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چکيده

Abstract:
In the middle of the historic resource shouldn’t
forget importance of literaries that in addition
to have report of historic events did intellectual
thoughts that its possitive effect on human life and
correction of people‘s personality is undeniable.
Beyhaqi‘s history is one of the dearest literaries
that have big sowing form Amsal va Hekam and
it‘s writer tried to put his literary for humans
illumination with exploitation from wisdoms in
the end of the historic events.
In Beyhaqi‘s history high frequency of Arabic
words in advices is one of the most important
investigatable characteristic that it is the result of
writer attention to Arabic advices and proverb.
After investigation Beyhaqi ‘s purpose for
bring moral philosophy and their analysis and
classification this essay has a descriptive analytie
procedure that it tried to adapt these philosophies
with Arabic and Persian proverbs because it
wanted to evoke Beyhaqi‘s domination On Persian
and Arabic language. in addition his try for employ
his polite for humans personality growth and lead
them to idealism .
In order for this direction to be leveled for the
neat research ،in the hope of signing his result for
literary- moral value in this area.
Key words: historic prose Beyhaqi advice moral
philosophy

در ميان منابع تاريخي نبايد از ارزش آثاري غافل شد که در عين
گزارش وقايع تاريخي به تأمالت خردمندانه و عبرتاندوزيهايي
آراستهاند که تأثير مثبت آن بر زندگی انسان و اصالح شخصیت
 تاريخ بيهقي از ارزندهترينِ اين آثار است.افراد انکارناشدني است
که اندوختۀ بزرگی از امثال و حکم دارد و نويسندۀ آن کوشيده
است با بهرهگيري از حکمتها در پايان رويدادها و حوادث
 اثر خويش را وسيلهاي براي روشنگري انسانها قرار،تاريخي
 بسامد باالي واژگان عربي در پند و اندرزها از مهمترين.دهد
ويژگيهاي قابل بررسي در تاريخ بيهقي است که ميتوان آن را
نتيجۀ نظر داشتن نويسنده به حکمتها و ضربالمثلهاي عربي
 پس از بررسي، در اين مقاله به روش توصيفي ـ تحليلي.دانست
هدف بيهقي از آوردن حکمتهاي اخالقي و تحليل آنها و
 اين حکمتها،دستهبنديشان به دعوت به فضايل و دوري از رذايل
را با ضربالمثلهاي فارسي و عربي تطبيق دادهايم تا از يک سو
تسلط بيهقي بر زبان پارسي و آگاهي کم نظير وي از زبان عربي
را بنمايانيم و از سوي ديگر تالش او را براي به خدمت گرفتن
ادب خويش در جهت رشد شخصیتی انسانها و سوق دادن آنها
 باشد که از رهاورد.به سوي کمالطلبي ارج نهاده و تحليل كنيم
آن بر ارزش اخالقي ـ ادبي يکي از گرانسنگترين شاهکارهاي
ميراث ادب پارسي صحه گذاشته و راه را براي پژوهشهاي بعدي
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مقدمه
در ميان منابع تاريخي نبايد از ارزش کتابهايي که در
عين گزارش وقايع تاريخي به تأمالت خردمندانه و
عبرتاندوزيهاي بشري آراستهاند غافل شد؛ آثاري چون
شاهنامۀ فردوسي به نظم که شاعر با تکيه بر منابع دقيق و
نگرشي خردورزانه ،اسطوره و افسانه و تاريخ ايران را در
راستاي شناخت و عبرتاندوزي به خدمت گرفته است.
تاريخ بيهقي نيز از ارزندهترين آثار در ميان متون نثري
تاريخي است که نويسندۀ آن کوشيده است رويدادها و
حوادث تاريخي را وسيلهاي براي روشنگري انسانها قرار
دهد .اثر گرانسنگي که گذشته از روايت تاريخي ،از نظر
زبان و سبک نگارش ،آن را «نمونۀ کامل بالغت زبان فارسی
به شمار آوردهاند و در توجیه چگونگی شکلگیری بالغت
در نثر بیهقی فراوان سخن گفتهاند .گاه آن را محصول سبک
زبانی بیهقی دانستهاند؛ سبکی که در آن واژههای مناسب به
مقتضای کالم گزینش ميشوند ،واژههای عربی و فارسی
به صورت معتدل در هم ميآمیزند و افعال ،کاربرد متنوعی
ميیابند» (رضی.)1 :1383 ،
آنچه در نثر بیهقی شايان توجه است بهرهگيري وي از پند
و اندرز و حکمتهاي اخالقي بوده که به شکلي هنرمندانه
آنها را به كار گرفته است .استفاده از واژگان عربي در پند
و اندرزها بيش از آنچه در عصر بيهقي رايج بوده باشد از
مهمترين ويژگيهاي قابل بررسي در تاريخ بيهقي است که
ميتوان آن را نتيجۀ نظر داشتن نويسنده به ضربالمثلهاي
عربي دانست؛ بهويژه که در برخي موارد عينًا خود ضربالمثل
عربي را آورده است.
در بررسي پند و اندرزهای تاريخ بیهقی اين سؤاالت
تأملكردني است:
ـ آيا بيهقي در يک سند تاريخي ،با هدف خاصي از پند
و اندرز بهره گرفته است؟
ـ تأثيرپذيري بیهقی از زبان عربی بهويژه ضربالمثلها و
حکمتهاي عربي تا چه ميزان بوده و آيا این تأثيرپذيري به
اقتضاي عصر وي بوده يا در عالقه و تسلط وي بر ادبیات
عرب ريشه داشته؟
ـ حکمتهاي اخالقي تاريخ بيهقي چه موضوعاتي را در

بر ميگيرد و آيا ميتوان متناسب با آنها ضربالمثلهايي را
در فارسي و عربي ذکر کرد؟
در راستاي پاسخگويي به اين سؤاالت برآنيم در این
مقاله با روش توصيفي ـ تحليلي ،هدف بيهقي را از آوردن
حکمتهاي اخالقي و پند و اندرز آنهم در بسامدي باال
در کتاب تاريخ بيهقي بهعنوان يک سند بسيار معتبر تاريخي
بررسي نماييم و با تطبيق حکمتهاي وي با ضربالمثلهاي
فارسي و عربي تسلط او را بر زبان پارسي و تأثيرپذيري
سبک وي از زبان عربی را با تکيه بر سبک بینابین عصرش
تحليل كنيم و از رهاورد آن بر ارزش اخالقي ـ ادبي يکي
از گرانسنگترين شاهکارهاي ميراث ادب پارسي صحه
بگذاريم.
زندگی بیهقی
بیهقی در سال  385ق .در حارثآباد بیهق دیده به جهان
گشود .او از خانوادهاي اصیل و نژاده بود و پدرش حسین
از خواجگان عصر به شمار ميآمد و با بزرگان نشست و
برخاست داشت.
«از آغاز زندگانیِ بیهقی آگاهی چندانی نداریم.
پژوهشگران ميگویند در نیشابور به دانشآموزی پرداخت
و چون به روزگار نوجوانی رسید در دیوان رسالت سلطان
محمود غزنوی که ادیب بزرگی چون بونصر مشکان ریاست
آن را بر عهده داشت با سمت شاگردی به دبیری پرداخت.
بونصر مشکان استاد بیهقی به شاگرد شایستۀ خود به دیدۀ
عنایت نگریست و بیهقی در پرتو تهذیب و تربیت نوزده
سالۀ استاد ،آداب نویسندگی را به کمال آموخت و سرآمد
همۀ دبیران دیوان رسالت شد و تا آنجا پیش رفت که
نامههای حضرت خالفت و خانان ترکستان و ملوک اطراف
را از روی نسخت یا پیشنویس بونصر ،تحریر و بیاض و
به عبارت دیگر پاکنویس ميکرد» (خطیبرهبر.)12:1383،
«بیهقی در دیوان رسالت غزنوی چندان امانت و درستی و
شایستگی نشان داد که «خزانۀ حجت» که به تعبیر استاد دکتر
«ظاهرا جایی بود که اسناد مهم و ضبطکردنی را در
فیاض
ً
آنجا میگذاشتهاند» به وی سپرده شده بود» (همانجا).
بیهقی تدوین و نگارش تاریخ را به سال  448ق .در
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شصت و سه سالگی آغاز کرد و در فرصت بیست و دو سالۀ
آخر زندگی این کار سترگ را که حاصل عمر اوست به پایان
رساند و سرانجام در صفر سال  470روی در نقاب خاک
کشید و پس از شاهنامه يکي از جاودانهترين شاهکارهاي
ادبي را به یادگار نهاد.
عصر بیهقی
در پي انقراض دولت سامانیان ،نفوذ و ترکتازی دو دولت
غیر ایرانی غزنویان و خانیۀ ماوراءالنهر در توران و خراسان
افزايش يافت و شدت گرفت و ارتباط خراسان با بغداد و به
تبع آن نفوذ زبان تازي در ادبيات پارسي گسترش يافت؛ چه
آنکه در آن عهد «هر یک از پادشاهان ترک به سبب رقابت
با یکدیگر دست به ذیل والی خلیفه ميزدند و با پوزش
و پیشکش و رسل و رسایل ،نظر لطف و رضای خلیفه
را به سوی خود و خانوادۀ پادشاهی تازۀ خویش معطوف
ميداشتند .این روابط طب ًعا موجب توجه زیادتری به ادبیات
تازی شد؛ دیوان رسائل محمود که در بادی امر به دست
ابوالعباس فضل بن احمد اسفراینی به پارسی ميگشت در
این اوقات به دست احمد بن حسن ،به تازي برگشت و
ادبای تازيدان در دیوان و حوزۀ وزارت تقرب یافتند و از
همه باالتر طول زمان و طی شدن نصف قرن ،خود موجب
آن آمد که اثر تازی در پارسی نمایانتر و آشکارتر گردد»
(بهار.)64/2 :1384 ،
پسران محمود غزنوی ،محمد و مسعود به تصریح بیهقی
با ادبیات عربی آشنا بوده و نزد ادیبان ،معلقات سبع()1
ميخواندند .بیهقی داستانی آورده که گوياي آن است که
پادشاه جوان ،مسعود غزنوي به تقلید از خلفا و امرای عرب
در مجلس بزم به شنودن قولها و اصوات تازی رغبت داشته
است ،و در اين باره چنين ميگويد:
«هم از استادم عبدالرحمان قوال شنودم که گفت با چندین
اصوات نادره که من یاد دارم امیر محمد این صوت بسیار از
من خواستی چنانکه کم مجلس بودی که من این نخواندمی
و االبیات:
العـجـب
بدع و
لیس غَدر ُکـــم ٌ
ٌ
َو َ
لکن َو ُ
عجــب البِ
ــــدع
َ
فائکم ِمن ا َ َ
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ان فی طمعی
ان فی غَد ِرکم ّ
َما ّ
الش ُ
الش ُ
دع(»)2
َو باعتدادی بقول ال ّزو ِر و َ
الخ ِ

(بیهقی 62/1 :1383 ،ـ)63

همیشه و در هر عصری فتوحات پادشاهان ،روابط و
اختالط مردم دو سرزمین یا دو قوم را در پي داشته است و
به دنبال آن در زمینههای مختلف فرهنگی و قومی و زبانی
و ...از همدیگر اثراتی ميپذیرفتهاند و اینچنین در این دوره
پس از فتوحات محمود و مسعود در عراق و تسلط کامل
بر آن سرزمین و همچنین نفوذ وزیران و امیران عجمی و
اختالط و آمیختگی مردم خراسان و عراق و تأثيرپذیری آنها
از یکدیگر در زمینههای فرهنگ و هنر و ...باعث شد بهتدریج
و کمکم ،در نظم و نثر دری که زبان آن روز مردم خراسان
و ماوراءالنهر بود تغییراتی به وجود آید و در نتیجه از زبان
عربی تأثير بپذیرند که نمونۀ آغازین آن تاریخ بیهقی است.

تاريخ بيهقي
تاريخ مسعودي معروف به تاریخ بیهقی تصنيفي گرانسنگ
در شش مجلد و بخشي از کتاب بزرگ تاریخ ناصری یا
تاریخ آل سبکتگین است که به قول نويسندۀ تاریخ بیهق به
سی مجلد ميرسيد .مورخ ،در این کتاب بزرگ که جامع
التواریخ نیز خوانده شده است تاریخ ناصری را از آغاز ایام
سبکتگین تا اول روزگار سلطان ابراهیم به نگارش درآورده
است.
«تاریخ بیهقی یکی از امهات کتب تاریخ و ادب فارسی
است که اهمیت او نهتنها مربوط به حوادث تاریخی و
سیاسی دورۀ غزنوی ميباشد بلکه شامل رسوم و آداب و
اطالعات گرانقیمتی مربوط به شاعران و نویسندگان و حتی
شامل وقایع و حوادثی است که مربوط به دورۀ غزنویان
نیست» (صفا)337 :1382 ،؛ اثر ارزشمندي که ميتوان آن را
آيينۀ عصر غزنوي و تصويرگر اجتماع آن روزگار دانست؛
چه آنکه نویسندۀ آن با باریکبینی و ژرفنگری ،بیشتر
جلوههای اجتماعی را به خامۀ توانای خود بر دفتر ایام نقش
بسته است به گونهاي که «کمتر پدیدۀ مهمی از زندگی مردم
آن روزگار را ميتوان یافت که از دیدۀ تیزبین مورخ پنهان
مانده باشد» (خطیب رهبر.)24 :1383 ،
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نثر تاريخ بیهقی
نثر تاريخ بيهقي نثري بینابین است؛ یعنی هم «صالبت و
استواری و پارسیمداری عهد سامانی و غزنوی را دارد
و هم مختصاتی از نثر در حال نضج فنی در آن است»
(شمیسا .)48 :1387 ،از مهمترين ويژگيهاي نثر فني
ميتوان به آمیختگی نظم و نثر ـ که در عهد قبل مرسوم
نبود ـ ،بهرهگيري از آيات و احاديث و استفاده از شعر و
ضربالمثلهاي عربی اشاره کرد؛ ويژگيهايي که موجب
شده است كه خواندن و درک مفهوم آثاري با اين سبک
ادبي چندان سهل و آسان نباشد.
«در نثر قدیم ذکر مطالب خارجی از قبیل استشهاد از
نظم فارسی و تازی و استدالل به آیات و تمثیل ،بسیار نادر
و کمیاب است چنانکه در تمام دورۀ تاریخ بلعمی و ترجمۀ
تفسیر طبری یک شعر بهعنوان شاهد ذکر نشده است و از
همین قبیل است حدود العالم و االبنیه و تاریخ گردیزی و
تاریخ سیستان که شاهد شعری نیاوردهاند مگر شعرهایی
که مربوط به تاریخ و جزو تاریخ است نه اینکه مؤلف از
برای آرایش تاریخ شاهد آورده باشد مانند کلیله و دمنه و
غیره .اما تاریخ بیهقی حکایات و تمثیلها و اشعاری به
مناسبت تاریخ و برای شاهد مدعا و افزونی پند و عبرت
آورده است ،و هرچند ایراد این قبیل حکایات و اشعار و
امثال مانند کتب پس از آن از قبيل کلیله و دمنه ،مقامات
حمیدی و تاج المآثر به حد افراط نیست و در نحوۀ استفاده
از این شواهد تفاوتهايي نيز ديده ميشود ،اما به هر حال
تقلیدی است از نثر فنی عرب که در قرن چهارم در بغداد
رايج گرديد و پس از قرنی به خراسان نیز سرایت کرد»
(شمیسا.)50:1387 ،
تاريخ بیهقي به نسبت دورۀ قبل ،از زبان عربی تأثيرات
بيشتري پذيرفته است؛ تأثيراتي که برخي از آنها بنا به
مقتضيات عصر بیهقی بوده است و تغييراتي را به تقليد از نثر
تازی در زبان درباری و اداری به وجود آورد؛ تغييراتي چون
جمعهای عربی (غربا ،شرایط و  ،)...مصادر عربی (بخل و
منون (مغافص ًة ،ح ًقا و  )...و استفاده از
کرم و  ،)...کلمات َّ
جمالت عربی در سرفصلها و آغاز و افتتاحيۀ کالم.
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همچنین بيهقي شکل جملهبندی را به طرز خاصی
که مخصوص عرب است و در زبان پهلوی و نثر سامانی
موجود نبوده و يا استعمال نشده به کار برده است؛
جملههايي مانن ِد
«در تاریخها دیدهام بسیار که پیش از من کردهاند
پادشاهان گذشته را خدمتکاران ایشان» (بیهقی:1383 ،
.)82
از جمله تقلیدها از جملهبندی تازی ،ذکر مفعول
صریح قبل از فعل و فاعل است که در نثر بيهقي بهوضوح
قابل مشاهده است؛ همچون
«وجد مرا بدان وقت که آن پادشاه به غور رفت ...امیر
محمود فرمود( »...همان.)110 :
نيز مقدم آوردن فعل جمله بر فاعل و مفعول و آوردن
فعلهای ماضی و مضارع به صیغۀ مجهول براي ایراد
موازنه و سجع ،مانند
«فصلی ميخوانم از دنیای فریبنده به یک دست شکر
پاشنده و به دست دیگر زیر کشنده» (همان.)145 :
همچنين استعمال مفعول مطلق به تقلید از ساختار
جملههاي عربی ،مانند
«بفرمود تا وی را بزدند زدنی سخت» و «امیر بار داد
باردادنی سخت باشکوه» (همانجا).
البته گذشته از تسلط بيهقي بر زبان عربي و توانايي
وي در بهرهگيري از ساختارهاي دستوري زبان عربي و
تلفيق آن با ساختارهاي دستوري زبان فارسي ،ميتوان
بخشي از اين تأثيرپذيري را به شرايط عصر وي نسبت
داد که در آن نويسندگان به دو زبان فارسی و عربی مسلط
بودند و به هر دو زبان مکاتبه و با دبیران عراق رقابت
ميکردند و بیهقی خود در این باره ميگوید:
«و طرفه آن بود که از عراق گروهی را با خویشتن
بیاورده بودند چون ابوالقاسم حریش و دیگران و ایشان
را ميخواستند که به روی استادم برکشند که ایشان
فاضلترند( »...همان.)68 :
نيز گفته است« :استادم بونصر یگانۀ روزگار بود»
(همان.)75 :
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پند و اندرز و پيشينۀ آن در ادبيات
لغتشناسان پند و اندرز را «صالحگویی» (معین:1388 ،
 )286معني کردهاند.
پند و اندرز دادن بزرگان و حکیمان در نتیجۀ تجربه
است و ریشه در گذشته دارد ،اما چون هدف از آن آگاه
کردن و عبرتآموزی آیندگان است پس به آینده هم تعلق
و هم توجه دارد.
نكتهاى كه از تعاريف يادشده استفاده مىشود اين است
كه پند و اندرز برای بیان مقاصد نيک و با انگيزۀ «اصالح و
ساماندهى» به کار ميرود و ناصح ،شخصي خيرخواه است
كه خالصانه براى اصالح امور تالش مىكند .پس ميتوان
گفت پند و اندرز ارتباط مستقیمی با اصالح انسان دارد و
اثر آن بر زندگی و شخصیت افراد انکارناشدني است .از
اين روست که خداوند ميفرمایدَ :و َذ ِّک ْر َفإ ِ َّن ِّ
الذ ْک َرى تَن َف ُع
ین (ذاریات)۵۵/؛ پند و اندرز بده که پند و اندرز
ال ْ ُمؤْ مِن ِ َ
برای مؤمنان سودمند است.
«شکي نيست که پند و اندرز قدمتي به وسعت
زندگي انسان دارد ،اما شايد بتوان وجود آن در آثار ادبي
را به اندرزنامههايي برگرداند که بخشی از بدیعترین
نمونههاشان در شاهنامۀ فردوسي در نقل بزمهای انوشروان
و بوذرجمهر آمده است و ریشۀ آنها هم به ادبیات پهلوی
عهد ساسانیان ميرسد و حاصل تجارب گذشتههای دور و
دراز تاریخ ایران است» (زرینكوب.)21 :1372 ،
در حقیقت بسياري از پند و اندرزهاي تاریخ باستان
ایران در همین حکمتهای تجربی مجال انعکاس يافته
است؛ پند و اندرزهايي که نویسندگان عرب از اوایل عهد
عباسیان ،امثال جاحظ و ابن قتیبه تا به امروز «قوم فرس»
را به سبب بهرهمندی از آن در خور ستایش یافتهاند و
غناي فرهنگي خويش را به آن نسبت دادهاند.
پند و اندرز و شیوۀ استفاده از آن در تاریخ بیهقی
تاریخ بیهقی اندوختۀ بزرگی از امثال و حکم دارد
که برخی از این مثلها و حكمتها بهندرت در دیگر
کتابها دیده ميشود؛ حکمتهايي که با شخصیت

35

نویسنده رابطهاي مستقیم دارد و بيانگر گرايش وي به
اندرز دادن بهعنوان يک اقدام مسئوالنه و واقف بودنش به
اهميت آن در فرهنگ اسالمي است؛ چه آنکه در روايات،
شخص ناصح «محبوبترين مؤمنان نزد خدا» (ديلمي،
 )12 :1383خوانده شده و در برخي روايات ،ترک پند و
اندرز را خيانت به شخصى دانستهاند كه نيازمند نصيحت
ديگران است .شخص ناصح به خاطر هر قدمى كه براي
خيرخواهى و نصيحت ديگران برمىدارد شايستگى پاداش
الهى را دارد و در بعضى روايات برترين عمل توصيف
شده است (كليني.)251/3 :1369 ،
از نوشتههای بیهقی پیداست که وي «مردی بسیار
راستگو و حقیقتدوست و معتقد به دین و اصول اخالقی
ِ
درست بونصر سخت دلبستگی
بوده و به روش راست و
داشته است و از تندخویی و ناسازگاریهای رئیس جدید
طی نامهاي به امیر از دبیري استعفا خواست» (خطیبرهبر،
.)14 :1383
اعتقاد فلسفی وي دربارۀ انسان از میان خطبههايش
آشکار است و آدمی را به شناختن ذرات خویش
فراميخواند و خود او هماره برای موفقیت خود در اتمام
کتابش از خداوند یاری ميجوید و توفیق ميخواهد.
بیهقی برای آراستن کتاب تاریخ خويش و به هدف
آگاهسازي و اندرز دادن به خوانندگان ،هر جا که مناسب
ميديده من باب تمثیل حکایتی از حکایات پیشینیان ،مانند
حکایات انوشیروان و بوذرجمهر ،يا داستانی تاریخی مانند
داستان فضل ربيع و مأمون  ...ذکر ميکند و در پایان،
حکمتی یا ضربالمثلی را بهعنوان پند و اندرز ميآورد.
وي با خامۀ سحرآفرین خويش در بسياري از
داستانهای تاریخی ،به دنیا فریفتهشدگان و خودکامگان را
به ریختن خون بیگناهان سرزنش ميکند و از ستم راندن
بازميدارد و از کیفر روز رستاخیر ميترساند:
«و سخت عجیب است کار گروهی از فرزندان آدم
علیه السالم که یکدیگر را برخیره ميکشند و ميخورند
از بهر حطام عاریت را و آنگاه خود ميگذارند و ميروند
تنها به زیر زمین با وبال بسیار و در این چه فایده است یا
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کدام خردمند این اختیار کند؟ ( »...بیهقی.)244 :1383 ،
دستهبندی پند و اندرزهاي تاريخ بيهقي
کمال حقیقی از آن خداست که بیعیب است و منزه از هر
عيب و کاستي؛ و بندگان ،كامل و بیعیب نیستند و بزرگان
از جمله بیهقی بر اين امر صحه گذاشته و داد سخن بدادهاند
ُ
الکمال هلل عزوجل» (همان)206 :
كه «مرد بیعیب نباشد؛
و يا در مثلهاي پارسي آمده که «گل بیعیب خداست»
یخطئ
(دهخدا )717 :1386 ،و نيز در عربيَ « :وینک مهمک
ُ
و یصیب» (میدانی نیشابوری ،)223 :1379 ،ليک اين بدان
معنا نيست که نبايد انسان براي رسيدن به کمال تالش كند.
بلکه همواره تالش بزرگان ادبيات را براي رساندن انسان به
کمال از طريق ارائۀ حکمتها و پند و اندرزهاي اخالقي
شاهد بودهايم.
بیهقی نيز در راستاي تحقق اين هدف در تاريخ خود
به مناسبتهاي مختلف ،پندر و اندرز و ضربالمثلهایی
به هر دو زبان آورده است که حاکی از تسلط و آگاهی
کم نظیر وی به زبان فارسی و عربی و نیز توجه وی به
رشد شخصیتی انسانهاست .شخصيتي که ابتدا در خانواده
بهعنوان اولین محیط تربيتي ،رشد و پرورش ميیابد و اصولی
از طرز فکر ،اعتقاد ،احساس و رفتار را در آن ميآموزد.
محيطي که در ساختار شخصیتی افراد مهمترین نقش را
دارد تا بيانگر اصالت فرد باشد؛ چه آنکه «مراد از اصالت
نیز همین برخورداری از اصول تربیت صحیح روحی ،روانی
و اخالقی ميباشد که ریشه در اصول و بنیانهای صحیح
و سالم خانواده دارد» (چوبینه .)244 :1377 ،به همين دليل
بیهقی از افرادِ بااصالت و نیکوسرشت بهخوبی یاد ميکند:
«که هیچ مردم پاکیزه اصل حق نعمت مصطنع و منعم
خویش را فراموش نکنند» (بیهقی.)690:1383 ،
عالوه بر اصالت فرد ،بيهقي در تاريخ ارزشمند خويش
به اکتساب ويژگيهاي پسنديده و دوري از خصلتهاي
ناپسند و اهميت آن در رشد شخصيت انسان اشاره ميکند
كه ميتوان آنها را در دو عنوان عمدۀ فضايل و رذايل
دستهبندی کرد.
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فضایل
فضيلت را ميتوان امري به حساب آورد كه كمالي را بر
كماالت انسان بيفزايد و او را در راستاي رسيدن به كما ِل
ِ
اليق وي ياري رساند؛ يعني هر فعل و صفتي به هر اندازه
كه انسان را در رسيدن به كمال واقعي و نهايي ياري رسانَد
يا زمينه را براي وصول به آن فراهم كند ارزش اخالقي و
فضيلتي دارد.
«آدمی را آنچه سباع و بهایم دادهاند هست و زیادت از
آن وی را کمالی دادهاند و آن عقل است که بدان خدای
بشناسد و حکمت و عجایب صنع وی بداند و بدان خویشتن
را از دست شهوت و غضب برهاند» (غزالی.)15 :1371 ،
بيهقي نيز كمال انسان را امري واقعي و صفتي وجودي
ميداند؛ از اين رو افعال و صفاتي را كه بين آنها و كمال
نهايي انسان رابطۀ ع ّلي و معلولي وجود دارد داراي ارزش
اخالقي دانسته و در رديف فضايل اخالقي قرار داده
است كه در تاريخ وي ميتوان آنها را در عنوانهاي زير
دستهبندي کرد.
 .1صبر و توکل
صبر را بازداشتن نفس از اظهار بىتابى و بىقرارى دانستهاند
(جوهري ،706 /2 :1399 ،طريحي« .)1004 /2 :1375 ،هر
گاه کسى خویشتن را از فعلى اختیارى بازدارد صبر کرده
است .صبر :شکیبیدن .شکیبایی .شکیبایی کردن .پائیدن.
نقیض جزع» است (لغتنامۀ دهخدا ،حرف «ص») .صبر
يکي از راههاي مقاومت انسان در شرايط دشوار است که در
آيات و روایات اسالمی به آن تأکید و سفارش بسيار كرده و
صابران را به اجر و پاداشي عظيم وعده دادهاند ،چنانکه در
ین َص َب ُروا َأ ْج َر ُه ْم بِ َأ ْح َسنِ
«و لَ َن ْج ِز َی َّن الَّ ِذ َ
قرآن کريم آمده استَ :
ون» (سجده)24/؛ و قط ًعا کسانی را که شکیبایی
ما کانُوا َی ْع َم ُل َ
کردند به بهتر از آنچه عمل کردند پاداش خواهیم داد».
توکل نيز واگذاشتن کارها به خدا و پناه بردن به اوست
و نزد اهل حقیقت اعتماد کردن به آنچه از خداست و
یأس از آنچه در دست انسان است (الخوري الشرتوني،
 :1992ذيل توکل).
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صبر و توکل از فضايلي است که بسياري از شاعران و
اديبان و نيز بيهقي در تاريخش به آن پرداختهاند .بهعنوان
مثال در شرح ولیعهدی مسعود در مشافهۀ دوم از صبر
و توکل امیر مسعود اینچنین یاد ميکند و ما را به آن
فراميخواند« :ما بر این همه صبر ميکردیم که ایزد تعالی
بندگان را که راست باشند و توکل بر وی کنند و دست
به صبوری زنند ضایع ننمايد» (بیهقی )263 :1383 ،که
ميتواند يادآور اين ضربالمثل فارسي باشد« :آن میوه که
از صبر برآمد شکری بود» (دهخدا )68 :1386 ،و يا «گر
صبر کنی ز غوره حلوا سازی» و اين ضربالمثلهاي عربي
(« :)3الصبر مفتاح الفرج» (( )4میدانی نیشابوری:1379 ،
« ،)163إذا کان الصبر ُم ًّرا فعاقبته حلوة» (« ،)5من صبر
ظفر» (.)6
نیز بيهقي آورده است« :و ایزد عز ذکره را تقدیری است
در این کارها که آدمی به سر آن نتواند شد و جز خاموشی
و صبر روی نیست اما حق نعمت را آنچه ميدانیم باز باید
نمود ،اگر شنوده آید و اگر نیاید» (ص )891که يادآور
اين ضربالمثل فارسي است« :آنجا که بود شکستگیها/
صبر است کلید بستگیها» (دهخدا )47 :1386 ،و اين
ضربالمثلهاي عربي« :الصبر حيلة من ال حيلة له» ()7
(میدانی نیشابوری« ،)163 :1379 ،اصبر قلیال فبعد العسر
تیسیر» ( )8و «کل أمر له وقت و تدبیر» (.)9
بیهقی در اکثر حکایتها ما را به صبر وتوکل
فراميخواند و اعتقاد دارد برای حل مشکالت باید صبر
كرد و برای راحتی و آسایش باید کارها را به خداوند
جانآفرین تفویض نمود.
 .2امیدواری
امید ،مهمترین انگیزه برای ادامۀ حیات و زندگی است
و نبود آن زندگی را به مخاطره مياندازد .از اين رو در
قرآن و روايات ،بسيار بر آن تأکيد شده ،چنانکه در قرآن
«ل َت ْق َن ُطوا ِمن َّر ْح َم ِة َّ ِ
آمده استَ :
الل» (زمر)53/؛ از رحمت
خداوند نوميد نشويد.
بیهقی نیز امید داشتن را از حسنات آدمی شمرده است و
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به هنگامی که دشمنان او از روی سوء قصد نوشتههایش را
از بین برده بودند برای تسکین حال خود چنین مينویسد:
«و نومید نیستم از فضل ایزد عز ذکره» (ص )445که در
ضربالمثلهاي فارسي آمده است« :در نومیدی بسی
امید است» (خضرایی)112 :1382 ،؛ با نظر داشتن به اين
ضربالمثل عربی« :الغمرات ثم ينجلين» (( )10میدانی
نیشابوری.)211 :1379 ،
بیهقی امیدواری را نعمتی الهی ميداند که همانند خون
برای ادامۀ حیات افراد بشر الزم است؛ چنانچه دین مبین
اسالم فرد ناامید را معادل فرد بیایمان دانسته است.
 .3قناعت
قناعت در لغت يعني راضی بودن به آنچه قسمت و روزی
انسان است (طريحي )552/2 :1375 ،و در اصطالح،
حالتی است برای نفس که باعث اکتفا کردن آدمی به قدر
حاجت و ضرورت است (نراقي.)250 :1383 ،
قناعت سبب عزت و سربلندی و همچنین مایۀ سالمتی
روان و تن آدمی است .قناعت موجب توانگری ،پاکرایی
و پاکدلی ،تنآسانی و سالمتی و سرافرازی است .از
همين رو حضرت علی (ع) افراد قناعتپیشه را داراترین
و ثروتمندترین افراد ميداند (نهج البالغه ،حکمت .)229
بيهقي نيز قناعت را يکي از فضايل به شمار آورده و
ِ
حکایت
آن را از ويژگيهاي خردمندان دانسته است و در
شدت بیماری و مرگ خوارزمشاه در عاقبت آدمی چنین
داد سخن ميدهد« :خردمند آن است که دست در قناعت
زند که برهنه آمده است و برهنه خواهد گشت :آب
خواه دست بشوی» (ص )489که اين مثل فارسی را
در ذهن تداعي ميکند« :چشمۀ حیوان ز قناعت بجوی»
(دهخدا )616 :1386 ،و نيز «و توانگری به قناعت است
نه بضاعت» (خضرایی )828 :1382 ،و اين ضربالمثل
عربي« :خُ ذ من الدهر ما صفا و من العیش ما کفی» ()11
(میدانی نیشابوری.)5 :1379 ،
بیهقی همچون دیگر حکیمان ،در مورد قناعت نظر
مساعدی دارد و آن را یار خردمندان معرفی میکند که هر
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کس به آن پناه ببرد در زندگی روی بدبختی و مفلسی را
نخواهد دید.

ازو شادمانی ازویت غم است

 .4خردمندي و دورانديشي
در روایات اسالمی بیش از آنچه تصور شود به گوهر عقل
و خرد بها دادهاند .در روایات ،عقل بهعنوان «اساس دین»،
«رهوارترین مرکب»« ،بهترین دوست» و در آخرت ،معیار و
«میزان برای تقرب الی اهلل» و «کسب پاداش» و  ...معرفی شده
است ،چنانکه پیامبر اکرم (ص) ميفرمايد« :قوام المرء عقله
و الدین لمن العقل له»؛ اساس موجودیت انسان عقل اوست
و آن کس که عقل ندارد دین ندارد (پاينده.)602 :1382 ،
خردمندي فضيلتي است که خداوند سبحان انسان را با
آن آراسته است تا بتواند در مسائل فکری و نظری حق را از
باطل و در مسائل علمی خیر را از شر تشخیص دهد .بیهقی
نیز در داستان فضل با عبداهلل طاهر در ضمنِ یاد كردن از
بزرگواریهای آن دو ،خردمندی را از فضايل شمرده و از
خرد و خردگرایی سخن به میان آورده است و ما را به
استفاده از این موهبت الهی فراميخواند ...« :و خردمند که
در این اندیشه کند تواند دانست که این بزرگان بر چه جمله
بودهاند» (ص .)29در ضربالمثلهاي فارسي چنین آمده:
«خردمند مردم نگردد ز کیش» (دهخدا )729 :1386 ،و در
ُ
«العقل وزیر ناصح» (( )12میدانی نیشابوری:1379 ،
عربی:
 )198و یا «العبدُ یقرع بالعصا و الحر تکفیه االشارة» ()13
(همان.)185 :
از سوي ديگر بیهقی احتیاط و دورانديشي را شرط
خردمندی و آن را برای زندگی الزم و ضروری ميداند
و بارها به آن اشاره ميکند« :و در امثال این است که قدر
ثم اقطع؛ او نخست ببرید و اندازه گرفت پس بدوخت
تا قبا تنگ و بیاندام آمد» (ص .)409در ضربالمثلهاي
فارسی آمده است« :عاقل آن است که اندیشه کند پایان را»
(خضرایی )755 :1382 ،و نيز «احتیاط شرط عقل است»
(همان )769 :و در مثلهاي عربی« :التدبیر نصف المعیشة»
(( )14میدانی نیشابوری )101 :1379 ،و «من ن َ َظر فی
العواقب سلم من النوائب» (( )15همان.)255 :

هر چه عقل و دورانديشي در آفاق زندگی انسان بیشتر
و بهتر بدرخشد ارزشهای اخالقی ،زندگی فرد و جامعه
را نورانیتر ميکند و انسان از مرزهای طبیعت و حیوانیت
فراتر ميرود؛ چه آنکه بسياري از نگرشها ،انگیزهها ،باورها،
عواطف ،شناختها و آگاهیهای انسانی ،همه و همه در پرتو
عقل و دورانديشي شکل ميگیرد.

ازویت فزونی ازویت کم است

(فردوسی)35 :1373 ،

 .5بخشیدن به هنگام قدرت
برخورداري از طبعی کریم و روحی بخشنده ،از نعمتهای
بزرگ الهی است که همگان آن را ندارند« .این روحیۀ لطیف
و عالی از یک طرف ریشه در زهدگرایی و عدم اعتنا به دنیا
دارد و از طرفی معلول احساس نوعدوستی و همدردی با
سایر انسانهاست» (چوبینه.)390:1377 ،
ِ
خوب بخشیدن را ميستاید؛ بهویژه اگر این
بیهقی حس
احساس هنگامی پیش بیاید که حق و قدرت از آ ِن شخص
ِ
نهایت توانایی و قدرت باشد و در
بخشنده بوده و وي در
اين باره ميگويد« :و این غایت حلیمی و کریمی باشد ،چه
نیکوست العفو عند القدرة» (ص .)182در ضربالمثلهای
فارسی چنین آمده« :گر عظيم است از فرودستان گناه /عفو
کردن از بزرگان اعظم است» (دهخدا )299 :1386 ،و يا
«در گذشت لذتي است که در انتقام نيست» .نيز در مثل
عربي چنین آمده است« :خیر العفو ما کان عند المقدرة » ()16
(میدانی نیشابوری.)98 :1379 ،
تأکيد بيهقي بر اين فضيلت پسنديده از آن روست که
روحيۀ گذشت از کوتاهی دیگران و نادیده گرفتن خطاهای
آنان ،نمونهاي از اخالق نیک و بزرگی روح است زیرا در
زندگی کمتر کسی دیده ميشود که حقی از او تباه نشده
و دیگران حرمت او را نشکسته باشند .از سوي ديگر شرط
پایداری زندگی اجتماعی نیز عفو و گذشت است؛ چه آنکه
اگر افراد جامعه از کوچکترین لغزش يکديگر چشم نپوشند
زندگی بر همگان تلخ خواهد شد و روح صفا و صمیمیت
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بهکلی رخت برخواهد بست.
 .6دوستی
دوست تکیهگاهی براي انسان است که همراهیاش در
مشکالت زندگی به فرد قوت قلب ميبخشد و موجب
احساس اطمینان بیشتر وي در طی طریق زندگی و خروج
ِ
وحشت انزوا ميشود .بهجا آوردن حق
وي از تنهايي و
دوستي از اصول اخالقی اسالم و از فضايل مهم اخالقى
محسوب ميگردد که رعایت آن برای استحکام ارتباطات
اجتماعی افراد جامعه ضروری و الزم است.
بیهقی نيز به اهميت بهجا آوردن حق دوستي و نقش آن در
کشف ضعف و قوتهاي انسان واقف بوده و دوست خوب
را پوشانندۀ عيوب و ياريرسان در رفع آنها و تقويتکنندۀ
نقاط مثبت انساني دانسته که فرد را براي ارتباط بهتر با کل
افراد جامعه آماده ميکند؛ از اين رو در نامۀ امیر مسعود به
قدرخان دوست خوب را اينچنين معرفي ميکند ...« :و اندر
دیدار کردن ،شرط ممالحت را بهجا ميآرند و عهد کنند و
تکلفهای بیاندازه و عقود و عهود که کرده باشند بهجای
آرند تا خانهها یکی شود و هم اسباب بیگانگی برخیزد»
(ص .)64و معتقد است که «هرگز دوست دشمن نشود»
(همان )76 :و اين همان امري است که در ضربالمثلهاي
فارسی نيز بر آن تأکيد شده و آمده است« :دوست آن باشد که
گیرد دست دوست /در پریشانحالی و درماندگی» (دهخدا،
 )836 :1386یا در جای دیگر با اين مضمون« :دوست به
دنیا و آخرت نتوان داد /صحبت یوسف به از دراهم معدود»
(خضرایی.)523 :1382 ،
و در مثل عربی نيز بر اهميت دوست چنين تأکيد شده
است« :حافظ علی الصدیق و لو فی الحریق» (( )17میدانی
نیشابوری.)74 :1379 ،
ليک بايد توجه داشت که هدف غايي فرد ،کمال يافتن
در ابعاد روحي و اخالقي است ،پس انتخاب دوست بايد
متناسب با اين هدف واال باشد و همچنین بیهقی دوست
خوب ،راستگو ،خیرخواه و جوانمرد را همانند برادری
شایسته ميداند که الزمۀ زندگی و همچنین موجب حیات
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معنوی انسان است.
 .7تسلیم شدن در برابر قضا و قدر
قضا و قدر از مسلمات عقاید اسالمی است .حساسیت این
موضوع بیشتر ناشی از تصور قضایای جنبی آن است که
انسان از خود ميپرسد آیا وی در برابر تقدیر از خود اختیاری
دارد؟ آیا او در انجام کارهایش آزاد است؟
بیهقی در پند واندرزهای خویش از این مسئلۀ مهم غفلت
نكرده است و به مناسبتهای مختلف این اصل اعتقادی را
مطرح ميکند و در برابر قضا و قدر ،چارۀ کار را خاموشی و
تسلیم ميداند؛ چنانکه ميگويد« :و خاموشی بهتر با ایشان،
هر کسی را که قضا به کار باشد» (ص )421که شايد بتوان
اين ضربالمثل فارسي را اشارهاي به آن دانست« :اگر تاج
داری و گر درد و رنج /همان بگذری زین سرای سپنج»
(دهخدا )197 :1386 ،و اين ضربالمثل عربي را نيزِ « :اذا
المقادیر بَ َط َلت ال َتدابیر» (( )18میدانی نیشابوری:1379 ،
َح ّلت َ
.)77
بيهقي در جاي ديگر ميگويد« :و قضا کار خویش بکرد؛
چنان باشد که خدای عز ذکره تقدیر کرده است ،به قضا رضا
دادهام و به هیچ حال بدنامی اختیار نکنم» (ص )44که این
حکمت يادآور اين ضربالمثل فارسی است« :با چرخ ستیزه
چه توان کرد» (دهخدا )348 :1386 ،و اين مثل عربي« :أتی
علیهم ذوأتی» (( )19میدانی نیشابوری.)1 :1379 ،
و اينچنين ،بیهقی همانند حکیم بزرگ ،فردوسی ،ما را
به تسلیم و خاموشی در برابر قضا و قدر الهی دعوت ميکند
و آن را کاری بزرگ و خدایی ميداند و چارۀ آن تسلیم شدن
در برابرش است.
ز خورشید تابنده تا تیره خاک

گذر نیست از داد یـزدان پاک
(فردوسی)518 :1373 ،

 .8به یادگار گذاشتن نام نیک
بیهقی همچنین نام نیک را با کامجویی چند روزۀ دنیا در
تضاد ميبیند و آرزومندان نام نیک را به کارهای بزرگ
فراميخواند که به فراخور آن كارها نامشان جاوید بماند .از
اين رو صاحبان قدرت را به نکونامی دعوت ميكند و به آنان
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یادآوري ميكند که قدرت ،وسیله و ابزار مناسبی است تا از
خود ،نامي نیک در دنیا به یادگار بگذارند.
«و هر کس از این حکایت بتواند دانست که این چه
بزرگان بودهاند و همگان برفتهاند و از ایشان این نام نیکو
یادگار مانده است» (ص.)226
بهجا گذاشتن نام نيک در ضربالمثلهاي فارسی چنین
آمده است« :خنک آنکه گیتی به بد نسپرد؛ یا خنک آن کس
که تخم نیکی کشت» (دهخدا  )745 :1386و در عربي نيز
چنين« :ادخار الرجال اُولی من ادخار المال» (( )20میدانی
نیشابوری.)107 :1379 ،
بنابراین ،نام نیک داشتن با هوسهای زودگذر دنیا در
تضاد است و این بیشتر ،فرصتی مناسب براي صاحبان
قدرت و مقام است.
ببخشید و گسترد وخورد و سپرد برفت و جز از نام نیکی نبرد
(فردوسی)56 :1373 ،

 .9حسرت نخوردن بر گذشته
حسرت خوردن بر اموري که فرصت جبران آن گذشته
است جز اختالل در کارکردهاي روزانۀ انسان نتيجهاي
ندارد .به همين جهت بیهقی بر اين مهم تأکيد دارد که
غم گذشته را نباید خورد و به گذشته نباید مشغول شد که
برگشتني نیست.
«و گذشته را باز نتوان آورد و تالفی کرد» (ص.)878
در مثلهاي فارسي آمده است« :امید نیست که عمر
گذشته باز آید؛ یا آب ریخته با کوزه نیاید» (دهخدا،
.)285 :1386
نیز در عربي آوردهاند« :ذهب امس بما فیه» ()21
«الفائت اليستدرک»
(میدانی نیشابوری )111 :1379 ،يا
ُ
(( )22همان.)218 :
اهميت اين حکمت اخالقي در تاريخ بيهقي زماني آشکارتر
ميشود که بدانيم امروزه ريشۀ بسياري از بيماريهاي رواني
مانند افسردگي ،سرخوردگي ،احساس بيکفايتي ،ترس،
حسد ،حرص ،نداشتن قدرت ريسکپذيري و  ...به حسرت
خوردن بر امورِ از دست رفته برميگردد.

 .10عدالت و ميانهروي
ِ
وسط افراط و تفريط و
علماي اخالق ،عدالت را به معناي حدّ
آن را فضيلتي ميدانند كه در فطرت انسان ريشه داشته است
و جوامع براي دوام خود به آن نيازمندند .هدف از فرستادن
پيامبران نيز برقراري قسط و عدالت در ميان مردم بوده است.
اين عدالت ،يا عدالت فردي است يا عدالت اجتماعي .عدالت
اجتماعي زماني محقق ميشود که عدالت فردي در شخص
دروني شود .به همين جهت بیهقی به ضرورت پايبندي به
عدالت اجتماعي بهويژه در عاليترين مقام زمان خويش توجه
كرده است و آن را اساس حکومت دانسته و به شکلی زیبا و
ظریف بیان كرده است.
«هر گاه پادشاه عطا ندهد و سیاست هم بر جایگاه نراند
همه کارها بر وی شوریده و تباه گردد» (ص.)145
در ضربالمثلهای فارسی نيز اینگونه آمده است« :اگر
شاه با داد و بخشایش است /جهان پر ز خوبی و آسایش است
(دهخدا.)173 :1386 ،
و عرب حاکم عادل را سايۀ خدا در زمين دانسته است:
«السلطان ظل اهلل فی أرضه» (( )23میدانی نیشابوری:1379 ،
.)140
به جهت همين اهميت ،عدالت «از امهات فضايل اخالقيه
است ،بلكه عدالت مطلقه ،تمام فضايل باطنيه و ظاهريه و
روحيه و قلبيه و نفسيه و جسميه است ،زيرا كه عدل مطلق،
مستقيم به همه معني است» (خميني.)150 :1377 ،
رذایل
«صورت باطن نيكو نبود تا آنگه كه چهار ق ّوت اندر وى نيكو
نبود :ق ّوت علم و ق ّوت خشم و ق ّوت شهوت ،و ق ّوت عدل
ميان اين هر سه .اما ق ّوت علم بدان زيركى مىخواهيم كه
نيكويى وى بدان حد باشد كه بهآسانى راست از دروغ بازدارند
اندر گفتارها و نيكو از زشت بازدارند اندر كردارها و نيكويى
ق ّو ِ
ت غضب بدان بود كه اندر فرمان حكمت و شرع بود و
نيكويى ق ّوت شهوت هم بدين بود كه سركش نبود و دستورى
عقل بود؛ چنانكه طاعت آن بر وى آسان بود .و نيكويى ق ّوت
عدل آن باشد كه غضب و شهوت را ضبط مىكند اندر تحت
اشارت دين و عقل» (غزالی.)20 :1371 ،
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از اين رو گرايش به رذايل و اجتناب نکردن از آن ،انسان
را از رسیدن به سعادت و کمال بازميدارد و به عذاب اخروي
ِ
دچار ميگرداند و چون نتيجۀ فعلِ
اختياري انسان است به گفتۀ
بيهقي (ص« )120خودکرده را درمان نیست و در امثال گفتهاند
«یداک اَوکتا و فوک نفخ» ()24؛ چه آنکه بنا بر ضربالمثلي
مجریون بأعمالهم» (( )25میدانی نیشابوری،
«الناس
عربي:
َ
ُ
.)261 :1379
به همين دليل بيهقي نيز همچون ديگر بزرگان عرصۀ
ادبيات در جاي جاي کتاب ارزندۀ خويش ،با برشمردن رذايل
اخالقي انسانها را به اجتناب از آنها فراميخواند .حکمتهاي
اخالقيِ مربوط به اجتناب از اين رذايل را در موارد زير ميتوان
دستهبندي کرد.
 .1حرص و آز
ِ
مفرط انسان به دنیاست و از
حب
حرص و آز نتیجۀ شوم ّ
جمله صفات ناپسندي است که انسان را به نابودي و تباهي
ميکشاند .بیابانی است تاریک و بیانتها که گرفتار آن ،هر چه
از اموال دنیا جمع كند باز در فکر تحصیل مال بیشتر است و
هر چه به دست ميآورد باز ميطلبد و چشم او را جز خاک
چیزی پر نميکند.
بيهقي ،حکیم اندرزگوی پارسي نيز حرص و آز را کشنده
دانسته و ما را از این رذیلت برحذر داشته است و پرهيز از
آن را نشان انسانيت دانسته و ميگويد« :تمام مردی باشد
که چنین تواند کرد و گردن حرص و آز بتواند شکست»
(ص.)404
در ضربالمثلهای فارسی نيز اينگونه تعبير شده است:
«تن مرد بی آز بهتر که گنج» (دهخدا )553 :1386 ،و در
مثلهاي عربی نيز آمده استّ :
َ
اعناق الرجال المطامع»
«تقط ُع
(( )26میدانی نیشابوری.)324 :1379 ،
بیهقی نیز بسان فردوسی علت اصلی رنج و مصيبت آدمی
را حرص و آز و دنیاپرستی و غفلت از آخرت ميداند.
ز آز و فزونـی برنجی همـــی روان را چرا بر شکنجــی همی
تو را آز گرد جهان گشتن است کس آزردن و پادشا کشتن است
(فردوسی)1472 :1373 ،
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 .2در اختيار نداشتن زبان و سخنچيني
یکی دیگر از آفات زبان که از رذایل اخالقی به شمار
ميآيد ن ّمامی و سخنچینی است؛ یعنی در اختیار نداشتن
زبان خود؛ و نقطۀ مقابل سخنچینی ،عیوب خویش ديدن
است .نمامی و سخنچینی که موجب فتنه و فساد است از
پستترين و قبیحترین افعال به شمار ميآید؛ چه آنکه نهتنها
خودِ سخنچین را به ورطۀ نابودی و ورود به رذايل دیگری
همچون دروغ ،مکر ،خیانت و  ...ميکشاند فساد و تباهی
جامعه را نیز به دنبال دارد .از اين رو در قرآن مجید بسيار
«و ْي ٌل لِّ ُك ِّل ُه َم َز ٍة لُّ َم َز ٍة»
نکوهش شده تا آنجا که ميفرمایدَ :
(همزة)1/؛ واي به حال هر که عيبجو وطعنهزن باشد.
بیهقی نيز در نظام اخالقی خویش ،ما را به دوری از این
صفت توصیه ميکند که اگر به عیوب خود مشغول باشیم و
آنها را برطرف کنیم و بر زبان خود چیره شويم هیچ فساد
و تباهی متوجه ما نخواهد شد؛ چه آنکه« :زشت است که
مردم عیب خویش را نتواند دانست» (بیهقی)156 :1383 ،
که در مثل گفتهاند« :از دیدن عیب دیگران اعمی شو /در
دیدن عیب خویشتن احول باش» (دهخدا.)131 :1386 ،
تنها راه دوری از این عمل زشت ،کنترل زبان و
جلوگیری از هر گونه بیهودهگویی است که این یکی از
موارد محاسبۀ نفس است زيرا «ناچار از حدیث حدیث
شکافد» (بیهقی.)654 :1383 ،
در مثل آمده است« :آدمی از زبان خود به بالست»
(دهخدا ،)26 :1386 ،يا در مثل عربي« :ایاک و أن یضرب
لسان َ
ُک عنقک» (( )27میدانی نیشابوری.)173 :1379 ،
بیهقی معتقد است عیبجویی ،عاقبت خوبی ندارد
و سبب آبروریزی عیبجو ميشود و همچنین هیچ کس
بیعیب نیست و عیبجو باید اول عیب خود را در نظر آورد.
 .3دل بستن به دنيا
اعتقاد به معاد ،پس از توحید مهمترین اصل اعتقادي و
مؤثرترین وسیلۀ نجات از سرگردانی بشر و تصحیح مسیر
حرکت انسان است .یاد مرگ که در معارف اسالمی ما بدان
تأکید كردهاند سبب خودسازی و آمادگی برای مواجهه با آن
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و سازندگی نفسانی است .باور داشتن به زوالپذيري دنیا،
محدود بودن عمر آدمی و مالقات حتمی با مرگ ،انسان را
از بشر دنیايی به بشر خدایی تبدیل ميكند« .خضوع ،تذلل
و عدم غرور و خودخواهی در برابر خدا و خلق ،از برکات
یاد مرگ است و بالطبع زوال احساس ناپاک خودپرستی و
خودخواهی از دل و نفس آدمی ،باعث ميشود وی برای
تمتعات اندک و زودگذر دنیوی دست به جنایت نیالوده و
همواره در صالح و نیکی گام بردارد» (چوبينه.)88 :1377 ،
معلم حکمت ما نيز همچون ديگر اديبان ،در این وادی
فراوان قدم زده است و با یاد کردن از مرگ ،ما را از
دلبستگی و فریفته شدن به دنیا برحذر ميدارد و در پایان
بسیاری از داستانهابهویژه حسنک وزیر به این مهم اشاره
ميکند:
«در میانۀ این تاریخ چنین سخنها از برای آن آرم تا
خفتگان و به دنیا فریفتهشدگان بیدار شوند و هر کس آن
کند که امروز و فردا او را سود دارد» (ص .)241فردوسی
نیز چنین ميسراید:
ز روز گذر کردن اندیشه کن

پرستیدن دادگر پیشه کن
(فردوسی)410 :1373 ،

بيهقي همچنين ميگويد« :فصلی خوانم از دنیای فریبنده،
به یک دست شکر پاشنده به دیگر دست زهر کشنده ،گروهی
را به محنت آزموده و گروهی را پیراهن نعمت پوشانیده تا
خردمندان را مقرر گردد که دل نهادن بر نعمت دنیا محال
است» (ص )512که به اين ضربالمثل فارسي پهلو ميزند:
«به سرای سپنج مهمان را /دل نهادن همیشگی نه رواست»
(دهخدا )20 :1386 ،زيرا «إن السالم منها ترک ما فیها» ()28
(میدانی نیشابوری.)112 :1379 ،
نيز بيهقي در جای دیگر چنین ميگويد:
«نان همسایگان دزدیدن و به همسایگان دادن در شرط
نیست و بس مردی نباشد و ندانم تا این نوخاستگان در این
دنیا چه بینند که فراخیزند و مشی حطام گرد کنند و از بهر
آن خون ریزند و منازعت کنند و آنگاه آن را آسان فروگذارند
و با حسرت بروند .ایزد عز ذکره بیداری کرامت کناد بمنه و
کرمه» (ص )639چه آنکه «جهان یادگار است و ما رفتنی /به

مردن نماند به گز گفتنی» (خضرایی.)313 :1382 ،
و از اين رو اعتماد بر اين دنيا نشايد که روزي بر وفق
مراد است و روزي بر خالف آن و اين همان است که عرب
در مثل آورده که «سهم لک و سهم علیک» (( )29میدانی
نیشابوری.)144 :1379 ،
معلم اخالق ما بیهقی ،کارسازترین اندرزها را ضمن
بیان زوالپذیری و ناپایداری دنیا دارد و در این زمینه ،سبک
نویسندگی و چگونگی آغاز و انجام حکایتها وی را یاری
ميکند تا بتواند در این میدان اخالقی بهزیبايي پند و اندرز
دهد ،روح خواننده را متأثر كرده و او را از دنیا گریزان كند
و مشتاق حقیقت و آخرت گرداند و از آنجا که اقتضای پند
واندرز ،تکرار است تا اثربخش باشد از تکرار به دور نمانده،
ليک تکرار وی شیرین و جذاب است.
تأکيد بر محاسبه و نتيجۀ اعمال
يكي از سنتهاي كلي الهي در جهان طبيعت ،عكسالعمل
كارهاي انسانها در زندگي است؛ عکسالعملهايي که رابطۀ
ع ّلی و معلولی با گناه و جرم دارند و از آن به مکافات دنیوی
اعمال يا اثر وضعی گناه تعبير ميشود.
بيهقي نيز مکافات عمل را امری اجتنابناپذیر شمرده و
معتقد است بعضی از اعمال ما گذشته از عذاب در آخرت،
مستوجب رنج در دنیاست .به همين دليل در پايان برخي
داستانها ما را از ظلم کردن برحذر ميدارد و ميگويد ظل ِم
ظالم عمرش کوتاه است و ظالم در آخر مورد ظلم واقع
ميشود؛ چنانکه در پایان حکایت حسنک وزیر و همچنین
در نامۀ ترکمانان دربارۀ صلح ،در مورد ظلم و ستم بوسهل
زوزنی اینچنين روایت ميکند« :و اگر زمین و آب مسلمانان
به غضب ستد نه زمین ماند و نه آب ،و چندان غالم و
ضیاع و اسباب و زر و سیم و نعمت هیچ سود نداشت»
(ص)235؛ چه آنکه يادآوري اين امر موجب ميشود فرد
به عاقبتانديشي و در نهايت سعادت و کمال رهنمون شود.
البته تأکيد بر مکافات در دنيا به معني غفلت از محاسبۀ قيامت
نيست ،چه آنکه خداوند بر جزاي گناهان در آخرت و دوزخ
و پاداش عبادتها و كارهاي نيك در بهشت و نعمتهاي آن
تأکيد فراوان كرده است .بيهقي نيز اين مهم را چنين نوشته« :و

بررسی حکمتهای اخالقی در تاریخ بیهقی و تطبیق آن با ضربالمثلهای پارسی و عربی

از این قوم کس نمانده است و قیامتی خواهد بود و حسابی
بیمحابا و داوری عادل و دانا و بسیار فضیحتها که از این
زمین خواهد بود» (ص.)714
در امثال فارسی نيز چنين تعبير شده است« :مزرع سبز
فلک دیدم و روی مه نو /یادم از کشتۀ خویش آمد و هنگام
درو» (خضرایی )476 :1382 ،يا «از مكافات عمل غافل مشو/
گندم از گندم برويد جو ز جو» (همانجا) و در مثلهاي
عربی با اين تعبير« :من یزرع الشوک الیحصد به العنب» ()30
(میدانی نیشابوری.)131 :1379 ،
بیهقی در همۀ این پند واندرزها و حکمتها به اثر گناه
اشاره ميکند؛ همچنانکه قرآن مکافات دنیوی اعمال را امری
اجتنابناپذیر شمرده است و فردوسی ميگوید:
زمانه ز بد دامن اندر کشید

مکافات بد را بد آمد پدید
(فردوسی)935 :1373 ،

بحث و نتیجه گیری
بیهقی نویسندۀ سبک بینابین یعنی همان سبک خراسانی در
مقايسه با دورۀ قبل از خود ،به وسعت بیشتری از زبان عربی
استفاده کرده و در برخي موارد کلمات ،عبارتها و حتی
جملههاي عربي را بدون تغيير و مستقي ًما به کار گرفته و
همين امر بر دشواري فهم متن تاريخ وي افزوده است .این
امر گذشته از اقتضاي عصر وي که ادبيات را به سمت نثر
مصنوع سوق داد ،نبز به جهت تسلط کم نظير وي بر زبان و
ادبيات عرب بوده است.
در سبک بیهقی آرايههاي ادبي خاصی نهفته است که
کشف رموز آن ،مجال را براي پژوهشهاي زيباييشناسي
متون فراهم ميسازد .از جملۀ اين آرايهها ،حکمتهاي
اخالقي و پند و اندرزهاي موجود در روايتهاي تاريخي
وي بوده که ميتوان متناسب با آنها ضربالمثلهايي را در
فارسي و عربي معادليابي کرد.
در بررسي حکمتهاي اخالقيِ تاريخ بيهقي ميتوان
گرايش نويسنده را در سوق دادن خوانندگان به کمالطلبي
از طريق تشويق آنها به فضايل و برحذر داشتنشان از رذايل
لمس كرد و تأکيد بيشتر وي بر فضايل در مقابل رذايل را
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ميتوان گوياي تمايل بيشتر وي به امر به معروف در مقابل
نهي از منکر و نيز حس کمالطلبي او دانست.
پينوشتها
 .1معلقات سبع به هفت چکامۀ بلند گفته ميشود که از
ادبيات عصر جاهلي عرب به يادگار مانده و از نظر گنجينۀ
واژگاني بسيار غني بوده و به لحاظ قرآنپژوهي اهميت
ويژهاي دارد .سرايندگان اين هفت معلقه به روايت ابن
األنباري و زوزني عبارتند از :امرؤ القيس ،طرفة بن العبد،
زهير بن أبي سلمی ،لبيد ،عمرو بن کلثوم ،عنترة بن شداد
و حارث بن حلزه.
 .2بیوفایی شما کاری نوپدید و شگفت نیست ولی پیمان
به سر بردن شما از نوپدیدترین رسمهای تازه است .در
پیمانشکنی شما شأنی نیست و کار بزرگی نباشد .امر مهم
در طمع من و گرویدنم به گفتار دروغ و نیرنگهاست.
 .3الزم به ذکر است که ترجمۀ تحت اللفظي ضربالمثلها
درست نيست و بايد معادل آن به فارسي آورده شود ولي از
آنجا که معادل آنها در متن آورده شده ترجمۀ تحت اللفظي
آن تنها براي اطالع از مفهوم لفظي واژگان عربی است.
 .4صبر کليد گشایش و پيروزي است.
 .5صبر اگر تلخ است میوهاش شیرین است.
 .6کسي که صبر کند پيروز ميشود.
 .7صبر چارۀ کسي است که هيچ چارهاي ندارد.
 .8کمی صبر کن که بعد از سختي آساني است.
 .9هر کاري زمان و تدبير خاص خود را دارد.
 .10سختيها در نهايت از ميان ميرود.
 .11از روزگار ،خوبيهاي آن را و از زندگي به ميزان
نياز برگير.
 .12عقل ،وزير (مشاور) دلسوز است.
 .13برده را با عصا (چوب) تنبيه ميکنند ولي براي آزاده
اشارهاي کافي است.
 .14خردمندي نيمي از زندگاني است.
 .15کسي که به عاقبت کار بينديشد از مصيبتها در
امان است.
 .16بهترين گذشت ،گذشت به هنگام قدرت داشتن است.
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 .17دوست خود را نگاه دار حتی اگر در آتش باشد.
 .18وقتي قضا و قدر فرود آيد خردمندي را سود نايد.
 .19آنچه آمدني بود بر آنها فرود آمد.
 .20ذخيرۀ انسان (انسانهايي که از شخص به نيکي ياد
کنند) بهتر از ذخيرۀ مال است.
 .21ديروز با حوادث آن گذشت.
 .22از دست رفته دگر باز نيايد.
 .23پادشاه (حاکم) سايۀ خدا در زمين اوست.
 .24خودم کردم که لعنت برخودم باد.
 .25انسانها دربند اعمال خويشند.
 .26طمع ،سر انسان را به باد ميدهد.
 .27برحذر باش از اينکه زبانت سرت را بر باد دهد.
 .28آسايش ،در رها کردن دنيا و وابستگيهاي آن است.
 .29بخشي برای تو و بخشي به زیان توست.
 .30کسي که خار بکارد انگور درو نميکند.
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الخوري الشرتوني ،سعيد ( .)1992اقرب الموارد في فصح
العرب و الشوارد .بيروت :مکتبة لبنان.
دهخدا ،علیاکبر ( .)1386امثال و حکم .تهران :امیرکبیر.
ــــــــ ( .)1341لغتنامه .تهران :سيروس.
ديلمي ،حسن بن محمد .)1383( /ارشاد القلوب.
ترجمه عبدالحسين رضايي .تهران :اسالميه.
رضی ،احمد (« .)1383داستانوارگی تاریخ بیهقی».
نامه فرهنگستان .س ،)3( 6ص.1
زرینكوب ،عبدالحسین (« .)1372خرد و خردگرایی در
شاهنامه» .مجلۀ ادبستان .ش ،42ص.21
شمیسا ،سیروس ( .)1387سبکشناسی نثر .تهران :ميترا.
صفا ،ذبيح اهلل ( .)1382گنجينۀ سخن .تهران :اميرکبير.
طریحى ،فخرالدین محمد ( .)1375مجمع البحرین .تحقيق
سيد احمد حسيني اشكوري ،ج .2مكتبة المرتضویة.
غزالی ،محمد ( .)1371کیمیای سعادت .ترجمه احمد آرام.
تهران :گنجینه.
فردوسی ،ابوالقاسم ( .)1373شاهنامه .به کوشش سعید
حمیدیان .تهران :قطره.
کليني ،محمد بن يعقوب ( .)1369اصول الکافي .ترجمه
جواد مصطفوي و هاشم رسولي .تهران :کتابفروشي علميۀ
اسالميه.
معين ،محمد ( .)1388فرهنگ فارسي .تهران :اشجع.
ميداني نيشابوري ،ابوالفضل احمد بن محمد (.)1379
فرائد األدب .ترجمۀ امير شاهد .اصفهان :جهاد دانشگاهي.
نراقي ،محمد مهدي ( .)1383جامع السعادات .نجف:
منشورات جامعة النجف الدينية.
نفيسي (ناظم االطباء) ،علياکبر ( .)1383فرهنگ .با مقدمه
محمدعلي فروغي .تهران :خيام.

