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 چکیده
-در زمینه بیهقی تاریخ و گزیده تاریخ گرايانه در دو کتاباخالق هايويژگي بررسي و مطالعه با تا است آن بر حاضر پژوهش

 اين   از تشابهات و تمايزات انديشي و... به برخيمرگ گذشتگان، از احوال پذيريعبرت هاي اخالقي و تعالیم تربیتي همچون:
 از همنه  ترمهم که کنندمي ذکر خود اثر را در سرتاسر مشابهي موارد و تزکیه خودسازي زمینۀ در دو نويسنده. يابد دست اثر دو

شنود.  باشد. البته تمايزاتي نیز بی  دو اثر مشاهده ميمي دنیوي و عبرت از احوال گذشتگان هايفريبيدل از و دوري خردورزي
 بنر مینی    حناکم  تفناوت  وجنود  پژوهش آن است که بیهقي و مستوفي، اي  دو مورخ ايراني در دورۀ اسالمي، با اصلي مسالۀ
 ذکنر  پني  اند؟ آيا اي  مورخان درو بدان توجه نموده کاربرده به تاريخ میان در امذهبي ر -ديني هايگزاره اندازه چه تا جامعه،
 از را خنود  تنا  انند کنرده  جلب بهتر زندگي و سعادت جهت در نفس تهذيب و خودشناسي به را مخاطب توجه تاريخي وقايع
 کنه  دهند مني  نشان انجام شده، تیلیلي و توصیفي روش از پژوهش،که با استفاده اي  نتايج بخشند؟ رهايي صرف زدگيروايت

ها تعالیم اخالقي به جهت لی  خاص گزاره به بیهقي نگاه است، با اي  تفاوت که نوعاي  موضوع مورد نظر هر دو مؤلف بوده
 در خواننده تأثیر دارد. گزيده تاريخ از بیش خود تاريخ و شیوۀ خاص به کارگیري زبان در

  
 هاي تربیتي و اخالقي.نگاري، آموزه، مستوفي، تاريختاريخ گزيدهتاريخ بیهقي،  :واژگان کلیدی

 
 مقدمه. 1

( 074-583هاي خصوصي دورۀ غزنويان است که به قلم تواناي ابوالفضن  بیهقني )  )مسعودي( از تاريخ تاریخ بیهقی
سند تاريخ اينران بنه    تري  و معتمدتري شفّاف»زمی  و ازاست، از شاهکارهاي تاريخي و ادبي ايرانبه نگارش درآمده

هناي  (، و از تناريخ 704-976، اثنر حمندام مسنتوفي قزوينني)ق    تاریخ گزیده(. 7: ص 3585)رجبي، « آيد.شمار مي
شود که تاريخ عرب و دنیاي اسالم و اينران در آن  تري  تواريخ عمومي میسوب ميو يکي از استثنايي»عمومي عالم 
الندیي   تاريخ عمومي عالم است که از بدو خلقت تا وزارت خواجنه غینا    اي ازاست. اي  کتاب خالصهنگاشته شده

کنه در عصنر   بنا آن  تاریخ گزیده(. 09:ص 3586ذاکري، « ) گیردام را در بر ميالدیي  فض میمید پسر خواجه رشید
، انگشـای جـوینی  جهآمد، به دلی  عباراتي شیري  و روان و به دور از انشاي مطنط ِ کتابي چون مغول به نگارش در

(، با اين   3619 - 3891قاب  توجه است و نسبت به حجم خود میتوي مطالب بسیار پرارزش است و به قول براون )
شنود  کند، يک دوره تاريخ عمومي جهان را تا سال تیرير شام  ميکه اي  کتاب از صد و هفتاد هزارکلمه تجاوز نمي

کنه دو نويسنندۀ   بودن اي  دو اثر و بنه دلین  آن  شتار با توجه به تاريخي(. در اي  نو3590)ر.ک. مقدمۀ تاريخ گزيده، 
هناي  اند، برآنیم تا به وجوه مشترک و مفترق اي  دو اثر در زمیننۀ نگنرش  نگاري پرداختهايراني دورۀ اسالمي به تاريخ

 تعلیمي و تربیتي مورخان در آن بپردازيم.
 
 بیان مسأله 3-3

در اين  پنژوهش بنه بررسني رويکردهناي      تاریخ گزیده، و ديگنر   تاریخ بیهقیي، يکي با توجه به دو اثر مهم تاريخ
پردازيم تا روش  شود نويسندگان تا چه اندازه عنالوه بنر جنبنۀ روايني     گرايانۀ مورخان در دو قرن متفاوت مياخالق

 اند.المي سوق دادههاي ديني و اسهاي مذهبي و ديني خود، تاريخ را به سمت آموزهتاريخ، تیت تأثیر انديشه
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 تیقیق اهمیت و ضرورت 1-3

گري بخشي از تاريخ است، اما لی  و سبک انتقال مفاهیم خطابي و ديني از ديدگاه مورخاني کنه  هرچند پند و خطابه
انند، اهمینت خناص دارد. اين  پنژوهش      در دورۀ متفاوت مالزم دربار و صاحب ديوان بوده و يا سمت دبیري داشته

ننامي چنون بیهقني و مسنتوفي     نگاران صاحبمدارانه و تربیتي تاريختبیی  مفاهیم و رويکردهاي دي  گامي در جهت
 شود.شمرده مي

 
 تحقیقپیشینۀ  5-3

اسنت.  هاي فراواني صورت گرفتهخصوص دو نثر تاريخي مورد تیقیق ما، به طور جداگانه پژوهشدربارۀ تاريخ و به
افزون بر جنبۀ  تاریخ بیهقیاست. نگاه به و بالغي، و يا تاريخي و اجتماعي بودهتر در زمینۀ ادبي ها بیشاي  پژوهش

« شناختي به تناريخ بیهقني  نگاه جامعه»هايي چون: است. پژوهشادبي و بالغي آن، جنبۀ میتوايي و مفهومي نیز داشته
:صنص  3561ن و غزنوي، )رضوانیا« بررسي کارکرد تقدير در تاريخ بیهقي»(، 57-55:صص 3561)حیدري و شعبان، 

تأوي  حکاينت دو زاهند از تناريخ    »(، 64-73:صص 3587)بابايي، « بررسي قضا و قدر در تاريخ بیهقي»(، 353-338
طننی  منرگ در تناريخ    »(، نینز  311-333:صص 3588)فرضي و پورخالقي چترودي، « بیهقي بر پايۀ نظريۀ ژاک لکان

تـاریخ  است. از سويي ديگر، توجه بنه پنژوهش در   یققان بوده( مورد مطالعۀ م10-صص34: 3589)اسعدي، « بیهقي
آيات تاريخ گزيده و مناسنبت  »است. مقالۀ نگاري و اطالعات جغرافیايي معطوف بودهتر بر مباحث تاريخبیش گزیده
( به بررسي نیوۀ گزينش و کاربرد آيات بنه وسنیلۀ مؤلنف اختصناص دارد.     90-03:صص 3586)ذاکري، « هابیان آن
بیننش و  »توان در مقالنۀ  نگاري وي را ميبیني مستوفي در تاريخهاي ديني و تأثیر تفکر و جهانق در زمینۀ آموزهتیقی

( 376-306:صنص  3565)میمندي و آديننه ونند،    « نگري حمندام مسنتوفي قزوينني   نگاري و تاريخروش در تاريخ
(، بنا  344-96:صص 3581«)ري بیهقي و جوينينگاهويت ايراني در تاريخ»زاده نیز در پژوهش خود: بازجست. حس 

است. به نگاري آنان روي آوردههاي زمان مؤلفان به تیلی  و تبیی  تمايز و تشابهات تاريختوجه به خاستگاه حکومت
گرايانه و تربیتي به لینا  تطبیقني بنه دو اثنر تناريخي      جا که بررسي شد، نگاه اخالقهاي پردامنه، تا آنرغم پژوهش

 است.  اي است که مورد توجه پژوهشگران نبودهار تازهمذکور ک
 
 . بیث1

جنو بپنردازد و بنه حینات     وسعي بشر همواره برآن بوده تا براي شناخت هويت و درک فرهنگ خود بنه جسنت  
خويش نظمي منطقي و عقالني ببخشد. نمود اي  کاوش و کوشش را در تتبع و تعمق آثار گذشتگان و به طور خاص 

تنوان يافنت. از اين     اوراق و کتب تاريخي و ادبي و در بیان و بنان مورخان و اديبان و انديشمندان بزرگ مياز میان 
هناي  ها که در دوران پس از تمدن اسالمي نگاشنته شنده و خنواه نناخواه، بنا انديشنه      روي، کتب تاريخي، خاصه آن

مند و فاخر خواهد بود. بر اي  پايه، اگر تاريخ اي بس ارجاست، گنجینهفرهنگي و اسالمي نويسندگان آن گره خورده
هناي  ها و پدينده دهد و نیز هويتي حقیقي که انساناي از تیوالت بشري بدانیم که در بستر زمان روي ميرا مجموعه

هايي است که در بستري خاص از زمان روي داده و نويسنندۀ  نیز از نوع تاريخ تاریخ بیهقیانساني در آن قرار دارند، 
ها و حقايق تاريخي بنه خوانننده   بیني خود را نیز در پس گزارشانگیز، جهانرجستۀ آن، به بیان نکات اخالقي عبرتب

 کند.القا مي

اي از ابتداي عالم تا زمان مؤلف اسنت، در  اي  در حالي است که مستوفي قزويني تاريخ عمومي خود را که گزيده
توان گفت بیهقي خود در بستر زمان قنرار  است. مينگارش درآورده ضم  مطالب حکمي و نکات پندآمیز اخالقي به

گر تاريخ، صنرفا بنه بینان تناريخ     بینیم که روايتگر و راوي مستقیم وقايع است و در اي  باب گاه ميدارد و مشاهده
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اين  مسنأله در   کند و گاه ها درک و دريافت خود را نیز در آن سهیم ميپردازد، بلکه با تیلی  و ترسیم شخصیتنمي
گر وقنايعي  هاي مذهبي و تعلیمي و اخالقي مورخ نیز مؤثر خواهد بود. اما مستوفي گزارشبیني و نگرشتبیی  جهان

الي وقايع و خنار   بهاست. اگرچه چنی  است، اما رويکردهاي مذهبي در الاست که از تواريخ ديگر گردآوري نموده
تاریخ نمايد. اي  رويکردهاي دينني در  شود و تاريخ را با تنوع مواجه ميهاي تاريخي از قلم وي جاري مياز گزارش

 شود.دهد که به چند صورت آشکار ميدر پايان احوال برخي از اشخاص روي مي گزیده
آوران و شاهان در گسنترۀ تناريخ،   اند يا ناممستوفي پس از بیان گزارشي از احوال و افعال افرادي که يا از بزرگان 

اي اخالقي و تربیتي و دربردارندۀ موعظه است. نويسننده  کند که معموال داراي نکتهيا شعري از آنان اکتفا مي به سخ 
توان دريافت کرد که گزينش اشعار و يا سخنان در پاينان هنر گزارشني بنا     گويد، اما چنی  ميکمتر از خود سخ  مي

پنردازد، خنود را بینرون از عرصنۀ     چنان که به تاريخ ميهم هايي دارد. گاهسوييسلیقه و انديشه و عقايد نويسنده هم
نماياند تا مستقیما نتیجۀ حکاينت را در قالنب پنند و سنخني     گري مينگاري و در کنار مخاطب به شک  موعظهتاريخ

 ماند.ناصیانه بیان دارد. در اي  باب گهگاه حضور نويسنده نمايانگر است و ديگر بار بر کران مي
اگر هم جسته و گريختنه از خنود   »کند. نیز نويسنده از پرداخت  به خود به طور آشکارا پرهیز مي قیتاریخ بیهدر 

آورد در پیوند با بازنمودن حال ديگران است. حتي هنگامي که به نادرستيِ هنجاري که خود شناهد  سخني به میان مي
بینني  (. جهنان 9: ص3585)رجبي، « خود او نظران است نه برداشتپردازد. راي، راي صاحباست، ميرنجور آن بوده

زند که با شیوۀ بیان هنرمند ديگر در منواقعي کنه از   اش رقم ميخاص هر نويسنده، لیني ويژه و اختصاصي در نوشته
کننده در سبک نويسنده بنه شنمار   گويند تمايزاتي دارد. لی  يک اثر ادبي از عوام  تعیی موضوعي يکسان سخ  مي

: 3561که گويي سبک و لی  با يکديگر ارتباط متقاب  دارند )ر.ک. رضنوانیان و میمنودي نوسنر،    رود، به طوريمي
شنود و مسنتوفي   هاي تاريخي مذکور در داسنتان سنپرده مني گري به شخصیتگاه روايت تاریخ گزیده(. در 339ص

یمي چون خرد و ينا روزگنار سنخ     ها به طريق غیر مستقیم و يا به زبان حال مفاهخود بیرون از داستان و از قول آن
 هاي ديني و تعلیمي دو نويسنده خواهیم پرداخت.  شده، به تیلی  گزارهگويد. با توجه به موارد گفتهمي
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شود، پس بايد خوبي را پذيرفت و از بدي دور بود. موضوع خنوب و بند،   پذيري نوشته مياگر تاريخ براي عبرت
شنود.  کند، بنابراي  تاريخ يک نوع کتاب اخالقي متضم  تزکیه و تهنذيب مني  اخالق را مطرح ميبايدها و نبايدهاي 

هرچند میی  اجتماعي و فضاي سیاسي حاکم بر میی  زندگي مستوفي و بیهقي متفاوت است، امنا هنر دو در دورۀ   
ه و رسنم زنندگي اسنت    کنند. مورخ دورۀ اسالمي همان هدف قرآن را که عبرت براي آمنوزش را اسالمي زيست مي

(. در اين   94: ص3560گردد)ر.ک.مسکوب، اختیار با دي  روبرو ميکند در نوشت  تاريخ نیز با اي  هدف بيتقلید مي
بیند و نظم و گردش جهنان  بیهقي همه چیز را از نظر دي  مي»کند. نويسي رويکردي مذهبي پیدا ميجاست که تاريخ
بنودن  (. او با آوردن سرگذشت افراد، زودگنذري و درکمنی   14:ص 3570ندوش ، )اسالمي « نگردرا بر اي  مدار مي
 داند.  کند و آن را به کوتاهي روز ميعمر را گوشزد مي

بیهقي همراه خواننده در میان وقايع حضور دارد و اگر گاهي دچار خطا شود، از گفنت  آن ابنا نندارد. او خنود را     
چنان که حاضر اسنت در  گفت  حقايق صراحت و صداقت و دقت دارد، آن داند و درمخاطب اول پندها و مواعظ مي

نويسد ينا از معايننۀ خنودش باشند ينا از سنماع       چه ميقیامت برآن گواهي دهد، زيرا التزام اي  قدر کرده است تا آن
ها اعتقناد  مدار است که به بعد ديني هويت بیش از ديگر عناصر و مؤلّفهبیهقي مورخي شريعت»درست از مردي ثقه. 

« نگرد که بنر پنندار و گفتنار و کردارشنان دين  حناکم اسنت       مي« امیت اسالمي»دارد. وي جامعۀ اسالمي را همچون 
بند باشند.  گويد، پايدار و پايچه ميپندارد و سعي دارد تا بدان(. بیهقي، خود را مزکّي نمي69:ص 3581زاده، )حس 

ستي آيینۀ عبرت و گنجینۀ پند و حکمت دانسنت و خوانندن آن را بنراي    را به را تاریخ بیهقیتوان قسمت اعظم مي»
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تهذيب اخالق و تشییذ اذهان و تنبیه و بیداري همۀ طبقات مردم، خاصه جوانان کنه از گنردش روزگنار و انقنالب     
-دگان مني (. او حکايات را از بهر آن براي خوانن560:ص 3570)فرزام، « خبرند و تجربۀ فراوان ندارند، الزم شمردبي

کنه  »راند ( و اي  فصول را از آن جهت مي756:ص 3583/1)بیهقي، « باشد که سودي دارد و بر دل اثري کند»آورد تا 
(. اي  مطالب ناظر بر آيات و مفاهیم قرآن کريم اسنت کنه منردم را    31: ص3583/3)بیهقي، « مگر کسي را به کار آيد

« فَناعتتَبِرووا يانا ووول ني البأَبتصانارِ    »دهند کنه   خواند و ندا ميميذشتگان فراآموزي از سرانجام احوال گگیري و پندبه عبرت
هنا فوايند پیندا    عبرتي حاص  شود کز چنی  حکاينت »داند که (. بیهقي انگیزۀ خود را از ذکر حکايات آن مي1)حشر:
 (.87: ص3583/3)بیهقي، « خردمند را به چشم عبرت دري  بايد نگريست»( و 679:ص 3583/5)بیهقي، « آيد

دهد، پندها و نصايیي است که از قول وگفتار پیش روي خواننده قرار مي تاریخ گزیدهچه هم که مستوفي در آن
پردازد. حضور نويسنده اغلب در اواخر مت ، گزارشني  ديگران بیان شده و نويسنده کمتر به ايراد مستقیم نظر خود مي

مستوفي، همچون بیهقي، اولنی  روي خطناب پنندآمیز را بنر خنود دارد.       شود.و در مقام نتیجه و دريافت، آشکار مي
عِظْ نَفْسَـََ، فَـنِنِ اتََعَتْـتَ    »به عیسي)ع( خطاب فرمنود:   -تعالي–شود که حق بنابراي ، درپايان مقاله اول متذکر مي

شت  را پند ده، اگر پند پذيرفتي در اين   ( بدان معنا که خوي38:ص 3590)مستوفي، «. فَعِظِ النََاسَ، وَإِلََا فَاسْتَحَیی مِنَِی
 صورت مردم را نیز پند ده و االّ شرم دار از م  که مردمان را پند دهي. 

بیني مورخان در تیلی  و نقد تاريخ از اهمیت بسزايي برخنوردار اسنت. مسنتوفي از    ديدگاه اعتقادي و نوع جهان
اسنت کنه   شناسنانه میسنوب کنرده   را خندامیور و غاينت  منظر دي  در رويدادهاي تاريخي نیز تأم  کرده و تناريخ  

اسنالمي از   -براساس آن، همۀ جهان به سوي آخرت درحال حرکت است. وي همچون بسنیاري از مورخنان ايرانني   
کوشنیده  -جسته و در تلفیق و پیوند تناريخ ملني و تناريخ اسنالمي    موقعیت خود براي احیاي فرهنگ ايراني سود مي

 (.  391-338: ص3565ه وند، است )ر.ک. میمدي و آدين
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کشاند و مورخ را زماني از تناريخ  آوردن آيات قرآني و احاديث نبوي و امثال و حکم، هرچند کالم را به درازا مي
هاي تاريخ بیهقني آن اسنت   دارد، با اي  حال به جهت تنبیه و تأم  مخاطب، شايسته و بايسته است. از شاخصهباز مي
گويد اگر چه سخ  براي خواننندگان  که مي(، چنان3:ص 3570)اسالمي ندوش ، « در جوی تأم  وتنبیه شناور است»که 

رساني و کارآمدي اخبار و حکايت در زندگي است و پس از آن به سر راندن تناريخ بناز   دراز شود، ولي غرض فايده
منع دارم بنه فضن  ايشنان کنه منرا از مبرمنان        ط»( و 756: ص3583/1(؛ )بیهقي، 119: ص 3583/3شوم )بیهقي، مي

)بیهقني،  « اي که به کار آيد خالي نباشند نشمرند که هیچ چیز نیست که به خواندن نیرزد که آخر هیچ حکايت از نکته
(. بر اي  پايه بیهقي درک و دريافت گذشته را با گشت  گرد جهان و رننج بنر خويشنت  نهنادن وکتنب      33:ص 3573

 داند.  میسر ميکردن معتمد مطالعه
از تفکنر در امنور گذشنتگان و    »کند: جا که فوايد علم تاريخ را برمي شمرد خاطرنشان ميمستوفي قزويني هم آن

اعتبار از احوال ايشان وتجارب در مهمات و مصالح ملک وآثار دولت هر طايفه و سنبب نکبنت هنر قنومي و تمنرّن      
که کاربرد آينات بنه   (. با وجود آن1:ص 3590غیر ذلک )مستوفي،  نفس بر مصايب دنیا از قرون ماضیه و امم سالفه و

هاي سیاسي، اخالقني  است، کاربردهاي ديگرآن را در جهت القاي انديشهعنوان رک  زينتي و مرسوم دورۀ بیهقي بوده
زده منورد بنه   با بسنامد ينا   تاریخ بیهقیو تعلیم و تربیتي نبايد ناديده انگاشت. استشهاد و اقتباس آيات و احاديث در 

مسنتوفي  »(. امنا  60:ص 3565انگیز اختصاص دارد )ر.ک. مجنوزي و علیخناني،   مضامی  اخالقي و پندآموز و عبرت
شنود، مسنتدل و مسنتند    خود را با توس  به آياتي از قرآن کريم که پنجاه و پنج آيه را شام  مي تاریخ گزیدۀتوانسته 

(. البتنه در عنی  حنال    09:ص 3586ذاکنري،  « ) ب تاريخي آن بدهند کند و ارزش و اهمیتي همراه با قداست به مطال
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که ذکنر برخني آينات    توان تمام استشهادات قرآني مستوفي را از رويکردهاي تعلیمي و تربیتي وي دانست. چناننمي
 اغراض ديگري چون شأن نزول و يا توصیفي دارد. 
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شنود وآن واکننش   آيد، به نکتۀ ظريفي اشاره ميي سخ  به میان ميوقتي از قاضي بوالیس  بوالن تاریخ بیهقیدر 
اي  صلت فخر است. پذيرفتم و بازدادم کنه منرا بنه کنار     »مؤدبانۀ قاضي در مقاب  هديه و انعام و اکرام شاه است که: 

چه انبايست نیست، اما چون بدنیست و قیامت سخت نزديک است، حساب اي  نتوانم داد و نگويم که مرا سخت در
(. اين  مطلنب عنالوه بنر نینوۀ      753:ص 3583/1)بیهقي، « دارم و اندک است قانعم وزر و وبال اي  چه به کار آيد؟

نپذيرفت  صله، که بیانگر نوعي ادب نفس است، ما را به سخ  بوصیري در قصیدۀ معروف بُنرده در وصنف و مندح    
زهدش بیشنتر و تنرک   ، يافت در مقاب  آنتیا  ميکند که ايشان چون به چیزي احسیرت نبي اکرم )ص( رهنمون مي

 شد:دنیا بیشتر مي
 (.53:ص 3593)بوصیري، «   وَ اکَدَت زُهدَه ُفیها ضَرورَته    اِنَّ الضَّرورَۀَ ال تَعدُو علَی العَصم»

حسناب  من  هنم از   »گويند:  نکتۀ ديگر پیروي فرزند از پدر ومراد خود، در قبال دريافت همان انعام است که مني 
مايه حطنام دنینا حنالل اسنت و     چه دارم از اندکترسد وآنوتوقف وپرسش قیامت بترسم که وي ]قاضي بوالني[ مي

که پنس از پاينان گفتگوهنا، بونصنر     ( به طوري753: 3583/1)بیهقي، « کفايت است و به هیچ زيادت حاجتمند نیستم
گريند و  راند و مني ( بر زبان مي753:ص 3583/1)بیهقي، « دايم دریکما، بزرگا که شما دوت » متأثرمي شود و عبارت 

فرسايي بیهقي در اي  باره نیز مهر تأيیدي است بر چننی  رفتارهنا   سو، قلمکند. از ديگرگونه رفتار آنان را تأيید مياي 
 دارد.مي( به تأم  وا331:ص 3573)بیهقي، « فاَین الرَجالُ المُهذَبُون»تا جايي که خواننده را با عبارت 

گر وقايع گذشتگان است، در اي  موضوع بیشتر غیرمستقیم و از زاويۀ داناي کن  اسنت.   نگاه مستوفي، که گزارش
به عبارتي ديگر، راوي بیرون از فضاي داستان و ناق  مطلب است، اما انتخاب و گنزينش سنخنان تعلیمني و تربیتني     

-  است. حکايت حاتم اصم و خطاب او به خلیفه بیانگر نکتنه گونه مسايمندي مورخ به اي حاکي از گرايش و عالقه

نگاري بدان اشاره دارد. حاتم اصم را به دارالخالفۀ هارون بردنند. حناتم،   اي لطیف است که مستوفي در ضم  تاريخ
ف برانگینز و شنگر  حاتم در پاسخي تأمن  «. م  زاهد نیستم، تو هستي»گويد: کند. خلیفه ميخلیفه را زاهد خطاب مي

چنون تنو    مَتاعُ الدَُنیا قَلیلٌ.مي فرمايند:   -تعالي–زاهد آن است که به کمتر چیزي قناعت کند و حق »گويد: چنی  مي
 3590)مسنتوفي،  « آورم، چگونه زاهد باشنم؟ اي، زاهد باشي، م  که سر به دنیا و آخرت فرو نميبر دنیا قناعت کرده

کارهناي  »فس، استقرار علم شريف را در دل بنه سنبب دوري از   ص(. وي با توجه به سخ  بقراطیس در ادب ن959:
 (.90:ص 3590داند)مستوفي، مي« دني

رود، نیز شننیدني اسنت: او   الرّشید که نزد خلیفه و به عمارت عالي وي ميحکايت شیخ بهلول، پسرعموي هارون
اگر از مال خنود  »نويسد: دارد و ميميخواهد چیزي بر آن عمارت به يادگار بنويسد. بهلول تکّه ذغالي براز بهلول مي

اي و خداونند  اي و خداوند مسرفی  را دوست ندارد و اگر از منال ديگنران باشند سنتم کنرده     اي اسراف کردهساخته
مستوفي، گاه نیز در ادامۀ سخ  ديگران، خود نیز آشکارا وارد (. 957:ص 3590)مستوفي، « ستمگران را دوست ندارد

کند. براي مثال، پنس از ذکنر ربناعي شنیخ     تر به مت  جلب ميگونه توجه خواننده را بیشي شود و اعرصۀ سخ  مي
 الدیي  کبري در عدم متابعت ديو، انديشه و نگرش خود را نیز در ضم  کالم مي آورد: نجم

 برداشننت  سرش به آساني نیست ديوي است درون م  که پنهاني نیست»

 اي  کننافر را سر مسلماني نیست کننردم ايمننننننانش هزار بنارتلقننننی 

-تراش را سخ  با نفس خود از اي  درست. ديگران را خود چه خطر است. حنق  جايي که در اي  راه، شیخ ولي
 (.996:ص 3590)مستوفي، « همگنان از شرّ شیطان لعی  نگاه دارد. بیقّ الیق -سبیانه و تعالي
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اي ويژه دارد. عالقۀ بیهقي به ذکر خبر مرگ اشنخاص، افنزون بنر اهمینت سیاسني و      جلوه تاریخ بیهقیمرگ در 

آمنوزي و پندپنذيري در   هاي وقايع داستان، به جهت ايجاد حسی عبرتهاي اصلي صینهاجتماعي آنان به عنوان مهره
است )ر.ک. ه و بیداري خفتگان بسي کوشیدهمخاطب قاب  تأم  و تیقیق است. وي با طرح مکرر اي  موضوع در تنبی

که سنرانجام کنار آدمني منرگ اسنت و هنر نفسن  چشنندۀ طعنم منرگ اسنت            (. اعتقاد به اي 8:ص 3589اسعدي، 
واپسي، سهم بسزايي تشويش و دلريزي منظم امور زندگي بي( و از آن گريز و گزيري نیست، در برنامه37)عنکبوت:

ومَـن  »شتابد ا توک  بر حضرت حق و آرامش خاطر و اطمینان قلب به ديدار معبود ميخواهد داشت؛ چرا که انسان ب
 (.0)طالق:« یَتوَکَل عَلَی اهلل فَهُوَ حَسبُه

جهنان خنوردم وکارهنا رانندم و     »شدن، سخنان قاب  تأملي دارد: حس  ب  میکالي وزير )حسنک(، پیش از بر دار
تر است، کس باز نتواند داشت که بر دار کشند يا جز دار که بزرگرسیدهعاقبت کار آدمي مرگ است. اگر امروز اج  

شنود کنه   (. از مفهوم اي  سخ  و لی  روايي آن چننی  دريافنت مني   151:ص 3583/3)بیهقي، « اماز حسی  علي ني
 تسلیم در برابر مرگ، آمادگي و پذيرش آن، نشان آرامش درون است. 

ما دانستیم کنه بندي    »است: از پادشاهان ساساني، هم مشابه اي  سخنان آمده ، از قول بهرام، يکيتاریخ گزیدهدر 
جا نفرستد.حظّ خود از جايگاه سر بنهیم و مهر هیچ مهربان ما را سود نکند وکی  هیچ بدگمان ما را پیش از وعده اي 

زندگي و متاع قلی  دنینا در  (. آيات فراواني در بیان 333:ص 3590)مستوفي، « جهان برداشتیم و به ديگران گذاشتیم 
 10پردازيم به نینوي ديگنر قابن  تأمن  اسنت. در شنريفۀ       چه در اي  مقال بدان مياست، اما آنقرآن کريم ذکر شده

 است:يونس آمده
مِمَّـا یََْکُـلُ النَّـاسُ وَالََْنْعَـاَُ حَتَّـَ إِ َا      اِنَّمَا مَثَلُ الْحَیَاۀِ الدُّنْیَا کَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْـََرِِْ  

نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِـیدًا کَـََنْ لَـمْ     أَخَذَتِ الََْرُِْ زُخْرُفَهَا وَازَّیَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَیْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَیْلًا أَوْ
 صِّلُ الْآیَاتِ لِقَوٍَْ یَتَفَکَّرُونَ.تَغْنَ بِالََْمْسِ کَذَلََِ نُفَ

آمنده از آسنمان ماننند    شود: ابتدا زندگي دنیا به آبِ فنرود مت  در يک آيه و در چند سطر به همراه تمثی  بیان مي
کننند بنر هرچینزي    رسد، اه  آن )از غرور و غفلت( تصنور مني  شود، همه چیز به نهايت زيبايي و کمال خود ميمي

شنود، گنويي دينروز وجنود نداشنته اسنت       ن در شب يا روزي )نامعلوم( همه چیز درويده و ننابود مني  قادرند، ناگها
)کوتاهي زندگي در اندازۀ ديروز و امروز(. با توجه به چنی  مفاهیمي شايد شگفتي بیهقي در کار آدمینان بنه تنأثیر از    

-خینره مني  که يکديگر را بنر  _السیالمیهعل_سخت عجیب است کارگروهي از فرزندان آدم »گويد: اي  آيه باشدکه مي

روند تنها، به زير زمی  با وبال بسیار و درين   گذارند و ميگاه خود ميخورند از بهر حطام عاريت را و آنکشند و مي
بستگان بنه دنینا   (. او در جاي ديگر نیز دل100:ص 3583/3)بیهقي، « چه فايده است يا کدام خردمند اي  اختیار کند؟

احمق کسي باشد که دل در اي  گیتي غدیار فريفتگار ببندد و نعمت و جاه و واليت او »کند: حماقت منسوب ميرا به 
(. صداي بیهقني در پرهینز از شنیفتگي    06:ص 3583/3)بیهقي، « را به هیچ چیز شمرد و خردمندان بدو فريفته نشوند
احمق مردا که دل دري  جهان بندد، که نعمتي بدهد : »اندز استبه دنیا در پايان کار داستان حسنک نیز به خوبي طنی 

(. برخي منتقدان را نظر بر اي  است که بیهقي، خود  جهنان را بنا صنفت    153:ص 3583/3)بیهقي، « و زشت بازستاند
انگارنند و  آورد و نه از صفت و رفتارها و کردارهاي آن و اي  بخش از سخ  وي را نادرست مني غدار و فريبکار مي

خواهد با فرار از جهان، خنود را آسنوده   ها، ميند که بیهقي به دلی  روح حساس و رنجورخود، ناشي از نامردميبر آن
هاي درست دل به اي  جهان بست و هیچ حماقتي نیست )ر.ک. میمدي بنه گنزي،  سازد. آنان معتقدند که بايد از راه

انجامد و يادآور اعتباري و ناپايداري دنیا ميه بي(، اما در پاسخ بايد گفت مضمون سخ  بیهقي ب114-138:ص 3580
اند. شیخ اج ، سعدي، در ديباچۀگلستان، ينار  نکات و مضامی  اخالقي است که بسیاري از بزرگان بر آن تأکید داشته

( 71:ص 3533سنعدي،  «.)بستگي را نشايدهر چه نپايد دل»داند و بر آن تأکید دارد که ناپايدار را شايستۀ دوستي نمي
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شود و بنه پسنتي و منذلّت    همیتي و قناعتي که از دنائت شمرده مياي  نکات ترک يکسرۀ دنیا و يا بي»بر اي  اساس، 
هناي دنینوي   بستگي به نعمات و زيننت که در قرآن کريم هم حُبی و دل(. چنان040:ص 3570)فرزام، « گرايد، نیست
ي  در حالي است که به استفادۀ صییح از اي  نعمات توصنیه  و... (. ا1؛ همزه: 50؛ توبه:10است )يونس:نکوهش شده

 (.  77شده است )قصص:
ندانم تا اي  » گويد: افزون مينگاه بیهقي به جهان حکیمانه و از سر تأم  است. او با لیني تجاهالنه، ولي بصیرت
گناه  يزند و منازعت کننند وآن نوخاستگان دراي  دنیا چه بینند که فراخیزند و مشتي حطام گرد کنند وز بهر آن خون ر

نويسند:  (. بیهقي از قول پسر سمیاک چننی  مني  035:ص 3583/1)بیهقي، « گذارند و با حسرت بروند او را آسان فرو
(. اين  شنگفتي   756:ص 3583/1)بیهقي، « مملکتي که بهاي آن يک شربت است، سزاوار است که بدان نازشي نباشد»

به تعجب بماندم از حال اي  دنیاي فريبنده کنه  »آورد: رد که پس از مرگ عراقي دبیر ميدابرآمیز همچنان او را درتفکر
)بیهقني،  « در هشت و نه سال اي  منرد را برکشنید و بنر آسنمان جناه رفنت و بندي  زودي بمنرد و نناچیز گشنت          

)بیهقني،  « ینال اسنت  تا خردمندان را مقرر گردد که دل نهادن بنر دنینا م  »...گیرد:( و چنی  نتیجه مي356:ص 3583/1
 (.599:ص 3583/3

هاي ادبي و بالغي و اجتماعي آن رويکردهاي ديني و اخالقي و تربیتي مهمي داستان حسنک وزير افزون بر جنبه
گیرد. در پايان مناجراي حسننک کنه بنا     شود، لیني است که نويسنده از آن بهره ميدارد. آن چه مورد توجه کالم مي

راند، کالم را با ابیاتي عربي در همنی   اعتباري دنیا سخ  ميآرام، لطیف و میزون در بي بیاني حماسي و درعی  حال
انگینز و استشنهاد   آرايد و با آوردن ابیاتي از رودکي در انتقال حسی اندوه و ايجاد فضاي تاريک و غمحسی و حال مي

در « انَا لِلَه وَ انَا الَیـه راجِعُـون  »اده از آيۀ مبارکۀ کند. براي مثال، استفاي از قرآن تأثیر رواني کالم را دو چندان ميآيه
جايي که سخ  از مرگ کسي باشد، در ايجاد حسی اندوه و حزن به مخاطنب بسنیار منؤثر اسنت )ر.ک. رضنوانیان و      

 (.153-113:ص 3561میمودي نوسر، 
ر حکايت ابنوعلي شرفشناه، حناکم    پردازد؛ مثال، دمستوفي در تاريخ گزيده به بیان موارد مشابهي در اي  زمینه مي

شنود، بنه طنوري کنه بنه      قم، با وجود برخورداري از ثروت فروان، اموال او پس از مرگ به دست فرزندش تلف مي
بنر  »گینري مسنتوفي از حکاينت چننی  اسنت:      کنند. نتیجهقوت میتا  مي شود و مردم درحق او به تصدیق انعام مي

نبنودن و در  ثال اي  حکايات در نظر آوردن و به اسباب دنیاي دني غرّهارباب ثروت و اصیاب نعمت واجب است ام
 توشۀ راه عقبي کوشیدن:

 «که مال آب روان است وزندگاني باد به مال غرّه مباش وبه زندگاني شاد

 (769:ص 3590)مستوفي،                                                                                            
همچنان که پیش از اي  گفتیم پندها و مواعظ از قول ديگران و گزينش از قلم مسنتوفي اسنت. او اين  تعجنب و     

دارد. از قنول  کند از سخ  ديگران بینان مني  شگفتي از کار آدمیان را که بیهقي مستقیم از انديشه و بیان خود طرح مي
قی  بر گردش روزگار و ناپاينداري آن دارد، چگوننه اعتمناد بنر     عجب از آن کس که ي»که فرمود: -عزوج -خداوند 
کند و آدم که در کار دنیا سعي و عم  ميدر عجبم از بني»( و يا به گفتۀ عیسي)ع(: 05:ص 3590)مستوفي، « دنیا کند
فت الّنا  کنند در کار آخرت و مزد آن نخواهند ياواسطۀ سعي و عم  به او خواهد رسید. و عم  و سعي نميرزق، بي

عمر کوتاه است و کار دراز؛ عاق  آن اسنت کنه اين     »آورد: مستوفي از گفتار بقراط چنی  مي«. به سبب سعي و عم 
:ص  3590)مسنتوفي،  « عمر کوتاه در چیزي صرف کند که ضرورتراست، يعني در طلب آخرت و رضاي ج ّ و عال 

روزگنار بنه   »دارد: مستقیم خود را در کالم پنهان مي دهد و حضور(. وي در جايي نیز قلم را به دست روزگار مي90
« زبان حال گفت: ابرست برجاي قمنر / زهرسنت برجناي شنکر/ سنگسنت برجناي گهنر / مارسنت برجناي سنم           

(. شايد وي بدي  شیوه بر آن است تا جهان را سراسر، همنه، آيیننۀ عبنرت و پنند در ديندگان      931: 3590)مستوفي، 
 مخاطب قرار دهد. 
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 شناخت و شکر نعمت و عدَ کفران آن  3-1
يکي ديگر از موضوعات مطرح در دو کتاب تاريخي مورد بیث، شکر بر منعم و پرهیز از ناسپاسني و کفنران در   

اِن تَکْفُرُوا فَنِنَّ اللَّهَ غَنِـی   »هاي تربیتي قرآن کريم نیز برآن تأکید شده، همی  نکته اسنت:  چه در آموزهبرابر اوست. آن
-که خداوند براى بندگانش کفران را خوش نم . اي (7)زمر:« مْ وَلَا یَرْضََ لِعِبَادِهِ الْکُفْرَ وَإِنْ تَشْکُرُوا یَرْضَهُ لَکُمْعَنْکُ

-ورزي و زيناده پسندد. از طرفي شکر بر نعمت، قناعت را به همراه دارد در نتیجه حرص دارد و شکر و سپاس را م 

نعمت فراهم خواهد شند و  ، ولي کفران نعمت و طغیان و عصیان، موجب خشم وليبنددخواهي و طغیان رخت برمي
(.کفران و خیانت در حق کسي که 18سرانجام هم او را در گرداب هالکت و غرقاب فالکت خواهد انداخت )ابراهیم:

. اين  مسنأله   نعمتي و خدمتي به ديگري نموده، مکافات سريع در پي دارد و روزگار آن را بي پاسخ نخواهد گذاشت
 در اخالق و علم تربیت از اهمیت بسزايي برخوردار است.  

هنا.  نعمتنان و امینران آن  گردد به تقاب  خادمنان و بنندگان بنا ولني    تري  موضوعات برميبیش تاریخ بیهقیدر    
 شود.هايي بسنده ميحکايات از اي  دست بسیار است که به ذکر نمونه

ادبار در وي پیچید وگذشنته شند بنه جنواني     »يوسف، بر ارباب خود غالم امیردر حکايت خیانت طغرل عضدي، 
رود و (. سعید صرّاف از دنینا مني  045:ص 3583/1)بیهقي، « روزگارش در ناکامي و عاقبت کفران نعمت همی  است

ين  مشنرفي   يک چیز خطاکرد که او را بفريفتند تا برخداوندش مشرف باشند... ا »کند که وي در بیهقي خاطرنشان مي
( و چون علي حاجب، خادم امیرمیمد را از مینان بنر   31:ص 3583/3)بیهقي، « کرد و خداوندش در دلو شد و او نیز

وفا را )علي حاجب( امیر میمد...گفت: تا امروز هرچه به م  رسید، مرا خوش گشت که آن کافرنعمت بي»دارند، مي
(. بیهقي معتقد اسنت کنه چنون بننده بنر خداونند       91:ص 3583/3ي، )بیهق« گرفتند و مراد او در دنیا به سر آمد فرو

کنند  خويش عصیان کند، سزاوار او چنی  است که سر بر باد دهد. او در ضم  دعايي در کالم موضوع را گسترده مي
-اي تربیتني متوجنه مني   کند و بدي  صورت مخاطب را به نکتهو توفیق شکر نعمت خدا و خلق او را درخواست مي

-ما را و همۀ مسلمانان را در عصمت خويش نگاه دارد و توفیق اصلح دهاد تا به شنکر نعمنت   -عزّ ذکره-ايزد »کند: 

 (.045:ص  3583/1)بیهقي، « هاي وي و بندگان وي که منعمان باشند، رسیده آيد
ط بنه مقابلنۀ   ها به طور مستقیم مربودر زيان کفران نعمت مذکور است در بخشي از گزاره تاریخ گزیدهچه در آن

بنده با خداوند است و در بخشي ديگر بندگان با بندگان صاحب نعمت؛ مثالً، دربارۀ قوم رسی و طغیان بنیش از حندی   
چنان شدند که هالک ايشان بر دسنت خودشنان شند کنه     »آورد که: اعتنايي به فرستادۀ او ميآنان بر درگاه الهي و بي

-برند ملکو چون آنان به بر  مشییده پناه مي« زگشت و اندازنده را بکشتچنان که هر تیر که لشکر رس بینداختند با

الندیي  کنرکس در   ( ينا از قنول نجنم   18:ص 3590برد )مسنتوفي،  الموت به امر خداوند، او را با قومش به دوزخ مي
 د:سراياي چند بیتي اشاره دارد به طغیان نمرود بر پروردگار و در آخر سبب هالکتش را چنی  ميقطعه

 باتوگويم گر مرا از اه  تهمت نشمري اي  بال داني به نمرود ازچه معني مي رسید»...

 «تا چرا آورد بیرون رسم کرکس پروري فرمننود تعننذيبي دگنننرايزدش هر لیظه مي

 (708ص: 3590)مستوفي،                                                                                    
شريفۀ فاطر، مبني بر اي  که فکر بدکاري جز صاحبش را تباه نخواهد کرد، اين  آينه    05مستوفي با اقتباس از آيۀ 

داند که قصد براندازي ارکان دولت داشتند و براي پادشناه معلنوم شند وبنه مکافنات      انگیزاني ميرا صورت حال فتنه
مردي و ناسپاسي خادمنان بنر   به ذکر حکاياتي هم در ناجوان(. مستوفي 913:ص 3590عم  رسیدند )ر.ک. مستوفي، 

کنند، ولني صناي     کند، براي مثال، زماني که امیر چوپان، صاي  وزير را نايب خود در وزارت مني امیران خود ذکر مي
از  کند و موجب عنزل آننان  انگیز خود نزد پادشاه، در حق امیر خود و قوم و خويشان خیانت ميوزير، با سخنان فتنه
شود، امیر هم صاي  را به جرم خیانت وکفران نعمت، از وزارت برکنار و دستگیرکرد. البتنه مسنتوفي   منصب خود مي
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گیرد مبني بر اي  که هرچیزي به افول گرايد؛ بنابراي  قلم را به دسنت خنرد   اي ديگر هم از حکايت ميدر ادامه نتیجه
 دهد تا به زبان حال بگويد: مي
 (.937:ص 3590)مستوفي، « دنا نَقضه / توقَّع زواال قیلَ تمّ ا ا تَمََ امرٌ»
 
 داریکسب خرد و دانش به همراه خویشتن 9-1

اي کنه  است. بیهقي در خطبنه هاي فالح و رستگاري دانسته شدهحفظ و صیانت نفس از هرگونه هواپرستي، از راه
گناه انسنان   شنمرد. آن ۀ علم و عم  از بهايم جدا ميگانۀ آن آورده، انسان را به واسطهاي سهدر ماهیت نفس و قویت

گانۀ خويش تعادل ايجاد کند و نیک را از بد بشناسد. او در جاي ديگنر  کام  را کسي مي داند که بتواند بی  قواي سه
دار، تنا الجنرم   پسر علي را، سرهنگ میس ، به مولتان فرستادند و سخت جوان بود، اما بخرد و خويشنت  »گويد: مي 
ظر يافت و گشاده شد از بند و مینت و به غزنی  آمد و امنروز عزينزاً مکرمناً بنر جناي اسنت بنه غنزنی  و همنان          ن

 (.  78:ص 3/ 3583)بیهقي، « داري را با قناعت پیش گرفته و به خدمت مشغول در طلب زيادتي نه خويشت 
سنپارند تنا بنراي    اينني را بنه او مني   شود خزکه امیرمیمد گرفتار ميخواجه، حس ، پیشکار امیرمیمد، پس از آن

چون دانست که کار خداوندش ببود، دل در آن مال نبسنت وخويشنت  را بنه دسنت     »مسعود بیاورد و به قول بیهقي: 
شیطان نداد و راه راست وحق گرفت که مرد باخرد تمام بود گرم و سرد چشیده وکتب خوانده و عواقب را بدانسنته،  

« دار نیامد کنارش تبناه شند   چون خويشت »(. حاکم چغانیان 78:ص 3/ 3583)بیهقي،  «تا الجرم جاهش برجاي بماند
دوست است و سفارش بر آن دارد تا انسان با تالش و همت علنم  (. بیهقي خردورز و خرد737:ص 1/ 3583)بیهقي، 
 بیاموزد:

را برکشد، حیلت سازد تنا  هرکه خرد دارد و همتي با آن خرد يار شود و از روزگار مساعدت يابد و پادشاهي وي 
به تکلیف وتدريج جاه خويش را زيادت کند و طبع خويش را برآن ندهد که آن درجه که فالن يافتنه اسنت... بندان    
-چون توان رسید، بلکه همت برگمارد تابدان درجه وبدان علم برسد که بنزرگ عیبني باشند منردي را کنه خنداي       

اي بتواند يافت ينا علمني بتوانند آموخنت     مي تیز، وي تواند که درجهپرورش داده باشد همتي بلند و فهبي -عزوج 
 (.54:ص 3583/3وت  را بدان ننهد و به عجز بازگردد )بیهقي، 

دار باشد و به امور زودگذر تکیه نکنند و در پني درجنه و    آيد، اگر خردمند، خويشت که از اي  عبارت بر ميچنان
 همت به دنبال کسب علم برود، به باالتري  رتبه خواهد رسید.  مقام نباشد، بلکه با تفکر و بردباري و 

آن »اشاراتي به همی  مباحث دارد و بیش از هر چیز بر خردورزي تأکید دارد:  تاریخ گزیدهمستوفي نیز درمقدمۀ 
ز اند از غايت جه  برخاک مذلّت حرص و طمع نشسته و امید از لنذّت دارِ بناقي گسسنته و ا   را که چشم دانش بسته

)مسنتوفي،  « خسته، الجنرم از انعنام کمترنند در بازگشنت در معنرض خطنر      بهر کمي و بیشي اسباب دنیاي فاني، دل
رتبگني ناداننان بنا چارپاينان     اعراف، مبني بر هنم  376فرقان و   00( که در عبارات اخیر مضامی  آيات 37:ص 3590

را که خداوند به خضنر)ع( عطناکرد، همنان علنم و      شود. مستوفي با استناد به سخ  اه  معنا، آب حیواندريافت مي
مند گردانیند و اهن  معنني    السیالم( زندگاني دراز داد و از دادنش بهره او را )خضر علیه -تعالي–حق »نامد: دانش مي

في، )مستو« گويند آب حیوان، علم و دانش بود که او را کرامت شد و نام او را باقي ماند و بقاياي نام، عمر ثاني باشد
:ص 3590( و فخر رازي )مستوفي، 08:ص 3590گیري از سخنان سعدي )مستوفي، (. پس از آن با بهره57:ص 3590
 کند.( دوري از غبار جه  و خردورزي را توصیه مي743
 

   نامیرفتاری و نیَنیَ  7-1 
اند و حکايناتي در  نموده رفتاري و حس  معاشرت با مردم سفارشبیهقي و مستوفي نیز در تاريخ خود به اهمیت نیک

« نیکوکاري و خوي نیک بهتر، تا دو جهان سود دارد و بر دهند »اند. بیهقي در اي  باره معتقد است که اي  باب آورده
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مردان را جهد اندرآن بايد کرد تا يک بار وجیه گردند و نامي، چون گشتند و شد و اگنر  »( و 13:ص 3583/3)بیهقي، 
(؛ 10:ص 3583/3)بیهقي، « ايشان را حرمت دارند و تا درگور نشوند آن نام از ايشان نیفتددر مینت باشند يا نعمت، 

جنا مقنام   کس را اي رويم و هیچگاهیم و پس يکديگر مياي  جهان گذرنده را خلود نیست و همه برکاروان»زيرا که 
(. بننابراي ، آدمني بايند    341 :ص3583/1)بیهقني،  « نخواهد بود. چنان بايد زيست که پس از مرگ دعاي نینک کننند  

 (.180:ص 3583/3)بیهقي، « تخم نیکي پیدا کند هم اي  جهاني هم آن جهاني تا از وي نام نیکو يادگاربماند»
-است. براي مثال، مستوفي در پايان احوال يزيند رفتاري با مردم اشارات فراواني شدهبه نیکي و نیکتاریخ گزیده در 

توان قیاس کرد که با اي  همنه فرزنندان ينک    جا مينشان بدکرداري و نیکوکاري از اي : »ب  معاويه بر اي  باور است
العابندي  مانند،   الذّکرند[ و از نس  حسی  که تنها زي آدمي را از اوالد يزيد نام و نشان نیست ]واگر نیز هستند خام 

کرداري سود نکند وکارآخرت هننوز در پنیش   اند...تا جهانیان بدانند که کسي بر بدهزاران هزار علوي درجهان زيادت
مندت پادشناهي او   »(. نمونۀ ديگر دربارۀ علت زوال پادشاهي ضنیاک اسنت   197-199:ص 3590)مستوفي، « است

(. 81:ص 3590)مسنتوفي،  « هزار سال)بود( اماچون ظالم و ستمکار بود آن دولت برو نماند و نامش بنه بندي بمانند   
ب سعادت آن است که به طول زمان دولت فاني غرّه نشود و در کسنب ننام بناقي    پادشاه صاح»مستوفي معتقد است: 

(. پرداخت  مستوفي به اي  مباحث اخالقني نشنان از رويکنرد تعلیمني و اخالقني      85: ص3590)مستوفي، « بکوشد 
هناي  انديشنه گوننه  هاي ارزشي است که در اثر خود بدان توجه دارد و اين  بندي و التزام وي به اولويتمؤلّف و پاي

سازد که روزگار را کارنامۀ کنردار  خود را در قالب ذکر تاريخ از قلم خود يا از زبان بزرگاني چون فريدون آشکار مي
( و ينا در آيیننۀ پنندهاي    98:ص 3590)مسنتوفي،  « جا صورت کردار نیکوکار بايد انگاشتبرآن»نامند که ها ميانسان

کنه  دم را چون بذري داند که به يک جاي بکارند و به دو جا بر دهد، چننان کردن در حق مرحکیمانۀ بزرگمهر، نیکي
 (.98:ص 3590)مستوفي، « ثواب يابند -تعالي–دراي  جهان از ايشان پاداش ببیند ودر آن جهان ازخداي »
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يرا فرد مراقب است که نه تنهنا از حضنور   شود، زنشیني با نیکان نیز باعث تزکیه و اصالح نفس از بدي وکژي ميهم

هاي عملي اخالقي را در آنان بجويد، بلکه برآن است رفتنار خنود را مطنابق آننان کنند و      مند گردد و نمونهآنان بهره
نینز مبنني بنر همراهني بنا       336رذاي  را از خويش دور نمايد تا اليق جمع آنان گردد. فرمودۀ قرآن در شريفۀ توبنه:  

 ناظر بر همی  نکته است.روان، راست
هناي او  صیبتي کوتاه هارون با پسر سمیاک وگفتگوها وپاسخبیهقي هم حکايات در اي  باب آورده است، مثالً هم

گريد وپس از آخري  پند، پسر سمیاک خطناب  شود، به طوري که پس از شنیدن پندها به درد ميباعث تأثر هارون مي
ير توست امشب با توست و فرداي قیامت با تو نباشد و از تنو سنخ  نگويند و    اي  فض  که وز»گويد: به هارون مي

-گردد و هنارون چنندان مني   در ادامه فض  متییر مي«. اگر گويد، نشنوند. ت  خويش را نگر و بر خويشت  ببخشاي

گنردد و  مني (. يا سخ  بوالیس  بوالني، باعث تأثر بونصنر   758: 3583/1)بیهقي، « بر وي بترسید از غش»گريد که 
)بیهقني،  « چشنم بند دور از بوالنینان    »گويند:  شنود و مني  رسند، در شنگفت مني   که خبر به امیرمسعود ميپس از آن
هنا  ها به خوبي توجه دارد و اگر چه تهذيب دروني در همۀ نموننه بیهقي به تأثر رواني داستانواره(. »753:ص 3583/1

کنه در  ( چنان13:ص 3573جامي، د به همی  قصد ذکر شده )مؤذنآورمورد نظر اوست، اصوال برخي تمثیالتي که مي
و چنی  حکايات از آن آرم تاخوانندگان را باشد که سودي دارد و بنر دل  »آورد: پايان داستان هارون و اب  سمیاک مي

 (.  756:ص 3583/1)بیهقي، « اثري کند
 صیبتي با خردمندان و ناصیان اشاره دارد که بايد:  درجاي ديگر نیز به اهمیت و ضرورت هم
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هناي وي، کنه چنون وي مجتهندت بنا      نماينند عینب  ترکه او را بنازمي تر و فاض ... تني چند بگزيند هرچه ناصح
کند که در میان دل وجان وي جاي دارند، اگر از ايشان عاجز خواهد آمد با اين  ناصنیان مشناورت    دشمنان قوي مي
 (.  338:ص 3583/3مردان را اصطناع کند )بیهقي، اب او را بنمايند...و در آن بايد کوشید که آزادکند تا روي صو

بیهقي معتقد است انسان بايد ذات خويش را بشناسد و گر ننه ديگنر چیزهنا را چگوننه توانند دانسنت )بیهقني،        
بیهقني در  « خويشنت  »است. فردي « خويشت »بیهقي، خود مدرن و اجتماعي نیست، بلکه « خود(. »330:ص 3583/3

زاده، زند و غرض از آن هم شناخت موانع رسیدن به خداست )ر.ک.حسن  چارچوب شريعت و امور نفساني دور مي
 (.  83:ص 3581

صیبتي با نیکان و تأثیرپذيري از آنان به حکايت پدرش با شیخ علي مدکويه قزوينني  حمدام مستوفي در باب هم
را با او مصاحبت بودي به برکت او پدرم در آخر عمر تايب شند و در کنار    فا بود و پدرمپیري باص»کندکه: اشاره مي

-(. حکايت بنوعلي سنینا در زمنان وزرات وگذشنت  بنر صنافي      975:ص 3590)مستوفي، « اطاعت درجۀ عالي يافت

مطلنب   گوي آن دو و تنبیه شیخ و تأم  و خاموشني وي، حکاينت از همنی    وضمیري که شغ  کناسي داشت و گفت
 (.  986:ص 3590دارد )مستوفي، 

نگناري، مطالنب و نکنات    اند تا عالوه بر تاريخکردههر دو نويسنده با وجود اشتغال به کار ديواني در دربار تالش
گرايانه را در نوشتۀ خود ثبت و ضب  کنند و مخاطب را به تأم  و تفکنر وادارنند. ذکنر مسنايلي     آموز و اخالقعبرت

خنواهي  داري، صداقت در گفتار و رفتار و نیکاعتباري دنیا، خردورزي و خردگرايي، خويشت بي انديشي،چون مرگ
گیري از آيات قرآن در هر دو است. همچنی  کاربرد و بهره تاریخ گزیدهو  تاریخ بیهقیاز جمله موارد مورد اشتراک 

 اثر نشان از رويکرد مذهبي و اسالمي نويسندگان دارد. 
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هاي تعلیمي و ديني گرايي و آموزهبه موضوع اخالق تاریخ گزیدهو  تاریخ بیهقی در اي  پژوهش با بررسي دو کتاب
هر دو نويسنده با وجود اشتغال به کار ديواني در دربار  پرداخته شد و معلوم شد که نگاري بیهقي و مستوفيدر تاريخ
گرايانه را در نوشنتۀ خنود ثبنت و ضنب      آموز و اخالقو نکات عبرتنگاري، مطالب اند تا عالوه بر تاريخکردهتالش

اعتباري دنیا، خردورزي و خردگرايني،  انديشي، بيکنند و مخاطب را به تأم  و تفکر وادارند. ذکر مسايلي چون مرگ
 گزیـده  تـاریخ و  تاریخ بیهقـی خواهي از جمله موارد مورد اشتراک داري، صداقت در گفتار و رفتار و نیکخويشت 
گیري از آيات قرآن در هر دو اثر نشان از رويکرد مذهبي و اسالمي نويسندگان دارد؛ بنا  چنی  کاربرد و بهرهاست. هم

سازي و توصیف حقیقني  اي  تفاوت که بیهقي در سراسر تاريخ خود حضوري زنده و پويا دارد. ترسیم فضا و صینه
داند و پا بنه پناي   . خواننده، خويش را در حواد  ماجرا شريک مياستشخصیت افراد، تأثیر کالم را دوچندان نموده

نیز از مواعظ وحکم سرشار است ولي از توصیف آن گونه کنه   تاریخ گزیده اشخاص غم و شادي به او راه مي يابد.
بنه  هاست که ازاي  حیث، تناريخ بیهقني   در تاريخ بیهقي کاربرد دارد خالي است. تفاوت در سبک بیان و لی  نوشته
تاريخ خصوصي اسنت و  تاریخ بیهقی،  جهت لی  روايي يکدست و سبک منیصر به فرد خود امتیازي خاص دارد.

-او در تاريخ خود حضوري پويا و فعال دارد، ولي تاريخ گزيدۀ مستوفي، يک تاريخ عمومي است و به ناچنار گنزاره  

گويند و  ال هر کجا مجال يابد خود نیز سخ  مني آورد. با اي  حهاي روايي خود را غیر مستقیم و از قول ديگران مي
 آمیزد. هاي اخالقي و ديني ميها و آموزهکالم را با انديشه
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