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داستان وارگِي تاريخ بيهقي
احمد رضي (استاديار دانشگاه گيالن)

مقّدمه
تاريخ بيهقي را نمونه کامل بالغت طـبيعي زبـان فـارسي بـه شمار آورده انـد و در تـوجيه
چگونگي شکل گيري بالغت در نثر بيهقي فراوان سخن گفته اند. گاه آن را محصول سبک
زباني بيهقي دانسته اندـــ سبکي که در آن واژه هاي مناسب بـه مـقتضاي کـالم گـزينش
مــي شوند٬ واژه هــاي عـربي و فـارسي بـه صورت مـعتدل در هـم مـي آميزند و افـعاْل
عي مي يابند. گاه نيز بالغت بيهقي و عامل رسايي و گيرائِي نثر او را ناشي ـکاربردهاي متنّو

از کاربرد معتدالنه صنايع ادبي معّرفي کرده اند.
واقعيت اين است که بالغت در آثار ادبي متکّفِل امر اثرگذاري بر مخاطب است و
آنچه بيهقي را از سايرين متمايز ساخته دغدغه او براي اثرگذاري بر خوانندگان است. راز
زنده بودن٬ جذابيت و لذت بخشي تاريخ بيهقي را بايد در همين دغدغه او جستجو کرد.
بيهقي٬ در کنار دقت و وسواسي که در بازتابـدادن واقعي رويدادهاي تاريخي دارد٬
به خوانندگان کتابش نيز مي انديشد. مخاطب انديشي بيهقي موجب شده است تا او براي
ايجاد کشش و همچنين براي باورپذيرـکردن محتواي کتابش از شگردهايي بهره جويد.
بيهقي به خوبي مي داند که براي دستيابي به اين هدف و همچنين براي افـزايش مـيزان
اثرگذاري کالمش بايد به مقتضاي حال مخاطبان توجه کند. به همين جهت٬ با درـنـظر
ـگرفتن مسائل رواني و عاطفي خوانندگان٬ سعي مي کند ارتباطي صميمانه با آنان برقرار
ـکند؛ مثًال٬ در جاي جاي کتاب٬ با فروتني از بابت درازگويي هايش عذرخواهي مي کند؛ با
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نامه فرهنگستان ٦ /٣
مقاله ٧

داستان وارگي تاريخ بيهقي

لحني احترام آميز از افراد ياد و درباره آنان واقع بينانه و مـنصفانه داوري مـي کند. حـتي
درباره بوسهل زوزني که نسبت به بيهقي بدي کرده است بزرگ منشانه حرف مي زند. در

اض٬ انتشارات دانشگاه فردوسي٬ مشهد ٬١٣٤٨ ١ـ)ــÄ تاريخ بيهقي ٬ ابوالفضل بيهقي٬ تصحيح دکتر علي اـکبر فيّ
٤ـ)ــهمان٬ ص٣٤٩٨ـ)ــهمان٬ ص٢٢٥٥ـ)ــهمان٬ ص٢٥٣ص٢٩٨.

استگو معرفي و تأـکيد مي کند که محال است دروغ بنويسد١ و٬ بـراي چند جا خود را ر
هم نکـنند٬ مشـخصات و مـيزان ثـقه بـودن آن که او را به دروغگويي و سطحي نگري متّ
راويان را توضيح مي دهد٢ و جايي که دليل محکمي بر سخن خود ندارد و حدس مي زند
خواننده سخن او را نمي پذيرد با ذـکر و اهلل اعلم بالّصواب٣ خود را در کنار خوانندگان قرار
مي دهد. همه اين موارد بخشي از نشانه هاي توجه بيهقي به مقتضاي حال مخاطب است.
او به فراست دريافته بود که بالغت حقيقي زماني شکـل مـي گيرد کـه بـه مـقتضاي
موضوِع نوشتار نيز توجه شود. رعايت مقتضاي موضوع اقتضا مي کرد که براي نوشتن
تاريخ از قالب هايي کمک گـيرد کـه از جـهت سـاختاري مـناسبت بـيشتري بـا نگـارش
رويدادهاي تاريخي داشته باشند. از اين رو٬ خواهي نخواهي٬ به اين شيوه تمايل پـيدا
ـکرد که تاريخش را قصهـگونه و داستان وار بنويسد تا جذابيت هاي ساختار داستاني بـه
ـکمک ساير عناصر بالغي بر رغبت و کشش خوانندگان بيفزايد و خستگي را از ذهن آنان

بزدايد و در نتيجه کالم او مؤثّرتر افتد.
ي پيشينيان از قصه و تاريخ نيز در گرايش او به اين شيوه بي تأثير نبوده است؛ البته تلّق
(history) (story) با مـفهوم تـاريخ (tale) و داستان زيرا٬ در گذشته٬ ميان مفهوم قصه
پيوندي مستحکم وجود داشته است. به همين جهت است که بيهقي بارها از رويدادهاي

تاريخي به قصه و داستان تعبير مي کند؛ مثًال مي نويسد:
آن روز که من نبشتم اين قصه و داستان را کارها نو گشت در اين حضرت بزرگوار.٤

يا در انتخاب عنواِن بعضي از قسمت هاي تاريخي از واژه قصه استفاده مي کند؛ مانند قّصة

٥ـ)ــهمان٬ ص٢٤٩

بانيه .٥ التّ
منظور از داستان وارگي تاريخ بيهقي اين نيست که بيهقي با استفاده از نيروي خيال به
آفرينش حوادثي غيرواقعي پرداخته است و با درآميختن آنها با تـاريخ عـصر غـزنويان
ـکتابي داستاني به ما عرضه کرده است. بيهقي خود به اين نسبت فوق العاده حساسيت
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نامه فرهنگستان ٦ /٣
٨ مقاله

داستان وارگي تاريخ بيهقي

نشان مي دهد و وقايع محصول خيال پردازي را افسانه مي خواند. او به خوبي مي داند که
اعتبار و ارزش کتاب هاي تاريخي به مسـتند بـودن و واقـعي بـودن مـطالب آنـهاست و
درآميختن رويدادهـاي تـاريخي بـا حـادثه هاي خـيالي و اسـطوره اي از ارزش تـاريخي

مي کاهد.
منظور ما از داستان وارگي تاريخ بيهقي اين است که دغدغه هاي بـيهقي در بـاورپذير
ـکردن و اثرگذار ساختن کتابش و نيز حساسيت او در امر برانگيختن خوانندگان و ايجاد
ـکشش و رغبت در آنان براي پـيگيرِي مـطالعه تـاريخش بـالطبع مـوجب گـرايش او بـه
شيوه هايي شده است که داستان نويسان در نوشتن داستان هاي خود به کار مي گيرند تا
جايي که مي توان تاريخ او را به رماني جذاب مانند کرد که خوانندگان را با خود هـمراه
مي کند و آنان را به دنبال خود مي کشاند و در آنان نوعي هم حّسي با چهره هاي تاريخي

پديد مي آورد.
تمايل بيهقي به بيان حوادث واقعي تاريخي به شـيوه داسـتان نويسان٬ از سـويي٬ و
حساسيت او نسبت به مستندنويسي و دقت در بيان واقعيات تاريخي٬ از سوي ديگـر٬
موجب شده است تا او به شگردهايي دست يابد که در عـصرش از ويـژگي هاي مـهّم
داستان نويسي محسوب نمي شده اند اما امروز٬ در بعضي از مکـتب هاي ادبـي جـهان٬

بهـرسميت شناخته شده اند.
هرچند ميان تاريخ و داستان تفاوت هاي فراواني قايل شده اند و آنها را دو مقوله جدا
از هم دانسته اند٬ در ادبيات معاصر مي توان٬ با استفاده از بعضي اصول مکتب هاي ادبي
اليسم٬ حوادث واقعي تاريخي را در قالب رمان هاي جذاب عرضه کرد. رئاليسم يا ناتور
زيرا٬ در اين هر دو مکتب٬ واقعيت هاي خارجي٬ به صورت بُِرشي از زندگي ٬ وفادارانه و
بي طرفانه به تصوير کشيده مي شوند. در اين ميان٬ مکتب ناتوراليسم از جايگاه ويژه اي
برخوردار است٬ زيرا اين مکتب دعوي پيروي از روش علمي دارد و از اصولي پيروي

مي کند که در تاريخ نگاري نيز مورد توجه موّرخان است.
صراحت بيان٬ دقت و وسواس در پرداختن به ريزهـکاري ها و همچنين مستندسازي و
اختيار لحن گزارش هاي خبري در مکتب ناتوراليسم به صورت جّدي مورد توجه قـرار
مي گيرد که با شيوه تاريخ نگاري بيهقي همخواني دارد. اين که ناتوراليست هـا مکـالمات
واقع گرايانه به کار مي بردند يا اين که فضاي صـحنه ها را بـه صـورت تـفصيلي تـوصيف
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نامه فرهنگستان ٦ /٣
مقاله ٩

داستان وارگي تاريخ بيهقي

dramatic) در monologue) مي کردند و تمايل زيادي به استفاده از تک گوئِي نمايشي
داستان پردازي نداشـته انـدـــ هـمگي بـه نـحوي بـا روش و شـيوه تـاريخ نگاري بـيهقي
ـعد هــماهنگي دارد. عـالوه بـر آن٬ ايـن شـيوه نـاتوراليست هـا کـه بـيش از آن کـه بـه بُ
عد بيروني شخصيت ها و وقايع نگاه مي کردند با روان شناختي اشخاص توجه کنند به بُ

روش موّرخان در نگارش رويدادهاي تاريخي هماهنگ است.
بنابراين٬ ايجاد پيوند ميان تاريخ و داستان هم در ذهنيت پيشينيان سابقه دارد و هم در
ادبيات معاصر مي تواند مورد توجه قرار گيرد. اما داستان هاي امروزي انواعي دارند که
آنها را ذيل عناوين حادثه پردازانه٬ واقع گرايانه٬ وهمناـک٬ و رئـاليسم جـادويي مـي توان

٦ـ)ــÄ عناصر داستان ٬ جمال ميرصادقي٬ انتشارات سخن٬ تهران ٬١٣٨٠ ص٢١٨.

آورد.٦
اـگر بـخواهـيم تـاريخ بـيهقي را بـا داسـتان هاي امـروزي مـقايسه کـنيم بـايد آن را بـا
داستان هاي واقع گرايانه بسنجيم کـه در آنـها واقـعيات و حـقايق زنـدگي بشـري روايت
مي شوند و هر کدام از آنها پيامي را براي خوانندگان به همراه دارند و نويسندگان آنها به

دنبال روايت کردن حوادث عجيب و غريب و تکان دهنده نيستند.

تاريخ بيهقي عناصر داستاني در
اـکــنون بـراي ايـن که چگـونگي داسـتان وارگـي تـاريخ بـيهقي را تـوضيح دهـيم٬ عـناصر

شکل دهنده داستان ها را در آن بررسي مي کنيم.

(narration) روايت گري
تاريخ نگاران و داستان نويسان٬ هر دو با روايت سرـوـکار دارنـد. بـخش مـهمي از کشش
متن هاي تاريخي و داستاني به چگونگي روايت آنان بستگي دارد. هرچند موّرخان ملزم
به رعايت ويژگي هاي هنري و از جمله ايجاد کشش در متن نيستند٬ بيهقي٬ از آنجا که
دغدغه مخاطب دارد٬ مانند داستان نويسان٬ بـه طـور جـّدي بـه چگـونه روايت کـردن
مي انديشد. او درـصدد است حوادث تاريخي را طوري روايت کند تا خوانندگان کتابش با

عالقه و شوق آن را بخوانند و از مطالعه آن لذت ببرند.
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نامه فرهنگستان ٦ /٣
١٠ مقاله

داستان وارگي تاريخ بيهقي

روايت را توالي ملموس حوادثي که غيرتصادفي کنار هم آمده باشند تعريف کرده اند. در اين
تعريف٬ منظور از غيرتصادفي بودن اين است که رابطه حوادث پذيرفتني و مسـتدّل بـاشد .

بيهقي٬ براي پذيرفتنيـکردن روايت هايش٬ آنها را به سه شيوه مستند مي کند:
١. بخشي را که خود از نزديک ديده است به عنوان راوي شاهد از زبان خود مي گويد.
استگو ٢. بخش ديگري را از زبان شخصيت هاي اصلي و فرعي٬ که از نظر او راويان ر

و مورد اعتمادند٬ نقل مي کند.
٣. قسمت هايي را نيز از کتاب هايي که مورد مطالعه قرار داده است نقل مي کند.

٧ـ)ــÄ تاريخ بيهقي ٬ ص٤٩٧ـ٤٨٠

بيهقي٬ با توجه به عامل زمان٬ در نقل روايت ها٬ به روايت گذشته نگر٧ ٬ که معموًال در
تاريخ نويسي از آن استفاده مي شود٬ توجه دارد و تنها در بعضي از موارد به روايت از نوع
لحظهـبهـلحظه مي پردازد. مثًال٬ آن گاه که بيهقي مشغول نوشتن قسمت هاي آخر جلد هفتم
اثر خود بود٬ فرخزاد بن مسعود مي ميرد و ابراهيم به سلطنت مي رسد. بيهقي در اينجا
ـگزارش تاريخي را متوقف مي کند و اندکي به روايت لحظهـبهـلحظه آن دوران مي پردازد و

٨ـ)ــژرار ژنه٬ منتقد ساخت گراي فرانسوي٬ با توجه به عامل زمـان٬ روايت هـا را در سـه دسـته جـاي مـي دهد:
روايت گذشته نگر؛ روايت مقّدم؛ روايت لحظهـبهـلحظه.

سپس گزارش تاريخي خود را از سر مي گيرد.٨
او در روايت هايش همه حوادث را گزارش نمي کند بلکه به گزينش حـوادث دست
مي زند و٬ با ايجاد رابطه علت و معلولي بين حوادث٬ ساختاري هـماهنگ و يکـدست
عرضه مي کند؛ زيرا٬ همچنان که تودورف٬ انديشمند و منتقد معاصر بلغاري٬ مي گويد:
ي آنها نمي تواند روايتي پديد آورد بلکه نويسنده يا روايتگر٬ ارتباط ساده حوادث و توالي خطّ
به کمک گشتارهايي که به کار مي گيرد٬ حوادث را آن گونه که خود مي خواهد جاـبهـجا مي کند و
شکل مي دهد. اصوًال بايد ميان سلسله حوادث روايت پيوند زماني و نيز پيوند سببي وجود

٩ـ)ــبه نقل از فرهنگنامه ادبي فارسي ٬ به سرپرستي حسن انوشه٬ سـازمان چـاپ و انـتشارات وزارت فـرهنگ و
ارشاد اسالمي٬ تهران ٬١٣٧٦ ص٦٩٦ـ.

داشته باشد.٩

(view point) زاويه ديد
زاويه ديد ديدگاهي است که نويسنده براي روايت حوادث و ماجراها انـتخاب مـي کند.

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

نامه فرهنگستان ٦ /٣
مقاله ١١

داستان وارگي تاريخ بيهقي

انتخاب زاويه ديد مـناسب در داسـتان نويسي اهـميت فـراوانـي دارد؛ زيـرا٬ از جـهتي٬
احساس و رويکرد نويسنده را نسبت به موضوع اثر نشان مي دهد و٬ از جـهتي ديگـر٬
ساير عناصر داستاني همچون شخصيت٬ صحنه٬ گفتـوـگو را تحت تأثير قرار مي دهد.
تاريخ بيهقي ٬ اـگر بخواهيم از نگاه منتقدان داستان ها به آن بنگريم٬ داراي زاويه ديـد
(multiple) است. به تعبيري ديگر٬ مي توان نمونه هايي از (shifting) يا چندگانه متغيّر

همه انواع زاويه ديد را در اين کتاب يافت.
ر٬ هرچند ممکن است وحدت و انسجام داستان را دچـار استفاده از زاويه ديد متغيّ
مشکل سازد٬ که در داستان نويسي نيز سابقه داردـــ مثًال ديکنز در خـانه قـانون زده آن را

اختيار کرده استـــ در نگارش کتاب هاي مفّصِل تاريخي بسيار مناسب است.
(intrusive شيوه غالب در تاريخ بيهقي زاويه ديـد دانـاي کـِلّ مـفّسر يـا مـداخـلهـگـر
(omniscient است. بيهقي٬ با استفاده از اين شيوه٬ در قالب نويسنده همه چيزدان ظاهر

مي شود و در هـمه صـحنه ها آزادانـه رفتـوـآمـد و دربـاره اعـمال٬ افکـار و عـواطـف
شخصيت ها اظهار نظر مي کند.

limited) را omniscient) او٬ در بسياري از موارد نيز٬ زاويه ديد داناي کّل محدود
برمي گزيند؛ يعني ماجراها را از زبان يکي از شـخصيت ها روايت و٬ از بـيرون٬ در کـار
روايتگري به او کمک مي کند. اين شيوه را بيشتر در جاهايي به کار مي برد که مستندات
وي شنيده هاي اوست. مثًال آن بخش از رويدادهاي مربوط به بر دار کردن حسنک را که
خود شاهد آن نبوده است از زبان شخصيت هايي همچون بونصر مشکان٬ نصر خلف٬

١١ـ)ــهمان٬ ص٤٣٤ و ١٠٤٣٥ـ)ــ تاريخ بيهقي ٬ ص٢٢٤ـ٢٣٦

خواجه عميد عبدالرزاق و بوالحسن حربلي روايت مي کند.١٠
شخصيت هايي که بيهقي روايت را بر عهده آنان مي گذارد گاه اصلي اند٬ مانند بونصر
مشکان که ماجراهاي بسياري از زبان او نقل مي شود مانند قـّصه «بـاغ غـزنين و آمـدن
خواجه»١١ ٬ و گاه نيز شخصيت هاي فرعي اند٬ مانند شخصيت احمدـبن ابيـدؤعاد در نقل

١٢ـ)ــهمان٬ ص٢١٣

حکايت «افشين و بودلف».١٢
(objective) نـيز (dramatic) يـا زاويـه ديـد عـيني بيهقي گاه از زاويه ديد نمايشي
عمال شخصيت ها٬ با روايت مکالمات٬ استفاده مي کند يعني٬ به جاي شرح انديشه ها و َا
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نامه فرهنگستان ٦ /٣
١٢ مقاله

داستان وارگي تاريخ بيهقي

ـکردار و رفتار آنان را به خوانندگان مي شناساند٬ که به آن خواهيم پرداخت.
نويسندگان٬ در اين هر سه نوع شيوه روايتي٬ نگاهي بيروني به حوادث و ماجراهـا
دارند و به همين سبب رويدادها را به صيغه سوم شـخص روايت مـي کنند. امّـا روايت
بيهقي٬ در بعضي موارد٬ از نوع دروني و به صـيغه اول شـخص است. مـثًال بـخشي از
داستان بوبکر حصيري و احمد حسن ميمندي از زبان بيهقي و به صيغه اول شخص بيان

١٤ـ)ــهمان٬ ص٢١٣ـ١٣٢٢١ـ)ــهمان٬ ص٢٠١ـ٢٠٣

مي شود.١٣ همچنين حکايت افشين و بودلف٬ از اول تا آخر٬ به صيغه اول شخص روايت
شده است.١٤

(characterization) شخصيت پردازي
رويدادها و حوادث در تاريخ و همچنين در داسـتان حـول مـحور شـخصيت ها شکـل
مي گيرد. شخصيت هاي داستانْي ساخته و پرداخته ذهن داستان نويسان اند. امّا موّرخ با
شخصيت هاي واقعي روبه روست و طبيعتًا حق ندارد به خلق شخصيت ها بـپردازد. در
دنياي معاصر٬ توانايي و ارزش کار نويسندگان داستان ها تنها با ميزان مهارت آنان در خلق
شخصيت ها سنجيده مي شود؛ زيرا اغلب آنان اشـخاص داسـتان هاي خـود را از مـيان
طبقات مردم انتخاب مي کنند. از اين رو٬ داستان پردازاني موفق ارزيـابي مـي شوند کـه٬
لي و وهـمناـک بـاشد٬ بـتوانـند شـخصيت هاي حتي اـگر موضوع داستان هاي آنان تـخيّ

داستاني خود را ملموس٬ زنده و پذيرفتني به تصوير بکشند.
هرچند بيهقي با شخصيت هاي واقعي روبه روست و عمًال دست او بـراي آفـرينش
شخصيت ها بسته است٬ اهميت کار او در اين است که٬ همچون داستان نويسان ماهر٬ با
نشان دادن ويژگي هاي بيروني و دروني شخصيت هايي همچون احمد حسن مـيمندي٬
حسنک وزير٬ بونصر مشکان٬ بوسهل زوزني٬ چهره اي زنـده و مـلموس از آنـان بـراي
خوانندگان به تصوير مي کشد به نحوي که خوانندگان تاريخش نمي توانند نسبت بـه آن
شخصيت ها بي تفاوت باقي بمانند و به همين دليل ممکن است با خواندن آن نسبت به

امثال حسنک احساس ترّحم و نسبت به امثال بوسهل احساس نفرت کنند.
ما در تاريخ بيهقي با فراواني شخصيت ها روبه رو هستيم که٬ درـخور اهميت و نقش٬
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مقاله ١٣

داستان وارگي تاريخ بيهقي

جايگاه مناسب به آنان اختصاص مي يابد. شـخصيت هاي اصـلي تـاريخ بـيهقي مـحمود
غزنوي و پسران و نوادگان اويند و رتبه ساير شخصيت ها به نسبت با آنان تعيين مي شود.
به همين جهت٬ تاريخ بيهقي ٬ که اصل آن در سي جلد نوشته شده بود٬ ما را به ياد سلسله

15) Rougon Macquart, Histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire.

اليسم٬ مي اندازد رمان هاي بيست جلدي روگون ماـکار١٥ اثر اميل زوال٬ پيشواي مکتب ناتور
ـکه شخصيت هاي اصلي آن نمايندگان سه نسل اند.

(protagonist) بخش بهـجاـمانده تاريخ بـيهقي شخصيت اصلي يا شخصيت مرکزِي
مسعود است. از اين رو٬ بـيهقي بـا او هـمان بـرخـوردي را دارد کـه داسـتان نويسان بـا
round) داستان خود دارند. اين گونه شخصيت ها داراي character) شخصيت همه جانبه
خصلت هاي فردي ممتازتري نسبت به ديگران هستند و٬ به همين جهت٬ بـا جـزئيات
(antagonist) او را بيشتر و مـفّصل تر بـه تصوير کشـيده مـي شوند. شـخصيت مـخالِف
برادرش محمد مي توان پنداشت که٬ پس از مرگ محمود و بنا به آخرين وصيت هاي او٬
(foil) ـ٬ که اطراف محمد گرد مـي آيند و در جانشين پدر مي شود. شخصيت هاي مقابل
برابر شخصيت اصلي قرار مي گيرند٬ کساني چون علي قريب٬ حسنک٬ امير يوسف اند
ـکه پدريان يا محموديان ناميده مي شوند. در عوض٬ کساني همچون ُحّره ختّ لي٬ بوسهل
زوزني٬ احمد حسن ميمندي٬ بوبکر حصيري که در اطراف مسعود (شخصيت اصلي)

جمع مي شوند پسريان يا مسعوديان خوانده مي شوند.
تاريخ بيهقِي موجود داستان چگونگي به سلطنت رسيدن مسعود و شرح رويدادهاي
مــربوط بــه دوران تــثبيت و تــداوم حکـومت اوست. بـيهقي مـوانـعي را کـه٬ در پـي
بحران آفريني محمود در اواخـر عـمرش٬ بـراي شـخصيت اصـلِي بـخِش بـهـجـاـمـانده
تاريخش (مسعود) پديد آمده است و همچنين چگونگي مقابله مسعود با آن موانع را به
(conflict) ـهايي را کـه بـين شـخصيت اصـلي و خوبي ترسيم مي کند و انواع کشمکش
مخالفانش درمي گيرد به زيبايي مي نماياند. اين کشمکش ها در دوران محمود٬ به عـلت
اقتدار او٬ بيشتر جنبه بيروني داشت و در جنگ هاي نظامي براي کشورگشايي نمود پيدا
مي کرد و با پيروزي در جبهه هاي نبرد و تسـلّط بـر سـرزمين هاي جـديد بـه اوج خـود
مي رسيد. اما کشمکش ها در دوره مسعود بيشتر جنبه درون حکومتي به خود گـرفت و
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١٤ مقاله

داستان وارگي تاريخ بيهقي

پسريان و پدريان در مقابل هم قرار گرفتند. درگيري ها و کشمکش هاي آنان٬ که بيهقي با
روايت هنرمندانه آنها تاريخ خود را جذاب و پرکشش کرده است٬ سرانجام به پيروزي
پسريان و قلع و قمع پدريان مي انجامد. در اين مـيان٬ شـخصيت پـرتجربه و مـيانه روي
همچون بونصر مشکان نـيز کـه بـراي ايـجاد تـعادل تـالش مـي کرد از جـايگاه خـاصي

برخوردار است.

شيوه هاي شخصيت پردازي
براي شخصيت پردازي در داستان سه شيوه قايل شده اند. اول٬ ارائه صريح شخصيت ها
با ياري گرفتن از شرح و توضيح مستقيم. به عبارت ديگر٬ نويسنده٬ با شرح و تـحليل
رفتار و افکار شخصيت ها٬ آدم هاي داستانش را به خواننده معرفي مي کند. موفقيت در
(narrator) يا ويـژگي هاي ارائه صريح شخصيت ها بسته به خصوصيات شخص راوي
نويسنده داناي کل است. دوم٬ ارائه شخصيت ها از طريق عمل آنان با کمي شرح و تفسير
يا بدون آن. اين روِش عرضه کردِن شخصيت ها جزء جدايي ناپذير روش نمايشي است؛
زيرا از طريق اعمال و رفتار شخصيت هاست که آنها را مـي شناسيم. سـوم٬ ارائـه دروِن
شخصيت بيـتعبير و تفسير. به اين ترتيب که٬ با نمايش عمل ها و کشمکش هاي ذهني و

١٦ـ)ــعناصر داستان ٬ ص٨٧ــ٩٢

عواطف دروني شخصيت٬ خواننده غيرمستقيم شخصيت را مي شناسد.١٦
تاريخ نگاران معموًال با شـيوه اول سـر و کـار دارنـد. آنـان٬ بـا اسـتفاده از تـوصيف
(description) ـ٬ به معرفي صريح چهره هاي تاريخي مي پردازند و اثرشان٬ با اين شيوه٬ از

امتياز ايجاز و وضوح برخوردار مي گردد. بيهقي نيز٬ به مقتضاي نوع کارش٬ بيشتر از اين
ا امتياز توصيف هاي بيهقي آن است که او٬ با استفاده از امکانات شيوه بهره مي گيرد. امّ
زباني٬ شخصيت ها٬ صحنه ها٬ و موقعيت ها را زنده و ملموس مي سازد٬ به طوري که آنها

را نقاش ماهر مي تواند نّق اشي کند يا کارگردان زبردست به روي صحنه آورد.
ا آنچه کار بيهقي را بيش از همه به کار داستان نويسان مانند کرده اين است که او٬ در امّ
شخصيت پردازي٬ به استفاده از شيوه توصيف بسنده نکرده بلکه٬ با اسـتفاده از روش
نمايشي٬ کوشيده است تا شخصيت ها را در حين عمل نشـان دهـد. از ايـن رو٬ مـا٬ بـا
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نامه فرهنگستان ٦ /٣
مقاله ١٥

داستان وارگي تاريخ بيهقي

خواندن روايت هنرمندانه او از کردار و گفتار شخصيت ها٬ مي توانيم بفهميم که آنان چه
خصلت هايي داشته اند. مثًال وقتي نحوه برخورد بوسهل زوزني با سِر بريده حسنک را از
زبان بوالحسن حربلي مي خوانيم به بدذاتي و شرارت بوسهل پي مي بريم و نسـبت بـه

شخصيت او احساس ناخوشايندي پيدا مي کنيم:
شنيدم از بوالحسن حربلي٬ که دوست بود و از مختصان بوسهل٬ که يک روز شراب مي خورد
با وي بودم٬ مجلسي نيکو آراسته و غالمان بسيار ايستاده و مطربان همه خوش آواز. در آن و
ميان٬ فرموده بود تا سر حسنک٬ پنهان از ما٬ آورده بودند و بداشته در طبقي بـا مکـبّه. پس
خوريم. گفت: بياريد. آن طبق بياوردند و از ـگفت: نوباوه آورده اند٬ از آن بخوريم. همگان گفتند:
او مکبّه برداشتند. چون سِر حسنک را بديديم٬ همگان متحيّر شديم و من از حال بشدم. و
بوسهل بخنديد و به اتفاق شراب در دست داشت٬ به بوستان ريخت و سر باز بردند. و من٬ در
خلوت٬ ديگر روز او را بسيار مالمت کردم. گفت: اي ابوالحسن٬ تو مرغـدلي؛ سـِر دشـمنان

١٧ـ)ــ تاريخ بيهقي ٬ ص٢٣٥

چنين بايد.١٧

از آنجا که تاريخ بيهقي گزارش دقيق حوادث تاريخي است٬ اغلب شخصيت هاي آن به عنوان
(type) ظاهر نمي شوند. البته شايد بتوان٬ با تسامح٬ حسنک را شخصيت صورت نوعي
(static character) نوعي به حساب آورد. همچنين اغلب شخصيت هاي تاريخ بيهقي ايستا
هستند. از اين رو٬ به رغم تحّول شرايط٬ يا تغيير نمي کنند و تا آخر عمر بر همان حالي که
بوده اند باقي مي مانند و يا تغييرات اندکي مي پذيرند. شايد بتوان بونصر مشکان را٬ بـا
dynamic) به حساب آورد که٬ هرچند character) اندکي تسامح٬ از شخصيت هاي پويا
از پدريان است٬ با تغيير اوضاع٬ کم کم خود را با شرايط جديد تطبيق مي دهد و در نقش

يکي از مشاوران برجسته مسعود ظاهر مي گردد.

صحنه آرايي و فضاسازي
(setting) مـي گويند. زمان و مکاني را که در آن عمل داستاني صورت مي گيرد صحنه
نويسندگاِن امروز بـا صـحنه و صـحنه پردازي کـمتر بـا اهـمال و سـهل انگـاري روبـه رو
مي شوندو نسبت به آن توجه خاصي دارند. جامعه شناسي معاصر بر محيط زندگي انسان
تأـکيد بسيار دارد و نويسندگان بزرگ نيز به تأثير محيط بر شخصيت هاي داستان تـوجه
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نامه فرهنگستان ٦ /٣
١٦ مقاله

داستان وارگي تاريخ بيهقي

بسيار دارند. در حقيقت٬ ماجرا حتمًا بايد در جايي اتفاق بـيفتد و در زمـاني بـه وقـوع

١٩ـ)ــ تاريخ بيهقي ٬ ص١٨٢٣٠ـ)ــعناصر داستان ٬ ص٤٤٩

بپيوندد. از اين نظر٬ کاربرد درست صحنه بر اعتبار و قابل قبول بودن داستان مي افزايد.١٨
البته٬ موّرخان ملزم به تصوير دقيق صحنه ها در حوادث تاريخي نبوده انـد. اهـميت
بيهقي آن است که اوًال در تاريخ نگاري خود به بـازتاب دادن صـحنه هايي کـه حـوادث
تاريخي در آن اتفاق افتاده اند توجه جّدي داشته؛ ثانيًا تصاويري که از صحنه ها عرضه
ـکرده روشن٬ زنده٬ ديدني و جذاب اند. او٬ هرچند به جهت سرـوـکار داشتن با تاريخ در
آفرينش صحنه ها آزادي عمل ندارد٬ با استفاده از دو روشي که امروزه داستان نويسان در
(soliloquy) و ترسيم صحنه هايي که صحنه پردازي از آنها بهره مي گيرندـــ گفتار دروني
در پيشبرد ماجرا و جذاب کردن آنها مؤثر است به صورت زنده و گوياـــ خواننده را در

فضا و حال و هواي داستاني قرار مي دهد.
البته٬ بيهقي بيش از همه از شـيوه تـوصيف کـه در قـديم رواج داشـته است کـمک
مي گيرد. اغلب توصيفات او٬ برـخالف آنچه در داستان هاي امروزي رواج دارد٬ جدا از
وضعيت ها٬ مـوقعيت ها و شـخصيت ها آورده مـي شوند و گـاهي نـيز بـيهقي٬ هـمچون
قــصه نويسان قــديمي يــا نــويسندگان نــاتوراليست امـروزي کـه بـه روايت جـزئيات
عالقه مندند٬ به شرح مفّصل صحنه هايي مي پردازد که در پيشبرد مـاجرا نـقش زيـادي
ندارند. از اين رو٬ اـگر اين توصيفات را از البه الي رويدادها حذف کنيم رشته حوادث

لطمه نمي بيند.
بيهقي٬ در صحنه پردازي حوادث٬ در موارد متعدد از شيوه اي استفاده کرده است که
امروزه در داستان نويسي رواج داردـــ شـيوه اي کـه بـر اسـاس آن صـحنه ها بـه صورت
غيرـمستقيم و از طريق گفتـوـگو يا لحن به خوانندگان القا مي شود٬ همچنان که در داستاِن
بر دار کردن حسنک٬ وقتي که او را به ديوان مي آورند تا نزد احمد حسن ميمندي ببرند و
با حضور اعيان به حسابرسي دارائيش بپردازند٬ فضاي حاـکم بر آن جلسه را مي توان از
نوع برخورد و رفتار ميمندي و بوسهل با حسنک و لحن کالم آنان در گفتـوـگوي با هم به

خوبي درک کرد.١٩
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(dialogue) مکالمه
امـروزه مکـالمه يکـي از عـناصر مـهم داسـتان شـمرده مـي شود و وسـيله اي است تـا
داستان نويسان با آن احساس ها و انديشه هاي شخصيت ها را به صورتي زنده به خواننده
منتقل کنند و گوناـگوني آنها را در نظر خوانندگان به نمايش گذارند؛ خواننده را مـتوجه
يرنگ (rythm) مناسب بخشند٬ پِ (events) داستان سازند و به داستان آهنگ حوادث

(plot) داستان را گسترش دهند و درون مايه آن را به نمايش گذارند.

مکالمه به عنوان ابزار روايت٬ در کنار توصيف٬ به صورت گسترده در تاريخ بيهقي به
ـکار گرفته شده است و بيهقي٬ با استفاده از آن٬ تا اندازه اي از دخالت مستقيم خود در
شرح ماجراها کاسته و خوانندگان را بي واسطه در جريان حوادث قرار داده و بدين وسيله

بر کشش و جذابيت اثرش افزوده است.
بيهقي٬ با روايِت بخشي از تاريخ به شيوه مکالمه٬ شخصيت هاي تاريخي را به سخن
واـمي دارد تا خوانندگان آنان را بهتر بشناسند٬ انديشه ها و احساسات آنان را به خـوبي
دريابند٬ به عيب ها و هنرهاي آنان پي ببرند و ويژگي هاي روحي و ُخلقي آنان را دريابند.
مکالمات اشخاص در تاريخ بيهقي با ويژگي هاي شخصيتي آنـان سـازگار است و بـا
روحيات آنان همخواني دارد و از ايـن رو طـبيعي جـلوه مـي کند و واقـعي بـودنشان را

محسوس مي سازد٬ که خود نمودار توانايي و مهارت بيهقي در امر نويسندگي است.
اين مکالمات بيشتر دو نفره و شامل رابطه کالمي آشکار يا محرمانه مسعود با کساني
همچون احمد حسن ميمندي و احمد عبدالصمد و بونصر يا مذاـکرات بزرگان کشور با

همديگر است. در بخش زيادي از مکالمات نيز خود بيهقي و بونصر شرکت دارند.
مکالمات چندنفره نيز در تاريخ بيهقي فراوان اند و در القاي فضا و حالـوـهواي ماجرا
نقش مهّمي دارند. نمونه اي گويا از آن مکالمه حسنک٬ بوسهل و ميمندي است در اين

پاره:
خواجه بزرگ روي به حسنک کرد و گفت: خواجه چون مي باشد وروزگار چگونه مي گذارد؟
ـگفت: جاي شکر است. خواجه گفت: دل شکسته نبايد داشت که چنين حال ها مردان را پيش
آيد؛ فرمان برداري بايد نمود به هرـچه خداوند فرمايد که تا جان در تن است اميد صـد هـزار
راحت است و فرج است. بوسهل را طاقت برسيد (= تمام شد)٬ گفت: خداوندـرا کِـرا کـند
(=ـارزش آن دارد) که با چنين سگ قرمطي که بر دار خواهند کرد به فرمان اميرالمؤمنين چنين
ـگفتن؟ خواجه به خشم در بوسهل نگريست. حسنک گفت: سگ ندانم که بوده است٬ خاندان
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من و آنچه مرا بوده است از آلت و حشمت و نعمت جهانيان دانند. جهان خوردم و کـارها
راندم و عاقبت کار آدمي مرگ است. اـگر امروز اجل رسيده است کس باز نتواند داشت که بر دار
ـکشند يا جز دار که بزرگ تر از حسيِن علي نيَم. اين خواجه که مرا اين مي گويد مرا شعر گفته
است و بر دِر سراي من ايستاده است. امّا حديث قرمطي به از اين بايد که او را بازداشتند بدين
تهمت نه مرا و اين معروف است؛ من چنين چيزها ندانم. بوسهل را صـفرا بـجنبيد و بـانگ
برداشت و فرا دشنام خواست شد. خواجه بانگ بر او زد و گفت: اين مجلِس سلطان را کـه
اينجا نشسته ايم هيچ حرمت نيست؟ ما کاري را گرد شده ايم؛ چون از اين فارغ شويم٬ اين مرد
پنج و شش ماه است تا در دست شماست٬ هر چه خواهي بکن. بوسهل خاموش شد و تا آخر

 ٢١ـ)ــهمان٬ ص٢٠٢١٩ـ)ــهمان٬ ص٢٢٩ و ٢٣٠

مجلس سخن نگفت.٢٠

مواردي از خودگويي و گفتار دروني نيز در تاريخ بيهقي ديده مي شود که در آن شخصيتي
افکار و احساسات خود را به زبان مي آورد تا خواننده او را بهتر بشناسد يا وضعيت او را

بهتر درک کند؛ مانند اين سخِن راوِي داستاِن افشين و بودلف:
و همه راه با خود مي گفتم کشتِن آن را محکم تر کردم که هم اـکنون افشين بر اثر من درـرسد و

اميرالمؤمنين گويد من اين پيغام ندادم٬ بازـگردد و قاسم را بکشد.٢١

ـکه در تاريخ بيهقي آمده٬ همچون مکالمات قصه هاي قديمي٬ جزء پيکره روايت قصه اند و
از خود استقاللي ندارند و معموًال به دنبال روايت قصه مي آيند.

(tone) لحن
در ادبيات داستاني٬ دو نوع لحن تشخيص داده اند:

ي اثر که نمودار ديدگاه نويسنده است و با کمک آن مي توان به سبک و طرز ١. لحن کلّ
عد عاطفي اثر دارد و درـبرگيرنده شيوه ي رابطه تنگاتنگي با بُ تلّقي وي پي برد. لحن کلّ

برخورد و آهنگ بيان نويسنده با مخاطب خود و اثر خويش است.
٢. لحن در زبان گفتاري که نمودار شخصيت هاي داسـتان است و بـا تـغيير صـداي
ـگويندگان شخصيت هاي داستان مشخص مي گردد. اين لحن رابطه تنگاتنگي با شيوه و

محيط پرورش شخصيت ها دارد و بخشي از فضاي کلي اثر را درـبر مي گيرد.
ِي بيهقي که به اثرش بازـمي گردد با مطالعه در چگونگي آرايش و آن بخش از لحن کلّ
ـگزينش واژگان٬ عبارات٬ آهنگ جمالت٬ کاربرد صنايع ادبي و موسيقي کالم او به دست
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مي آيد٬ که مجموعًا نشان دهنده سبک است و در سراسر متن استوار و ثابت و يکدست
جلوه مي کند.

ي بيهقي در آن بـخش کـه بـه مـخاطب بـاز مـي گردد صـميمانه٬ فـروتنانه و لحن کلّ
احترام آميز و در آن بخش که به نويسنده باز مي گردد جـّدي و قـرين دقت و نکـته بيني
است. او٬ بهـاقتضاي مقام و موضوع٬ لحن مناسب برـمي گزيند. مثًال وقـتي مـي خواهـد
حوادث جنگ را روايت کند لحن او حماسي مي شود و آنجا که داسـتاِن بـر دار کـردن
حسنک را گزارش مي کند لحني تراژيک دارد و آنجا که خـوشباشي ها و شـادکامي هاي

مسعود را مي نويسد لحني شادمانه اختيار مي کند.
لحن در زبان گفتاري شخصيت ها نيز مورد توجه بيهقي است و اين٬ هرچند تنّوع لحن
در تاريخ بيهقي به اندازه داستان هاي امروزي نيست٬ در عصري که حتي قصه نويسان به

اين نکته توجه نداشته اند قابل تحسين است.
از لحن سخنان شخصيت ها در تاريخ بيهقي مي توان تا اندازه اي به جايگاه و موقعيت
آنان پي برد. مثًال لحن سخنان مسعود در همه جا مقتدرانه و از موضع باالست و لحـن
سخنان بزرگان حکومت غزنوي نسبت به مسعود با لحن سخنان آنان نسبت به همديگر
يا نسبت به زيردستان تفاوت دارد. لحن سخنان زيردستان نيز چاـکرانه است که نمونه آن

٢٢ـ)ــهمان٬ ص٢٢ و ٢٣

را مي توان در پاسخ بزرگان شهر ري به مسعود ديد.٢٢
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