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 بینی بیهقیحکومت در ديدگاه و هان  ايگاه
                                                                                                 

 9 دکتر وحید مبارک

                                                                                                   

 چکیده
ادشاهی رسیدن ای مسعود غزنوی و شرح به پتاریخ مسعودی یا بیهقی در بردارندة دورة حکومت یک دهه  

ها وکشته شدن مسعود است. بیهقی های تحت حکم وسپس ظهورو بروز اختالفمسعود و ضبح سرزمین
ت چیره، مستولی و ضمن نقد مسعود وکارکرد ، از دیدگاه ویژة خود  که پادشاهی را به عنوان حاکمیّ

بینی اوست، در برگیرندة جهان الی تاریخی کهپردازد و در البهاعمال مسعود میبیند، به گزار می درست
ت الهی پادشاه )ظلّ اهلل فی االرض( سیاسی دارد و مبتنی بر حاکمیّ -نظریة حکومتی خود  را که بنیاد دینی

در این دیدگاه، تقدیر و اراده و مشیّت الهی، غالب بر همه چیز است و کارهای سلطان  کند.است، ارائه می
دب وی کارگزار ارادة الهی است )تُعِزُّ مَنْ تَشاء و تُرِلُّ ....( و به دهدر جهت همسویی با تقدیر روی می

از  کند ومیهای خداوند را کسبروی زمین، مطابقت عملش با فرمانپیامبر بر نمایندگی از خلفا یا جانشینان
و با  گیرد تا با عدالتمیهای وزیر و یاری سپاهیان و حمایت مردمان بهره اسباب مادی چون مشورت

با  این پژوهش کند.ارض و بخصوص هندوستان کمکدینی بر کرة  دین و اهدافگستر  به  ،غزوهایش
محتوا، در پاسخ به چگونگی نظریة حکومت در تاریخ بیهقی، به این تحلیل رو  ای و بهمطالعة کتابخانه

می شدة حکومت از دیدگاه افالطون اسال -ایرانی رتی سنتی و تفکّرسد که اندیشة بیهقی، مدیریّنتیجه می
 است.
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 مقدّمم  .9
گیرد و به تک مردم جامعه را در برمیکردن، مدیریتی کالن است که تکحکومت     

توان به ت را میهای مدیریّیهگرارد. نظرآنان، اثر میعنوان عامل محیطی بر همة زندگانی
تی است که منفعالنه و پس از کرد: نخست نظریة مدیریت کهن یا سنّسه بخش عمده تقسیم

توان آن را دهد و میمشاهدة حادثه و رخداد، متناسب با آن از خود واکنش نشان می
به دوران ق متعلّ»و « ت استمبتنی بر آداب، رسوم و سنّ»ت دانست که ترین نوع مدیریّکهن
 66: 1571)هاشمی، « دارد و عاطفیای اخالقی، قبیلهکارکردی»و « است ح کشاورزیتسلّ
 (113تا  95: 1571ب فیوضات،71تا

پردازد و متناسب با بینی خردمندانه از اوضاع و احوال میدوّم، مدیریت نیوتنی است که به پیش   
های ها یا ماهکردن آذوقه برای سالدهدب جمعا ، اعمال و کارهای الزم را انجام میبینیپیش

گونه مدیریت باشد. این شیوه معروف به مکتب دهندة اینتواند، نشانقحطی و خشکسالی می
 (71تا66: 1571طراحی است. )هاشمی،

نظم که مشهور به نظریة کیاس است و در آن حاکم یا گام یا بیبهگام سوّم، مدیریت آشفته،   
رو شدن با هر هکردن چاالکانة خود ، آماده روبسازی و آمادهکوشد با سبُکیمدیریت کلّی م

های مختلف در پرواز این شیوه را به حرکت ،رخداد حتّی دور از ذهن باشد. در مقام تشبیه
 .شودمیگام نیز شناخته بهگاماند. این شیوه با نام مکتبکردهجمعی پرندگان ماننددسته

 (183تا  165:  1595ب ن. ک: مبارک و وزیله، 71ات66: 1571)هاشمی،
، امارت را به دو شاخة عام و  ( 111-151)ایرانی در این عهد  -البته دیدگاه اسالمی     

نماید. میت استکفا و امارت استیال تقسیم عام را، به امار کند و امارتمیخاص بخش
استیال استب چراکه امیر استیالیی با زور  اختیارات امیر استکفا یا امیر انتخابی کمتر از امیر

شود و برای مشروعیت بخشیدن به حکومت خویش، درخواست تهیید بر جایی مستولی می
را از خلیفه پس از استقرار حکومتش بر  مسعود، منشور امارتکند. چنانکه خلیفه را می

بود )مانند طغرل خراسان و... درخواست نمودب اما اگر فرد مستولی فاقد شرایح امارت 
کندکه بنابر دارای شرایح )عمیدالملک کندری( را برای او تنفیر میسلجوقی(، خلیفه نایبی 

کنندة کمبودهای امیر مستولی است که توجیهی است تا وزیر جبران نظر ماوردی، این
آفرینی خلیفه را در امور سیاسی، مهم و اثرگرار، نشان دهد )ن.ک: ماوردی، بی تا: نقش
تقسیم  حکما وها، نظام سیاسیباید به این دیدگاه .(71تا61: 1591ب  رضاییان، 97تا91

اجتماع را مدینة فاضله اجتماعات به مدینة فاضله و مُدُن جاهله را نیز بیفزاییم. حکما برترین 
اند که درمدیریت و حاکم آنرا، الزامای، حکیم و از افاضل خردمندان وخردورزان دانسته

ات و اهداف مات، خیاالت، نیّکنند و از توهّمیی خود، برمبنای حکمت عملاجتماع
های حکمت غیرعقالنی به دور هستند. از این منظر، سیاست مدن یا کشورداری از بخش
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کوشد مردم را در وصول به سعادات و فضایل به کمک قوّة عملی است و حکیم می
تثبیت نماید. عواملمود و مرموم، یاری میادارک معقوالت و تمییز افعال خیر و شرّ یا مح

کوب، محبت، صداقت، عدالت، سیاست و قانون هستند )رک: زرینهایی حکومتچنین
 (.111تا113: 1581راد، ب یوسفی136تا151: 1588
این تحقیق کوشیده است بنابر خطبة بیهقی در سرآغاز بر تخت نشستن مسعود و نیز با         
ن تاریخ بیهقی به دیدگاه سیاسی بیهقی درخصوص حکومت و حاکم گرفتن از متبهره

 دست یابد.
 لمئبیان مسشرح و  .9-9
اند شناسی هم، دانستهنگاری که آن را عبرت و فهم و جهانگرایش به تاریخ و تاریخ    

که فردوسی استحرکتی ادامة (131تا118)سال در این دوره  ،(78تا69: 1588)بحرالعلومی، 
داشتن تهیید الهی و آسمانی  ( و تفکر15ِّتا17: 1575است )یاحقی وسیدی، نهادهپی آن را

های مدیریتی این کتاب بزرگ است، ترین اندیشهحکومت در تاریخ بیهقی که از محوری
هایی از آن را سراغ گرفت. البتّه توان نمونهبسیار شبیه تفکراتی است که در شاهنامه نیز می

رکرد که رنگ و بوی فرّ، همسازی و همسویی را میان فردوسی و تصوّ توانبا تسامح می
مرد خراسان باشد. تواند نشانگر نزدیکی دیدگاه این دو بزرگزند که میبیهقی رقم می

ا ، در نژاد و مخالف با دربار و نویسندهت، مایل به مردم و دهقانشاعر ، در اقلیّ»
 (.39تا55: 1588)اسالمی ندوشن،  «اکثریت، درباری ولی سبکبار و آزاد است

های ملّی، به دنبال گنجاندن سایة ها، فردوسی نیز در پرداختن داستانبه گواهی پژوهش    
نظریة حکومتی خویش )فرّ یا تهیید آسمانی و برابر با دادگری( در شاهنامه بوده )خالقی 

برآمده و  این تفکرّ( و به احتمال قوی، 18تا16: 1569ب مرتضوی، 111تا97: 1581مطلق، 
چکیدة اندیشة بزرگان و دانایان این سرزمین نیز بوده است که قضا را، بیهقی هم، آنرا در 

است. همین نکته، نشانگر کوششی فراگیر برای تبیین اندیشة اثر ارزشمند  پدیدار ساخته
سیاسی است که گسترة وسیعی از قرن چهارم و پنجم هجری را در ایران  و خراسان و 

آمده از ناامنی، تنگبخصوص پس از سامانیان به خود اختصاص داده است. مردمانی به
اند که حاکم و تراز این نداشتههای قدرت طلبانه، سخنی مهمکمرشکن، جنگهایمالیات
 نمایند.ت مقبول خود را با زبان شاعران و نویسندگانشان معرفی حاکمیّ
ها و برکنار و استبداد سلطان مسعود، قدرت یافتن با در نظر گرفتن اینکه زر و زور     
اصل و نسب و درتنگنا قرار دادن مردم، بیهای سریع و آنی، در دست گرفتن ثروت شدن

از شاهزادگان های انباشته قلعه -بر ستمگری، زندانگرفتن عدل و تکیه بودن شاهان، نادیده
انگاری و... که پروری و خائنفته، جاسوسگرالمعامله قرارو درباریان و امیرزادگانِ وجه

سیاسی فاصله بسیار  -ت دینی، الهیاست، با حاکمیّها را به خوبی بیان نمودهبیهقی آن
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هایی نشان دارند، پس گویا، وی قصد داشته حکومت عملی غزنویان را فاقد وجوه و ممیزه
شکلی دوگانه، دهد که در تئوری قدرت و حکومت خویش بدان توجه داشته است. در 

 است وسیاسی مورد نظر بیهقی، جدای از کارکردهای عملی دربار غزنوی –حکومت دینی 
دهد بررسی نشان می»باشد. در برگیرندة نظریة حکومت بیهقی در خصوص پادشاهی می

دوگانگی در کالم بیهقی ناشی از فراخوانی و تهثیرپریری او از جانب دو گفتمان متضاد 
یعنی بیهقی در  ب(111تا99: 1591پناهی، )حسین« و ناخودآگاه( او دارد)ذهن خودآگاه 

گر، بخصوص دربارة حسنک و بین، خودکامه، مصادرهدهن خود با حاکمی خودآگاه
بین، معتقد به بینی اسالمی ودل پاکرو بوده ودر باطن به مدد جهانبوسهل زوزنیب روبه

سیاسی  دوگانگی را به فضای بستةه است. البته، این پیوند جانشینی پادشاه به جای پیامبر بود
  .(1578ب ن.ک: میالنی: 711:  1571اند )میالنی، و استبدادحکومتی نیز وابسته دانسته

 پژوهش.پیشینة 9-0
آثار بیهقی آمده و زندگی، احوال مورد  ادبیات درتاریخ  عالوه بر آنچه که در کتب     

شناسی نیز بر نحوة بیان وی و های سبک( کتاب36تا35: 1573ن، ب والدم577: 1577)صفا، 
بودن تاریخ بیهقی بودنش در انتقال نثر از مرسل به فنی و بر نمونة عالی نثر مرسل واسطه

ندوشن در (. اسالمی93تا91:  1571 ،1/ب  بهار153و111 :1586اند )خطیبی، تهکید کرده
کرده و به این نتیجه بینی بیهقی مطرحارة جهانبین، بحث دقیقی را دربجهانکتاب جام

ماتریدی( بعالوة  –دینی او )حنفیبیهقی و نگر های تدرباری فعالیّ است که محیحرسیده
ترین بینی بیهقی، اصلیچهارچوب فکری و جهان در نظام بخشیدن به ،ا معتقدات شخصی

یح و وراثت را از اسباب سازندة (. حجازی مح789: 1531ندوشن، اند )اسالمیعوامل بوده
سنخ مَنشِی مقامات تاریخ بیهقی است کهو معتقد آورده حسابشخصیت در تاریخ بیهقی به

گرا( است. این سنخ به تعبیر فروم، به مرگ، تباهی و گرا )در مقابل زندهاز نوع مرده
دم، در مقالة مق(. صحرایی و میرزایی11تا9: 1587مند است )حجازی، ویرانگری عالقه

ثباتی، نااستواری و سلطنت خود را بر، بیکه مسعود، بنیاداندخودشان، به این نتیجه رسیده
. دلریش (119تا115: 1591است )صحرایی و میرزایی مقدم، اعتمادی متقابل گراشتهبی

آن بیهقی برای تلقین در تاریخ است که ای است که نیست همتایی ]پادشاه[  اندیشهمعتقد
های تصحیحی و تشریحی کوشش(. 31تا11: 1588شود)دلریش، کوشش فراوان می

رهبر مصحّحان تاریخ بیهقی )مورلی مستشر ، ادیب پیشاوری، نفیسی، غنی، فیاض، خطیب
هایی از متن و حواشی اثر، زندگی و و یاحقی با سیدی( نیز، ضمن قابل تقدیر بودن، بخش

 (.177تا119: 1591است )آدینه کالت و ساکت، روزگار مؤلف آن را آشکار ساخته 
است که اغلب در حوزة ادبیات بیهقی و اثر  نوشته شده متعددی نیز در مورد مقاالت    

 دورة غزنوی و سلجوقی، بهدیوانی گیرند و کتاب اصطالحاتمی داستانی وبالغت قرار
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سلجوقی پرداخته است شرح اصطالحات و القاب مرسوم در مناصب دولتی عصر غزنوی و 
(ب امّا تحقیق مستقلی درخصوص دیدگاه بیهقی به حکومت و به عبارت 1575)انوری، 

 دیگر نظریة حکومتی بیهقی مشاهده نشد.  
 پژوهشت اهمیّ .ضرورت و9-3

د مشخّ نکته سنجی و دبیربودن بیهقی و نبودن تحقیق مستقل در این موضوع، توجه به   
 دهند. ت انجام تحقیق حاضر را نشان میرورت و اهمیّکردن نظریة حکومتی وی، ض

 پژوهش ها پرسش.9-8
 این تحقیق به این سؤاالت پاسخ داده است:

الهی و جبری است  -غزنویان، حکومتی دینی. آیا در نظریة حکومتی بیهقی حکومت 1
 صل به پیامبری است؟وسلطنت، حقی الهی و متّ

 تهییدآسمانی حکومت، باید در سلطان وجود داشته باشد؟. آیا از دید بیهقی، فرّ به عنوان 1
ت . پیوستگی غزنویان و دربار خلفا، مربوط به نظریة حکومتی بیهقی و یافتن مشروعی5ّ

 حاکم مستولی است؟
مدار و استیالیی( . حکومت غزنوی به کدام شیوة مدیریتی )کهن، آشفته، نیوتنی، حکمت1

 کند؟عمل می
 

 و بررسی.بيث 0
است و بیهقی این ان روایی و مشروعیت دربار یکی از وظایف نانوشتة دبیران بودهبی   

وظیفه را با روایت منشور فرستادن خلیفة جانشین پیامبر، برای مسعود، حق الهی بودن 
دانستن پادشاه در برابر سلطنت... و در قیاس تشکیالت حکومت با اعضای بدن، نفس ناطقه 

(، 19: 1583آورد )باسورث، را نفس خشم و آرزو به حساب میلشکریان و رعیت که آنان 
 کرده است.تبیین
 م نظرية حکومتی بیهقی لیّ.طرح او0-9ّ 

بیهقی  بر تخت نشستن مسعود، درسرآغاز تاریخالزم به ذکر است که عالوه بر فصل     
البته به نیز، اعالمیة پیوستگی پادشاهی به خلفا، فرهمندی شاهان و جبرگرایی بیهقی، 

آنجا که علی قریب و دیگران، امیرمحمّد را پس از نصب،  باستترتیب آمدهاختصار و بی
آورند، به مسعود در نامة خواهند که دل مسعود را به دستاند و میعزل و زندانی کرده
 نویسند که حکومت محمد جبری ناگزیربوده است: اظهار بندگی چنین می

که مدتی بر سرملک غزنین و خراسان و هندوستان نشیند که جایگاه امیران،  بودو چون در ازل رفته    
پدران و جد  بود، رحمه اهلل علیهما، ناچار بباید نشست و آن تخت را بیاراست و آن روز مستحق آن بود و 

برداری و شروط فرمانها را، بطاعت و انقیاد پیش رفتند ها داد... و برتران و فروتران، فرمانناچار فرمان
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اندر آن نگاه داشتند و چون مدّت ملک وی سپری شد و خدای عزّوجل شاخ بزرگ را از اصل 
ملک که ولیعهد بحقیقت بود به بندگان ارزانی داشت و سایه بر مملکت افکند که خلیفت بود 

 (1: 1588)بیهقی، .خلیفتِ خلیفتِ مصطفی، علیه السالم. امروز ناچار سوی حق شتافتند
ابتدا، جبرِ به حکومت رسیدن امیر محمد  ن نامة علی قریب و پدریان به مسعود،در مت    

مانده از پیامبر و حکومت برای او و مسعود میراثی باقیمورد تصریح قرارگرفته، سپس 
بودن مسعود در امر پادشاهی اشاره اصل و نسبب سپس به، بااستپدران غزنویان معرفی شده

است و مهمتر از آن، حکومت وی را مبتنی بر ل ملک نامیدهکرده و او را شاخ بزرگ اص
پادشاهی قلمداد کرده و او را جانشینِ جانشینانِ  ←خلیفگی ←پیامبری ←نظام تهیید الهی
 گردد.است که اطاعت از او برای مردم اجباری دینی تلقی میپیامبر نامیده

آدمی در آن فرماید نه چنانکه مراد و قضای ایزد عزّ ذکره چنان رود که وی خواهد و گوید و    
باشد که به فرمان ویست، سبحانه تعالی، گرد  اقدارب و حکم اوراست در راندن منحت و محنت 
و نمودن انواع کامگاری و قدرت و در هر چه کند عدل است و ملک روی زمین از فضل وی رسد 

 (1)همان:  از این بدان و از آن بدین.
داند و رسیدن آن نه است، چنانکه حکومت را امری خدادادی میاین سخن، جبرگرایا     

داندکه پادشاهی را دریافت از گروهی به گروه دیگر را، عنایت و فضل الهی به گروهی می
شان جاییکند، که در این صورت هم خود حکومت و هم شخد حاکم و انتقال و جابهمی

یهقی سازگاری کامل دارد. این جبر از افتد که با نظام فکری ببه دست خداوند اتفا  می
)یاحقی « عین عدل است»(، 11: 1581است )محمدی، «جانی حساس»دید بیهقی که دارای 

 : مقدمه:پنجاه و سه(.1588و سیدی، 
این نکته را بایدگفت که بیهقی در جزئیات، پریرندة مسئولیت اعمال و رفتار و     

و امور بزرگ فاقد کنترل بر سرنوشت خویش پیامدهای ناشی از آن است، ولی در کلیات 
بدین معنا که مسئولیت و تحقق کارهای حقیر و کوچک را با خود  بشودمحسوب می

ها )مثل ساختن قصرها و از جمله تغییر پادشاهی در درون یک سلسله را...( و متحقق انسان
ای به ها از سلسلهتشدن عظایم امور را با خداوند و خارج از ارادة انسان )مثل تغییر حکوم

 کند.سلسلة دیگر را و ...( قلمداد می
 .منشأ الهی حکومت0-9-9

 بیهقی، لطف خداوند به پیامبران را یادگاری باقی مانده برای شاهان باید گفت:     
 گویدکه: آورد و میشمارمیغزنویان به

از روزگار آدم علیه السالم تا  و از آن پیغمبران، صلوات اهلل علیهم اجمعین هم چنین رفته است     
خاتم انبیاء)محمّد( مصطفی، علیه السالم، که یگانة روی زمین بود]و[ او را یاران بر چه جمله داد 
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که پس از وفات وی چه کردند و اسالم را به کدام درجه رسانیدند... و کار دولت ناصری و یمینی 
 ( 131: 1588)بیهقی،  .دارد، میراثی حالل و حافظی و معینی که امروز ظاهر است... آن را میراث

حکومت غزنویان از دید بیهقی، بخشش الهی و ادامة حکومت پیامبران و خلفاست و      
همان قوت و تهییدی را که خداوند به پیامبران عطا کرده، به پادشاهان نیز قوّتی مشابه آن را 

یید الهی را به تمامی با هتوان تهرچندکه نمی باستبرای اطاعت مردمان از ایشان عطا کرده
الهی و آسمانی و داشتن لوازم اصلی و  هفر ّبرابر نهاد اما مشابهت و همسانی آنها از نظر منش
 است. نتایج، آنها رابه یکدیگر، سخت، نزدیک کرده

بیهقی معتقد است که انتقال ملک از این امت بدان امت و از این گروه به آن گروه،       
قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِی الْمُلْكَ جوید: رادة الهی است و بدین آیه استناد میبراساس ا

تُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ  تُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَ
(. بگوخداوندا، ای فرمانفرمای هستی، به هر کس که خواهی 16یه)آل عمران/آ شَیْءٍ قَدِيرٌ

فرمانروایی بخشی و از هر کس که خواهی بازستانیب و تویی که هرکس راکه خواهی 
تو استب تو برهرکار خیر به دستخواهی خوارکنی، سررشتةگرامی داری و هر کس را که

و کس را نرسد که اندیشه »د که: گوی(. سپس بر این مبنا می131: 1588)بیهقی،« توانایی
)بیهقی، « کند که این چراست... و ناچار است راضی بودن به رضا و قضای خدای، عزّوجلّ

( با این دید، انتقال حکومت از سامانیان به غزنویان هم در همین راستا 131: 1588
زنویان گیرد و بیهقی برای خود  و دیگران که به اصل حکومت و انتقال آن به غقرارمی

کند که این چراست تا به گفتار چه وکس را نرسدکه اندیشه»بیند: خرده بگیرند ،حقی نمی
 (. 131)همان:« رسد
داند و آن را از ستمگر بیهقی اطاعت از پادشاه برگزیدة خداوند را، الزم و واجب، می     

 کند:می اطاعت است، جدابیداد پیشه که غیرقابل
 که پادشاهان را چون داداستان موفق و مؤید و میان خارجی و متغلّب، آنفر  میان پادشاه     

داده و نیکوکار و نیکوسیرت و نیکوآثار باشند، طاعت باید داشت و گماشتة حق بباید دانست و 
متغلّبان را که ستمکاربدکردار باشند، خارجی باید گفت و با ایشان باید جهادکرد و این میزانیست 

  (135و بدکردار را بدان بسنجند و پیدا شوند. )همان:  که نیکوکردار
بینیم که میزان بیهقی در این تفریق و تمییز، داد دادن، عدل، نیکوسیرتی وآثار نیک و می
 است.
 .ررهمند  يا تايید الهی و عدل، نشان مشروعیت دينی شاهان 0-9-0

د که گرد نست چون اسکندردسته نخ :داندگرشته را دو دسته میتر ملوکبیهقی، فاضل   
فاتش را نتوانست ضبح کند و دستة دوّم را شاهانی چون اردشیر عالم گردید و همة متصرّ

دولت شدة عجم را بازآورد و سنّتی از عدل میان ملوک نهاد... و »داند که: بابکان می
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ن دولت گویند این دو تن را بوده است چنان که پیغمبران را باشد و خاندان ایمعجزاتی می
: 1588)بیهقی،« است که کسی را )از دیگر ملوک( نبودبزرگ را آن اثر و مناقب بوده

111 .) 
تردید، جملة اخیر، یعنی شاید بتوان عدل شاهان را سبب فرهمندی ایشان دانست ولی بی    

ن کارهایی معجزه مانند همچون پیامبران، غزنویان را از دید بیهقی فراتر از دیگر شاهاداشتن
این سخن بیانگر نگاه بیهقی در  کند.دهد و آنان را دارای قدرت معنوی معرفی میقرار می
بودن سلطنت و پادشاهی است. وی تهییدآسمانی و داشتن کارهای درخشان را خاص الهی

خرد و برای مشکل معنوی برای ایشان بازمی داند و از این طریق، آبروییخاندان غزنوی می
ای به ودن ایشان در کسب پادشاهی، ایزدی بودن انتقال ملک از دستهباصل و نسببی

کند و طرح سؤال از اصل و نسب ایشان را به طاعن و حسود ای دیگر را، گوشزد میدسته
 بندد: برمی
است، گویدکه: اصل بزرگان این خاندان بزرگ از کودکی آمدهپس اگر طاعنی یا حسودی     

که تا ایزد عزّ ذکره آدم )علیه السالم( را بیافریده است تقدیر چنان خامل ذکر، جواب او آنست 
. ) گروه بدان گروهاست، از این امت بدان امت و از اینافتادهاست که مُلک را انتقال میکرده
  (131همان: 
 باستچینی و علم الهی بیان کردهبیهقی رسیدن به تخت را هم تقدیری و بر مبنای زمینه     

که خداوند به پادشاه شدن او آگاه است، تمام ه هنگام به عرصه رسیدن آن شخدچنانک
آورد تا مردم از هر دستی، مطیع و پیرو او شوند و در های مادی و معنوی را فراهم میزمینه

 شوند:این عمل،آن مردمان، هیچ شرمنده یا خجلت زده هم نمی
است ارهای نابوده را بداند و در علم غیب او برفتهکآفریدگار جلّ جالله عالم اسرار است، که      

مرد، بندگان او را راحت خواهد بود و خواهد شد که از آن پیدا که در جهان در فالن بقعه، مردی
ایمنی )و در زندگانی او شادی و خرمی(، و آن زمین را )که در اوست( برکت و آبادانی و 

ن تخم، مرد رسید چنان گشته باشد که مردم روزگار نهد چنانکه چون از آهای استوار میقاعده
وی، وضیع و شریف، او را گردن نهند و مطیع و منقاد باشند و در آن طاعت هیچ خجلت را به خود 

 ( 131)همان:  .راه ندهند
وی، پیدا  بر همین منوال خدمتکاران و یاران و مشاوران کافی و دانا و شجاع هم به فراخور

تا آن مدّت که »آرایند، به قول بیهقیب خود میوجود مین و والیت را بهآیند و آن سرزمی
( چنانکه یاران مصطفی)ص( در خور او بودند 131)همان: « ایزد عزّوجل تقدیر کرده باشد.

این شریعت تا رستاخیز خواهد بود و هر روز »و اسالم را به درجات بس عالی رسانیدند و 
 (. 131)همان: « شرکونتر و پیداتر و لو کره المقوی
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خردمند نیازی از داشتن اجداد پادشاه، پدیدآوردن یارانیالهی دانستن انتقال ملک، بی   
)چون میمندی( برای غزنویان که ایشان را درآباد کردن زمین و ضبح ممالک یاری دهند، 
ن گردن نهادن مردم به اطاعت از غزنویان در قبال ایمنی و برکت و راحتیی که بدیشا

اند. بیهقی این خاندان را به درختی آسمانیییداتیهرسد، همگی،کارهایی خدایی و تمی
های استوار این درخت هستند که ا  سبکتگین و فرزندانش شاخهکند که ریشهتشبیه می
است و حاصل این درخت، آراسته شدن اسالم شدهخلفای پیامبر اسالم در ایشان بستهقوّت

های آن است. بیهقی، به قدرت رسیدن غزنویان را، جبر مقدّر شاخه به وجود این درخت و
الهی و آن هم برای تقویت اسالم و مسلمین و بدتر از همه با عملکردی مشابه با عملکرد 

 جایگاه بداند. صحابة صالحین پیامبر قلمدادکند و ایشان را باخلفا، هم
 ربار خلفا لم مشروعیت با پیوستگی حکومت غزنويان بم د .0-9-3
تدریج بخش عمدة قدرت و نفوذ سیاسی خود را خلفای عباسی از قرن سوم به بعد، به      

القایم، بغداد را  کسی چون طغرل که در عهدحکومتاز دست دادند تا آنجاکه به پریرفتن
است به کشتار کند و برخالف قولی که به خلیفه دادهبه درخواست خود خلیفه، تصرف می

ماند و تنها ا  مورد تهیید خلیفه باقی مییازد، اما همچنان، پادشاهیر دست میمردم شه
کنند، که حکایتگر ضعف امور دینی میانجام  خلیفه، برایوزیر  عمیدالملک را نایب

(ب اما غزنویان با وجود قدرتمندی، ادعای پیروی از 71تا61: 1591خلیفه است )رضاییان، 
ر سیستم حکومتی آنان، خلفا، عامل مشروعیت بخشیدن )باسورث، خلفا را داشتند چرا که د

 ( و واسطة انتقال قدرت تسلح بر مردمان از پیامبران به پادشاهان هستند.35: 1583
خود را از خلیفه و خلیفه از پیامبر و پیامبر از براساس همین دیدگاه، سلطان همة قوّت     

اند و با وجود خلفا و سالطین، کارگزاران امر الهیستاند، لرا پیامبران و خداوند متعال می
های مختلف و تفاوت بسیار در درجات معنوی همه از تهییدی آسمانی و الهی نام

صل به عالم باال و گیرند که پیامبر سر سلسلة متّبرخوردارند و همه در یک سلسله قرار می
 به مردم وبا قدرت اجرایی است. سلطانِ ظل اهلل، حلقة اتصال و انتقال اعمال و اوامر الهی

 ا  استسلسلم. حکومت موروثی، درون0-0

ای، تمثیل درخت سلطنت را سلسلهبودن حکومت درونبیهقی در خصوص موروثی      
کند. وی رسیدن پادشاهی به مسعود را حاصل سرزندگی و قدرت اصل یا ریشه، بیان می

ن مُلک از خاندانی به خاندانی دیگر، امر الهی و دیگر، در رسیدسوی کندب امّا از معرفی می
دهد، یا از او کند که عزّت را به هرکه بخواهد، میخواست و مشیّت حق را مطرح می

یابد. بیهقی رسیدنِ دیگر سلطنت موروثی جایگاهی نمی، گیرد. در این نگاه جبرآلودمی
دن حکومت از محمود به محمّد حکومت از سامانیان به غزنویان را با دید ارادة الهی و رسی

 است. وسپس به مسعود را با دیدموروثی بودن توجیه نموده
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با این دیدگاه بیهقی، باید قدرت یافتن ترکمانان و سلجوقیان ر ا نیز فضل الهی بدانان       
های مسعود از ترکمانان را به قحطی و خشکسالی و نبود آب و تلقی کند، اما شکست

ان، نبود سپهساالران ینال، طغرل و داود، کاهلی و شکسته دل بودن سپاهی یهاعلوفه، نیرنگ
 گوید:داند و میبودن مسعود از بدآمد حوادث میگرشته و دلتنگجانبی باک و از

تا به سرخس رسیدیم، در راه چندان ستور بیفتاد که آنرا اندازه نبود و مردم همه غمی و ستوه      
سنگی... شهر خراب و یباب بود و شاخی غلّه نبود و مردم همه گریخته و ماندند از بی علفی و گر

 ( 915اند، هیچ گیاه نه.)همان: دشت و جبال گویی سوخته
خان، باز بر سر فکر نامة دندانقان از جانب مسعود به ارسالنشکست البته بیهقی درنوشتن     

برخان پوشیده نگردد »کند: توجیهگردد تا از این طریق، کوتاهی مسعود را ا  باز میاصلی
(. با این نظر، سلجوقیان و 961که ایزد، عزّذکره، را تقدیرهاست چون شمشیر برنده )همان: 

ترکمانان، هم که در چند سال آخر حکومت مسعود، کشت و کشتارهای فراوان در 
وقیان شان به حکومت خراسان راه انداختند و سرانجام حکومت سلجخراسان، برای دستیابی

شوند که چنین نیست. این دوگانگی را بنیاد نهادند، جزو جانشینان صالح پیامبر قلمداد می
 (.711: 1571در جاهای دیگر تاریخ بیهقی نیز هویداست )ن.ک: میالنی، 

 ها  موروثی است.عدل سبم دوام حکومت0-0-9
ما در فصل دوّم )خطبه در است، ابیهقی هرچندکه پیشتر، شاهان را جانشینان انبیا نامیده     

کار کار پیامبران را معجزه و قوّتکند و قوّتمیا  را تعدیلبر تخت نشستن مسعود( گفته
اندیشة باریک، درازدستی، ظفر و نصرت بر دشمنان و داددهی موافق با پادشاهان را 

ین بخش از کندکه همان فرّ یا تهیید آسمانی و الهی است. اهای ایزدتعالی معرفی میفرمان
پیوندد که ا  را به معتقدات ایران باستان میبودن پادشاه، اندیشهگفتار بیهقی یعنی فرهمند

 گوید: در آن، فرّ وعدالت پیشگی، محور حکومت بوده است. وی می
است و قوّت دیگر بدان که خداوند تعالی، قوّتی به پیغمبران ]صلوات اهلل علیهم اجمعین[ داده        
گردد که بدان دو قوّت بباید گروید... پس قوّت پیامبران دشاهان و بر خلق روی زمین واجببه پا

و ظفر بر دشمنان و داد که دهند  معجزات آمد... و قوت پادشاهان اندیشة باریک و درازدستی
 (.111های ایزد تعالی )همان: موافق با فرمان

داند و بدکرداران رداری آنان میبیهقی اطاعت از شاهان را به شرط عدل و نیکوک     
داند و معتقد است که با ایشان باید جنگید. سپس همة ستمگر و متغلّبان را، خارجی می

آفریدگار جل جالله و ( را، برگزیدگان131تا118پادشاهان گرشته و حال غزنوی)سال
یزگی در عدل و خوبی سیرت و عفت و دیانت و پاک» کند چراکهتقدّست اسمائه معرفی می

 کار« کردن دست متغلّبان و ستمکارانها و کوتاهها و بقعهکردن گردنروزگار و نرم
کردن دست سوری در غارت اموال خراسانیان و ستم بر مردم نیشابور اند. البته،گشادهکرده



/مطالعات ایرانی مجلّة  

 

193 

دهد، لرا دیگر اطاعت از او وجهی ندارد و که بیدادگری و ستمگری مسعود را نشان می
افتد و با راه های مسعود میداند، بالفاصله به یاد دیگرستمگریمی را این خود چون بیهقی

لقضاء اهلل، غضاضتی )پستی و زبونی( را که به جای این  ال مردّ –حلّ دینی و تسلیمی
گوید که داند و میتقدیرآفریدگار می پادشاهان و بخصوص مسعود بدیشان پیوسته است،

  (.111)همان: « شده است المحفو ، قلم چنان راندهدر لوح»

 .پاسخ بیهقی بم ستمگر بودن سلطان مسعود0-0-0
نویسد و عادل را فاضل و ستمکار را بیهقی، فصلی را در شناساندن عادل و ستمکار می   

به تهویل شناخت خویش، روی « من عرف نفسه... »شمارد. سپس با بیان حدیث جاهل می
دهد. تهویل بیهقی از این سخن عرفانی قرار می آورد و آن را وسیلة شناخت خداوندمی

شودکه شناخت او به مینیست ولی، انسان در آن، نموداری کوچک از جهان اکبر، شناخته
انجامد. این نگاه به اجتماع، بی شباهت به سیستم مدینة شناخت پروردگار)عقل کلّ(، می

 اشد. ترین مردمان باید بفاضله افالطونی نیست که حاکم آن فاضل
گردد، به همین انسان هم بازمیخودشناسی از دید بیهقی، به بازشناختن طبقة اجتماعی    

آورد. تقسیم بندی رایج وکهن افالطونی روی میها، به تقسیمخاطر او از میان تقسیم بندی
های مبتنی بر مزاج در ادبیات کهن ما رونق بسیار دارد و بیهقی نیز تها به شخصیّانسان
در یک چیز از آن خلل افتاد، ترازوی »داند که اگر ان را مرکب از چهار عنصر میانس

کهن و اندیشة بیهقی دارای سه  بر علم این جسم بنا«. راست نهاده بگشت و نقصان پیدا آمد
گیرنده و قوّه است: خرد و سخن یا نفس گوینده و جایگاهش در سر، خشم یا نفس خشم

آرزو و جایگاهش در جگر. وی سپس اعمال زو یا نفسجایگاهش در دل و سینه، آر
شمارد: کارهای نفس ناطقه: تخیّل، توان دیدن و شنیدن هریک از این سه قوّه را چنین برمی

داشتن و تمییزدادن زشت و نکو و حقّ و باطل و اینکه هر چه را دیده باشد، فهم و نگاه
جستن، ستم ناکشیدن، ه: نام و ننگگیرند خشمنفستواندداشت. کارهایتواندکرد و نگاه

 (.116ها )همان: طعام و شراب و دیگر لرّتانتقام گرفتن.کارهای نفس آرزو: دوستی
نیام  های وابسته به اخالط که درباید توجه داشت که منوط کردن این کارها به نفس    

اثت و اعمال اجباری میان ور کنند، پیوندیهای مهمی ایفا میسر، سینه و دل و جگر نقش
 کند.آدمی ایجاد می

پس از آن، بیهقی در تشبیهی حماسی و متناسب با موضوعش، نفس گوینده را پادشاه با     
دار و فرمان ران و رعیت نگاهعدل و سیاست و مستولی، خشم را لشکر این پادشاه و دشمن

 و طاعت ویترسند داند که از شاه میو نفس آرزو را رعیت این پادشاه می دارنگه
و هر مرد که این سه قوه را بجای آرد چنانکه برابر یکدیگر افتد، به وزنی راست، » دارندمی

 (.116)همان: « آن مرد را فاضل کامل و تمام خرد خواندن رواست
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ها به انسان است که ها براساس مزاج، بسیار شبیه به نگاه ناتورالیستانسانبندیبخش    
عقیدتی، در کنار  -کنند. در نظر آنان، ساخت اجتماعیمطالعه می آدمی رابراساس مزاجش
های برخی از جبرها را فراهم ای هستند که اسباب و زمینهکنندهوراثت عوامل تعیین

هایی چون زوال، فلورنتی، فلوبر در آثارشان بر این نکات پافشاری کنند و ناتورالیستمی
رچند که قصد نداریم بیهقی را ناتورالیست (. ه111: 1، ج1589اند )سیدحسینی، کرده
گانة ها تهکید دارد، یعنی طبقات سهکنیم اما بیهقی نیز چون ایشان، بر این جنبهمعرفی

پریرد، به شرط آنکه پادشاه در رأس اجتماعی )پادشاه و اشراف، لشکریان، رعایا( را می
استب اما چون ان اشاره کردهبودن سلطاین طبقات قرارگیرد و با اینکه به خردمندی وحکیم

یابد، تصویری بس خردمندانه از مشاوران پادشاه یعنی بونصر مشکان و آن را در مسعود نمی
کند تا بدینوسیله، نقد سلطان را با نایب و وزیرکاردان و خردمند احمد میمندی ارائه می

 کند.جبران
 -یح و ساخت اجتماعیبیهقی حنفی است و نگاهی جبرگرا به هستی داردب لرا مح    

های بسیار عقیدتی خراسان آن روزگار و ترکمانان همسایة آن را، ضرورت و زمینة شکست
دهد که حکومت غزنوی و مسعود به شدت تحت تهثیر عوامل داند و نشان میمسعود می

 نگری معرفیمحیطی و وراثتی )بیهقی، ترکان و به تبع آن، مسعود را بدون قدرت آینده
( قرار دارند. به عبارت دیگر، جبر محیح و وراثت را عامل شکست 136)همان: کندمی

کند هرچند که خود مسعود در به وجود آمدن جو نامناسب در خراسان سهم معرفی می
 بزرگی داشته است. 

 . بیهقی و طبقات ا تماعی0-3
ان اساس   ا  را نیز بر همشود که نظام طبقات اجتماعیجبرگرایی بیهقی سبب می      

دادن رعیّت وس به آرزو، خشم و گوینده و قرارریزی کند. در تقسیم بندی بیهقی از نفپایه
به جای نفس آرزو و لشکریان به عنوان نفس خشم و شاهان به عنوان نفس ناطقه و گوینده، 

توانند در دو دسته دیگر یک از افراد نفس آرزو نمیب چنانکه هیچجبر غریبی نهفته است
چراکه نفس آرزو،  باندشوند و به شکل ارثی و محیطی، مجبور به بودن در این حوزه وارد

هاست و حق دخالت در نام و ننگ مجبور به اشتغال به دوستی شراب و طعام و دیگر لرّت
جستن یا تمییز و قضا را ندارد. الزم به ذکر است که پرداختن به شناخت نفس و تقسیم 

خشم و آرزو را در آثار افالطون، ابن سینا و جالینوس هم  قوای سه گانة تن به خرد و
 (.138تا135: 1588پژوه، یافت )دانشتوانمی
سامانی اعمال مردم را به خلل در اخالط و به تبع آن قواهای نفسانی بیهقی سپس نابه      

ار اگر در مردم یکی از قوی بر دیگری غلبه دارد، آنجا ناچ»گوید: کند و میمربوط می
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نقصان جبریی که بیهقی از آن سخن    «. آید، به مقدار غلبه و ترکیب،  مردم را نقصانی
 کند.ها نزدیک میگوید حاصل اعصاب و سیستم جسمانی است که او را به ناتورالیستمی
 .علم و عمل، ابزارها  اختیار وتوانمندکنندة انسان0-3-9
الهی به بشر هستند تا به کمک آنها از میان پس از شناختن نفس، علم و عمل، دو هدیة     

های هر یک از آنها، آنچه را که بهتر است، برگزیند و باید و بدی، با توجه به نشانهنیکی 
بداند که قوّة خرد او در این پیکار از دو سوی، گرفتار دو دشمن نیرومند، خشم وآرزو، 

کند که اگر مردی میبان حکما نقلاست. در مقام تمثیل، بیهقی تشبیه تن به خانه را از ز
ای باشند از آنها هرکه بنیروتر باشد حاکمِ )خرد( و خوکی )آرزو( و شیری )خشم( در خانه

 آن خانه است: 
دانند که هر مردی که او تن خویش را ضبح تواندکرد و گردن حرص و آرزو را و به قیاس می      

 و دار گویند و آنکه...همه سوی آرزو گرایدویشتنخبتواند شکست، رواست که او را، مرد خردمند
یابد که از آن که خشم بر وی دستخرد  نابینا ماند، او بمنزلت خوکست هم چنانکه آن کس
 ( 118)همان:   خشم هیچ سوی ابقا و رحمت نگراید او به منزلت شیر است

گردد و نام میبازو مصلحت اینکه چرا خداوند خشم و آرزو را آفریده است به بقای نسل   
و ستوده آنست که قوّت آرزو و قوّت خشم در اطاعت خرد باشند و کارها » و ننگ و... 

 (.111)همان: « بدو عرضه کند تا نیک و بد پدید آرد
 ديد دانايان . نیازمند  شاهان بم مشورت وصالح0-8
 گوید:میبیهقی، سپس، از قول جالینوس در نیازمندی پادشاهان به مشاوران ناصح  

کند که دوستی را از جملة دوستان، دانست واجب چنانهر آن بخردکه عیب خویش را نتواند      
تر و تفحد احوال و عادات و اخال  خویش را بدو تر و راجحبرگزیند، خردمندتر و ناصح

گویم، می پادشاهان از همگان، بدین چه نماید ومحابا با او باز میکند تا نیکو و زشت او بیمفوض
 ( 111)همان:  .حاجتمندترند

و بدینوسیله نیاز پادشاهانی چون مسعود، به کسانی چون  بونصر و احمدحسن راکه وزیر     
و مشاور او باشند و او را در دانستن خوب و بد، به کمک فضل و خردشان یاری کنند، 

کردن گزیدن و اختیارداند. بیهقی در اینجا تا حدودی از جبر به سوی برمی یالزم و ضرور
دهد و به عمد، این آورد و به قوّة تشخید و علم و به دنبال آن عمل، اهمیت میروی می

نکته راکه اگر کسی نخواهد و نتواند خود را نجات دهد دیگری قادر به نجات کامل او 
 گیرد.نیست، نادیده می

نیم که به تمثیل حکما نزدیک کای تشبیهالبتّه اگر حکومت مسعودی را بتوانیم به خانه    
باشد، مسعود و سپهساالران، شیر این خانه هستند و احمد حسن و بونصر و بیهقی و حتّی 

اند که در تحت تصرف و قدرت شیر قراردارند بدآموزانی چون بوسهل، چون مرد آن خانه
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صه و ناگفته پیداست که رعیّت به عنوان قوای سوّم هستند که به هیچ وجه در این عر
نهادن مسعود در طول دهة حکومتش حاکی از چنانکه یک بار مظالم بحضور مؤثر ندارند
مردمی  هایحَشَر و چریک ها، نیرویکنیم که در جنگامّا نباید فرامو  بهمین نکته است

کنند،   میها شرکت دارند و به همراه مسعود در جنگمیکه دست از کار و زندگی بر
 قوای سوّم خانة حکومت مسعودی باشند.توانند نمایندة می
ت . دو  ريان مديريتی در نظام حکومتی مسعود و مطابقت آن با نظرية حاکمی0-7ّ

 استیال  ماورد 
گام یا آشفته، باید گفت بهبا توجه به تقسیم مدیریت، به سه شاخة سنتی، نیوتنی و گام    

شود د به دو دسته تقسیم میکه حکومت غزنوی به عنوان یک مدیریت کالن در درون خو
و به عبارت دیگر، دارای دو جریان موازی استب اما غلبه با جریان زر و زوراست. آنچه به 

کند می گردد بیشتر بر مبنای مدیریت کهن عملمسعود و جریان شمشیر یا زور و زر بازمی
ت مسعود رفتن برای مثال شکس بکنندکه توان و امکان موجود در آن نقش مهمی را ایفا می

بینی ننمودن مسعود از شرایح و اوضاع کردن و پیشبه طبرستان و گرگان، ونسنجیده عمل
ثباتی در دهد. بیو احوال، مدیریت او را از نوع اوّل، و صد البتّه از نوع ضعیفش قرار می

 کردن، ماحصلگفتن و عملبینی مسعود( و ضد و نقیدها و رفتارها )دهناعمال و اندیشه
مدیریتی ضعیف است که مسعود در یک دهه از حکومت استبدادی خویش به آن 

کرد که توان مسعود را، امیر مستولی نابخرد نظام حکومتی ماوردی تلقیپردازد. البته میمی
 کنند.ناچار نیازمند نایبانی است که در انجام کارهای سیاسی و مملکتی سلطان را کمکبه

توانند به   نگری است که میاری از مشاورة خردمندان آیندهتوفیق مسعود، برخورد    
کردن لوازم و بپردازند و متناسب با آنچه پیش خواهدآمد، به آماده بینی شرایحپیش

کنند امّا در برخورد با مدیریت استبدادی مسعود و     امکانات و توانمندی یافتن، اقدام
گردد، جز شکست، ویرانی حاصل مسعود مینکردن او به نصایح، آنچه بینی و گو دهن

)خراسان و آمل(، از دست دادن اعتبار و بزرگان، چیز دیگری نیست. این مدیریت 
ای که وزیر، یا دستور آن را عهده داراست مدیریتی از نوع دوّم یا مدیریت نیوتنی مشاوره
 ان دارد.   گردد و برمبنای نظام پیشنهادی ماوردی حکم نایب را برای سلطتلقّی می

گام، مشاهده بهنظم وگامدر سیستم حکومتی مسعود، خبری از مدیریت آشفته یا بی    
 شود.نمی
 
    .نتیجم گیر 3
اصل و بنیاد حکومت در نزد بیهقی، خدادادی و همراه با تهیید آسمانی و فرّخداداد و      

به پیامبران و سپس خلفای  استوار بر عدل و داد است و در سلسله مراتب بخشش الهی، ابتدا
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کردن مردم رسد و همانگونه که پیامبران قوّة تابعنهایت به سالطین و حکام  میایشان و در
 اند.کردن مردم، بر اثر عدل و دادگریبر اثر معجزات را دارند، شاهان نیز دارای قوّة تابع

مسعود دارای دو رویه داند که در دربار بیهقی در نظر، حکومت را مدیریتی کالن می     
ن است کهگردد و مبتنی بر مدیریتیاست، رویة حاکم آن به مسعود و قدرت شمشیر باز می

بینی و مطابق با نظریة نیوتنی مدیریت، مبتنی بر پیشو  گرددمیو بخش دیگر که به وزیر باز
ن اندیشه دیده پریر و محکوم است. از مدیریت گام به گام اثری در ایتر و فرماناما ضعیف

نه عدل و  ،شودمیشود و آنچه در عمل و در حکومت استبدادی مسعود مشاهدهنمی
دادگستری که ستمگری بیدادگرانه و حاکمیت زر و زورمداری است و هرچند که بیهقی 

های دینی بیهقی تهثیر اما چون گرایش ،گرارددر روایت رخدادها بر این بخش صحّه می
اند، در نظر، تابع این تفکّر است که غزنویان کومت او گراشتهمستقیمی بر نظریة ح

اصل و نسب بودن، از جانب خداوند، موظّف سیاسی دارند و با وجود بی  –حکومتی دینی 
 ای اسباب غلبة ایشان را فراهم آورده است.اند و فرهمندی ویژهبه تشکیل حکومت شده

ا که افاضل خردمندان برآن حکم کمحکومت مسعود تطبیقی با مدینة فاضله وحکومت ح
اما با نظام حاکمیت استیالی ماوردی است که هرگاه حاکم قاهر به دالیلی  ،رانند، نداردمی

همچون ستمگری، فاقد شرایح سلطنت گردد نایبی همچون وزیرکاردان و خردمند برای او 
کام دینی نماید، شود تا به گشاد و بست امور بپردازد وحکومت را مبنی بر احمی گماشته

 مشابهت و تطبیق داردب هرچند که امیر غزنوی خود وزیر  را برگزیده است.
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