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  چكيده

هاي تاريخ بيهقـي و بحـث    شخصيت» درگذشت«اين نوشتار، به بررسي و تحليل 
گونه كه نقش آفرينان اين تاريخ از لحـاظ   همان. درباره مسائل پيرامون آن اختصاص دارد

جهـات مختلـف چـون    ديگر متفاوتند، مـرگ و درگذشـت آنـان نيـز از      شخصيتي با يك
در بخـش  . ديگـر متمـايز اسـت    حساسيت، كيفيت و پيامدهايي كه به دنبال دارد، از يك

هـاي   مـرگ «، »هـاي معمـولي   مرگ«، »هاي ويژه و حساس مرگ«: نخست تحت عناوين
در بخـش دوم از  . گيـرد  مورد بررسي قرار مي» هاي سياسي ـ مذهبي  مرگ«و » حماسي

، »مـرگ طبيعـي  «، »قتـل «. رود اريخ بيهقي سـخن مـي  اشخاص در ت» هاي مرگ شيوه«
بخـش  : هاي مختلف اين بخش اسـت  ، عناوين قسمت»مرگ نامعلوم«و » مرگ مفاجات«

هـا پـس از    شخصـيت «و » ها پيش از مـرگ  شخصيت«: سوم دربرگيرندة دو مرحله است
و » تـدفين «، »وصـيت «بخش چهـارم بـه ذكـر و شـرح ملزومـات مـرگ چـون        . »مرگ

  .اختصاص يافته است« مرثيه«ش پنجم به موضوع و بخ» تعزيت«
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  مقدمه

اي ويژه و متمايز دارد؛ چـرا   مرگ غالباً ضد زندگي است؛ اما در تاريخ بيهقي جلوه
ها در اين كتاب، آغاز تولد اسـت، تولـدي كـه مولـدش از جـنس انسـان        كه برخي مرگ

دادهايي است كه پس از مرگ اشخاص، حيـات خـود را آغـاز     ست بلكه، حوادث و رويني
گفتنـي اسـت كـه در تـاريخ     . دهـد  ها را تحت تأثير قـرار مـي   نموده، زندگي برخي انسان

بيهقي حتي در يك مورد از متولد شدن يك فـرد سـخن بـه ميـان نيامـده، امـا خبـر از        
امدها و ماجراها در برخورد با اين امـر رقـم   درگذشت افراد، بسيار است و بسياري از پيش

زيبا و دلچسب به » رمان«خورد بطوري كه با حذف موارد مربوط به اين موضوع، اين  مي
  .آيد اي نامفهوم و گسسته در مي صورت مجموعه

عالقه بيهقي به ذكر خبر مرگ اشخاص، از دو منظـر قابـل تأمـل اسـت؛ يكـي از      
بازي تاريخ به عهـده دارنـد كـه     هاي حاضر در صحنه هرهجهت نقشي كه افراد به عنوان م

ها از اين صحنه بايد به اطالع ديگران برسد؛ ديگر از جهت به وجود آمده حس  خروج آن
اسـت  » آيينة عبرت«آموزي در خواننده؛ البته بايد اذعان كرد كه كل تاريخ بيهقي  عبرت

شـته اسـت كـه خواننـده از     بيهقي در سراسر كتاب عظيم خود بـدين نكتـه توجـه دا   «و 
آموزترين پديده در حيات بشر همان پيشـامد مـرگ    اما، عبرت 1»هاي او پند بگيرد نوشته

. است و بيهقـي بـا طـرح مكـرّر ايـن موضـوع، در بيـداركردن خفتگـان كوشـيده اسـت          
هاي تاريخ بيهقي كه شامل سالطين، خلفاي عبساي، وابستگان دربار، بزرگان و  شخصيت

شوند، بسيار متعدداند؛ در اين  نوشتار سـعي شـده    فرودستان و غيره مي منصبان، صاحب
اند، به كسـاني كـه نقـش و     آفريني كرده اي نقش از ميان افرادي كه در اين تاريخ به گونه

در بعضي موارد بـه اقتضـاي موضـوع كـالم، از     . اند پرداخته شود تري داشته اهميت بيش
هـا، گـاه بـه طريقـة      ت بـه سـبب تعـدد شخصـيت    ديگران نيز بهره برده شده؛ بديهي اس

  .گزينشي عمل شده است

  اقسام مرگ: بخش اول

بخـش از درگذشـت افـرادي سـخت      در ايـن  :هاي ويژه و حسـاس  الف ـ مرگ 
مشـي و   اي برخوردار اسـت بطـوري كـه در خـط     رود كه مرگ آنان از حساسيت ويژه مي

دادهـا و   ي از حـوادث، روي هاي برخـي افـراد اثـر گذاشـته، نطفـة بسـيار       گذاري سياست
گفتنـي اسـت   . گـردد  ماجراهاي ثبت شده در تاريخ بيهقي، با درگذشت آنان منعقـد مـي  

بعضي از اين اشخاص، ممكن است در جبهة مقابل دربار غزنوي و از مخالفان و دشـمنان  
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خبـر فـوت او   . هاي ويژه يكي مرگ سـلطان محمـود غزنـوي اسـت     از جمله مرگ. باشند
رسد كه او سپاهان را فتح كرده، قصـد دارد بـه سـوي همـدان و      مسعود ميزماني كه به 

اي حائز اهميت است كـه آشـكار كـردن يـان      مرگ محمود به اندازه 2.جبال حركت كند
حـرّه،  . افتد و ديگر اطرافيان مدتي به تعويق مي) حرّة ختلي(خبر به صالحديد خواهرش 

آن كارها كـه تـا اكنـون    ... «: شود تذكر مينويسد اين گونه م اي كه به مسعود مي در نامه
تر به حشمت پدر بود و چون خبر مرگ وي آشكارا گـردد، كارهـا از لـوني     رفت، بيش مي

  3.كند تر به غزنين ترغيب مي در ادامه، او را به آمدن هرچه سريع» ...ديگر گردد
شـود، مسـأله    نخستين موضوع مهمي كه پـس از مـرگ هـر پادشـاه مطـرح مـي      

طور كه از زبان مسعود در تـاريخ بيهقـي آمـده، سـلطان محمـود در       آن. اوست جانشيني
كند اما در اواخـر عمـر، او را مـورد     زمان حيات خود، مسعود را به ولي عهدي انتخاب مي

بعد از مرگ محمـود،   4.نوازد مهري و مالش قرار داده، در عوض، محمد را بركشيده مي بي
مدت اين سلطنت بسـيار   5»كند و ملك در سر مي باد تخت«نشيند و  محمد بر تخت مي

گيرد و محمـد در قلعـة    پايد كه مسعود زمام امور را به دست مي كوتاه است و ديري نمي
  6.گردد كوهتيز موقوف مي

با روي كار آمدن مسعود، برخي چون بوسهل زوزني مورد لطف و عنايت سـلطان  
اند،  سباب و رنجش او را فراهم آوردهشوند و برخي ديگر كه در گذشته به نوعي ا واقع مي

حسنك وزير و حاجب بزرگ علـي قريـب از   . گيرند كشي و انتقام قرار مي در معرض كينه
  7.جملة اين افرادند

دهد كـه   هاي پدريان و پسريان، بسياري از حوادث تاريخ را شكل مي حب و بغض
شـاه   خصيت ديگر، خوارزمش. ها را شرح داده است تر آن دستي هر چه تمام بيهقي با چيره

هاي مهم و ممتاز تاريخ بيهقي است كه به فرمان مسعود به جنگ علي  آلتونتاش از چهره
  8.گذرد كند كه بر اثر آن در مي رود؛ تيري به او اصابت مي تگين مي

يكـي از جهـت   . مرگ اين شخص از دو جهت حائز اهميت و قابـل بررسـي اسـت   
: ة جنگ با علي تگين كه ماجراي از اين قرار اسـت حساسيت آن از لحاظ زماني در معرك

پس از آن كه خوارزمشاه بر اثر اصابت تير نزديـك بـه مـرگ اسـت، كدخـدايش احمـد       
با . فرستد عبدالصمد، رسولي را براي ابالغ پيشنهاد صلح به طرف كدخداي علي تگين مي

يـك منـزل   شـود هـر دو طـرف     گيرد، مقـرر مـي   استقابلي كه از اين پيشنهاد صورت مي
اما فاش شدن خبر مرگ آلتونتـاش پـيش از عبـور لشـكريانش از رود     . نشيني كنند عقب

آلتونتـاش قبـل از مـرگ، احمـد را خوانـده      . العاده خطرناك باشد تواند فوق جيحون، مي
شمايان مردمان پشت به پشت آريد، چنان كنيد كه مرگ من امشـب و فـردا   «: گويد مي
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ته باشيد، اگر آشكار شود، حكم مشاهدت شما راسـت كـه   پنهان ماند، چون يك منزل رف
خبر مرگ من به علي تگين رسد و شما جيحون گذارده نكرده باشيد، شـما  ... اگر عياذاً با

  9».و اين لشكر آن بينيد كه در عمر نديده باشيد

سرانجام با تدابير بخردانة احمد عبدالصمد، پيش از آن كـه خبـر مـرگ بـه علـي      
  10.گذرد ر بسالمت از جيحون ميتگين برسد، لشك

اي نـاگوار و   شـاه، عـالوه بـر آن كـه در ميـدان جنـگ حادثـه        اما مـرگ خـوارزم  
ناپـذير بلكـه    اي جبـران  آمد، پس از آن در درازمدت نيز، ضـايعه  خطرآفرين به حساب مي

آفرين براي مسعود بود، چرا كه پس از او هـارون پسـرش بـه جـاي او نشسـت و او       خلل
دست  ناشناسي كرد و با سلجوقيان و تركمانان هم در حق مسعود بسيار حق برخالف پدر،

شاه و عبدالجبار پسر خواجه احمد عبدالصمد كه هر  ماجراهاي هارون پسر خوارزم 11.شد
بتفصيل بيان گرديده؛ ) مجلد دهم(دو به جانشيني پدر به خوارزم رفتند، در باب خوارزم 

در جايي راجع . ه به سرانجام اين دو اشاره كرده استاماب يهقي در مجلدات ديگر نيز گا
در  12».ديو راه يافت بدين جوان كار ناديـده تـا سـر بـه بـاد داد     «نويسدك  به هارون مي

و آخر كار بـدان درجـه رسـيد كـه عاصـي شـد و       ... «: گويد جايي ديگر نيز دربارة او مي
  13».ديگر شدند ر يكعبدالجبار را متواري بايست شد از بيم جان و هر دو در س

... گيرد، خليفة عباسي القادر بـا  جا مورد بررسي قرار مي شخص ديگري كه در اين
دهد كه در گذشت خليفة عباسي باري دربار غزنـوي   مطالعة تاريخ بيهقي نشان مي. است
گيـري   العاده اهميت داشته، بطوري كه احتمال وقـوع چنـين امـري نيـز در تصـميم      فوق

رود، پـس از   كه مسعود به غزنين مي 422در سال . ثير گذار بوده استبزرگان حكومت تأ
خواجـه احمـد حسـن    . شود براي غزو به جانـب هندوسـتان روانـه شـود     مدتي بر آن مي

كنـد كـه    بيند سلطان شخصاً به غزو برود و بـه داليلـي پيشـنهاد مـي     ، صالح نمي)وزير(
از بغـداد  ... «: ال مرگ خليفه استيكي از داليل او، احتم. مسعود در خراسان اقامت كند

اخبار رسيده است كه خليفه القادر باهللا ناالن است و دل از خود برداشته و كارها به قـائم  
 14».پسرش سپرده، اگر خبر وفات او رسد، نيكو آن نمايد كه خداونـد در خراسـان باشـد   

نضـمام اخبـار   رود و چند روز پس از آن، خبر مرگ خليفه بـه ا  سلطان مسعود به بلخ مي
مربوط به تخت نشستن القائم بامر اهللا و حركت فقيه سليماني بطرف خراسان به منظـور  

بصـالحديد   15.گردد مند مي مسعود بدين خبر سخت انديشه. رسد بيعت گرفتن، به او مي
) القـادر (شود كه اين خبر پنهان بماند و خطبه هم بنام خليفـة درگذشـته    وزير، مقرر مي

  16.ل برسدبماند تا رسو
سرانجام، رسول با استقبال باشكوه وارد شهر شده، نامة تعزيت و تهنيت را به امير 

خطبـه  . گـردد  كند، سه روز مراسم سوگ و مـاتم خليفـة درگذشـته برپـا مـي      تقديم مي
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خواندن به نام خليفة جديد و نثاركردن از طرف امير و ديگـران نيـز بـا شـكوهي هرچـه      
دارد،  هاي كه دريافت مـي  ها و صله راه با خلعت عاقبت، رسول همرسد و  تر بانجام مي تمام

  17.شود بازگردانده مي

شـود، علـي تگـين از     آخرين فردي كه د راين قسمت راجع به او سخن گفته مـي 
امراي خانية تركستان است كه در گذشته، محمود غزنوي براي سركوبي او به ماوراءالنهر 

  18.مسعود، آلتونتاش را به جنگ وي فرستاد 423سال  رفته، او را مغلوب كرده بود و در
اي از بلخ حاوي خبر درگذشت علي تگين  ، نامه426اآلخر سال  روز ششم جمادي

شـود؛ چـرا    مسعود از اين خبر نگران مي. رسد و قرار گرفتن كار ملك بر پسر بزرگش، مي
هايي به ترمذ، كوتوال قلعـه،   امير، نامه» .كار با جوانان كار ناديده افتاد«كه به قول بيهقي 

هايي در تعزيت  دو ركابدار نيز به همراه نامه. ها را زير نظر گيرند تا خللي حادث نشود راه
شوند تا هم از اخبار صحيح مطلـع   و تهنيت خطاب به پسر علي تگين به بخارا گسيل مي

ن نامه شـرم  شوند و هم آن كه اگر جانشين علي تگين نيت فساد در دل دارد، بواسطة اي
گردد اما، پسر علي تگين ـ به تعبير بيهقي اين مار بچه   ها ارسال مي اگرچه اين نامه. كند

هارون عاصي نيز تدارك . شمارد ـ مرگ پدر و دور بودن سلطان از خراسان را غنيمت مي
هارون و پسـر علـي تگـين    . بيند تا با لشكر بسيار به مرو آمده، خراسان را تصرف كند مي
شود هارون به مرو آمده، پسران علي تگين ابتـدا چغانيـان و    شوند و قرار مي ت ميدس هم

از آن طـرف، خبـر   . خورنـد  در جنگ قلعـه شكسـت مـي    رمذترمذ را غارت كرده اما در ت
رسد؛ ناچار از ترمذ بازگشته بـه   ها مي كشته شدن هارون و آمدن سپاه ساالر به بلخ به آن

  19.يابد اتمه ميروند و ماجرا خ سوي سمرقند مي
اطالق اين نوع مرگ بر درگذشت كسـاني صـادق اسـت     :ي معمولي ها مرگ) ب

اي بـه   ها، پيامدهاي مهمي در بر نداشـته، از نظـر سياسـي خدشـه     كه از دست رفتن آن
مـداران و صـاحب منصـبان     سازد؛ اگرچه برخي از اين افراد از سياسـت  حكومت وارد نمي

سازد و برخي ديگر نيز، خود  سلطان را بسيار متأسف مي ها بنام هستند كه در گذشته آن
  .اند از شمار پادشاهان

تـا   401يكي از اين اشخاص، خواجه احمدبن حسن ميمندي اسـت كـه از سـال    
مسـعود  . دار بود و سرانجام مورد غضب او واقـع شـد   ، وزارت سلطان محمود را عهده416

در اين مقام باقي بود تا اين كه در سـال  در اوايل سلطنت خود، او را به وزارت گماشت و 
اگـر  «: دارد اگرچه مسعود بر مرگ احمد بسيار توجع نموده اظهـار مـي   20درگذشت 424

اما با بـه وزارت رسـيدن خواجـه     21».باز فروختندي، ما را هيچ ذخيره از وي دريغ نبودي
  22.گردد مي احمد عبدالصمد به عنوان جانشين وزير از دست رفته، اين ضايعه جبران

زاد فرزند سلطان مسعود است كه مدت زندگاني و پادشـاهي او   شخص ديگر، فرخ
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تأمل در سخنان  23.بن مسعود به سلطنت رسيده است بسيار كوتاه بوده، پس از او ابراهيم
دهد كه ظـاهراً در نظـر او،    ـ نشان مي  24زاد بوده بيهقي ـ كه خود دبير ديوان رسالت فرخ

تـري برخـوردار بـوده و عملكـرد او را در      مندي بيش زاد از توان ايسه با فرخابراهيم در مق
زاد آمده كـه   در كل تاريخ بيهقي، پانزده بار نام فرخ 25.پسنديده است تر مي پادشاهي بيش

گـاه از اعمـال و رفتـار او،     تر موارد، تنها به ذكر نام او اكتفا شـده و بيهقـي هـيچ    در بيش
و تنهـا   26دهد، سخني به ميان نيـاورده  ي پادشاهان داد سخن ميچنان كه دربارة برخ آن

چنان كه معمول است ـ از او اندكي تمجيد و تعريـف كـرده     پس از مرگ آن پادشاه ـ آن 
هاي ذكر شده در تاريخ بيهقي، از نـوع معمـولي    تر مرگ قابل ذكر است كه بيش  27.است

  .است كه به ذكر دو نمونه اكتفا شد
نمونـة بـارز آن در تـاريخ بيهقـي، درگذشـت آلتونتـاش        :اسيهاي حم مرگ) ج

  .هاي ويژه و حساس نيز از او سخن گفته شد خوارزمشاه است كه در بخش مرگ
كند بر اثر بدگويي مضربان، سلطان مسـعود   آلتونتاش كه مدتي است احساس مي

گ بـا علـي   به او بدبين شده است، براي اثبات وفاداري خود به مسعود، به امر او بـه جنـ  
شود؛ بدين ترتيب كه تيري به پـاي چـپ او    او در جنگ ابتدا مجروح مي 28رود تگين مي
خوارزمشـاه درد را  . كنـد  اي كه قبالً در هندوستان آسيب ديده بود، اصابت مـي  در ناحيه

بـا رسـيدن   . بنـدد  غالمي تير را از او جدا كرده، جراحت را مي. كند فرو خورده اظهار نمي
گردد، كدخـدايش، احمـد عبدالصـمد صـالح      مه جنگ به روز بعد موكول ميشب، كار ادا

با صالحديد او كه جاسوسـان را بـه   . بيند كه آلتونتاش با چنين وضعي به جنگ برود نمي
خوارزمشـاه از  . شود تا برگشتن جاسوسان صبر كننـد  طرف دشمن گسيل كرده، قرار مي

يابد تا اين كـه منهيـان خبـر     اه نميپيچد و خواب به چشمانش ر درد تا صبح به خود مي
به اشـارت اميـرك بيهقـي،    . آورند كه علي تگين، حيران و درمانده، به فكر صلح است مي

از آن . كنند كه به جنگ خواهند رفت تا لشكر برنشـيند  اعيان سپاه را خوانده، وانمود مي
: ا در دهـد گـاه درآمـده نـد    سازند تـا از جانـب دشـمن از طيلعـه     طرف، كسي را روانه مي

بـراي آن اسـت كـه     اين اقدام،» آيد خصمان به جنگ پيش نخواهند آمد كه رسول مي«
زننـد و خوارزمشـاه براسـب     براي تظاهر به جنگ، كوس مي. خوارزمشاه يك روز بياسايد

افتـد و دسـتش    نشيند اما بر اثر سركشي اسب، از همان طرف مجروح بـه زمـين مـي    مي
رود؛ پس از به هـوش آمـدن،    برند و او از هوش مي شكند؛ پنهاني او را به سراپرده مي مي

چـه صـواب اسـت     كند تا آن و اميرك را خوانده، امور را به آنها واگذار مياحمدعبدالصمد 
اطالع خوارزمشاه، شبانه رسولي را براي رساندن پيغامي به منظـور   احمد، بي. انجام دهند

علي تگـين و كدخـدايش، آن را   . فرستد توقف جنگ و برقراري صلح به جانب دشمن مي



 
  �  117  يهقيب خيدر تار» گذشته شدن« ثيحد

 

 

آيـد و احمـد،    رسـول مـي  . كننـد  مـي  غنيمت شمرده رسول خود را همان شـب گسـيل  
سازد در حالي كه او در حال دست و پنجه نرم كـردن   آلتونتاش را از كردة خود مطلع مي

كند كه مبادا سلطان گمان كند او با  دربارة فرزندانش به احمد سفارش مي. با مرگ است
رسول مجبور آلتونتاش، براي احضار . علي تگين توافق كرده و فرزندانش را از اين بدرسد

. رسـاند  رسـول پـيش آمـده، پيغـام را مـي     . شود موزه و كاله پوشيده، ساعتي بنشيند مي
. مانـد  شود اما به دستور خوارزمشاه لشكر بـر تعبيـه بـاقي مـي     سرانجام جنگ متوقف مي

شـود، احمـد را    خيزد اما ضعفش شديدتر شده، سه بار دچار اسهال مـي  خوارزمشاه برمي
احمد، رسول را خلعت وصـله داه  » ر من بود، كار رسول زودتر بگذاركا«: گويد خوانده مي

شود علي تگين يك منزل  فرستد و قرار مي با يكي از معتمدان خود به نزد علي تگين مي
لشـكر را فـرود آورده، از   . بازپس نشيند و خوارزمشاه نيز يك منزل بـه سـوي آمـوي رود   

گيـرد؛ احمـد را    رزمشـاه فزونـي مـي   اسـهال و ضـعف خوا  . گمارند چهار جانب طليعه مي
كند مبادا تا زماني كـه از   گذارد و سفارش مي ها را با او در ميان مي خوانده، آخرين حرف
و اميـرك،  «: گويـد  در ادامه مـي . اند، خبر مرگ او به علي تگين رسد جيحون عبور نكرده

عزيزتر از جان حال من چون با لشكر به درگاه نزديك سلطان رود باز نمايد كه هيچ چيز 
نباشد در رضاي خداوند بذل كردم و اميدوارم كه حق خـدمت مـن در فرزنـدانم رعايـت     

و نماز ديگر چنان » «دارم و به جان دادن و شهادت مشغولم بيش طاقت سخن نمي. كند
مناسبت نيست كه آن  جا، ذكر اين نكته بي در اين 29»شد خوارزمشاه كه بيش اميد نماند

اي بـيش نباشـد    كند، ممكن است لحظه ان را به جان آفرين تسليم ميزمان كه انسان ج
گونـه كـه در توصـيف بسـياري از      بيهقـي، همـان  . اما گاه، مقدمات آن بس طوالني است

، در وصف مراحلي از حيات كه به ممـات  30هاي زندگي هنرمند چيره دستي است صحنه
زئيات در اين مورد، بـه نـوعي در   عالقه او به ذكر ج. شود نيز، بسيار مهارت دارد ختم مي

خواهنـد بميرنـد امـا، مايلنـد      ها نمـي  جذابيت كتاب او افزوده است؛ چرا كه اگرچه انسان
در مورد مرگ خوارزمشاه آلتونتـاش  . تر بدانند راجع به مرگ ديگران و چگونگي آن بيش

جنـگ،  نيز، استادي بيهقي در توصيف روند پايان يافتن زندگي يـك فرمانـده در ميـدان    
ر در اذهـان متصـور    مرگ او شخصيت ممتاز را به شـكلي هـر چـه حماسـي و بـا شـكوه      

  .سازد مي
مصداق آن مرگ حسنك وزير است و از اين جهت  :مرگ سياسي ـ مذهبي ) د

اين عنوان برگزيده شد كه انگيزه سياسي در صدور فمران قتل حسنك دخيـل بـود، امـا    
خالصـة مـاجرا از ايـن قـرار     . ز حقيقت داشـت مذهب مرد را بهانه ساختند؛ اگرچه آن ني

است كه حسنك كه در زمان سلطان محمود سمت وزارت بـر عهـده داشـت، در اجـراي     
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چنـين سـخنان خـود،     فرامين سلطان محمود و هواداري امير محمد، با اعمال و رفتار هم
گـر  ا«مسعود را بسيار آزرده بود و حتي بر زبان عبدوس مسـعود را پيغـام داده بـود كـه     

از طرف ديگر، بوسهل زوزني كـه  » وقتي تخت ملك به تو رسد، حسنك را بردار بايد كرد
ها ديده بـود، كينـه او را بـه دل گرفتـه دائـم در       در دوران وزارت حسنك از او استخفاف

حسـنك را  ) القـادر (دميد تا اين كه سرانجام اين موضوع كـه خليفـه عباسـي     مسعود مي
داده كـه او را بـردار بايـد كـرد بهانـه سـاخته، او را بـه دار        قرمطي خوانده است و پيغام 

  31.آويختند

  هاي مرگ شيوه: بخش دوم

، »قتـل «مرگ افراد در تاريخ بيهقي، با توجه به علت و چگونگي آن به چهار نـوع  
  .قابل تقسيم است» مرگ نامعلوم«و » مرگ مفاجات«، »مرگ طبيعي«

ان جنگ يا غير آن، بوسيلة يكي از در اين شيوه اغلب، شخص در ميد :قتل) الف
آالت قتاله چون شمشير، نيزه، تير و غيره، توسط فرد يا افـرادي جـان خـود را از دسـت     

گذرد يـا بـه دار آويختـه     دهد؛ يا آن كه به او زهر خورانده شده، مسموم گشته در مي مي
امـراي   از(نوشيروان پسـر منـوچهر   «، »هارون پسر آلتونتاش«، »تاش ماهروي«. شود مي

  32.اند به ترتيب به اشكال ياد شدة اين نوع مرگ جان داده» حسنك وزير«و ) آل زيار
در تاريخ بيهقي، كساني كه به دنبل بروز ناخوشي و بيمـاري،   :مرگ طبيعي) ب

درگذشـت  . گذرند، مرگشـان از ايـن نـوع سـت     ضعف و اختالل بدن پس از مدتي در مي
  33.هاي اين نوع مرگ است ز نمونها» احمدبن حسن ميمندي«و » بغراخان«

مرگ ناگهاني است كه امروزه معتقدند در اثر وقوع سـكته قلبـي    :مرگ مفاجات) ج
  35.گويد بونصر مشكان با اين نوع مرگ دار فاني را وداع مي  34.آيد يا مغزي پيش مي

گاه، علت مرگ و چگونگي آن بدرستي بر بيهقي روشـن نيسـت   : مرگ نامعلوم) د
هـاي مختلفـي    بهيقي اغلب در اين موارد، تنها به ذكر روايـت . ح نامعلوم استو به اصطال

كند و بدون هيچ اظهار نظري، حقيقت امر را بـه علـم خداونـد     كه شنيده است اكتفا مي
حـديث  «: نويسـد  مـي » بونصـر صـيني  «درباره علت مرگ شخصي به نام . كند واگذار مي

راب و كباب و خايه و حقيقت آن ايـزد، عـزّ   مرگ او از هرلوني گفتند از حديث فقاع و ش
هـا   قصه«: گويد نيز چنين مي» بوطاهر تباني«در مورد مرگ قاضي  36»ذكره تواند دانست

: اسهالي قـوي افتـاد و بمـرد، گروهـي گفتـد     : گفتند به حديث مرگ وي، گروهي گفتند
ـ  ... م الغَيـب اال ا مرغي چند بريان نزديك وي بردند و مسموم بود بخورد از ان مرد، ال يعَل

  38و37»...عزَّ و جلّ



 
  �  119  يهقيب خيدر تار» گذشته شدن« ثيحد

 

 

  ها پيش و پس از مرگ شخصيت: بخش سوم

در تاريخ بيهقـي از درگذشـت افـرادي بسـيار      :ها پيش از مرگ شخصيت) الف
ها بر يك گونه نيست؛ بلكه برخي  سخن رفته است؛ اما سخنان بيهقي راجع به تمامي آن

ترانـد و او عالقـه دارد دربـارة اعمـال،      ويژههاي بزرگ اين تاريخ در نظر بيهقي  شخصيت
يكي از اين افـراد  . اخالق و طرز رفتار اين اشخاص قبل از وفاتشان نيز، سخن نگاري كند

كه از عنايت بيهقي در اين باره برخوردار بوده، خواجه احمدحسن ميمندي اسـت، دهـم   
چون . ه استشود چرا كه قضاي مرگ در رسيد ، خواجه سخت ناالن مي424محرم سال 

نشيند؛ امـا نـه بـراي اسـتغفار و حالليـت       قادر نيست به ديوان وزارت برود، در خانه  مي
طلبيدن از اطرافيان، بلكه براي انتقام كشيدن از اين و آن كه البته مورد سـرزنش مـردم   

از » .خاييدنـد  گرفـت و مردمـان او را مـي    قومي را مـي «: به قول بيهقي. گيرد نيز قرار مي
افتـد، ابوالقاسـم كثيـر،     ساني كـه خواجـه د رايـن اوضـاع و احـوال بـا او در مـي       جمله ك
بوالقاسـم در ايـن قضـيه، دسـت بـه دامـن بونصـر مشـكان         . ديوان خراسان است صاحب

دهد، قسـمتي از پيغـام    اي به امير نوشته، بر زبان عبدوس پيغام مي گردد؛ بونصر رقعه مي
خواهد كه پـيش از   از خويشتن برداشته، مي اين وزير سخت ناالن است و دل«: اين است

اگر رأي عالي بينـد،  ... گذشته شدن انتقامي بكشد، بوالقاسم كثير حق خدمت قديم دارد
امير پس از اطالع از موضوع، بونصر را به بهانه عيادت، نـزد خواجـه   » وي را دريافته شود

، با ابوالقاسم مناظرة مـال  در منزل خواجه. سازد فرستاده، عبدوس را به دنبال او روانه مي
بيهقـي، صـحنة ديـدار كـردن بونصـر،      . در جريان است و عقابين و تازيانه و جالد، حاضر

او را ديد در صدري خلـوت گونـه پشـت بـاز نهـاده و      «: كند خواجه را چنين توصيف مي
امـروز  «: گويد پرسد؛ خواجه در جواب مي بونصر، حالش را مي» مند و ناالن سخت انديشه

دل كند اين نبسة كثير؛ اين مردك مـالي بدزديـده و در    رم، ولكن هر ساعت مرا تنگبهت
دل كرده كه ببرد و نداند كه من پيش تا بميرم از ديده و دنـدان وي برخـواهم كشـيد و    

ايـن موضـوع،   » زنند تا آنچه برده است باز دهـد  فرمايم كه تا بر عقابينش كشند و مي مي
يابد و سـلطان از هـرات    ي آمده، به خير و خوشي فيصله ميبه تفصيلي كه در تاريخ بيهق
كند، در حالي كه خواجـه احمـد بـا جملـة عمـال در هـرات        به طرف نيشابور حركت مي

: رسـد  پس از فرود آمدن امير در شادياخ، اسكدار هرات حامل اين خبـر در مـي  . مانند مي
ه شـد، پـس از آن   خواجه احمدبن حسن پس از حركت رايت عالي به يك هفته گذشـت «

  39».كه بسيار عمال را بيازرد
مورد ديگر مربوط به بونصر مشكان است و از نظر زماني مربوط است به وقتي كه 
اوضاع بر اثر تهور و تعدي تركان سلجوقي بشدت آشفته اسـت و چنـد مـاهي بـيش بـه      
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و «: نويسـد  بيهقـي مـي  . بار مسعود در دندانقان مرو بـاقي نمانـده اسـت    شكست فضيحت
رفـت بـر لفـظ وي     اوستادم را اجل نزديـك رسـيده بـود و دريـن روزگـار سـخناني مـي       

سپس ماجرايي را كـه خـود شـاهد بـوده      40»پسنديدند ناپسنديده كه خردمندان آن نمي
يكي آن بود كه آن روز عرض به گورستاني برگذشت و مـن بـا وي بـودم،    «: كند نقل مي

اند، نزديك شهر، بوسهل زوزني بدو رسيد و هـر  جايي بايستاد و نيك بينديشيد و پس بر
دل شـراب نـدارم كـه    «: استادم گفت. دو براندند و سراي بوسهل بر راه بود؛ ميزباني كرد

بسـيچ  . سود نداشت كه ميزبان در پيچيد و آخر فرود آمد و من نيز آنجا آمـدم » غمناكم
. بـود  منـد مـي   ديشـه چنـان ان  استادم هـم . خوردني و نديمان و مطربان كرد تا راست شد

انديشـم كـه    ها مي از اين حال: گفت. نشاطي، كاري نيفتاده است سخت بي: بوسهل گفت
گونـه انديشـة مـن ازيـن بيـرون       كه به هـيچ  بينم؛ چنان در ميان آنيم كه كاري بسته مي

كـه   نگرم كه ما را هزيمتي افتـد در بيابـاني، چنـان    ترسم و گويي بدان مي شود و مي نمي
يار مانم و جان برخيره بشود و چيزي بايـد ديـد    غالم و بي جا بي نرسد و آنكس به كس 

امروز كه از عرض لشكر بازگشتم، به گورستاني بگذشتم، دو گور ديـدم  . ام  كه هرگز نديده
پاكيزه و به گچ كرده، ساعتي تمنّا كردم كه كاشكي من چون ايشان بودمي در عزّ تـا ذلّ  

خندد و به بـاده نوشـي و طـرب فـرا      بوسهل در پاسخ مي» .نبايد ديد كه طاقت آن ندارم
  41.گذرد رسد اما بونصر چهل روز بعد در مي آن روز بخوشي به پايان مي. خواند مي

ماجراي ديگري نيز در تـاريخ بيهقـي نقـل شـده راجـع بـه پيشـنهاد بوالحسـن         
ه حـاكي از  المعمل بونصر در اين قضيه ك عبدالجليل به مسعود براي تجهيز لشكر و عكس

آن است كه بونصر مشكان روزهاي پاياني عمر خود را در نهايت غم و اندوه به سـر بـرده   
  42.است

شخصيتي ديگر كه بيهقي راجع به خلق و منش او پيش از مرگ صـحبت كـرده،   
آن خصايل نيك چون سخاوت و شجاعت كه بارها بيهقي در طـول  . سلطان مسعود است

در اواخر عمـر، رو بـه كاسـتي     43دهد ه، به مسعود نسبت ميها اشاره كرد تاريخ خود بدان
نمـود و سـخنان ديگـران را     زنـي مـي   واره در كارها بظاهر بـا افـراد راي   او كه هم. نهد مي
نمـود، در اواخـر    هـا عمـل نمـي    شنود، اگر چه در بسياري موارد از روي استبداد بدان مي

بيهقي در ايـن بـاره   . ن با او نيستشود كه  كس را زهرة سخن گفت اي مي زندگي به گونه
كارها ديگر شد كه اين پادشاه را عمـر بـه آخـر رسـيده بـود و كسـي زهـره        «: نويسد مي
  44.داشت كه به ابتدا سخن گفتي با وي و نصيحت كردي نمي

نشـيند امـا    ، امير بـه جشـن مهرگـان مـي    430الحجه سال  در بيست و هفتم ذي
در «: گويـد  بيهقي در ادامه مـي . كند اي عطا نمي هبرخالف معمول، به شعرا و مطربان صل
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رفت و عمر بـه   ها مي اين روزگار، آن ابر زرپاش سستي گرفته بود و كم باريدي و مناقشه
: نويسـد  در جايي ديگر چنـين مـي   45».پايان آمده بود و حال مردم و دولت دنيا اين است

به جاي آورنـد، عيـدي سـخت     و نماز عيد كردند و رسم قربان... و عيد اضحي فراز آمد«
مشغله و خوان ننهادند و قوم را بجمله بازگردانيدند و مردمان آن را بـه فـال    آراميده و بي

رفت چنين چيزها، كه عمرش بـه پايـان نزديـك آمـده بـود و كسـي        نيكو نداشتند و مي
  46».دانست نمي

ت بيهقي در مجلد نهم، پس از ذكر مـاجراي حملـة سـلجوقيان بـه بلـخ و شكسـ      
پس از اين فترت، امير دل بتمامي از غزنين برداشت و اجلش فـراز  «: نويسد آلتونتاش مي

  47».آمده بود، رعبي و فزعي در دل افكنده تا نوميد گشت
نگاري نيست كه صرفاً بيان ماجراها،  بيهقي تاريخ :ها پس از مرگ شخصيت) ب

نقادي است كه به تجزيه و دادهاي تاريخي را وجهة همت خود سازد، بلكه  حوادث و روي
عنصر اصلي سـازندة تـاريخ،   . نمايد تحليل مسائل پرداخته، در امور مختلف اظهار نظر مي

البتـه  . دارد هـا دسـت از سـر آنـان بـر نمـي       اشخاص هستند و او حتي پـس از مـرگ آن  
گاه ويژه خود را دارند و برخورد بيهقي بـا قضـية    هاي تاريخ بيهقي هر يك جاي شخصيت

او در مورد برخي متوفيان، تنها به ذكر خبـر وفـات و گـاه    . ها نيز يكسان نيست نمرگ آ
) عموي مسعود(مثالً دربارة درگذشت امير يوسف . كند طلب رحمت و آمرزش بسنده مي

در مـورد   48»عليه... ا رحمه. نامه رسيد كه وي به قلعت دروته گذشته شد از راه«: گويد مي
بيهقي در برخي  49.كند يوسف، تنها خبر وفات را ذكر مي، كدخداي امير»بوسهل لكشن«

. شـود  موارد، پس از ذكر خبر درگذشت يك شخص، خصائل نيـك او را نيـز يـادآور مـي    
مـرد و كـاري بـود و خـرد      سخت جوان«: گويد دار مي دربارة بوسعيد محمود طاهر خزينه

اي  ي ضـايعه هـايش در نظـر بيهقـ    گاه، مرگ شخصي به سبب هنرمنـدي  50.پيران داشت
بـه  «: گويـد  مـي » احمـدعلي نوشـتگين  «دربارة درگذشـت  . شود داد مي ناپذير قلم جبران

گذشته شدن او، توان گفت كه سواري و چوگـان و طـاب طـاب و ديگـر آداب ايـن كـار       
، حاجب امير يوسف كه به امر مسعود بر »طغرل«اما راجع به عاقبت بد  51».مدروس شد

گذشته شد بـه جـواني، روزگـارش در ناكـامي و     «: ويسدن خداوندش مشرف شده بود مي
تقـارن مـرگ فقيـه بـوبكر حصـيري و خواجـه        52».عاقبت كفـران نعمـت همـين اسـت    

و چـون عجـب   «: شود بيهقي از احوال روزگار اظهار شگفتي نمايـد  احمدحسن، باعث مي
 است احوال روزگار كه ميان خواجه احمدحسن و آن فقيه هميشه بد بود، مـرگ هـر دو  

  53».نزديك افتاد
هـا بـه ذكـر آيـات،      در مواردي بيهقي، پس از خبر دادن از درگذشـت شخصـيت  
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ارزشـي مـال و جـاه دنيـا و مطـالبي از ايـن        ادبيات و عباراتي راجع به مرگ، قيامت و بي
هـاي مختلـف در سـبب     دربارة قاضي بوطاهر تباني، پس از ذكر روايـت . پردازد دست مي

عزّ و جـلّ و بسـا راز كـه آشـكارا خواهـد شـد روز       ... ب اال ام الغَيَلاليع: گويد مرگ او مي
وْنقيامت، يالي ليمَفمقلبٍ سنْ اَتَي اهللاَ بال مُنونَ امال و الب و سخت بزرگ حماقتي دانم . ع

  54»...كه كسي از بهر جاه و حطام دنيا را خطر ريختن خون مسلمانان كند
ز ذكـر بــردار كـردن او، سرگذشـت حســنك را    در مـاجراي حسـنك نيــز، پـس ا   

ثباتي دنيا و نعم آن و ناپايداري عمر سخن گفته، كسي  اي پر عبرت دانسته، در بي افسانه
اي  در ادامه، دو بيت به عربي از گوينـده . را كه دل به اين جهان بندد، احمق ناميده است

ارة سراي سپنجي و زندگي و اي به فارسي از رودكي درب كند و قطعه كه نام او را ذكر نمي
  55.نمايد مرگ در آن ذكر مي

صاحب ديوان خراسان كه مردي متهور و ظـالم معرفـي شـده،    » سوري«راجع به 
خداي عـزّ و جـلّ بـر وي رحمـت كنـاد كـه       «: نويسد پس از ذكر خبر مرگ او چنين مي

ي مـردي  كـار  كارش با حاكمي عدل و رحيم افتاده است، مگر سر به سر بجهد كه با ستم
سپس آثار نيك سوري از قبيل موقوفات و بناهايي را كه احـداث  » نيكو صدقه و نماز بود

و اين همـه هسـت، امـا اعتقـاد مـن همـه       «: گويد شمارد اما در پايان مي كرده بود بر مي
بيهقي، سوري را از ايـن  » .آنست كه بسيار از اين برابر ستمي كه بر ضعيفي كند نيستند

دزديد و به طمـع ثـواب بـه     اش انار مي شبيه كرده كه از خانة همسايهجهت به آن زني ت
  56.برد عيادت بيمار مي

بونصـر  «در پايان اين قسمت قابل ذكر است كه سخنان بيهقي در مرگ استادش 
، بسيار متأثركننده، دردآلود و خواندني است كه به سبب طوالني بـودن از ذكـر   »مشكان

  57.شود آن خودداري مي

  ملزومات مرگ: رمبخش چها

بيهقي در تاريخ خود تنها به ذكر حوادث سياسـي و دربـاري عصـر غزنـوي نظـر      
نداشته و كتاب او تنها از اين جهت مفيد و حائز اهميت نيسـت؛ بلكـه آگـاهي يـافتن از     
سنن و آداب و رسوم متداول بين مردم آن عصـر، يكـي از فوايـد مطالعـة تـاريخ بيهقـي       

و سنن، امور مربوط به مرگ و مير است كـه در اينجـا تحـت     از جمله اين آداب 58.است
مـورد بحـث قـرار    » تعزيـت «و » تـدفين «، »وصـيت «، شـامل  »ملزومـات مـرگ  «عنوان 

  .گيرد مي
كنـد و   معمول است كه هر مسلماني قبل از مرگ خود وصـيت مـي  : وصيت) الف
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ايـن  . شود د يادآور ميچه را تقاضا دارد بعد از وفات او دربارة امور مختلف به اجرا درآي آن
مانده، فرزنـدان بـه جـاي     امور ممكن است مربوط به محل دفن متوفي، مال و ثروت باقي

ها بسيار صـحبت شـده امـا در     در تاريخ بيهقي، راجع به مرگ شخصيت 59باشد... مانده و
از جملـه ايـن مـوارد، وصـيت     . ها اشـاره شـده اسـت    موارد معدودي به وصيت كردن آن

در طوس كه ) ع(الرضا بن موسي اقي دبير است دربارة تدفين او در مشهد عليبوالحسن عر
هـاي   ديگـر، سـخنان و توصـيه    60.مخارج اين كار را در زمان حيات خـود پرداختـه بـود   

قبل از مرگ است به اين مضمون كه چون سـلطان محـود   ) شحنة مرو(نوشتگين خاصه 
ـ هاي او مت راين تمام داراييدر زمان حيات خود، او را آزاد نكرده بود، بناب ق بـه سـلطان   عّل

داند، او را آزاد كرده، حالل نمايـد و دربـارة موقوفـات او     است؛ اگر امير مسعود صالح مي
ها رنج بسيار كشيده، از هم پراكنده نشـوند و   نيز دستور اجرا بدهد؛ غالمانش كه براي آن

سـلطان  . ردة آنها باقي مانـد هاست، سرك خوان كه مقدم آن غالمي به نام خمارتگين قرآن
  61.كند مو اجرا مي مسعود، وصيت نوشتگين را موبه

وصيت كوتاهي نيز وجود دارد كه بونصر مشكان راجع به بيهقي به اميـر مسـعود   
من پير شدم و كار به آخر آمده است، اگر گذشته شوم، بوالفضـل را نگـاه   ... «: كرده است
  62».بايد داشت

صيت افراد در تاريخ بيهقي آمده است كه بـراي پرهيـز از   يكي دو مورد ديگر از و
  .شود ها خودداري مي اطالة كالم از ذكر آن

در تاريخ بيهقي، در مواردي بعد از ذكر درگذشت يك شخص، بـه دفـن   : تدفين) ب
دهـد كـه برخـي اعمـال      مطالعة اين موارد و تأمل در آن نشان مـي . او نيز اشاره شده است

اولـين مـورد مربـوط بـه     . شـود  امروزه متروك است و يا كمتر ديده مـي مربوط به اين امر، 
گـذرد و نمـاز    سلطان محمود غزنوي است كه روز پنجشنبه بـه هنگـام نمـاز عصـر در مـي     

كنند، در حالي كه محمـد در گوزگانـان اسـت و     او را در باغ پيروزي دفن مي) عشاء(خفتن 
راجع به كيفيـت ايـن    63.ر حضور ندارندكدام در مراسم تدفين پد مسعود در سپاهان و هيچ

اما در مورد زيدبن علي ـ كه بيهقـي اخبـار آن    . مراسم مطالبي در تاريخ بيهقي نيامده است
رونـد   كند ـ و حسنك وزير، اگرچه به مرگ طبيعي از دنيا نمـي   را از تواريخ گذشته نقل مي

ول است، اما تدفين افراد پس از آويزند و امروزه نيز اين شيوه هنوز معم ها را به دار مي و آن
تر ديـده   طور كه در مورد اين دو نفر اجرا شده، در دورة معاصر كم گذشت چندين سال، آن

و حسـنك قريـب هفـت سـال بـردار بمانـد،       «: نويسـد  بيهقي راجع به حسنك مي. شود مي
 كه اثـري نمانـد تـا بـه دسـتور فـرو       كه پايهايش همه فرو تراشيد و خشك شد، چنان چنان

  64».كه كس ندانست كه سرش كجاست و تن كجاست گرفتند و دفن كردند، چنان
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نيز نقل شده، امروزه ـ حداقل بين مسـلمانان ـ    » بونصر مشكان«چه دربارة دفن  آن
سپارند و پس از بيست روز به غـزنين   بونصر را ابتدا در هرات به خاك مي. معمول نيست

  65.كنند فن ميبرده، در رباطي كه ساخته بود در باغش د
» سوگواري و عـزاداري «و » تسليت گفتن به عزادار«در لغت به معاني : تعزيت) ج

اين واژه در تاريخ بيهقي در هر دو معني ذكر شده به كار رفته است كه  66.آمده است... و
معمـوالً بعـد از مـرگ هـر انسـان، مراسـم        67.در جاي خود براحتي قابل تشخيص اسـت 

ايـن مراسـم،   . شـود  ماندگان و اطرافيان شخص درگذشته برگزار ميسوگواري از طرف باز
. فراخور مقام هر شخص، ممكن است بسيار ساده و يا با تشريفات خاصـي برگـزار گـردد   

اولين مراسم سوگواري كه در تاريخ بيهقي از آن ياد شده، مربوط بـه درگذشـت سـلطان    
ي، بـه اجمـال راجـع بـه آن     بيهقـ . شود محمود غزنوي است كه توسط مسعود برگزار مي

دهـد كـه در آن زمـان، بـرخالف دورة حاضـر كـه        صحبت كرده و همين مقدار نشان مي
در عـزاداري  . انـد  كـرده  پوشند، سوگواران جامة سپيد به تـن مـي   عزاداران لباس سياه مي

آينـد و تـا    محمود غزنوي، اعيان، بزرگان و لشكريان نيز سپيدپوش به خدمت مسعود مي
  68.اسم ادامه داردسه روز مر

نيز، مراسم به همين صـورت اسـت، بـا ايـن     » القادر باهللا«در مرگ خليفه عباسي 
آينـد، از لشـكريان مسـتقالً نـامي بـرده       تفاوت كه از كساني كه سپيدپوش به خدمت مي

نشده و به ذكر اوليا و حشم اكتفا شده كه شايد لشكريان نيز مراد باشند؛ ديگر آن كه در 
كننـد و   شود و مردم عادي نيـز در مراسـم شـركت مـي     ، بازارها تعطيل مياين سوگواري

پـس از سـه روز، بازارهـا    . آورند تا احوال را شاهد باشد رسول بغداد را در اين سه روز مي
  69.شود گشوده مي

... طور كه به هنگام عزادار شدن سلطان، اعيان و بزرگـان، خـدم و خشـم و     همان
انـد،   كـرده  لطان رفته، در مراسم سـوگواري شـركت مـي   براي عرض تسليت به خدمت س

داده، اطرافيـان   هنگامي كه يكي از بزرگان درگاه نيز، يكي از عزيزان خود را از دست مـي 
و وابسـتگان دربــار بــراي تســليت گفــتن و شــركت در مراســم بــه حضــور صــاحب عــزا  

و «: نويسـد  ن مـي مثالً، بيهقي پس از ذكر خبر درگذشت والدة بونصـر مشـكا  . اند رفته مي
 70»...بونصر به ماتم نشست و نيكو حق گزاردند و خواجـة بـزرگ دريـن تعزيـت بيامـد و     

شركت خواجه احمدحسن ميمندي، وزير سلطان در مجلس تعزيت والـدة بونصـر   «البته 
  71».مشكان موجب شأن و حيثيت بونصر بوده است

فرستد  يغام تسليت مي، پ)نديم خود(سلطان مسعود نيز، بر زبان بوالحسن عقيلي 
گويـا   72.گويـد  رود، مجدداً تسليت مـي  و عالوه بر آن، هنگامي كه بونصر به خدمت او مي
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غيـر از  (انـد   تـر از او بـوده   اي پايين ها كه در مرتبه شركت سلطان در مراسم سوگواري آن
ه بـه  اند ـ نوعي كسر شأن و لطم  آمده ـ گرچه از بزرگان درگاه به شمار مي) فرزندان خود

گرفتـه   شده، به طوري كه مورد سرزنش مـردم نيـز قـرار مـي     مقام بزرگ او محسوب مي
در ماجراي مرگ بونصر، ذكري از شركت سلطان مسعود در اين مراسم نيسـت و او  . است

در  73.فرستد تا حق تعزيت را بـه جـاي آورنـد    را مي» بوسهل زوزني«و » بوالقاسم كثير«
گـاه رفيعـي كـه ايـن شـخص نـزد        ، به دليل جاي)بانيانفقيهي از ت(قضية مرگ بوصالح 

سلطان محمود داشته، محمد باك نداشته كه شخصاً ماتم او را به جاي آرد چـرا كـه آن   
گيـري مـردم، او را از ايـن كـار بـاز       فقيه را فرزندي نبوده است اما احتمـال دادن خـرده  

  74.فرستد مي دارد و ابوالعباس اسفرايني وزير را براي انجام اين امر مي

  مرثيه: بخش پنجم

نوعي شعر است كه به ياد مرده و در ذكر محاسن او و تأسف از مرگ وي «مرثيه، 
بيهقي در برخي موارد پس از نقل ماجراي درگذشت يك شخصـيت،   75».شود سروده مي

اين ابيات ممكن است مخصـوص همـان   . پردازد به ذكر بيت يا ابياتي به عنوان مرثيه مي
كند ـ سروده شده باشد يا اين كـه    شته ـ كه بيهقي راجع به آن صحبت مي شخص درگذ

مـثالً  . كنـد  در اصل در رثاي كس ديگري باشد كه بيهقي به مناسبت از آن اسـتفاده مـي  
كنـد كـه    زاد بن مسعود، دو بيت از دقيقي نقل مي بيهقي پس از ذكر خبر درگذشت فرخ

  76.ده استدر مرثية ابونصر بن ابوعلي احمد چغاني سرو
در مورد بونصر مشكان، بيتي عربي كه در مرثية ابوالقاسم اسـكافي دبيـر سـروده    

سپس چهار بيت عربي كه مظفـر  . داند تر مي شده نقل كرده، آن را جهت استاد خود اولي
كند در پايان، عباراتي سوزناك بـه عربـي در    قايني دبير در مرثية متنبي سروده، ذكر مي

  77.كند غفران مي بكرده، براي او طلمصيبت استادش ذكر 
اي به عربي در مرثيه او  پس از مرگ خواجه احمد حسن نيز، بونصر مشكان قطعه

رود و تنها يك بيت را كـه در   هاي بيهقي از دست مي سرايد كه در ميان ديگر نسخت مي
 اي اسـت در  مرثية ديگري كه در تاريخ بيهقي آمـده، قصـيده   78.خاطر داشته آورده است

بيست و يك بيت، سرودة ابن االنباري به عربي در مرگ فردي به نام ابوطـاهر محمـدبن   
  79.بقيه كه البته از نظر زماني معاصر بيهقي نيست

بيهقي پس از شرح حال بردار كردن حسنك، دو بيت كه يكي از شعراي نيشـابور  
  80.كند كند اما نام شاعر را ذكر نمي در مرثيه حسنك سروه بوده نقل مي
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  گيري نتيجه

هـاي ايـن كتـاب، هـم      توان دريافت كه برخي شخصـيت  با مطالعة تاريخ بيهقي مي
زندگي و هم مرگشان به نحوي در زندگي ديگران تأثير دارد؛ برخي ديگر تنها تا زماني كـه  

اند اثر گذارند و بعضي، نه حيات و نه مماتشان تأثير چنـداني بـر اطرافيـان و     در قيد حيات
پيونـدد كـه    عالوه بر آن، مرگ افراد به اشكال گوناگوني به وقوع مي. شان ندارداوضاع اطراف

در چگـونگي  . بيهقي جزئيات اين امر را در مورد برخي اشخاص بتفصيل بيـان كـرده اسـت   
هـايي بـا دورة معاصـر     امور مربوط به پس از مرگ چون تدفين و مراسم سوگواري، تفـاوت 

رسد به طوري كه تعمـد   تاريخ بيهقي به گوش مي جاي طنين مرگ در جاي. شود ديده مي
رسـد انگيـزة او در پـرداختن بـه      به نظر مي. كند بيهقي را در توجه به اين موضوع تأييد مي

اين مطلب، عالوه بر ذكر اخبار و بيان سرانجام عناصر تشـكيل دهنـدة تـاريخش، بـيش از     
آمـوزترين پديـده در زنـدگي     آموزي در خواننده باشد؛ چرا كه عبرت همه ايجاد حس عبرت

البالغـه   نيـز در نهـج  ) ع(طـور كـه حضـرت علـي     بشر، همان پيشـامد مـرگ اسـت، همـان    
ها به گورهاشان بردند، نـه   بر دوش. هايي را كه ديديد اندرزگوي شما بس مرده«: فرمايند مي

ة دنيـا  گويي آنان آبادكنند. خود سوار بودند؛ در گورهاشان فرود آوردند، نه خود فرود آمدند
چه را وطن خـود   آن. هاشان بود و پيوسته در آن غنودند نبودند و گويي هميشه آخرت خانه
  81».رميدند، آرميدند جا كه از آن مي  گرفته بودند، از آن رميدند و در آن
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