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 کتاب بالغت ساختارهای نحوی در تاریخ بیهقینقد و بررسی 

 
 

 1قدسیه رضوانیان

 

 ارزیابی شکلی: .1

برده لة دکتری نام، انتشارات هرمس که رسا1396نوشتة لیال سید قاسم، ی،هقیب خیدر تار ینحو یبالغت ساختارهاکتاب 

تاب کاحمد و جایزة لآبوده، برندة چهارمین دورة جایزة دکتر فتح اهلل مجتبایی سپس در قالب کتاب، برندة جایزة جالل 

وی جلد، اثر حبیب مند ربوده است که در قطع رقعی با طراحی مناسب و داللت 1398بوده و چاپ دوم آن  97سال 

 ایلون در هزار نسخه و صحافی بسیار خوب صورت گرفته است.

دی و مع بنکتاب شامل یک مقدمه، سه بخش و در مجموع یازده زیربخش و بخشی با عنوان فرجام سخن، به عنوان ج

 های خاص است. گیری کتاب است و در پایان، پیوستی شامل جدول، منابع ومآخذ و نمایة نامنتیجه

 اما در مورد شیوه نگارش موارد زیر قابل ذکر است:

د و راز و و فروهای نگارشی در متن، به منظور ایجاد لحن و در غیاب زبان بدن و فدانیم که استفاده از عالمتمی -1 -1

تصاد سیار اقهای نگارشی بگیرد. سید قاسم در عالمتزیر و بمی آهنگ کالم و گسست و پیوست واژگان صورت می

 مت نگارشیجای عالگذاری ایشان، با عالئم سجاوندی رایج، متفاوت است؛ برای مثال بهورزیده و بعضاً نظام نقطه

ی است اشانهناین اختالف نحویْ »ویرگول، همه جا از عالمت ساکن بر روی آخرین حرف استفاده کرده است؛ مثل 

ین ا»( یا 256« )یگر استدتاریخْ تحلیلی تر از دو نویسنده  نگاه بیهقی به»( یا 207....«)ها که همراه با دیگر نشانه

ی موارد، سبب بدخوانی (. فقدان ویرگول در برخ362...«)داری نظام دیکتاتوری در تاریخ ایران را نقطه اشتراکْ ریشه

 (؛307....«)بنابراین این بررسی کوتاه »شود: متن می

سی و بند نوی گذاری، به سبب ضعف نظام نقطهجمله را در تاریخ بیهقی ترین دلیل دشواری تعیینحال آنکه نویسنده مهم

 (.285داند )در نوشتار فارسی می

از آنجا که خط فارسی، به دلیل شکل متنوع حروف و قابلیت متفاوت الفبای فارسی در گسست و پیوست،  -2-1

شیوة جدانویسی از سوی شود، برای رفع آن، ریختگی و فقدان منطق خط میهمدست نیست و سبب بهیک

-دستی خط حفظ شود و درستفرهنگستان زبان به رسمیت شناخته شده است تا ضمن حفظ هویت واژگان، یک

                   
 .دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران  1
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شناختی خویش، های روشرغم حساسیترسد نویسندة محترم این کتاب بهخوانی نیز تسهیل شود اما به نظر می

ها را مطابق شیوة خط کتاب آورده م گذشته از اینکه مثالاهمیتی برای این مسئله قائل نبوده است. نویسندة محتر

( و ... در نگارش خویش نیز دو 297(، میآمد )279(،میاندیشیم، میخواستیم)266است؛ مثل میگریخت، بدست)

 نویسی کرده است؛ را همه جا پیوسته« کهاین»و « کهآن»واژه 

رسد الزم بوده درون متن بیاید؛ مثل بحث نظر میبه بسیاری از ارجاعات در پاورقی کتاب آمده؛ ارجاعاتی که  -3-1

ها در گفتار و نوشتار به نقل از دبیر مقدم در پاورقی و توضیح نویسنده در مورد نثر تفاوت ساخت نحوی جمله

 (؛353بیهقی در همان پاورقی)

پس از آن آمده و گاه  (، گاه متن کتاب ابتدا و تحلیل319 -318( و )211های دو اثر )های برابرنهادهدر جدول -4-1

 شد.بود در همة موارد یکسان رفتار میبرعکس. بهتر می

 

 تحلیل و ارزیابی محتوایی اثر: .2

ظهیری سلجوقنامه گردیزی و  االخبارزینبا  تاریخ بیهقیفرض بدیهی خود را در مقایسة نویسنده سعی کرده است پیش

جای تأمل دارد هدف و متعاقب آن روش نگارش این سه کتاب نیشابوری، به شکل مبسوط به اثبات برساند اما آنچه 

شوند یا تاریخ؛ چراکه تقریباً جای تردیدی نیست که مراد ابوالفضل عنوان آثار ادبی بررسی میاست. اینکه این سه اثر به

ز، چه بسیار از که در روایتگری نیبیهقی، تنها، نگارش تاریخ نبوده است از همین رو، بیهقی بالغت ورزیده است چنان

بسی فاصله گرفته و از روایت داستانی بهره برده است یا دغدغة شعر  -که روش روایی تاریخ است-روایت گزارشی 

های برجستة تاریخ او شده است؛ یعنی او نه فقط در ساختار ویژه در داستانداشته که سبب انتشار نوعی هارمونی به

ناختی ادبیات نیز نظر داشته و در واقع اثری بین ادبیات و تاریخ خلق کرده شنحوی متن، بلکه به دیگر وجوه زیبایی

 تاریخ بیهقیو شاید همین نکته نیز سبب شده که  اندنوشته شده خیتار ةبه مثاب صرفاً ییگو گر،یآنکه دو اثر د حالاست. 

ب بالغی آن کاسته شده است. البته باید یا چندان محل ارجاع تاریخ نویسان پس از خود نبوده یا اگر بوده، از رنگ و لعا

شود و در این پژوهش نیز روشنگر بوده است، اما تر میدر نظر داشت که مطالعة قیاسی، گر چه سبب شناخت عمیق

 غالبًا بر ذهنیتی سلسله مراتبی نیز استوار است که ممکن است سبب جانبداری پژوهشگر بشود.

عنوان نمونة آماری بوده بدیهی است مقدور نبوده که تمام کتاب به« جمله»از آنجا که واحد مطالعاتی بررسی، 

نظرگرفته شود پس ناگزیر از گزینش بوده است و اصواًل هر گزینش نمونه یا جامعة آماری، بر اساس استداللی در

 تاریخ بیهقیاز چهل صفحه »دالیل گزینش خود را چنین بیان کرده است:  85گیرد. سید قاسم نیز در صفحة صورت می

های دور، شرح ماوقع یک جنگ و وقایع نقل شده از زبان دیگری، نگاری، شرح روایتی از گذشتهبا تنوع موضوعی نامه

این انتخاب در دو اثر  -1شود. در اینجا دو نکته قابل ذکر است: را شامل می تاریخ بیهقیکه هشت داستان از پنج مجلد 

واره از هر یک بسنده شده است؛ مورد دیگر از این دست در جمله 1500و تنها  به دیگر با این دقت صورت نگرفته 
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واره از دو اثر جمله 1500واره از تاریخ بیهقی انتخاب شده است در برابر جمله 3200است که « مسند»بحث 

ندک مواردی انتخاب در ا -2( 206جمله، نمونة آماری هر سه متن است) 1500، «قید و متمم»(، اما در بحث 202دیگر)

« مردم»، 82ها و نتایج بکاهد؛ برای نمونه، در جدول صفحة داستان دیگری، ممکن بوده است از قاطعیت برخی تحلیل

قدر محل ندارند عامه مردم برای بیهقی آن»اند و نویسنده نیز نتیجه گرفته است: واقع نشده« نهاد»گاه در تاریخ بیهقی هیچ

، «حسنک وزیر»(. حال آنکه برای نمونه در داستان مرکزی تاریخ بیهقی؛ یعنی 182«)ار گیرندکه در جایگاه نهاد قر

کتاب مردم نیست موافقم  تاریخ بیهقیاند. البته با برداشت کلی نویسنده که نشابوریان در بخش پایانی داستان، نهاد جمله

 داق سیاسی متفاوت است.شناسی است که طبیعتًا با مصاما در اینجا بحث در مورد مصداق متن

 پردازم به مواردی با رویکردی دیگر:اکنون می

شود شود. در اینجا این پرسش مطرح میبه عدم انسجام متن تعبیر میسلجوقنامه ، تنوع نهاد در «نهاد»در بحث  -

 تواند به فضاسازی بیشتر منجر شود؟که آیا این تنوع نمی

تاریخ بیهقی، نمودار پویایی و تحرک، که الزمة فضای داستان است مرکز ثقل جمله است و در اثری مثل « فعل» -

کمتر از « حذف»و « ذکر»شود، به مبحث رغم درک تحلیلی عمیقی که در این کتاب از این مقوله دیده میاما به

 (.203حد انتظار پرداخته شده است )

-کند و یکی از عرصهایفا می تاریخ بیهقیهای گوناگونی را در نیز با بیشترین فراوانی، نقش« قید»پس از فعل،  -

قید »(، نمایانگر انواع قید در این سه اثر است اما اثری از 207) 19های خاص هنرورزی بیهقی است. جدول 

نیست؛ قیدی که به دلیل هدف اقناعی بیهقی، نه تنها  تاریخ بیهقیو انواع آن و نیز کارکردهای آن در « تأکید

 کشاند.حروف را نیز به قلمرو خود میانواع قید و صفت، بلکه 

یکی از مباحثی است که نویسندة محترم متأثر از اهمیتی که جرجانی برای این مبحث قائل « فصل و وصل» -

کنندة گذاری است، تعیینبوده، به تفصیل بدان پرداخته است. فصل و وصل که تا حد زیادی همان قواعد نقطه

تواند یکی از دالیلی باشد که مورد توجه نویسنده واقع نشده سجاوندی میلحن نوشتار است. فقدان عالئم 

من لشکر »کند: است که توأمان انفصال و اتصال را ایجاد می« فصل»ویرگول)؛( امروز جایگزین است؛ مثالً نقطه

که  (246«)فردا جنگ باشد به همه حال؛ به جای خود بازروید»یا « و فرزند پیش داشتم؛ مکافات من این بود

که سیدقاسم به جای آن، از ویرگول استفاده کرده در  و ... را داشته است لیدلنیابه ن،یکارکرد پس، بنابرا

شود. گذشته از این، نویسندة محترم برای کمال که جمله کامل است اما دربارة آن همچنان صحبت میحالی

بونعیم انگشت را بر »قضا داللت بر اتصال دارد: آنکه ویرگول از انقطاع از ویرگول استفاده کرده است؛ حال

 (.   246«)دست نوشتگین فشرد، نوشتگین گفت

های بدون توضیح یک یا چند خط مورب تواند نویسنده را از نشانهمی "."و  "؛"، "،"جا از عالمتاستفادة به -

 ه شود. نیاز کند و مانع بالتکلیفی خوانندهای متصل و منفصل بیبرای نشان دادن جمله
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معموالً عالمت نگارشی جملة دعایی، که نوعی جملة احساسی عاطفی است، عالمت ! است اما نویسندة محترم  -

 جا(.)همان« زندگانی امیر حاجب بزرگ دراز باد»به جای آن نهاده است: « ویرگول»

گستردگی به تحلیل از مواردی است که در این کتاب به تاریخ بیهقی در « اضافه»و « حروف ربط»نقش متفاوت  -

آن پرداخته شده است، اما از آنجا که از طرفی کلیت این سه متن با هم مقایسه نشده و از طرف دیگر متن 

و البته کامالً هم طبیعی است؛ زیرا در متنی - دست نیستشناختی متنی یکنیز از نظر غنای زیباییتاریخ بیهقی 

تری کرده؛ تر را پردازش هنری بیشت برخی وقایع مهمچنین عریض و طویل، خواه ناخواه مؤلف می بایس

دستی در این عدم یک -یعنی روایتی نمایشی ارائه دهد و از برخی دیگر با روایتی گزارشی عبور کند

ها از بسیار کوتاه و صرفاً در حد یک فعل تا نیز مصداق دارد که انواع جمله تاریخ بیهقیساختارهای نحوی 

گوید شود بنابراین ارجاع تأییدآمیز نویسنده به شفیعی کدکنی که میتودرتو را شامل میهای بلند جمله

تر یعنی ویژه که چند صفحه پیش(، محل انتقاد است به277«)ساختمان جمله در آن بسیار دراز و تو در توست»

شمرده شده است.  بیهقی های نثراز ویژگی سلجوقنامههای کوتاه شده در مقایسه با ، جمله270در صفحه 

پیرو، اصواًل  فشردة مطالب قبلی؛ یعنی اطالعی اجمالی  الی جمله پایه وجمالت بلند معترضة فاقد فعل در البه

به منظور یادآوری است که گویی بیهقی به دلیل انتظار سابقة ذهنی خواننده، حساسیت چندانی در مورد حذف 

که اغلب هم -عیت نتایج تجزیه و تحلیل چند متن گزینش شده را توان با قطفعل آنها ندارد.، از همین رو نمی

ها جای درنگ به کلیت متن تعمیم داد؛ به همین دلیل در اندک مواردی برخی تحلیل -روایتی داستانی دارند

برانگیز است که شاید بتوان این های گردیزی سؤالبین جمله« واو»کاربرد بیش از اندازة حرف »دارند؛ مثل 

ا طرح کرد که او میان خود و زمان و مکان داستان فاصلة زیادی قائل است و داستان را دورادور بازگو فرض ر

ممکن است او تعمداً و »افزاید: شود تاریخ او از داستان فاصله بگیرد و در ادامه میکند ... همین امر سبب میمی

آنکه بیهقی در (. حال249«)اذ کرده باشدبرای تشخص بخشیدن به تاریخ در برابر داستان این شیوه را اتخ

واره( پیاپی را برای سرعت ریتم داستان و القاء اضطراب و هول و ، دوازده فعل)جمله«افشین و بودلف»داستان 

ردیف کرده است و از قضا راوی در این داستان، اول شخص است و در عمق ماجرا، بی اندک « واو»وال با 

نماید که وقوف بر مرزبندی تاریخ و داستان، دغدغة کند. وانگهی بعید میت میای احوال خود را روایفاصله

 ها آمیخته بوده است.ها و افسانهای که تاریخ با انواع قصهگردیزی بوده باشد آن هم در دوره

حروف  (، مربوط به255) 24ساز تلقی شده و در جدول پایهصرفاً به عنوان حرف ربط هم« واو»(، 253) 23در جدول 

همین «. واو آغازین»توجهی نشده است؛ مانند « واو»های بالغی حرف ساز نیامده است وانگهی به دیگر نقشربط وابسته

( انواع کارکرد آن آمده است به نوع 259) 25نیز مصداق دارد که به رغم آنکه در جدول « که»خالء در مورد حرف 

 ای نشده است.انتقادی آن اشاره
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در اندک  -گویی داردهکه تقیدی ستودنی به روش و تمرکز بر موضوع خاص کتاب و عدم پراکند-نویسندة عزیز  -

آیی در جملة پیش»ی از موضوع خارج شده و تحلیلی ارائه داده است که پذیرفتنی نیست؛ برای مثال در بحث موارد

در مورد در آغاز آوردن واژة  بیهقیتاریخ در ادامة استنباطی که به درستی از عبارتی در خطبة مجلد ششم « مرکب

به  یکه البته چندان هم ربطپردازد کند به تحلیلی نادرست میمیبابکان و اسکندر  ریدر بحث مربوط به اردش« معجزه»

شوند که بیهقی به (. اردشیر بابکان و اسکندر، به عنوان دو پادشاه خارجی و ایرانی مطرح می276)ندارد یساختار نحو

یح اردشیر بر اسکندر در کشورگیری و فرمانروایی و حفظ و ضبط قلمرو تصرف شده، از این انگاره استفاده منظور ترج

کند تا خوانندة آگاه، مسعود را با این دو مقایسه کند و دریابد که مسعود شباهتی به اردشیر ندارد و ملک و تاج و می

تواند مملکت را ضبط کند. تمجید از اثرات و دارد که نمی تر با اسکندر همانندیدهد و گویی بیشتخت را بر باد می

 شود. گفتاری در این مقایسه از معنا تهی میهایی صوری است که با رویکرد کنشمناقب غزنویان، گزاره

بوده، به ابوالفضل بیهقی  جوامع الحکایاتکه مرجع نویسندة  تاریخ ناصریموردی دیگر از این دست، بحث انتساب  -

کند از اینکه چرا مرحوم نفیسی اظهار تعجب می»گوید: داند اما میدقاسم نیز آن را به احتمال، اثر بیهقی میاست. سی

که در « بیهقی این حکایت ]سبکتگین[ را یک بار در تاریخ ناصری و یک بار دیگر در تاریخ مسعودی نقل کرده است

(. شاید گمان محققانی را 317روایت شده است) یکی از زاویه دید اول شخص و در دیگری زاویه دید سوم شخص

نوشتة بیهقی نبوده بلکه اثر محمود وراق است و بیهقی به نگارش ادامة کار او  تاریخ ناصری کند که معتقدندتقویت می

 پرداخته است.

ته است در جملة دارای نهاد صورت گرف« فعل مجهول»در بحث شخص و معلوم و مجهول، تحلیلی در مورد استفاده از  -

که نویسندة محترم سه دلیل برای آن بیان کرده است. او یکی از دالیلی را که نویسنده فردیت خود را پشت فعل جعلی 

های کند، ترس و تواضع دانسته و استفاده از فعل اول شخص جمع به جای اول شخص مفرد را یکی از مصداقپنهان می

ما ناچار به چند »ه جا از خود به اول شخص جمع تعبیر کرده است: ( اما در کتاب خویش نیز هم300آن دانسته است)

و فعل « من»به جای « نگارنده»( یا استفاده از واژة 314«)شودهایی بسنده میکنیم ... و تنها به ذکر جملهحکایت اکتفا می

 (.353«)سؤالی که نگارنده همواره در ذهن داشته است»سوم شخص به جای اول شخص: 

، در بالغت تطبیقی و مقایسه قطعاتی از دو اثر با یکدیگر، از برخی از موارد غفلت بالغت ساختارهای نحوینویسندة  -

(، در صحنة حضور احمد و افشین در 331«)افشین و بودلف»است؛ برای مثال در روایت بیهقی و دهستانی از  ورزیده

تنها به قطعیت جملة اسنادی در بیهقی نسبت به جملة  درگاه معتصم و گالیة افشین از معتصم و پاسخ معتصم به افشین،

آنکه نحو کالم در بیهقی، حاوی تعریض پنهانی به احمد هم هست که خیال غیر اسنادی در دهستانی اشاره نموده، حال

با  قیتاریخ بیهکند، اما در گزارش دهستانی این کارکرد وجود ندارد یا درمقایسة این عبارت از احمد را قدری مشوش می

سلطان گفت ما »بیهقی( و «)امیر گفت ما سوگندان تو را کفارت فرماییم. ما را از این باز نباید زد(: »335)آثارآلوزراء
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با  "کفارت"، "سلطان"با  "امیر"معنایی -عقیلی(، تفاوت بالغی«)سوگندان تو را کفایت فرماییم. ما را اندرین نباید رد کرد

 توجه قرار نگرفته است.  و جملة پایانی، مورد "کفایت"

بندی است. بدیهی است انتظار خواننده این باشد که یک داستان فصل بالغت تطبیقی، آخرین فصل کتاب پیش از پایان -

اند با یکدیگر تطبیق داده شوند اما به صورت غیر منتظره، خواننده با مقایسة کامل از سه اثری که موضوع این مقایسه بوده

 تاریخ طبریو ترجمه پاینده از  الوزراآثار، فرج بعد از شدتعوفی، ترجمه الحکایات جوامعبا  یهقیتاریخ بمتونی از 

 شود.مواجه می

های شعر و نثر این است که شعر یکی از تفاوت»( در تفاوت شعر و نثر آمده است: 353در بحث بالغت طبیعی گفتار ) -

حال آنکه شعر به دلیل پیوندش با «. سرشت نوشتاری داردسرشتی نوشتاری دارد اما نثر هم سرشت گفتاری و هم 

موسیقی، بیشتر با فضای گفتاری در ارتباط بوده است همچنین باید بیفزایم که در این پژوهش، درمجموع از نقش 

موسیقی در نحو کالم بیهقی و بالغت ساختارهای نحوی این اثر غفلت شده است؛ چیزی که نویسنده، خود، در پاراگراف 

 نماید.ایانی کتاب بدان اذعان میپ

 

 ارزیابی نهایی: .3

های نگاشته شده در مورد تاریخ بیهقی مندترین کتابیکی از روش ،یهقیب خیدر تار ینحو یبالغت ساختارهاکتاب 

است و شاید بتوان گفت ویژگی ممتاز این کتاب در اصل، همین مؤلفه است. البته موضوع کتاب نیز در مقایسه با ابعاد 

هایی که پیش از این در دیگر بررسی متن ادبی، امکان و ظرفیت پژوهش پوزیتیویستی را داشته است. در مقاالت و کتاب

اند، اما هیچ یک، مورد بیهقی نوشته شده نیز تقریباً همه به تنوع ساختارهای نحوی تاریخ بیهقی، کوتاه و بلند، پرداخته

ویژه که این نظریه نیز برآمده از متون ادب فارسی و عربی بوده و تقریبًا اند بهای را اساس تحلیل خود قرار ندادهنظریه

به شکلی چنین مبسوط و  تاریخ بیهقیزمان با خود تاریخ بیهقی، پرداخته شده است. پیوند نظریة نظم جرجانی با هم

-اینکه از پیوند آن با نظریة نقشترین نکتة این کتاب است ضمن ، برجستهبیهقیاستفادة تنگاتنگ از آن در تحلیل متن 

 گرایی و کارکردگرایی غفلت نورزیده و به روشی علمی آن را بررسیده است.

بندی مطالب هر فصل در پایان آن نیز، خواننده را معرفی محتویات هر فصل در پاراگراف آغازین و خالصه و جمع

 کند. خوبی اقناع میبه

ها در متن نیست، به خوبی بیانگر شناخت عمیق نویسنده نسبت به گسترة ی از آنمنابع فراوانی که گر چه نشانی از برخ

 ای از میزان و نوع مطالعه در این موضوع خاص را به خواننده می نمایاند.کار خویش است و تصویر ارزنده

 این کتاب گرچه منبع مستقیم درسی نیست، اثری کارامد برای کمک به فهم بیهقی و بالغت است.
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