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فصلنامۀعلمیتفسیروتحلیلمتونزبانوادبیاتفارسـی(دهخدا)







فصلنامه علمی تفسير و تحليل متون زبان و ادبيات فارسی (دهخدا)
دورۀ  ،13شمارۀ ،48تابستان  ،1400صص91- 71
تاريخ دريافت ،98/7/11 :تاريخ پذيرش99/10/10:

(مقالۀپژوهشی)
تحليل تطبيقی اسطورۀ فرّ در راحهالصّدور و تاريخ بيهقی
حجت رشيدي ،1دکتر احمد حسنی رنجبر ،2دکتر شروين خمسه

3

چکيده
آیهالسّرور (تألیف حدود  623قمری) ،کتابی تاریخی از محمدبن علی بن سلیمان
راحهالصّدور و  

راوندی است در تاریخ آل سلجوق .این کتاب عالوه بر فواید تاریخی ،از باب سالست انشا و اشتمال
براطالعاتفراواناجتماعیدرشمارمعتبرترینوسودمندترینکتابهایفارسیپیشازحملۀ




میتوان موضوع فرّ در این اثر را با آثار دیگر زبان فارسی مقایسه و تطبیق داد .یکیدیگراز
مغول است  .
آثارمعروفزبانفارسی،تاریخبیهقیاثرابوالفضلبیهقیاستکهکتابیتاریخی -ادبیبوده،و
رومیتوانموضوعفرّ

موضوعاصلیآنتاریخسلطنتمسعودِاولپسرمحمودغزنویاست.ازاین
رادرتطبیقدواثرِموردنظرجست.اینموضوعدردواثرجلوۀخاصیدارد.مهمترینپرسشمطرح
دراینجستارایناستکهنگاهدونویسندهبهاسطورۀفرّچگونهاست؟بدیننتایجرسیدهایمکه
هرچنددرراحهالصدوروتاریخبیهقیموضوعاسطورۀفرّقابلمشاهدهوردیابیاست،امانگاه

نویسندگانآندوبهاینموضوعدرمصادیقومفاهیممتفاوتاست.اسطورۀفرّدرراحهالصدور
درقالبخویشکاری،نمودهایبصری،تأییدالهیوتصریحبهواژۀفرّارائهشدهاستودرتاریخ
بیهقیبیشتردرقالبوپوششتقدیرگرایی،نمودآیینهاییچونجشنمهرگان،قدرتشیرگیری

مسعودو...اینتحقیقبهشیوۀتحلیلمحتواییوبااستفادهازمنابعکتابخانهایانجامگرفتهاست.


الصدوروآیهالسرور،تاریخبیهقی،راوندی،بیهقی .

واژههاي کليدي:فرّهایزدی،راحه



.1دانشجویدکتریگروهزبانوادبیاتفارسی،واحدتهرانمرکزی،دانشگاهآزاداسالمی،تهران،ایران.

hoj_rashidi@yahoo.com

.2استادگروهزبانوادبیاتفارسی،واحدتهرانمرکزی،دانشگاهآزاداسالمی،تهران،ایران(.نویسندۀمسؤول) .

ahmad.ranjbar.7@gmail.com

.3استادیارگروهزبانوادبیاتفارسی،واحدتهرانمرکزی،دانشگاهآزاداسالمی،تهران،ایران .

sh.khamse@gmail.com
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مقدمه
یکی از مفاهیم بارز اساطیری که در ایران پس از اسالم در میان عموم مردم و آثار مکتوب به
حیاتخودادامهداد،فرّهباوریاست.این اندیشهدرروندِدگردیسیخودازدورانباستانبه
بعد،تغییراتیگوناگوندرکیفیّتوکارکردیافتهاست .
تهاینیمهمستقلایرانی
دردورۀمتقدماسالمی،ماشاهدآنهستیمکهکارگزارانحکوم 
تالشهادردورۀ
برایاحیایکارویژههایفرّه،نوعیتالشآگاهانهرادردستورکاردارند،امااین 
دادهاست
متأخراسالمیجایخودرابهفرایندهایمستقلوخارجازارادۀآگاهانۀکنشگران 
هایگذشتهاشرادرپیداشتهاست .


کهبهناچارتهیشدناسطورهازمعانیوداللت
دردورۀساسانیانفرّهبهصورتمؤلّفهایضروریوبااهمیّتدرمشروعیتبخشیبه
میبودکه
میگیرد،وشاهساسانیبایدازتباروتخمۀکیانیودارایفرّکیانی 
شاهانمدّنظرقرار 
برتقدّسواهمیّتتباروگوهرنزدایرانیان،داللتمیکرد .
جهانبینی
اسطورۀفرّدردورۀاسالمیجایخودرابهقوانینحقوقیوقضاییدیناسالمو 
ایرانشهری
میدهد،ودرکناردیگرارکانومؤلّفههایاصلیاندیشۀ 
هستیشناسیاسالمی 

و
شودوهمراهمیگردد،وازشرایط


باردیگربااهدافسیاسیوباشرایطجدیدسازگارمی
توانازآنبهعنواناندیشۀظلاللهییادکرد.در

جودآمدهتأثیرمیپذیرد،کهمی

نوینبهو
پیکسب مشروعیّت دینی از خلیفۀ عباسی بودند،
حکومتهای ایرانی از یک سو در  

این زمان 
وازطرفیبرایکسبحمایتمردمیبهنَسَبسازیرویآوردندودراینراهنَسَبوتبار
اندیشههایسیاسیدوراناسالمینیز

رفتهرفتهدر
میرساندند .
خودرابهپادشاهانهخامنشی 
ّفههایاندیشۀایرانشهریبهویژهمقولۀفرّۀایزدیبازتابهایییافت.خواجه
مفاهیمومؤل 
نظامالملکطوسی،وزیرمقتدرسلجوقیان،بسیارکوششنمودتاشاهآرمانیدراندیشۀسیاسی

ایرانباستانرادرچهارچوبقواعدفرهنگیعصراسالمیبازسازیکند.ویپادشاهرادارای
فرّۀایزدیوحقالهیسلطنتمیدانستکهازطریقآنبرگزیدۀخداوندوجانشیناوبر
زمیناست .
مهمترینمفاهیماینمتنحماسیوارزشمنداست.این
فرّۀایزدیدرشاهنامهنیز،یکیاز 
میرودکهدرمعنایاساطیری-آیینیوهمچنین
کلیدواژههایشاهنامهبهشمار 

اسطورهیکیاز
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معنایمجازیخودیعنیبختواقبال،یکیازمفاهیمپرکاربرداینمتنحماسیاست.در
اینکتاب،مهمترینفرّهمانافرّۀمخصوصشاهان(فرّۀکیانی)است.اینفرّ،بسیارستوده،
کارآمدوبرترازدیگرآفریدگاناستکهمتعلقبهشاهانایرانیازنخستینشاهپیشدادیتا
کیخسرووگشتاسپاست .
هاییداردکهمیتوانندبهشکلابزار

الزمبهذکراستکهدرشاهنامه،نیرویفرّنشانه
یاجانوریمقدّسباشندواتصالشاهرابهمنبعفرّیزدانیعینیّتبخشند.بخشیازابزارهای
آیندکهمیتوانبه«تختجمشید»،

نمادینۀشاهنامه،نمادیازنیرویسرشارفرّهبهشمارمی
اشارهنمودودرشناسههایجانوری

«تختکیکاووس»وازهمهمشهورتر«جامجهاننما»
ایایزدیبهسویفردبرگزیدهفرستادهمیشوند

کهتجسّمفرّۀالهیهستندوبهعنواننشانه
میشکوهی»یا«قوچ»اشارهنمود .
تافرهمندیاوراتجسّمبخشند،میتوانبه«میش»یا« 
همینفرّهاستکهسهروردیدرحکمهاالشراقوسایرآثارارزشمندشازآنیادکرده
فیضبخشیکهدریافت
میکند.نور 
ویژگیهایموجوددرزامیادیشترادربارۀآنذکر 

وهمان
مییابند
نفسهاروشنی 
میبخشدوبهبرکتوجوداو 
مینمایدورای واندیشه 
کنندهراتأیید 


وپرتونورآندرخشان
ترازخورشیدمیباشد .
میتوانچنیننتیجهگرفتکهماهیّتاسطورۀفرّدردورههایمختلفیکساناست،در


صورتیکهایناصل(جوهرۀ)واحددرقالبهاوشکلهایجدیدیتجلّیمییابد .
پيشينۀ تحقيق
هاومقالههای متعددی نوشتهشده

دررابطهبا اسطورۀ فرّومطالبمرتبطباآن،کتاب
آثار،عالوهبرمعناومفهوم،بهجنبههای گوناگوناین باوردرایران پیش و

است.دراین 
شدهاست.برخیازاینآثارعبارتنداز:
پسازاسالمپرداخته 

« -1فهمتحوّلوتطوراسطورۀ فرّهایزدی ازعهدساسانی تادوراناسالمی» (،)1391
همدالنۀ شواهد تاریخی
نیما جبرائیلی ،که با روش تحلیلی  -تفهمی مبتنی بر معناکاوی و فهم  
جامعهشناسیتفهّمی،بهموضوعپرداختهاست .

ذیلرهیافت
انسانشناختیاسطورۀفرّوکارکردهایآندرشاهنامۀفردوسیواساطیرایران»
«-2تحلیل 
کاریهاوکارکردهایفرّدرشاهنامه،پرداختهو
یش 
(،)1392فرزادقائمی،کهبهبررسیخو 
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بانمونههایی همچونمانا،کاریزما وتوپوبررسی نموده

کاریهایفرّهرادرقیاس 
یش 
خو 
است .
برجلوههایفرّهباوریدرتاریخبیهقی»(،)1396فاطمهکالهچیان،کهدرآن

«-3تأمّلی
گرفتهاست؛ اما آنچه

جزئیّات فرّهاندیشی در معنا و صورت مورد توصیف و تحلیل قرار
ضرورت وجود چنین پژوهشی را ایجاب میکند ،این است که در هیچ یک از منابع ،به
موضوع«اسطورۀفرّ»درراحهالصدوروتاریخبیهقیبهصورتتطبیقیپرداختهنشدهاست .
با این حال ،تاکنون دربارۀ موضوع موردنظر ما (تحلیل تطبیقی اسطورۀ فرّ در
انجامنگرفتهاست.بنابراین ،پژوهشحاضر

راحهالصّدوروتاریخبیهقی)،پژوهشخاصی 

یچهایباشدکهازآنبهمفهومفرّهدرکتابهاییادشده،نگریستهشود .
یتوانددر 
م
روش تحقيق
دراینپژوهشاسطورۀفرّدردواثرمهمراحهالصدوروتاریخبیهقیبهشیوۀتوصیفی
تحلیلیوبااستفادهازمنابعکتابخانهایموردبررسیوواکاویقرارگرفتهاست.

مبانی تحقيق
گها به معانی گوناگون از
فرّ ،فرّه ،خورّه ،خرّه (پهلوی) و خورّنۀ (اوستایی) در فرهن 
کلمهیخوَرِننگهتً
جملهشکوه،جالل،شأن،شوکت،برازندگیوزیبندگیآمدهاست«.معادل 
()xvarenaguhantبهمعنیصاحبفرّ،کهدراوستابسیارآمده،درفارسیفرّخاست»
(صفا.)494:1384،
اسطورۀفرّیافرّه،ازمهمترینارکاناندیشۀسیاسیایرانباستانویکیازمؤلّفههای
اصلیمفهومشاهآرمانیاست.فرّ،نشانتأییدالهیاستوفروغیاستکهبردلهرکس
بتابد از همگنان برتری مییابد .به سبب تابش این فروغ است که شخص میتواند به
هایاسطورهایکهدرایران

پادشاهیبرسدوشایستۀتاجوتختگردد«.یکیازاندیشه
است.اینتفکرکهجلوههایآنذیلمسئلۀ

پسازاسالمنیزادامۀحیاتداد«،فرۀباوری»
دگردیسیاندیشههایاساطیریونیزموضوعارتباطتاریخواسطورهقابلبررسیاست،در

متون ادبی ما نیز که همواره حامل باورهای آگاهانه و ناخودآگاه ملت ما بودهاند ،قابل
نشانهیابیاست»(کالهچیان .)166:1396،
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راحهالصدور و آیهالسرور تألیف حدود  623ه.ق ،.کتابی است تاریخی از نجمالدّین

آلسلجوق.این کتابعالوهبرفواید
ابوبکرمحمّدابنعلی ابنسلیمان راوندی ،درتاریخ  
تاریخی،ازبابسالستانشاءواشتمالبراطّالعاتفراواناجتماعیدرشمارمعتبرترینو
کتابهای فارسی پیش از حملۀ مغول است .قسمتی از آن به نثر مصنوع و
سودمندترین  
مزیّن وقسمتی دیگر سادهوبی پیرایه است.این کتابنخستین باربهتصحیح محمّداقبال

الهوریودرسال1333شمسیباتصحیحمجتبیمینوی
منتشرشدهاست .
تاریخبیهقییاتاریخمسعودی(تألیف448تاپایانسدۀپنجمقمری)عنوانجلدپنجم
تادهمکتاببزرگیاستبهنامجامعالتواریخیاجامعفیتاریخآلسبکتکینیاتاریخآل

ناصراثرابوالفضلبیهقی.اینکتاببهلحاظحقیقتپژوهیوباریکبینیورعایتاعتدال
وانصافدرتاریخنگاری،ممتازاست.تاریخبیهقیبهدودلیلحائزارزشفراواناست،
یکیبهسبباطالعاتیکهراجعبهتاریخادبایراندربردارد،کهمرجعیمنحصرمحسوب
ترینوارزندهترینکتب


شود،ودیگرازنظرنثربسیارزیباوروانکهآنرادرشمارمهم

می
ادبفارسیقراردادهاست .
راحهالصدور
دراینمقالهکهدرآنتحلیلتطبیقیاسطورۀفرّمدّنظراست،دوکتابتاریخی 
وتاریخبیهقیازنگاهدونویسندهبهاینباوراساطیری،موردبررسیقرارمیگیرندکهبه

فراخورموضوع،درذیلعناوینیبهصورتمجزابررسیشدهاند .

بحث
درایننوشتار،تالشبرایناستتااسطورۀفرّومعانیومفاهیمآندردوکتابمورد
نظر به صورت جدا بررسی شود؛ از این رو ضمن بیان شواهدی از این دو اثر در باب اسطورۀ
فرّ،تالششدهاستتابرمبنایاینویژگیها(معانیومفاهیم)،شناختیتطبیقیازهر دو

اثر تاریخی ،ادبی به دست آید .










پردازیم.درایناثرجلوههایفرّ

جلوههای فرّ در راحهالصدور 
می
ابتدا در این مقال به بررسی 


















درچهارزمینۀاستعمالصریحواژۀفرّ،نمودهایبصریفرّ،خویشکاریفرّونمودفرّبه
جلوههایفرّومعانیومفاهیمآنرادرتاریخبیهقی
شکلتأییدالهیبهکاررفتهاست.سپس 
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نیز در زمینۀ باور به تقدیر ،نمودهای فرّ در ذهن و زبان بیهقی ،توجه به آیینمهرگان و قدرت
وتوانمسعودوشیرگیریاونشاندادهایم .

تصريح واژۀ فرّ
یشۀراوندی فرّه،یاری دهندهوپشتیبان اصلی وقدرتحقیقی شاهانسلجوقی
دراند 
استکهبهیاریهمینفرّه،جهانراآبادکرده،عدلآنانفراگیرشدهواقبالونیکبختیدر
پناهآنانخواهدبود .بههمینسبب درچندجای کتاب،نویسنده واژۀ فرّرابهطورصریح
میبرد«:جهانبهشاهیاواقرارکردستوملکودین
جملههایمختلفبهکار 
درعبارتهاو 

گواهستواقبالودولتدرپناهاویندکهسایۀاللّهاست،جهاننصرتاز فرّاوآباذانستودر
خطّۀرومازعدلِاوعهدنوشرواناست»(راوندی.)21:1386،
«فرّهفروغیاستایزدیکهبرایصاحبشانواعِموفقیّتهارابههمراهخواهدداشت.از
زندگانیطوالنیگرفتهتاموفقیّتوقدرتوپیروزیبرمخالفانوهمچنینشکلدادنپایگاه
الهیقدرتدرباورمردم»(جبرائیلی .)8:1391،
یدۀابنراوندی ،سلطان سنجربن ملکشاه برخوردار

بر پایۀ همین تفکر در عبارت زیر به عق
ازعمرطوالنی وعالوهبرکسبثروتوقدرتودفعدشمنانوفتحکشورها،دارندۀ
هیبتوشکوهخسروانوفرّۀکیانیاست«:وسلطانسنجرپاذشاهیبودکهازآلسلجوق
بهطولعمر ازاوممتّعترکسنبودو نشرذکروطیب عیش وتحصیلمالوظفربرمراد
وقمعاضدادوفتحبالدکرد،هیبت خسروانوفرّ کیان داشت،آیین جهانداری وقوانین
شهریاریوقواعدپاذشاهیوناموسملکنیکودانستی»(راوندی .)168:1386،
راحهالصّدورمعتقداستکهنظمورونقجهانبهواسطۀ فرّدولتوقدرت
نویسندۀ  
شمشیرسلطانارسالنبنطغرلاستوازقِبَلنوروجوداوکههمانفرّۀایزدیاست،امرا
وفرمانبردارگشتهاند«:رایاتجهانآرایارسالنبههمذانخرامیذو

وسالطیندیگرمطیع
جهانبهفرّدولت وسیاستِ تیغِ اوواصابترأی اتابکاعظمرونقگرفتونوری دیگر
یافتوامرایِاطرافسربرخطّبندگینهاذندورعایادرسایۀعدلوعاطفتبیاسوذندو
تختِسلطنتبهارسالنمزیّنگشت»(همان.)286:
ویضمنتمجیدازسالطینسلجوقی(طغرل،ارسالن،سنجر،سلیمانو،)...سلطانکیخسرو
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یداندکهموجببهارجهانوزدودنزنگخزاناست...«:
بنقلجارسالنرادارایفرّی م 
کهعراقراازطغرلوارسالنوسنجرو...یاذگارستتابهفرِّاینبختجوانبهارجهان
باذیدآیذوزنگخزانبزدایذ»(همان.)423:
نمودهاي بصري فرّ
ّفههای دیگر اندیشۀ ایرانشهری ،در ذهن و نظر راوندی
فرّۀ ایزدی در کنار برخی مؤل 
یداند.دراین
جایگاهیویژهدارد.وی پادشاهرادارای فرّۀ ایزدی وحقِالهی سلطنتم 
اثربدانپرداختهشده است.در

یجای این 
میبینیم کهمقولۀ فرّمطرح شدهودرجا 
کتاب 
عبارتزیرراوندی ،درمدحسلطانابوالفتحکیخسرو بنقلجارسالنوی رادارندۀ «جام
یداند« .اگر ستاره روشنی
جهاننما» ،کهیکیازنمودهایبصریفرّدرکتابموردنظراست،م 


نمایدازعکسرایاوستواگرماهمشکلیگشایذازجامجهاننمایاوست،آسمانبهیسار
اویمینخوردهوآرزوازیمینشیساربرده»(همان .)22:
یدانیمکهدرنزدایرانیان،فرّۀایزدیزاییدۀنوراهوراییاستوبهخاندانشاهی
نیکم 
تعلّق دارد .در اندیشۀ ایرانیان باستان ،فرّۀ ایزدی خورشیدوار در چهرۀ شاه متجلّی است،
چنانکهدرعبارتزیرراوندی،روشنیچهرۀروزگاررابهواسطۀنوروفروغرویسلطان
یداند«:چهرۀروزگاربه نوررویشروشناستواطراف
ابوالفتحکیخسروبنقلجارسالنم 
مرغزارازرنگوبویشگلشناست»(همان.)21:کههالۀنوریکیازنمودهایبصریفرّ
درکتابراحهالصّدوراست .
«از میان تمثیالت وتشبیهاتی کهبرای تجسّمفرّهبهکاررفت،هیچیک بهاندازۀ تشبیه
فرّ به خورشید ،مؤثر نیفتاد .فرّ و سلف آن یعنی خورنه مشتق از ریشۀ هند و اروپایی
« »sp(h)elاست،بهمعنای درخششوهمانریشه کهدرانگلیسی کلمۀ « »splenderرا
پدیدآورد.وچونآنکلمهتحوّلپیداکردودرزباناوستاییخوَرنهتلفّظشد،دستاویزی
شدبرای موبدانوسرودسرایانِ اوستایی کهآنراهمچونهمسنگآوایشیعنی خوَربه
معنیخورشیدتلقیکنند،وازآنپسفرّوابستهبهخورشیداست»(سودآور .)137:1383،
باتوجّهبهعبارتباال،دراندیشۀراوندی«،آفتاب»کهیکیازنمودهایبصریفرّاست،
معنایی برابر با واژۀ فرّ دارد .وی در عبارت زیر سالطین آل سلجوق را دارای نشان فرّ
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یداند کههمین امرموجبدوری آنانازغفلتشدهاست«:نشانِآفتاباقبالایشان از
م
غفلتدوربوذنبوذ واجتنابازدارکفرومیل بهمجاورتداراسالمنموذنوزیارت
خانۀکعبهوتقرّببهائمۀدینپیشهگرفتن»(راوندی.)86:1386،
یدانیم،برخورداریازفرّۀایزدی،شرطالزمبرایرسیدنبهپایگاهشهریاریو
چنانکهم 
مشروعیّت قدرتسیاسی بود.بهعبارتدیگر بااعطای نیروی فربهشاه،وی بهقدرتی
یدارد.
ییابدکهمردمانرابهاطاعتازاو،کهدرادامۀپیرویازخداونداست،وام 
دستم 
یکنند
درعبارتزیر ازکتابموردپژوهش،سالطین سلجوقی بهفرمانیزدان حکومتم 
کههمین امرسببتابشنورایزدی درچهرۀ آنانوتأیید الهی ومشروعیّت حکومت آنها
یشود«:وکارایشانهرروزدرتزایدبوذونیرومیفزوذوقوّتمینموذواماراتپادشاهی
م
بهتأیید الهی وعالماتجهانداری بروفقکامگاری ومخایل شهریاری ازصفحاتاحوال
یدرخشیذ و صبح دولت از مطلع رایات
یتافت و شعاع آفتاب اقبال از ناصیّۀ ایشان م 
ایشان م 
ایشانم 
یدمیذ»(همان.)96-91:
راموجببهرهدهی ستیغ کوههاتاژرفای

کتابراحهالصّدور،نویسنده «فرّۀ ایزدی 

در 
یداند و معتقد است که فرّ از سویی
رودها و عطاکنندۀ توان رویش و بالش به گیاهان م 
خوبفراهمآمدهوشکستدهندۀ اهریمن ودیو خشکسالی و

بخشندۀ خردنیک ،دارایی 
یخبنداناست»(قائمی .)117:1392،
راوندیضمنتمجیدازسالطینسلجوقی(طغرل،ارسالن،سنجر،سلیمانو،)...سلطان
یداند کهدرعبارتفوقبداناشارهشد...«:که
کیخسرو بنقلجارسالنرادارای فرّی م 
عراقراازطغرلوارسالنوسنجرو...یاذگارست تابهفرّ ِاین بختجوانبهارجهان
باذیدآیذوزنگخزانبزدایذ»(راوندی.)423:1386،کهبهارجهانوزدودنرنگخزانبه
میباشد .
واسطۀفرّوجودیسلطانکیخسروکهنمودهایبصریآنهستند ،
همچنین راوندی سلطانابوالفتحرادارای نوری (فرّه)میداند کهنورخورشید عالمتاب
یمالدّهر ابوالفتح
یرمینماید«:وبررأی اعلی انورسلطانقاهرعظ 

دربرابرآنناچیز وحق
کیخسرو بنقلجارسالنکهشعلۀ آفتابشمّهای ازنوراوست،پوشیذه نمانذوازجهانیان
بهتردانذکهمنادمتومجالستپاذشاهامریعظیماستوکاریخطیـروندیمبیانعقلو 
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برهانفضلپاذشاهباشذ»(همان.)421:
خويشکاري فرّ
یفهای استکههرکس
دراندیشۀ خویشکاری هرکسباید بهکارخویش بپردازد،ووظ 
م
یبایدمسئولیّتآنرابپذیرد .
«متون پهلوی و دینکرد بر این معنا تأکید دارند که هدف خداوند از آفرینش انسان
یلتهای
خویشکاری است.انسانکارگزاراهورامزدادرجهانهستی بهشمارمیرود.فض 
انسانیحاصلفرّهوخویشکاریندوخویشکاریپیرویازفرّالهیاست.خویشکاریانسان
یرود و اگر
هدف اهورامزدا برای رستگاری بشر و سببساز سعادت انسانی به شمار م 
انسانازخویشکاری سرباززندفرّۀ اهورامزدابیهوده ماندهوکاستی وزیان درگیتی عیان
یشود»(جبرائیلی.)11:1391،
م
نوشتههاوآرایسیاستنامهنویسان
اندیشۀخویشکاریپیشازاسالمنشأتگرفتودر 
پس از اسالم هم رواج یافت .بنابراین بر انسان فرض است که در هر موقعیّت و طبقۀ
اجتماعی کهقرارداردخویشکاری بورزد؛زیرا باتحققخویشکاری درمیان مردمخواست
یکند.پسهرکسدرهرموقعیّت،شأنومنزلتاجتماعیمطابققانون
خداوندتحققپیدام 
میشود وبهفرّهیعنی
الهی خویشکاری بورزدوبانیروهای اهریمنی پیکار کند،رستگار 
یتوان نتیجه گرفتکهفرّهوخویشکاری الزمو
یرسد.بااین وصفم 
کمالوجودیش م 
ملزومیکدیگرند.بدونخویشکاریدستیافتنبهفرّهامریغیرممکناستوخویشکاری
نیزجزاطاعتازقانونالهینیست .
یگسلد ،و هرکسی در صورت
فرّ ،در صورت عدم پایبندی به خویشکاری از شاه م 
یتواند فرهمند شود.بهبیانی دیگر،اگر هرطبقهیا قومی خویشکاری
رعایت کاملآنم 
ورزد و به وظایف خویش در این زمینه به درستی عمل کند ،فرهمند شده ،به سعادت
خواهدرسید .
هرگاهشخصیّتفرهمنددچارغرورولغزششودوفرّۀایزدیرانهدرراستایخویشکاری 
یگسلد .
آن،بلکهدرجهتارضایغرورخودبهکارگیرد؛دچارخودبینیمیشودوفرّهازویم 
یآیدکه 
درکتابمـوردپژوهش،مواردمتعدّدوبیشماریازخویشکاریفرّبهچشمم 
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از دیدگاهراوندی ،شاهان سلجوقی به این مهم توجّه داشته و به وظایف خویش در زمینههای
مختلفعملنمودهاند .

یشکاریهایفرّدرایناثرارزشمند،میتوانبهعدل،خرد،رأیصائب،

ازمهمترینخو
ینپروری،دوری
ثباتعهدوقدم،خوشسخنی،سیرتنیکو،دیدۀبصیرت،د 

راستگویی،

خشهایی از این کارکردهای مهم،خواهیم
ازغفلتو...اشارهنمودکهدراین مجالبهب 
پرداخت .
میدانیم که دارابودن عدل و انصاف یکی از کارکردهای خویشکاری است که ارتباط

تنگاتنگی بااسطورۀفرّ داردو در حقیقت این دوالزمو ملزومیکدیگرند .ابتدای کتاب
یافتهاست.در17صفحۀ
یهالسّروربهذکرعدلوستایشانصافاختصاص 
راحهالصّدوروآ 

آمده استکهنشاندهندۀ اهمیّت
این فصلکتاب 17،باراز عدلوانصافسخنبهمیان  
اینموضوعدرنزدراوندیاست .
در اندیشۀ راوندی ،خویشکاری اصلی شاهان سلجوقی ،عدالت و دادگستری است و
یشوند.این مفهوم
توجّهبهاین مهماستکهشاهاندرامرفرمانروایی دادگسترشناختهم 
درکتابموردپژوهشبسامدباالیی رابهخوداختصاصدادهاست.بهچندنمونهازاین
یشود :در مدح سلطان ابوالفتح کیخسرو« :جهان نصرت از فرّ او
یشکاریها اشاره م 

خو
آباذانستودرخطّۀرومازعدلاوعهدنوشرواناست»(راوندی .)21:1386،
آورده است« :و به دولت پاذشاه عادل احیای
و هم در مدح سلطان ابوالفتح کیخسرو  
دانشدرایندیاربباشذ،کهآثاردانشاهلرومچنانکدرماتقدّمبوذهاستبهجملۀجهان
برسذ»(همان .)11:
ابن راوندی درعبارتزیر ،ضمنتأکید بهدادگستری سلطانابوالفتح،عدالتاورابه
آفتابتشبیه کردهکهنورآنبربسیط زمین وبساطزمانگسترانیده شدهاست«:ودرایّام
همایوناینپادشاهمیموندادگستردینپرورکهآفتابعدلاوچونچشمۀخورشیذشعاع
رأفتبربسیطزمینوبساطزمانگستردهاست»(همان .)16:
شاهیکهدارندۀفرّۀایزدیاست،دادگراستودادگرینیزنتیجۀخویشکاری.بهگفتۀ
غزالی«:سلطانبهحقیقت آناستکهعدلکنددرمیان بندگانِاووجوروفسادنکند،...
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زیرا پیغامبر (ص)گفت«:المُلکُیَبقی مَعَالکُفروَالیَبقی مَعَالظُلم».پسبباید دانستنکه
آبادانیوویرانیجهانازپادشاهاناستکهاگرپادشاهعادلبود،جهانآبادانبودورعیّت
ایمنبود»(غزالی .)83-81:1361،
پیشتر اشاره شد که دادگری و بخت و اقبالِ شاه زاییدۀ فرّ ِ وجودی اوست .هرکس
خواهدآوردوعدالتگسترخواهدبودوچونفرّ

یکبختینیزبدوروی
صاحبفرّگردد،ن 
یمیتابد.محمدبنعلیبنسلیمانراوندی،تمامیاین

یکبختیازاورو
اوراترکنماید،ن 
خصایص نیکو ،ازجملهدادگری وبختواقبالرابهواسطۀ فرّۀ وجودی سلطانطغرل
یژگیها همزاییدۀ هماننورایزدی استکهدرمتونگذشتۀ ما
میداند واین و 
بنارسالن 
بارها بدان اشاره شده است« :و آن پاذشاه جهاندار که سایۀ آفریدگار عَزّاسمُهُ بوذ ،روی
یگرفت وبههیبت وشکوهاوعمارتجهانوتعلّقتألّف
زمین بهنورعدلاو جمالم 

یافزودوبخترو
میبوذودولتشهرروزم 
اهوا 
یمینمود»(راوندی .)368:1386،
در عبارتزیر نیز ،عدالتبهعنوانخویشکاری فرّموردتوجّهراوندی است.وی در
باب عدالت سلطان محمدبن ملکشاه آورده است ...« :که سلطان محمد پاذشاهی خذای
ترسوعادلوسایسوعالِمدوستبوذ»(همان .)162:
یآورد ،کهقابل
کتابازعدالتسلطانسنجربنملکشاهسخنبهمیان م 

ودرچندجای 
توجّهاست«:وسلطانسنجرپاذشاهیبوذکهازآلسلجوقبهطولعمرازوممتّعترکس
نبوذ...وعدلوتقواوعفافداشت»(همان.)168:کهبهنظرنگارنده،عالوهبرعدلوتقوا
وعفاف،طولعمرسلطاننیز نتیجۀ خویشکاری وفرّوجودی اوست.وهمدربارۀ عدل
یبخشیدوعدلم 
سلطانسنجرآوردهاست«:سلطانسنجروالیتم 

یورزید»(همان .)169:
نمود فرّ به شکل تأييد الهی
تأیید الهی بهنوعی مارابهیاد اسطورۀ فرّمیاندازد.بهعبارتی دیگر ،تأیید الهی بهمعنا
یکند .
ومفهومفرّاشارهم 
«آیینپادشاهیایرانباستانهموارهبردواصلمبتنیبود:تأییدوفرّ.اولیباعثنیلبه 
مقامپادشاهی بودودومی الزمۀ تداومقدرتوفرمانروایی.فرّبهعنواننمادی کهتأیید
الهیدربرداشت،مؤیّدقدرتپادشاهیبود،وخصوصیّتمهمآنکموزیادشدنوامکان
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میبود،
دسترسی همگانبهآنبود...بنابراین ،فرمانروایی کهمحتاجبهتثبیت موقعیّت خود 
یکردکهتأییدالهیرابهاعالدرجهنشانبدهد»(سودآور .)136-131:1383،
هموارهکوششم 
این واژهدردوراناسالمی مترادفباالتفات وتأیید الهی معناشدو باعثگردیدتا
هایحکومتشاهانبهپادشاهاناسطورهایایرانصورت


هاییدرنسبتدادنسلسله
تالش

پذیرد«.این تالشهاحتیدربارۀ فرمانروایان مغولنیز صورتمیگرفت»(کالهچیان:1396،
نمونههایی بارز از فرّهباوری قابل
 .)172در الیههای زیرین این نوع تفکّر و رویکردها  ،
ردیابیاست .
«فرمانروایی دراین دوره،فراترازعلّتومعلولهای وابستهبهشرایط وکردارفرد،به
هشباهتهایی معناداربابحثفرّهدارد.پادشاه

ارادهونیرویی ماوراییپیوند خوردهاستک
به قدرت رسیده ،به مانند همان پادشاه فرّهمند باستانی است که به دلیل شایستگی و
میگرددوبهمجدوعظمت
برازندگی،ازموهبتآسمانیِساالریوشکوهمندیبرخوردار 
یرسد .ساختار و کلیّات این روند ،مشابه همان جریان اساطیری است؛ اما جزئیّات و
م
میرسد؛ چون سزاوار است و این
استداللها روی در نوشدن دارند .پادشاه به حکومت  

سزاواری بیشتر ازآنکهنتیجۀ شخصیّتواعمالدرخشاناوباشد،موهبتی استایزدی که
شاملحالاوگشتهاست»(همان .)172-171:
در این دیدگاه مردم در انتخاب پادشاه دخالتی ندارند ،بلکه او با قدرت و خواست
خداوندوارادهوتأییداوبهسلطنترسیدهوهیچکسحقمخالفتبااوراندارد.اینامر
بزرگترینعاملتقویتحکاموسالطینبود .
درعبارتزیرراوندیمعتقداستکهسلطانابوالفتحکیخسروموردتأییدخداوندوبه
ارادۀاوسایۀخودرابرزمینگستردهاستتامردمزیراینسایهدرصلحوآرامشزندگی
کنند«.جهانبهشاهی اواقرارکردستوملکودین گواهستواقبالودولتدرپناه
حضرتاویند کهسایۀاهلل است...ودرخطّۀ رومازعدلاوعهدنوشرواناست» (راوندی،
 .)21:1386
یمیداندو

راوندیدرذکرابتدایکارسلجوقیان،همۀشاهانسلجوقیراموردتأییداله
یگوید« :و کار ایشان هر روز در تزاید بوذ و نیرو میفزوذ و قوّت مینموذ و امارات
م
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پاذشاهی به تأیید الهی و عالمات جهانداری بر وفق کامگاری و مخایل شهریاری از
صفحاتاحوالایشانم 
یتافت»(همان .)91:
یشوندو
دراندیشۀسیاسیاسالم،پادشاهانازجانبخداوندصاحبملکوسلطنتم 
مینشینند.راوندیدرعبارتزیرسلطانملکشاهسلجوقی
باتأییدوتوفیقاوبراریکۀقدرت 
میگوید« :و سلطان ملکشاه پاذشاهی جبّار و
یداند و  
را مورد تأیید و توفیق خداوند م 
کامگاربوذمساعدبخت،موافقروزگار،مهیّااسباب،میسّراغراض،مؤیدبهتأییدآسمانیو
موفّقبهتوفیقربّانی»(همان .)121:
و همچنین بااشارهبهتأیید آسمانی وپشتیبانی خداوند،دروصفهمانسلطانآورده
است«:سلطانرامددیآسمانیونصرتیربّانیظاهرشذ»(همان.)114:
باور به تقدير در تاريخ بيهقی
یکیازویژگیهاواصلاساسیدرتاریخبیهقیتقدیرگراییاست«.درسراسرتاریخ
بیهقی،ماجرایبهقدرترسیدنوعزلونصبشاهان،درلفافهایازتقدیرگراییجبرآمیز

میآید»(کالهچیان.)42:1396،
آنهابویجبر 
استداللهاییکهاز 

پوشیدهشدهاستودرطی
میداند که تحقق آن خارج از تدبیر بشر بوده و ناشی از مشیت
بیهقی ،سلطنت را تقدیر الهی  
وارادۀخداونداست«.وقضایایزد،عَزّوجلّ،چنانرودکهویخواهدوگویدوفرماید؛
نهچنانکهمرادآدمیدرآنباشد،کهبهفرمانویاست،سُبحانَهُوتعالی،گردشاقدارو
حکماوراستدرراندنِمنحتومحنتونمودنانواعکامکاریوقدرتودرهرچهکند
عدلاستومُلکرویزمینازفضلویرسدازینبدانوازآنبدین»(بیهقی.)3:1371،
یکیازعواملیکهدرتثبیتاندیشۀقدرتِبرترنقشیاساسیداشت،تقدیرگراییبود؛
مردم،حربهایمحکمبرایسرکوبمخالفاننیزبود«.روزگار

زیراعالوهبرتسلیمنمودن 
گیریهایی
نمیداند،سببشدهاستکهچنینموضع 
ستیزیبیهقیواینکهاوزمانهراباوفا 
درموردکارگزاراندربارغزنویداشتهباشد.زیرااونارضایتیهایبیشازاندازۀمردمو

انادیدهمیگیردوازدلبستنمردمبهدنیایغدارسخن

آزار و اذیتکارگزارانحکومتیر

میراند و این در واقع یا توجیه است و یا منحرف کردن افکار عمومی از مسائل اصلیکه

حداقلبیهقیبهخوبیازعهدۀآنبرآمدهاستکهمردممانندبیرونیانهستندوبرسازو
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کاردرونیقدرتنبایدچونوچراکنند»(صادقی.)123:1394،باعنایتایندیدگاهدر
تاریخبیهقیمیخوانیمکه«:وآنکارپیشرفتبهخوبی،چنانکهایزد،عَزّذکرُهُ،تقدیر

کردهبود.وبیرونیانراباچنینحدیثشغلینباشدنهدرآنروزگارونهامروز،ومراهم
نرسدکهقلممناداکندازخاطرمن(»...بیهقی .)623:1371،
نمونهها در تاریخ بیهقی فراوان یافت میشود .بیهقی در این گونه موضوعات،

از این
هایزیرینایننوعرویکردهایجبرگرا،نمونههاییبارز


درالیه
نگرشیجبرمحوردارد«.
از فرّهباوری قابل ردیابی است .فرمانروایی در تاریخ بیهقی ،فراتر از علت و معلولهای
ابستهبهشرایطوکردارفرد،بهارادهونیروییماوراییپیوندخوردهاستکهشباهتهایی

و
معناداربابحثفرّهدارد.پادشاهبهقدرترسیده،بهمانندهمانپادشاهفرّهمندباستانیاست
میگردد
کهبهدلیلشایستگیوبرازندگی،ازموهبتآسمانیِساالریوشکوهمندیبرخوردار 
وبهمجدوعظمتمیرسد»(کالهچیان .)171:1396،یکیازدالیلمهمچنینرویکردی

تواندرنوعشخصیتوویژگیهایروحیابوالفضلبیهقی،جستوجوکرد...«.


رامی
هاییمانندترسواحتیاط،روحیۀصلحجووتربیتدرباری،تمایلبهحفظاثرو


ویژگی
عالقهبهخاندانغزنوی»(همان .)172:درهرحالپادشاهیوسلطنتدرتاریخبیهقی،به
ارادهونیروییماوراییپیوندخوردهاستکهشباهتهاییمعناداربابحثاسطورۀفرّدارد.

نمودهاي فرّ در ذهن و زبان بيهقی
در تاریخ بیهقی ،جلوههای فرّهباوری هم در فرم و هم در محتوا قابل تأمل است .به
عنواننمونهدرعبارتزیرفضایقدسیخوابواستعمالصریحواژۀفرّ،برخوانندهتأثیر
گذار است .موهبت بخشش سلطنت به سبکتگین و فرزندان وی ،بازتاب عمل نیک و
آسمانی وی عنوان شده که در حقیقت همان شایستگی فرّهمندی است« .به خواب دیدم
پیرمردیراسختفرّهمندکهنزدیکمنآمدومراگفت:یاسبکتگین،بدانکهآنبخشایش
کهبرآنآهومادهکردیواینبچگکبدوبازدادیواسبخودرابیجویلهکردی،ما
شهریراکهآنراغزنینگویندوزاولستان،بهتووفرزندانتوبخشیدیم؛ومنرسول
آفریدگارم» (بیهقی .)1371:212 ،تفکر فرّهباوری بیهقی ،تنهادربارۀ دولتمردان غزنوی نیست؛
شخصیتهایی غیر از دولتمردان نیز وجود دارد ،و همین امر ما را به نهادینه بودن

بلکه دربارۀ 
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سازد.میدانیمکهفرّ،تجلیهاییمتفاوتوگوناگون


اینباوردرذهنبیهقی،رهنمونمی
تجلیها،آتشاست.درعبارتزیرتعبیر«آتشسلطانی»کهبرایاسکندر
داردکهیکیازاین 
بهکاررفتهاست«،درحقیقتتشبیهیاستباژرفساختیقابلتأملازمنظرموضوعما»
(کالهچیان«.)174:1396،اسکندرمردیبودکهآتشسلطانیوینیروگرفتوبرباالشد
روزیچندسختاندکودرپسخاکسترشد»(بیهقی.)1371:112،تعبیر«خاکسترشدن»
توانداشارهایبهگسیختنفرّباشد.


می
درعبارتزیرازتاریخبیهقی،رابطۀصبح،آفتابوروشنیباخورشیدنیزنمودهاییاز
اسطورۀفرّمیباشد«:محمودومسعود...دوآفتابروشنبودندپوشیدۀصبحوشفقی؛که
چونآنصبحوشفقبرگذشتهشد،روشنیآنآفتابهاپدیدآمدهاست»(همان.)113:

بیهقی در عبارتی دیگر ،ضمن اشاره به تقدیر الهی در رسیدن به تاج و تخت ،از نماد آتش

کهتجلی فرّۀایزدی است،ناممیبرد و در حقیقتبااینفضاسازیبهتبیینمشروعیت
سالطینغزنویمیپردازد«:واگرازنژادمحمودومسعود،پادشاهمحتشموقاهرنشست،

هیچعجبنیست؛کهیعقوبلیثپسردرودگریبودوبوشجاععضدالدولهوالدینپسر
بویهبود...وازسرکشیبهنفسوهمتوتقدیرایزدی...مُلکیاقت...وهرجاعنایتِآفریدگار...
آمدوهمههنرهاوبزرگیهاظاهرکرد،ازخاکسترآتشیفروزانکرد»(همان.)366:
فرّۀایزدیمتغیروناپایداراست.ایناسطورهبهسببگرایشبهکژی،غرور،ادعای
همسانی با خدا و ...از دست میرود .در جریان سلطنت مسعود میبینیم که اشتباهات
آگاهانهوناآگاهانۀوی،درازدسترفتنفرّهایزدیبهدلیلهمینکژیهاونابخریها
صلههای بخشیدۀ امیر
مؤثر و با گسستن فرّ از سلطان منطبق است .دستور بازپسگیری 
محمد،افزونطلبیدرمالوثروت،حرصفراوانوی،بیتفاوتینسبتبهمردموحتی
هایگاهوبیگاهونمونههایفراواندیگر،


بیدادوستمبرآنان،خودخواهیوخودمحوری
بهتدریجزمینهرابرایبرتافتناقبالازویوگسستنفرّهازاووسلطنتشفراهممیسازد.
توجه به آيين مهرگان
توجه به آیین مهرگان و بزرگداشت آن در میان شاهان غزنوی و بازتاب آن در تاریخ بیهقی،
پیوندی آگاهانه با فرّه باوری دارد .میدانیم که مهر یا میترا در اساطیر ایرانی ،یکی از
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پروردگارانهندوایرانیِباستان،مظهرفروغوروشنایی،وواسطهایبودبینفروغپدید
آمدهوفروغازلی«.مهررابعدهاباخورشیدیکیدانستندودرادبفارسی،بهندرتبه
عنوانایزدعهدوپیمان،ومکرربهمعنیخورشیدوآفتابمورداشارهقرارگرفتهاست»
(شریفی :1387 ،ذیل واژۀ مهر) .پادشاهان در روز جشن مهرگان تاج زرینی که تصویر
نهادند،بارعاممیدادندوجانشینتعیین


خورشیدبرآنبودبرسرخودوفرزندانخودمی
میکردند.وبههمیندالیلاستکهمهربافرّهوپادشاهیونیزباایرانباستانواساطیر

پیوندیناگسستنیدارد .
غزنویان،باتوجهبه اینکهترکوغیرایرانیبودند،برایاستحکامسلطنتوپیشبرد
اهدافخویش،ناگزیربهظاهرسازیبودند؛ازطرفیمهرگانوسایراعیادملیرابهخاطر
ایرانیان و از طرفی دیگر اعیاد مذهبی مسلمانان را به خاطر جلب حمایت خلیفه ،جشن
میگرفتند«.همینبرگزاریشکوهمندآیینمهرگانحتیدردربارخلفایعباسیبودکهبه

واژههای مهرگان یا مهرجان ،به تدریج مفهوم جشن بزرگ و با شکوه بخشید» (مهرین،
«.)162:1382تمامیاینمزایاودالیل،بهاضافۀهدایایارزشمندیکهدراینگونهمراسم
نصیب شاهان میشد ،زمینهای مناسب بود برای بسامد قابل توجه بازتاب مهرگان و
هایآندرتاریخبیهقی.ایننکتهدرکنارهمۀتحلیلهایش،ردّپایفرّهاندیشیدر


وابسته
ذهن بیهقی ،شاهان غزنوی و مردمان آن روزگار را در برابر قضاوت خواننده به نمایش
میگذارد»(کالهچیان.)179:1396،

قدرت و توان مسعود و شيرگيري او
یکی دیگر از مواردی که ذهن خواننده را دربارۀ موضوع این پژوهش با خود درگیر
میسازد،قدرتمؤثریازوروتوانمسعودوداستانشیرگیریاوست؛کهبیهقیدرجلد

ششم تاریخ خویش بدان پرداخته است(.ر.ک :بیهقی :1371 ،ج« .)177-176 /1یکی از
مفاهیمیکهباعثمیشودکهساختارپادشاهیاستواروپابرجابماند،قدرتوزوراست.

درزبانعلمسیاستامروزبهسادگیمیتوانبرایاینمفهوم،واژگانتخصصیامروزبا

عنوان«قدرتمؤثر»برابرنهاد»(رجایی.)78:1371،
درنزدایرانیانباستان،پادشـاهبایدازهرگـونهنقصعضوبهدورباشـد.بایدورزیدهو 
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افتهباشد.براوفرضاستکهدرکمانکشی،تیراندازی،نیزهافکنیودیگرجنگ

پرورشی
افزارهایدورانخویشمسلطوماهرباشد.داستانشیرگیریامیرمسعوددرتاریخبیهقی
صرفنظرازجنبههایبالقوّۀاغراق

نمونهایقابلتأملازقدرتوتواناینپادشاستکه«

آمیزش،تاریخیاستو رویداده،میتواندصورتینمادین -خودآگاهیاناخودآگاه -از
اتصالسلسلۀغزنوی،بهویژهمسعود،بافرّهباشد.بیهقیمیتوانداینماجرایشیرگیریرا
صرفاًدرتبیینشجاعتوتوانمسعودآوردهباشد؛اماحتیدراینصورت،نمیتوانداز
رت،نوروپادشاهیبیاطالعبودهباشد.اینگونهاستک

ارتباطرمزآلودشیربافرّه،قد
میتواند
این حکایت در تاریخ بیهقی ،با زور و قدرت و در تناسب با سایر جلوههای فر ّهباوری  ،
چنانکهمیدانیم،

کارکردهاینمادینقابلتأملیداشتهباشد»(کالهچیان.)182-179:1396،
شهامت،خورشیدو...بودهاستوچنانچهپیشتراشاره

هموارهشیرنمادیبرایشهریاری ،
شد،شیرازنمادهایبارزوبرجستۀفرهنگمهریاست .کوتاهسخنآنکه«:روایتمورد
کهنالگوییواساطیریواندیشههای
بحث،درمواجههبامخاطبآگاه،خواهناخواهحاملمفاهیم 
گیهمان طورکهگذشت،رویاروییمسعود

مرتبطبافرّهوشاخصههایآناست.اینویژ

راباشیر،ازمنظرموضوعفرّه
اندیشیدرتاریخبیهقی،قابلتأملمیسازد»(همان .)182:
نتيجهگيري

ادبیراحهالصدورو

درمقالۀحاضرتالششدهاستتااسطورۀفرّدردومتنتاریخی_


تاریخبیهقیدرقالبمعانیومفاهیممختلفآنارزیابیشود.دربررسیاینمتونمتوجه
الصدوروآیهالسرور،اسطورۀفرّدرقالبمعانیومفاهیمگوناگونیبه


شدیمکهدرراحه
کاررفته است؛همچون:تصریحبهواژۀفرّه،خویشکاریفرّ،نمودهایبصریفرّوفرّدر
قالب تأیید الهی ،اما در تاریخ بیهقی این اسطوره بیشتر در قالب تقدیرگرایی جبرآمیز و
برخیآدابورسومدربارغزنویانبهکارگرفتهشدهاست؛ومعموالدرجریانرویدادهای
کالنمربوطبهشاهانوبعضیخصوصیاتورفتارهایآنانجلوهمیکندونمودآیینهایی

همچونجشنمهرگان،وزوروقدرتشاهمسعودغزنوینیزسهمیقابلتوجهدراین
بروزوظهوردارد.رویکردجبرگرایانۀابوالفضلبیهقیدرتاریخبیهقیدرمواضعیچونبه
قدرترسیدنشاهانحاملنمودهاییقابلتأملاست.با توجه به ارزیابی انجام شده در متن
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آیهالسروراسطورۀفرّجلوههاییآگاهانهدارد؛اما
راحهالصدور و  
میتوان گفت که در  
مقاله  ،
آنها را
در تاریخ بیهقی این اسطوره جلوههایی خودآگاه یا ناخودآگاه دارد؛ که میتوان 
نمودی از شخصیّت خاص و ویژگیهای منحصر به فرد بیهقی همچون تربیت درباری،
باوری،جلوههاییمتعدد

ترسواحتیاط،روحیۀصلحجوو...دانست .درتاریخبیهقیفرّه

دارد .بارزترین شیوۀ بیهقی برای نشان دادن این جلوهها ،استفاده از تشبیه و نماد است.
جشن مهرگان و روایت شیرگیری مسعود پیوندی آگاهانه و نمادین با فرّهباوری بیهقی

میتواندداشتهباشد .


مقايسۀ راحهالصدور و تاريخ بيهقی در موضوع اسطورۀ فرّ 
اختالفها
راحهالصدور

شباهتها


تاريخ بيهقی

-باوراسطورۀفرّدرهردواثربا

-راوندیآگاهانهواژۀفرّرادر

-بیهقیفردیتقدیرگراستو

معانیومفاهیممختلفبهکار

رویکردیجبرگرایانهبهمسئلۀفرّ

بردهاست .

داردودرالیههایزیرینایننوع






تفکر،فرّهباوریقابلردیابی

-فرّدردواثرموردنظر،کارکردی

است .

درباری-سیاسیدارد .





راوندیدراثرخویشنمودهایبصریفرّرانشان
میدهد .


اختالفدرمصادیقومفاهیم
وجوددارد .

-بیهقیموضوعجشنمهرگانرا -هردواثرتاریخی-ادبیبودهو



راوندیخویشکاریرادرمعناومفهومفرّبهکارمیبرد .


راوندیتأییدالهیرادرمعناومفهومفرّبهکارمیگیرد .

درپیوندبااسطورۀفرّبهکار

جنبههایتعلیمیوپندآموزدر


میبرد .


هاوداستانهای


البهالیحکایت



هایافتمیشود .


آن

بیهقیزوروتوانمسعودغزنویوشیرگیریاورادرپیوند
بااسطورۀفرّبهکارمیبرد .


منابع
کتابها
بیهقی ،ابوالفضل ()1389تاريخ بيهقی ،سه جلدی ،به کوشش خلیل خطیب رهبر ،تهران:


مهتاب.
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The Comparative Analysis of Charismatic Myth in Rahat-Al-Sodour and
Beihaghi’s History
Hojjat Rashidi1, Dr. Ahmad Hassani Ranjbar2, Dr. Shervin Khamseh3

Abstract
Rahat-Al-Sodour and Ayat-Al-Sorour (603Ah.) is a historic book by
Mohammad-Ibn-Ali-Ibn-Soleiman Raavandi in Seljuk dynasty. In addition to its
historic advantages, from its perspicuity of composition and intricacy of the
abundant social information, this book is considered as one of the most authentic
and beneficial Persian books before the Mongol attack. The topic of charisma
could be compared in this work with the other Persian-language works. One of
the other famous Persian-language works is Beihaghi’s History, which had been
authorized by Abolfazl Beihaghi, as a historic-literary book, and its main topic is
the history of the first Masoud monarchy as the son of Mahmoud Ghaznavi.
Therefore, charisma topic could be investigated in comparing these two given
works. This topic has a particular glitter in both works. The most significant
question mentioned in this query is that how are both authors’ viewpoints to the
charismatic myth? It is concluded that although in Rahat-Al-Sodour and
Beihaghi’sHistory, the topic of charismatic myth is obvious and traceable, their
both viewpoints to this topic is different in concepts and application. The
charismatic myth in Rahat-Al-Sodouris presented in the form of function, visual
manifestation, celestial endorsement, and stipulation to the charismatic lexicon
and in Beihaghi’s History is more conducted in the form and vesture of celestial
fatalism, some ceremonial manifestation such as Mehregan festival, the power of
hunting the Lion by Masoud, and etc. This research is conducted by the content
analysis and using the library-based sources.
Keywords: Charisma, Rahat-Al-Sodour and Ayat-Al-Sorour, Beihaghi’s
History, Raavandi, Beihaghi.
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