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بررسى آداب و فنون دبيرى در تاريخ بيهقى و 
مقايسه آن با چهار مقاله نظامى عروضى

على محمد پشت دار1
آزاده متحمل2

درآمد
  در فرهنگ معين، ذيل كلمه دبير نوشته شده: نويسنده، منشى، كاتب، درس خوانده و با سواد. ضمنًا اين 
كلمه از پهلوى گرفته شده و دبيرى و نويسندگى و كتابت، از مشاغل مهم ديوانى به شمار مى آمده و شغلى 
ــده و هر كسى كه به اين شغل رو  ــت. به طبع براى آن آداب و فنونى در نظر گرفته مى ش ــتقل بود  ه اس مس

مى آورده، بايد تمام اين فنون را فرا مى كرفته و سال ها در اين امر تجربه كسب مى كرده.
   از جمله افردى كه در اين امر دستى داشته و به عنوان دبير شناخته شده، ابوالفضل ب  يهقى، دبيرى توانا 
ــت. وى به خوبى از فنون دبيرى آگاه بوده و اين دانش را در اثر مهم او، تاريخ بيهقى  و مورخى نام آور اس
ــاهده كرد و آن را به عنوان منبع موثقى از تاريخ و  ـ كه ارزش تاريخى زيادي دارد ـ مي توان به خوبى مش

حتي نمونةآگاهى از فنون و آداب دبيرى، بررسى كرد.
ــاهده كرد، كتاب آيين دبيرى، به ظاهر  ــى كه اين آداب و فنون را مى توان در آن مش ــه كتاب هاي  از جمل

قديمى ترين اين نوع كتاب هاست. نويسنده اين كتاب خواجه محمد بن عبدالخالق ميهنى است.

am.poshtdar@pnu.ac.ir 1. دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسى دانشگاه پيام نور
2. كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسى
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مقدمه
ــده و به عنوان  ــته ش ــورد فنون و آداب دبيرى، كتاب هايى وجود دارد كه از قرن چهارم به بعد نوش در م
ــت. بسيارى از آنها به دست ما نرسيده و متأسفانه در  ــتفاده اهل اين فن بوده اس كتاب هاى تعليمى مورد اس

گذر زمان از بين رفته است.
ــته تحرير  ــت كه آن را محمد بن عبدالخالق ميهنى به رش    يكى از اين كتابهاى تعليمى آيين دبيرى اس
ــيار دقيق و كامل بيان كرده، كه اين خود از اهميت آداب دبيرى  در آورده و تمام آداب و فنون دبيرى را بس

حكايت دارد.
   اين كتاب در قرن 5 و 6 نوشته شده، در آن از آداب خط و قلم، داشتن خّطى خوش، پاكيزه نگاه داشتن 
ــخن رفته تا بكارگيرى صنايع لفظى و معنوى به  ــب براى يك دبير س دوات و قلم و انتخاب قلم هاى مناس

جا و اندازه.
ــمت شاگردى به  ــلطان محمود غزنوى با س ــالت س    ابوالفضل بيهيقى، از دوران نوجوانى در ديوان رس
دبيرى پرداخت و طى نوزده سال، آداب دبيرى و نويسندگى را به كمال آموخت. او سرآمد همه دبيران ديوان 
ــت. تاريخ بهيقى در سال 448 ق در 63 سالگى  ــد. و دبيرى چند سلطان غزنوى را به عهده داش ــالت ش رس
ــده و در 22 سال آخر زندگى اين دبير بزرگ به رشته تحرير در آمده؛ يعنى اواخر قرن 5. از  ــته ش بيهقى نوش

آثار ديگر او، زينت اآلداب است كه در آداب كتابت نوشته شده و اكنون در دست نيست.
   در مقاله حاضر، بررسى كوتاهى بر آداب و فنون دبيرى خواهيم داشت و سپس بعضى از اين متون را 
ــه آداب و فنون دبيرى در تاريخ بيهقى و چهار  ــيار كوتاه نيز به مقايس در تاريخ بيهقى بيان خواهيم نمود. بس

مقاله خواهيم پرداخت.

آداب و فنون دبيرى
در اين كتاب تعليمى به آداب و فنونى اشاره شده كه هر دبير بايد از آنها آگاه مى بوده:

ــتن دوات و قلم، انتخاب قلم هاى  ــتن خطى خوش و پاكيزه نگاه داش ــت كه داش 1. آداب خط و قلم اس
مناسب و يك اندازه و ميانه، از اولين اصول دبيرى است.

2. انتخاب هموار و مناسب با اندازه مناسب و معين (بر طومار سالطين و امرا، يا نواب ايشان نويسنده و 
جز آنها بر ثلثى از طومار و...)

3. طى نامه و در پيچيدن آن (طغراى سلطان را باالى تاى به دو فراشكننده و واله را به نيمه اين ...)
4. بياض سرنامه ( ... ملّطفه ها را چنان بگذارد كه الصاق توان كردن و نامه را چندان كه مقدار طى خواهد 

بودن دربارة آن بياض  بگذارند ...)
5. فاصله ميان سطرها: بايد بين خطوط فاصله باشد و درهم نوشته نشود.

ــود و ادب حكم  ــداى نامه را صدر نامه مى گويند كه بعد از ياد و نام خداوند آغاز مى ش ــدر نامه: ابت 6. ص
مى كند كه وقتى روى سخن با بزرگان است، افتتاح سخن به ثنا و دعا باشد.
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ــاهان بزرگ  ــلطان خداوند ولى النعم (كه مخصوص پادش ــب خطاب و القاب: مثًال به س ــت مرات 7. رعاي
ــه عميد، خواجة رييس و براى زنان  ــدر اجل، حضرت اعلى، مجلس اعلى، امير عميد اجل، خواج ــت)، ص اس

اجل سيده نوشته اند.
ــد، اهانت و توهين تلقى  ــود و اگر نباش ــود، بايد دعا آورده ش 8. دعا: هر جا كه از فرد محترمى ياد مى ش
ــت. خداى سبحان و تعالى، رسول اهللا صلّى عليه و سلّم، خليفة رسول  ــود. و بعضى اصناف دعا اين اس مى ش
ــنًا (براى فرزند  ــته (براى جانب محروس)، خواجه ادام اهللا عزه، انبته اهللا نباتًا حس رضى عنه، ادام اهللا حراس

ُخرد)، ادام اهللا عصمتها (براى زن) ( و گفته شده هر كجا براى زنى دعا ذكر شود، به ها و الف نويسند...)
ــد و  ــخن با اكفا باش ــند مگر با كهتران. و اگر در جايى روى س 9. در جمله به مخاطب (تو) و (من) ننويس
ــو) با اكفا و مهتران به هيچ وجه  ــظ من به كار ببرد، بايد بگويد من خادم، من كهتر و خطاب (ت ــد لف بخواه

روا نيست. 
ــه بعد از ثناگويى،  ــزرگان نياز و حاجت خود را بخواهد، بلك ــت كه در نامه به ملكوت و ب ــز نيس 10. جاي
دعاگويى و هواخواهى خواست خود را عرض كند و نشان دهد كه شكر گزار نعمت اوست، اما در نامه نوشتن 
ــدى و نياز حاجت خود را  ــرى دارند بر كاتب، مى تواند آرزومن ــانى كه يك درجه برت ــطحان يا كس به هم س

عرضه كند.
ــخنى بگويد كه  11. اگر دبيرى مى خواهد حاجت خود را عرضه كند در نامه  اى، يا با محاوره بايد ابتدا س
ــد و دل او را به دست آورد؛ يعنى تشبيب در سخن بياورد، سپس تخلّص كند و وقتى  ــايند مخاطب باش خوش

همة منظور خود را عرضه كرد، در آخر خواست خودش را مطرح كند.
12. چگونگى اتمام نامه: بايد كه مقطع سخن نيكو باشد و رسم دبيران آن است كه در آخر نامه بزرگان 
ــيد كه آنچه خواسته شده تحّكمى نيست، بلكه نيازمندى خود را به عنايت آن سلطان يا  ــان دهد و بنويس نش

آن بزرگ عرضه كرده است، و البته در نوشتن به اكفا و كهتران، روش نگارش متفارت است.
13. ذكر تاريخ از موارد مهم آيين دبيرى است، كه هر چه سالطين و فرمانروايان بنويسند ذكر تاريخ در 
آن واجب است، اما اگر كهتران به ولى نعمتان خود بنويسند، اگر مسافت دور باشد، نوشتن تاريخ مهم است 

و اگر براى دوستان بنويسند، آداب است كه بدون تاريخ نباشد.
14. از موارد مهم ذكر تاريخ نوشتن جايگاه آن است كه اگر نامه از ديوان بزرگان باشد، بايد كه تاريخ را 

در آخر نامه نويسند و اگر از سوى كهتران باشد در اّول نامه بعد از صدر مى نويسند.
ــت، به دنبال آن، كلمة استثناء (ان شاء اهللا) ذكر شود.  ــخنى كه مربوط به آينده اس 15. ختام نامه، هر س
ــته شده  ــالم. و آن گاه زندگانى با همان القاب و خطاب هايى كه در صدر نوش ــود، والس وقتى نامه تمام مى ش

بنويسد و به دنبال آن تحميد1 و صلوات و كلمة اعتصام را بنويسند.

1. حمد و ستايش خداوند 
2. عباراتى مانند حسبى اهللا و كفى، حسبنا اهللا و ...



13
91

يز 
پاي

 / 
17

ش 
 ،5
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

456

بررسى آداب و فنون دبيرى در تاريخ بيهقى و .../ على محمد پشت دار- آزاده متحمل

16. عنوان، وقتى كه رعيت به ملكوت نامه مى نويسند، عنوان نمى نويسند و فقط نام خود را وقتى كه نامه 
را تا مى كنند، در طرف چپ از سر كاغذ در جايگاهى كه نام كاتب نوشته شده، اسم خود را مى نويسند به آن 
اسمى كه در ميان عوام مشهورتر است بدون الف و الم (بنده حسن فالنى، يا كمترين بندگان بُلفضل فالنًا) 

كه براى نوشتن عنوان نامه، آداب فنونى با رعايت شرايط خاص ذكر شده كه در اين نوشته نمى گنجد.
17. ُمهر كردن نامه، مهر كردن نامه  اى كه به سلطان نوشته شده را با گل سياه مهرى كرده اند و هر چه 

به رعيت و اكفا مى نوشته اند با موم سياه .
ــت (جهت  ــيده اند  و جايز بوده اس ــد، كمى خاك پاكيزه بر آن مى پاش ــتن نامه اگر تر باش 18. بعد از نوش
ــد و  ــكل مربع نباش ــه آن را مى كندند تا ش تبرك و تيّمن) و البته قبل از اينكه نامه را تا كنند، قدرى از گوش

نحوست نداشته باشد.
ــان بايد آن را رعايت  ــده كه كاتب ــتن عنوان و فصل بر ظهر نامه ذكر ش ــى براى نوش 19. آداب و قوانين

مى كرده اند و مستوفيان در اين باره عادتى ديگر داشته اند.
20. بعد از پيچيدن آن نيز آدابى ذكر شده كه چگونه نامه را بايد تا بزنند.

21. طرز نوشتن توقيع و رعايت چگونه نوشتن آن نيز از فنون و آداب دبيرى است.
22. خوب گوش كردن و خوب به ذهن سپردن مطالب نيز از نكته هاى مهم آداب دبيرى به شمار مى آيد. 
ــتگى نيز از فنون و آداب دبيرى محسوب مى شود. از مواردى كه در  ــتى و شايس 23. امانت دارى و دربس

سياقت سخن نوشتن بسيار اهميت دارد، سه نكته است:
الف ـ شناختن معنى و تّصور كردن آن؛ ب ـ به كار گرفتن الفاظى كه مبتنى بر معنى و مفهوم آن باشد 

(معنى و لفظ برابر باشند). و ج ـ به كار بستن آن الفاظ و نوشتن آن سخن به روشن ترين وجه.
   معنى: بايد خوب روى مقصودهاى نامه فكر كند و بداند كه چه چيزهايى را بايد بنويسد و وقتى آن را به 
رشتة تحرير در مى آورد، بايد كه تا آخر ادامه دهد و از شاخه  اى به شاخة ديگر نپرد و رشتة كالم را از دست 

ندهد و اگر مطلبى به ذهنش رسيد كه با معنى كالم تناسب داشت، آن را بر سبيل حشر به كار به گيرد.
ــروع كند، بايد كه مطلب دوم با آن     وقتى مى خواهد مطلب اول را به پايان ببرد و مطالب ديگرى را ش
تناسب داشته باشد و بى ربط با كالم اوليه نباشد. زمانى كه ميان دو مطلب هيچ ارتباطى نباشد، بايد آن معنى 

كالم و جملة اول را با آوردن بيتى يا حكمتى تمام كند و سپس جملة بعدى و مطلب بعدى را آغاز نمايد.
ــود كه دبير از به كار گرفتن كلماتى     در فنون الفاظ نيز مواردى در آداب و فنون دبيرى بايد رعايت ش
ــان و  ــت، همچنين به كار گرفتن كلمات ركيك. و بايد كه از كلماتى آس ــده اس كه غريب و نادرند، منع ش

متداول استفاده كند.
ــنه شد، بلكه گويند طبيعت تقاضاى غذا  ــتفاده نكند؛ مثًال نگويد گرس در مورد بزرگان از كلمات منفى اس

كرد. و اگر لفظ از معنى قاصر بود، بهتر است از مجاز استفاده كنند.
اگر لغتى فارسى نزد خواص پسنديده تر بود، متداول آن را به كار بگيرند.

در سياقت كالم آنچه را مهم تر است، اول بياورند و مقصود خود را آشكار نكنند، مگر اينكه اول مقدمه  اى 
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در تشبيب بياورند و بعد تخلّص كنند و در تشبيب متناسب با موضوع از كلمه ها استفاده كنند. در نوشتن نامه 
ــد  ــكار و مفهوم گرداند و اگر با لفظى كوتاه مى توان معنى را تمام كرد، آن را به درازا نكش بايد مقصود را آش

و اگر با لفظى كوتاه مفهوم نمى شود، بايد كه آن را بسط دهد.
ــرح داد و بايد ميانه رو بود. از ديگر فنون دبيرى آن است كه در ثنا و شكايت  ــان را نبايد ش ــخنى آس    س
ــت كه در كتاب آيين دبيرى ذكر  ــو نكند. چند نكته و ديگر نيز كه رعايت آن براى اهل دبيرى الزم اس حش

شده، عبارتند از :
ــخن آرد و به جايگاه بنهد، چنان كه به جاى  ــروف كه اهل روزگار به كار مى برند، در س ــاى مع 1- بذله ه

گريختن بنويسد: سر خويش گرفتم. 
2- مثل هاى خوش و متداول به كار برد در اثناى سخن، ... مرا دل مى سوزد و تو را دامن

3- حكمت هاى مشهور به كار برد: بد مكن و بد مينديش تا بدت نيايد پيش 
4- استعارات خوب عادت كند.

5- اشعار تَر و آبدار و بر حكمت به كار دارد.
6- از به كار بردن حشو بد پرهيز بايد كردن.

7- وصف و تشبيه و الفاظ برگزيده در كار آرد و از سجع پرهيز كند.
ابوالفضل بيهقى، دبير سلطان محمود و سلطان محمد بن محمود و سلطان مسعود و آن گاه دبير سلطان 
ــلطان فرخزاد بود. در پرتو تهذيب و تربيت بو نصرمشكان، آداب نويسندگى و دبيرى را به كمال  مودود و س
ــالت غزنوى است ـ  ــتة اين دبير ديوان رس ــته و در كتاب تاريخ بيهقى ـ كه نوش آموخت. او خطى نيكو داش
ــاهده كنيم و در جاى جاى اين كتاب مى بينيم كه آداب و  ــندگى و دبيرى مش مى توانيم قدرت او را در نويس

فنون دبيرى رعايت شده است.
همان طور كه در مقدمه دربارة آداب و فنون دبيرى سخن گفته شد، داشتن خطى نيكو و آشنايى به اين 
ــته و مقرمط،  ــت. بيهقي نيز به گفتة خودش در تاريخ بيهقى، خطى خوش داش هنر، از الزمه هاي دبيري اس
ــت.«و به ديوان باز آمديم، بونصر قلم ديوان برداشت و نسخت  ــته اس يعنى خط ريز و نازك را خوب مى نوش
كردن گرفت و مرا پيش نشاند تا بياض مى كردم و تا نماز پيشين در آن روزگار شد و از پرده منشورى بيرون 
ــت و نخواهد ديد و  ــرف كس آن چنان نديده اس آمد كه همه بزرگان و صدور اقرار كردند كه در معنى اش

منشور بر سه دسته كاغذ به خط من مقرمط نبشه شد». ص 197
ــتى كه امام روزگار بود در  ــخت نامه بكرد نيكو به غايت، چنان كه او دانس ــتادم خواجه بونصر نس «در اس
دبيرى و آن را تحرير من كردم كه بوالفضلم كه نامه هاى حضرت خالفت و از آن خانان تركستان و ملوك 

اطراف همه به خط من رفتى».ص 445
بيهقى همة وقايع را با هوشمندى و دقت نظر ثبت كرده و البته هر چه را در خور توجه بوده، ضبط نموده 
ــته و در انتظار حسنك، يك ساعت  ــت. «در من كه بوالفضلم و قوى بيرون طارم به دكان ها بوديم نشس اس

ببود، حسنك پيدا آمد بى بند». ص 231
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ــز در تاريخ بيهقى  ــت كه اين مطلب را ني ــتگى اس ــتى و شايس ــر آداب دبيرى، امانت دارى و درس از ديگ
مى توانيم بيابيم.«در استادم برفت و نزديك امر بمان تا نماز ديگر، پس به ديوان باز آمد و آن ملطفة بوالفتح 

حاتمى نايب بريد مرا داد و گفت: مهر كن و در خزانة حجت نه.» ص 874
در همه جا نام خود را آن چنان كه رسم دبيرى است، بدون لقب و القاب ذكر مى كند. «من كه بوالفضلم 

كتاب بسيار فرونگريسته ام خاصه اخبار و از ان التفاط ها كردم.» ص 27
ــعار و ابيات است كه  ــد، به كار گرفتن امثال و حكم، آيات و احاديث و اش از جمله آداب دبيرى كه ذكر ش

در جاى جاى تاريخ بيهقى مشاهده مى شود.
«اين بوسهل مردى امام زاده و محتشم و فاضل و اديب بود، اّما شرارت و زعارتى در طبع وى مؤكد شد 

«وال تَبديَل لِخلق اهللاِ» و آن شرارت و دلسوزى نداشت» ص226
در مورد ذكر تاريخ، در تاريخ بيهقى، اول هر مطلب تاريخ به صورت روز و ماه ذكر شده و ذكر سال وقوع 

در ميانة مطالب آمده است.
«در روز شنبه، نهم ماه رجب ميان دو نماز، بارانكى خرد خرد مى باريد.» ص410

«در ذوالقعده سنة ثلثين و اربعمائه، سلطان شهاب الّدوله و قطب المله ـ َرِضَى عنه ـ در مركز عز به هرى 
رسيده.» ص 919

«و گفت: اين سودايى است محرق، اِشَرب و اطَرب َوَدِع الّدنيا، بخور.» ص 922
«اين جهان گذارن را خلود نيست و همه به كاروانگاهيم ».ص502

ــدن حسنك را شرح مى دهد، از بى وفايى دنيا سخن مى گويد. ميان دنبالة مطلب كه دربارة  وقتى بردار ش
ــتقيم وجود ندارد. از آداب و فنون دبيرى بهره  ــت با جمله اول، ارتباطى مس ــهل زوزنى و رفتار وى اس بوس

مى گيرد و چند بيت مى آورد و مطلب را ادامه مى دهد:
«لَُعمُرك ما الّدنيا بداِر اقامٍه

اذا زال عن َعيِن الَبصير فطاوءُ ها» ص23
    گفته شد هرجا از فرد محترمى ياد مى شود، بايد جمله اي دعايي آورده شود كه البته همه جا در تاريخ 
ــده است. پس از ذكر بعضى از نام ها جمله اي دعايي آورده، ولى براى برخي نياورده و  بيهقى اين رعايت نش

اسم بعضى را با احترام ياد كرده و بعضى را نكرده.
«سلطان مسعود ـ رضى اهللا عنه ـ خلوت كرد.» ص205

«و اين پيغام ها كه به خواجه احمد حسن مى رفت، بوسهل را گفته بود.»ص 199
از فنون دبيرى، نگاه داشت مراتب خطاب و القاب است كه در تاريخ بيهقى به وفور مى توان ديد.

«حِق خداونِد ماضى را نگاه دارد.» ص 464
«يكى آنكه صالِت امير محمد، برادر خداوند، باز ستدند.»ص 464

ــه در تاريخ بيهقى قابل  ــت ك ــبيه و الفاظ برگزيده اس ــى از فنون دبيرى، به كار گرفتن وصف و تش  يك
مشاهده است.
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ــكر پاشيده و به ديگر دست زهر كشنده، گروهى را به  ــت ش «فصلى خوانم از دنياى فريبنده به يك دس
پيراهن نعمت پوشانيد تا خردمندان را مّقرر گردد كه دل نهادن بر نعمت دنيا محال است.» 512

از ديگر متون دبيرى استفاده از اشعار تر و آبدار و پرحكمت است.
ــد دّيار ــركار و بخت باش ــد بَ ــو مرد باش چ
ــق، زّر عيار ــه خل ــد ب ــره نماي ــاك تي ز خ
ــگاه در آنك  ــم بزرگى كند ن فلك به چش
ــردى كار ــر خ ــارد ز به ــچ ني ــه هي بهان

ــرايطى را ذكر كرده كه هر دبير بايد آن شرايط را كسب كند و به طبع فن  ــخص دبير، ش نظامى براى ش
دبيرى و آداب اين شغل در اثناى اين شرايط بيان شده كه به اختصار ذكر مى شود.

1- از نظر شخصّيتى دبير بايد با اصل و نسب ، با آبرو و شريف باشد. (نظامى عروضى، 1387 : 9)
نمونه هايي از شرط اّول دبيرى را كه نظامى بيان كرده، مى توان از خالل تاريخ بيهقى به وفور پيدا كرد. 

به عنوان نمونه:
«بونصر گفت: زندگانى خداوند دراز باد. عبيداهللا را امير محّمد فرمود تا به ديوان آوردم حرمت جّدش را، 

و او برنايى خويشتن دار و نيكو خط است و از وى دبيرى نيك آيد.» (بيهقى، 1389: 176)
2- شخصى با دّقت نظر فراوان، متفّكر و داراى انديشة روشن و رأى حاذق و نافذ باشد. (نظامى عروضى، 

(20 : 1387
در اين مورد نيز مى توان به «بونصر مشكان، استاد بيهقى» اشاره كرد. در جايى از تاريخ بيهقى مى خوانيم 
كه سلطان مسعود دربارة لزوم مصالحه با تركمانان از بونصر چاره جويى مى كند و اين خود نشان دهندة رأى 

حاذق و نافذ دبير است.
ــت بنگويى و غير صالح  ــكان] كه جز راس ــت، تو مردى اى [بونصر مش «.....رأى ما در اين متحّير گش
نخواهى، در اين كار چه بينى؟ بى حشمت بازگوى كه ما را از همه خدمتكاران دل بر تو قرار گرفته است كه 

پيش ما سخن گويى و اين حيرت از ما دور كنى و صالح كار بازنمايى.» (بيهقى، 1389: 770)
و در جاى ديگر به روشن رأيى و خرد و علم استادش اذعان مى كند.

«چه بود كه اين مهتر نيافت از دولت و جاه و منزلت و خرد و روشن رأيى و علم؟» (همان، 794)
ــودمند است و در حّل  ــد، زيرا اين علوم در گفتگوهاى ميان مردم س 3- از علوم بالغى و خطابى آگاه باش

و فصل امور به كار مى رود. (نظامى عروضى، 1387 : 20)
ــت. واژه هاى زيبا، تركيبات بى مانند، ضرب المثل هاى  بيهقِى دبير، هيچ گاه از اين علوم بى بهره نبوده اس
ــى و باالخره اطناب هاى دلچسب و به جا و به اقتضاى موقع و گاه ايجازهاى مناسب زمان در  ــيرين فارس ش
ــيار گيراتر و  ــته بيان او بس ــبب گش كتابش، نه تنها مالل انگيز نگردد يا خللى به معنى وارد نياورد، بلكه س

بليغ تر شود.
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 مختصراً نمونه هايى در اينجا ذكر مى گردد:
از امثال و حكم:

ــت ببريد و اندازه نگرفت، پس بدوخت تا موزه و قبا  ــت كه «قّدر ثمَّ اقطع» او نخس «و در امثال اين اس
تنگ و بى اندام آمد.» (بيهقى، 1389: 340)

از تركيبات بى مانند وى: مثًال با كلمة «گونه»: «روز شنبه نهم ماه رجب ميان دو نماز، بارانكى خردخرد 
مى باريد، چنان كه زمين ترگونه مى كرد». (همان: 340)

از كالم ايجاز آفرينش: در مورد زير نظر داشتن امير يوسف به فرمان مسعود:
ــرف كرده بودند تا انفاس امير يوسف مى شمرد.»  ــنودم كه طغرل حاجبش را بر وى در نهان مش «ش

(همان: 78)
ــت  ــورت با مخاصمت در مدح و ذم و به دس زيرا به گفتة نظامى اين علوم هنگام يافتن روش گفتگو، مش
ــى يا كوچك كردن آن كار و در بهانه  ــى يا برانگيختن فردى در كارى، بزرگ كردن كار كس آوردن دل كس
ساختن و عذرخواهى از شخصى يا مالمت كردن و درشتى كردن با كسى در زمان، استوار ساختن پيمانى يا 
يادآورى گذشته و آشكار كردن نظم و ترتيب كالم در هر حادثه و واقعه اى به يارى دبير خواهد آمد تا بتواند 

وظيفه خود را درست انجام دهد. (نظامى عروضى، 1387 : 20)
4- دبير بايد از ادب، بهره اى وافر و فراوان داشته باشد. (نظامى عروضى، 1387 : 20)

مثال از تاريخ بيهقى:
«و اين خوارزمشاه را حلم به جايگاهى بود كه روزى شراب مى خورد بر سماع رود و مالحظة ادب بسيار 
ــل بيهقى] پيش او بودم و ديگرى كه وى را  ــخت فاضل و اديب بود و من [ابوالفض ــردى كه مردى س مى ك
صخرى گفتندى، مردى سخت فاضل و اديب بود و نيكو سخن و ترّسل، ولكن سخت بى ادب، كه به يك 
رس». (بيهقى، 1389: 908) ره [به هيچ وجه] ادِب نفس نداشت و گفته اند كه ادب النَّفس، خيٌر ِمن ادب الدَّ

5- باقياسات منطقى آشنا باشد. (نظامى عروضى، 1387 : 20)
بى شك بيهقى را مى توان َمَثل اعالى اين شرط دانست. وى از جالينوس- فيلسوف و بزرگ ترين طبيب 
ــت: «هر آن بخرد كه عيب خويش را نتواند دانست و در غلط است واجب چنين كند كه  ــخنى آورده اس - س
ــتان برگزيند خردمندتر و ناصح تر و تفّحص احوال و عادات و اخالق خويش را بدو  ــتى را از جملة دوس دوس

مفّوض كند تا نيكو و زشت او بى محابا با او باز مى نمايند...» (بيهقى، 1389: 125/124)
ــده  ــه فقد عرف ربّه»، چنين متذّكر ش ــوِد وى دربارة حديث پيامبر(ص): «َمن َعرَف نَفس ــا در جايى خ ي
است:«پس چون نيكو انديشه كرده آيد، در زير اين كلمة بزرِگ سبك [سهل و آسان] و سخِن كوتاه بسيار 
فايده است كه هركس كه او خويشتن را بشناخت كه او زنده است و آخر به مرگ ناچيز شود و باز به قدرت 
ــت كه آفريدگار چون  ــت و مقّرر گش آفريدگارـ  جّل جاللهـ  ناچار از گور برخيزد و آفريدگار خويش را بدانس
ــت. و آن گاه وى بداند كه مرّكب است از چهار  ــت و اعتقاد  درست حاصل گش ــد، او را دين راس آفريده نباش
ــت و  ــت نهاده بگش ــت و هرگاه كه يك چيز از آن را خلل افتاد، ترازوى راس چيز كه تن او بدان به پاى اس
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نقصان پيدا آمد». (همان:119)
6- بر رتبه و مرتبة افراد و اشخاص زمان خود كامًال واقف باشد و قدر و ارزش هر شخص از افراد زمان 

خود را بداند. (نظامى عروضى، 1387 : 20)
مثال بارز آن را مى توان از يادكردهاى بيهقى در مورد استادش بونصر مشكان دانست. چنان كه در رثاى 
وى چنين بيان كرده است: «و اّما به حقيقت ببايد دانست كه «ُختِمِت الكفايُة و البالغُة و العقُل به»؛ [پايان 
يافت كفايت و رسايى سخن و خرد به وى] و او اولى تر است بدانچه بوالقاسم اسكافى دبير رحمة اهللا عليه 

گفته اند. شعر:
سائِِل ُعّطلت        بفقدانِه اَقالمُه و دفاتِرُه اَلم تَر ديوان الرَّ

[ترجمه: آيا نديدى ديوان رسائل را كه قلم ها و دفترهايش از فقدان وى بيكار و معّطل مانده است.]
ــال در پيش او بودم عزيزتر از فرزندان وى و نواخت ها ديدم و نام و  ــت و نوزده س و چون مرا عزيز داش
ــن و معالى وى كه مرا مقّرر گشت بازنمودن و آن را  ــتم بعضى را از محاس مال و جاه و عّز يافتم، واجب داش
ــت، بگزارم.» (بيهقى،  ــتم نمود تا يك حق را از حق ها كه در گردن من اس تقرير كردن و از ده، يكى نتوانس

(795 :1389
7- دنيا دوست و دنيا پرست نباشد. (نظامى عروضى، 1387 : 20)

سراسر تاريخ بيهقى، اندرزدهى و عبرت آموزى است كه مسلمًا اين شرط عروضى را هم در برگرفته است. 
به عنوان نمونه بيهقى در رثاى بونصر مشكان چنين مى نويسد:

«و از هرگونه روايت ها كردند مرِگ او را [بونصرمشكان] و مرا با آن كار نيست، ايزد عّز ذكره تواند دانست 
كه همه رفته اند. پيش من بارى آن است كه ُملك روى زمين نخواهم با تبعت آزارى بزرگ تا بخون رسد، 
كه پيداست كه چون مرد[ آدميزاد] بمرد و اگرچه مال و جاه دارد با وى چه همراه خواهد بود. و چه بود كه 

اين مهتر نيافت از دولت و جاه و منزلت و خرد و روشن رأيى و علم؟» (بيهقى، 1389: 794)
و در جاى ديگر چنين پند مى دهد: 

ــوه يى كه زمانه دهد، فريفته نشود و برحذر مى باشد از بازستدن  ــت كه به نعمتى و عش «و خردمند آن اس
كه سخت زشت ستاند و بى محابا. و در آن بايد كوشيد كه آزاد مردان را اصطناع [نيكويى كردن] كند و تخم 
ــد كه همه خود  ــد، هم اين جهانى و هم آن جهانى، تا از وى نام نيكو يادگار ماند و چنان نباش ــى بپراگن نيك

خورد و خود پوشد كه هيچ مرد بدين نام نگرفته است.» (همان: 308)
8- ظاهر بين نباشد و به تحسين و ... غرض ورزان توّجه نكند و مغرور نباشد و از دانايى بهرة كامل داشته 

باشد. (نظامى عروضى، 1387 : 20)
ــتان و مهتران باز مى نُمايم از آن خويش  «و چه چاره بود از بازنمودِن اين احوال در تاريخ كه اگر از دوس
ــتن را ستايش گرفت، كه صولى  ــدم تا نگويند بوالفضل صولى وار آمد و خويش هم بگفتم و پس به كار باز ش
ــت و سخت  ــت و آن را اوراق نام نهاده اس ــيان ـ رضى اهللا ـ عنهم تصنيفى كرده اس در اخبار خلفاى عّباس
بسيار رنج برده كه مرد فاضل و يگانة روزگار بود در ادب و نحو و لغت راست كه به روزگار چون او كم پيدا 



13
91

يز 
پاي

 / 
17

ش 
 ،5
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

462

بررسى آداب و فنون دبيرى در تاريخ بيهقى و .../ على محمد پشت دار- آزاده متحمل

ــعر خويش را ستودن گرفته است و بسيار  ــتاده است [اصرار ورزيده] و خويشتن را و ش ــده است، و درايس ش
ــتدندى. و از آنها آن است كه زير هر  ــعار آورده و مردمان از آن به فرياد آمده و آن را از بهر فضلش فراس اش
قصيده نبشته است كه «چون آن را بر بوالحسن على بن الفرات الوزير خواندم، گفتم اگر بحترى شاعر وزير 
قصيده يى بدين روى و وزن و قافيت خواهد هم از آن پاى باز پس نهد، وزير بخنديد و گفت همچنين است» 
و مردمان روزگار بسيار از آن بخنديده اند و خوانندگان اكنون نيز بخندند. و من كه بوالفضلم، چون بر چنين 

حال واقفم، راِه صولى نخواهم گرفت و خويشتن را ستودن.» (بيهقى، 1389: 801/802)
ــود را حفظ كند و از آنان به بدى ياد نكند.  ــتن نامه و حكايت آبرو و عرض مخدومان خ ــگام نوش 9- هن

(نظامى عروضى، 1387 : 20)
ــالت شده بود، «بسيار نرم و  ــهل زوزنى كه رئيس ديوان رس ــكان، از بوس بيهقى پس از مرگ بونصر مش

درشت ديد» با اين حال از وى چنين ياد مى كند:
«و مردى بزرگ بود اين استادم[بوسهل زوزنى]، سخنى ناهموار نگويم.» (بيهقى، 1389: 801)

يا در ذكر برداركردن حسنك وزير، چنين اذعان مى كند:
«از اين قوم كه من سخن خواهم راند، يك دو تن زنده اند در گوشه يى افتاده و خواجه بوسهل زوزنى چند 
ــت و به پاسخ آن كه از وى رفت گرفتار، و ما را با آن كار نيست- هرچند مرا  ــت تا گذشته شده اس ــال اس س

از وى بد آمد- به هيچ حال، چه عمر من به شست و پنج آمده و بر اثِر وى مى ببايد رفت.» (همان:221)
ــتيزد. (نظامى عروضى، 1387  ــل با بزرگان با احترام رفتار كند و با آنان نس 10- هنگام نامه نگارى و ترّس

(21 :
در اينجا مى توان به نامة بونصر مشكان كه براى آلتونتاش به رشتة تحرير كشيده، اشاره كنيم. وى در اين 
ــلطان  ــت. همان طور كه مى دانيم، س نامه آلتونتاش را با طرزى مؤدبانه و محترمانه مورد خطاب قرار داده اس
مسعود وجود آلتونتاش را براى تحيكم مبانى سلطنت خويش الزم مى داند، ولى هيچ گاه از او اطمينان خاطر 
ــت و همواره ميان خوف و رجا زندگى مى كند و پايان  ندارد و آلتونتاش نيز از عاقبت كار خويش بيمناك اس
ــاه نزد سلطان مسعود  ــدان مرتبًا از خوارزمش ــت كه حاس ــكار اس كارش را مبهم و تاريك مى بيند. كامًال آش
بدگويى مى كنند و سلطان هم كم و بيش در نهان از آلتونتاش ناخشنود است. خصوصًا كه وى از پدريان و 

دوست نزديك حاجب على قريب است.
ــم اهللا الّرحمن الّرحيم، بعد الصدر و الدعاء، ما با دِل خويش، حاجب فاضل، عّم خوارزمشاه آلتونتاش  «بس
ــفقت و مهربانى  را بدان جايگاه يابيم كه پدِر ما امير ماضى بود، كه از روزگار كودكى تا امروز او را بر ما ش

بوده است كه پدران را باشد بر فرزندان...» (بيهقى، 1389: 101)
11- اگر بين مخدوم و مخاطب او دشمنى است، او حرمت قلم را نگه دارد و غيبت آن فرد را نكند و به 
آبروى او صدمه نرساند، مگر در مورد كسى كه پاى از گليم خويش فراتر گذاشته يا وقتى كه الزم به مقابله 

به مثل باشد؛ يعنى وقت شناس و موقعّيت سنج باشد. (نظامى عروضى، 1387 : 21)
ــتقيم از كسى برمى خوريم. آنجا هم كه ناگزير مى شود  ــر اثر بيهقى به ندرت به عيب جويى مس در سراس
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عيبى را باز نمايد، با ظرافت و اظهار تأّسف به آن مى پردازد. 
ــلطان  ــين و اربعمائه در فرخ روزگار س ــنة خمس «امروز كه من اين قّصه آغاز مى كنم، در ذى الحّجه س
معّظم ابوشجاع فرخزاد ابن ناصر دين اهللا اطال اهللا بقائه........ اين بوسهل مردى امام زاده و محتشم و فاضل 
ــده «و التبديل لخلق اهللا» و با آن شرارت، دلسوزى  ــرارت و زعارتى در طبع وى مؤّكد ش و اديب بود، اّما ش
نداشت و هميشه چشم نهاده بودى تا پادشاهى بزرگ و جّبار بر چاكرى خشم گرفتى و آن چاكر را لت زدى 
و فروگرفتى، اين مرد از كرانه بجستى و فرصتى جستى و تضريب كردى و المى بزرگ بدين چاكر رسانيدى 

و آنگاه الف زدى كه فالن را من فروگرفتم. و اگر كرد، ديد و چشيد.» (بيهقى، 1389: 222)
12- دبير در هنگام ذكر عنوان نامه، موظف است كه تعادل را حفظ كند و ميانه روى نمايد و در مورد هر 
ــب و جايگاه آن شخص است. (نظامى  ــد كه برازندة موقعّيت، اصل و نس كس عنوان را همان طورى بنويس

عروضى، 1387: 21)
مثال: «الى حضرة الشيخ الّرئيس الجليل السّيد موالنا ابى الفضل سورى بن المعتز من العبيد يبغو و طغرل 

و داود موالى اميرالمؤمنين.» (بيهقى، 1389: 611)
ــافهة امير مسعود با ابوالقاسم حصيرى: «يا اخى و معتمدى ابالقاسم الحصيرى أطال اهللا  نمونة ديگر، مش

بقائَك» (همان: 274)
ــه گاه عنوانى را كه  ــت ك ــه اين عناوين و لقب هاى احترام آميز در مكتوب و مخاطبه چندان اس ــه ب توّج
ــده بود معّين مى كرد،  ــلطان براى فردى كه به شغلى جديد منصوب ش ــارة س ــالت به اش صاحب ديوان رس
ــهل  ــكان، بوس ــت، چنانكه خواجه احمد عبدالّصمد وزير از اينكه بونصر مش موجب رنجش ديگران مى گش
حمدوى كدخداى رى را به مخاطبة «الشيخ العميد» مفتخر كرده است، رنجيده مى شود و پيغامى عتاب گونه 
ــيلة دبيرش بيهقى به وى مى دهد و البته بونصر صاحب ديوان هم پاسخى به شرح مى دهد و درستى  به وس

كار خويش را مى نمايد.
«و اين سلطان ما امروز نادرة روزگار است، خاّصه در نبشتن و نامه فرمودن و مخاطبه نهادن و مخاطبة 

اين بوسهل به لفظ عالى خويش گفته است كه «عميد» بايد نبشت». ( بيهقى، 502:1389)
نيز از مهم شمردن و توجه به اين القاب است كه سلطان مسعود دستور مى دهد نعوت و عناوين احترامى 
ــور و نامة او استخراج گردد و در خطبه بدان خوانده شود: (ركنى يزدى،  ــته بود از منش كه خليفه برايش نوش

(250:1374
ــلطان بزرگ را بدان خوانند و  ــور و نامه، و القاب پيدا كردند تا اين س ــتند از منش ــخت ها برداش  «و نس
ــلطانى اين بود كه نبشتم: ناصر دين اهللا، حافظ عباداهللا، المنتقم من اعداء اهللا، ظهير  خطبه كنند. و نعوت س

خليفة اهللا اميرالمؤمنين» (بيهقى، 53:1389)
13- نگاه داشتن حرمت قلم و حفظ حرمت قلم از قوانين اساسى و بنيادى دبيرى است. (نظامى عروضى، 

(21 : 1387
ــت در آنجا رقعه اى  ــته ها را نگريس زمانى كه محمود غزنوى خوارزم را گرفت، به دوات خانه دفت و نوش
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بود كه يعقوب جندى به زبان خوارزمى نبشته بود و«در آن تضريب در باب امير محمود و آتش فتنه را باال 
ــد «و فرمود تا جندى را  ــم ش داده و از نوادر و عجايب» امير محمود آن نامه را داد تا ترجمه كنند و در خش
ــت و نصيحت ها كرد و بترسانيد كه قلم روان از شمشير گردد[قّوت قلم و  ــند».... و وزير نامه ها نبش برداركش

روانى سخن وزير همچون قدرت شمشير سلطان محمود شد].» (بيهقى، 1389: 912)
ــكافى چنين آورده است كه مى تواند حائز اين شرط نظامى  يا در جايى ديگر در قصيده اى از بوحنيفة اس

عروضى نيز باشد:
درنمانى ز ُملك هفت اقليم با قلم چون كه تيغ يار كنى  

(همان:488)
همان طور كه مشاهده شد، قلم را برابر با شمشير كه از ملزومات كشوردارى است و داراى حرمت است، 

مى دانستند.
ــده، تأكيد بر خواندن  14- از مهم ترين مواردى كه در ارتباط با آداب و فنون دبيرى در چهارمقاله ذكر ش
ــرب و عجم، مطالعة  ــن يادگيرى امثال و كلمات ع ــت و همچني ــط دبير اس ــرآن و فراگيرى احاديث توس ق
ــت و خواندن كتاب هايى چون مقامات حريرى و  ــل و نامه نگارى اس ــتگان كه در باب تّرس كتاب هاى گذش
ــت. (نظامى  ــلّط بر اين مطالب اس ــعراى عرب و عجم و فراگيرى و تس حميدى، كتاب هاى ادبى و ديوان ش

عروضى، 1387: 22)
ــا و  ــعود غزنوى] زنى پارس ــلطان مس ــى بود مرا [عبدالغّفار از دبيران دانا و معتمد س ــال: «... و جّده ي  مث
خويشتن دار و قرآن خوان و نبشتن دانست و تفسير قرآن و تعبير و اخبار پيغمبر ـ صلى اهللا عليه و سلّم ـ نيز 
ــت. پس جّد و جّدة من، هر دو به خدمت آن خداوندزادگان مشغول گشتند .....و او را پيوسته  ــيار ياد داش بس
ــتان  ــخت بزرگ بودم، به دبيرس بخواندندى تا حديث كردى و اخبار خواندى و بدان الفت گرفتندى. و من س
ــد كه اديب خويش  ــتمى. تا چنان ش ــد رفتمى و خدمتى كردمى چنان كه كودكان كنند و بازگش ــرآن خوان ق
ــعود] را كه او را به سالمى گفتندى، امير مسعود گفت: عبدالغّفار را از ادب چيزى ببايد آموخت.  ــلطان مس [س
وى قصيده اى دو سه از ديوان متنّبى و «قفانبك» [بايستيد تا بگرييم] مرا بياموخت و بدين سبب گستاخ تر 

شدم. (بيهقى، 1389: 133)

نتيجه:
ــت، اين شغل از مهمترين پيشه ها بود. پيش از اين دوره نيز  ــتغال داش در عصرى كه بيهقى به دبيرى اش

دبيرى و نويسندگى، مقامى واال بوده است. 
ــه الزمة آن به طور  ــر آن رفت، ويژگى هاى دبير بود ك ــرى كه در اين پژوهش ذك ــون دبي از آداب و فن
ــت.  ــتن خطى نيكو اس ــتن ادب نفس، ادب درس و اّطالع كلى از علوم مختلف، عربي دانى و داش كلّى داش
ــخنانى به ميان رفت كه انواع قلم و انواع قطع كاغذ و... بود كه هر كدام بنابر  همچنين از ادوات دبيري، س
ــان و قلم باريك (خط ريز)  ــالطين و والي ــت براى س ــام گيرندة نامه متفاوت بود، به طورى كه قلم درش مق
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مخصوص مستوفيان بود و در مورد اندازة كاغذ نيز نوشتن روى نصف طومار، مخصوص سالطين و امرا يا 
نّواب ديوان هاى آنها بوده و براى غير اين افراد بر ثلث طومار نوشته مى شده است.

كثرت اشعار عربى اثبات مى كند كه وى چندان با لغت و ادب عرب بيگانه نيست؛ همچنين استفاده هاى 
بجا از مضامين امثال و حكم پارسى و اختصاص دادن فصل جداگانه براى درگذشت استادش بونصر مشكان 
ــت و.... وى را در رديف دبيران عربى دان،  ــنك وزير كه از آغاز تا انجام همه پند و عبرت اس ــتان حس و داس
ــروطى را كه نظامى  ــاده تر همان ش ــن رأى قرار مى دهد؛ به عبارت س فاضل و اديب و نيكوخصال و روش

سمرقندى در چهارمقاله در مورد شخص دبير بيان نموده است را بيهقِى دبير كسب كرده است.
ــت كه مى توان از نظرگاه هاى مختلف مورد بررسى  ــودمند و اطمينان بخش اس تاريخ بيهقى، تاريخى س
قرار داد، چنان كه مى توانيم با شيوة نگارش و آداب و رسوم و تشريفات دربار مربوط به ديوان رسالت در قرن 

پنجم آشنا شويم و آيين دبيرى و نويسندگى را بياموزيم.
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