
  
  
  
  
  یاد دکتر اسماعیل رفیعیان تقدیم به یادنامۀ استاد فقید زنده

  با بسیار عجایب و نوادر
  

  یدجعفر یاحقّمحمّ
  دانشگاه فردوسی مشهد

  ن و ادب فارسیفرهنگستان زبا
  
  

های درون خـویش     این که آدمی بتواند بر نفس خود مهار بزند و سرکشی          
یکی از  . را نادیده بگیرد امری دشوار اما اگر محقق شود زیبا و شورانگیز است            

های تباهکار و بازدارنده در درون آدمی، که اگـر دسـت کـم انگاشـته                 سرکشی
زدگی و خود فریفتگـی بـه      مقام بندد،   بر واقعیت جوهری وجود او راه می       شود

چیزهایی است که در وجود انسان عارضی و گذرنده و ثانوی است اما حـس                
پاینده تلقـی مـی کنـد و بـدان دل           خود خواهی وی آن را اصلی و جوهری و          

اعی و  آیـد و پایگـاه اجتمـ       هایی کـه بـرای انـسان پـیش مـی            موقعیت. بندد  می
ر  برای او به یک مشخـصۀ عـاطفی          برد اگ  وضعیت شغلی او را بظاهر برتر می      

تی به خود متوجـه سـازد،       تبدیل شود و نگاهش را به عنوان یک برش شخصی         
رود که دست به اقداماتی بزند که خود او در سـوی دیگـر قـضیه از     بیم آن می 

ایـن کـه   . منـد باشـد   یر آن نسبت به خود ناخـشنود و گلـه     اعمال و اجرای نظا   
دعی است در مقام مدعی علیه و و قتـی          شخص بتواند همیشه خود را وقتی م      

حاکم است در جایگاه محکـوم ببینـد، تمـرین شخـصیتی خاصـی اسـت کـه                  
  .هرکسی به طور مشخص قادر به اعمال و اجرای آن نیست

ایـات   چنان که خود مؤلف توجه داشته نوادر و حک         تاریخ بیهقی در کتاب   
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اشاره شده که کتـاب     های فراوانی    آموزیها و پند    بسیار است  و در آن به نکته       
در » اخـالق سـلطنت   «وی را از جهتی به مثابه یک کتاب اخـالق و بـه ویـژه                

دارد و بـه    آورده است، چیزهای نادری که برای دلپذیر کردن تاریخ ضـرورت            
ای و عبرتـی خـالی       هـای دراز از نـوادری و نکتـه          و این قـصه   «قول خود وی    

  ).1/184تاریخ بیهقی( »نباشد
 حکایات سرگذشت امیر سبکتگین و کشف و کرامـاتی          در میان این نوادر   

 کـه البتـه سرگذشـت و شخـصیت          - که بیهقی از قول شریف ابوالمظفرعلوی     
 نقل می کند خواندنی و شـنیدنی اسـت بـه ایـن           -خود او بر ما مجهول است       

مضمون که پس از آن که سامانیان برافتادند و ملک غزنویان را مـسلم گـشت،                
کشید در راه چون به      نگ هرات فارغ شد و به نیشابور      سبکتگین وقتی که از ج    

اینک بقایای ربـاط     هم( واقع در بین راه هرات و نیشابور رسید       » خاکستر«منزل  
یک روز آن   )  کیلو متری مشهد بر سر راه نیشابور موجود است         25خاکستر در   

ماز دیگـر برنشـست و      جا بار افگند و به درویشان بسیار صدقه داد و پس از ن            
و اسب بداشـت    . یافتم: کوهی دید امیر گفت    گشت وقتی پاره     آن صحرا می   در

چون کافتند و لختـی فرورفتنـد       . و از غالمان خواست که فالن جای را بکاوند        
میخی آهنین پیدا شد امیر سبکتگین از اسب به زیـر آمـد و خـدای را سـپاس                   
گفت و سجده کرد و بسیار بگریست و مصالی نمـاز خواسـت و دو رکعـت                 

 چـون   . نماز کرد و فرمود تا این میخ را برداشتند و برنشـست و بـه راه افتـاد                 
  :ای نادر است بشنوید قصه: حال از وی پرسیدند گفت

پیش از آن که من به سرای الپتگین افتادم، خواجـه ای کـه ازآنِ او بـودم                  «
جـا بـه    انیـد و بـه شُـبُرقان آورد و از آن          مرا و سیزده یـارم را از جیحـون بگذر         

. مارا نزدیک او بردند   . زگانان، و پدر این امیر آن وقت پادشاه گوزگانان بود         گو
وآن خواجـه  . غیر از من بخرید و مرا و شش تن را اختیار نکرد        ه  هفت تن را ب   

سوی نیشابور کشید و به مروالرود و سرخس چهار غالم دیگـر را بفروخـت،               
قـضا سـه اسـب      و بـه    . ومـرا سـبکتگین دراز گفتنـدی      . من ماندم و یـاری دو     

چون بدین خاکستر رسیدیم اسـب دیگـر        . خداوندم در زیر من ریش شده بود      
مـن  . خداوندم بسیار مرا بزده بود و زین بر گردن من نهـاده     . زیر من ریش شد   

ر خـویش و بـی دولتـی کـه کـس مـرا              سخت غمنـاک بـودم از حـال روزگـا         



 با بسیار عجایب و نوادر

 1093

 بـرد، و    و خداوندم سوگند خورده بـود کـه مـرا بـه نـشابور پیـاده               . خرید نمی
در خـواب دیـدم خـضر را    . آن شب با غمی سخت بزرگ بخفتم  . همچنان برد 

خـوری؟   چندین غـم چـرا مـی   : را پرسید و گفتالسالم، نزدیک من آمد م  علیه
غم مـدار و بـشارت دهـم تـو را کـه مـردی              : گفت. از بخت بد خویش   : گفتم

مـردم  بزرگ و با نام خواهی شد چنان که وقتی بدین صحرا بگذری با بـسیار                
چون این پایگـاه بیـافتی بـا خلـق          . محتشم و تو مهتر ایشان باشی؛ دل شاد دار        

خدای نیکویی کن و داد بده تا عمرت دراز گردد و دولت بر تو و فرزندان تو                 
دسـت بـدو دادم و      . گفت دست مرا ده و عهـد کـن        . سپاس دارم : گفتم. بماند

ان می نمود که اثـر آن       و از خواب بیدار شدم و چن      . پیمان کردم، دستم بیفشرد   
برخاستم نیم شب غسل کردم و در نمـاز ایـستادم           . افشردن بر دست من است    

تا رکعتی پنجاه کرده آمد و بسیار دعا کردم و بگریستم، و در خود قوتی بیشتر                
. بـردم  پس این میخ برداشتم و به صحرا بیـرون آمـدم و نـشان فـرو               . می دیدم 

 میخ طلب کرد و نیافت، مرا بـسیار بـزد           چون روز شد خداوندم بارها برنهاد و      
و . به تازیانه و سوگند گران خورد که به هر بها که ترا بخواهند خریـد بفرشـم             

و البتگین به نشابور بود بر سپاهساالری سامانیان        . دو منزل تا نشابور پیاده رفتم     
با حشمتی بزرگ، ومرا با دو یارم بدو بفروخت و قصه پس از آن دراز اسـت،                 

    ).194همان( »ین درجه رسیدم که می بینیدتا بد
بخش تاریخی این داستان شباهت زیـادی دارد بـا آنچـه ابـن بطوطـه در                 

نقل کرده است به طوری که وقتی       ) 686 - 664. حک(مورد غیاث الدین بلبن     
انسان آن بخش از سرگذشت وی را مـی خوانـد بـی درنـگ بـه یـاد داسـتان                     

رسد از    آن بخش از داستان را که به نظر می         .سبکتگین در تاریخ بیهقی می افتد     
جـا  قل از ترجمۀ محمـدعلی موحـد در این        تاریخ بیهقی گرته برداری شده، به ن      

  : آوریم می
گویند یکی از دراویش بخارا همین بلبن را که مردی کوتاه و محقر و               می«

 بلبن با نهایت احتـرام » !ترکک«: زشت بود دید و او را به عنوان تحقیر صدا زد 
از «: درویش را طرز پاسخ او خوش آمـد و گفـت          » !فرمودید آقا  چه می «: گفت

. و اناری را که در دکانی می فروختنـد بـه او نـشان داد              » آن انار برای من بخر    
و چند پول سیاه که همۀ موجـودی او بـود در آورده از آن               » چشم«بلبن گفت   
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د را بـه تـو      بـرو کـه ملـک هنـ       «: درویش گفـت  . انار خرید و به درویش داد       
ایـن  . بلبن دست خویشتن بوسید و گفت پـذیرفتم و راضـی شـدم            . »بخشیدم

الـدین للمـش بازرگـانی را        خاطر بلبن مانده بود تا سـلطان شـمس         داستان در 
مأمور کرد که برای او از سمرقند و بخارا و ترمد عده ای غالم بخرد که بلـبن                  

ه را پسندید بجز بلبن که بـه        نیز در میان آنان بود، سلطان که غالمان را دید هم          
واسطۀ زشتی و بد منظری مورد توجه واقع نگردید و گفت این یکی را قبـول                

سـلطان خندیـد و     » ی؟ الم این غالمان را برای که خریده      ع«: بلبن گفت . ندارم
سـلطان  . »بـرای خـدا بخـر   من یکی را هـم  « : بلبن گفت. »برای خودم «: گفت
اعتنائی  بلبن در میان غالمان مورد بی     . فترو او را هم پذی    » خوب خیلی«: گفت

کم نجابت بلبن جلـب نظرکـرد و         کم... سقائی را به او محول کردند     بود و کار    
او را به سمت امیر سقاها برگماشتند و سپس در سلک لشکریان درآمـد و بـه                  

سلطان ناصرالدین قبل از آن که به مقام سلطنت برسد او را            . رتبۀ افسری رسید  
سرانجام بلبن او را به قتل رسانیده مدت بیـست          .  برگزید دابت خو به سمت نی  

دنبالۀ داستان و موضـوع     . )498-2/99سفرنامۀ ابن بطوطه  ( »سال برجایگاه او تکیه زد    
جانشینی فرزندان بلبن نیز بی شباهت به داستان فرزندان سبکتگین اسماعیل و            

       . محمود نیست
استان آغـاز کـار سـبکتگین رسـیدیم،     هنگام مقابلۀ تاریخ بیهقی وقتی به د  

گذشــته از مناســبت و عبــرت انگیــزی خــود داســتان و انــصاف و افــشاگری 
بـشنوید  .  در ذهنم زنده شد    اسرارالتوحیدسبکتگین بی درنگ یاد قصۀ جوالهۀ       

  :از زبان محمدبن منور
هـر بامـداد    . وقتـی جوالهـه ای بـه وزیـری رسـیده بـود            : شیخ ما گفت  «

شتی و در خانه بازکردی و تنها در آنجا شـدی و سـاعتی       برخاستی و کلید بردا   
امیر را خبـر دادنـد کـه او         . در آنجا بودی، پس بیرون آمدی و پیش امیر شدی         

امیر را هوس آن بگرفت که آیا در آن خانه چیست؟ روزی، ناگاه،             . کند چه می 
گَوِی دید در آن خانه چنان کـه از جوالهگـان           . از پس وزیر بدان خانه در شد      

» ایـن چیـست؟   : امیـر وی را گفـت     . وزیر را دید پای بدان گو فروکرده      . اشدب
یا امیر این همه دولـت کـه هـست از آن امیـر اسـت مـا ابتـدای                    «: وزیر گفت 

هر روز خود را از خود یاد دهیم،        . ما این بوده ایم   . خویش فراموش نکرده ایم   
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بگیـر  «: د و گفت  امیر انگشتری از انگشت بیرون کر     » .تا در خود به غلط نیفتیم     
  ). 1/253اسرارالتوحید، (  »تا اکنون وزیر بودی اکنون امیری. در انگشت کن
واند هم از بافت ادبـی آن خوشـش         خ  داستان را می   ای که این دو    خواننده

دیگـر بـرایش لـذتی دوچنـدان عایـد          آید وهم در مقام مقایسه بـا متنهـای           می
توانـد   تصری داشته باشد مـی    ر حضور ذهن مخ   مثالً در همین مورد اگ    . شود می

کنـار آن     را بـه یـاد بیـاورد و        )234ص  (  عطار نامه مصیبتداستان ایاز سیمبر در     
  :بگذارد که

  

داشـــــتی در راه ایـــــاز ســـــیمبر 
ــاه  ــی او ، پگـ ــه رفتـ در درون خانـ
ــهریار  ــیش ش ــد پ ــن ســخن گفتن ای
ــد تمــام  ــوم گردان ــا معل خواســت ت

ــد و ــاز  آم ــرد  ب ــه را در ک  آن خان
ــاس  ــید از ای ــالی بپرس ــال آن، ح ح
ــرا  ــن در م روز اول چــون گــشاد ای
باز چون امروز چنـدین قـدر یافـت 
ــاه  ــود، پگ ــتین خ ــنم پوس چــون ببی
ــار خــویش  ــا فراموشــم نگــردد ک ت
کانکه پای از حد خود بیـرون نهنـد 

  

شادیش در ای هـــر روز بگـــ خانـــه  
 نجــا آمــدی نزدیــک شــاه پــس از آ

ــرار   ــی ق ــد ب ــه ش ــهریار آنجایگ  ش
ــه چــه دارد آن غــالم ــا در آن خان  ت
ــرفراز     ــاه سـ ــد شـ ــتینی دیـ پوسـ

 ای خسرو از ینم خود شناس     : گفت
 بوده است این پوسـتین در بـر مـرا          
 نه زخود کز شاه عالی صـدر یافـت        
 بعد از آن آیم به خدمت پـیش شـاه         

 ار خـویش  پای بیرون نـنهم از مقـد      
 پای برگیرد ز جـان در خـون نهنـد         

  

  

طور پیش بیاییم و به دنبال مشابه ایـن حکایـت باشـیم، از نظـر              اگر همین 
قصۀ ایاز و حجره داشتن او جهت چارق و         « می رسد و      مثنوی زمانی نوبت به  

  : که حکمت نظر کردن در چارق و پوستینپوستین و
  

  از منـــی بـــودی منـــی را واگـــذار 

  

ــاز آن پ   ــاد دار ای ایـ ــتین را یـ  وسـ
  

  

ای   های خاص موالنا که هـر خواننـده        و شرح داستان با آن طول و تفصیل       
  :کشاند را به دنبال مقاصد چندگانۀ خود می

  

ــه  ــی انگیختــ ــاز از زیرکــ آن ایــ
ــال  ــرۀ خ ــرروز در حج ــی رود ه م
ــست  ــره ای ــد اورا حج ــاه را گفتن ش

پوســــتین و چــــارقش آویختــــه   
چارقــت اینــست منگــر در عــال    
 اندر آنجا زر و سیم و خمره ایـست        
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راه مـــی ندهـــد کـــسی را انـــدرو 
ــده را  ــود ای عجــب آن بن شــاه فرم
پس اشـارت کـرد میـری را کـه رو 
هرچــه یــابی مــر تــرا یغمــاش کــن 
بــا چنــین اکــرام و لطــف بــی عــدد 
می نماید او وفـا و عـشق و جـوش 
ــد  ــی معتم ــا س ــر ب ــشب آن می نیم
ــوان  ــدین پهل ــرده چن ــر ک ــشعله ب م

طانـست بـر حجـره زنـیم که امر سل  
آن یکی می گفت هی چـه جـای زر 

  

بــسته مــی دارد همیــشه آن در او 
 چیست خود پنهـان و پوشـیده زمـا        

  بگشای و اندر حجـره شـو       شب  نیم
ــن    ــاش ک ــدیمان ف ــر ن ــر او را ب س

ــی  ــد  از لئیم ــان کن ــیم و زر پنه  س
 وانگه او گنـدم نمـای جـو فـروش         
ــرهْ او رای زد  ــشاد حجـــ  در گـــ
ــادمان  ــره روانـــه شـ  جانـــب حجـ
 هــر یکــی همیــان زر درکــش کنــیم
ــر    ــوی و از گه ــل گ ــق و لع از عقی

  

  

هـای عارفانـه و عاشـقانه چنـین نتیجـه            ای برداشت  موالنا سرانجام پس از پاره    
  :    گیرد می

  

ــاز  ــشق ایـ ــصۀ عـ ــازگردان قـ بـ
می رود هر روز در حجـرۀ بـرین 
زانک هستی سـخت مـستی آورد 
صد هزاران قرن پیـشین را همـین 
شد عزازیلی ازیـن مـستی بلـیس 

ام  خواجه ام من نیز و خواجه زاده      
در هنر مـن از کـسی کـم نیـستم 
ــل  ــش زاده ام او از وح ــن زآت م

ه مـن او کجا بود اندر آن دوری ک      
  

 کان یکی گنجیـست ماالمـال راز        
ــتین    ــا پوس ــارقی ب ــد چ ــا ببین  ت
 عقل از سر شـرم از دل مـی بـرد          
 مستی هستی بـزد ره زیـن کمـین        
 که چرا آدم شـود بـر مـن رئـیس          
ــاده ام    ــل و آم ــر را قاب ــد هن  ص
 تا بخـدمت پـیش دشـمن بیـستم        
پیش آتش مر وحل را چـه محـل         
 صــدر عــالم بــودم و فخــر زمــن

  

  

  :و باالخره
  

در حجـــره شـــدند ه آن امینـــان بـــ
قفــل را بــر مــی گــشادند از هــوس 
نــه ز بخــل ســیم و مــال و زر خــام 
حجره را با حرص و صد گونه هوس        
انــــدر افتادنــــد از در ز ازدحــــام 
بنگریدنـــد از یـــسار و از یمـــین 

 طالــب گــنج و زر و خمــره شــدند   
 با دو صد فرهنگ و دانش چند کس       
 از بـــرای کـــتم آن ســـر از  عـــوام
ــد کــس  ــان آن چن ــد آن زم  بازکردن

ــدر دوغ گ  ــو ان ــوام همچ ــده ه  ندی
ــتین     ــود و پوس ــده ب ــارقی بدری چ
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یـق هر طرف کندند و جـستند آن فر       
زان سگالش شـرم هـم مـی داشـتند 
ــهریار  ــوی ش ــشتند س ــی گ ــاز م ب
   شاه قاصد گفت هین احوال چیست

ــد   ــذر آمدن ــه در ع ــان جمل  آن امین
ــزان  ــه انگــشتان گ ــت جمل  از خجال

 سـزید  ایـم آنهـا کـه از مـا مـی           کرده
 گفت شـه ایـن نـواز  و ایـن گـداز            
 کــن میــان مجرمــان حکــم ای ایــاز 

 حان شـرمنده خلقـی بـی شـمار        زامت
 گفت مـن دانـم عطـای تـست ایـن          
 چارقت نطفه ست و خونت پوستین     
 گفت ای شه جملگی فرمان تراسـت      
ــتمی    ــتین بگذش ــق و پوس ــر زدل  گ

  

 حفره هـا کندنـد و گوهـای عمیـق         
کنــده هـــا را بــاز مـــی انباشـــتند   
ــسار  ــرد و روی زرد و شرم ــر زگ  پ
 که بغلتان از زر و همیان تهی است؟       
همچو سایه پیش مه سـاجد شـدند        
 هر یکی می گفت کای شـاه جهـان،        
 تا چـه فرمـایی تـو ای شـاه مجیـد           

 ن ایــازمــن نخــواهم کــرد هــست آ
 ای ایـــاز پـــاک بـــا صـــد احتـــراز

ــسار  امتحــان ــه شرم ــو جمل  هــا از ت
 ورنه مـن آن چـارقم و آن پوسـتین         
 باقی ای خواجه عطای اوسـت ایـن       
ــت    ــر فناس ــاب اخت ــود آفت ــا وج  ب
کــی چنــین تخــم مالمــت کــشتمی 

  

  

گشاید و نشان     ای دیگر به مسئله می      بیق این حکایت با تاریخ هم روزنه      تط
تواند با هـم   اندازها می  ها و تمام چشم     ها در همۀ دوره     اندهد که دغدغۀ انس    می

کما ایـن کـه همـین داسـتان     . همانندی و حتی در مواردی یگانگی داشته باشد 
. شـود    سرگذشت شاه عباس کبیر رهنمون مـی       جوینده را به داستان دیگری در     

همـین   گذرد پیامش بیش و کم       شیرفروش روزگار او می    عباس و  آنچه میان شاه  
  :است
 شاه عباس با لباس مبدل در شهر اصفهان به بـازار            1017وقتی در حدود    «

پرسید که  رفت و از شیر فروشی به نام مصطفی از کار و پیشینۀ کردار داروغه               
زیرا در این شهر    . بسیار بد : کند؟ مرد شیرفروش گفت    با مردم چگونه رفتار می    

تنها در   اند و داروغه نه     ردهه کار زندگی را بر مردم حرام ک       چند تن از دزدان نا ب     
گیـرد و در کـار دزدیـشان آزاد           یست بلکه از آنـان مرتبـاً رشـوه مـی          پی آنان ن  

  .گذارد می
عباس از گفتار او و رفتـار داروغـه در خـشم شـد و از شـیر فـروش                     اهش

  .خواست روز دیگر به دربار بیاید و از قراوالن بخواهد اور ا پیش شاه ببرند
ه درگاه آمد قراوالن او را پیش شـاه بردنـد چـون             شیر فروش روز دیگر ب    
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امـا شـاه او را داروغـۀ        . شاه را شناخت به خـاک افتـاد و بخـشایش خواسـت            
دزدان را نیـز داروغـۀ      . داروغۀ رشوه گیر را به فرمان شاه کـشتند        . اصفهان کرد 

  .جدید بسزای عملشان رسانید
ن برانـداخت و    میرزا مصطفی داروغه در اندک زمانی نا امنی را از اصـفها           

در . چون پیش شاه عزیز شده بود به حکومت یکی از والیات سرحدی رسـید             
یکی از سفرها که میرزا مصطفی ملتزم رکاب شاه بـود، متوجـه شـدند کـه او                  
تخت روانی با خود حمل می کند که بر روی آن قالیچه ای ابریشمین افکنـده                

ن را بـه وی پـیش      شاه به این تخت روان حساس شد و از او خواست آ           . است
مصطفی به پای شاه افتاد و استدعا کرد که همۀ دارایی را بگیرد ولی              . کش کند 

شـاه در خـشم شـد و دسـتور داد بـه             . از تصرف آن تخت روان چشم بپوشد      
وقتی قالیچه را به دستور شاه از روی تخـت روان برداشـتند،             . زنداش بیندازند 

شاه با مـشاهدۀ    . فی ندیدند درون آن جز لباسی ژنده و ظرف شیرفروشی مصط        
آنها از رفتار خود نسبت به وی متأثر شد و دستور داد از زندان آزادش کنند و                 

وقتی علت پنهان کردن آن لباسهای کهنه را جویا شـد، میـرزا             . نزد وی بیاورند  
الطاف ملوکانه بسته به اندک تقصیری اسـت ومـن          « : مصطفی در جواب گفت   

. حظه می توانند نظر مهر شاهی را از من بگردانند         بدخواهان بسیار دارم که هرل    
این لباس و ظروف کهن را نگاه داشته ام تـا اگـر بـه روز نخـستین بازگـشتم                    

شاه دسـتور داد لبـاس ژنـدۀ شـیر فروشـی اش را            » .وسیلۀ معاشی داشته باشم   
سوزاندند و سپس او را در زمرهْ ندیمان خاص خـود در آورد و سـالی چهـار                  

  ».ب برایش معین کردهزارتومان مواج
این داستان که در سفرنامۀ  ژرژ منوارینـگ، از همراهـان بـرادران شـرلی                

  جلد دوم کتاب زندگانی شـاه عبـاس اول           374آمده و نصراهللا فلسفی در ص       
نقل کرده بسیار شبیه است به داستان محمد علی بیک کر کیراق اصـفهانی کـه                

  :به این مضمون که. ست همان کتاب آورده ا104 تا 101همو در صفحات 
علی بیک به خـدمت خـان فـارس در آمـد جـز لبـاس ژنـدۀ                 چون محمد 

ولی از پرتو مهربانی شـاه عبـاس تـوانگر شـد و             . دهقانی خود چیزی نداشت   
شـاه  گفتند که ممکـن اسـت        اما هروقت که به او می     . اهم آورد ثروت بسیار فر  

 ن شاه است، هر   آ من هرچه دارم از   «: گفت روزی به حسابش رسیدگی کند می     
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. »دارم  و فقط لباس پارۀ خود را نگـاه مـی          کنم وقت اراده کند همه را تقدیم می      
کند خواست اطمینان شاه را به خود جلب         یرکانه در واقع می   او با این جواب ز    

در تـاریخ   . خواسـت  وقت از او حساب نمـی       که جلب هم شده بود و شاه هیچ       
 پیـدا   دیگری مشابه ایـن بـاز هـم       های   اگر جستجو شود دور نیست که داستان      

هایی همواره در ذهن انـسان و بـه ویـژه انـسان      نین دغدغه شود برای آن که چ    
گرفتار استبداد بوده و همواره وجدان منصف او برکـار و روزگـارش نظـارت               

  .      جدی داشته است
رسد و بـاالخره بـه ایـن        بگذریم نوبت به لطایف و طنزها می      از تاریخ که    

  :ن و منسوب به مال نصرالدین کهلطیفۀ شیری
روزی مال با چند نفر بـه مهمـانی دعـوت شـده بـود قبـل از ناهارتمـام                    «

در این بین صـاحب     . مهمانان در اتاقی نشسته و مشغول جویدن قندرون بودند        
وقتی همگی بر سـر سـفره نشـستند مـال           . خانه خبر داد که ناهار حاضر است      

اش چـسبانید و     رد و بـه نـوک بینـی       ندرونی را که مـی جویـد از دهـان درآو          ق
  .    مشغول خوردن غذا گردید

  مال این چه کاری است که کردی؟: ها پرسیدند مهمان
. مصلحت آن است که مال آدم فقیر همیشه جلو چشمش باشد          : مال گفت 

  ). 15مال نصرالدین، ص(
اگر بگردیم باز هم شاید مشابه این داستان در ادب فارسـی و حتـی در                

آنچه در همـۀ ایـن      . سی زبانان و در فرهنگ عامه بتوانیم پیدا کنیم        تداول فار 
ها، صرف نظر از قالب و صورت ادبی کار، مشترک اسـت جـوهره و                 داستان

پیامی است که در همۀ آنها دیده می شود و آن این است که انسان نیـاز دارد          
 پـا   خودش را همواره به یاد داشته باشد و بتواند آنجا که ضرورت پیدا کـرد              

روی نفس خویش بگذارد که این یک پیام کامالً اخالقی و همان اسـت کـه                
ابوالفضل بیهقی به عنوان غایت کار خود از نگـارش تـاریخ در نظـر داشـته                 

  .است
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