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1. Introduction 

The parenthetical sentences "are inserted between one or two 

connected phrases and the main meaning and purpose is incomplete 

without it" (Zarkashi, 2006: 656). In traditional rhetoric, "the people 

of thought and the companions of etiquette have praised it" (Radviani, 

1983: 88). Ibn Mu'taz considered it as one of the virtues of the word 

and has considered it as a deviation of a word in another word, before 

the meaning of the first word ends and then returning to the first word 

and finishing it in one verse. (See: Ibn Mu'taz, 1981: 59). Every text 

has a hierarchical structure in which words, in addition to forming 

collocations, have substituting relations, and this is how coherence is 

formed in the text. Coherence means paying attention to the 

referentiality of words during which words are linked for linguistic 

and semantic reasons. According to this trans-sentence view, the 

parenthetical sentence no longer has a parenthetical and ancillary role 

at the level of the text as a whole and even beyond it, that is, at the 

level of discourse. This claim is further substantiated in the narrative, 

which has layered levels. 

 

2. Methodology 

This research uses a descriptive-analytical method based on library 

studies. First, the parenthetical statements in Bayhaqi's History were 

collected and categorized, then they were examined from a 

narratological point of view. Among the narrative functions of the 

parenthetical sentences, items such as anachronism, characterization, 

causal foundations of events and hidden ideology of the author were 
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examined in this article according to their frequency. 

 

3. Discussion 

The text of Bayhaqi's Historyis a combination of history and novel 

that is manifested in a narrative form. From this perspective, 

Bayhaqi's Historyis a historical narrative or, in other words, a 

"historical novel", namely, "the faithful artistic image of a tangible 

historical period" (Lukács, 2009: 33). The story has more of a literary 

and fictional aspect, that is, its authenticity and falsity are internal, 

while history is documented by external events and real characters, 

but in that they are both reports, they have common aspects, that is 

"the re-expression of actions based on a plot" (Ahmadi, 2007: 142). 

Bayhaqi has used the same narrative logic in history, that is, he has 

tried to portray the Ghaznavid rule in the form of a coherent 

narrative. In the structure of this historical narrative, Bayhaqi, as the 

author, has consciously selected the events in order to achieve 

narrative coherence. 

 

3. 1. Parenthetical Sentences and Anachronism 

Throughout Bayhaqi's History, he has also used time as a semantic 

element; that is, to further explain an incident, he has been forced to 

move to the past or the future, and this has led to anachronisms at the 

level of the text. These anachronisms in the history of Bayhaqi have 

sometimes been done through the structure of parenthetical sentences. 

In this function, the parenthetical sentences change the time of the 

main sentence and create a kind of anachronism and distract the 

audience from the direct path: 

"I heard Khajeh Taher Dabir - after Amir Mas’oud came to Balkh 

from Herat and things went smoothly - who said when this news 

reaches Sepahan, Amir Mas’oud shall call me this afternoon" 

(Bayhaqi, 2009: 10). The incident mentioned in the parenthetical 

sentence precedes the incident mentioned in the main sentence. 

 

3. 2. Parenthetical Sentences and Characterization 

The multiplicity of sub-characters did not give the author the 

opportunity to deal with all of them like the main characters such as 

Altuntash and Bonasr Meshkan and Bosahl Zozani and the like. 

Therefore, he tried to provide about them as much knowledge as 
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possible through the parenthetical sentences. The point to consider in 

these parenthetical sentences is that wherever the parenthetical 

sentence is used about unimportant characters or the characters of the 

sub-anecdotes in this work, often their job and position are addressed 

and the active function is considered more: 

"And when it was the Zuhr prayer time of the trustee – they called 

him Ahmad Tashtdar, one of the relatives and gentlefolks of Sultan 

Mas’oud - and at the time of Hajib Begtgin, he sent him to the castle" 

(Bayhaqi, 2009: 62).  

 

3. 3. Parenthetical Sentence and Ideology 

The parenthetical sentences are one of the manifestations of the 

value system of the hidden author in the history of Bayhaqi. Bayhaqi 

is not only a narrator and a spectator, he is also an intervener in the 

narration and tries to justify his narration. Justification means that the 

views of the hidden author are consistent with the whole discourse 

that governs the text and impose a value generality on the reader. 

Beyhaqi, as this hidden author, oversees all the meanings of the text, 

and wherever he feels the need for explanation, he sets in: "On the 

right hand, he sat Khajeh Abolghasem Kathir and Bonasr Meshkan- 

although Abolghasem Kathir was deposed, he was highly respected - 

and Bosahl sat on the left hand of Khajeh" (Bayhaqi, 20909: 174). 

Bayhaqi tries to prevent the audience from other interpretations of the 

text. In a phrase about Amir Mas’oud, he said: "When the wise reach 

this chapter - although the manners and habits of this king were great 

and pleasant - they should consider him better and it should be 

determined that he was unique in all ages" (Bayhaqi, 2009: 23). In a 

parenthetical sentence, he reminds that the king's habits and manners 

were favorable so that the audience does not limit the Amir's merit to 

just a few anecdotes. 

 

3. 4. Parenthetical Sentence and Causal Foundations 

"Narration, by distributing events in an orderly and systematic 

manner, often creates a series of causes and effects" (Porter, 2018: 

89). In fact, it is this property of the narrative form that allows the 

reader to make causal inferences about events. Bayhaqi has 

sometimes used the parenthetical structure to point out to the causes 

of some actions: " It had been almost thirty years since they had been 
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held captive by the Deilamian, and the customs of Islam were taught 

to them - that the king's work would fail without a woman and an 

incapable boy like Fakhr al-Dawlah and Sahib Ismail Ibad - and they 

raised their hands to God Almighty" (Bayhaqi, 2009: 18). In the 

parenthetical sentence, Bayhaqi mentions the causes of distress in 

Rey. 

 

4. Conclusion 

Bayhaqi’s History is a historical narrative whose author has tried 

to represent history through literary and narrative techniques to add to 

its rhetoric and charm. Therefore, both discourse structures and 

narrative rules have an effective and prominent role in organizing its 

language. The most important commonality of historical and 

narrative discourse in this text is selection, i.e. the author selects 

events that are consistent with the author's intentions and mentality 

according to the discourse constraints (author's dependence on the 

ruling system) and narrative requirements (plot restrictive rules). This 

choice is not limited to events and has even influenced the choice and 

arrangement of words and the organization of language. Accordingly, 

behind any grammatical possibilities and structures in this text, there 

is a kind of discourse and narrative obligation, which it is not 

pointless and aimless. The parenthetical sentence is one of these 

grammatical possibilities which is considered as a discourse and 

narrative matter in Bayhaqi’s History higher than and prior to a 

grammatical aspect. Although the parenthetical sentence is 

grammatically a sub-paragraph and can be deleted, but when placed 

in the discourse and narrative layers of Bayhaqi’s History, it is a 

narrative and meaningful element that its omission causes narrative 

disorder. Using the parenthetical sentence to highlight an incident and 

to marginalize other events, to complete the events through time 

shifts, to deal with the psychological and mental dimension of the 

characters, to show the actions and roles of the characters, to 

represent the author's ideologies and personal emotions and biases of 

the narrator, and to support the plot through stating the causes and 

coherence of the text, are the most important narrative functions of 

the parenthetical sentences in Bayhaqi’s History. 
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Personalization. 
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 یادب فارس یپژوه نثرنشريّة 

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 ـــد باهنر كرمانهیدانشگـــــاه ش  

  9211 بهار و تابستان، 74شمارة  دورة جديد، ،32سال 

 
 روایت شناسی جملة معترضه در تاریخ بیهقی

 * پژوهشی( –) علمی  

 
 2 زادهمحسن اکبری، دکتر 1 مهدی دهرامیدکتر 

 چکیده
 

هـايی اسـ    ل از كلمات و گـروه ترين واحد زبان، متشکّدستور سنتی جمله به عنوان بزرگدر 
  ،معترضـه  ةكنند. جملـ اند و معنای مورد نظر گوينده را منتقل میكه به صورت متوالی به هم پیوسته

رض آيد و موضوع و معنايی ديگر را عالوه بر غجمله يا جمالت می ةای اس  كه در میانبند وابسته
اصـلی اسـ  و ركـر آن     ةافزايد. بر همین اساس نیز قابل حذف از جملـ اصلی گوينده، به جمله می

ل از نهـاد و  روايـ  نیـز از منظـری  سـایتاری، دسـتوری دارد و متشـکّ       رسـد. نظر نمـی ضروری به
های فعلی و وصفی و امثالهم اس ، با اين تفاوت كـه معنـای آن ماننـد جملـه، حاصـل جمـ        گزاره
هـا از  رريـت تركیـر در سـبای بـازتر از جملـه، معنـا پیـدا         بلکه اين گـزاره  ،ها نیس گزاره سادة
هـای گونـاگونی   ها، دزلـ  تواند از رريت اين تركیركند. هر عنصر زبانی در سبح رواي  میمی

رسد، وقتـی در  ايجاد كند.  جمله معترضه نیز اگرچه در سبح جمله، فرعی و قابل حذف به نظر می
كنـد و  ركنـی   یتار تركیبی رواي  بررسـی شـود، بـا ديگـر سـبوی روايـ  ارتبـار برقـرار مـی         سا

هـای زبـانی و معنـايی در روايـ  ايجـاد      كه حذف آن، ایاللشود، تا جايیسایتاری ماسوب می
كند.  با توجه به بسامد بازی جمالت معترضه در تاريخ بیهقی، در اين پژوهش تالش شده تا بـا  می

شنایتی، كاركردهای روايی اين ويژگی سبکی بررسی شود. نتايج اين تاقیت نشان اي رويکرد رو
تـرين  در ايـن مـتن دارد كـه مهـم    دهد كه اين سایتار ناوی كاركردهای روايی و معنايی مهمیمی
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های مؤلف پنهان و تقوي  بنیان علّی پريشی، بازنمايی ايدئولوژیپردازی، ايجاد زمانآنها شخصی 
 س . حوادث ا

 

 .پردازی شناسی، تاريخ بیهقی، شخصیّمعترضه، رواي  ةجمل  :کلیدیهایواژه

 

 مهمقدّ -1

دانند، از همین منظـر،  در زبان شناسی سنتی، بزرگترين واحد معنادار هر متن را جمله می

اساس  اساس دستور سنتی بر تالیل روابط همنشینی و ناوی در سبح جمله اس . يعنی در 

بانی و معنايی هر كلمه از رريت ارتبـار بـا ديگـر كلمـات در سـبح جملـه       نهاي  كاركرد ز

شود. ماحصل چنین نگاهی منجر به حذف يـا حشـو پنداشـتن بریـی كلمـات يـا       حاصل می

گفتارهای جمله اس ، نتیجة آن، تقسیم بنـدی جملـه و اجـزای آن بـه دو سـبح اركـان       پاره

در دستور سنتی، جمله معترضه اسـ .  اصلی و فرعی اس . يکی از اين اركان حشو و فرعی 

ای ای ديگـر كـه عالقـه   در میان جملـه »دانند كه: ای میدستورنويسان جمله معترضه را جمله

فرشـــیدورد آن را از اقســـام  .(929: 9288)ییـــام پـــور، «بـــا آن نـــدارد، گنجانیـــده شـــود

: هـای توضـیای وصـفی دانسـته و یصوصـیات آن را ايـن گونـه برشـمرده اسـ          وارهجمله

هـای  وارهبسـیاری از آنهـا جـزم جملـه    -انـد. ب موصـول « ی»بسـیاری از آنهـا بـدون     -الف»

 (.828: 9288فرشیدورود،«)اند و فعلشان ممکن اس  ماذوف يا به صیغه دعا باشدعارفی

آيد بلکه ممکن اس  میـان دو جملـه ركـر    جمالت معترضه تنها در میان يک جمله نمی

س  كه معنايی جز غرض اصلی گوينده را بیـان دارد يـا   اش آن ااما یصوصی  اصلی ،شود

آيـد و  اعتراض میان يـک يـا دو كـالم متصـل مـی     »توضیای بدان بیفزايد. زركشی آورده: 

وی از دزيـل ركـر آن    ؛(686:  9734)زركشی، «معنی و غرض اصلی بدون آن كامل اس 

-686: 9734زركشـی، دانـد.)ن.ک:  را مواردی چون تقرير كالم، تنزيه، تبرک و تأكید مـی 

ای همچـون حسـنه  »افزايـد:  دانـد و مـی  ( سیوری وجه یوبی اعتراض را یوبی افاده می669

 (.379: 9246)سیوری، «اس  كه شخص حسابش را نکرده باشد و به او برسد

: 9263)رادويـانی،  «انداهل فضل و اصااب آداب بغاي  آن را ستوده»در بالغ  سنتی  

عنوان يکی از مااسن كالم برشمرده و آن را اعراض سـخنی دانسـته   (. ابن معتز آن را به 88
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ه سـخن  در كالم ديگری، پیش از آنکه معنـای سـخن اول تمـام شـود و سـزگ بازگشـ  بـ       

 .(81: 9793)ن.ک: ابن معتز،نخس  و اتمام آن در يک بی  

اهی كند، گمعترضه معنايی عالوه بر مقصود اصلی نويسنده منتقل می ةنظر به اينکه جمل 

ايـن عمـل   »اعتراض با حشو يکسان ماسوب شده اس ؛ آن چنان كه رشید ورـوار آورده:  

ای آغـاز  را ارباب صناع  حشو نیز یوانند و اين صف  چنان باشد كه شاعر در بی ، معنـی 

نهد، پیش از آنکه معنی تمام شود، سخنی ديگر در میان بگويد، آنگاه به تمام كـردن معنـی   

هايی كه وروار آورده، جمالت معترضه از نـوع  براساس مثال .(83تا: )وروار، بی «باز رود

حشو ملیح اس  و دو نوع ديگر يعنی حشـو متوسـط و قبـیح بـه مترادفـات ایتصـا. دارد.       

اين نوع نگاه به جمله معترضـه، حاصـل  در نظـر نگـرفتن سـبوی       شود،كه مشاهده میچنان

یتی و گفتمـان اسـ . هـر مـتن دارای سـایتار      فراتر از جمله و ناو يعنی  باف  متنی و مـوقع 

پلکانی اس  كه در آن كلمات عالوه بر  ارتبار همنشینی دارای روابط جانشینی نیـز هسـتند   

گیـرد. انسـجام يعنـی توجـه بـه یاصـی        و از اين رريت اس  كه در متن انسجام شـکل مـی  

ر پیونــد ارجــاعی كلمــات كــه در رــی آن كلمــات بــه دزيــل زبــانی و معنــايی بــه يکــديگ 

ای، جمله معترضه در سبح كلی  متن و حتی فراتـر از  یورند. براساس اين نگاه فراجملهمی

آن، يعنی در سبوی گفتمانی، ديگر نقشی اعتراضی و فرعی نـدارد. ايـن مـدعا، در روايـ      

شود. در رواي  به دلیل بُعـد  تركیبـی   كه دارای سبوحی زيه در زيه اس ، بیشتر اثبات می

گـر  هر عنصر كاركردی دارد؛ در غیر اين صـورت بـه دلیـل یاصـی  یودسـامان     حوادث، 

شود. بـه تعبیـر بـارت، روايـ  یاصـیتی كـاركردی دارد كـه هـر         پیرنگ، از متن حذف می

تـر باشـد، بـه    اهمیـ  جزئی در آن معنايی دارد، حتی اگر يکی از جزئیات متن در ظاهر كـم 

كند، پگ هر چیز معنايی پوچی را متبادر می شود كه معنایعنوان عنصری در نظر گرفته می

 (.79: 9284)بارت،  دارد يا هیچ چیز معنا ندارد

 

 بیان مسئله-1-1

های گوناگون فرمی)شعر، روايـ  و  تـاريخ(،   تاريخ بیهقی از جمله متونی اس  كه نظام

انـد. از همـین روی، ايـن مـتن حاصـل تركیـر       های معنای آن دییـل گیری دزل در شکل

های گونـاگون انتخـاب   های زبانی و معنايی گوناگون اس  كه بیهقی آنها را از رمزگانزيه
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هـای گونـاگون شـکل گرفتـه اسـ ؛      كرده اس . سایتار جمالت نیز تا  تأثیر همین زيه

توانــد كاركردهــای يعنــی هــر جملــه در تركیــر بــا ســبوی روايــی، ادبــی و تــاريخی، مــی 

صیات سبکی اين اثر، استفادة قابل توجه از جمـالت  گوناگونی به یود بگیرد. يکی از یصو

اعتراضی اس .  نگاه صرفاً دستوری و ناوی به جملة معترضه در تـاريخی بیهقـی منجـر بـه     

های روايی، تاريخی و ادبی ايـن مـتن و در نتیجـه كاركردهـای     حذف  و ناديده گرفتن نظام

ن اسـ  كـه نشـان دهـد     شود.  بر همـین اسـاس ايـن پـژوهش در پـی آ     اين نوع جمالت می

 جمالت معترضه با توجه به اين سبوی چه كاركردهايی دارد؟

 

 پیشینة تحقیق-1-2

مباث اعتراض در بریی كتر بالغی سنتی بـه عنـوان يکـی از ماسـنات بـديعی مـورد       

 .(83تـا:  ، ورـوار، بـی  88: 9263، رادويانی81: 9793باث واق  شده اس )ن.ک: ابن معتز،

اند. عالوه بر اين آثـار،  نظر دستور زبان به اين نوع جمالت اشاره كردهدستورنويسان نیز از م

 انـد. ممـتان  بریی تاقیقات به صورت مستقل جمالت معترضه را مـورد بررسـی قـرار داده   

ــة 9284) ــرآن كــريم  »( در مقال ــی آن در ق ــأثیر بالغ ــه معترضــه و ت ــا « جمل ــاوت آن را ب تف

 الت حالیه بررسی كرده اسـ . مـوزيی نیـا   اصبالحاتی چون تذيیل، تکمیل، احتراس و جم

به مباحثی چون سـایتار جمـالت   « اسلوب اعتراض در بالغ  قرآن كريم»( در مقاله 9286)

معترضه)تک جمله، شبه جمله، دو جمله و سه جمله يا بیشـتر( و ماـل قرارگیـری ايـن نـوع      

از منظـر   ( جمـالت معترضـه را  9218) جمالت پردایته اس . به تـازگی پارسـا و مامـودی   

جمـالت   انـد ايـن نـوع جمـالت بـه     و نشـان داده  معنا و منظور در تاريخ بیهقی بررسی كرده

چـون توضـیح بیشـتر، تأكیـد و      شوند، بلکه كاركردهـای مهمـی  دعايی و بدلی مادود نمی

، مذمّ ، اسـتعباف،  بیان عل  سازی، توصیف و بیان حال ، ستايش و بزرگداش ،برجسته

ــاع مخارــر، اســت ــزرگ اقن نمــايی و مــوارد متعــدد ديگــری را  واركردن كــالم، اغــراب و ب

ها و كاركرددهای روايی اين نوع جمـالت و علـل بسـامد    . اين ماققان به جنبهگیرددربرمی

اند. بنابه جستجويی كه انجام شد تاكنون تاقیقی در زمینـه  آنها در تاريخ بیهقی توجه نداشته

 انجام نگرفته اس . شناسیجمالت معترضه از ديدگاه رواي 
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 ت تحقیقضرورت و اهمیّ-1-3

ها و شخصی  هـا(  عناصر موجود در آن)كنشپیرنگ به منزله سایتاری اس  كه تمامی

ــایتگرايی و        ــر س ــل آن از منظ ــر تالی ــین منظ ــتند، از هم ــابلی هس ــاری تق ــم در ارتب ــا ه ب

شان دهد. از سويی ديگر، ها و قواعد زبانی و روايی را نتواند بنیانتر میشناسی، دقیترواي 

های بالغی و ادبـی اسـ  و   تاريخ بیهقی از امهات متون نثر فارسی اس  كه مملو از یالقی 

های مختلف به كیفی  ادبی اين اثر پردایته شود. بر همین اسـاس در  ضروری اس  از منظر

لـه  شنایتی كاركردهـای جم اين پژوهش تالش شده تا با نگاهی سایتاری به بررسی رواي 

 پردایته شود. -های زبانی و سبکی تاريخ بیهقی اس كه  از مؤلفه-معترضه 

 

 بحث  -2

هـای پیشـین شـد. يکـی از ايـن      نثر در قرن پنجم دچار تغییراتی نسب  به نثر مرسل سـده 

ورود لغات، ايـراد كلمـات منـوّن    »موارد تقلید از نثر تازی بود كه به چند قسم انجام گرف : 

هـای تـازی بـدون قصـد ارسـال مثـل يـا ركـر حـديث، شـکل           ، جملـه به ررز دستور عربـی 

بندی به ررز یاصی كه مخصو. عرب اس  و در زبان پهلوی بسیار نادر اسـ  و در  جمله

نثر سامانی تقريبـًا هـیچ نیسـ  و بونصـر و ابوالفضـل را بـا آن رـرز جملـه بنـدی رغبتـی بـه            

ايجـاد بسـتری بـرای سـای      ناوی عربی نقش مـؤثری در   .(49-49: 9271)بهار،« سزاس 

های جمله يـا  جمالت معترضه ايجاد كرده اس ؛ به اين صورت كه بیهقی با جابجايی بخش

آمیزد كه اين موضوع گـاه از رريـت   جابجايی جمالت، معانی و مفاهیم مختلفی را به هم می

پگ از گسیل كـردن رسـول، امیـر از سـزاهان حركـ       »جمالت معترضه انجام گرفته اس : 

ــا نشــار و نصــرتكــرد  ــود از جمــادی ازیــر -ب ــده ب ــاقی مان ــنج روز ب ــر رــرف ری -پ  «ب

جملة معترضه در اين عبارت كه قیـد زمـانی را ايجـاد كـرده، از ابتـدای       .(92: 9288)بیهقی،

جمله به اوایر جمله منتقل شده و در میان معنايی ديگر واق  شده اس . بـا انتقـال جملـه بـه     

رود اما بیهقی با جايجايی جمله اين سایتار را ايجـاد  ز بین میابتدای عبارت، جمله معترضه ا

چون جواب نامـه از هـرات برسـید، بـر دسـ  ییلتـاش و از       »كرده اس . باز اين نوع اس : 

حاجر بزرگ علی قريـر ديگـر    -چنان كه نموده ام پیش از اين-عرب مردی یوانده آمد

 .(77: 9288)بیهقی، روز برنشس 
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ای هر نوع وسـیله »بینابین و فنی اس . هنرسازه  ای در متون سبکجمله معترضه هنرسازه

دايـرة   .(989: 9219)شـفیعی كـدكنی،    «اس  كه بر سـاح  جمـال شناسـیک مـتن بیفزايـد     

ای چشمگیر و قابـل  گونهها بسیار وسی  و پهناور اس  و متون سبک بینابین و فنی بههنرسازه

هـای سـبک   بـرد. از یصیصـه  بی  متن بهـره مـی  مالحظه از شگردهای زبانی برای ارتقای اد

و ديگـر  »افزايـد:  های هنـری مـتن را مـی   بینابین گسترش جمله و ايجاد ارنابی اس  كه جنبه

و اعیان ری به جمله آمده بودند به یدم  با ايـن مقـدمان و افـزون     -روز چون بار بگسس 

بـاز از   .(91: 9288)بیهقی، «دنداعیان را دورتک بنشان -از ده هزار زن و مرد به نظاره ايستاده

و او بزرگتـر حکمـای عصـر یـويش بـود چنانکـه نیسـ          –و جـالینوس  »همین نوع اسـ :  

همتاآمد در علم رر و گوش  و یون و رباي  تن مردمان و نیس  همتاتر بود در معالجـ   

ایــالب و وی را در آن رســائلی اســ  ســخ  نیکــو در شــنایتن هركســی یــويش را كــه   

هر آن بخرد كه عیـر  »كه  -از آن بسیار فائده باشد و عمده اين كار آن اس  یوانندگان را

یوايش نتواند دانس  واجر چنان كند كه دوستی از جمله دوسـتان برگزينـد یردمنـدتر و    

 .(18: 9288)بیهقی، «تر...ناصح

جمالت معترضه از تمهیدات زبانی اس  كه در سای  نثر ادبی تاريخ بیهقی نقش يافتـه  

ری ايجاد كرده كه متن با ابیات و عبـارات عربـی و احاديـث و آيـات قرآنـی آراسـته       و بست

و دو پیک ايستانیده بودنـد   -نعور باهلل من قضام السوم-حسنک را به پای دار آوردند»گردد: 

ايـن بوسـهل ... شـرارت و    »باز از اين نوع اسـ :   .(946: 9288)بیهقی، «اندكه از بغداد آمده

 «و بـا آن شـرارت دلسـوزی نداشـ      -وزتبـديل لخلـت اهلل  -ی موكد شدهزعارتی در رب  و

 .(968: 9288)بیهقی،

شـود و نشـان   اين نوع سایتار عالوه بر نثر بیهقی در نثر اسـتاد او، بونصـر، نیـز ديـده مـی     

نويسد و بیهقی آن ای كه بونصر به آلتونتاش میدهد در آن عهد رايج بوده اس . در نامهمی

نبايد حاسدان دول  را كه كار ايـن  »شود: ود آورده اس ، اين شیوه ديده میرا در تاريخ ی

چـون گـژدم كـه    -افزايـد ها میكنند تا برود و گريزد و دلمشغولیاس  كه جهد یويش می

از  .(48: 9288)بیهقـی،  «سخنی پیش رفتـه باشـد   -آيدكار او گزيدن اس  بر هرچه پیش می

 توان ماسوب داش .دلیل ويژگی سبکی عهد نیز میاين نظر رعاي  سایتار اعتراضی، به 
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تــاريخ بیهقــی نقــش دارد، گســتردگی  ةعامــل ديگــری كــه در بســامد جمــالت معترضــ

كـه در پايـان ايـن اثـر آمـده قريـر بـه        های اين اثر اس . براساس فهرس  اعالمیشخصی 

اس   های مختلفینهصد شخصی  در اين اثر حضور دارند. متون تاريخی مملو از شخصی 

كه بریی از آنها حضور كوتاه و زودگذری دارند، اما ممکن اس  كنش مهم و اثرگـذاری  

ها را داشته باشند. بیهقی سعی كرده تا جای ممکن حتی با يک جمله بریی از اين شخصی 

معرفی كند و برای اين مقصود بارها از جمالت معترضه بهره جسته اس . اين مورد در ادامه 

 شناسی، بیشتر مورد باث واق  یواهد شد. از منظر رواي 

يکی ديگر از علل بسامد اين نوع جمالت، نبود عاليم سجاوندی در عصر مؤلـف بـوده   

كند كه معنا را منتقل كنـد و چـون   اس ، زيرا اين عاليم كمک قابل توجهی به نويسنده می

معترضـه بهـره جسـته     ای مواق  از عبارات و جمـالت اين ابزارها در ایتیار وی نبوده در پاره

اس  كه به دلیل نبـود عالمـ    « كه بوالفضلم»اس . نمونة پربسامد اين شیوه، جمله معترضة 

مـن كـه   »نگارشی گیومه، بارها استفاده شده تا حد و مرز سخنان مشـخص گـردد؛ از جملـه    

 (.928: 9288)بیهقی، بوالفضلم از استادم شنودم...

تواند میان اجزای يـک جملـه   کسان نیس  و میجايگاه قرارگیری جمالت معترضه نیز ي

وی »كه در ايـن عبـارت:   چنانيا میان جمله پايه و پیرو يا میان دو جمله بسیط قرار گیرد. آن

:  9288)بیهقـی،  «از آسـتین بیـرون گرفـ     -گفتندی هزار دينار قیم  آن بود-عقدی گوهر

ام كه چـون  ر عمرولیث یواندهدر ایبا»( میان اجزای جمله واق  شده و در اين عبارت: 288

و یلیفه معتمد از وی آزرده بود كه به جنگ رفته بـود  -برادرش يعقوب به اهواز گذشته شد

( در میان 313:  9288)بیهقی، «ازصب  به رسولی نزديک عمرو آمداحمدبن ابی -و بزدندش

هشـیار و  و سـخ   -دار بـه مکـران رسـید   حاجر جامـه » جمله پايه و پیرو و در اين عبارت: 

 «و با وی مقدمان بودند و لشکر حـريص و آراسـته   -بیدار سازری بود و مبارزی آمد نامدار

 ( میان دو جمله بسیط واق  شده اس .379:  9288)بیهقی،

و امثـالهم و گـاه در سـایتاری بـدون     « و»، «كـه »اين جمالت گاه بـا نقـش نمـای پیونـد     

سـایتار آن  « كـه »نماهای پیوند همچون نقش شود. در مورد نخس ، يعنی بانما بیان مینقش

شود، اما نبايد هر جملة موصولی را معترضـه در نظـر داشـ .    با جمالت موصولی يکسان می

گیرد، بـه ايـن صـورت كـه معنـايی كـه در       شنای  جمله معترضه از رريت معنوی انجام می
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ابسته بـه يکـی از   آيد مقصود اصلی گوينده نیس ، حتی اگر بتوان آن را وجمله معترضه می

 اركان جمله و مؤول به صف ، بدل يا قید سای .  

روايی تجلـی يافتـه اسـ .    متن تاريخ بیهقی تركیبی از تاريخ و داستان اس  كه در فرمی

اســ ، « رمــان تــاريخی»از ايــن منظــر تــاريخ بیهقــی، يــک روايــ  تــاريخی يــا بــه تعبیــری 

(. داستان بیشـتر  22: 9288)لوكاچ،  «ستصوير هنری وفادارانه يک دوره تاريخی ملمو»يعنی

  و صدب و كذب آن امـری درونـی اسـ ، حـال     ای ادبی و تخیلی دارد، يعنی سنديّوجهه

های واقعی اس ، امـا از ايـن نظـر كـه هـر دو      آنکه تاريخ مستند به وقاي  بیرونی و شخصی 

س يـک  هـا بـر اسـا   كـردن كـنش  بـاز بیـان  » های مشـترک دارنـد و آن  گزارش هستند، جنبه

ترين شایصة هر پیرنـگ، حركـ    (. از نظر ارسبو مهم973: 9286)احمدی،  اس « پیرنگ

ها بـه منظـور پیشـبرد روايـ  و     و ساماندهی اس ؛ حرك  يعنی ايجاد روابط علی بین كنش

ساماندهی يا تنظیم رويدادها يعنی گزينش بریـی وقـاي  و حـذف آنچـه كـه فرعـی اسـ .        

از »بخشـد يعنـی همـه عناصـر پیرنـگ      مندی مـی ي  كلی همین دو ويژگی اس  كه به روا

ای كــه شخصــی  و حادثــه را يکزــارچگی زبــان آن تــا واحــدهای تركیبــی و در هــم تنیــده

(. پـگ  تـاريخ   67: 9281)ديزل،  «شوند تا معنا را یلت كنندسازند، بايکديگر تركیر میمی

د تا بر اسـاس يـک پیرنـگ    كننیز تاب  منبت و سایتار روايی اس ، چرا كه مورخ تالش می

به حوادث تاريخی سایتار منسـجم و مـنظم بدهـد و بـرای حـوادثی كـه در دنیـای واقعـی،         

پیوستگی ندارند، آغاز و پايانی بیافريند. بیهقی نیز در تاريخش از همین منبـت روايـی بهـره    

گرفته اس ، يعنی تالش كرده حکومـ  غزنويـان را در قالـر روايتـی منسـجم  بـه تصـوير        

شد. در سایتار اين رواي  تاريخی، بیهقی به عنوان مؤلف، حـوادث را آگاهانـه گـزينش    بک

تـوان ارعـان كـرد كـه     كرده اس  تا بتواند به انسجام روايی دس  پیدا كند. از همین رو می

بنـدی و امکانـات زبـانی در یـدم  ايـن انسـجام       گزينش رويدادها يا حتی تعیین نوع جمله

نقـش يـا   هانه صورت گرفته اس . در اين نگاه سایتاری، عنصر بیروايی اس  و كامالً آگا

فاقد كاركرد وجود ندارد، حتی روابط و امکانات دستوری، همچـون جملـة معترضـه بـرای     

توان با نگـاهی ناـوی و   اند و نمیتأثیر نهادن بر سایتار و فرايند كنش داستانی انتخاب شده

 ف .به دور از منبت رواي ، آنها را ناديده گر
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 پریشیمعترضه و زمان ةجمل-2-1

زمان در رواي  امری گفتمانی اس  تا تقويمی؛ اگر چه داستان معمـوزً در يـک تـوالی    

شـود. ايـن راوی   يابد اما لزوماً هماهنگ و مناسر با زمان تقـويمی بیـان نمـی   زمانی بسط می

دهـد.  گوناگون می های معنايی و روايیهای یود، به زمان ساح اس  كه بنا به ايدئولوژی

(. 81: 9283)ن.ک: تـودورف،   اس « چندساحتی»مندی در داستان به تعبیر تودورف، زمان

بیهقی در سرتاسر تاريخ بیهقی، از زمان به عنوان عنصری معنايی نیـز  اسـتفاده كـرده اسـ ؛     

يعنی برای توضیح بیشتر يک حادثه ناچار شده اسـ  بـه گذشـته يـا آينـده حركـ  كنـد و        

هايی در سبح اين متن شده اس . از اين رو كاركرد زمان در پريشیمر منجر به زمانهمین ا

تاريخ بیهقی صرفًا پیشبرد پیرنـگ نیسـ ، بلکـه گـاه بـا قبـ  منبـت گاهشـمارانة زمـان، بـه           

سازی حادثة ديگـر پردایتـه تـا بتوانـد بالغـ  و رسـال        سازی يک حادثه و حاشیهبرجسته

هايی كه موجـر ناهمـاهنگی زمـان    ترين موضوع. ژن  عمدهتاريخی متنش را افزايش دهد

. (68: 9284)ريمون كنـان، داند ه گذشته و رجع  به آينده میشود را بازگش  بدر متن می

نگـری  شود. در آينـده نگاه تقسیم مینگری و پیششری رويدادهای آينده به دو دستة آينده

ای آينده حدس بزننـد. در صـورتی كـه از    توانند درباره رويدادهها میبینی شخصی يا پیش

 9219)ن.ک: مـارتین، « گويندنگاه يا فالش فوروارد میآنها آگاهی داشته باشند به آن پیش

ها در تاريخ بیهقی گاه از رريت سایتار جمالت معترضه انجام گرفته اين زمان پريشی .(19: 

دهــد و نــوعی ر مــیاســ . در ايــن كــاركرد، جمــالت معترضــه زمــان جملــة اصــلی را تغییــ

 دارد:كند و رهن مخارر را از سیر مستقیم باز میپريشی ايجاد میزمان

پگ از آنکه امیر مسـعود از هـرات بـه بلـخ آمـد و كارهـا        -از یواجه راهر دبیر شنودم»

گف  چون اين یبرها به سزاهان برسید امیر مسـعود چاشـتگاه ايـن روز مـرا      -يکرويه گش 

ای كـه در جملـة معترضـه آمـده پـیش از      ( حادثـه 99: 9288یهقـی، )ب «بخواند و یـالی كـرد  

چون رقعـ  را یـادم   »ای اس  كه در جملة اصلی بیان شده اس . باز در اين عبارت: حادثه

هـا  ها در مهمات ملک، عبداهلل بسیار نبشتی بـه وقـ   و چنین رقع  -یا. به مأمون رسانید

 «اب ايـن رقعـه بـدين جملـه رسـید     جـو  -كه بـار نبـودی و جوابهـا رسـیدی بـه یـط مـأمون       

نوشتن  عبـداهلل كـرده بـاز    ( با آنکه قبل از اين عبارت، بیهقی اشاره به رقعه36: 9288)بیهقی،

 ای معترضه، تواتر و استمرار آن را با بازگش  زمان به گذشته نشان داده اس .در جمله
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فتگوهای اين ترين گاز عارفی  در گفتگوی میان حاجر علی و بونصر مشکان كه يکی

كه علی حاجر پی برده كه به زودی به نیرنـگ دسـتگیر یواهـد شـد، در     اثر اس ، هنگامی

كند و زمـان حـال روايـی را    زی سخنان یود، با جمالت معترضه آينده را پیش بینی میزبه

گف  از اين معانی سخن نگويی، او داند كه من بـدگمان شـده ام و   »دهد: به آينده پیوند می

در اين ابواب سخن گفته ام كه تـو را زيـان دارد و مـرا سـود نـدارد. اگـر حـديثی رود         با تو

حت صاب  و نان و نمـک   -و يقین دانم كه نرود تا آنگاه كه من به قبضة ايشان بیايم-جايی

ای در پیوند معنـوی بـا آن،   ( در ادامه، بیهقی در جمله76: 9288)بیهقی، «را نگاه بايد داش 

و اين كه با استاد من بر اين جمله سـخن گفـ ،   »افزايد: معترضه مذكور میبه اهمی  جمله 

داند. و پگ از آنکه او را به هرات فرو گرفتنـد و  بیند و میگفتی آنچه بدو یواهد رسید می

 (. 74: 9288)بیهقی، «كار وی به پايان آمد

دو زمـان   شـود. در ايـن سـایتار   پريشی در جمالت دعايی ديده مـی نوع ديگری از زمان

پـگ  »شـوند:  مختلف به دلیل فاصله زمانی میان رويداد و ثب  آن، بـا يکـديگر آمیختـه مـی    

معترضـه   ة( ايـن جملـ  46: 9288)بیهقـی،  «مـرا بخوانـد و یـالی كـرد...     -رحمه اهلل علیه-امیر

رود، ناگهـان بـا ايـن    بیانگر درگذشتن امیر اس  و با آنکه متن در زمـان داسـتانی پـیش مـی    

رود كه شخصی  امیر وجود نداشته و مرده اس . باز از همین نـوع اسـ    مانی میجمله به ز

ای در ايـن  اهلل عنه، رحمه اهلل، اناراهلل برهانه و امثالهم كه بسـامد گسـترده  جمالتی مانند رضی

هـای تخیلـی اگرچـه بیشـتر نـوعی صـناع  و       ها در ببـن روايـ   متن دارد. اين زمان پريشی

شود، در رواي  تاريخی بیهقی، كـاركردی معنـايی و متناسـر بـا     ماسوب میشگرد فرمی 

هـای گونـاگون و تبـورات رهنـی     وجه تاريخی متن دارد. امر تاريخی در مواجهه با گفتمان

نويسندگان، ممکن اس  دچار تغییرات و تأويالتی شـود.  بـر همـین اسـاس، مـورخ كـه بـا        

ريت ارتبار حوادث بـا يکـديگر، هـر    حادثة تاريخی، فاصلة زمانی نیز دارد ممکن اس  از ر

لاظه به كشف تاريخی جديدی نائل شود و همین امـر باعـث نـوعی بـازبینی و تغییراتـی در      

شود. بیهقی نیز از اين قاعده مستثنی نیسـ . وی كـه در   سای  و پردای  مجدد رواي  می

ــا     ــه، ناچــار شــده ت ــاريخش پردایت ــه بازنمــايی حــوادث ت ــدان، ب ــا دوران عبلــ  و در زن ب

ر از رريت جمالت معترضـه، حـوادث متـایر و متقـدم را بـه يکـديگر       های مکرّپريشیزمان

های معنايی حوادث تاريخی را پر كند هم از اين رريـت بتوانـد احارـه    پیوند دهد تا هم یلل
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های موجـود در  توان زمان پريشیحوادث نشان دهد. با اين تعبیرات نمییويش را بر تمامی

هـای زمـانی وقتـی در    ا صرفاً نوعی یلل زمانی دانسـ ، بلکـه ايـن یلـل    جمالت معترضه ر

شـوند كـه   كننده ماسوب مـی گیرند، عنصری معنايی و تکمیلساح  تاريخی متن قرار می

 افزايند.برند و بر ثق  و اعتماد به راوی میابهامات موجود در متن را از بین می
 

 ت پردازیمعترضه و شخصیّ ةجمل-2-2

ها از وجوه مشترک متن داستانی و تاريخی اس ، چرا كه هر دو شـری   حضور شخصی

هايی واقعـی هسـتند.   ها شخصی اند با اين تفاوت كه در تاريخ فاعل كنشهای انسانیكنش

های مبری شده نیـز متناسـر بـا    از آنجا كه تاريخ مبتنی بر حوادث و وقاي  اس ، شخصی 

قشی كه در پیشـبرد پیرنـگ دارنـد. از ايـن منظـر،      شوند، يعنی بر اساس نها تعريف میكنش

تـوان آنهـا را از هـم جـدا     شخصی  بدون كنش و كنش بدون شخصی  وجود ندارد و نمی

هايی با عقايد و نیات و عوارف مختلفـی اسـ  كـه هـر     كرد. تاريخ بیهقی مملو از شخصی 

مـتن بـه صـورت     انـد و تجلـی ايـن نقـش در    كدام نقشی را در دوره غزنويان بر عهده داشته

فی كند شده نشان داده شده اس . بیهقی سعی كرده از يکسو آنها را معرّهايی گزينشكنش

هـای فرعـی   و از سويی ديگر یصوصیات آنها را برای مخارر نمايش دهد. تعدد شخصی 

هـايی اصـلی چـون    فرصتی در ایتیار مؤلف قرار نداده كه به همـه آنهـا همچـون شخصـی     

ونتــاش و بونصــر مشــکان و بوســهل زوزنــی و امثــالهم بزــردازد. از همــین روی از رريــت  آلت

المقـدور شـنایتی از آنهـا بـه دسـ  دهـد. ارالعـات و        جمالت معترضه سعی كـرده، حتـی  

شـود، دو  ها ارائه مـی شنایتی كه در تاريخ بیهقی از رريت جمالت معترضه درباره شخصی 

كاركرد نمايگی. در كاركرد كنشی، جمله معترضه،   كاركرد عمده دارد: كاركرد كنشی و 

دهد، يعنی به عنـوان عامـل يـک كـنش     كننده نشان میشخصی  را  به عنوان يک مشارك 

ــه     ــه مــورد نظــر و چــه در كــل مــتن. منظــور از نمايــه يعنــی اشــاره ب در مــتن؛ چــه در حادث

ت روانشناسـیک و  دهـد بلکـه ارالعـا   هايی  كه به كنشی تکمیلی و مهم ارجاع نمیويژگی»

قابل تأمـل در ايـن جمـالت معترضـه ايـن       ةنکت(. 72: 9284)ن.ک: بارت،  «دهندهويتی می

هـای  هـای غیـرمهم يـا شخصـی     اس  كه غالباً هـر جـا جملـة معترضـه در مـورد شخصـی       
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حکايات فرعی مندرج در اين اثر به كار رفته، به شغل و سم  آنها پردایته شده و كـاركرد  

 مد نظر قرار گرفته اس : كنشی آن بیشتر

ــید  ــدی از نزديکــان و و او را احمــد رشــ -و نمــاز پیشــین آن معتمــد در رس دار گفتن

: 9288)بیهقـی،  «و در وق  حاجر بگتگـین او را بـه قلعـه فرسـتاد     -یاصگان سلبان مسعود

ديگر بـود از سـر حـد    و اين مقدمی-بر اثر وی شیروان بیامد»( باز از همین كاركرد اس :63

با بسیار سوار و پیاده و هـدايا  -و گوزگانان كه اين یداوندزاده او را استمال  كرده بودغور 

( به دلیل حضور كم اين شخصـی ، بیهقـی موضـ     998:  9288)بیهقی، «اندازهو نثارهای بی

نظر بـه اهمیـ     ای معترضه آن را معرفی كرده اس .ديگری برای معرفی نداشته و در جمله

بیهقی گاهی مختصری از سوابت شخصیتی را نیز در توضیاات معترضـه  كنش در اين متون، 

بود یرد، قراتگین نام، كه در اين كار بود و پیغام سوی جـد و جـده   و غالمی»كند: ركر می

بود امیر را، به هـرات نقابـ  يافـ  و    و گفتندی كه اين قراتگین نخس  غالمی -من آوردی

 «ها به صـارا مغافصـه پـیش آوردنـدی    یوردنی و -پگ از نقاب  حاجر شد امیر مسعود را

 .(992-993: 9288)بیهقی،

های حکايات اين اثر كـه حضـور مـوقتی و تنهـا     فی شخصی باز از همین نوع اس  معرّ 

و وزارت او داشـ  از پـگ   -الرشید... فضل ربی  را بخوانـد هارون» در همان حکاي  دارند:

فضل كسی را فرسـتاد نزديـک   (. »37: 9288)بیهقی، «چون بیامد برو یالی كرد -آل برمک

 «و پیغـام داد..  -و حاجر بزرگ مامون او بود و با فضل دوستی تمـام داشـ    -عبداهلل راهر

و ايـن احمـد    -اسمعیل بن شهاب گويـد از احمـد بـن ابـی دواد شـنیدم     »(. 9288:38)بیهقی،

سـه یلیفـ  را    مردی بود با قاضی القضاتی كه داش  از وزيران روزگار ماتشـم تـر بـود و   

ــیم شــر بیــدار شــدم...    -یــدم  كــرده  «احمــد گفــ  يــک شــر در روزگــار معتصــم ن

 (.969: 9288)بیهقی،

پردازد كـه ايـن   گاهی نیز به كنش و نقش شخصی  بدون آنکه نام آنها را ركر كند، می

هـا تنهـا زمـانی    ها دارد؛ يعنـی شخصـی   موضوع نشان از نگاه كاركردی بیهقی به شخصی 

كـه   -مثال داد فالن ییلتـاش را »ر رواي  را دارند كه نقشی را برعهده بگیرند: حت حضور د

ــده ــ    تازن ــا نداش ــه همت ــدگان ك ــود از تازن ــد    -ای ب ــیر ش ــیش ش ــان پ ــدود كیکان  «در ح

 (. 998: 9288)بیهقی،
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هـا، حـوادث و عقايـد و باورهـا در تـاريخ      كه شخصی به اين نکته نیز بايد توجه داش  

دهـد و  اند. بیهقی بخشی از كتاب را به بخش ديگری ارجاع مییورده بیهقی گاه با هم گره

ايـن امـام بوصـادب    «كند تا نکات مبهمی بـاقی نمانـد:   هايی از آن پیوند ايجاد میمیان بخش

و یـال وی بوصـالح بـود و حـال او بـاز       -كه امروز به غزنـی اسـ    -حفظه اهلل و ابقاه-تبانی

( در اين عبارت چنـدين جملـة معترضـه آمـده     399: 9288)بیهقی، «بودبه نشابور می -نمودم

كه مورد اییر، اين بخش از تاريخ بیهقی را به بخش ديگری پیوند داده اسـ  تـا شخصـی     

 نزد مخارر بهتر تبیین گردد.« بوصالح»

های تاثیرگذار و مهم  در تاريخ بیهقی مشهود از آنجا كه كنش و یويشکاری شخصی 

هـا و بـه   عد روانی و رهنـی ايـن شخصـی    كند تا با اتکا به بُش میو آشکار اس ، بیهقی تال

ها عبور كند و فضاسازی كنـد. همـین امـر    تصوير كشیدن حازت عارفی، از یود شخصی 

و »ها در تاريخ بیهقی شده اس . در وصـف حاجـر علـی آورده:    منجر به بسامد بازی نمايه

ه هیچ روزگار من او را با ینـده فـراخ   و ب-زدكرد و زهر ینده میوی هر كسی را لبف می

( بـاز از  78: 9288)بیهقـی،  «و سخ  فرو شده بود -نديدم از همه تبسم كه صعر مردی بود

 -یواجه زمانی با حصیری عتابی درش  و نرم كرد و وی عذرها یواسـ  »همین نوع اس : 

و نیکو سـخن  ( صعر مرد بودن 969: 9288)بیهقی، «ها نمودتواض  -و نیکو سخن پیری بود

هايی هسـتند كـه منجـر بـه رازگشـايی از زوايـای پنهـان يـا بـه          های فوب، نمايهبودن در مثال

 شود و بیشتر حالتی رمزگشايانه دارند تا كنشی.ها میهای ضمنی شخصی تعبیری مدلول

 

 معترضه و ایدئولوژی ة جمل-2-3

نظام ارتبـاری روايـ  بـر    ای دارد. هر متن يک نظام ارتباری اس  كه فرستنده و گیرنده

تواند چندين فرستنده داشته باشد:  مؤلف تاريخی، مؤلـف پنهـان و   یالف ديگر متن ها، می

راوی. در تاريخ بیهقی راويان متعدد وجود دارد كـه بیهقی)مؤلـف تـاريخی( ماجراهـا را از     

ایته و ابزاری روايی اس  كه مؤلف آن را برای س»كند. در حقیق  راوی زبان آنها نقل می

(. منظـور از مؤلـف تـاريخی زن يـا     23: 9288)لوتـه،  « گیـرد پردایته كردن متن به كـار مـی  

 نويسـد و بـه ناـوی یـارج از جهـان ادبـی مـتن قـرار دارد        مردی اس  كه متن روايی را می

ای از هنجارهـای درونـی و تلـويای    اما مؤلف ضمنی يـا پنهـان مجموعـه    ،(31: 9288)لونه،
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( به تعبیر ديگر، مؤلف پنهان كسی اسـ   29: 9288)لوته، يا يک صدااس ، نه يک گوينده 

های ايدئولوژيکی یود را در متن به صورت غیر مسـتقیم گسـترش   كند ارزشكه تالش می

های نظـام ارزشـی مؤلـف پنهـانی در تـاريخ بیهقـی       گاهدهد. جمالت معترضه يکی از تجلی

گرانـه  ، پوشیده نیس ، بلکه كامالً مدایلـه های مؤلف در تاريخ بیهقیاس . البته اين مدایله

یواهد رواي  تاريخی یود را تثبی  و مهار كند. حضور بیهقـی  و آشکارا اس ، چراكه می

شـود. بیهقـی تنهـا    به عنوان مؤلـف پنهـان از ايـن رريـت، در جـای جـای مـتن احسـاس مـی         

ه توجیـه روايـ    كنـد بـ  كند و سعی میگر و بیینده نیس  بلکه در رواي  مدایله میرواي 

گفتمان حـاكم  های مؤلف پنهان با تمامییود بزردازد. منظور از توجیه اين اس  كه ديدگاه

بر متن سازگار باشد و يک كلی  ارزشی را به یواننده تامیـل كنـد.  بیهقـی در مقـام ايـن      

كند نیاز به توضیح اسـ ،  مؤلف پنهان، ناظر بر همه معانی متن اس  و هرجا كه احساس می

هرچنـد  -دسـ  راسـ  یواجـه ابوالقاسـم كثیـر و بونصـر مشـکان را بنشـاند        »شود: ارد میو

 «و بوسـهل بـر دسـ  چـا یواجـه      -ابوالقاسم كثیر معزول بود حرمتش سخ  بزرگ بـود 

( ايـن سـخنان از زبــان نصـر یلـف اســ  كـه حکايـ  مجلــگ داوری       947: 9288)بیهقـی، 

عترضه دیال  بیهقی در مـتن اسـ  نـه    حسنک را برای بیهقی بازگو كرده اس ، اما جملة م

آنکه سخن نصر یلف باشد، زيرا بیهقی از عزل بوالقاسم و حرم  او آگاه بوده و نیاز نبوده 

نصر آن را بازگو نمايد. اين بیهقی اسـ  كـه وارد مـتن شـده و آن را بـه مخارـر گوشـزد        

 كرده اس .

هرچنـد كـه بـر ولـی     -شـتم بیتی چند كه مرا يـاد بـود در ايـن وقـ  نب    »يا در اين عبارت: 

( مؤلف وارد متن شـده و تـوجیهی نهـاده كـه     996: 9288)بیهقی، «تا قصه تمام شود -نیس 

اگر سهوی در نقل شعر روی داده باشد، برای مخارر پذيرفتـه باشـد. بیهقـی سـعی دارد تـا      

جای ممکن اعتماد مخارر را به اثر یود جلـر نمايـد، از همـین روی ابـايی نـدارد كـه در       

زی متن ظاهر شود و بر حقیق  سخن تأكید كند تا از ايـن رريـت مخارـر نیـز نظـر بـه       زبه

و به نظاره ايسـتاده بـودم، آنچـه    -و یواجه یلع  بزوشید»سخنان مؤلف، بر آن اعتماد كند: 

قبای سـقالرون بغـدادی بـود سـزیدی      -گويم از معاينه گويم و از تعلیت كه دارم و از تقويم

نمايی و ( اين شیوه نشان از تالش مستقیم بیهقی دارد برای حقیق 978: 9288)بیهقی، «سزید

 اعتبار اثر یود.
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باز از همین نوع كـاركرد اسـ  در توصـیفاتی كـه از بوسـهل زوزنـی ارائـه داده اسـ :         

بوسهل زوزنی چند سال اس  تا گذشته شده اس  و به پاسخ آن كه از وی رف  گرفتار، و »

به هیچ حال.... اين مرد از كرانه بجسـتی و   -د مرا از وی بد آمدهرچن-ما را با آن كار نیس 

و اگـر  -فرصتی جستی و تضرير كردی... و آنگاه زف زدی كـه فـالن را مـن فـرو گـرفتم     

( مؤلـف  968: 9288)بیهقـی،  «و یردمندان دانستندی كه نـا چنـان اسـ     -كرد ديد و چشید

فل باشد و در متن حاضر شده و به سزای هايی كه از بوسهل به او رسیده غاتواند از بدینمی

 او نیز اشاره كرده اس .

های سـنتی، انسـجام و بـه هـم پیوسـتگی بـین حـوادث        ترين شایصه رواي يکی از مهم

ها باشد. گاه اين ارتبار آشکار اسـ   اس . هر بخش از رواي  بايد در ارتبار با ساير بخش

هـای موجـود در   هـا و فاصـله  هايی گسسـ  هو نیاز به توضیح ندارد و گاه مؤلف با ركر قرين

های تاريخی و تعلیمی كه قصـد انتقـال یبـر    كند. اين امر به ويژه در رواي رواي  را پر می

معترضه نظر به افزودن توضیح به متن، ابزاری اسـ  كـه    ةشود. جملرا دارند، بسیار ديده می

و مــرز ســخنان در متــون  توانــد از آن بــه منظــور رفــ  ابهــام اســتفاده كنــد. حــدمؤلــف مــی

در ایتیار نبوده كه مؤلـف گفتگـويی را ببنـدد و    گاهی مشخص نیس ، زيرا عاليمی قديمی

چه در نظم، چـه در نثـر بسـامد    « گفتم، گفتا»گفتگويی ديگر را بگشايد. نظر به اين موضوع 

ينـدة  های ديگر از رريت جمالت معترضه اس  تـا بـا اشـاره بـه گو    فراوانی دارد. يکی از راه

هـای نگارشـی در   سخنی، رشتة گفتگوها به هم گره نخورد. نبود عناصر فرازنجیری و نشـانه 

متون سنتی موجر شـده هنرمنـد بـا ابزارهـای زبـانی موجـود نـواقص را رفـ  كنـد و همـین           

سـازد. هنرمنـد بـر یـود ضـروری      موضوع، حضور مؤلف را در متن پررنگ و ضروری مـی 

یود، ارالعات ززم را به مخارـر دهـد يـا مـان  بـدیوانی او      بیند تا جای ممکن با زبان می

آورد، یـود ادامـه   شود. در جايی بیهقی بعد از اينکه نقل قول بلنـدی از بونصـر مشـکان مـی    

مـرا در آغـوش   »... كنـد: ای اعتراضی، بـه راوی اشـاره مـی   گیرد و با جملهسخن را پیش می

 «گويم كـه چـون علـی مـرد كـم رسـد      یگرف  و بدرود كرد و برفتم. و من كه بوالفضلم م

 .(74: 9288)بیهقی،

ديگر آن در حکاياتی اس  كه به نقل از یواجه بوسـعد عبـدالغفار آورده    ةبرجست ةنمون

در شـهور سـنه   »كنـد:  و در چند موض  با آوردن جمله معترضه، تمیـز راوی را گوشـزد مـی   
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 «بـه یـدم  ايـن پادشـاه     -ارمكه عبـدالغف -احدی عشر و اربعمائه كه اتفاب افتاد پیوستن من

( حکاياتی كه عبدالغفار آورده بسیار بلند و بیش از بیس  صفاه اسـ ،  997: 9288)بیهقی،

-كــه عبــدالغفارم -از همــین روی بارهــا بیهقــی اشــاره بــه گوينــده داشــته اســ : جــد مــن  

(، 999: 9288)بیهقـی،  دادياد مـی  -كه عبدالغفارم-ها مرا( و در اين میان999: 9288)بیهقی،

 بخوانـد  -كـه عبـدالغفارم  –(، مـن  998: 9288)بیهقـی،  ايسـتاده بـودم   -كـه عبـدالغفارم  -من

 .(938: 9288)بیهقی،

های ديگر مخارر از متن شود. در عبارتی در مـورد  كند مان  از برداش بیهقی سعی می

هرچند احوال و عـادات ايـن پادشـاه،    -یردمندان چون بدين فصل رسند»امیرمسعود آورده: 

او را نیکوتر بدانند و مقرر گردد كـه ايشـان را يگانـه روزگـار بـوده       -رگ و پسنديده بودبز

ای گوشزد كـرده عـادات و احـوال ايـن پادشـاه      ( در جمله معترضه32: 9288)بیهقی، «اس 

پسنديده بوده تا مخارر شايستگی امیر را تنها برحسر چند حکاي  كه وی آورده مادود 

 نسازد. 

عارفی اس . جمالت معترضـه گـاه   -ضور نويسنده، جمالت اعتراضیاز ديگر وجوه ح 

یواهد تمايالت درونـی یـود   كنندة عوارف و احساسات شخصی نويسنده اس  كه میبیان

را نسب  به يک شخص يا موضوع اعالم كنـد. جملـة معترضـه ماملـی اسـ  كـه نويسـنده        

كند كه تشـويش و  ايجاد میای كند و همین زمینهای از متن و مفهوم اصلی یروج میلاظه

دغدغه و اضبراب و عوارـف هنرمنـد تجلـی يابـد. ايـن نـوع جمـالت لبريـز از عوارـف و          

احساسات اس  كه به صورتی عريان در متن متجلی شده و جانر عارفی مـتن را پـر رنـگ    

از راه به درگاه آمد و در دهلیز سرای پیشین عـدنانی نشسـ  و از ايـن سـرای     »سایته اس : 

ها و بناهای ديگر كه امیرمسـعود  و گذش  آن باغ -سرای ديگر سخ  فراخ و نیکوگذشته 

سایته بود و بودی كه سلبان آنجا بودی به سرای عدنانی و آنجا بار دادی و بودی كه بدان 

( يادآوری گذشته و 78: 9288)بیهقی، «علی چون به دهلیز بنشس ... -بناهای یويش بودی

 به درج جمالت اعتراضی و عارفی واداشته اس .شکوه و عظم  آن، بیهقی را 

متون تاريخی از رهگـذر ارتبـاری كـه بـا حقیقـ  دارنـد، سـایتارهای گفتمـانی نقشـی          

كننده در زبان و معنای آنهـا دارد. در حقیقـ ، امـر واقـ  نیـز در ايـن متـون سـایته و         تعیین

بـه گـزينش حـوادثی    هاس . نويسنده در مادودة قید و بنـدهای گفتمـانی،   پردایته گفتمان
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بخشـد. ايـن سـایتارهای گفتمـانی نـه      زند كه سایتار قدرت به آنها مشروعی  میدس  می

دهد. در اين تنها معنای متن، بلکه حتی ناوه گزينش كلمات و تركیر آنها را نیز سامان می

دانس  چون وی ازيـن  می»حال  جمله معترضه نیز  انعکاسی از حوزه قدرت در متن اس : 

برپـای نتوانـد    -كـه همیشـه برپـای بـاد    -فريبنده برود جز وی ايـن یانـدان بـزرگ را    سرای

نمانـدن یانـدان شـده، مؤلـف     ( چـون سـخن از احتمـال برپـای    997: 9288)بیهقـی،  «داش 

-اينجا بـدين حضـرت بـزرگ   »بالفاصله جملة دعايی ركر كرده اس . باز از اين نوع اس : 

( بسامد اين جمله معترضه تا حدی اس  كه بریی 393: 9288)بیهقی، «بماند -كه همیشه باد

: شصـ  و سـه(   9288)ن.ک:  بیهقـی،   داننـد هـای مـورد عالقـه بیهقـی مـی     آن را از عبارت

ای معترضه، دعايی را در سـخن  آيد، بیهقی با جملهمعموزً وقتی سخن از احتمال به میان می

و زود باشـد كـه   -فارغ گشـ   ها كه پیش دارداگر یداوند چون از اين شغل»كند: درج می

چنان باشد كه بـه سـعادت اينجـا بـاز آيـد       -فارغ گردد، چه پیش هم  بزرگش یبر ندارد

( اين نوع جمالت معترضـه در واقـ  بـه قصـد     98: 9288)بیهقی، «بردارندامروز بنده و فرمان

تـر  نشان دادن جايگاه و منزل  رئوس قدرت و رعاي  مراتر قـدرت توسـط ربقـات پـايین    

یواهـد بـه امیـر    كـه مـی  نويسـد، هنگـامی  ای كه آلتونتـاش بـه امیرمسـعود مـی     . در نامهاس

ای فرمـوده  چـون یداونـد در نامـه   »صالحی بازنمايد باز از اين سایتار استفاده شـده اسـ :   

اس  به بنده دستوری داده اس  و مثال داده تا بنده به مکاتب  صالحی بازنمايد يـک نکتـه   

یداوند را یود مقرر اس  بـه گفتـار بنـده و ديگـر بنـدگان حاجـ         و-بگف  با اين معتمد

كه امیر ماضی مدت ياف  و دول  و قاعده ملک سخ  قوی و استوار پیش یداونـد   -نیابد

ايـن جمـالت معترضـه،  بیهقـی  تاـ  تـاثیر       در تمـامی   ؛(89: 9288)بیهقی، «نهاد و رف ...

جلوه قدرت اس . سوژه شدن بیهقی به اين شود  كه ای تبديل میالزامات گفتمانی به سوژه

معناس  كه گـزينش وی از حـوادث تـاريخی، بیشـتر تاـ  تـأثیر روابـط قـدرت اسـ  تـا           

هـايی  های شخصی یود وی. جمالت معترضه فرصتی به بیهقی داده تا بتوانـد گـزاره  انتخاب

مـايی  گفتارهـای برحـت بازن  را مبری كند كه تا  تأثیر اشـکال قـدرت،  ريـل عنـوان پـاره     

 كند.شوند، يعنی گفتارهايی جدی كه نوعی نیروی گفتمانی آنها را پشتیبانی میمی
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 های علّیمعترضه و بنیان ةجمل-2-7

وار، اغلـر اوقـات باعـث ايجـاد     ای مـنظم و مسلسـل  رواي  با توزي  ریدادها به شیوه»

ايـن یاصـی  فـرم    (. در حقیقـ   81: 9214)پورتر،  »شودها میها و معلولای از عل سلسله

دهد كه بـه اسـتنبار علّـی از حـوادث بزـردازد.      روايی اس  كه به  یواننده  اين امکان را می

امـر حقیقـی فقـط زمـانی     » بنیان علی در متون تاريخی امری مهم و قابل توجه اس  چرا كـه 

 (. از12: 9214)پـورتر،  «مندی داردرود كه بتوان نشان داد یصل  رواي واقعی به شمار می

سـازد و  توان گف  كه اشارات علّی تاريخ را از رواي  ماـ  یـارج مـی   منظری ديگر می

های سنتی رويکردهای تالیلـی متوقـ  بـود،    افزايد. هرچند نبايد در تاريختالیل را بدان می

شود. بیهقی گاه سایتار اعتـراض را بـرای   ها میاما اشاراتی به بریی از علل حوادث و كنش

چون روزی دو سه بر اين جمله ببـود، امیـر   »ها به كار گرفته اس : یی كنشاشاره به علل بر

گفـ    -نشـیند و شنوده بود كه در ديوان چگونه می -يک روز چاشتگاهی بونصر را بخواند

( علـل فرایـوانی بونصـر در جملـه معترضـه بیـان       927: 9288)بیهقی، «نام دبیران ببايد نبش 

و دانـی كـه    -ون فرمود امیرالمؤمنین تا به یدم  آيـم چ»شده اس . باز از همین نوع اس : 

بزرگ بوده اس  و همچنان پدرم را كه اين جاه بـه مـدتی سـخ  دراز بـه     مرا جاهی و نامی

( علـ  ضـرورت تلبـف در    36: 9288)بیهقـی،  «تلبفی ديگـر بايـد كـرد    -جای آمده اس 

 جمله معترضه بیان شده اس .

 -يلمان اسیر بودند و رسوم اسالم مـدروس بـود  قرير سی سال بود تا ايشان در دس  د»

و  -كه كار ملک از چون فخرالدوله و صاحر اسماعیل عباد به زنـی و پسـری عـاجز افتـاده    

( بیهقی در جملـة معترضـه بـه علـل     98: 9288)بیهقی، «ها به یدای عز و جل برداشتنددس 

 پريشانی ری اشاره كرده اس .  

نتاش هم در ساع  بر نشسـ  و عبـدوس را يـک دو    آلتو»باز از اين نوع كاركرد اس : 

و سـخنان نهفتـه بـا او     -يعنی كـه بـا وی سـخنی چنـد فريضـه دارم     -فرسنگ با یويشتن برد

 (48: 9288)بیهقی، «گف 

بوالقاسم علـی نـوكی صـاحر بريـد غـزنین از یواجـه بونصـر مشـکان دریواسـ  تـا           »

ی چنان ديدم كه از برادری بگذشته و میان ايشان دوست-فرزندان او را به ديوان رسال  آورد
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معترضـه دلیـل اجابـ  بونصـر را      ة( جملـ 349: 9288)بیهقی، «بونصر او را اجاب  كرد -بود

 دهد.نشان می

اس  كه امیرمسعود بعد از به بنـد افکنـدن غـازی،    های مهم اين سایتار هنگامی از نمونه

اسـتادم  »روند از جمله بونصر: یكند و بزرگان و ماتشمان نیز با او منشار شراب و صید می

ها احتیار را، تا بر چشـم وی باشـد و در كـار    باز نايستاد از چنین یدم و می -بونصر رف 

  اين جملة معترضه كمتـر  ( اهمی326ّ: 9288)بیهقی، «و من با وی بودم -وی فسادی نسازند

كه بونصر نیز از  گر فضای پر از دسیسه و فساد عصر اس از جمالت ديگر نیس . زيرا نشان

 آن هراسناک بوده اس .

گونه جمالت معترضـه در تـاريخ بیهقـی، در حقیقـ  ايجـاد      ترين كاركردهای اينمهم 

شـود و  تداوم و انسجام روايی اس .  تداوم حوادث از رريت علی  باعـث انسـجام مـتن مـی    

ها، گويی عل كنندگی دارد. قبعاً نظم حاصل از اين بازاين انسجام، قدرت بالغی و مجاب

شـود و ايـن امـر بـا رسـال  مـتن       باعث از بین رفتن ابهامات و تشـويش رهنـی مخارـر مـی    

رسانی اس  در تعـارض اسـ . اگـر بیهقـی نتوانـد ايـن نظـم را از        تاريخی كه هدفش ارالع

رريت علی  بین رويدادهای تاريخی برقرار كند، اعتبار متن دچـار یلـل یواهـد شـد و ايـن      

 های متفاوت بخوانند.كه افراد مختلف، يک رواي  واحد را به شیوه امکان وجود دارد

 

 گیرینتیجه-3

تاريخ بیهقی روايتی اس  تاريخی كه نويسندة آن تالش كرده تا ضمن بازنمـايی تـاريخ    

  آن بیفزايـد. از ايـن رو هـم    بتواند از رريت شگردهای ادبی و روايـی بـر بالغـ  و جـذابیّ    

قواعد روايی در ساماندهی زبان آن نقشی مؤثر و برجسته دارنـد.  سایتارهای گفتمانی و هم 

ترين اشتراک گفتمان تاريخی و روايی در اين مـتن، گـزينش اسـ ، يعنـی نويسـنده بـا       مهم

ــه ماــدودي   ــات    توجــه ب ــدرت( و الزام ــتگاه ق ــه دس ــای گفتمانی)وابســتگی نويســنده ب ه

تـه كـه بـا مقاصـد و رهنیـ       روايی)قواعد مادودكنندة پیرنگ( به گـزينش حـوادثی پردای  

یوانی داشته باشد. اين گزينش مادود به حوادث نشده و حتی بر انتخاب و ناوة مؤلف هم

چینش كلمات و ساماندهی زبان نیز تأثیر گذاشته اس . بـر همـین اسـاس  در پـگ هرگونـه      

امکانات و سایتارهای دستوری در اين متن، نـوعی الـزام گفتمـانی و روايـی نهفتـه اسـ  و       
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هدف نیس . جملة معترضه يکی از اين امکانات دستوری اس  كه در تـاريخ  جه  و بیبی

بیهقی بیشتر و پیشتر از آنکه وجهی دستوری داشته باشد، امری گفتمانی و روايـی ماسـوب   

شود. اگر چه جمله معترضه  از نظر دستوری، بندی  فرعی اسـ  و قابلیـ  حـذف دارد،    می

مـانی و روايـی تـاريخ بیهقـی قـرار مـی گیـرد، عنصـری روايـی  و          های گفتاما وقتی در زيه

معنامند اس  كه حذف آن باعث ایتالل روايی می شود. اسـتفاده از جملـه معترضـه  بـرای     

رانـدن  حـوادث ديگـر و تکمیـل ریـدادها  از رريـت       كردن يک حادثه  و به حاشیهبرجسته

دادن كـنش  ها و همچنین نشانصی های زمانی، پردایتن به بعد روانی و رهنی شخجابجايی

هـای شخصـی   های مؤلف و  عوارـف و جانبـداری  ها، بازنمايی ايدئولوژیو نقش شخصی 

تـرين كاركردهـای   ها  و انسـجام مـتن، مهـم   كردن علی راوی، تقوي  پیرنگ از رريت بیان

 روايی جمله معترضه در تاريخ بیهقی اس .
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