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زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی دانشجوي دکتري 
  قزوین) ره(

              دکتر سیده مریم ابوالقاسمی

  دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

 چکیده 

هاي مهم نقش بسیاري داشتند و دائماً شاهد در دربار غزنوي افراد با نفوذ در تصمیم گیري
اي از نمایش نفوذ این گري هم جنبهشفاعت. هاي مختلف هستیمها در تصمیم گیريحضور آن
ها در دربار غزنوي تصویري از گريدر این پژوهش با تبیین و بررسی انواع میانجی. افراد است

به این منظور ابتدا حدود معنایی و کالمی شفاعت بررسی شده است . شوددربار غزنوي ارائه می
الملک به عنوان مانیفست سیاسی قرن و پس از بررسی شفاعت در سیاستنامه خواجه نظام 

توان در طور کلی می به. گري در تاریخ بیهقی پرداخته شده استپنجم، به بررسی شفاعت
گري، کسب منافع تقاضاي شفاعت: گري را ذیل چهار عنوان بررسی نمودتاریخ بیهقی شفاعت

. هاگريعتشخصی در شفاعت، شفاعت از گروهی خاص، دالیل سیاسی و حکومتی قبول شفا
- ها صوري بوده و عالوه بر نجات شفاعتگريها حاکی از آن است که بسیاري از میانجییافته

که دربار نتیجه این. پذیر نیز در میان بوده استگر و شفاعتشونده، منافعی براي شفاعت
وي، بین چون مسعود غزنبندهاي سیاسی بوده و با وجود پادشاهی دهنوغزنوي کانون انواع زد

ي خود در چنین جوي هیچ کس از آینده. فضا براي انواع سعایت و اعمال نفوذ مهیا بود
مطمئن نبود و دائم شاهد فروگرفتن و سپس آزاد کردن و یا مصادره و قتل افراد در دربار 

  . توصیفی انجام شده است-این مقاله به روش تحلیلی. غزنوي هستیم

10/5/1397:                             تاریخ پذیرش مقاله    1/5/1397:تاریخ دریافت مقاله   

  

 واژگان کلیدي

   اعمال نفوذ*

   تاریخ بیهقی*

 دربار غزنوي* 

  میانجیگري* 
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   مقدمه- 1

 تاریخ بیهقی از آثار گران سنگ قرن پنجم است که اطّالعات بسیار زیادي از آداب و رسوم 
بیهقی از نقل «. ي داخلی و خارجی حکومت غزنوي را در بر داردمردم و دربار و روابط پیچیده

- ه همان گونه که روي داده است، پرهیز ندارد و در مورد آن چه نمیآن چه روي داده است، ب
دهد و این چیزي است تواند همه چیز را به بیان آرد، ظاهراً سکوت را بر نقل دروغ ترجیح می

مطالعه و تفحص در تاریخ بیهقی ) 124، 1375زرین کوب، . (»کندکه خواننده به او اعتماد می
  . برهه از تاریخ ایران، بسیار الزم و سودمند استمند به شناخت آنبراي عالقه

گري گري و میانجیهاي بارز دربار غزنوي که در تاریخ بیهقی نموده شده است، شفاعتاز جنبه
تر شدن وضعیت داخلی حکومت غزنوي، راه گشا این موضوع با وجود این که براي روشن. است

اند، واقع نشده قی و حکومت غزنویان قلم زدهاست، مورد توجه محقّقانی که در باب تاریخ بیه
  .است

با توجه به جو توطئه و انهاء و اشرافی که در دربار غزنوي وجود داشت، طبیعی است که هیچ 
توانست به فرداي خود اعتماد داشته باشد و کسانی که روابط بهتري با پادشاه و کس نمی

- هاي این روابط میانجییکی از جنبه. خوردارندبزرگان دربار داشته باشند، از موقعیت بهتري بر
  .پذیرفتهاي گوناگون و با اهداف مختلف انجام میهایی است که به روشگري

گري در دربار در این پژوهش سعی شده است تمامی رفتارهایی که به صورت شفاعت و میانجی
بررسی شود؛ تا هاي ذکر شده در تاریخ بیهقی آمده است، به صورت دقیق غزنوي و حکایت

براي این منظور . بتوان گوشه اي دیگر از روابط تاریک دربار غزنوي را، مورد تحلیل قرار داد
ابتدا به ذکر حدود معنایی و کالمی و اعتقادي شفاعت و سپس به نمود شفاعت در سیاست 

- مهنامه خواجه نظام الملک، پرداخته شد، تا خواننده ضمن آشنایی با حدود معنایی و سرچش
سپس به بررسی جو . ي غزنوي آشنا شودهاي چنین تفکّري، با اندیشه و جو سیاسی دوره

اي شده است و پس از آن به موضوع اصلی ما که همانا بررسی ي دربار غزنوي اشارهتوطئه
  . ها در دربار غزنوي است، پرداخته شده استگريمیانجی
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  تحقیق پیشینه – 1 - 1

یادنامه  که مجموعه اي از آنها با عنوان الت بسیاري نوشته شده استادر باب تاریخ بیهقی مق
بیهقی موجود است، و عالوه بر ان هم کم و بیش مقاالتی در نشریات دانشگاهی به چاپ 

مقاالت موجود در باب تاریخ بیهقی «اما نکته اي که قابل ذکر است، این است که . رسیده است
یسندگان در باره بیهقی و کتابش می باشد، یعنی هرکس بیشتر اظهار نظر و طرح دیدگاه نو

در پژوهش ) 129، 1389مدرس زاده،. (»سعی کرده است افکار خود را بر بیهقی تحمیل کند
حاضر سعی بر آن است، براي هر گونه قضاوت، بر آن چه از زبان بیهقی جاري شده است، تکیه 

  .ب گرددشود و از تحمیل برداشت شخصی بر تاریخ بیهقی اجتنا

   تعاریف– 2

گري تعریفی نیامده است، اما با هاي جامعه شناسی و علوم اجتماعی براي شفاعتدر کتاب
گري براي طلب خیر توان گفت که شفاعت به معنی میانجیتوجه به منابع دینی و احادیث، می

احترام براي فرد یا گروهی، توسط فرد یا گروهی دیگر که پیش شفاعت شونده داراي ارزش و 
خاصی باشند، آمده است که بیشتر به انبیا و امامان و بزرگان دین و شهدا نسبت داده شده 

همین موضوع به صورت فرهنگ خاصی نزد عموم مسلمانان به خصوص شیعیان، ظهور . است
کرده است و با توسل به ائمه و اماکن متبرکه و امامزادگان براي خود از درگاه خداوند طلب 

چه در متون لغت براي روشن شدن حدود معنایی و کالمی شفاعت به ذکر آن. کنندشفاعت می
  .پردازیمو کالم آمده است، می

 معنی لغوي شفاعت -1 –2 

اند در به معناي جفت در مقابل طاق دانسته» شفع«ي را از ماده» شفاعت«در کتب لغت 
تا در صورت جرم از تبعات شود ، به شفاعت شونده منضم می»شفیع«حقیقت شفاعت کننده، 

این تعریف با کمی تغییر در کتب .ي باالتري نائل آیدجرم خود نجات یابد یا آن که به درجه
، ابن درید )927 ،2کتاب العین ،ج(خلیل بن احمد فراهیدي : مختلف لغت آمده است، از جمله

معجم ( ابن فارس ،)65، 3القاموس المحیط، ج(، فیروزآبادي )298، 2ترتیب جمهره اللغه، ج(
 ) المقاییس اللغه، ماده شفاعه
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همانند : الشیء ) شفع، یشفع، شفعا(«:  فارسی المعجم الوسیط آمده است–در فرهنگ عربی 
، و همکارانانیس . (»آن را جفت قرار داد. آن چیز را بر آن افزود که دو تا یا دو برابر شد

: الشفاعه«:، آورده استي شفعاز ماده هاي متفاوت صیغهها و ذکر بابو ضمن)  1386،1038
کسی که از حق شفعه .پارتی، واسطه، شفیع، شفاعت کننده: الشفیع/ واسطه شدن، شفاعت،

  ) 1039همان،(» .استفاده کند و ملکی را طبق قانون شفعه تملک کند

به معنی ) وتر(به معناي جفت گرفته شده و نقطه مقابل ) شفع( يي شفاعت از ریشهکلمه«
راغب در مفردات گفته . اندپس ضمیمه شدن چیزي را برچیزي شفع گفته.  و تنهاستتک

اند که شفیع  شفاعت را نیز از آن جهت شفاعت گفتهظاهراً. ضم الشی الی مثله: الشفع: است
کند و کند و هر دو مجموعاً پیش خدا اثر میخواهش خویش را به عمل ناقص طرف منضم می

شفاعت گاه به معنی تکوینی است، گاه به معنی . وسیله و کمک استشفیع به معنی واسطه و 
ي اسباب و وسایل زندگی نسبت به که کلیهشفاعت از جهت تکوینی یعنی این. تشریعی

3/ یونس . (اندبات و رساندن رحمت خدا به خلق واسطه و شفیعمسب (ا از جهت تشریع میام -
)  35/مائده. ( جلب رحمت و مغفرت خداوندتوان گفت کلیه اعمال وسائل و شفیعانند در

  )138،ص1370خاتمی،(

   شفاعت در علم کالم-2-2

هاي زیادي در بین علماي کالم از گذشته تا در باب شفاعت در کالم اسالمی مطالب و بحث
در این مورد، نخست بحث کلی و معنی شفاعت در کالم بررسی شده و . کنون مطرح بوده است

  . شودي شفاعت به اجمال بیان میف دربارهسپس نظر مذاهب مختل

ال ترك ضرر باشد از غیر برسبیل تضرّع و آن در ؤشفاعت اصطالح کالمی وساطت باشد و س«
و منظور این است که در روز رستاخیز ) 1،838کشاف، جلد.(ي حضرت رسول استاسالم ویژه

- عفو و مغفرت کرده، واسطه میاز بندگان و امت خود به پیشگاه خداوند طلب ) ع(اولیا و انبیا 
  )1065-2،1064،ج1373سجادي، (».شوند

منظور از شفاعت در آخرت آن نیست که مجرم با « :همچنین در فرهنگ علم کالم آمده است
کمک شفیع جلو مقررات خدایی را بگیرد و نقض قانون کند، بلکه مقصود از شفاعت در آخرت 
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ي رساندن احکام قرار ي هدایت و واسطه وسیلهآن است که همانطور که عده اي را در دنیا
اهل سنت شفاعت را مخصوص . داده، آنها را در آخرت وسیله ي مغفرت خویش قرار داده است

دانند، اعم از شفاعت عامه در رستاخیز یا شفاعت گروهی خواص براي ترفیع یا ) ص(پیامبر 
زخ درآمده باشند، سایر انبیاء و تنها در مورد شفاعت گناهکارانی که به دو. رهایی از دوزخ

به عقیده معتزله شفاعت براي مطیعین و توبه کاران . مالئکه و علما و شهدا شفاعت توانند کرد
است و باعث ترفیع مقام آنها خواهد بود ولی به اعتقاد امامیه براي گناهکاران از اهل ایمان 

، 345 تا 258، صص 1زان، ج و در این مورد به تفسیر المی) 139، 1370خاتمی، (» .است
، ارجاع داده شده 285تا 257، ذیل واژه عدل الهی،صص3مقاالت االسالمین ایضاً بحاراالنوار،ج

  .است

ي شفاعت دارند و هر فرقه دلیلی براي اعتقاد هاي مختلف عقاید و آراء متفاوتی دربارهفرقه
معتزله و خوارج اصوالً «: استدر اعتقاد فرق مختلف در باب شفاعت آمده . خود ذکر کرده است

که وارد در آتش جهنم شد، دیگر از آن اند کسی پس از اینمسأله ي شفاعت را منکر شده
شود و بزرگان ادیان، اهل سنت و اشعریه و کرامیه گویند، شفاعت محقّق می. نجات نیابد

 )1065، 1373، 2سجادي، ج(» .شفاعت گنهکاران کنند تا از عذاب جهنم نجات یابند

گناهکار و مرتکب گناه کبیره هرگاه بدون «:ي اشاعره در باب شفاعت این گونه است کهعقیده
-واسطه میتوبه بمیرد، کیفر و مجازات او دست خداست که اگر خواست او را به واسطه یا بی

  )28-27، 1370خاتمی، (»  .دهدبخشاید و هرگاه نخواست، عذابش می

به خالف معتزله که معتقد است هر کس بدون توبه بمیرد شیعه معتقد به شفاعت است «
البته شفاعت از نظر شیعه داراي خصوصیاتی است و با . گرددمشمول مغفرت و شفاعت نمی

  )41همان،(» .شفاعت از نظر اشاعره متفاوت است

   شفاعت در قرآن-3 – 2

تا به نظر قرآن جاست پس از بررسی اجمالی آراء فرق مختلف در باب شفاعت که گذشت، به
 که خود جنگ هفتاد و دو ملتی - هاکریم در این مورد بپردازیم و هر گونه قضاوت در باب فرقه

  . را به صاحبان خرد واگذاریم- است
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آیات قرآن از حیث «. در قرآن کریم آیات متعددي آمده است که به موضوع شفاعت اشاره دارد
 و 166بقره،(یات نافی شفاعت به نحو مطلق، آ– 1. داللت بر اصل وجود شفاعت دو دسته اند

اي نیست و شفاعت به طور مطلق آید که هیچ کس در قیامت کارهاز این آیات برمی).  254
) 109 و طه،86زخرف، (در برخی آیات، مانند .  آیات همراه با استثنا– 2. مردود است

اند و شفاعت ه مثبت شفاعتظاهر آیات همراه با استثنا این است ک. استثناهایی وارد شده است
با جمع بین این آیات . کنندغیر استقاللی را که به اذن و رضایت خداي متعال است، اثبات می

توان گفت از نظر قرآن شفاعت استقاللی مردود و شفاعتی که به اذن و رأیت خداي متعال می
   )7،  1391مصباح،(» باشد، پذیرفته است

توانند شفاعت کنند، اشاراتی ضمن بررسی که چه کسانی میدر باب شفاعت کنندگان و این 
 و مپیامبر اکر) 28-26انبیا، (، گران در قرآن شامل فرشتگانشفاعت«ا ها گذشت، امنظر فرقه

شود است و از روایات نیز معلوم می) 105 و مومنون، 143 و بقره ، 86زخرف، ( ،امامان معصوم
اي که قلمرو شفاعت د و این سلسله ادامه دارد، به گونهشفاعت کنندگان دیگري نیز وجود دارن

»                                               .رسدشود و حتی به یک مومن میضعیف می
  )18-17همان،(

   میانجیگري و شفاعت در سیاست نامه- 3

 دینی که يفهي اعتقاد و به عنوان یک مؤلچه ذکر شد اجمالی بود در باب شفاعت در حوزهآن
اما براي بررسی شفاعت و . آمدبراي روشن شدن حدود اعتقادي شفاعت، الزم به نظر می

 خواجه نظام الملک که حکم يگري در تاریخ بیهقی الزم است نگاهی هم به سیاستنامهمیانجی
ن ي مورد بحث ما، یعنی قرن پنجم را دارد، نیز انداخته شود تا نمود ایمانیفست سیاسی دوره

  . بشناسیم،ي خاص نیزهر تفکّر سیاسی آن دو درمعنی را

داري المعارفی در امور مملکتتوان آن را خط مشی کلی حکومت و دایرهدر سیاستنامه که می
گري جنبه بارزي ندارد و روابط میان مردم و حکومت در قرن پنجم دانست، شفاعت و میانجی

هایی از شفاعت ختلف آمده است، نمونههاي مهایی که در فصلو فقط در ضمن حکایت
- در سرتاسر این کتاب تنها در هفت مورد به موضوع شفاعت بر می. شودخواستن دیده می

 که از این تعداد هم. هاي کتاببابها است، نه در مباحث اصلی خوریم که آن هم در حکایت
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 در سیاست نامه، ي سیاسی دارد که به ترتیب ذکر آنگري جنبهتنها در سه مورد شفاعت
  . شودآورده می

 در فصل سوم، در مورد شفاعت امیر اسماعیل ابن احمد سامانی از عمرولیث نزد خلیفه، – 1
هیچ دل مشغول مدار «: گویدآمده است که امیر اسماعیل به عمرولیث که در بند اوست، می

من خرج شود روا دارم که من در آن تدبیرم که جان تو را از خلیفه بخواهم و اگر همه خزینه 
خواجه نظام الملک . (»اندي که تو را به جان گزندي نرسد و باقی عمر به سالمت بگذرانی

  )28-1347،27طوسی،

در این مورد فقط به قصد امیر اسماعیل ابن احمد سامانی مبنی به درخواست شفاعت از 
 این شفاعت رخ داده عمرولیث نزد خلیفه سخن به میان آمده است و معلوم نشده است که آیا

  .ي آن چه بوده استاست یا نه، و در صورت انجام شفاعت، نتیجه

: گوید در فصل سیزده در داستان خیانت قاضی و تنبیه او توسط سلطان محمود، می– 2
دیگر روز سلطان محمود مظالم کرد و خیانت قاضی با بزرگان بر مال بگفت و پس بفرمود تا «

 مردي «نگونسار از کنگره درگاه بیاویختند، بزرگان شفاعت کردند که قاضی را بیاوردند و سر
  )116همان، (» .تا به پنجاه هزار دینار خویشتن را بازخرید» پیر و عالم است

،  مردي دیلمی را به کدخدایی، در »اردم«  در فصل چهل و یکم در داستان پذیرفتن– 3
 ماه با اردم سخن نگفت و روي گران پس سلطان الپ ارسالن یک«: گویدانتهاي حکایت می

ی شفاعت کردند و بسیار بگفتند تا دل خوش کرد و از سر این حدیث کرد تا بزرگان در خرم
  )223همان، (» .درگذشت

اند و هر دو شفاعت شونده و شفاعت پذیر هر سه مشخصگر و شفاعتدر دو مورد اخیر شفاعت
مربوط بودن هر دو ماجرا به حاکمان  جالب، ينکته. هم مورد قبول واقع شده است

است و این شاید مربوط باشد به مسلک حکومت داري ترکان، که ) غزنوي و سلجوقی(ترك
  .مستلزم جستجوي دیگري است

گري در توان نتیجه گرفت که وساطت و میانجیچه از سیاستنامه ذکر شد، می آنياز همه
دارد و این چند مورد هم در طبیعت کالم  جایگاهی نطوسیر سیاسی خواجه نظام الملک تفکّ
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این . ها را دلیل بر اعتقاد خواجه نسبت به این روش دانستتوان آنذکر شده است و نمی
بینیم از مجموع هفت موردي که در حکایات فصول شود باور کرد که میمطلب را وقتی می

 آن که هیچ کدام از ي سیاسی دارد و دلیل دیگرمختلف آمده است، تنها سه مورد آن جنبه
میانجی اختصاص وجود گري و لزوم فصل هاي کتاب سیاست نامه، به طور مستقل به شفاعت

 به لزوم واسطه بین لشکریان و –هاي لشکرها و التماساندر حاجت–در فصل سی و یکم . ندارد
ی از زد ي رعایت سلسله مراتبی دارد و هیچ رنگپادشاه اشاره شده است که این مورد هم جنبه

  . شودو بندهاي درباري در آن دیده نمی

4 -توطئه در دربار مسعود غزنوي جو   

این مطلب را . هاي بسیار توصیف شده استدربار غزنویان به زد و بندها و جاسوسی و توطئه
 دولت مثل اریارق يموران عمدهأها توسط متوان از به همراه داشتن زهر قاتل و تعویذمی

 و محتاج بیامد، – و در هر موزه دو کتاره داشت –جدا کردند ) اریارق(ه از پایش موز«. دریافت
» بندي آوردند سخت قوي و بر پاي او نهادند و قباش باز کردند، زهر یافتند در بر قبا و تعویذها

  )274، 1385بیهقی، (

ه موقعیت گر آن است که خود اهالی دربار غزنوي بهمراه داشتن کتاره و زهر و تعویذ نشان
 توطئه وقتی با پادشاهی فردي دهن بین، مثل اعتمادي و جواین وضع بی. خود مطمئن نبودند

در چند جاي تاریخ . کندشود، اوضاع را صد چندان ناامن و آشفته میسلطان مسعود همراه می
خداوند حلیم و کریم است ولیکن بس «. بیهقی به دهن بینی سلطان مسعود اشاره شده است

  )72همان،(».ونده استشن

» .اما این خداوند بس سخن شنو آمد و فرونگذارند او را این همه کارها زیرو زبر کنند«
  )277همان،(

اند از محمودي قومی ساخته«: گوید ي همان صفحه از زبان احمد حسن میمندي میدر ادامه
  )277همان، (»...  .مسعودي و به اغراض خویش مشغول، ایزد عزّه ذکره عاقبت به خیر کناد و

هاي ایرانی تباري مثل ي تاریخ بیهقی، پس از توصیف فضاي بعد از برافتادن حکومتدر مقدمه
پیداست که «: سامانیان و صفاریان و بوئیان و به حکومت رسیدن نوخاستگان ترك، آمده است
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رهنگی اتکایی و بدبینی و در نهایت هم قدمی با فحاصل چنان دورانی جز بیمناکی و بی
ناك و در هراس باشد و پسر از پدر بددل و تواند بود که پدر از پسر بیممتزلزل و بدفرجام نمی

  )22، 1383فیاض،(» .ناخشنود

گرایش سران کشور نخست به محمد «:  توطئه در دربار غزنوي ذکر شده استو در ترسیم جو
وري و گستاخی هواداران و سپس روي برتافتن از او و روي آوردن به مسعود، آنگاه کینه

مسعود، به خصوص آنها که در زمان پدر او مطرود بوده و با پیروزي وي ناگهان به قدرت 
رسیده بودند و در پی آن بودند که انتقام خود را از مخالفانشان بگیرند، بدان گونه که 

یک تن این قوم نوخاسته نخواهند گذاشت که از پدریان «: خوارزمشاه در حق آنان می گوید
» نوخاستگان«که » پسریان«و » پدریان«و کشمکش و کینه آشکار و پنهانی بین » بماند

تبدیل ) جاسوسی(شدند، دربار مسعود را به یک کانون توطئه و تحریک و مشرفیخوانده می
  )34، 1349ندوشن، (» .کرده است، که نتیجه آن ناایمنی و هرج و مرج و بی اعتمادي است

 اول يعود حکومت را در دست دارد بزرگان زیادي که همه از رجال دستهاي که مسدر دوره
ي دربار و خودکامگی سلطان، مورد کینه کشی وتهمت  توطئهدر همین جواند، حکومت غزنوي

توان به علی قریب، شوند که از آن میان میقرار گرفته و به دستور مسعود، کشته یا زندانی می
میر یوسف، احمد ینالتگین، حسنک وزیر، سباشی حاجب، بگتغدي و غازي سپهساالر، اریارق، ا

اند، تا آلتون تاش خوارزمشاه، اشاره کرد که یا نابود شده و یا در آستانه ي نابودي قرار گرفته
حدي که بوسهل زوزنی نیز که از بزرگان پسریان است، از خشم مسعود محروم نبوده و اموال او 

  .نیز مصادره شده است

هاي مختلف سیاسی، نظامی، مالی، مشرفی، سیاست خارجی، دینی و  به عرضهجه توبا
اجتماعی، که همه در اختیار کامل سلطان بود، فروگرفتن و از بین بردن هر مقامی براي 

- ي خارجی نیز، راضی نگهعالوه بر مسائل داخلی، در عرصه. سلطان غزنوي بسیار آسان بود
کردن در جهان به جست و جوي قرمطی جهت رضایت دل ي عباسی و انگشت داشتن خلیفه

که خود هدفی دیگر که ، دینیيت و اداي وظیفهخلیفه، براي سلطان غزنوي یعنی مسلمانی 
ي بنابراین جدا از جو آلوده. ت و تأیید از حکومت بغداد را به دنبال داشتهمانا کسب مشروعی

ي سیاست داخلی موع نمایانگر اوضاع آشفتهو انهاء و اشراف که در مج» پسریان«و » پدریان«
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ي سیاست خارجی نیز مبانی عملی سلطان غزنوي، جلب رضایت خلیفه و در است، در عرصه
عوض کسب مشروعیت براي سلطان غزنوي بود، که خود مبنایی براي فروگرفتن و از بین بردن 

 کسی فروگرفته طبیعی است که در چنین اوضاعی، هر گاه. بوداشخاصی مثل حسنک وزیر 
شود، در پی برانگیختن شفیعانی براي رهایی خود خواهد بود و از طرفی چون هیچ کس به 
وضع فرداي خود اطمینانی نداشت، همه در پی کسب هوادار و هم چنین جلب توجه سلطان 
بودند، که یکی از بهترین موقعیت ها، هنگامی است که بتوان از فرد با نفوذي نزد سلطان 

  .کردوساطت 

گري را ذیل چهار عنوان بررسی توان در تاریخ بیهقی شفاعت به طور کلی می- 4
  : نمود

   تقاضاي شفاعت گري - 1

   کسب منابع شخصی در شفاعت -2

   شفاعت از گروهی خاص-3

  هاگري دالیل سیاسی و حکومتی قبول شفاعت-4 

. ها صوري بودی از موارد شفاعتاز جمله این که در خیل. انددر این میان نکاتی چند قابل توجه
دادند، فقط هدف این بود که او را مثالً در بعضی موارد، شخصی را که مورد غضب قرار می

بخشیدند، هم چنین افراد با نفوذ بترسانند و با شفاعت کردن کسی از او به اصطالح او را می
ز بود که سلطان بر گاهی آن قدر رأي شان در دربار مهم بود و وجودشان پیش سلطان عزی

گذاشت آن وقت بدون آن که کسی ها را بر اشخاصی باز میخالف میل باطنی خود، دست آن
مثالً در باب حصیري و پسرش با خواجه . فرستادبفهمد، شخصی را از طرف خود به شفاعت می

  ...  .احمد حسن و 

پذیر و و شفاعتگر هاي درگیر در شفاعت از شفاعت حفظ مقام و موقعیت سیاسی طرف
  .تأثیر نبودها بیگريشونده در حکومت هم در شفاعتشفاعت
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که معموالً ي اول ایننکته. گري در تاریخ بیهقی ذکر چند نکته ضروري استدر باب شفاعت
جا حرفی از هاي بزرگ و مهم هستند و در هیچشونده هر دو از شخصیتگر و شفاعتشفاعت

گران کنند، معموالً شفاعت گروهی در مورد شخصی شفاعت میآن جا که. مردم عادي نیست
  :گویدمثالً در مورد فضل ربیع و شفاعت طرفداران او نزد مأمون می. افراد بانفوذي هستند

چون مدتی سخت دراز درعطلّت بماند پایمردان خواستند، که مرد سخت بزرگ بود و ایادي  «
 مأمون را نرم کردند و بر وي خوش جستند تا دلداشت نزدیک هر کس، و فرصت می

  ).25 ، 1385بیهقی، . (»گردانیدند، تا مثال داد که به خدمت باز آید

جستند باید به مأمون نزدیک  ناگفته پیداست که مطمئناً کسانی که نزد مأمون فرصت می
جایی  فضل ربیع در مورد در همچنین باز و شود افراد معمولی نیستندباشند پس معلوم می

  :گویدیم

با خود یار گرفت، در باب فضل ربیع عنایت ) حسن سهل(عبداهللا طاهر، حاجب بزرگ، وزیر را «
این جا نیز شفاعت کنندگان، ). 28همان، (» کردند، تا حضرت خالفت بر وي به سر رضا آمد

  .حاجب بزرگ و وزیر مأمون هستند

خاندان، یا قوم هم، معموالً کند، آن  همچنین آن جا که شخصی بانفوذ از گروهی شفاعت می
اند، که معموالً نزد کسی مثل وزیر اعتبار دارند و یا این که براي هاي بزرگ و با نفوذاز خاندان

هاي شفاعت قاضی صاعد از میکائیلیان، پایمردي. اندامنیت حکومت و از لحاظ سیاسی مهم
آن جا که ترکمانان از خواجه حاجب غازي در باب لشکر، شفاعت با کالیجار از گرگانیان، یا 

  .کنند، همه مصداق این مورد استاحمد عبد الصمد تقاضاي شفاعت می

اي وجود دارد و شونده رابطه و دوستیگر و شفاعتي دیگر این که معموالً بین شفاعت نکته
اي ي دوستیها نظري بیندازیم متوجه خواهیم شد که عهد مودتی و سابقهچون در روابط آن

ها بوده است یا این که مثل شفاعت بو نصر در حق ابوالحسن عراقی نزد سلطان مسعود، ن آنبی
  :سنخیتی بین شفاعت کننده و شفاعت شونده هست در این مورد آمده است

که نام کتابت برین مرد بود در باب وي سخن گفت و شفاعت کرد تا و آخر بونصر بحکم آن«
   )743همان،(» امیر دل خوش کرد
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شود، هر چند در مواردي ها مورد قبول واقع میگريي دیگر این که معموالً اغلب شفاعتنکته 
براي مصلحتی است؛ مثالً در مورد درمیش بت و یا در باب بوجعفر کاکویه و یا در باب حصیري 

مثالً شفاعت احمد بن ابی دواد . شودو پسرش، اما در مورادي نیز شفاعت مورد قبول واقع نمی
ي آخر این که معموالً خود سلطان یا خلیفه از کسی، مستقیماً شفاعت نکته. ر حق بودلفد

کرد، مثالً در مورد حصیري و پسرش، سلطان مسعود بونصر را نزد خواجه احمد حسن نمی
  :گویدفرستد و به او میگري میبراي شفاعت

  ) 214همان، (» این چه گفتم با تو پوشیده دار و این حدیث اندریاب «

گري کند و احمدبن ابی دواد را به شفاعت همچنین خلیفه نیز در مورد بودلف همین کار را می
  :گویدفرستند و به او میمی

  ).222همان،(» چنانچه البته به قلیل و کثیر از من هیچ پیغامی ندهی و هیچ سخن نگویی  « 

ء الدوله، خود خلیفه مستقیماً از او در باب بو جعفرکاکو عال.  اما یک مورد استثناء وجود دارد
  :کندنزد مسعود شفاعت می

  )  . 13همان، (» اي نیشته بود تا سپاهان بدو بازداده آیدامیر المومنین به شفاعت نامه«

توان ترس خلیفه از پیشروي مسعود به ترین آن را میاي دارد،که مهمکه دالیل سیاسی ویژه
  . کندیز براي کسب رضایت خلیفه، شفاعت او را قبول میسلطان مسعود ن. سمت بغداد دانست

ها، ها براي تبیین مطالب ذیل عنواندر این جا ذکر این نکته ضروري است که در آوردن نمونه
هایی که بیهقی آورده است و حقایق و گزارشاتی ي کالم بین حکایتجهت جلوگیري از اطاله

چون اساساً هدف در این . کی صورت نگرفته استکند، تفکیکه از روابط درون دربار ذکر می
  .ي غزنوي استمقاله نمودن اوضاع تفکّري و جو حاکم بر افکار حکومتی دوره

  :گري تقاضاي شفاعت-1 - 4

  : این تقاضاها معموالً به دو صورت است 

  .کند که در مورد او شفاعت کند کسی از شخصی با نفوذ تقاضا می-الف
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ي دوستی و مودتی از قبل شونده سابقهگر و شفاعتدر چنین مواردي معموالً بین شفاعت
یعنی یک نوع جایگزینی رابطه . نامیموجود دارد و همان است که امروز به اصطالح باندبازي می

  .شودتر میبا آوردن نمونه ها این مساله روشن. به جاي ضابطه

، فضل از عبداهللا طاهر، حاجب بزرگ مأمون که با فضل پس از عفو کردن مأمون فضل ربیع را
کند تا نزد مأمون برود و در مورد شغلی که قرار است به او دوستی تمام داشت ،درخواست می

  .واگذار شود، بپرسد

تلطّفی دیگر باید کرد تا پرسیده آید که مرا به کدام درجت بدارد و این به تو راست «
  )26، 1385بیهقی، (»آید

خواست توانست در مورد شغلی که به فضل ربیع میرساند که عبداهللا طاهر می عبارت می این
اي که با عبداهللا داشت، او را واگذار بشود، شفاعت کند و در واقع فضل با استفاده از دوستی

  .دهدشفیع خود قرار می

او نزد خواجه ي دیگر، تقاضاي بوالفتح بستی است از بونصر مشکان، مبنی بر شفاعت  نمونه
  .احمد حسن

: دراه بوالفتح بستی را دیدم خلقانی پوشیده و مشگکی در گردن، و راه بر من بگرفت و گفت«
ي بزرگ کشم، شفاعتی بکنی، که دانم دل خواجهقریب بیست روز است تا در ستورگاه آب می
  ) 215همان، . (»خوش شده باشد و جز به زبان تو راست نیاید

نصر مشکان نزد خواجه احمد حسن از اعتبار زیادي برخوردار است؛ چون معلوم است که بو
فرستد و اصالً بونصر به سلطان هم در جایی دیگر او را براي شفاعت از حصیري و پسرش می

  .دهدرسد و بوالفتح او را شفیع قرار میهمین منظور در راه بود که به بوالفتح می

گري از او نزد سلطان مسعود رزمشاه مبنی بر شفاعتي دیگر تقاضاي علی تگین از خوانمونه
  :است

به آموي رود و آنجا با لشکر مقام کند و واسطه شود تا خداوند سلطان عذر من بپذیرد و حال «
  )487همان، . (»لطیف شود 
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 :یا فریاد خواستن ابوالقاسم کثیر از بونصر مشکان و وساطت بونصر از او نزد سلطان مسعود

استادم زد و فریاد خواست، استادم به امیر رقعتی نبشت و بر زبان عبدوس پیغام او دست به « 
بوالقاسم کثیر حق خدمت قدیم دارد و وجیه گشته است، اگر ) گویدتا آن جا که می.... (داد

  )498-499همان،(» راي عالی بیند وي را دریافته شود

بزینهار «:اعت از آن ها نزد مسعود یا تقاضاي ترکمانان از خواجه احمد عبدالصمد مبنی بر شف
ي بزرگ خداوند عالم، سلطان بزرگ ولی النعم آمدیم تا خواجه پایمردي کند سوي خواجه

  )694همان، . (»احمد عبدالصمد بنویسد و او را شفیع کند که ما را با او آشنایی است

گري شفاعت جایی دیگر ترکمانان از خواجه احمد عبدالصمد نزد سلطان مسعود درخواست 
  :کنندمی

ردي پیر بخاري هاي منهیان، رسول بدرگاه آمد، از آن ترکمانان سلجوقی، مودمادم این ملطّفه«
اي داشت به خواجه بزرگ سخت به تواضع نبشته و گفته که ما ، نامهدانشمند و سخن گوي

 و عاقبت خطا کردیم در متوسط و شفیع و پایمرد، سوري را کردن که وي متهور است و صالح
خوب نگاه نداشت، الجرم خداوند سلطان را بر آن داشت که لشکر فرستاد و معاذاهللا که ما را 

اگر بیند . و این چشم زخمی بود که افتاد بی مراد ما. ... ي آن بود که شمشیر کشیدیمیزهره
اش و ي بزرگ بحکم آنکه ما را به خوارزم نوبت داشته است بروزگار خوارزمشاه آلتونتخواجه

حق نان و نمک بود، بمیان این کار در آید و پایمرد باشد و دل خداوند سلطان را خوش کند تا 
  )712-713همان، (»عذر ما پذیرفته آید

ي این موراد بین ها این است که اوالً بی استثناء، در همهي این نمونهمطلب قابل توجه در همه
. ي بوده است و حق نان و نمکی وجود داشتارابطه) شوندگان(شفاعت کننده و شفاعت شونده

ي دیگر این که شفاعت کنندگان هم معموالً از افراد با نفوذ هستند و نزد شخص و نکته
اي حق نان و پذیر از احترام زیادي برخوردارند و خود شفاعت کنندگان هم به گونهشفاعت

  .کنندیاي که با شفاعت شوندگان دارند را کامالً رعایت منمک و دوستی
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  .خواهند تا به شفاعت کسی نزد دیگري برودسلطان یا خلیفه از شخصی می:  ب

در خواست سلطان مسعود از بونصر مبنی بر شفاعت حصیري  و پسرش نزد خواجه احمد 
این چه گفتم با تو، پوشیده دار و این حدیث اندریاب خواهی به فرمان ما و خواهی از « :حسن

ایم که ایشان را  بدو نرسد و به پسرش، که حاجب را به ترکی گفتهدست خویش، چنانکه المی
 )214همان،(» ترساند و توقف می کند، چنانکه تو در رسی و این آتش را فرو نشانیمی

جز آن ): خلیفه(گفت «:درخواست خلیفه از احمد بن ابی دواد مبنی بر شفاعت در مورد بودلف 
وي، واگر بار ندهد خویشتن را اندر افکنی و به نشناسم که تو هم اکنون نزدیک افشین ر

خواهش و تضرّع و زاري پیش این کار باز شوي، چنانکه البته به قلیل و کثیر از من هیچ 
پیغامی ندهی و هیچ سخن نگویی تا مگر حرمت تو را نگاه دارد که حال و  محل تو داند، دست 

 اگر شفاعت تو رد کند قضا کار خود بکرد از بودلف بدارد و وي را تباه نکند و بتو سپارد و پس
 )222همان، . (و هیچ درمان نیست

پذیران داشتند و هم چنین از گران معموالً احترام زیادي نزد شفاعتدر ابن مورد هم شفاعت
ها نیز شفاعت شونده. افراد مهم دربار بودند و آن شخص هم به این موضوع وقوف داشت

 خلیفه داشتند و از افرادي بودند که دربار وجود آن ها را براي محبوبیت زیادي نزد سلطان یا
در واقع افرادي بودند که خود سلطان یا خلیفه . دانستکشور و حکومت الزم و مغتنم می

  .داشتندنسبت به آن ها حساسیت داشتند و جانب شان را نگه می

  :کسب منافع در شفاعت -  2 -4

  :شتیگر براي چشم دا تشکر از شفاعت-الف

در بعضی موارد فرد شفاعت شده براي کسب منافعی دیگر و این که بتواند در جایی دیگر 
کند و هدفش از تشکّر آن است که اي براي خود قرار دهد، از او تشکّر میشفاعت گر را واسطه

. بتواند حسن نیت شفاعت کننده را نسبت به خود حفظ کند تا در آینده هم هوادار او باشد
  :گویدفضل ربیع به عبداهللا طاهر این گونه میمثالً 
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و پیغام داد که، گناه مرا امیر المومنین ببخشید و فرمود که به خدمت درگاه باید آمد، و من «
دانم که بمن رسیده است که تو دراین باب چند این همه بعد از فضل ایزد ، عز ذکره از تو می

تلطّفی : گویددر ادامه می... .ین امر حاصل گشتاي و کار بر چه جمله گرفته تا اتلطّف کرده
  ) 26همان،(» ...   .دیگر باید کرد

واضح است که تشکر فضل از عبداهللا طاهر به خاطر کسب منفعتی دیگر است و با تشکر کردن 
ي خودش، در پی این است که حمایت عبداهللا از او و ذکر خاندان خود و جاه و نام گذشته

اي قرار دهد تا در آینده هم جانب او را  حفظ کند و در واقع او را واسطهطاهر را در باب خود
  .نگه دارد

دشمنان کار خویش بکرده بودند و خداوند سلطان آن « و یا در مورد تشکر آلتونتاش از بونصر 
خیانت که از بزرگی او سزید و من دانم که تو این ي مخلص بیي یگانهفرمود در باب من، بنده

از خداوند هیچ عیب نیست، عیب از .... تر گشتم و رفتم باشی، من لختی ساکندریافته
  )77همان، . (»بدآموزان است، تا این حال را نیک دانسته آید

داند که دشمنان، بعد از آن هم ساکت نخواهند ماند و این جا نیز واضح است که آلتونتاس می
نفی کنند، بنابراین با تشکر کردن از بونصر امکان دارد که دوباره نظر سلطان را در مورد او م

اي حمایت او را از خود حفظ کند تا چنان چه در دربار اتفاقی افتاد، حافظ خواهد به گونهمی
  .منافع او باشد

  : قبول شفاعت براي کسب منفعتی-ب

شد، مثالً گاهی شفاعتی براي کسب منفعت و یا محبوبیت نزد سلطان و یا خلیفه پذیرفته می
رود و پس از در مورد حصیري و پسرش ، وقتی بونصر به شفاعت نزد خواجه احمد حسن می

گوید که دل سلطان را نگاه زند و به خواجه میآن که از محبوبیت آن ها نزد سلطان حرف می
چه دادند پدر و پسر، چوب به تو بخشیدم، اما آن«: گویددارد، خواجه احمد حسن در جواب می

  )216همان، (» ید دادسلطان را با

 معلوم است که خواجه احمد براي کسب محبوبیت نزد سلطان، شفاعت بونصر را در باب 
رود تا نظر و خود نیز در ادامه به شفاعت آن ها نزد مسعود می. کندحصیري و پسرش قبول می
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 خواجه به در هر دو مورد. در مورد بوالفتح نیز به همین منوال است. سلطان را بیشتر جلب کند
  )15- 16- 17همان، . (کندخاطر ترس از سلطان و کسب محبوبیت، شفاعت بونصر را قبول می

 در مورد شفاعت خلیفه از بوجعفرکاکو عالء الدوله نیز سلطان مسعود براي کسب رضایت 
  . کندخلیفه، شفاعت او را قبول می

  :گر شفاعت کردن براي کسب منفعت براي شفاعت-ج

مثالً در موردي . گر دنبال منفعت و محبوبیتی براي خود استرد هم خود شفاعت در بعضی موا
اند به و خطی بداده«. کندکه خواجه احمد حسن از حصیري و پسرش نزد مسعود شفاعت می

طوع و رغبت، که به خزانه  معمور سیصد هزار دینار خدمت کنند و این مال بتواند داد، اما 
، شفاعت بنده را در باب ایشان رد نباید وا نباید، اگر راي عالی بینددرویش شوند، و چاکر، بین

  )218همان، (»کرد، و این مال بدیشان بخشیده آید و هر دو را به عزیزي به خانه فرستاده شود

 مطمئناً براي خواجه احمد، حصیري و پسرش آن قدر مهم نیستند که از آن ها شفاعت کند و 
 فرو گیرد، ولی فقط براي این که بتواند نزد سلطان محبوبیتی ها راخواست آنحتی خود می

  .کندکسب کند و براي جستن منافع دیگر، از حصیري و پسرش شفاعت می

گري آلتونتاش از مسعود نزد سلطان محمود هم وضع به همین صورت است  در مورد شفاعت
اگر بدان وقت بود که پدر ما «: شودي سلطان مسعود به آلتونتاش این گونه ذکر میکه در نامه

خواست که وي را ولیعهدي باشد و اندر آن راي خواست از وي و دیگر اعیان از بهر ما را جان 
بر میان بست تا آن کار بزرگ با نام ما راست شد، و اگر پس از آن چون حاسدان و دشمنان 

ست که آن راي نیکو را که دل او را بر ما تباه کردند و درشت تا ما را به مولتان فرستاد و خوا
در باب ما دیده بود، بگرداند و خلعت والیت عهد را به دیگر کس ارزانی دارد، چنان رفق نمود و 

ساخت و داشت و حیلت میلطایف حیل به کار آورد تا کارما از قاعده بنگشت و فرصت نگاه می
 آورد، و ما را از مولتان باز یاران گرفت تا رضاي آن خداوند را به باب ما دریافت و به جاي باز

  )73همان، (» .خواند و به هرات باز فرستاد

یعنی آلتونتاش . معلوم است که یک آینده نگري مرموزي از طرف آلتونتاش در کار هست
خواست از قبل جایگاه داد که بعد از محمود، مسعود به پادشاهی خواهد رسید و میاحتمال می
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- کند به همین خاطر وقتی محمود حرف از والیت عهدي میخودش را در دربار مسعود حفظ 
دارد و در واقع بیشتر در پی کسب منفعتی براي خود در آینده زند، جانب مسعود را نگه می

  .است تا این که به فکر سلطان مسعود باشد

 : شفاعت از گروهی خاص- 3 – 4

روه و قوم هستند که یا در این موارد شفاعت از یک فرد نیست در واقع شفاعت شونده یک گ
  :مثالً موارد زیر. هاي دیگري استگر و آن ها وجود دارد و یا براي مصلحتدوستی بین شفاعت

گفت قاضی ملک داند که خاندان میکائیلیان خاندانی « :شفاعت قاضی صاعد از میکائیلیان
م پس از اند و آثار ایشان پیداست و من که صاعدقدیم است و ایشان در این شهر مخصوص

فضل و خواست ایزد، عز ذکره و پس از برکت علم، از خاندان میکائیلیان بر آمدم و حق ایشان 
اگر امیر بیند، در این باب فرمانی دهد، چنانکه از دیانت و همت او ... در گردن من الزم است

و آن اوقاف اند، بنوا شوند سزد تا بسیار خلق از ایشان که از پرده بیفتاده اند و مضطرب گشته
. »امیر گفت، رضی اهللا عنه، سخت صواب آمد. زنده گردد و ارتفاع آن به طرق و سبل رسد

  )33همان،(

معلوم است که شفاعت قاضی صاعد از میکائیلیان به خاطر حقی است که از میکائیلیان در 
از طرفی خود قاضی صاعد هم نزد مسعود محبوب است، لذا شفاعت او . گردن قاضی است

  .شودرفته میپذی

  . مورد بعدي شفاعت حاجب غازي است از لشکر که این ظاهراً همیشگی بود

  )192همان، . (»کردامیر سخن لشکر همه با وي گفتی و در باب لشکر پاي مردي ها او می«

آید که حاجب غازي از طرف امیر اجازه داشت تا در باب لشکر از ظاهر کالم بیهقی برمی
شود در این مورد همه چیز از قبل تعیین شده بود که راین معلوم میبناب. گري کندشفاعت

  .گرفت سیاسی حکومت انجام می-واضع است این کار براي حفظ قدرت نظامی

  :یا شفاعت باکالیجار به زبان پسر و رسولش از گرگانیان نزد مسعود
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ش را با رسول شنبه سیم جمادي االخري رسولی آمد از آن باکالیجار و پسر خویو روز سه«
فرستاده بود، و عذرها خواسته بجنگی که رفت و عفو خواسته و گفته که یک فرزند بنده بر در 
خداوند به خدمت مشغول است بغرنین، و از بنده دور است، نرسیدي که شفاعت کردي، 
برادرش آمد بخدمت، و سزد از نظر و عاطفت خداوندگار که رحمت کند تا این خاندان قدیم به 

  ). 687همان، . (»م دشمن نشودکا

همچنین است شفاعت احمد عبدالصمد از ترکمانان نزد مسعود در این موارد هم گروه شفاعت 
کنندگان از افراد با نفوذ و احترام اند و هم شفاعتگر محبوبشونده هم از جهتی نزد شفاعت

  .هستند و در واقع قبول شفاعت از طرفی حفظ احترام آن ها است

 هاگريدالیل سیاسی و حکومتی قبول شفاعت - 4- 4

افتاد، و این دالیلی داشت، گاه کسب منفعت شخصی و گاه ها معموالً مقبول میگريشفاعت
در مورد کسب منفعت هاي شخصی و محبوبیت شخص شفاعت . مصلحتی سیاسی و امنیتی

عنی دالیل سیاسی و ي دیگر آن، یپذیرنده درجاي خود توضیحاتی داده شد، و اکنون به جنبه
. مثالً در مورد قبول شفاعت خلیفه از بو جعفر کاکو نزد سلطان مسعود. پردازیمحکومتی آن می

ترسید با عزل مسعود در پی آن بود که بعد از پدر به سلطنت برسد و از جانبی هم خلیفه می
ي براي خالفت کاکو، اصفهان به هم بریزد و در تدبیر آن بود که سلطان مسعود را که تهدید

دانست که اگر بوجعفر کاکو که از توانست باشد، راهی خراسان کند و از طرفی دیگر میمی
. دیلمیان بود، آزرده شود، چه بسا دیلمیان مثل قبل خطراتی براي خالفت ایجاد کنند

ي همه. همچنین مسعود هم در پی جلب رضایت خلیفه و تأیید و حمایتش براي سلطنت بود
به . ل باعث شد تا شفاعت خلیفه در باب بوجعفر مورد قبول سلطان مسعود قرار بگیرداین عوام

  .پردازیمبررسی موارد دیگري می

و مرد «: در مورد فضل آمده است:  پذیرفتن شفاعت طرفداران فضل ربیع توسط مأمون-  الف
  )25همان، (» بزرگ بود و ایادي داشت نزدیک هر کس

هاي سیاسی شفاعت طرفدارانش را در ون به خاطر مصلحت اندیشی معلوم است این جا نیز مأم
بینیم که عبداهللا طاهر، حاجب بزرگ و حسن سهل، وزیر حق او قبول می کند و در ادامه می
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بنابراین رد کردن شفاعت طرفداران . کنندمأمون از او تقاضاي شفاعت در حق فضل ربیع می
 هم ریخته کند و مأمون با توجه به آن، شفاعت فضل امکان داشت اوضاع سیاسی حکومت را به

  . کندآن ها را قبول می

آلتونتاش ضمن گفتار خود : پذیرش سلطان محمود، شفاعت آلتونتاش را در حق علی قریب: ب
، هم شهامت دارد و چنو زود بدست مرد هم نام دارد« :گویدبا مسعود در مورد  علی تگین می

 و خویشاوندانست، خداوند به گفتار بد گویان او را به باد ندهد نیاید و حاسدان و دشمنان دارد
و امیر جواب فرستاد که چنین کنم و علی مرا به کار است شغل هاي . که چنو دیگر ندارد

  ) 51همان،. (»بزرگ را و این مالشی و دندانی بود که بدو نموده آمد

مرد هم نام دارد (ن زیادي داشت، فهمیم که علی تگین طرفدارا با نظر به گفتار آلتونتاش می
شد، از طرفی وجود علی و فرو گرفتن او باعث خشم طرفدارانش می....) و خویشاوند انست.... 

و چنو ( کند تگین براي حکومت نیاز بود که آلتونتاش این موضوع را نزد سلطان یادآوري می
علی مرا (... ین امر واقف است و سلطان مسعود هم به ا) و چنو دیگر ندارد.... زود بدست نیاید

ها، سلطان مسعود، ي این مصلحتبنابراین با توجه به همه...) بکار است شغل هاي بزرگ را 
  .کندشفاعت آلتونتاش را قبول می

و ما بسیار نصیحت کردیم و «:گویدبونصر می. در شفاعت بونصر و اطرافیان در حق آلتونتاش: ج
از وي خطا نرفته است . ان، حشم و چاکران و تبع بسیار داردگفتیم چاکري است مطیع و فرزند

» که مستحق آنست که بر وي دل گران باید کرد و خوارزم ثغر ترکان است و در وي بسته است
   )70همان،(

 آلتونتاش چاکري است مطیع و از وي -1:شودکه پذیرفتن شفاعت به چند دلیل بود معلوم می
تواند باعث ایجاد بدبینی در دیگر چاکران امیر در مورد او میخطا نرفته است، بنابراین خشم 

بنابراین دربند کردن و کشتن او .  فرزندان و حشم و چاکران و تبع بسیار دارد-2.مسعود شود
 خوارزم ثغر ترکان -3. تواند آن ها را دل آزرده کرده و به خونخواهی آلتونتاش برانگیزاندمی

ن نظر هم فرو گرفتن او به مصلحت نیست و براي مسعود خطر از ای. است و در وي بسته است
ها و در نظر گرفتن جوانب مجبور است براي حفظ بنابراین مسعود با این مصلحت اندیشی. دارد

  .ها را در حق آلتونتاش بپذیردامنیت حکومت خود و کنترل اوضاع، شفاعت آن
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رم جنگ با غوریان بود و مقاصد در این مورد چون مسعود گ:  پذیرفتن شفاعت درمیش بت-د
دهد که شفاعت فرستادگان درمیش بت را بپذیرد تا در وقتی نظامی دیگري داشت ترجیح می

  .مقتضی به جانب او هم برود

خداوند را «: گویدرود می خواجه احمد حسن وقتی براي شفاعت اریارق  نزد مسعود می-ه
  )270همان،(» ن اریارق دیر بدست شودوالیت زیادت شده است و مردان کار بباید، و چو

 این جا نیز معلوم است که سلطان براي از دست ندادن شخصی با کفایت و این که براي 
  .پذیردکنترل اوضاع به اریارق نیاز دارد، شفاعت خواجه احمد حسن را در باب او می

 زبان عبدوس به نویسد و بر وقتی بونصر براي شفاعت ابوالقاسم  کثیر به مسعود نامه می- و
فاما چاکران و بندگان خداوند بر کشیدگان پدر نباید که «گوید که دهد و میمسعود پیغام می

خواهد که و این وزیر سخت ناالن است و دل از خویشتن برداشته، می. به قصد ناچیز گردند
 است، بوالقاسم کثیر حق خدمت قدیم دارد و وجیه گشته. پیش از گذشته شدن انتقامی بکشد

  )498- 499همان،. (»اگر راي عالی بیند، وي را دریافته شود

بر کشیدگان پدر « :گویدمثالً می. کند این جا نیز می بینیم که بونصر به چند دلیل اشاره می
معلوم است شخصی مثل ابوالقاسم کثیر که سرشناس است .  »نباید که به قصد ناچیز گردند

اظ سیاسی به حکومت ضربه بزند و این کار باعث زیاد شدن تواند از لحخشم گرفتن بر او می
بدخواهان مسعود و دربار خواهد شد و مسعود با توجه به این، شفاعت بونصر را در حق کثیري 

  .کندقبول می

- در مورد پذیرش شفاعت با کالیجار از گرگانیان، امیر مسعود از وزیر و اعیان دولت راي می-ز
نماید که این پسر را خلعت دهند و با رسول بخرمی بنده را صوابتر می«: گویدخواهد، وزیر می

بازگردانند که ما را مهمات است در پیش، تا نگریم که حالها چون شود، آنگاه بحکم مشاهدت 
  )687همان،(» .تدبیر این نواحی ساخته آید، باري این مرد یکبارگی از دست بنشود

مهمات دیگر در پیش بود و هم چنین براي این که در شود که چون از گفتار وزیر فهمیده می
  .افتدگیري نشود که عواقب دارد، شفاعت با کالیجار مقبول میها عجوالنه تصمیمباب آن
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کند و قصد حمله به آنان را دارد وزیر،  وقتی مسعود به شفاعت ترکمانان بی اعتنایی می-ح
کند تا شفاعت د که مسعود را متقاعد میکنخواجه احمد عبدالصمد، به چند نکته اشاره می

از جمله آماده نبودن لشکر و ستوران و یکسوارگان به خاطر ) 694-697همان، . (آنان را بپذیرد
کمبود آذوقه و در مقابل، آماده بودن ترکمانان و داشتن آذوقه، بی خطر بودن ترکمانان و 

ی لشکریان مسعود، همچنین بندگی نمودن آن ها و اظهار تسلیم از جانب آن ها، خستگ
کند از روي مصلحت، ي این دالیل مسعود را مجبور میهمه. سختی و درشتی راه تا نسا
  . شفاعت ترکمانان را قبول کند

 در مورد وساطت از خواجه احمد عبدالصمد توسط بو نصر نزد سلطان مسعود نیز وضع به -ط
ل آن به کارهاي خداوند باز گردد که وزیر خل... «: گویدبونصر این گونه می. همین منوال است

) بونصر (گفتم ..... و صواب و صالح در میان گم شود .... بدگمان تدبیر راست چون داند کرد؟ 
خداوند را امروز مهمات بسیار پیش آمده است، اگر راي عالی بیند، دل این مرد را دریافته آید، 

ه، بانگ بر آن کس زده آید تا هوش و دل و اگر پس از این در باب وي سخنی گویند بی وج
  )702همان،(» .بدین مرد باز آید و کارهاي خداوند نپیچد و نیکو پیش رود

گردد و بدبین در این مورد هم واضح است فرو گرفتن خواجه خللش به کارهاي مسعود باز می
ر میان کند و صالح و صواب دشدن نسبت به وزیر او را در مصلحت اندیشی حکومت سست می

شود و نهایتاً براي این که کارهاي خداوند نپیچد و نیکو پیش رود، شفاعت بونصر در گم می
  .شودحق خواجه احمد عبدالصمد پذیرفته می

  نتیجه گیري

ها صوري یابیم در خیلی از موارد شفاعتگري در دربار غزنوي درمیبا بررسی موضوع شفاعت
دادند فقط هدف این بود که او را ورد غضب قرار میمنظور این است که شخصی را که م. بود

  .بخشیدندبترسانند و بعد با شفاعت کردن کسی دیگر به اصطالح او را می

ها بی تاثیر نبود، همچنین گريحفظ مقام و موقعیت سیاسی افراد در حکومت هم در شفاعت
  .یرندهگر و هم شفاعت پذحفظ موقعیت فردي و کسب محبوبیت براي هم شفاعت
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هاي بزرگ و مهم هستند، و آن جا نیز گر و شفاعت شونده هر دو از شخصیتمعموالً شفاعت
  .کنند، معموالً شفاعت گران افراد بانفوذي هستندکه گروهی در مورد شخصی شفاعت می

اي وجود دارد و هر جا که کسی از گر و شفاعت شونده رابطه و دوستیمعموالً بین شفاعت
ی از کسی یا کسی از گروهی شفاعت کرده است چون در روابط آن ها نظري کسی یا گروه

  .ي دوستی بین آن ها بوده استبیندازیم متوجه خواهیم شد که عهد مودتی و سابقه

شود، هر چند در مواردي ها مورد قبول واقع میگريي دیگر این که معموالً اغلب شفاعتنکته
رمیش بت و یا در باب بوجعفر کاکویه و یا در باب حصیري براي مصلحتی است؛ مثالً در مورد د

مثالً شفاعت احمد بن ابی دواد . شودو پسرش ، اما در مورادي نیز شفاعت مورد قبول واقع نمی
ي دیگر این که معموالً خود سلطان یا خلیفه از کسی مستقیماً شفاعت در حق بودلف، نکته

 سلطان مسعود بونصر را نزد خواجه احمد حسن کرد، مثالً در مورد حصیري و پسرش،نمی
تر این که در باب بوجعفرکاکو عالء الدوله، خود ي جالبفرستد اما نکتهگري میبراي شفاعت

  .کند که دالیل خاصی داردخلیفه مستقیماً از او نزد مسعود شفاعت می

اي خاص ل جوالن عدهشود که دربار غزنوي محي موارد مذکور نهایتاً به این نکته ختم میهمه
سامان دربار غزنوي است و این وضعیت با حضور بوده است که نشان از اوضاع مبتذل و نا به

پادشاه دهن بینی چون مسعود که روش خاص انهاء و اشراف را هم به کار گرفته بود، به نهایت 
است که در چنین اوضاعی . شودي آشفتگی و کامرانی گروهی موقعیت طلب منجر میدرجه

  .ي درباریان از اعتبار می افتدتمامی ضوابط تحت تأثیر روابط پیچیده
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