زیباییشناسی بالغی در تاریخ بیهقی
و تأثیر کالم او بر مخاطب

دکتر رقیه صدرایی

*

چکيده
تاريخ بيهقى به عنوان نمونهاى از نثر برجستهه اب اارىتى ج جريانهاى بزرگ تاريخ اىت که نويسنده طى بيان حقايق ج
ايجاب ارتباط با مخاطب ج تاثير کالمش از بانش زبانى خاصتى اىتهدابه کربه اىت که مامس ىاخهار نوينى از جاژهها ج ترکيبات
زيبا ج هنرمندانه ،ايجاز ج اطنا به موقع ج کاربرب مناىتتتب نها بر موقعيتهای مهداجت براى اباى مقصتتتوب ج ارتباط مواق با
مخاطب مىبامد.
اين مقاله بر ن اىتت تا به ارينش زيبايی ج هنر نويستنده بر کاربرب جاژهها ج ااعال بر محور همنشينى براى تاثير کالم اج
بر خواننده بپربازب.

واژههای کليدی
ىاخهار ،تاريخ بيهقى ،جاژه ،زيبامناىی ،بالغت ،بانش زبانى

مقدمه
بررسى متون ادب براى این که چه عوامل پیام کالم را به اثرى هنرى تبدیل م سازد و این اثر هنرى چگونه براى ابالغ
پیام و پیوند او با مخاطب موثر اسىىا از اه یا ویژهای برخوردار اسىىا آن چه یک اثر ادبی را از آثار دیگر مت ایز میس ىازد،
شیوه بیان و کاربرد ویژه زبان و ت هیدات و شگردهای زبانی اسا
بر ه ین اسىا

ویکتور شکلوفسکی ،از نظریهپردازان صورتگرا ،بر این اعتقاد اسا که شاعر تصویر ن یآفریند بلکه آن

را مییابد و آن را از زبان مع ول و معیار به دسا میآورد (اح دی) 45 :0731 ،
ابوالفضل بیهق نیز از نویسندگان اسا که از دیدگاه سبکشناس  ،سبک نگارش او با نویسندگان قبل از او متفاوت اسا
و از نوآورى خاص برخوردار اسا
مح ود فتوح در کتاب سىبکشىناس چنین م گوید :تعریف رایج سبک در روشهاى فرمالیست عبارت اسا از خروج
از زبان عادى و خودکار یا به تعبیرى آشىنازدای و نا آشىناسازى زبان به هد

افزایش زمان ادراک متن و مقاصد زیباشناخت

* عضو هیأت عل ی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
تاریخ دریافا21/01/0 :

تاریخ پذیرش27/7/11 :

(فتوح )72 :0721 ،
تی ا

الیوت نیز در مقاله سنا و استعداد فردی چنین میگوید :شاعری غلیان احساسات نیسا ،بلکه گریز از احساسات

اسىا شىاعری ترج ان شخصیا شاعر نیسا ،بلکه گریز از شخصیا اسا اما البته فقط آنها که شخصیا و احسا

دارند

میدانند اراده به گریز از اینها یعنی چه؟
بنىا براین از نظر الیوت ،هنرمند باید تجربه شىىىاعرانه بیافریند و در نتیجه ،پیشىىىرفا یک هنرمند «ایثار مداوم خود او و
خاموشی مداوم شخصیا اسا » ( ) ibid ; p.28
به گفته هربرت رید ،شىاعر و نویسىنده ،از ابزار زبانی بدان صورت استفاده میکند و نقاش و پیکرتراش از خط و رنگ و
حجم یعنی به صىىورت ابزاری غیر مشىىخو و چون تفاوت این هنرها در موارد اسىىتفاده آنهاسىىا نه در رو ،هربرت نتیجه
میگیرد که این سىخن الیوت ،سىخنی سىنجیده اسا که شاعر تنها ابزاری ویژه که صرفا یک ابزار اسا و نه شخصیتی جها
ترج ان در اختیار دارد که به ک ک این ابزار ،تأثیرات و تجربیات به شیوهای خاص در هم آمیخته اسا
به گفته حقشنا  ،نظم بر برونه زبان استوار اسا و شعر بر درونه زبان برونه زبان یعنی صورت زبان و ه ه ساختارهای
غیر معنایی زبان و درونه زبان ه ان اسا که ع دتا در سطح معناشناسی مطالعه میگردد
به نظر میرسىىد که حوزه نثر به قل رو نظم نزدیکتر اسىىا تا شىىعر و در نتیجه نثر به برونه زبان بیشىىتر نزدیک اسىىا
(حقشنا )014 :0737 ،
تفاوت شىعر و نثر از نظر منتقدان صورتگرا این اسا که در شعر جنبههای زیباشناختی ،نقش بارزی دارد و تفاوت شعر
و نثر در نوع به کارگیری عناصىر زبانی اسىا که از آن بهره میگیرند به عبارت دیگر ،تفاوت میان شىعر و نثر در زبانی اسا
که با هد

زیباشناختی به کار میرود

آنچه نثر ادبی را از نثر غیر ادبی مت ایز میکند این اسىىىا که نثر ،نقش خودکار خود را از دسىىىا میدهد و به سىىىوی
برجسىتهسىازی پیش میرود نثر بیهقی به عنوان نثر ادبی از ج له متونی اسىا که شیوه بیانی متفاوت دارد اگرچه بیهقی یک
مورخ اسا ،اما زبان او شیوه ادبی دارد و نثر او به سوی برجستهسازی قدم برداشته اسا
برای تحلیل یک متن ادبی ،قبل از هر چیز باید توجه داشىىا که موعىىوع پیام در انتخاب نوع زبان نقش اسىىاسىی بر عهده
دارد هر پیامی گونه خاصی از زبان را میطلبد گوینده میداند کدام گونه را در ارتباط با کدام موعوع انتخاب ن اید و میداند
که چگونه احساسات و حاالت خود را در ارتباط با شنونده در نظر بگیرد و چگونه کالم او بر خواننده تأثیرگذار اسا
ن ونههای فراوانی از متون نثر را میتوان یافا که نیروی تأثیرشىىان وابسىىته به سىىخن و شىىکل و شىىاخوهای آنهاسىىا
شىاخو ،عنصری زبانی به حساب میآید که مقید به بافا موقعیتی بوده و به مکان ،زمان و شخو اشاره میکند که از طریق
بافا موقعیا قابل درک اسىا و شىاخو اجت اعی ،عنوان لقبی اسا که به اقتضای موقعیا اجت اعی افراد انتخاب میشود
(صفوی)063 :0731 ،
در تاریخ بیهقی به ن ونههای فراوانی از شىاخوها برمیخوریم در نامه بزرگان و اعیان به امیر مسعود که امروز حاک یا
او را به رسى یا شناختهاند و برای جبران خطایی که در ح ایا از امیر مح د انجام دادهاند ،نامهای تنظیم میکنند و واژههایی
را به کار میبرند که ن ایانگر فضای حاکم بر متن اسا شاخوهایی که نویسنده در این نامه برای مسعود به کار برده اسا (
خداوند عالم ،سلطان اعظم ،ولی النعم) در مقابل عناوینی که برای مح د به کار میبرد (امیرمح د ،امیر ابواح د) ،در مقایسه با
هم نشانگر آن اسا که مسعود به اریکه پادشاهی تکیهزده و مح د از کار برکنار شده اسا
بیهقی از مورخینی اسىىىا که با اسىىىتفاده از رفیاهای زبانی و توان ندیهای هنری و صىىىنایع معنوی و لفظی ،یکی از

جریانهای بزرگ تاریخی و ادبی را آفریده اسىىىا در زبان ادبی ،سىىىاختارهای غیر متعار

وجود دارد و مع وال هنجارهای

عادی و مع ول زبان رعایا ن یشوند در این مقاله به بررسی بعضی از این ن ونهها میپردازیم

ایجاز در جملهها
«آوردن ج الت کوتاه و عبارات برای انتقال معانی فراوان»
قضاء غالب با این یار شد تا یوسف از گاه به چاه افتاد (بیهقی) 714 :0733 ،
نویسىنده با بیان یک ج له کوتاه ساده به ک ک عناصر معنایی و زیباشناختی ،وارد حوزه زبان ادبی شده و برای بیان ج له
«از اوج قدرت به پایینترین نقطه سقوط کردن» این زبان کنایی را به کار میبرد
و امیر از آن جهان آمده به خی ه فرود آمد و جامه بگردانید (ه ان)665 :
از آن جهان آمده اشاره دارد به حادثه که امیر مسعود نزدیک بود در رود هیرمند غرق شود
داوود گفا اینها را پس پشا داشتن صواب نیسا خداوند کشتگانند (ه ان)346 :
یعنی آنها کسانی هستند که جاننثاران و فداییان سلطان هستند
و این مشرفی بکرد و خداوندش در دلو افتاد (ه ان)41 :
اشاره دارد به گرفتار شدن سپاه ساالر غازی و از دسا دادن مقام و منزلتش به علا مشرفی کدخدایش
یاران گرفا تا رعای آن خداوند را بباب ما دریافا و بجای باز آورد (ه ان)37 :
بجای باز آورد یعنی آلتونتاش میانجیگری کرد و رعایا پدر ما را مانند قبل به دسا آورد مسعود را از مولتان باز آورد
میبینیم که بیهقی با شىیوه بیانی خاص خود به کالم ژرفا و گسىىتردگی معنا بخشىیده و حالتی نفسىىانی و احسىىاسىی را به
مخاطب خود منتقل کرده اسا

اطناب
«آوردن ج الت کوتاه و تکرار در فعل برای بیان مفاهیم خاص و انتقال سریع پیام»
دسىا به خزانهها دراز کرده و دادن گرفته و شىب و روز بنشىاط مشلول شده راه رشد را بندید و نیز کسانی که دسا بر
رگ وی نهاده بودند دسا یافته (ه ان )63 :آوردن این ج الت کوتاه برای تاکید بر انتقال سریع پیام اسا
تا آن را بزودی نزدیک وی برند و جواب بیارند تا به آن واقف شده آید (ه ان)34 :
و چندان والیا در پیش اسا و آن را به فرمان امیرال ؤمنین میباید گرفا و عبط کرد (ه ان)66 :
حقاً ثم حقاً که همچنان آمد که وی اندیشىیده بود که تدبیر فرو گرفتن ترک انان به ری راسا نیاید و در رسیدند چنان که
آن قصه بیارم و از ری سوی خراسان بیامدند و از ایشان آن رفا که رفا (ه ان)405 :
تکرار فعل رفا معنای تاکید را در بر دارد
استادم هر چند در خرد و عقل و فضل آن بود که بود از تهذیبهای مح ودی (ه ان)65 :
تکرار فعل بود متض ن معنای حصر اسا یعنی هیچ کس در دبیری مانند او نبود
نبشتند بندگان از تگیناباد روز دوشنبه (ه ان)7 :
گاهی ج له را با فعل آغاز میکند و هد

تأکید بر انجام کار اسا

و شنوده باشد خان که چون پدر ما گذشته شد (ه ان)64 :

که برای تاکید بر اه یا موعوع اسا
پس از آن کس را زهره نباشد که سخن گوید جز به نیکویی (ه ان)031 :
و شراب روان شد به بسیار قدحها و بلبلهها و ساتگینها (ه ان )646 :تقدیم فعل برای تاکید اسا

تکرار در واژه
تکرار واژه و سىىاختن ترکیب های نو ،عالوه بر بیان معانی خاص ،به نثر نویسىىنده ،لطافا و زیبایی خاصىىی داده اسىىا
شىکلوفسىکی معتقد بود که واژه ،ابزار بیان مفاهیم و معانی در دسىا شاعر و نویسنده نیسا ،بلکه ماده اصلی کار این دو می
باشىد اثر ادبی از واژهها تشکیل میشود و قوانین حاکم بر کلیا متن ادبی بر واژهها نیز حاکم اسا و به عکس در کالم ادبی
فضا برای رستاخیز کل ات و بالندگی و رشد معنایی واژهها وجود دارد
کار کار شى اسىىا سىىلطان را بگو که من پیر شىىدهام و روزگار دولا خویش بخوردهام که این کار فقط از شى ا بر میآید
(ه ان)336 :
در معنای حصر میباشد
خير خير
کار وزیر حسنک آشفته شد و این سلطان بزرگ محتشم را خیر خیر بیازرد (ه ان)41 :
تأکید بر جسارت حسنک و غرور و تکبر اوسا که به قول بیهقی بندگان باید در برابر خدایان زبان نگاه دارند
خوران خوران
آن گاه بر نشسته و خوران خوران بکوی عباد گذر کرده (ه ان)112 :
صحنه آهسته آهسته حرکا آنها را نشان میدهد
ریشاریش
هر برج که فرود آمدی آنجا بسیار مردم گرد آمدی و جنگ ریشاریش کردندی (ه ان)31 :
بیان شدت درگیری و جنگ تن به تن اسا

ترکيبسازی
بیهقی با تسىلط کافی که بر زبان فارسی داشته اسا ،ترکیبات و واژگان زیبا و دلنشینی ساخته اسا که سبب شده زبان او
وسىعا تعبیری شىگفاانگیز را داشىته باشىد به عنوان مثال ،میتوان به کاربرد واژه گونه و نیم و برخی واژههای دیگر اشاره
کرد
تر گونه
روز دوشنبه ماه رجب میان دو ن از بارانکی خرد خرد میبارید و زمین را تر گونه میکرد (ه ان)501:
بیان صحنه شروع باران که اندک بود و زمین را تر کرده بود
بیگناه گونه
فرزندی از من چون عبدالجبار ،بسیار مردم از پیوستگان کشته و در سر خوارزم شدند تا این خداوند لختی بدانسا که من
در حدیث خوارزم بیگناه گونه بودهام (ه ان)310 :
در داستان بدبینی امیر مسعود نسبا به وزیر اح د عبدالص د و بیان رفع اهری سوء ن این ترکیب را به کار برده اسا

از دیگر ن ونههای این ترکیبات میتوان به آرامگونه ،نرمگونه و خلقگونه اشاره کرد
نيمرسولی
هم بر این مقدار نامهای رفا بر دسا فقیهی چون نیم رسولی خلیفه را (ه ان)62 :

نيمدشمنی
پسران علی تگین ما را نیم دش نی باشند مجاملتی در میان بهتر (ه ان)526 :
گاهی با واژههایی ه چون نامه ،جای و خانه ترکیبات زیبایی میسازد:
پندنامه
در مشورت کردن امیر مسعود با بونصر مشکان این کل ه ن ایان اسا:
و به هیچ روزگار جز مصىلحا نجسىتهام و به پندنامه و رسول شلل گرگانیان راسا شود اگر غرعی دیگر نیسا (ه ان:
)630
متواری جای
در داستان کشته شدن عبدالجبار ،پسر خواجه بزرگ ،این واژه آمده اسا:
در ساعا از متواری جای بیرون آمد (ه ان)623 :
بهاریخانه
در وصف تخا امیر که فرموده بود و سه سال بر آن مشلول بودند این کل ه را به کار برده اسا:
و در آن بهاری خانه خوانی ساخته بودند و به میان خوان کوشکی از حلوا (ه ان)330 :
از ن ونههای دیگر این واژگان میتوان واژههای آبگینه خانه و جنگ جای را برش رد

ترکيبات وصفی
بسىیاری از ترکیبات سىاخته بیهقی وصىفی اسا این صفات در میان انبوه واژگان دارای برجستگی خاصی هستند که نظر
خواننده را به خود جلب میکند از ج له این واژگان ،میتوان به واژههای زیر اشاره کرد:
نيک اسبه
بویهی اسب تازی داسا خیاره ،با چند تن که نیک اسبه بودند (ه ان)74 :
که نشانگر سواران دارای اسب رهوار و خوب اسا
تمام سالح
بیهقی برای نشاندادن عظ ا و شکوه سپاه و جنگجویان سرا پا مسلح ،این واژه را به کار برده اسا
روز بعد چندان سىىىوار و پیاده ت ام سىىىالح به میدان آمد که اقرار دادند پیران معت د که هیچ روزگار مانند آن نبود (ه ان:
)210
تمام خرد
آن مرد را فاعل و کامل ت ام خرد خواندن رواسا (ه ان)044 :
یک طاق
در وصف پل که عبویه بازرگان آن را ساخا
پلی برآورد یک طاق بدین نیکویی و زیبایی (ه ان)501 :
کاسه پيل
رسىىولدار برفا با جنیبتان و قومی انبوه و رسىىول را بر نشىىاند و آوردند و آواز بوق و دهل و کاسىىه پیل بخاسىىا (ه ان:

)314
سر غوغا
و امیر بچه که سرغوغای غالمان سرای بود و چند تن از سرهنگان و سروثاقان در نهان تقرب کردندی (ه ان)037 :
از دیگر ن ونهها ،میتوان به واژگان ک رسخا ،آیینه پیل و سخا هول اشاره کرد
گاهی نیز ترکیباتی را ساخته که اکنون در زبان فارسی کاربرد ندارند ،مانند ترکیب دلانگیز در معنای شجاع و دلیر
من هم این اندیشیدهام که ش ا میگویید و حسن سلی ان را اینجا خواهم ماند با سواری پانصد دلانگیز (ه ان)06 :
عالوه بر موارد ذکر شىده ،یکی دیگر از ویژگیهای تاریخ بیهقی که سبب تأئیر کالم او بر خواننده شده اسا ،نثر سین ایی
و درامیک اوسىا کم نیسىتند شىاعران و نویسىندگان فارسىی که به جهان به شىیوه سىین ایی نگریسىتهاند (عابطی جهرمی،
)013:0733
بازشىناسىی ویژگیهای سىین ایی آثار این شىاعران و نویسىندگان ،ک کی به جهانی کردن هنر و ادبیات فارسی به حساب
میآید ،زیرا سین ا مناسبترین بستر برای جهانی کردن ادبیات یک ملا اسا ( جهانگیریان)007:0733 ،
و در هر نوع ادبی ،رفیاهای در خور توجهی برای بازآفرینی در سین ا وجود دارد (حیاتی)40:0733 ،
و ه ین ویژگی اسا که روایاهای بیهقی را همچون فیل ی تاریخی عرعه میدارد
تصاویری که بیهقی ارایه میدهد ،سین ایی و جذاب اسا و میتوان از آن فیلم ساخا (ال اسی)42 :0737 ،
توجه بیهقی به جزئیات و شىىىرح جزءنگارانه وقایع ،صىىىحنههای درامهای مخلوق او را از لحاظ رافاهای بصىىىری به
تصىاویر مخلوق تکنیکهای سىین ایی شىبیه میسىازد کاوشگریهای بیهقی در زبان و به هم ریختن الگوی روایا خطی ،به
ه راه زاویه دید پویا و متلیر او به حوادث داسىتانی و برجسىته بودن توممان کنش و شخصیا در اثر او ،در کنار پردازش ،نثر
بیهقی را سین ایی کرده و قدرت منظرهپردازی را در آن تا سطح بیسابقهای باال برده اسا (حسینی)060 :0733 ،
در ادامه ،این ویژگیها را در داسىتان سیل مورد بررسی قرار میدهیم روز شنبه نهم رجب میان دو ن از بارنکی خرد خرد
میبارید چنانچه زمین را ترگونه میکردند گروهی از گلهداران در میان رود غزنین فرود آمده بودند و گاوان بدانجا بداشىىىته
هرچه میگفتند از آنجا برخیزید که محال بود بر گذر سىىیل بودن ،فرمان ن یبردند تا باران قویتر شىىد کاملوار برخاسىىتند و
خویشىتن را بپای آن دیوارها افکندند که به محلا دیه آهنگران پیوسته اسا و نهفتنی جستند و هم خطا بود و بیارامیدند و بر
آن جانب رود که سىوی افلان شىال اسىا بسىیار استر سلطانی بسته بودند و در میان درختان تا آن دیوارهای آسیا ،و آخورها
کشىیده و خرپشىته زده و ای ن گشىته و آن هم خطا بود که بر راه گذر سیل بودند و این پل با میان در آن روزگار بدین ج له
نبود و پلی بود قوی ستونهای قوی برداشته و پشته آن دو رسته دکان برابر یکدیگر چنانکه اکنون اسا چون از سیل تباه شد
عبویه بازرگان آن مرد پارسای باخبر چنین پلی برآورد و ن از دیگر آن پل آنچنان شد که بر آن ج له یاد نداشتند و بداشا تا
از پس ن از خفتن بدیری و پاس ىی از شىىب بگذشىىته ،س ىیلی در رس ىید که اقرار دادند پیران کهن که بر آن ج له یاد ندارند و
درخا بسىیار از بیخ بکنده میآورد و ملافضه در رسید گلهداران بجستند و جان را گرفتند و همچنان استرداران و سیل گاوان
و اسىتران را در ربود و به پل رسىید و گذر تنگ ،چون م کن نشىدی بتوانسىتی گذشا طاقهای پل را بگرفا و آب از فراز
رودخانه آهنگ باال داد و در بازارها افتاد چنانکه بصرافان رسید و بسیار زیان کرد و بزرگتر هنر آن بود که پل را با دکانها از
جای بکند و آب راه یافا اما بسىیار کاروانسىرای که بر رسىته وی بود ویران کرد و بازارها ه ه ناچیز شد و آب تا زیر انبوه
زده قلعا آمد در این تصىویر ،ابتدا ن ای باران اندک را نشىان میدهد ،بعد صحنه فرود آمدن گلهداران در میان رود غزنین و
افزایش ج عیا و شىلوغی صحنه ن ایان اسا تصویر بعدی ،قویتر شدن باران و حرکا آهسته گلهداران از محل گذر سیل

و پناه گرفتن در گوشىهای و بعد بسته شدن استران سلطان و ازدحام صحنه فیلم را تداعی میکند مرحله بعد ،وصف پل و دو
رسىته دکان در برابر یکدیگر قرار داشىتند نویسنده ،امتداد زمان را با نظم خاصی بیان کرده اسا ن از دیگر و پل آنچنان شد
که بر آن ج له یاد نداشىتند تا پس ن از خفتن طول کشید و تا پاسی از شب گذشته سیلی آمد که پیران در طول زمان که ع ر
کردهاند چنان صحنهای به یاد ندارند بعد به دنبال آن انبوه ج عیا گلهداران به گوشهای پناه بردند ،اما سیل گاوان و استران را
ربود در صحنه بعد ،ازدحام ج عیا و درخا و زغار بر روی پل به طوری که گذر پل تنگ شده بود و آب در بازارها افتاد و
پل را با دکانها از جای کند سپس کاروانسرای که بر رسته پل بود ویران کرد
مشىاهده میشىود که نویسىنده تصاویر سکانسها را به شکلی سیال و گیرا پشا سر هم چیده اسا او میداند که عرب
آهنگ تصاویر در راه رسیدن به حادثهای بزرگ که آن ویرانی پل و بازارها اسا ،نباید لحظهای کند شود و این تداوم زمان ،در
تصویرسازی او نقش مه ی را ایفا میکند

نتيجه
اگر چه بیهقی را مورخ میدانیم ،اما وفور ترکیبات ،سىىاختار نوین ،اسىىتفاده به موقع از واژهها و درامیک بودن داسىىتانها
باعث شىده اسا که این اثر در ادبیات جایگاه خاصی داشته باشد نویسنده با کاربرد عناصر صوری و زیباشناختی ،شیوه بیانی
خود را از زبان عادی و خبر مت ایز ساخته و به سوی فراهنجاری هر چه بیشتر گام برداشته اسا و فرایند برجستهسازی را در
نثر خود ن ایانده اسىىا به ه ین دلیل ،این تاریخ همچون گنجینهای از ادب فارسىىی اسىىا که میتوان آن را الگویی از زبان
فارسی دانسا و مخاطب آنچنان تحا تأثیر کالمش قرار میگیرد که صحنههای داستان را گویی مشاهده و ل س میکند
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