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1. Introduction
In semantics, those sentences are discussed that are not used in
their original meaning or do not have a literal counterpart to guide the
listener to the secondary meaning. Instead this guidance should be
done through reasoning in the current situation and evidences. This is
one of the chapters of rhetoric and one of the topics of semantics and
the necessity of the present.
The world of literature is different from the real world. In other
words, the reality of literature is largely a virtual reality. That’s why in
literature, sentences are not usually use in their original meanings;
rather, they are use in secondary and virtual purposes by which the
speaker expresses his intentions. Different sentences can have two or
more meanings, one of which is appropriate to the intention of the
speaker; he chooses the meaning according to his purpose, and his
purpose gives particular meaning or application to the sentence. This
is one of the techniques of eloquence to deepen of literal dimension of
speech.
2. Methodology
This research is carried out in a descriptive-analytical manner and
based on library tools. First, the sources related to rhetoric were
studied and after filing the required materials, about one third of the
text of Beyhaqī’s history in the form of thirty-three stories was
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randomly selected. In this study, after thoroughly reading the text and
extracting and counting the number of declarative and non-declarative
sentences as well as examining the secondary purposes of declarative
sentences of these stories, the results in tables were obtained which
will be the basis of some of analysis for this article. The Tārīẋ -eBeyhaqī is a historical book and main identity of history based on
news so that the news of such historical books can be used secondary
purposes and the secondary thoughts are adequate and favorable by
the mental design and the purpose of announcer of that history.
Therefore, this is why we have done this research on the The Tārīẋ -eBeyhaqī.
3. Discussion
The declaration in the literary world is different from declaration
in the world of reality. In literary declarative sentence the purpose of
the declaration is to influence the audience; The addressee may be
aware of the sentence expressed; Therefore, the mere declaration and
the initial meaning and concept of declarative sentences are not
always intended by the speaker and the listener or the audience;
Rather, its purpose which we call the secondary or necessary purpose
of the sentence, is more important and valuable, or the speaker, in
order to increase the effect of his words, presents it in the form of a
concise promise or declaration; But it may require encouragement,
respect, astonishment, emphasis, humiliation, and other intentions.
Accordingly, research into the secondary meanings of declarative
sentences, is very important in semantics, and research in first-rate
literary works will help us to expand and understand the diversity of
these purposes. In rhetorical works, a declarative sentence is a
sentence by which the act of informing is done. Not all declarative
sentences below are as likely to be true or false; Because it is very
difficult to distinguish it in art and literature. Literature sometimes
states the facts; But it usually expresses certain facts that are
considered to be true only in literature. Therefore, declaration in
literature is not the probable declaration of truth and falsehood, and
its application is in meanings and concepts such as command,
emotion, encouragement, prohibition, warning, and so on.
The Tārīẋ -e- Beyhaqī is a book whose content is declaration and
history. At first glance, it seems that this book describes the events of

Journal of Prose Studies in Persian Literature

3

Year 23, No. 47, Summer 2020

_______________________________________________________________

the reign of Masoud Ghaznavids and is only a report of his reign; but
as we become more precise in the text, we realize that this book is not
devoid of literary components and techniques. In many parts of the
book, Beyhaqī’s primary intention was not simply to report on the
events of the Ghaznavids period, and by stating some events, he
reached new conclusions that move away from the historical subject
of the book and closer to the literary world and sometimes have an
educational aspect. After reporting events, Beyhaqī has analyzed
these sentences and he has explained his criticisms, worldview and
attitudes to his book’s readers by using the declarative sentences with
secondary thoughts. The factors like social-political situation of
Ghaznavids dynasty and acquaintance of the conditions of court are
effective in type of secondary thoughts. That is why the text of
Beyhaqī’s history, compared to other historical books written before
and after it, in terms of thematic classification of books, in addition to
being historical, is also in the category of literary works.
In this article, thirty-three stories from the text of the Tārīẋ -eBeyhaqī (about one third of the whole text) have been randomly
selected and studied. Perhaps if the studied texts had been chosen
consciously and with knowledge of the abundance and secondary
intentions of the declarative text, they would divert us from our goal.
Because we believe that a technique such as the use of news in the
secondary sense is one of the distinguishing features of literature and
the aesthetic aspect of the history of Bayhaqī, It is a beautiful
rhetorical and artistic trick that the author has done well and has
strengthened the rhetorical basis of the text. However, the evidence of
the examples mentioned below for each purpose of Beyhaqī’s text is
selective, and the main indicator in selecting them is the clarity of the
secondary purpose in the sentence, semantic fertility, beauty, and the
power of conveying the example.
4. Conclusion
Declaration and secondary purposes of declarative and essay
sentences are one of the most important topics in semantics.
Declarative sentences of real science are likely to be true or false. But
in literature, which is not a real world and its reality is virtual, we
cannot determine the truth or falsity of propositions as we actually
determine them; Therefore, declarative sentences are used for
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secondary and virtual purposes, and this is one of the tricks of
rhetoric and giving depth to the literary dimensions of speech. The
Tārīẋ -e- Beyhaqī is full of declaration about the events and
happenings of one of the historical periods of Iran and its main and
great component is history and declaration. But in the midst of the
vast world of declaration, non-declared intentions and meanings also
show themselves; In other words, in order to increase the rhetorical
content of the text, the author also uses the form and construction of
declarative sentence for compositional and secondary purposes;
Objects such as: regret, pity, command, warning, respect, humiliation,
emphasis, warning, etc. Using the structure of declarative sentence,
Beyhaqī conveys his criticisms, beliefs and attitudes to the reader.
Extra-textual contexts are very effective in the formation of
secondary declarative purposes, and these contexts can be considered
as the political, social and cultural contexts of the text-forming
period; therefore, familiarity with the political and social situation of
the Ghaznavids period is effective in understanding and analyzing the
secondary purpose of the news of Beyhaqī’s text. In this article,
thirty-three stories have been randomly selected from six volumes of
the Tārīẋ -e- Beyhaqī. The most frequent secondary purposes are
declaration, command, warning and encouraging the audience, and
describing and creating an atmosphere. Declarative sentences of the
Tārīẋ -e- Beyhaqī sometimes contain several declarative points
together.
Keywords: Tārīẋ -e- Beyhaqī, Declarative sentence, Secondary
thoughts, Context.
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چکیده
خبر و اغراض ثانوي جمالت خبري و انشايی ،از مهمترين مباحث علم معـانی اسـ  .جمـالت
خبري عالم واقع ،محتمل صدق و كذباند؛ امّا در ادبیّات،كه عـالمی واقعـی نیسـ و واقعیّـ آن
مجازي اس  ،نمی توانیم صدق و كذب قضايا را آنگونه كـه در واقـع تعیـین مـیكنـیم ،مشـّص
سازيم؛ لذا خبر در ادبیّات ،كالن اس و جمالت خبري در اغراض ثانوي و مجازي بهكار میروند
و اين يکی از شگردهاي بالغ و عمق دادن به ابعاد ادبی كالم اس  .تاريخ بیهقی ،سراسر ،خبر از
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بالغی متن ،نويسنده از فرم و ساخ خبر براي اغراض انشايی و ثانوي نیز استفاده میكند؛ اغراضی
چون :تأسّف ،ترحّم ،امر ،هشدار ،تحقیر ،تأكیـد ،تحـذير و . ...بیهقـی بـا اسـتفاده از سـاختار خبـر،
انتقادها ،باورها و نگرشهاي خود را به خواننده منتقل میكند .در شکلگیري اغراض ثانوي خبـر،
باف هاي برون متنی بسیار مؤثصرند و همین باف ها ،زمینه هـاي سیاسـی ،اجتمـاعی و فرهنگـی دورة
شکلگیري متن تلقصی میشوند؛ لذا آشنايی با اوضاع سیاسی و اجتماعیِ دورة غزنويـان ،در تحلیـل
غرض ثانوي خبرهاي متن بیهقی كارسازاس  .در اين مقاله ،سی و سه داستان به صـورت تاـادفی
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هشدار ،تحذير از عاقب امور ،تشويق و ترغیب مّاطب و توصیف و فضاسازي اس  .جملـههـاي
خبري تاريخ بیهقی گاهی حاوي چند خبر به صورت توأم هستند.
واژههایکلیدی :تاريخ بیهقی ،جملة خبري ،اغراض ثانوي ،باف .

 -1مقدّمه
در علم معانی از جمالتی بحث میشود كه در معناي اصلی خود بهكار نمیروند و اين
جمالت قرينة لفظی ندارند تا شنونده را به معناي ثانوي هداي

كنند و اين هداي

بايد از

طريق تعقصل در اوضاع و احوال و قرائن حالی و مقامی صورت گیرد .اين امر بابی از
بابهاي بالغ

و مبحثی از مباحث علم معانی و اقتضاي حال اس .

عالم ادبیّات با عالم واقع تفاوت بسیاري دارد و به تعبیري واقعیّ

ادبیّات ،واقعیّتی

عمدتاً مجازي اس  .به همین دلیل ،در ادبیّات معموبً جمالت در معانی اوّلیّه خود بهكار
نمی روند؛ بلکه در اغراض ثانوي و مجازي كاربرد دارند كه به وسیلة آن ،گوينده ،اغراض
خود را بیان میكند .جمالت مّتلف ،میتوانند دو يا چند معنا داشته باشند كه يکی از
آنها مناسب با مقاود گوينده اس

و او معنا را مطابق با غرض خود برمیگزيند و غرضِ

او از بیان جمالت ،معنا يا كاربردي خاص به جمله میبّشد.
 -1-1بیان مسئله
خبر در عالم ادبیّات متفاوت از خبر در واقعیّ

محض اس  .خبر ادبی ،خبر كالن اس

و غرض از خبر ،تأثیر بر مّاطب اس ؛ چه بسا مّاطب از حکمی كه در خبر بیان میشود،
آگاه باشد؛ بنابراين صرف خبر و معنا و مفهوم اوّلیّة جمالت خبري ،همیشه مورد نظر
گوينده و شنونده يا مّاطب نیس ؛ بلکه غرضی به تبع حکم اصلی كه آن را غرض ثانوي
يا بزم حکم مینامیم ،از اهمّیّ

و ارزش بیشتري برخوردار اس

و يا اينکه گوينده از باب

اينکه تأثیر كالم خود را افزايش دهد ،آن را در قالب قول جازم يا خبر مطرح میكند؛ امّا
ممکن اس

از آن تشويق ،تعظیم ،حیرت ،تأكید ،تحقیر و اغراض ديگر را طلب كند .بر

همین اساس تحقیق و تفحّ
برخوردار اس

در معانی ثانوي جمالت خبري در علم معانی از اهمّیّ

بسیار

و پژوهش در آثار ادبی طراز اوّل ما را در گسترش و پی بردن به تنوّع اين
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اغراض كمک خواهد كرد .در آثار بالغی ،جملة خبري ،به جملهاي گفته میشود كه عمل
اطصالعرسانی به وسیلة آن صورت میگیرد .همة جمالت خبري ذيل حد احتمال صدق و
كذب نمیگنجند؛ چو ن تشّی

آن در هنر و ادبیّات كار بسیار دشواري اس  .ادبیّات

گاهی حقايق را بیان می كند؛ امّا معموبً بیانگر حقايق خاصّی اس
حقیق

كه فقط در ادبیّات،

محسوب میشوند .از اين رو خبرِ ادبیّات ،خبرِ محتمل صدق و كذب نیس

و

كاربرد آن در معانی و مفاهیمی چون امر ،عاطفه ،تشويق ،نهی ،تحذير و ...اس .
تاريخ بیهقی كتابی اس

كه محتواي آن خبر و تاريخ اس  .در نگاه اوّل اين طور به

نظر میرسد كه در اين كتاب ،رخدادهاي دوران حکوم

مسعود غزنوي بیان شدهاس

و

فقط گزارشی از دورة پادشاهی اوس ؛ امّا با دقیقتر شدن در متن كتاب متوجّه میشويم
كه اين كتاب از مؤلصفهها و شگردهاي ادبی هم خالی نیس  .در بسیاري از قسم هاي
كتاب ،قاد اوّلیّة بیهقی صرفاً گزارش اتصفاقات دورة غزنوي نبوده و با بیان بعضی از
حوادث به نتیجههاي جديدي دس

يافتهاس

كه از موضوع تاريّی كتاب فاصله میگیرد

و به عالم ادبی نزديکتر میشود و گاهی جنبة تعلیمی (عبرت گرفتن مّاطب) پیدا
میكند .به همین دلیل اس

كه متن تاريخ بیهقی نسب

به ديگر كتابهاي تاريّیِ نوشته

شدة قبل و بعد از خود ،به لحاظ دستهبندي موضوعیِ كتابها ،عالوه بر تاريّی بودنش،
در رديف آثار ادبی هم قرار میگیرد.
 -2-1پیشینة تحقیق
با وجود اينکه پژوهشهايی در زمینة اغراض ثانوي خبر در آثار مّتلف از جمله غزلیّات
حافظ ،صائب ،فرصخی ،مسعود سعد و خاقانی و ديگر شاعران انجام شدهاس ؛ امّا در بررسیهاي
صورت گرفته ،پژوهشی مستقل و تّاّای در زمینة اغراض ثانوي جمالت خبري در تاريخ
بیهقی انجام نشدهاس  .پژوهشهايی در قالب زيبايیشناسی تاريخ بیهقی انجام شدهاس

كه

مهمترين آنها عبارتاند از:
 سینا جهانديده در كتابِ متن در غیاب استعاره ،به ابعاد زيباشناسی تاريخ بیهقیپرداختهاس .
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 حمید عبداللصهیان نیز در كتابِ جنبههاي ادبی در تاريخ بیهقی ،در پنج فال مباحثی چون:تاريخ و رابطة آن با ادبیّات ،عاطفه ،تّیّل ،زبان و اسلوب بیان ،موسیقی و نظم بیانِ بیهقی را
بررسی كردهاس .
 لیال سیّدقاسم و حمیده نوحپیشه نیز در مقالهاي با عنوان «كاركرد گفتمانی وجه جمله درتاريخ بیهقی» ،به بررسی كاركرد وجه جمالت غیر خبري (امري ،پرسشی ،عاطفی و
شرطی) پرداختهاند.
 -3-1ضرورت و اهمّیّت تحقیق
تحقیق در جمالت خبري و ارزش بالغی خبر در تاريخ بیهقی ،تالشی براي نشاندادن بية
بالغی ،قدرت و تسلصط نويسنده ،بر زبان و ادب فارسی و تا حدودي ادب عربی اس  .اين كار

كاربردي ،براي نشان دادن و اثبات كردن برخی نظريّههاي بالغی ،بزم و كارساز اس  .تاريخ
بیهقی همانگونه كه از نامش پیداس  ،يک متن تاريّی اس و يکی از پايههاي اساسی تاريخ،
خبر ،طرح و بازگويی رويداد در ساخ

جملة خبري اس ؛ خبري كه از عالم واقع حکاي

دارد و رويدادها و وقايعی كه روزگاري به وقوع پیوستهاند .در پیچههاي خبر تاريخ بیهقی
دغدغهها ،توصیهها ،هراسها ،امید ،ناامیدي و بسیاري از اغراض و اهداف ديگر نهفتهاس
ياراي بیان مستقیم آنها نبودهاس

و نويسندة چیرهدس

حوزة زيبايیشناختی استفاده كردهاس  .در كنار باف

كه

اين اثر ارزندة ادبی ،از اين تکنیک
موجود در متن كه واژهها ،جمالت،

بندها و سازههاي آن را تشکیل میدهند؛ باف هاي برون متنی و به تعبیري زمینههاي سیاسی،
اجتماعی ،فرهنگی و ...سازنده و ايجاد كنندة متن هستند ،میتوانند موجد شکلگیري اغراض
ثانوي جمالت خبري تاريخ بیهقی باشند .دور نیس

كه ادّعا كنیم همین تکنیکها هستند كه

ارزش ادبی يک متن برجسته و ارزندهاي چون تاريخ بیهقی را تشکیل میدهند.
 -2بحث
در اين مقاله ،سی و سه داستان از متن تاريخ بیهقی (حدود يک سوم از كل متن) ،به
صورت تاادفی انتّاب و بررسی شدهاس

و چه بسا اگر متنهاي بررسیشده ،آگاهانه و

با علم به انبوهی اغراض ثانوي خبر انتّاب میشدند ،ما را از هدفمان دور میساخ ؛
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چون باور ما بر اين اس

كه تکنیکی چون كاربرد خبر در معناي ثانوي ،يکی از

شاخ

هاي ممتاز ادبیّ

در التزام واقعیّ

و وجه زيبايیشناختی تاريخ بیهقی اس

مندرج در جملة خبري ،تح

تأثیر زمینههاي ايجاد كنندة متن ،بويژه

زمینه هاي هنري يک شگرد زيباي بالغی و هنري اس
برآمده اس

و بنیة بالغی متن را تقوي

از متن بیهقی ذكر شده ،انتّابی اس

و نقل و بیان بزم حکم،

كه نويسنده بّوبی از عهدة آن

كردهاس ؛ امّا شاهد مثالهايی كه ذيل هر غرض
و شاخ

اساسی در انتّاب آنها ،روشنی غرض

ثانوي در جمله ،پرباري معنايی ،زيبايی و قدرت رسانگی شاهد مثال اس  .در اين پژوهش
پس از خوانش دقیق متن ،استّراج و شمارش تعداد جمالت خبري و غیر خبري و
همچنین بررسی اغراض ثانوي جمالت خبري اين داستانها ،نتايج مندرج در جداول
مّاوص به دس

آمد كه دستماية برخی از تحلیلهاي اين مقاله قرار خواهد گرف .

 -1-2اقسام جمله در زبان فارسی
جمله در زبان فارسی از مناظر و ابعاد مّتلف قابل تحقیق و تقسیم اس ؛ همچنین با
رويکرد نظريّههاي عمومی زبانشناسی میتوان جمله را به گونهها و انواع مّتلف بررسی و
تقسیمبندي نمود .صرف نظر از تفاوت جمالت خبري در عالم ادبیّات و جهان واقع و با نظر
به رويکردي كه در اين مقاله به جمله و انواع آن وجود دارد؛ میتوان گف

جمله در زبان

فارسی و بّاوص در تاريخ بیهقی – كه متن مورد مطالعة ما در اين مبحث بالغی اس

–

به چهار قسم خبري ،پرسشی ،امري و دعايی تقسیم میشود.
فرشیدورد بعد از تقسیمبندي جمالت از جهات مّتلف ،جملة خبري را اينگونه تعريف
میكند« :جملة خبري آن اس

كه آهنگ آن افتان ( )Falling intonationو مضمونش

قابل صدق و كذب اس ؛ يعنی حکم آن يا قابل تاديقس

يا نیس ...فعل جملة خبري به

9

وجه اخباريس » (فرشیدورد.)992 :9283 ،

در جدول زير ،تعداد جمالت سی و سه داستان بررسیشدة منتّب از هر شش مجلصد
تاريخ بیهقی ،آمدهاس

كه بر اساس اين آمار ،حدود  19درصد از جمالت ،خبري و

نزديک به  9درصد ،پرسشی ،نزديک به  3درصد امري و  9درصد باقی مانده نیز ،جملة
دعايی اس :
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جدول ( )1تعداد جمالت داستانهای بررسیشدة شش مجلّد از نظر دستور زبان فارسی

مجلصد كل جمالت جمالت خبري جمالت پرسشی جمالت امري جمالت دعايی
پنجم

3299

3393

98

32

99

ششم

3122

3837

22

28

98

هفتم

3923

3293

29

29

38

2941

2973

22

29

39

نهم

3791

3231

39

21

32

دهم

9239

9387

98

91

2

9

97834

97372

332

378

992

هش
تم

 -2-2اقسام جمله از منظر علم معانی
از آنجايی كه موضوع علم معانی ،كالم (جمله) اس ؛ در كتب بالغی ،پس از تعريف
اين علم ،به تقسیمبندي كالم (جمله) پرداخته شدهاس
تقسیم میكنند« .خبر يا كالم خبري عبارتس
داشته باشد و بتوانیم مضمون آن را راس

و در ابتدا كالم را به خبر و انشا

از جملهاي كه ذاتاً احتمال صدق و كذب
يا دروغ و گويندهاش را راستگو يا دروغگو

بّوانیم( ».همايی )13 :9249 ،هماهنگی خبر با واقعیّ

و حقیق

خبر و ناهماهنگی آن با واقعیّ  ،دلیلی بر دروغ بودن خبر اس

را ،دلیلی بر راس

بودن

(ن.ک :الهاشمی:9289 ،

.)13
شمیسا نیز بعد از تعريف دستوري خبر ،تعريفی هم از خبر و انشا از نظر علم بالغ
آوردهاس « :خبر جملهاي اس

كه بالقوه يا ذاتاً محتمل صدق و كذب باشد؛ بتوان آن را

اثبات يا ردكرد (... .)Refutableامّا انشا جملهاي اس

كه محتمل صدق و كذب نیس ؛

زيرا به عالم واقع مربوط نمیشوند( »...ن.ک :شمیسا 3)82 :9212 ،در جدول زير ،تعداد
جمالت سی و سه داستان بررسیشدة منتّب از هر شش مجلصد تاريخ بیهقی ،بر اساس علم
معانی آمدهاس

كه بر اساس اين آمار ،حدود  19درصد از جمالت ،خبري و نزديک به 7

درصد ،جمالت انشايی اس .
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جدول ( )2تعداد جمالت داستانهای بررسیشدة شش مجلّد از نظر علم معانی

مجلصد كل جمالت جمالت خبري جمالت انشايی
پنجم

3299

3393

27

ششم

3122

3837

929

هفتم

3923

3293

929

هشتم

2941

2973

924

نهم

3791

3231

19

دهم

9239

9387

73

9

97834

97372

287

 -3-2اغراض ثانوی خبر
جملههاي خبري عمدتاً ،در معناي اوّلیّة خود بهكار میروند؛ با اين توضیح كه قادِ
گوينده از ايرادِ اين جمالت ،يا آگاه كردن از موضوعِ خبري اس
آن بیاطصالع اس

كه مّاطب نسب

به

(فايدة خبر يا افادة حکم) و يا گوينده قاد دارد تا آگاهیِ خود از

موضوعِ خبر را به مّاطب خود بفهماند (بزم فايدة خبر يا افادة بزم حکم) .در غیر اين
صورت ،گوينده ،خبر را براي مقاصد ديگري بهكار میبرد كه به آن اغراض ثانوي خبر
(معانی ثانوي خبر) گفته میشود (ن.ک :رجائی .)39 :9213 ،كزصازي بعد از بحث افادة
حکم و بزم حکم ،میگويد...« :خواس

ما از خبري كه میدهیم همواره آگاهانیدن

شنونده از مفاد خبر ،يا نشان دادن آگاهی خود ما از آن نیس  .انگیزههايی ديگر ما را به
خبر دادن وامیدارند ،انگیزههايی زيباشناختی .به سّنی ديگر ،ما جملة خبري را كه ابزاري
زبانی اس  ،از زبان به وام میگیريم تا آن را در قلمرو ادبیّات بهكار ببريم .سرش
اينگونه از جملههاي خبري نیز در آن اس

هنري

كه ما از آنها در كاربردي ديگر ،جدا از

كاربردشان در زبان ،بهره جستهايم؛ و بدين شیوه ،آنها را بركشیدهايم؛ و تا قلمرو ادب فرا
بردهايم .میتوان بر آن بود كه در اين جملههاي خبريِ ادبی ،ما خبر را به جاي انشا
نهادهايم...تا بتوانیم بدان كارايی و انگیزندگی هنري ببّشیم» (كزصازي.)29 :9212 ،
يکی از ابزار مهم در تحلیل اغراض ثانوي ،باف

متن اس  .آشنايیِ صرف ،با واژگان

يک زبان براي درک يک متن كافی نیس ؛ همچنین جمالت يک متن با جمالتی كه قبل
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و بعد از آن میآيند؛ در ارتباط هستند .در هنگام گف وگوهاي روزمره ،كاربرد برخی
جمالت ،به موقعیّ هاي مّتلف ،بستگی دارد .صفوي بر آن اس
خأل استفاده نمیكنند؛ بلکه كاربرد زبان با توجّه به باف
موقعیّ هاي مّتلف ،متفاوت اس
«هیچ بافتی كامل نیس

كه انسانها زبان را در

درونزبانی و برونزبانی ،در

(ن.ک :صفوي .)319 :9219 ،وي در ادامه میافزايد:

و اشاره به همه چیز ندارد .هر دستگاه اطصالعرسانی...در جريان

انتقال پیام به مّاطب ،حقايقی را ناديده میگیرد و به آنها اشارهاي نمیكند .زبان نیز از
چنین ماهیّتی برخوردار اس

و اگر چنین نبود ،دچار چنان اطنابی میشد كه ارتباط را

مّتل میكرد» (ن.ک :صفوي.)319 :9219 ،
شفیعی كدكنی ،در مقدّمة كتاب موسیقی شعر اظهار میدارد كه باف  ،يکی از عوامل
مؤثصر در تحلیل متن اس « :باف  ،ساخ  ،صورت و دهها نام ديگر كه همه به كشفِ مبانیِ
جمالشناسیِ شعر ناظرند و با همة پراكندگی اصطالحات و تشتص ِ تعبیرات ،يک هدف را
دنبال می كنند :تحلیلِ متن ،جدا از شرايط تاريّی آن و رها از همة عواملی كه در خارج از
حوزة متن قرار دارد .امّا مسئلة رابطة متن با زندگینامه يا روانشناسیِ مؤلصف و يا شرايط
اقلیمی و طبقاتی و فرهنگیِ حاكم بر آفاق خالقیّ ِ او ،همچنان اعتبار و اهمّیّ
داراس  ...هر كدام ازين روشها میتواند ماداقِ تحقیق درس

خويش را

در ادبیّات باشد» (شفیعی

كدكنی :9214 ،نوزده و بیس ).
فتوحی نیز با ديدي انتقادي ،به نق
يکی از اين نق

ها ،بیتوجّهی به باف

هاي بالغ

اس  .به اعتقاد وي ،همة شرايط و عوامل تاريّی،

متنی ،اجتماعی و زبانی در حیطة باف
دگرگون شدنِ كاركرد آن ها ،به سبب باف
تنها يک معنا را از جمله برداش

قديم اشاره میكند و معتقد اس

كه

قرار میگیرد .تغییر هدفها و سبک كالم و
اس

و به دلیلِ همین ويژگیِ باف  ،نمیتوان

كرد (ن.ک :فتوحی.)29 - 31 :9212 ،

در بررسی جمالت خبري تاريخ بیهقی ،ما با دو دستة مّتلف از جمالت مواجه هستیم:
 -9دستهاي كه در بر گیرندة تنها يک غرض ثانوي مشّص

يا منحار به فرد هستند-3 .

دستة ديگر جمالت خبرياي هستند كه بسته به حال مّاطب و قراين حالی ،امکان بیان
چند غرض ثانوي را دارند كه ما در اين مقاله از آنها تح

عنوان اغراض ثانوي توأمان ياد

میكنیم .با بررسی جملههاي سی و سه داستان منتّب از تاريخ بیهقی ،جمعاً  22غرض
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ثانوي براي جمالت خبري به دس

آمد كه از اين تعداد 92 ،غرض ثانوي ،عالوه بر

كاربرد منحار به فرد ،كاربرد توأمان (يا توأم) نیز داش .
 -1-3-2کاربرد منحصر به فرد اغراض ثانوی خبر
در اين نوع از كاربرد ،از فحواي كالمِ گوينده ،تنها يک غرض ثانوي ،برداش
میشود .در بررسی داستانهاي منتّب از تاريخ بیهقی 22 ،غرض ثانوي از جمالت خبري
برداش شد .قبل از ورود به بحث ،بیان دو نکته ضروري اس :
نکتة اوّل :از آنجا كه براي مشّص

شدن اغراض ثانوي ،جمالت قبل و بعد و گاهی

داستانهاي قبل و بعد نیز بسیار تأثیرگذار اس

(يعنی همان تأثیر انواع باف

در تحلیل و

تعیین غرض ثانوي) جمالت قبل و بعد جملهاي كه در آن غرض ثانوي بهكار رفتهاس ؛
آوردهشده و زيرِ جملهاي كه داراي غرض ثانوي اس  ،خط كشیده شدهاس

تا از ديگر

جمالت ،متمايز شوند.
نکتة دوم :سه غرض ثانويِ آگاه كردن مّاطب از حقیق

امر ،توصیف و فضاسازي و

متقاعدكردن مّاطب در قالب يک جملة خبري نمیگنجد و ممکن اس

چندين جمله در

كنار هم ،اين اغراض ثانوي را به مّاطب انتقال دهند كه در برخی از نمونهها حتصی به يک
صفحه و بیشتر هم میرسد .از آنجا كه شمار جمالت دربردارندة اين سه غرض زياد اس
و در بعضی موا رد ،جمالت انشايی (پرسشی ،امري و دعايی) هم در كنار جمالت خبري،
در شکلگیري اين غرضها دخال

دارند ،از شمارش اين سه غرض چشمپوشیشده و

شمارهاي كه در جلوي اين سه غرض ثانوي ،در داخل دو پرانتز آمدهاس  ،نشاندهندة
بسامد اين اغراض اس ؛ نه تعداد جملههاي آن .در سی و دو غرضِ ديگر (به جز اين سه
غرض) ،تنها يک جملة خبري در شکلگیري غرض مؤثصراس ؛ بدين معنا كه بیهقی با ذكر
يک جمله ،میتواند غرض بشارت و امید را بیان دارد.
 -2-3-2کاربرد توأمان اغراض ثانوی خبر
در هنگام بررسی داستانها ،از برخی جمالتِ خبريِ تاريخ بیهقی ،بیش از يک غرض
ثانوي ،قابل برداش

بود .طاهري با بررسی سؤال و اغراض ثانوي آن در غزلیّات حافظ و

با طرحِ اين نکته كه «همیشه نمیتوان يک غرض خاص از يک سؤال بالغی برداش
ممکن اس

كرد؛

يک سؤال حاوي چند غرض ثانوي باشد» (طاهري .)88 :9284 ،در ادامه بیان
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اغراض چندگانه ،به عواملی چون زمینه و حال و هواي خواندن،

آهنگ و طريقة خوانش جملة سؤالی وابسته اس

و ممکن اس

اغراض مّتلف و متنوّعی

به ذهن متبادر شود (ن.ک :طاهري.)81 - 88 :9284 ،
در بررسی  22داستان تاريخ بیهقی ،اين  92غرض ثانوي ،عالوه بر كاربرد منحار به
فرد ،در قالب  8عنوان ،كاربرد توأمان نیز دارند كه در جدول با رنگ طوسی متمايزشدهاند.
جدول ( )3کاربرد منحصر به فرد و توأم اغراض ثانوی جمالت خبری در داستانهای
تاریخ بیهقی

بسامد اغراض ثانوي جمالت خبري

رديف

جمع
727

9

امر

3

هشدار  +تحذير از عاقب

2

اظهار آسودگی و آرامش خیال  +بیان اختتام كار

47

7

تشويق و ترغیب مّاطب

98

2

توصیف و فضاسازي

998

امور

(())98
94

و عظم كسی

9

بیان اهمّیّ

4

بشارت و امید دادن

99

8

نهی

79

1

بشارت و امید دادن  +برانگیّتن مّاطب بر انجام كاري

27

99

آگاه كردن مّاطب از حقیق

99

تذكصر و يادآوري

31

93

هشدار

31

92

اظهار تأسّف و اندوه

37

97

وقوع امري مهم

32

و عظم كاري

امر

(())29

39

92

بیان اهمّیّ

99

ترساندن و تهديد

94

متقاعد كردن مّاطب

98

اظهار آسودگی و آرامش خیال

97

91

بر حذر داشتن مّاطب

97

39
(())92
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39

برانگیّتن رحم و دلسوزي مّاطب

93

39

اهمّیّ

ندادن و جدّي نگرفتن

99

33

برانگیّتن مّاطب بر انجام كاري
امور

99
99

32

تحذير از عاقب

37

خودنمايی كردن

99

32

بیان اختتام كار

1

39

تأكید

1

34

توبیخ و مالم

1

38

نشان دادن توانايی ،مهارت و تجربه

1

31

اظهار ناامیدي

8

29

تحقیر  +توبیخ و مالم

8

29

اظهار تواضع و فروتنی

4

23

اعتراف و اقرار

4

22

اغراق

9

27

بیان حیرت  +اظهار تأسّف و اندوه

9

امر  +برانگیّتن مّاطب بر انجام كاري

22

آگاه كردن مّاطب از حقیق

29

اعتراف و اقرار  +بیلیاقتی و عدم كفاي
و عظم كاري  +خودنمايی كردن  +هشدار

2
2

24

بیان اهمّیّ

28

نفی درخواس

21

تحقیر

2

79

تفاوت مراتب میان دو كس يا دو چیز

2

79

بیان حیرت

3

73

بیلیاقتی و عدمكفاي

3

72

ترجیح كار يکی بر ديگري

3

مّاطب

2
7

 -7-2تحلیل یافتهها
با توجّه به جدول باب 9337 ،جملة خبري از داستانهاي منتّب تاريخ بیهقی داراي
غرض ثانوي اس  .از اين تعداد 22 ،غرض ثانوي در  141جملة خبري ،كاربرد منحار به
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فرد دارد؛ همچنین  92غرض ثانوي در  372جملة خبري ،كاربرد توأمان (يا توأم) دارد كه
ستونهاي اين كاربرد با رنگ خاكستري از ديگر غرضها متمايز شدهاس  .عالوه بر اين،
 992بار هم سه غرض توصیف و فضاسازي ،آگاه كردن مّاطب از حقیق

امر و

متقاعدكردن مّاطب بهكار رفتهاس  .همانطور كه قبالً گفتهشد؛ شمارش تعداد جمالت
اين سه غرض ،ممکن نبود .در ادامه ،به بررسی چهارده غرض ثانوي پر بسامد در متن
تاريخ بیهقی میپردازيم و براي روشنتر شدن بحث ،از هر كدام سه مثال خواهیم آورد.
 -1-7-2غرض ثانوی امر
جمالت خبري همیشه رسانة پیام به مّاطب نیستند .گاهی ممکن اس

قادِ گوينده از

بیان جملهاي ،امر كردن به مّاطب باشد كه به دبيل مّتلف آن را به شکل جملة خبري
بیان میكند .گاهی پادشاه ،خود را همشأن مّاطبش نمیداند تا مستقیماً به او دستور دهد.
گاهی مشاورِ پادشاه ،مجبور اس

او را غیرمستقیم نایح

كند .زمانی نیز پادشاه دستور

نوشتن نامه و خطاب به مّاطبش در نامه ،دستوري را صادر میكند كه همة اينها در قالب
جمالت خبرياي كه غرض ثانوي امر دارند ،بیان میشوند .در بررسی داستانهاي منتّب
از تاريخ بیهقی 727 ،جملة خبري با غرض ثانوي امر ،بهكار رفتهاس .
...« -امیر خواجه را گف

به طارم بايد نشس ( »...بیهقی( )917 :9219 ،امیرمسعود به

خواجه احمد حسن میمندي)
« -و اين پسرِ او را ،ستی ،هم فردا ببايد نواخ

و حاجبی داد و ديناري پنج هزار صِل

فرمود( »...بیهقی( )297 :9219 ،خواجه احمد حسن میمندي به امیرمسعود)
 «و در تواريخ تأمُّل بايد كرد تا( »...بیهقی( )928 :9219 ،بیهقی به مّاطبان كتاب) -2-7-2غرض ثانوی هشدار  +تحذیر از عاقبت امور
اين غرض ،دومین غرضِ پركاربرد خبر در تاريخ بیهقی اس .كاربرد توأم اين غرض،
 998جمله از جمالتِ داراي غرض ثانوي را شامل میشود .كاربرد منحار به فرد غرضِ
هشدار  31جمله و كاربرد منحار به فرد غرضِ تحذير از عاقب

امور هم  99جمله از

جمالت خبريِ تاريخ بیهقی را كه داراي غرض ثانوي هستند ،به خود اختااص دادهاس .
هشدار دربارة ناديده گرفتن و بیتوجّهی به امر مهمّی كه در بعضی مواقع سرنوش ساز
اس

و گوينده با بیان جملة خبري ،درصدد اس

تا به مّاطب خود هشدار دهد و او را از
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انجام كاري دردسرساز ،منارف و پشیمان كند .زمانیكه طرف مقابل ،پادشاه اس

و

زيردستانش میخواهند او را متوجّه موضوعی كنند؛ مجبور میشوند با لحنی مؤدّبانه و
غیرمستقیم به او خطابكنند تا تبعات آن دامنگیرشان نشود.
 «جهان خوردم و كارها راندم و عاقب ِ كار آدمی مرگ اس  ،اگر امروز اجلرسیدهاس

كس باز نتواند داش

كه بر دار كشند يا جز دار( »...بیهقی.)912 :9219 ،

« -و اين جهان گذرنده را خلود نیس

و همه بر كاروانگاهیم و پسِ يکديگر میرويم و

هیچكس را اينجا مقام نّواهد بود( »...بیهقی.)279 :9219 ،
 «...روي ندارد به تّارستان رفتن ،كه ازين حادثه كه حاجبِ بزرگ را به سرخس افتادهر ناجوانمردي بادي در سر كردهاس ( »...بیهقی.)237 :9219 ،
 -3-7-2غرض ثانوی اظهار آسودگی و آرامش خیال  +بیان اختتام کار
سومین غرض پركاربرد در داستانهاي بررسیشده ،كاربردِ توأمِ اين دو غرض اس
كه  47جمله از جمالتی كه غرض ثانوي دارند را شامل میشود .كاربرد منحار اظهار
آسودگی و آرامش خیال 97 ،جمله و تعداد جمالتی كه منحاراً غرضِ ثانويِ بیان اختتام
كار دارند؛  1جمله اس .
 «...نبشتند بندگان از تگیناباد...كه عوايق و موانع برافتاد و زايل گشيکرويهشد و مستقیم و دلها بر طاع

اس

و كارها

و نیّ ها درس ( »...بیهقی.)72 :9219 ،

 «و كارِ مکران راس شد و حسنِ سپاهانی باز آمد( »...بیهقی.)329 :9219 ،« -امیر گف

من اينجا يک هفته بیش نّواهم بود كه خراسان آرامیدهشد و تركمانان به

دوزخ برفتند و لشکر به دُمِ ايشان اس ( »...بیهقی.)791 :9219 ،
 -7-7-2غرض ثانوی تشویق و ترغیب مخاطب
در داستانها و وقايع تاريخ بیهقی ،هر جا به شّایّ

جديدي میرسیم كه براي

خواننده آشنا نیس ؛ نويسنده به معرصفی وي میپردازد و صفات مثب

وي را بیانمیدارد تا

مّاطبِ خود را به داشتن آن صفات تشويق كند .در داستانهاي بررسیشده ،صفات مثب
بیس

و چهار نفر آمدهاس ؛ افرادي مانند :بونار مشکان ،امیرمسعود ،قدرخان ،آلتونتاش

خوارزمشاه ،خواجه احمد حسن میمندي ،خواجه احمد عبدالاّمد ،امیر سبکتگین.
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برخی ويژگیهاي بارز اخالقی كه بیهقی از زبان خود و يا ديگر شّایّ هاي اصلی
داستان نام میبرد ،از اين قرار اس  :حلم ،خرد ،فضل ،مروّت ،راستی ،شجاع
بزرگیِ نفس ،سماح

داشتن،

اخالق ،خويشتنداري ،داهی و كافی بودن ،معامل دان بودن،

زيركی ،روشن رايی ،عدال

و سیاس

داشتن.

 «و چون از سیل تباهشد عبوية بازرگان آن مردِ پارسايِ باخیر...چنین پلی برآورد يکطاق بدين نیکويی و زيبايی و اثرِ نیکو مانْد؛ و از مردم چنین چیزها يادگار مانَد»
(بیهقی.)394 :9219 ،
 «امیرمسعود...گف  :خواجه احمد گذشتهشد ،پیري پُردان و با حشم ِ قديم بود»...(بیهقی.)274 :9219 ،
...« -و آلتونتاش آنجا بماند ،و بندهيی كافی بودهاس

با رأي و تدبیر چنانكه درين

تاريخ چند ج اي نامِ او و اخبار و آثارش بیامد ،و اينجا يک شهام ِ او مرا ياد آمد...و
واجب بودن آوردن( »...بیهقی.)929 :9219 ،
 -5-7-2غرض ثانوی توصیف و فضاسازی
بیهقی به شکلهاي مّتلف 98 ،فضا را در سی و سه داستان بررسیشده ،آفريده و به
توصیف آن پرداختهاس  .اتصفاق مهمّی رخ میدهد كه عدّهاي از آن باخبر و عدّهاي
بیخبراند .ذكر حابت و روحیّات افرادي كه نسب

به وضع پیشآمده اطصالعات چندانی

ندارند (فرد خالیالذصهن) كه شاخاهاش نگرانی و اضطراب اس  .از طرف ديگر ،فردي
كه از اتصفاق رخ داده آگاهی دارد ،سعی در آرامكردن اوضاع و آگاه كردن مّاطب از
حقیق

امر اس

كه اين موضوع هم به روشهاي مّتلفی چون امید دادن ،متقاعد كردن

و ...انجام میشود.
 منتقل كردن حسّ تشويش و اضطراب و نگرانی( .ن.ک :بیهقی،999 ،11 ،19 :9219 ،)923 ،272 ،272 ،299 ،299 ،988
 شرح به دار كشیدن و جزئیّات كشته شدن افراد مّتلف از جمله :حسنک وزير ،قائدملنجوق (سه رواي

از نحوة كشته شدن او) ،احمد ينالتگین و پسرش ،بگتگین

حاجب ،هرون( .ن.ک :بیهقی)921 - 924 ،797 ،799 ،918 - 914 ،917 :9219 ،
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 شرح راهِ میان استارآباد تا گرگان و همچنین سفر به آمل( .ن.ک :بیهقی،732 :9219 ،)729 - 731 ،739
 -1-7-2غرض ثانوی بیان اهمّیّت و عظمت کسی
جمالت خبري در تاريخ بیهقی ،گاهی براي بیان اهمّیّ

فردي چون پادشاه ،صاحب

مقامان ،حاكمان مناطق اطراف و ...بهكار میرود .كسیكه از دنیا میرود و ديگران براي او
مراسم عزاداري ترتیب میدهند؛ حاكی از مقام بابي آن فرد اس  .داشتن صفات مثب ،
تجربه و مهارت داشتن در انجام دادن برخی از كارها كه شايد ديگران قادر به انجام آن
نباشند نیز حاكی از عظم

فردي اس

كه داراي چنین صفات يا مهارتی اس  .زمانی هم

كه پادشاه از فردي تعريف میكند و يا رضاي
بر اهمّیّ

خود را از نحوة عملکرد او اعالم میدارد؛

آن فرد بیش از پیش افزوده میشود .دعوت كسی به خوان پادشاه ،مشورت

كردن پادشاه با فردي ،بر پاي خاستن فرد عالیمقام براي كسی ،خلع
پادشاه به زيردستان و ...همگی بیان كنندة مقام باب و اهمّیّ

و هديه بّشیدن

افراد اس  .در داستانهاي

بررسیشده 94 ،جمله ،با اين غرض ثانوي بهكار رفتهاند.
 « و هم درين هفته خبر رسید كه رسولِ القادر باهلل...نزديکِ بیهق رسید و با وي آنكرام

اس

كه خلق ياد ندارند كه هیچ پادشاهی را مانند آن بودهاس ( ».بیهقی،

)47 :9219
« -گف ... :ديري اس

تا تو در میانِ مهمَّاتِ مُلکی ،و بر من پوشیده نیس

هرچه بکردي  ...با تو مطارحه كردي ،كه رايِ تو روشن اس

كه پدرم

و شفق ِ تو ديگر و

غرض همه صالحِ مُلک» (بیهقی.)739 :9219 ،
« -ما را از همه خدمتکاران دل بر تو قرار گرفتهاس

كه پیشِ ما سّن گويی و اين

حیرت از ما دور كنی و صالحِ كار بازنمايی» (بیهقی.)272 :9219 ،
 -4-7-2غرض ثانوی بشارت و امید دادن
در بررسی جمالت خبري داستانهاي منتّب ،جمالتی میيابیم كه فرد گوينده با بیان
آن ،از وقوع حادثهاي خبر می دهد كه خوشايند مّاطب اس  .گاهی نیز براي عادي جلوه
دادن اوضاع ،بّاوص در زمان جنگ و درگیري سپاهیان دشمن ،افراد با بهكار بردن
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جمالتی كه معناي ثانوي بشارت دارد ،به امیر و اطرافیانش خبر میدهند كه همه چیز تح
كنترل اس  .بسامد اين اغراض ثانوي در مجلصدات پايانی تاريخ بیهقی (بجز مجلصد دهم)
بیشتر اس .
تا نُه ،آن اس

دلیل اصلیِ بسامد بابي اين غرض ثانوي در مجلصدات هف

كه گاهی

اين بشارت و امید دادنها ،دروغین و واهی اس  .مثالً در هنگام جنگ ،براي روحیه دادن
و دلگرم كردن امیر و سپاهیان ،خبر از اتصفاقهايی میدهند كه يا واقعیّ

ندارند و يا اينکه

حقیق

را به طور كامل بیان نمیكنند و يا آن را وارونه جلوه میدهند .گاهی نیز امیر براي

از دس

ندادن وجهة سیاسی خود در برابر قدرتهاي همجوار و يا زمانی كه واقعة

پیشآمده حاصلِ تامیمگیري و اقدام نادرس
نمیگیرد و با دس

او بوده؛ اهمّیّ

حادثة رخ داده را جدّي

كم گرفتن و يا ناديده گرفتن موضوع ،شرايط را سّ تر از آنچه

هس ؛ میكند .طبق بررسی انجامشده 99 ،جملة خبري از داستانهاي منتّب ،داراي اين
غرض ثانوي هستند.
« -گف

آنچه بدزديدهاي بازدهی و بادِ وزارت از سر بنهی كس را به تو كاري نیس »

(بیهقی.)272 :9219 ،
...« -و به هر وقتی كه خواهی همچنین میگويی و نایح

میكنی كه بر تو هیچ تهم

نیس » (بیهقی.)274 :9219 ،
 «چون امیرمحمود...برين حال واقفشد خواجه احمدِ حسن را گفخوارزم به دس

هیچ عذر نماند و

آمد( »...بیهقی.)978 - 974 :9219 ،

 -1-7-2غرض ثانوی نهی
همانطور كه در بّش غرض ثانوي امر به آن اشارهشد ،جمالت خبري گاهی معنی
ثانوي نهی را هم دارند؛ يعنی گوينده با بهكار بردن اين گونه جمالت ،مّاطب خود را از
انجام دادن كاري منارف میكند و به شکل غیرمستقیم از او میخواهد تا كاري را انجام
ندهد .در بررسی انجامشده 79 ،جملة خبري ،داراي غرض ثانوي نهی اس .
« -هیچكس را اين فراز نبايد [گف ]( ».بیهقی( )29 :9219 ،طاهر دبیر به امیرمسعود)
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«از من بحلصی ،و چنین نومید نبايد بود كه بهبود ممکن باشد»...

(بیهقی( )919 :9219 ،خواجه احمد حسن میمندي به حسنک)
 «چنان بايد كه در وق ...از راهِ نَسا سويِ درگاه آيی و به خوارزم درنگ نکنی».(بیهقی( )271 :9219 ،امیرمسعود به خواجه احمد عبدالاّمد)
 -9-7-2غرض ثانوی بشارت و امید دادن  +برانگیختن مخاطب بر انجام کاری

اين دو غرض ثانوي ،عالوه بر كاربرد منحار در تاريخ بیهقی ،كاربرد توأم نیز دارند.
براي مثال وقتی امیرمسعود در نامهاي خطاب به خواجه احمد عبدالاّمد مینويسد« :صدرِ
وزارت مشتاق اس ( »...بیهقی)271 :9219 ،؛ عالوه بر اينکه به وي امید میدهد كه با
آمدن به غزنین ،شرايط براي وزارتِ او مهیّا اس ؛ درصدد اس

تا با ابراز امیدواري و دادن

خبرهاي خوب از پايتّ  ،خواجه را برانگیزد تا هر چه سريعتر ،براي آمدن به غزنین،
اقدام كند .بعد از بررسی سی و سه داستان منتّب از تاريخ بیهقی 27 ،جملة خبري ،داراي
اين دو غرض ثانوي اس :
 « و سزد از جالل ِ آن جانبِ كريم كه رسوبن را آنجا دير داشته نیايد و بهزودي برمراد بازگردانیدهشود ،كه مردم دو اقلیمِ بزرگ چشم بدان دارند كه میانِ ما دو دوستی
قرار گیرد» (بیهقی.)339 :9219 ،
 « و امیر و وزير و بونارِ مشکان بنشستند خالی و اختیار درين رسولی بر اِمام بوصادقِتبَّانی افتاد...و وي را بّواند...و گف « :اين يک رسولی بکن چون بازآيی قضايِ
نیشابور به تو داديم ،آنجا رو( »...بیهقی.)718 :9219 ،
 «و راهبران گفتهبودند كه چون از قلعة دندانقان بگذشته شود بر يک فرسنگ كهرفتندي آبِ روان اس ( ».بیهقی.)218 :9219 ،
 -11-7-2غرض ثانوی آگاه کردن مخاطب از حقیقت امر
از آنجا كه وظیفة تاريخنويس آن اس

كه خواننده را از اتصفاقهاي پیشآمده ،آگاه

كند؛ در اين بّش به جمالتِ خبرياي میپردازيم كه در آن شّایّ هاي داستانی در
مواجهه با يکديگر ،خبرهاي جديدي را به اطصالع هم میرسانند .طرف مقابل به دلیل دور
بودن موقعیّ اش نسب

به محلص حادثه و يا رخ دادن حادثه در گذشتهاي دور و به ياد
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كه با دانستن آن ممکن اس

تامیمها ،قضاوتها ،دستورها و ...دستّوش تحوّل و دگرگونی شود .در داستانهاي
بررسیشده 29 ،بار گويندگان با بیان جمالتی ،قادِ آگاه كردن مّاطبان خود را داشتهاند.
 «قاضی ابوطاهر عبداهللبناحمد التبَّانی...را با وي ضمكردهشد تا چون نشاط افتد كهعقد و عهد بسته آيد بر نسّتی كه با رسول اس

قاضی شرايط آن را بهتمامی بهجاي

آرد( »...بیهقی.)339 :9219 ،
 «و بوالحسن...نسّتی نبشو هركس گف

و همة اعیان تازيک را در آن درآورد و آن عرضه كردند

فرمانبردارم ،و از دلهاي ايشان ايزد...دانس » (بیهقی.)221 :9219 ،

 «و خراسان آلودهشد به تركمانان ،اول كه هنوز سلجوقیان نیامدهبودند» (بیهقی:9219 ،.)923
 -11-7-2غرض ثانوی تذکّر و یادآوری
در  31جملة خبرياي كه با اين غرض ثانوي بهكار رفتهاند؛ تعدادي از جمالت حاوي
تذكصر دربارة نکتة فراموششده و تالش براي يادآوري آن اس  .گاهی گوينده با بیان جملة
خبري ،درصدد اس

تا راه و رسم معمول كارها را به مّاطب يادآوري كند .در چند جا

نیز بیهقی به خوانندگان كتابش يادآوري میكند كه در نگارش تاريخ ،انااف را رعاي
كردهاس  .گاهی فرد معزول به اطرافیان خود يادآوري میكند كه جايگاهش در حکوم
قبلی ،بهتر از جايگاه فعلیاش بودهاس .
« -و اصل غزنین اس

و آنگاه خراسان ،و ديگر همه فرع اس » (بیهقی.)29 :9219 ،

 «...امیرالمؤمنین به نشاط مشغولاس« -وزير گف ...نه چنان اس

و جايِ تو نیس » (بیهقی.)982 :9219 ،

كه اگر لشکر ما ستوه شدهاند تركمانان ستوهتر نیستند ،فامَّا

ايشان مردمانیاند صبورتر...و جان را میكوشند» (بیهقی.)277 :9219 ،
 -12-7-2غرض ثانوی هشدار
كاربرد منحار به فرد اين غرض در داستانهاي بررسیشده 31 ،جمله اس  .توضیحات
مربوط به آن ،ذيل غرض توأم هشدار  +تحذير از عاقب

امور ذكرشد:
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« -مأمون بّنديد و گف  :يا حسن آنگاه از دو دول

كس نمانَد و بروند و به دشمن

پیوندند و ما را در سپارند» (بیهقی.)94 :9219 ،
« -و چاكران و بندگان را زبان نگاه بايد داش

روباهان را با

با خداوندان ،كه مُحال اس

شیران چّیدن» (بیهقی.)919 :9219 ،
 «وزير مرا گف « :ترسم كه خراسان از دس ِ ما بشود كه هیچ دبيلِ اقبال نمیبینم»(بیهقی.)239 :9219 ،
 -13-7-2غرض ثانوی اظهار تأسّف و اندوه
جمالتی خبرياي كه داراي اين غرض ثانوي هستند؛ جمعاً  37جمله اس :
 -گاهی از دس

رفتن بزرگی سبب میشود تا گوينده ،در هنگام اعالم اين خبر ،تأسّف

و اندوه خود را به شنونده و مّاطب برساند؛ مانند :درگذش

امیرمحمود ،خواجه

احمد حسن میمندي ،بوالحسن سیّاري ،حاجب بگتگین ،بونار مشکان( .ن.ک:
بیهقی.)299 ،797 ،793 ،274 ،29 :9219 ،
 بیهقی در چند جاي كتاب ،اشارهاي دارد به از بین رفتن يادداش ها و مداركی كه درزمان جوانی و میانسالی براي نوشتن تاريّش جمعآوري كردهبود؛ و ناراحتی خود را
به سبب در اختیار نداشتن آنها اعالم میكند و حتصی در چند جا مدّعی شدهاس

كه

نوشتههايش را بقاد ،نابود كردهاند( .ن.ک :بیهقی)723 - 729 ،313 ،999 :9219 ،
 گذرِ عمر و رسیدن به روزگار پیري ،يکی ديگر از مواردي اسو بیهقی به سبب از دس

كه به آن اشاره شده

رفتن عمر و نزديک شدن مرگش و همچنین زندانی شدن در

دوران جوانی احساس ناراحتی میكند( .ن.ک :بیهقی)299 ،221 ،292 ،919 :9219 ،
 -17-7-2غرض ثانوی وقوع امری مهم
بعضی رخدادهاي تاريّی نسب

به ديگر رخدادها از اهمّیّ

خالیكردن پادشاه با كسی ،عالوه بر اهمّیّ

بیشتري برخوردارند.

مقام آن فرد ،گوياي آن اس

رخ دادهاس  .فرستادن مبشصران به ديگر نواحی ،غالباً براي آن اس

كه امرِ مهمّی

كه خبرِ به وقوع پیوستن

امر مهمّی را به گوشِ ساكنان ديگر نواحی برسانند .زمانیكه پادشاه افرادي را بیموقع به
حضور میطلبد و يا مدّت زمان حضور افراد در پیشگاه پادشاه به درازا میكشد ،همگی
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نشاندهندة پیشآمدن حادثهاي مهم و سرنوش ساز اس  .در بررسی انجامشده 32 ،امرِ
مهم بهوقوع پیوستهاس

كه بیهقی به آن اشاره میكند.

 «مبشصران ،اين نامهها ببردند و درين شهرها كه نام بردم به نامِ سلطان مسعود خطبهكردند و حشم ِ او در خراسان گستردهشد» (بیهقی.)44 :9219 ،
« -و نامهها رف

به باكالیجار با مجمّزان تا هشیار و بیدار باشد و لشکري قوي به دَهستان

فرستد( »...بیهقی.)223 :9219 ،
« -و وزير بیامد و امیر را بديد و خلوتی بود سّ

دراز و درين ابواب سّن رف »

(بیهقی.)232 :9219 ،
 -3نتیجهگیری
با اينکه تاريخ بیهقی ،متنی تاريّی اس

و تاريخ ،مبتنی بر خبر اس

و خبر ،از جهانِ

واقع اطصالع میدهد ،در میان خبرهاي اين متن به اغراض ثانوي و مجازي نیز برمیخوريم.
خبرهايی كه بايد آنها را خبرِ بالغی و ادبی بّوانیم .اين متن هر چند در دورهاي بحرانی
از دورههاي تاريّی اين سرزمین نوشتهشده و جنگ ،تزوير ،انتقام و تضريب در آن فراوان
اس

و ناامیدي و حزن در عرصة نمايشهاي تقدير خودنمايی میكند؛ قلم بیهقی ،اين

مسائل را به شکل خاصّی به تاويركشیدهاس  ،امّا در ببهبي اين خبرها ،به آدمی امید و
نشاط را نیز منتقل میكند و اينجاس

كه يکی از شیوهها و شگردهاي بیهقی در بيههاي

بالغی و ادبی نمود پیدا می كند .حال به برخی از نتايج تحلیلی اين مقاله به شرح زير
اشارهمیشود:
 -9امر :پر بسامدترين غرضِ ثانويِ بهكار رفته در متنِ تاريخ بیهقی اس ؛ از آنجا كه كالم
غیرمستقیم در مّاطب تأثیر بیشتري دارد ،گوينده با بهكار بردنِ جملهاي خبري ،به جاي
جملة امري ،درخواس

خود را به شکل غیرمستقیم و در قالب جملة خبري طرح میكند.

 -3هشدار  +تحذير از عاقب

امور :دومین غرض ثانوي پر كاربرد جمالت خبري در تاريخ

بیهقی اس  .بیشترين كاربرد اين غرض ،زمانی اس

كه پدريان و افرادِ باتجربهاي چون
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بونار مشکان ،خواجه احمد حسن میمندي ،خواجه احمد عبدالاّمد و ...درصدد نایح
امیرمسعود برمیآيند تا وي را در گرفتن تامیمهايش ،ياري دهند.
 -2اظهار آسودگی و آرامش خیال  +بیان اختتام كار :سومین غرض پركاربرد در
داستانهاي بررسی شدهاس  .هنگام وقوع اتصفاقات مهمّی چون جنگ و آشوب ،افراد
اضطرابهاي فراوانی را تحمّل می كنند كه با گذرِ اين وقايع و بهبود اوضاع ،همة
ناراحتیها بهپايان میرسد و افراد ،حسّ آسودگی را تجربه میكنند .بعد از شرح وقايع
تنشزا ،كاربرد جمالتِ خبري با دارا بودنِ اين غرض ثانوي ،نشانهاي براي تح

كنترل

بودنِ اوضاع اس .
 -7تشويق و ترغیب مّاطب  :بیهقی در هنگام معرفصی هر شّایّ  ،اندكی در باب
خاوصیّات مثب

اخالقیِ وي سّن میراند و به شکلِ ضمنی از مّاطبانِ خود میخواهد

تا آنان نیز تالشكنند تا به اين صفات ،دس

پیدا كنند.

 -2توصیف و فضاسازي :بیهقی در هنگام شرح رخدادهاي تاريّی ،گاه با بهكار بردن
جمالتِ خبري متعدّد ،قاد دارد تا جزئیّات حادثه را براي مّاطب بهتاوير بکشد .البتصه
زمانیكه خودِ بیهقی ،شاهد و ناظر اين اتصفاقات اس  ،وقايع با جزئیّات بیشتري بیان میشود.

یادداشتها
 .9براي تعاريف ديگر جملة خبري( :ن.ک :انوري و احمدي گیوي)239 :9219 ،؛ (ن.ک:
شريع  87 :9243 ،و )281؛ (شفائی.)918 - 914 :9292 ،
 .3براي نمونههاي بیشتر تعاريف جمله و اقسام آن (خبري و انشايی)( :ن.ک :رجائی)94 :9213 ،؛
(ن.ک :رضانژاد 99 - 21 ،24 :9294 ،و )319؛ (ن.ک :عرفان ،9212 ،جلد اوّل ،914 :جلد دوم:
 )392و (ن.ک :كزصازي 77 :9212 ،و .)74
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