
 
 
 
 
 
 

  هاي ديني و ملي ايران باستان در تاريخ بيهقي بررسي تجلي برخي از آيين
  فاطمه كاكاوند قلعه نويي
  كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي

  مدرس دانشگاه آزاد واحد پرند 
  چكيده:

ها و آداب ايران باستان كه جنبه ديني يا ملي دارند و در  است تا برخي از آييندر اين مقاله كوشش شده 
اند، مورد بررسي و تحليل قرار گيرد. بررسي آداب و رسوم كهن، نمايي از راه و  تاريخ بيهقي نيز تجلي يافته

چندين هزار ساله  ها همه نموداري از تمدن گشايد و اين آيين رسم زندگي پدران و نياكان را در برابرمان مي
باشد. اهميت راستي و رادي در ايران باستان هم از جنبه ديني و هم از جنبه ملي و تجلي راستي و  ايرانيان مي

گويي در تاريخ بيهقي و به ويژه در شخصيت ابوالفضل بيهقي يكي از موارد مهمي است كه در اين  حقيقت
  مقاله مورد توجه قرار گرفته است.

» وطن ما به غايت نيازمند اخالق پاك و صفات پسنديده است« ي كه به قول استاد پور داود در روزگار     
طول و عرض اين «است و هنر تاريخ نگاري بيهقي همين بس كه در» گزارشگر حقيقت« بيهقي به راستي 

  هيچگاه دامن به تزوير و دروغ نيالوده است.» تاريخ
ه و مهرگان كه پيوندي ناگسستني با ايران و ايرانيان باستان برپايي جشن و سرور، از جمله جشن سد     

  دارد، از ديگر نكات قابل ذكر در اين مقاله است.
  مهرگان. - سده -نوروز -راستي و رادي -تاريخ بيهقي -هاي ايران باستان ها: آيين كليد واژه
   

نماي آداب و رسوم رايج  ، آيينة تمامتاريخ بيهقي اثر خامة تواناي نويسندة گرانقدر ايراني، ابوالفضل بيهقي 
ها را مي توان در ايران باستان يافت، هر چند برخي از  عهد غزنوي است كه ريشه و بنيان برخي از اين آيين 

اين آيينها در طول زمان و برحسب مناطق جغرافيايي خاص تغيير كرده است، به طوري كه چهرة آنها با 
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اند. در اين  سته اي ديگر از اين سنتها به وضوح آثار كهن را حفظ كردههاي كهن متفاوت گشته است، د دوره
  تحقيق چند مورد از اين آيينها مورد بررسي قرار گرفته است.

  راستي و درستي 
نخستين ويژگي بارزي كه در سراسر تاريخ بيهقي با آن روبرو هستيم و ابوالفضل بيهقي در جاي جاي اثر 

راستي و درستي است . بيهقي در ثبت وقايع تاريخي يا خود شاهد و ناظر بوده خود بدان پرداخته است، 
اند نقل قول كرده و يا از كتب معتبر در روايت تاريخ استفاده كرده  است يا از افرادي كه قابل اعتماد بوده

  است.
من است يا از سماع  ام تا آنچه نويسم يا از معاينة ام، التزام اين قدر بكرده من كه اين تاريخ پيش گرفته«

  ).1100: 1376(ابوالفضل بيهقي، » درست از مردي ثقه
بيهقي در نگارش تاريخ تعصب و كينه ورزي نسبت به افراد را به يك سوي نهاده و وقايع را بدون جانبداري 
از كسي يا كينه ورزي به كسي بيان مي دارد و همه جا راستي و درستي را در نقل وقايع پيشة خويش 

  ازد.س مي
كنم سخني نرانم كه آن به تعصبي و تزيدي كشد وخوانندگان اين تصنيف گويند: شرم باد  در تاريخي كه مي«

: 1376(ابوالفضل بيهقي، » اين پير را، بلكه آن گويم كه تا خوانندگان با من اندرين موافقت كنند و طعني نزنند
226.(  

  سخن آمده و دروغ و ناراستي نكوهيده شده است. در نوشته هاي پهلوي از اهميت راستي و درستي بسيار
(پورداوود، » شقي ترين در ميان مردمان كسي است كه به صفت زشت درگونت يعني دروغگو متصف باشد«

1377 :24.(  
زرتشت پيامبر ايران باستان، اساس آيين خود را بر درستي استوار داشته و در سرودهائي كه بهدينان هر روز 

معروف و ترجمة آن چنين است: راستي بهترين نيكي و ماية سعادت » اشم وهو«د و به نماز بر زبان مي رانن
است، سعادت از براي كسي است كه راست و خواستار بهترين راستي است، اين مطلب را يادآوري نموده 

  است.
دهند:  ز ياد مينويسد: ايرانيان به فرزندان خود از سن پنج تا بيست سالگي، سه چي هردوت مورخ يوناني مي

  ).42: 1381سواري، تيراندازي، راستگويي (كاكاوند، 
  پايبندي به عهد و پيمان
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 -در واقع زينهارخوار  –پايبند بودن به عهد و پيمان نزد ايرانيان باستان مقدس شمرده مي شده و پيمان شكن 

ن ايزد مهر را به عنوان ايزد گرفته. در ايران باستا شده و همرديف با دروغگويان قرار مي بسيار سرزنش مي
عهد و پيمان مي پرستيدند و پيمان شكن در پهلوي ميثرودروج يا مهردروژ به معني دروغگوينده به مهر و 

  ).44: 1381شده است (كاكاوند،  شكن ناميده مي عهد
توجيه در تاريخ بيهقي بارها با تأكيد بر عهد و پيمان مواجه مي شويم تا بدانجا كه مسعود غزنوي در 

علي تا اين غايت نه آن كرد كه اندازه و پايگاه او بود، او «گويد:  دستگيري و مجازات حاجب بزرگ، علي مي
را به آوردن برادرم چه كار بود و اگر برادرم را آورد، بيوفائي چرا كرد؟ و خداي را عزّوجلّ چرا بفروخت به 

مه ما را مقرّر گشت تا او را نشانده آمد كه سوگندان گران كه بخورد؟ و وي در دل خيانت داشت و آن ه
  ).50: 1376(ابوالفضل بيهقي،» صالح نشاندن او بود

  برگزاري جشن نوروز و مهرگان و سده 
در كتاب سروش » شاديهاي ملّي ايراني و جشنهاي زرتشتي«خانم مريم بديعي در مقاله اي تحت عنوان 

باستان، جشن نوروز نوعي بزرگداشت اتحاد جهان ايزدي و  درميان جشنهاي بهاري ايران«نويسد:  پيرمغان مي
رفت. نوروز مسلماً عيد بومي است و نه جشن آريايي، با اين حال نسبت دادن مراسم و  انساني به شمار مي

اي امري عادي و اجتناب ناپذير بود و معموالً رسم بر اين بوده است كه  اعياد به شخصيتهاي كهن و اسطوره
اند. از اين رو عيد نوروز به جمشيد پيشدادي  اند نسبت مي داده فرمانرواياني كه محبوبيت داشتهاعياد را به 

  ).579: 1388(مريم بديعي، » نسبت داده شده است
برگزاري جشن مهرگان با ايزد مهر پيوند دارد. اين جشن را به پيروزي فريدون بر ضحاك يعني پيروزي نظم 

رگزاري جشن مهرگان شانزدهم تا بيست و يكم مهرماه بوده است، يعني بر آشوب نسبت مي دهند. موسم ب
حدوداً همزمان با شروع فراغت كشاورزان از درو و خرمن كوبي. دو عيد نوروز و مهرگان قطبهاي سال 

  ).124: 1381بودند؛ زيرا در دو نقطة اعتدال بهاري و اعتدال پاييزي گرفته مي شدند (كاكاوند، 
سالم وجود داشته است و اگر قول بيروني را بپذيريم، اين جشن از دورة اردشير بابكان جشن سده پيش از ا

آميخته و صورت جشني ملي  يعني قرن سوم مسيحي، در عداد اعياد رسمي در آمده، سپس با آيين زرتشتي در
  ).239و  233: 1376يافته و تا قرنها پس از اسالم دوام آورده است (بهار، 

هاي مهم و اساسي كه در  گيرد آتش است. يكي از جنبه ر جشن سده مورد توجه قرار ميعنصر اساسي كه د
هر جشن ايراني به طور ضمني، چهرة مشخص و ويژه دارد ، بزرگداشت و احترام به طبعيت است . جشن 
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سده را در دهمين روز از ماه بهمن به هنگام شب برگزار مي كردند. در توجيه اين جشن افسانه هاي 
  ).123: 1381اگون پديد آمده است (كاكاوند، گون

قرار گرفت بدانكه وي خليفت امير باشد در سپاهان در غيبت كه وي را افتد و هر سالي دويست هزار دينار «
(ابوالفضل بيهقي، » هريوه و ده هزار طاق جامه از مستعمالت آن نواحي بدهد، بيرون هدية نورز و مهرگان

1376 :14.(  
دو روز مانده از ماه رمضان به جشن مهرگان بنشست و چندان نثارها و هديه ها و طُرُف و  و روز دوشنبه«

  ).422: 1376(ابوالفضل بيهقي، » ستور آورده بودند كه از حد و اندازه بگذشت... وروزي با نام بگذشت
فضل بيهقي، هاي بسيار آوردند ( ابوال و روز چهارشنبه نهم ذوالحجه به جشن مهرگان بنشست و هديه« 

1376 :886(  
و امير، رضي اهللا عنه، به جشن مهرگان نشست روز سه شنبه بيست وهفتم ذوالحجه و بسيار هديه و نثار «

  ).925: 1379(ابوالفضل بيهقي، » آوردند
ها بسيار آورده بودند و  و روز پنجشنبه هژدهم ماه جمادي االخري امير به جشن نوروز بنشست و هديه« 

رفت و شعر شنود از شعرا كه شادكام بود درين روزگار زمستان و فارغ دل و فترتي نيفتاد و  تكلف بسيار
  ).941: 1376(ابوالفضل بيهقي، » صلت فرمود و مطربان را نيز فرمود

و سده نزديك بود، اشتران سلطان را و از آن همه لشكر به صحرا بردند و گز كشيدن گرفتند تا سده كرده «
(ابوالفضل بيهقي، » حركت كرده آيد .... و آنچه رسم است از دارات اين شب به دست كردندآيد و پس از آن 

1376 :666.(  
و سده فراز آمد نخست شب امير بر آن لب جوي كه شراعي زده بودند، بنشست و نديمان و مطربان بيامدند « 

اندود  ده بودند و كبوتران نفظو آتش به هيزم زدند و پس از آن شنيدم كه قريب ده فرسنگ فروغ آن آتش بدي
يي بود كه ديگر آن چنان نديدم و آن  بگذاشتند و دوگان برف اندود و آتش زده دوديدن گرفتند و چنان سده

  ).667: 1376(ابوالفضل بيهقي، » به خرمي به پايان آمد
ز خالل تاريخ آداب و رسوم و تشريفات دربار غزنه ا«خانم گيتي فالح رستگار در مقالة خود تحت عنوان 

اينان به ظاهر دوستدار اسالم و دوستدار ايران بودند، نوروز و «منتشره در يادنامة بيهقي مي نويسد: » بيهقي
مهرگان و سده را به خاطر ايرانيان و عيد فطر و اضحي را به خاطر خليفه و هر دو را در حقيقت براي محكم 

  ).413: 1374ه ، هاي سلطنت خود جشن مي گرفتند (يادنام كردن پايه
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  بار عام دادن و رسيدگي به مظالم 

خواجه نظام الملك طوسي در كتاب سياستنامه يا سير الملوك در مورد آداب و رسوم پادشان ايران باستان مي 
چاره نيست پادشاه را از آنكه هر هفته اي دو روز به مظالم بنشيند و داد از بيدادگر بستاند و انصاف «گويد: 

اي و چند قصه كه مهمتر بود بايد كه عرضه كنند و در  رعيت به گوش خويش بشنود بي واسطه بدهد و سخن
هر يك مثالي دهد كه چون اين خبر در مملكت پراكنده شود كه خداوند جهان، متظلمان و دادخواهان را، در 

دستها كوتاه هفته اي دو روز ، پيش خويش مي خواند و سخن ايشان مي شنود، همه ظالمان بشكوهند و 
  ).12: 1377دارند و كس نيارد بيدادي كردن و دست درازي كردن از بيم عقوبت (خواجه نصير طوسي، 

چنين گويند كه رسم ملكان عالم عجم چنان بوده است كه روز مهرگان و روز «همو در جاي ديگر گويد: 
به چند روز، منادي فرمودي كه نوروز پادشاه مر عامه را بار دادي و هيچ كس را بازداشت نبودي و پيش 

بسازيد فالن روز را، تا هر كسي شغل خويش بساختي و قصة خويش بنوشتي و حجت خويش را به دست 
آوردي و خصمان كار خويش بساختند و چون آن روز بودي، منادي ملك از بيرون در بايستادي و بانگ 

ن روز، ملك از خون او بيزار است و سپس كردي كه اگر كسي مر كسي را بازدارد از حاجت برداشتن در اي
اي بودي كه از ملك  هاي مردمان بستدي و همه پيش بنهادي و يك يك مي نگريدي. اگر آنجا قصه ملك قصه

و موبد موبدان قاضي القضاه باشد به زبان ايشان  -بناليده بودي، موبد موبدان را بر دست راست نشانده بودي 
به زير آمدي و موبد به دو زانو بنشستي گفتي: نخست از همه داوريها، داد  پس ملك برخاستي و از تخت -

اين مرد از من بده و هيچ ميل و محابا مكن. آنگاه منادي فرمودي كردن كه هر كه را با ملك خصومتي هست، 
  ).49: 1377(خواجه نصير طوسي، » همه به يك سو بايستيد تا نخست كار شما بگزارد.

  يز با اينگونه بار عام دادن جهت رسيدگي به مظالم مواجه مي شويم:در تاريخ بيهقي ن
و در هفته دوبار مظالم خواهد بود. مجلس مظالم و در سراي گشاده است، هر كسي را كه مظلمتي است، « 

ببايد آمد و بي حشمت سخن خويش گفت تا انصاف تمام داده آيد و بيرون مظالم آنكه حاجب غازي، سپاه 
گاهست و ديگر معتمدان نيز هستند ، نزديك ايشان نيز مي بايد آمد به درگاه و ديوان و سخن ساالر بر در

  )32: 1376(ابوالفضل بيهقي، » خويش مي بايد گفت تا آنچه بايد كرد ايشان مي كنند
  فَرَّه ايزدي



 425    ات فارسيو ادبي هاي زبانپنجمين همايش پژوهش هايمقاله

گيرد و  تعلق ميفروغي ايزدي است كه به هر كس مورد توجه و عنايت باشد » فرّه«در اعتقادات ايران باستان 
و » خوارنه«كند. صورت اوستايي اين واژه  او را از همگنان برتر و شايسته پيامبري يا پادشاهي يا نيرومندي مي

در فارسي فَر يا فرَّه گفته مي شود به معني شكوه، جالل، بزرگي، در اعتقادات ايران باستان شاه سرشتي ايزدي 
  ).114: 1381داشته است. (كاكاوند، 

  ي نيز مسعود غزنوي را برخوردار از ياري يزدان مي داند و اطاعت امر او را واجب مي شمارد:بيهق
او را  -هر چند احوال و عادات اين پادشاه بزرگ و پسنديده بود  -و خردمندان چون بدين فصل رسند« 

اندرين ابواب الهام از نيكوتر بدانند و مقرّرتر گردد ايشان را كه يگانة روزگار بوده است... و پادشاهان را 
  )24: 1376(ابوالفضل بيهقي، » خداي ، عزّوجل باشد

  سپيد پوشيدن در سوگواري ها 
اصوالً سفيدي عالمت دين زرتشت است. از اينرو، در برخي از كتب از زرتشتيان به سپيد جامگان ياد شده 

و نيايش يا حتي مراسم ماتم و  ها است. زرتشتيان موظفند در كلية مراسم خود اعم از مجالس سرور و جشن
  )1: 1385سوگواري لباس سفيد يا لباسي به رنگ روشن بپوشند. (رمضانخاني، 

  خورد: در تاريخ بيهقي نيز در مراسم سوگواري محمود غزنوي و نيز خليفه القادر باهللا اين امر به چشم مي
اعيان و مقدمان و اصناف لشكر به خدمت  و امير ديگر روز بار داد با قبائي و ردائي و دستاري سپيد و همه« 

آمدند سپيد ها پوشيده و بسيار جزع بود. سه روز تعزيني ملكانه به رسم داشته آمد، چنانكه همگان 
  ).13: 1376(ابوالفضل بيهقي، » بپسنديدند

شم و حاجبان و امير ماتم داشتن ببسيجيد و ديگر روز كه بار داد با دستار و قبا بود سپيد و همه اولياء و ح« 
  ).441: 1376(ابوالفضل بيهقي، » با سپيد آمدند

  
  خرد و خرد ورزي

بيهقي خرد ورزي را يكي از اركان اصلي حكومت مي داند و در جاي جاي تاريخ خود به اين امر اشارت 
هر غرض در آوردن حكايات آن باشد تا تاريخ بدان آراسته گردد و ديگر تا «كرده است و اذعان مي دارد كه: 

  ).30: 1376(ابوالفضل بيهقي، » كس كه خرد دارد و همتي، با آن خرد يار شود و از روزگار مساعدت يابد
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معتقد است كه بيهقي كتابش را » جهان بيني ابوالفضل بيهقي«دكتر اسالمي ندوشن در مقاله اي تحت عنوان 

، »خردمندان دانند«ر مي كند: براي خردمندان مي نويسد، مخاطبانش خردمندان هستند، گاه به گاه تكرا
  ).12و  11: 1374(يادنامه، » خردمندان را در اين باب عبرت بسيار است«يا » خردمندان بپسندند«

روزة بزرگ  انديشة برتري خرد و عقل و دانش در متون ايران باستان بسيار به چشم مي خورد و در نيايش سي
  در كتاب خرده اوستا مي خوانيم:

(پورداوود، » خرهمند را مي ستائيم . امشاسپندان، شهرياران نيك و نيك كنش را مي ستائيمهرمز شكوهندة «
1380 :198.(  

  در ستايش اهورامزدا مي خوانيم:» يسنا«در 
ستايش بجاي آورم از براي دادار اهورامزداي رايومند و فرهمند و بزرگترين و بهترين و زيباترين و «

ته ترين و پاك و نيك منش و بسيار پناه دهنده، آن خرد مقدسي كه ما را استوارترين و خردمندترين و آراس
  ).22: 1380(پور داوود، » بيافريد و پيكر هستي بخشيد و بپرورانيد

اي از ايران باستان دارد كه در اين مقال  موارد بسيار ديگري در تاريخ بيهقي مي توان يافت كه رنگ و صبغه
ست از جمله: گماردن جاسوسان و منهيان، آداب و رسوم بار دادن خاص و كوتاه فرصت پرداختن به آنها ني

عام، به تخت نشستن پادشاه نو و تعزيت پادشاه در گذشته، آداب نامه نگاري، اعتقاد به قضا و قدر ، برگزاري 
  جشن ها و سوگ ها ، پيك فرستادن ، آداب شرابخواري، آيين دبيري و كتابت و ...
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