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 چکيده
   آثاار ادبايچ ا از از     هاا  مسات، چ چاه در  باه     حکايت از تمهيدات پربسامد ادبيات فارسي است که چه به صورت کتاا  

کارکردها  تعليمي حکايت در تاريخ بيه،ي است کاه   شود. هدف اين م،اله بررسي حماسيچ  رفانيچ غنايي و تاريخي ديده مي
هاايي از   اسات. حکاياات بيه،اي بي اتر در حاوزي تااريخي و داساتا         با روش توصيفي )تحلي  محتوا( به اين موضوع پرداخته

ور پادشاها  گذشته است که اين امر متناسب با موضوع کتا  اوست. اگرچه و  به د يلي مانند آراستن ماتنچ اساتد  چ صاد   
گير  و بيا  تعاليز اخالقي از اين  نصار بهاره گرفتاهچ اماا بي اترين       حکز کلي از حوادث جزيي و ت ريح و رفع ابهامچ  برت
هاا  مسات،يز    گرايايچ  االوه بار گازاره     ها  مهز اخالقي و مصادا   کارکرد آ  مورد اخير است. و  برا  تأکيد و تبيين آموزه

چه سالطين و اماراچ چاه   -ر حوزي تعليميچ  بيه،ي تعاليز مختلفي متناسب با همه طب،ات است. د تربيتيچ از حکايات بهره جسته
ها  اخالقي در حکايات اين کتا چ ماوارد  همواو  ضارورت     ترين آموزه است. مهز از حکايت خود اخذ کرده  - امة مردم

داشت شالودي پادشاهي با  فو و بخ ش باه   اهتجربگا  برا  کسب م،امچ نگ نبود  بي شکنيچ قاب  وفا  به  هد و پرهيز از پيما 
 ها و د  نبستن به حطام دنيا است. موقعچ غلبه بر خ زچ پرهيز از خودستاييچ تحم  سختي

 
 : حکايتچ تمثي چ تاريخ بيه،يچ ادبيات تعليميها کليدواژه

 
 مقدمه   

. قصاهچ حکاياتچ تمثيا  و    اسات)معينچ ييا  حکايات(    آمده« قصهچ داستا  و سرگذشت»حکايت در لغت به معنا  
شاوند. در تفااوت مياا  قصاه و داساتا        ها  نزديکي به هز دارند و گاهي مترادف يکديگر شمرده مي داستا  قرابت

قصه شام  آثار ادبي قديز ا ز از افسانهچ شرکتچ حکايت و... است که از ديرباز در جوامع انساني مرسوم »گويند:  مي
 1387روزباهچ «)گيارد.  ده داشته باشد. با اين تعريفچ قصه زير مجمو ة داستا  قرار ماي العا بوده و جنبة خيالي و خار 

داساتا  هاز شاام  حکايات و افساانه و      »دانناد:   تار از قصاه ماي    تار و گساترده   ( برخي مح،،ا  داساتا  را ا از  21:
 1368براهنايچ «) (اسطوره)خواه منظوم و خواه منثور( خواهد بود و هز شام  قصه به معنا  اماروز  آ )يعناي رماا   

( قصه 22:  1388دانند.) .ک: ميرصادقيچ گرايي مي (. سه ويژگي اصلي قصه را خر   ادتچ پيرنگ ضعيف و کلي40:
ها   ساب،ه قصه»و حکايت بخ ي از فرهنگ هر ملتي است و قدمتي ديرينه دارد و کمتر ملتي است که فاقد آ  باشد: 

هايي درباري ساحر و جاادو و    سد. مصريا  نخستين ملتي بودند که قصهر سا  پيش از ميالد مي 4000مدو  به حدود 
 (21:  1387روزبهچ»)ارواح و ماجراها   اش،انه ساختند.

هاا  وا   انسااني داشاتهچ سااخت      شد  و يا تعليز اخالقيات و ارزش هايي که يک ملت برا  سرگرم يکي از روش
يت است که  الوه بر آنکه در د  متو  مختلف حماسايچ  بخ ي از ادبيات فارسي قصه و حکا حکايت و قصه است.

دينيچ  رفانيچ تاريخي و.... وجود داردچ گاهي نيز آثار  مانند سمک  يارچ کليله و دمنه و گلستا  در قالاب حکايات   
   است. روايت شده
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يات و قصاه باه    استچ گاهي تمثي  نيز متارادف حکا  ها  اخير مطرح شده  الوه بر نزديکي قصه و داستا  که در دهه
حکايت يا داستا  کوتااه ياا بلناد  اسات کاه فکار ياا پياامي         »گويند:  که در مورد تمثي  مي چنا  است. آ  شمار رفته
کند. اگر اين فکر ياا پياام باه  ناوا  نتيجاه منط،اي           را بيا  ميآ رفاني چ ديني چ اجتما ي و سياسي يا جز  چاخالقي

گوييز و اگر اين فکار     را مث  يا تمثي  ميآصراحت يکر شود.  به باشد و يا شکارآحکايت يا داستا  درکالم پيدا و 
  احتياج به فعاليت اندي ه و تخي  و تفسير داستا   داشته آيا پيام در حکايت يا داستا  به کلي  پنها  باشد و ک ف 

هاا  هار ياک از ايان      ين تفااوت ( هدف اين م،اله تعي12:  1368پورنامداريا چ.«)ناميز مي "تمثي  رمز "  را آباشدچ 
ترين نوع روايي منثور است کاه   توا  گفت داستا  گسترده موارد نيست اما به طور خالصه با توجه به مباحث قب  مي

اناد زيارا در    تر از تمثيا   شود. حکايت و قصه مترادف يکديگرند و اين دو گسترده شام  قصه و حکايت و تمثي  مي
توا  آنهاا را مانناد تمثيا  نماادين و دارا  معااني ثانوياه        آنها مورد نظر است و نميها معنا  ظاهر   برخي حکايت
در نگاه بيه،ي نيز ميا  لفظ حکايتچ قصه و اص  تاريخ تفاوتي نيست و او اين واژگا  را به جا  هاز  محسو  کرد. 
تدا حکايت دانسته و در ادامه آ  را که روايتي را که در مورد فض چ وزير مامو  آورده در اب چنا  است. آ  به کار گرفته

و  189:  1385اسات.) .ک: بيه،ايچ   قصه ناميده و يا يکر بر دار کرد  حسنک را که جزو تاريخ اوسات قصاه دانساته   
156) 
 
 بيان مسئله-1-1

هاايي   بيه،ي در تاريخ خود توجه خاصي به آورد  حکايات به اقتضا  موقعيت روايي داشته که در بي تر مواقع آموزه
هاايي از تااريخ بيه،اي     است. آنوه در اين نوشته از م،وله حکايت محسو  شدهچ بخش خالقي از آنها استخراج کردها

هايي روايي پرداخته شده که  خارج از حوزي تاريخي غزنويا  قرار داشته و بيه،اي آنهاا    است که در آ  به ن،  داستا 
اسات.   خ خود يکر کرده و آنها را معمو ً حکايت و قصه ناميدهگير  و آراستگي متن در تاري را به د يلي مانند  برت

پردازد و سعي دارد ن ا  دهد حکايات در اين اثر چگوناه و باا چاه     اين م،اله به بررسي حکايت در تاريخ بيه،ي مي
رات تاوا  باه تفکا    ترين وجوه تعليمي آ  چيست؟ آيا از حکايات مندرج در اين اثر ماي  هايي درج شده و مهز انگيزه

 نويسندي آ  پي برد؟ 
 
 پيشينة تحقيق-1-2

اناد. در   ها  مختلفي ماورد بررساي قارار داده    در مورد تاريخ بيه،ي تح،ي،ات فراواني انجام گرفته که آ  را از ديدگاه
اسات. هرچناد    زمينه بعد تعليمي و اخالقي تاريخ بيه،ي کتا  فراتاريخ حکمي و اخالقي اثر فروغ صهبا نگاشته شده

است.  ،ق زوايا  مختلف اخالقي را مدنظر قرار داده اما به حکايات آ  توجه نداشته و مورد بررسي قرار ندادهاين مح
ها  داستا  بيه،ي مانند اف ين و بودلف  نيز تح،ي،اتي صورت گرفته که بي اتر از ديادگاه    در مورد برخي از حکايت

اناد. بناا باه جساتجويي کاه انجاام        ها  آ  پرداخته کايتروايي مورد تحلي   قرار گرفته و در ک  مح،،ا  کمتر به ح
است. در اين م،الاه ايان حکاياات از ديادگاه      گرفت در مورد بررسي محتوايي حکايات بيه،ي پژوه ي انجام نگرفته

 است.   تعليمي و محتوايي مورد ارزيابي واقع شده
 
 ضرورت و اهميت تحقيق-1-3

ها  مختلف هنر  آ  ضرورت خاصي در تح،ي،اات  ست که بررسي جلوهتاريخ بيه،ي از امهات متو  منثور فارسي ا
   ها  خود را به اقتضاا  مطلاب در  باه   ادبي دارد. بيه،ي مورخي آشنا به تاريخ و سرگذشت ايرا  بوده و دانسته

شاايد  ا  که بخش قاب   توجهي از اين اثرچ يکر حوادث و اتفاقات گذشاتگا  اسات. اگرچاه    تاريخ گنجانده به گونه
ها  سياسيچ بيه،ي را مجبور ساخته برخي مسائ  را ناگفته بگذارد اما يکر حکايات گذشاتگا   بتوا  گفت محدوديت
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ا  از درونيات و تفکرات خود را ن ا  دهاد  از هماين منظار بررساي حکاياات      بستر  بوده که بيه،ي توانسته جلوه
 مندرج در اين اثر اهميت قاب  توجهي دارد.

 
 تاريخ بيهقي حکايت در -2

ها  باقي مانند تاريخ بيه،ي به اين ترتيب  است. توزيع حکايات در مجلد حکايت آمده 21در تاريخ بيه،ي در مجموع 
(چ داسااتا  فضاا  بااا  باادا  25: 1385اساات: در مجلااد پاانجز سااه حکاياات: حکااايتي در حااديث ح اامت)بيه،يچ

د ش ز ده حکايت: قصه نصار احماد در  االج خ از     ( در مجل29ها و مامو )هما : (چ حديث ملطفه27طاهر)هما :
(چ حکاياات اف ااين و  191(چ داسااتا  مااامو  و امااام ه ااتز)   189(چ حکاياات اف ااين)هما : 161خود)همااا :
(چ قصه ديگر  در مورد جعفر برمکاي )   240(چ قصه جعفر برمکي) 237(چ قصه  بدا  زبير) 221بودلف) 

(چ حکايات موساي)ع( و   243الحساين)   بن  لي يتي در مورد زيدبن(چ حکا242(چ حکايتي در مورد  ضدالدوله)241
(چ حکايات باوالمظفر   472(چ در مجلاد هفاتز دو حکايات: داساتا  بزرگمهار)       258ترحز کرد  بر گوسفند ) 

(چ حکاياات  ماارو باان 640( در مجلااد ه ااتز سااه حکاياات: فضاا  برمکااي و يحيااي  لااو ) 494برغ ااي) 
(چ حکايات  802( در مجلد نهز سه حکايات: حکايات صاولي)    736(چ حکايت هارو  و دو زاهد) 698ليث) 

 (.888خالد برمکي)  بن يحيي ( و حکايت جعفربن865امير منصور نوح ساماني) 
گيرد که حجز قاب  توجهي اسات و ن اا     از حيث حجزچ اين حکايات در مجموع  بيش از پنجاه صفحه را در بر مي

هاا باه ترتياب     تارين ايان حکايات    راض خود از درج حکايت است. بزرگدهنده توجه و تاکيد فراوا  نويسنده به اغ
حکايت  فض  برمکي و يحيي  لو  با ه ت صفحه و اف ين و بودلف با شش صافحهچ حکايات اميرمنصاور ناوح     
 ساماني با چهار صفحه و داستا  فض  با  بدا  طاهرچ  بدا  زبيرچ و هارو  و دو زاهد هرکدام با چهار صفحه است.  

دهناده تاساف و انادوه     يه،ي پنج حکايت را به صورت متوالي بعد از يکر بر دار کرد  حسنک آورده که ايان ن اا   ب
ها  م ابه ديگر  غز خود  شود. گويي و  با بيا  و يادآور  داستا  نويسنده از آ  است و نو ي تسلي محسو  مي

 دهد.   را تسکين و از سويي ديگر اهميت آ  حادثه را ن ا  مي
 
 محدودة زماني حکايات در تاريخ بيهقي و بازتاب انديشة مورخ -2-1

است. غير از حکايت مربوط به حضارت موساي)ع(چ    ها  زماني مختلفي اخذ کرده بيه،ي حکايات تاريخي را از دوره
اسااني  تنها يک حکايت متعلق به پيش از اسالم و ب،يه متعلق به پس از اسالم است. داستا  بزرگمهر متعلق به دوره س

دهندي دفاع دوره ساساني و پادشاها  آ  نيست. در اين حکايت از يک سو دفااع از اساالم    است که محتوا  آ  ن ا 
خواند که خواهد آمد و از سويي ديگار نکاوهش    نهفته است که بزرگمهر ديگرا  را به ايما  آورد  به پيامبر  فرا مي

چند و  زبا  فارسي را برا  نگارش اثر خود برگزيده و برخي  دربار ساساني و پادشاهي کسر  انوشيروا  است. هر
( 21:  1383و يااح،يچ  13: 1390دانند)رک صهباچ اين  م  بيه،ي را هز سنگ فردوسي در نگاه داشت زبا  فارسي مي

اما و  چندا  توجهي به ايرا  باستا  ندارد. نگاه او به ايرا  کامال  کس فردوساي و بادو  تعصاب شاعوبيه اسات.      
گويد اخبار ملوک  جز و به خصو  ترجمه ابن م،فع را خوانده اما چندا  از آ   اقا  از حياث کااربرد     هرچند مي

گوياد   کند در نهايات ماي   است. هنگامي که داستا  بزرگمهر و مثله و ک ته شد  او را بيا  مي حکايات استفاده نکرده
 (  474: 1385چ بزرگمهر به به ت رفت و  انوشيروا  به دوزخ.) .ک: بيه،ي

حکايت ديگر او متعلق به دوره صفاريا  و  مرو بن ليث است که البته در بردارنده ستايش  مروبن ليث است که در 
است  ها  امو  رو  خوش ن ا  نداده مرگ فرزند جزع نکرد. چند حکايت در مورد دولت امويا  است که به خليفه

حفاظ  »شود به آنها ارادت دارد. برخي معت،دند:  وا  حکايات دانسته ميو ب،يه متعلق به دوره  باسيا  است که از محت
هاا  ماورد قباو  و ماالک و معيارهاا  زنادگي ماورخ امار  محاا            تاريخ و دور نگاه داشاتن آ  از تااثير ارزش   
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ارتباط به تعصبات دوره غزنويا  نيست زيرا از يک سو حکومت اا  باياد    (اين نوع نگرش بي39: 1390صهباچ «)است.
شد و از سويي چندا  به ايرا  باستا  و پادشاها  ايراني پيش از اساالم و باه طاور     مورد تاييد خليفه  باسي واقع مي

کلي فرهنگ ايراني توجهي نداشتند و برخورد محمود با فردوسي نيز گواه همين مطلاب اسات. در داساتا  اف اين و     
را شرف بر  ر  نهادم هرچند دانستز که انادر آ  بازه     جز»آورد که:  بودلف سخن احمد بن ابي دواد به اف ين مي

که قابا    -گر محسو  کرد ولي ن،  اين سخن توا  روايت ( هرچند بيه،ي را مي223:  1385بيه،يچ«)ا  بزرگ است
تواناد ن اا  دهاد بيه،اي گراي اي       در يک حکايت و آ  هز از زبا  شخصيت مثبت حکايت مي -سترد  نيز هست

اناد   ندارد و حکايات او نيز در مدح و بزرگداشت پادشاها   جاز نيسات. برخاي احتماا  داده     وار به شعوبيه تعصب
( در صاورت پاذيرش ايان    93  :1389است) .ک: کرميچ  بازگو کرده فرج بعد از شدتبيه،ي اين حکايت را از کتا  

بلکه به اکارام و الطااف  جاز     شود در آ  نه تنها چنين  بارتي نيامده موضوعچ اگر به اص  آ  رجوع کنيز دريافته مي
اناد و   فضاا  و اکارام فرماوده   اداني که ملوک  جز همواره در حق ملوک  ار    مي»است:  نسبت به  ر  تاکيد شده

منااذر فرمااود از تربياات و لطااف ظاااهرتر از آ  اساات کااه بااه ت،رياار احتياااج     باان آنوااه کساار  در خااق نعمااا  
باشدچ ايان دخا  و تصارف محتاوايي ن اانگر نگااه        بعد از شدتفرج اگر منبع بيه،ي  (930: 1364دهستانيچ«)افتد.

 خا  بيه،ي و تعدي  محتوا  حکايت متناسب با شرايط زما  و دربار غزنو  است.
 
 هاي کاربرد حکايت از نگاه بيهقي انگيزه-2-2

 هاا  فراواناي باه خصاو  در ماورد اخباار گذشاتگا         هاا و داساتا    کناد کاه کتاا     بيه،ي در کتا  خود بيا  ماي 
( 241:  1385بيه،يچ«) ها کرده من که بوالفضلز کتا  بسيار فرو نگريسته ام خاصه اخبار و از آ  الت،اط»است.  خوانده

شايد ن ا  دهنده آ  باشد که خواسته با مطالعه آنها با فن تاريخ نگار  آشنا شاود و بداناد   « خاصه اخبار»يکر  بارت
در اخباار  جاز   »کناد:  اند. از جمله آنکه نام برخي از آنها را نيز يکر ماي  کرده پي ينيا  چگونه تاريخ خود را تاليف مي

باشد که ابان م،فاع خادا  ناماه      سير الملوکرسد هما   ( که به نظر مي159: 1385بيه،يچ»)خواندم ترجمه ابن م،فع
بارد   ( نام مي241: 1385دورا  ساساني را با همين  نوا  به زبا   ربي ترجمه کرد. و نيز از کتا  تاجي) .ک: بيه،يچ

بيه،اي   بويه.) .ک: دهخداچ يي  تااج(  هال  م هور به صابي است در مناقب و مآثر آ  بن که تصنيف ابواسحا  ابراهيز
که در بسايار   « اند که... آورده»و پرهيز از  باراتي مانند «  ام در... چنا  خوانده»حکايات خود را با يکر  باراتي مانند 

برخاي از مطالاب و حاوادث     دهناده مستندسااز  اوسات. و     دهچ آغاز کرده که اين خود ن ا ها  ديگر آم از کتا 
ها  مختلفاي مانناد آراساتن     است. در اين کار انگيزه ها  پي ين را به  نوا  حکايت در د  تاريخ خود گنجانده کتا 

داشاته کاه البتاه مهمتارين     هاا  اخالقاي    گير  و تعليز آموزه کتا  خودچ صدور حکز است،رايي از حوادثچ و  برت
 انگيزه آ  مورد اخير است.

 
 آراستن کتاب تاريخ خود-2-3

هاايي کاه    کند آراستن تاريخ خود با يکر حکايت است. يکي از ويژگي يکي از د يلي که و  از يکر حکايات بيا  مي
تگي است. بيه،اي در هماين   نثر بينابين که حد واسط نثر مرس  و فني قرار دارد آورد  امثله و حکايات به قصد آراس

( و در جايي ديگر نيز 30:  1385بيه،يچ«)غرض از آورد  حکايات آ  باشد تا تاريخ بدا  آراسته گردد«گويد معني مي
 (180هما :«)ها آراسته گردد. تاريخ به چنين حکايت» کند: يکر مي

از اهداف او بيدار  و تنبه مخاطاب   کند. هرچند يکي بيه،ي د يلي مانند سرگرمي و خوش آمد مخاطبا  را يکر نمي
بي اتر  »کناد:  کند و برخي از آثار را بخاطر حکايات آنها نکوهش ماي  و آراستگي متن است اما هر حکايتي را يکر نمي

تر دارند چو  اخبار ديو و پار  و غاو  بياباا  و کاوه و درياا کاه احم،اي         مردم  امه آنند که باط  ممتنع را دوست
ا  ديدم و پانصد تن جايي فارود آماديز در آ     چنو گرد آيند و و  گويد در فال  دريا جزيه هنگامه سازد و گروهي
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ها نهاديز چو  آتش تيز شد و تبش بدا  زمين رسيد از جا  برفت نگااهي کارديز مااهي     جزيره و نا  پختيز و ديگ
از پيرزني ديگر جادو گاوش او را  بود. و به فال  کوه چنين و چنين چيزها ديدم و پيرزني جادو مرد  را خر کرد و ب

( و  1099:  1385بيه،ايچ ...«)به روغني بيندود تا مردم گ ت و انوه بدين ماند از خرافات که خوا  آرد ناداناا  را  
داند و زشتي ساخن را در خرافاات و دروغاي آ ) .ک: هماا :      نيکويي سخن را در درستي و ح،ي،ت پذير  آ  مي

1099) 
ه،ي در راستا  تاريخ اوست و م ابهت تامي با آ  دارد آ  چنانکه اصو  و قوانيني کاه در  از همين رو  حکايات بي

کناد از جملاه    کند و ا تماد و ث،ه خود را به آنها بيا  ماي  برد يکسا  است و از کتب معتبر روايت مي تاريخ به کار مي
به خط استاد ابوريحاا  و او مارد  باود در    پيش از اين به مدتي دراز کتابي ديدم »نويسد: آنکه در مورد ابوريحا  مي

اد  و فض  و هندسه و فلسفه که در  صر او چنو ديگر  نبود و به گزاف چيز  ننوشتي و ايان دراز از آ  دادم تاا   
 (1100:  1385بيه،يچ«)کنز. م،رر گردد که من در اين تاريخ چو  احتياط مي

 
 صدور حکم استقرايي-2-4

حکايت دارد صدور حکز کلي و قطعي از حوادث تاريخي با تعيين م ابهت تااريخي  دلي  ديگر  که بيه،ي در درج 
بين حوادث است. تعيين قطعي حکز بر اساس اص  است،رايي و از جزء به ک  يکي از وجوه ادبيات اسات. از هماين   

  بر اسااس  کند و در جا  ديگر شود هنرمند  با توجه به يک حادثه حکز کلي صادر مي رو  است که گاه ديده مي
حادثه ديگر  حکمي ديگر که ممکن است با حکز پي ين در تضااد و تنااقب باشاد. بيه،اي ساعي دارد در صادور       
احکام خود حد واسط ميا  تاريخ و ادبيات را ر ايات کناد. ارساطو در دفااع از ادبياات باه تفااوت تااريخ و شاعر          

کند نه بر اساس نظر  اتفاقي و يا ابدا ي باي   ار ميشا ر بر طبق قانو  احتما  و ضرورت ک»پردازد و معت،د است: مي
تر از مورخ استچ مورخي که بايد خود را به آنوه بالفع  رو  داده محادود   تر و  لمي هدف. بنابراين او کارش جد 

ت را تواند به منظور ارائه آنوه از لحاظ روا  شناسي انسا  و ماهيت اشياء بي تر احتما  وقوع داردچ واقعيا کند و نمي
کند با يافتن معااد چ جاناب احتيااط را در     ( از همين رو  بيه،ي نيز سعي مي79:  1388ديورچ«)تنظيز يا ابداع نمايد.

کناد و در   بيا  احکام ر ايت کند.  بعد يکر واقعه بر دار کرد  حسنکچ بيه،ي حکايتي در مورد  بدا  زبير ن،ا  ماي  
تر از و چ اگر به و   ا م،رر گردد که حسنک را در جها  يارا  بودند بزرگدو حا  را بياوردم که ت»گويد: پايا  آ  مي

چيز  رسيد که بدي ا  رسيده بودچ بس شگفت داشته نيايد و ديگر اگر مادرش جزع نکارد و چناا  ساخني بگفات     
  ( هرچناد و 240:  1385بيه،ايچ «)طا ني نگويد که اين نتواند باود کاه مياا  ماردا  و زناا  تفااوت بسايار اسات.        

هاايي از   توانست بدو  يکر حکايت نيز حکز صادر کند اما برا  تعميز پذير  و تثبيت آرا  خود با ياافتن نموناه   مي
 کند. تر بيا  مي حکايات م ابه آ  را موثر

 
 تشريح سخن و رفع ابهام-2-5

از شکست و فرار کند. بعد  در يک موضع بيه،ي برا  ت ريح سخن سلطا  مسعود و رفع ابهام آ  حکايتي را ن،  مي
اين چه هوس است که اي اا   »گويد:  دهندچ سلطا  مي مسعود در جنگ دندان،ا چ وقتي اطرافيا  به و  اميد واهي مي

( اين معنا  مبهز را بيه،اي باا آورد  قصاه    863: 1385بيه،يچ«)گويند؟ به مرو رفتيز و هز به مرو از دست برفت. مي
اين قصه به پايا  رسيد تا م،ارر گاردد معناي سالطا      »گويد:  در پايا  آ  ميکند و  اميرمنصور نوح ساماني ت ريح مي

 (868هما :«)ها فوائد پيدا آيد. ا   نهچ و نيز  برتي حاص  شود کز چنين حکايت مسعود رضي
 
 هاي اخالقي گيري و تعليم آموزه عبرت-2-6
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از قديمي ترين زمانها در ادبياات   شده کهمحسو   ادبيات تعليمي مهز و گسترده  نوا  يکي از ابزارها ه ب حکايت
آورند که کا  آ  داساتا     در آثار تعليمي در خال  مباحث اخالقيچ حکايت يا داستاني را مي»است.  تعليمي رايج بوده

يکي از اهدافي که بيه،ي چندين باار از درج  ( 35: 1392وفايي و آقاباباييچ«)و حکايت تمثيلي برا  مطالب قب  است.
رابطاه اخاال  و تااريخ از    »رد تاکيد قرار داده  برت گير  و تعليز فرامين اخالقي به خوانندگا  اسات.  حکايات مو

ها  تاريخ اسات از   دورا  بسيار گذشته مطرح بوده و اين ا ت،اد که مورخ موظف به داور  اخالقي درباره شخصيت
،ي تعااليز حکماي را هماواره در پاس زميناه      ( بيه11 :1390صهباچ«)است. هما  اواي  تاريخ کمابيش مورد توجه بوده

کند و هدفي فراتر از ن،  صارف   است گويي حوادث را از ديدگاه يک معلز اخال  حکايت مي تاريخ خود نگاه داشته
ها از بارا  آ  آرم تاا خفتگاا  و باه دنياا       در ميانه اين تاريخ چنين سخن»حوادث دارد. بارها در پايا  حکايات گفته:

( در جاا  ديگار    241:  1385بيه،يچ«)بيدار شوند و هر کس آ  کند که امروز و فردا او را سود دارد.فريفته شدگا  
در اين اخبار فوائد و  جائب بسيار است چنانکه خوانندگا  و شنوندگا  را از آ  بسايار بيادار  و فوائاد    »گويد:  مي

ز آ  آرم تا خوانندگا  را باشاد کاه ساود     چنين حکايات ا»گويد: ( باز در همين معني مي1100هما :«)حاص  شود.
گير  و بيدارشد  که در پايا  بسيار  از حکايات آمده از يک  ( اين تاکيد بر  برت739هما :«)دارد و بر د  اثر کند.
گرايي و انگيزه تعليمي بيه،ي است و از سويي ديگر همانگونه کاه در اداماه خواهاد آماد و       سو ن ا  دهنده اخال 

 گويي و اطنا  و پرگويي متهز نسازد. ا  مغمب را بر مخاطب باز بندد که او را به بيهوده به گونهقصد دارد  
 
 بعد تعليمي حکايات تاريخ بيهقي-2-7
هر اثر ادبي که هادف آ  ارشااد   »توا  جزو اد  تعليمي محسو  کرد چراکه  هايي از تاريخ بيه،ي را نيز مي بخش    

 رصه کااربرد اد   »برخي معت،دند: (19:  1375دادچ«)گيرد تعليمي جا  مييا ارشاد  ادبيات  و تعليز  باشد در جرگه
تعليمي بسيار گسترده است به جز آثار  که در راستا  تعليز و بخاطر سپرد   لاوم مختلاف مانناد صارف و نحاوچ      

دهناد و   طاب انت،اا  ماي   شده بسيار  از آثار ادبي نيز موضوع يا اندي ه ا  را به مخا طبچ رياضيات و ... سروده  مي
آورد. حتي ادبياات غناايي نياز خاالي از مختصاات اد  تعليماي        مخاطب از خواند  آ  ديدگاهي خا  بدست مي

خليلاي جهاانتيو و   «)تاوا  گفات ناوع اد  تعليماي همساايه همي اگي هماه اناواع ادباي ديگار اسات.            نيست. مي
درج تعاليز دارد زيرا يکي از اهداف نگاارش تااريخ    ( متو  تاريخي استعداد و ظرفيت زياد  برا 43: 1390دهراميچ

ا  مانند بيه،ي که به بعد تعليمي توجه دارد بارها از حوادث نتيجه گرفته و   برت آموز  از حوادث است و نويسنده
هاايي را در   کند. رويکرد تعليمي از محورها  اصلي تاريخ بيه،ي است تا حد  که مولاف خطباه   پند و اندرز بيا  مي

است.  الوه بر اين نوع تعاليزچ بيه،ي از حکايات و تمثيالت نيز در   ظه و پند در آغاز مجلدها  تاريخ خود آوردهمو
اسات. ادبياات تعليماي باه دو گوناه در ايان حکاياات مانعکس          راستا  اين هدف در ميا  تاريخ خود بهاره گرفتاه  

ها  حکايت بياا    و ظه است که از زبا  شخصيتها  اخالقي و م است. درو  برخي از حکايات مملو از گزاره شده
وار را حاذف کناد و اصا  حکايات را      هاا  مو ظاه   توانست بخش شود نويسنده با آنکه مي است و م خص مي شده

است. در داستا  بزرگمهر با اين ساختار رو به رو هستيز. از زبا  بزرگمهار   بياورد باز از تعاليز آ  چ ز پوشي نکرده
يي گوييد و نيکوکار  کنيدچ که خدا چ  ز و ج چ که شما را آفريد بارا  نيکاي آفرياد و زينهاار تاا      نيکو»است:  آمده

بد  نکنيد و از بدا  دور باشيد که بد کننده را زندگي کوتاه باشد. و پارسا باشيد و چ ز و گوش و دست و فارج از  
ت و هر که خواهد کاه زناش پارساا ماناد گارد      حرام و ما  مردما  باز داريد... و لباس شرم پوشيد که لباس ابرار اس

( و ايان تعااليز و   472:  1385بيه،ايچ »)زنا  ديگرا  نگردد... و مردما  را  يب مکنيد که هيچ کس بي  يب نيست...
اسات و از نظار وحادت موضاوع دارا  مرکزيات خاصاي        سخنا  بزرگمهر بيش از يک سوم حکايت  را شام  شده

ها  اخالقي آ چ نخواسته آنهاا را از   رسد بيه،ي تنها به قصد بيا  تعاليز و ارزش مينيست و قاب  حذف است و بنظر 
 اص  حکايت حذف کند.
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شود و بيه،اي ابتادا ياا انتهاا  حکاياتچ اصا  اخالقاي را         در نوع دوم حکاياتچ تعاليز از اص  حکايت دريافت مي
ت اما برخي از آنها در حاوزه تعااليز سياساي و    اس کند. هرچند اصو  اخالقي آ  متنوع و گسترده استخراج و بيا  مي

رفتار بزرگا  مملکتي است و شايد  امه مردم را به کار نيايد. حکايت بوالمظفر مرغ ي از اين نوع اسات. و  وزيار   
کند و سارانجام غاشايه دار    دولت سامانيا  بوده که در انتها  س،وط اين دولتچ با حيله ا  از وزارت کناره گير  مي

پادشاها  را اين آگاهي نباشد اما منهيا  و جاسوسا  برا  ايان کارهاا   »گويد: . در پايا  اين حکايت بيه،ي ميشود مي
ها و نتايج اخالقي ديگر  که بيه،ي از حکاياات   ( مهمترين آموزه497: 1385بيه،يچ«)ها نپوشانند باشند تا چنين دقايق

 کند شام  موارد زير است: خود اخذ مي
 
 خشم، و بخشش و عفو به موقع  غلبه بر -2-7-1

 »فرماياد:  خداوناد متعاا  ماي   ها  ارزشمند اسالمي د وت به مادارا و  فاو و پرهياز از خ از اسات.       يکي از آموزه
يهاا   کاي از ويژگ ( و در جايي ديگر ي134)آ   مرا :  « الْمُحْسِنِينَ يُحِبُّ وَاللَّهُوَالْکَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ  َنِ النَّاسِ  

( توصيه به غلبه پادشاها  بر خ ز و غضب خاود از  37شور : )فرمايد مهز فرد مؤمن را اغماض و گذشت ا الم مي
اند همواره ميا  متفکرا  و اندي امندا  و ناصاحا  ماورد توجاه واقاع       آ  جهت که توانايي انجام هر مجازاتي داشته

اسات.   اص  دهز از معامالت را به اين موضوع اختصاا  داده است. آنونانکه غزالي قا ده دهز از قوا د ده گانه  شده
غالب بر والاي تکبار   »دهد که در همه کارها به  فو متماي  باشد:  داند و شاه را سفارش مي و  خ ز را غو   ،  مي

باشد و از تکبر خ ز غالب بود و و  را به انت،ام د وت کند و خ ز غو   ،  است... اما چو  اين غالب شاد باياد   
( و سعد  نياز  420:  1371غزاليچ«)که جهد کند تا در همه کارها مي  به جانب  فو کند و کرم و بردبار  پي ه گيرد

( پربساامدترين آماوزه اخالقاي    40: 1384است.) .ک: ساعد چ   به اين امر توجه داشته« در سيرت پادشاها «در با  
هايي  بخ ش است. و  بيه،ي  الوه بر آنکه در بخشحکايات تاريخي بيه،ي پيرامو  غلبه بر خ ز و اهميت  فو و 

از خطبه آغاز مجلد ش ز به صورت مست،يز به اين امر پرداخته حکايت نصر احمد در  الج خ ز خاود را در م،اام   
مصدا  برا  تبيين موضوع آورده که اين خود ن ا  از اهميت اين موضوع در نگاه بيه،ي دارد. نصار احماد سااماني    

هاا  او را در   دهد که احکاام و فرماا    ايستاند  و دستور مي  يبچ نديما   خردمند را نزد خويش مي برا   الج اين
هنگام خ ز تا سه روز به اجر نرسانند تا خ ز او بااز ن ايند. بعاد از گذشات ساالي ايان  ياب از وجاود او مبارا          

 (128-127:  1385شود.)رک بيه،يچ مي
هاا و ماامو     پردازد. و  در پايا  حکايت حديث ملطفه نها به يکر حکايت ميکند و ت گاهي بيه،ي تعاليز را اخذ نمي

( کاه بار اسااس مفهاوم     30:  1385بيه،ايچ «)خردمندا  دانند که غور اين حکايت چيست»کند که  تنها به اين اکتفا مي
ه شاالوده  توا  دانست که بخ ش و  فو و چ ز پوشي پادشاها  گاهي با آ  چنا  زيرکي همراه اسات کا   روايت مي

دارد زيرا مامو  با آنکه دانست برخي از اهالي مرو به برادرشچ محمدچ نامه نوشاته و از   خالفت و پادشاهي را نگاه مي
کند تا اين افراد به سمت دشمن  اند از هر دو چ ز پوشي مي جسته آ  سو نيز کساني به مامو  نامه نوشته و ت،ر  مي

 نگروند و او را تنها نگذارند.
  حضرت موسي)ع( نيز دربردارنده اين آموزه اخالقي است که حتي هنگام خ ز گرفتن بر حيوانات نيز بايد بر داستا

آمياز او باا    خ ز خود غلبه کرد و بر حيوا  ترحز نمود. و  اين حکايت را بعد از حکايت سبکتگين و رفتاار تارحز  
ايان دولات در ايان    »آمياز سابکتگين    ين رفتار شاف،ت گيرد بخاطر ا آورد و از م،ايسه آنها نتيجه مي آهو و بوه آ  مي

 (259:  1385بيه،يچ«)خاندا  بزرگ بخواهد ماند روزگار دراز.
 
 آميز فوايد دروغ مصلحت-2-7-2
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آميز است. بيه،ي باه اقتضاا     پيام و گزاره اخالقي اصلي و محور  در حکايت اف ين و بودلف فايده دروغ مصلحت
اسات. بونصار م اکا  توانسات باا       ت را در تاييد ماجرا  اباوبکر حصاير  آورده  موقعيت روايي اثر خود اين حکاي

حسان ميمناد  رهاايي بخ اد. بيه،اي بعاد از ايان واقعاه          وساطت خودچ بوبکر را از مجازات سنگين خواجه احمد
 کند تا  ظمت و اهميت کار بونصر بهتر آشکار گاردد. در ايان حکايات احمادبن     حکايت اف ين و بودلف را ن،  مي

آميز و ن،  قولي دروغين از جاناب اميار موجاب نجاات      ال،ضات در زما  معتصزچ با دروغي مصلحت دوادچ قاضي ابي
الکرخي از کينه اف ين شد. در اواخر حکاياتچ احماد دليا  دروغ خاود را چناين بياا         بن  يسي جا  بودلفچ قاسز

 (220:  1385بيه،يچ«)عالي بدين دروغز نگيرد.خو  مسلماني ريختن نپسنديدم و مرا  مزد باشد و ايزد ت»کند:  مي
 
   پرهيز از خودشيفتگي-2-7-3

است. نام بزرگاا  و   بيه،ي شخصيتي متواضع دارد و برخالف بسيار  از نويسندگا  و شعرا وارد  رصه مفاخره ن ده
را م،ارر اسات در ايان    ما »گوياد:  بيند چنانکه مي کند و خود را در برابر ديگرا  بزرگ نمي مولفا  را با احترام يکر مي

اند که اگر براند  تاريخ اين پادشاه م غو  گردناد تيار بار ن اانه زنناد و باه        بزرگا  -که همي ه باد-حضرت بزرگ
اند و من پياده و من با اي ا  در پيادگي کند و با لنگي من،رس و چنا  واجاب کناد     مردما  نمايند که اي ا  سوارا 
يکار آ  تاا آخار    »گويد ( اگر  هز گاهي در وصف اثر خود مي129: 1385بيه،يچ«)يکه اي ا  بنوشتند  و من بياموزم

است. هماواره در تصانيف خاود ت اويش و هراساي دارد کاه مباادا خواننادگا           بماند راهي به گزاف نرفته« روزگار
بوالفضا  را  »ياا  « شارم بااد ايان پيار را    »گويي و پرگويي به او نسبت دهند و گويند  هايي مانند دروغ وصمت و  يب

(.  يکي از اين  يو  احتمالي که از آ  هراسا  است خودشايفتگي  242هما : «)بود  که چيزها  ناشايست گفتند 
ا  که در آ  حضور دارد مجبور است سخني در اهميت خود گوياد بالفاصاله باا     است. هنگامي که به اقتضا  حادثه

ودشيفتگي مولف به دور دارد. بعاد از يکار توجاه و  نايات     کند خاطر خواننده را از احتما  خ يکر حکايتي سعي مي
سلطا  مسعود به او و دفاع از مولف در برابر بوسه  زوزنيچ برا  اينکه مخاطب اين موضوع را حم  بر حس تفاخر 

خوي تن را و »العباس و اشعارهز  آورد که در اثر معروف خودچ اورا  في اخبار آ  مولف نداندچ حکايت صولي را مي
اسات و بسايار اشاعار آورده مردماا  از آ  باه فريااد آماده و آ  را از بهار فضالش           عر خاويش را ساتود  گرفتاه   ش

آورد کاه   جويد و حکايتي مي ( نويسنده برا  مبرا ساختن خود تمسک به ن،يب موضوع مي802هما : «)فراستدند .
 ن ا  دهد شيوه او  کس روش صولي است.

 
 : پرهيز از عهدشکني-2-7-4

ها  اخالقي مندرج در حکايت مربوط به اميرمنصور نوح ساماني بعد از ن ا  داد  خيانت و  هدشاکني اوچ   زارهاز گ
دارد چرا که نصارت خداوناد    ا  مخاطب را از  هدشکني باز مي گونه کند و با وصف  واقب آ  به آ  را نکوهش مي
يغير ما ب،وم حتي يغيروا ما بانفسهزچ اين قوم صلح و  هد ا  ا   »آورد:  دارد. در پايا  حکايت مي را از انسا  باز مي

کردند پس ب کستندچ ايزد  ز يکره نپسنديدچ و چو  خداونادزاده خاويش را چناا  قهار کردناد توفياق و  صامت        
 (868:  1385بيه،يچ«)خويش از اي ا  دور کرد و ملک و نعمت از اي ا  بستد

 
   ها تحمل و بردباري در مصيبت-2-7-5

ها  ايان   ا  که از تاثيرگذارترين بخش گونه نويسد به بردار کرد  حسنک را با تفصي  و کيفيت ادبي وا يي ميبيه،ي 
گوياد   اثرچ روايت همين واقعه است. در پايا  حکايت هنگامي که از شکيبايي و اساتوار  ماادر حسانک ساخن ماي     

نهد. بعد از سربريد  و بر دار کرد    بدا     ميآورد و در آ  تاکيد خا  خود را بر مادر و حکايت  بدا  زبير مي
پس از آ  کاه صابور  او را باه حجااج     «. هيچ جز ي نکرد»زبير به امر حجاجچ خبر را به مادر  بدا  آوردند اما او 



 9/        کارکردهاي هنري و تعليمي حکايت در تاريخ بيهقي 

گيارد تاا صابر و     ا  باه کاار ماي    ( باز حجااج حيلاه  241: 1385بيه،يچ«)اين است جگر و صبر»گويد:  بازنمودندچ مي
 بيند.    مادر او را بيازمايد اما جزع و فرياد  از او نميبردبار

 
 دل نبستن به حطام دنيا و پرهيز از رياکاري-2-7-6

شنود باه   الرشيد آوازه دو زاهد را در مکه مي است. وقتي هارو  اين دو آموزه در يکي از حکايات بيه،ي به هز آميخته
قادر  دنياا و حطاام آ  را      ظه دهند. هر دو  اذا  اخارو  و باي   کند که او را پند و مو رود و طلب مي نزد آنها مي
دهد که يکي از آنها برخالف پند و مو ظه خودچ آ  را با توجيهااتي   شوند. هارو  به هر يک کيسه زر  مي يادآور مي

کند که قاضي بست و پسرش در  ين تنگدستيچ صلت سالطا  مساعود    پذيرد. بيه،ي اين حکايت را وقتي يکر مي مي
دانند که آ  از غنايز جنگ بوده و آنها نياز در جناگ    پذيرند زيرا مي ا به رو  قنا ت و هراس از  ذا  اخرو  نمير

اند که ي،ين داشته باشند نيت جنگ بر طبق سنت پيامبر) ( بوده يا خير. امير مساعود بعاد از آ  واقعاه     حاضر نبوده
 خندد.    ياکار  آنها ميآزمايد و به ر بيند او را با زر مي هرکجا متصوفي مي

 
 حرمت نام بزرگان-2-7-7

از تعاليز بيه،ي تاکيد بر اين نکته است حرمت و نام و ارزش کساني کاه روز  صااحب م،اام بودناد هماواره بااقي       
آورد که بنا به وصيت هاارو  الرشايد وزيار و ناصاح محماد       خواهد ماند. در اين مورد و  داستا  فض  ربيع را مي

افتاد و   شود اما به دست مامو  مي کندچ مدتي فض  متوار  مي بعد از آنکه مامو  محمد را سرنگو  ميشود.  زبيده مي
و مردا  را » گويد: دهد. بيه،ي در اين باره مي سازد اما سرانجام  مامو  به او م،ام مي مدتي در گوشه  طلت سپر  مي

ند و شد و اگر در محنت باشند يا نعماتچ اي اا  را   جهد اندر آ  بايد کرد تا يک بار وجيه گردند و ناميچ چو  گ ت
 (24: 1385بيه،يچ»)حرمت دارند و تا در گور ن وندچ آ  نام از اي ا  نيفتد.

 
 هاي بلند تجربه براي مقام شايسته نبودن جوانان بي-2-7-8
است. ت،ابا  پادريا    يکي از موضو اتي که بيه،ي بر آ  تاکيد داشته زيا  به کارگير  نوخاستگا  و حتي شور با آنه 

ا  در بردارنده اين آموزه است. بعاد از آنکاه سالطا  مساعودچ خواجاه       گونه و پسريا  پس از مرگ سلطا  محمود به
کناد و بعاد از آ  حکايات     تجربگي او گالياه ماي   کندچ بيه،ي از بي مسعود را به  نوا  کدخدا  امير مودود تعيين مي

تجرباه قابليات    کند که برنايا  بي آورد و از ا چ اين آموزه را استخراج مي مي خالد برمکي را يحيي بن خواجه جعفر بن
 (899:  1385بيه،يچ«) جرم ديد از زمانه آنوه ديد و ک يد آنوه ک يد.»ها  بلند ندارند که  م،ام
 
 نتيجه-3

    بيه،اي در  باه   دهد. شود و بخش مهمي از آثار فارسي را ت کي  مي حکايت در بي تر انواع ادبي فارسي ديده مي
است. او بي تر از حکاياتي بهره برده که  الوه بر داشاتن جنباه    تاريخ خود به اقتضا  موقعيتچ حکاياتي را ن،  کرده

تعليمي و اخالقي با متن تاريخي نيز تناسب دارد و مرباوط باه پادشااها  و امارا  پي اين اسات. ايان حکاياات از         
هاا  دوره   تر آنها متعلق به بعد از اسالم است. محتوا  آنها متناساب باا ارزش  ها  مختلف تاريخي است اما بي  دوره

ها  و  از يکر اين حکايات بيا  تعليز اخالقي و حکمي به خوانندگا چ آراستگي  غزنو  و تعصبات آنهاست. انگيزه
ليمايچ ايان   متن و تبيين و صدور احکام کلي است که مهمترين آ  ماورد نخسات اسات. در ايان حاوزه از نظار تع      

ها  مختلفي است که به دو صورت مست،يز و غير مست،يز در آنها منعکس اسات. در   حکايات متضمن تعاليز و آموزه
شاود.   نوع نخست نويسنده آنها را به صورت نتيجه اخالقي بيا  کرده و در نوع دوم از فحوا  حکايت م اخص ماي  
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ند مفيد بود  دروغ مصلحتيچ پرهيز از  هدشاکنيچ تحما  و   ها  تعليمي در اين حکايات موارد  مان ترين گزاره مهز
 بردبار  در وقوع مصيبت  و اهميت بخ ش و  فو به موقع است.   
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