
 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگينامة ادب پارسي،  كهن
  139 -  113، صص 1392سال چهارم، شمارة سوم، پاييز 

  بيهقي تاريخبررسي لحن در 
  *قدسيه رضوانيان

  **مريم محمودي نوسر

  چكيده
كه نام  ازجمله متون برجستة نثر كالسيك فارسي است كه با وجود آن تاريخ بيهقي

دليل رويكرد ادبي و هنري نويسنده به تاريخ، به حوزة ادبيات  تاريخ بر خود دارد، به
شناسانة آن، لحني خاص بر ايـن    سرشت اثر، زبان و رهيافت زيبايي. راه يافته است

  .اثر حاكم كرده است
عناصر متعددي همچون فضاي روايي، فضاي زباني رايند بلحن در هر اثر ادبي، 
نيز لحن متأثر از عناصـر مختلـف روايـت     تاريخ بيهقيدر . و فضاي گفتماني است

و شـگردهاي زبـاني   ... پـردازي،    پردازي، فضاسـازي، شخصـيت    ادبي مانند صحنه
سيال اجـزاي  جايي متنوع و   سازي و جابه  گزيني واژه، تركيب  آرايي، به  همچون واج

در اين مقالـه، بـه شـيوة    . جمله و البته فضاي فكري حاكم بر ايران قرن پنجم است
ساز، چگونگي هماهنگي اين عوامـل بـا     ـ اثباتي، ضمن بررسي عوامل لحن تحليلي

، لحني فـاخر و  تاريخ بيهقييكديگر مطالعه و نتيجه گرفته شده كه لحن مسلط در 
منطبـق اسـت و هـم بـه دغدغـة نويسـنده و       حماسي است كه هم بر ماهيت اثـر  

  .دهد  خواننده پاسخ مي
 .شناسي، روايت، فضاي گفتماني  ، زبان، زيباييتاريخ بيهقيلحن،  :ها  كليدواژه

  
  مقدمه. 1

شناسيم، براي تبديل به يك علم مسـتقل، بـا ابزارهـاي     عنوان تاريخ مي آنچه را كه امروزه به
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هاي بسيار دور، تاريخ  در گذشته. سر نهاده است خاص خود، گذشتة پرفرازونشيبي را پشت
اي ــ اقشار مـردم را سـرگرم    داستاني بود كه ــ با برجستگي جوانب خرق عادت و افسانه

در زبـان   تـاريخ بلعمـي  نظير (هاي آميخته از واقعيت و داستان  به مرور زمان، تاريخ. كرد مي
كردند كه تـو گـويي    هاي تخيلي را چنان روايت مي داستان«اين آثار، . تشكل گرف) فارسي

واقعيت موثّق است و واقعيت مستند را به زبان داستان و از ديدگاه راوي داناي كل تصـوير  
هاي اين دو واژه  ، در برابرنهاده»داستان«و » تاريخ«كنندة  اين رابطه و تعامل تعيين. »كردند مي

ها يكسان  ها در برخي از زبان كه ريشة لغوي آن طوري شود، به نيز ديده ميهاي ديگر  در زبان
بر اين اساس، شايد دانستن اين ). historyو  storyهاي  واژه( است، ازجمله در زبان انگليسي

هاي  اي از رويداد مجموعه«نيز  storyو در شمار معاني » داستان«معني  historyنكته كه براي 
  ).52: 1380ايراني، ( اند، چندان عجيب نباشد ا ذكر كردهر» )تاريخ(واقعي 

هـايي كـه در    نويس، با اعمال سروكار دارد و نيز با انسـان  نويس هم، همانند رمان تاريخ
و موضـوع  ) عنـوان انسـان   به( نويس پس بين تاريخ. گيري آن اعمال و حوادث مؤثّرند شكل

اشكال هنر نيست، گرچه اين نزديكي كارش قرابت و شباهتي هست كه در بسياري از ساير 
  ).66 -  64: 1384فورستر، ( نويس با اثرش نباشد اندازة صميميت يك رمان به

كه رمان، تاريخي است كه  تاريخ، رماني است كه قهرمانانش وجود واقعي دارند؛ درصورتي
  .)29: 1375كوب،  زرين( قهرمانان آن اشخاص فرضي هستند

نـويس عمـل    وادث و رخدادهاي تاريخي هماننـد داسـتان  بنابراين، مورخ در نقل ح
اتفاقات و رويدادهاي تاريخي، براي تبديل به نوشتار، از صـافي ذهـن و تفكّـر    . كند مي

گيـري   خودآگـاه در چگـونگي شـكل    گذرند و ذهنيت و سليقة راوي نيز نـا  نويسنده مي
رسد هـيچ روايـت    مينظر  به. گذارد تصويركشيدن اتفاقات تاريخي تأثير مي حوادث و به

بـر  . خـالي باشـد  ) عنوان انسان به( تاريخي وجود ندارد كه از ديدگاه خاص نويسندة آن
هاي بررسي متون ادبي و آثار روايي براي نقد و تحليل مـتن   توان از معيار اين اساس مي

  .تاريخي استفاده كرد
ـ     ة تـاريخ و ادبيـات   ازجمله آثار مهم زبان فارسي، اثر جاودانة بيهقـي اسـت كـه در ميان

ويژه دورة  حوادث عصر غزنوي ــ به( گرچه اين كتاب بخشي از تاريخ ايران. ايستاده است
رود؛ زيرا نويسنده پيام موردنظر  شمار مي قلمرو ادبيات به شود، اثري در را شامل مي) مسعود

 »باشـد ش ا ارزشـش بـيش از بـار اطالعـي    «دهد كه  اي به مخاطب انتقال مي گونه خود را به
  .)72: 1373صفوي، (
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گزيند كه بيشـتر بـه    ابوالفضل بيهقي، در پردازش كالم خود، شيوة روايي خاصي برمي
آفريـدة ذهـن راوي   «اي كامالً فردي، كه  شود؛ شيوه گويي نزديك مي پردازي و قصه داستان

ايـن شـگردهاي مختلـف    ). 41: 1387ميالنـي،  ( »روايت است نه تابع منطق حقيقت مورد
: كشـد   خـورد، آن را تـا قلمـرو داسـتان فـرا مـي       چشم مي ايت داستاني كه در اين اثر بهرو

هـا،   هـا و وضـعيت   ها در موقعيت آفريني شخصيت پردازي، باز جزء، صحنه توصيف جزءبه
  . ... و وگو از دروني تا ديالكتيك، لحن متناسب با موقعيت، كنش عيني، انواع گفت

اثر مـذكور، پيـدايش نگرشـي تـازه از غنـاي جهـان       بررسي هريك از اين عوامل، در 
رو نيـز بررسـي عنصـر     بر اين اساس، در جستار پـيش . داشت  داستاني آن را درپي خواهد

  .مدنظر قرار داده شده است تاريخ بيهقيدر » لحن«داستاني 
كشيدن آواز در سرود، تطويـل در آنچـه بايـد    «: اند را در واژه چنين معني كرده» لحن«

؛ امـا  )نواخت/ ذيل لحن: 1387داد، ( »...ادا شود و قصر در آنچه بايد كشيده شود و كوتاه 
ي در داسـتان  » لحن« نويسـي   در اصطالح ادبي با جنبة عاطفي اثر مرتبط است و نقش مهمـ

، )175: 1389شميسـا،  ( »ايجـاد فضـا در كـالم   «تـوان آن را   كند، به بياني ساده مـي  ايفا مي
 هـاي ناگفتـه از   نحوة القاي حرف«و ) 84: 1389پين، ( »تن افرادگف توضيحي از نوع سخن«

  .دانست) 29: 1387اسكولز، ( »...  زبانطريق 
لحن كه در آثار گونـاگون شـعر و نثـر، انـواع مختلـف رسـمي و فكورانـه، طنزآميـز،         

تـأثير   شـود، تحـت   را شـامل مـي  ... و طرفانه، تمسخر، سؤال و ترديد، حماسي، غنايي،  بي
ها،  ها و تلفيق آن ها، چگونگي گزينش واژه ابزارهاي مختلف و متعددي نظير واجعوامل و 

عبـارات ادبـي و   «هـاي ادبـي،    ها، انـواع صـنايع و آرايـه    جمالت و آهنگ و ساختمان آن
  . شود ايجاد مي) »لحن«ذيل : 1381انوشه، (اثر» فضاي سبكي«و درمجموع » تاريخي

. انـد  يف متفـاوتي از ايـن عنصـر ادبـي ارائـه داده     پردازان و منتقدان مختلف تعار  نظريه
لحن شيوة پرداخـت نويسـنده   : كنند برخي به لحن نويسنده در ارتباط با خود اثر توجه مي

كـه   طـوري  هـاي داسـتان، بـه    است نسبت به اثر و طرز برخورد او با موضوع و شخصـيت 
عبـارتي، نگـرش و    ؛ بـه )523 -  521: 1388ميرصـادقي،  ( خواننده بتواند آن را حدس بزند

) 127: 1384پـور،   عمران( ديدگاه گوينده است دربارة محتواي پيام ادبي و موضوع داستان
ه        و محصول آگاهانة نويسنده از رخـدادها، مضـمون اثـر و تركيـب اجـزاي مختلـف قصـ 

  ).59: 1387نياز،  بي(
ريچاردز   .ا  .آي ،كنند؛ براي مثال تر مي را برجسته» مخاطب«تعدادي از صاحبنظران، نقش 
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كند و آن را در تعيـين   تعريف مي» بيان غرض گويندة اثر ادبي نسبت به مخاطبانش«لحن را 
ويـن  «). »نواخـت  /لحن«ذيل : 1387داد، ( داند مؤثّر مي» مخاطب«موضع نويسنده نسبت به 

دانـد   گيرد و آن را عاملي مي كار مي را به» مؤلف مستتر«، اصطالح »لحن«جاي  به» سي بوث
اي تن دهد كه شعر يا رمان بدون   كند تا به آن تأييد ذهني بلندنظرانه خواننده را وادار مي«ه ك

  ).267: 1384ابرمز، ( »شد  آن فقط با كلمات، پيچيده مي
و آن را شيوة برخورد و آهنگ   برخي نيز به هر دو جنبه ــ مخاطب و اثر ــ اشاره كرده

ميخاييـل  . اند  دانسته) 151: 1388دشتي و صادقيان، ( »اثر«و » خودمخاطب «بيان خالق اثر با 
: كنـد  پرداز روسي ــ هم لحن را حاصل دو نوع ارتباط گوينده تعريف مـي  باختين ــ نظريه

: 1387داد، ( »در ارتباط با هدف گفتار«؛ دوم، »منزلة متحد و شاهد ارتباط با شنونده به«يكي، 
كننـدة لحـن در زبـان نوشـتاري اشـاره       ش تعيـين ايراني هم كه به نق). »نواخت /لحن«ذيل 
 شود آور مي دادن به آن ياد را در شكل) ازجمله شخصيت و طرح( كند، نقش عناصر ديگر مي

مايه و فضاي   درون«هاي داستان، به نقش  گاهي نيز عالوه بر شخصيت). 596: 1380ايراني، (
  ).48: 1386مستور، ( است  در ايجاد لحن اشاره شده» مسلّط براثر

تأثير عوامل مختلف به نگرشـي   درمجموع بايد گفت كه هر فردي، با گذر زمان و تحت
گفـتن   يابد، كه در شيوة عمل، روش سخن دربارة زندگي و جهان پيرامون خويش دست مي

عنـوان انسـان،    بيني خاص هر نويسنده نيز، بـه  جهان. گذارد و حالت و طرز بيان وي اثر مي
طور طبيعي با شيوة بيـان هنرمنـد    زند كه به اش رقم مي ي را در نوشتهلحني ويژه و اختصاص

به همـين  . هايي دارد گويند، تفاوت ديگر، حتّي در مواقعي كه از موضوعي يكسان سخن مي
كننده در سبك نويسـنده محسـوب    دليل است كه لحن يك اثر ادبي، از عوامل مهم و تعيين

متقابل لحن و سبك يك اثر ادبي، الزم است كـه بـراي   بنابراين، با توجه به ارتباط . شود مي
  . بررسي دقيق اين عنصر، به ابزارها و عناصر سبكي آن نيز توجه شود

نخست، : ويژه در روايت داستاني، دو سويه دارد  نكتة ديگر اين است كه مطالعة لحن، به
به موضوع است؛ گيري او نسبت   بيني نويسنده و جهت دهندة جهان لحن عمومي اثر كه نشان

  . ها در داستان  ها و جايگاه آن دوم، لحن شخصيت
با تكيه بر ديدگاه  تاريخ بيهقيدر مقالة حاضر سعي شده است جوانب مختلف لحن در 

، لحـن  تـاريخ بيهقـي  ترين داليل ادبيـت    نخست بررسي شود، با اين اعتقاد كه يكي از مهم
شناختي   تاريخي بلكه محصول رويكردي زيباييحاكم بر اثر است كه نه لحن متعارف اثري 
توان از آن به لحن فاخر و حماسي تعبير كرد؛ به   به مقولة تاريخ است كه در عبارتي كلي مي
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يافتـه   منظور دستيابي به لحن حاكم بر كليـت اثـر، صـداي روايتـي جريـان      عبارت ديگر، به
  .شود در آن بررسي مي) راوي(ازسوي نويسنده 
 رهبـر  خليـل خطيـب  «براساس نسـخة چـاپي    تاريخ بيهقيش اين مقاله، محدودة پژوه

هاي مقاله، عدد داخل پرانتـز   در بررسي. است» نشر مهتاب: ، چاپ دوازدهم، تهران)1387(
  .صفحة متن موردنظر در كتاب است دهندة شماره ها، نشان قول در ارجاعات انتهاي نقل

  
  بحث و بررسي. 2

د را دارد؛ و عوامل و عناصر مختلف سـازندة هـر اثـر در    هر اثري، سبك روايي خاص خو
ي كالم »فضا«كه درواقع، عنصر اصلي داستان و سازندة » لحن«. گيري سبك آن مؤثّرند شكل

شود و بر تركيـب عناصـر    محسوب مي) 325: 1362براهني، ( »چكيدة رواني سبك«است، 
  .گذارد تأثير مي...  و مختلف زباني، نحوي، موسيقايي،

پـين،  ( رود شـمار مـي   بـه » جذب مخاطب«ترين عامل  كه مهم» كنندة نويسنده لحن قانع«
زنـد؛   ، همچون زنجيري است كه عناصر مختلف سبكي را به يكديگر پيوند مـي )11: 1389

ها را بـه عناصـري فعـال     به عبارتي، لحن يك اثر كه خود ناشي از عوامل مختلف است، آن
بنابراين، ميان لحن يك اثر و سـاير  . پاشد ر سرتاسر اثر ميدست ب كند و رنگي يك تبديل مي

  . عناصر سازندة آن، ارتباطي دوسويه حاكم است
و چگـونگي تـأثير ايـن     تاريخ بيهقيگيري لحن  در اينجا عناصر مختلف مؤثّر در شكل

هاي زباني و ادبي   شود، يعني صرفاً آن ويژگي گيري لحن واحد اثر تحليل مي عوامل بر شكل
تـوان لحنـي    روشني پيداست كه نمـي  به. كه در ايجاد لحن كلّي آن تأثيرگذارند اريخ بيهقيت

ثابت را بر تمامي جمالت و سطور كتاب، با اين حجم گستردة ماجراهاي تـاريخي، مسـلّط   
توان گفت كه درمجموع چه لحني تا پايان اثـر، البتـه بـا فـراز و فرودهـايي،       دانست؛ اما مي

  .ردجريان دا
  

  هاي زباني ويژگي. 3
نقشـي  » عناصـر زبـاني  «از ميان عوامل مختلف سازندة يك نوشتة ادبي، چه شعر چـه نثـر،   

نوع رويكرد راوي بـه ايـن   . تر از ديگر عوامل، در ايجاد لحن موردنظر نويسنده دارد روشن
دسترس، تا حد  گيري او از آواها، واژگان و ديگر امكانات زباني در عناصر و چگونگي بهره

  .كنندة لحن اثر است زيادي تعيين بسيار
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  )صوت( آوا. 4
هـا و احساسـات و    كه انديشه ها و اصوات هر زباني، مشخص و محدود است، حال آن واج

هـاي متفـاوت    افراد براي بيان احساسات رنگارنگ و انديشه. محدود است تفكرات انسان نا
آواها نيز القاگرنـد و هريـك از صـداها،    گيرند؛ بنابراين،  خود، ناگزير از اين آواها كمك مي

براي بيـان احساسـات و   ) doux( اصوات نرم«آفرينند، براي مثال  واژگان خاص خود را مي
براي بيان افكار و حسيات ثقيل، جدي، ) grave( اند و اصوات بم هاي لطيف مناسب انديشه
خاصيت » تنهايي به«تي توان گفت صو ، يعني نمي)13: 1383قويمي، ( »آلود بار و حزن تأسف
بلكـه نـوع اصـوات     اي دارد و يا القاگر احساس خاصي به كـالم اسـت   شناسي ويژه زيبايي

  .گيري لحن سخن دارد سزايي در شكل نشين و جايگاه آن واج در واژه نيز تأثير به هم
ي واژگـان و نـوع لحـن كـالم، نقـش         اين عناصر كوچك زباني، در ايجاد جـنس حسـ

بيهقي هم در اثر خويش، با استفاده از آواها و اصوات بلند، به واژگـان  . دارنداي  كننده تعيين
هـاي   بدين ترتيب، استفاده از مصـوت . بخشد كشيدگي و به جمالت فخامت و سنگيني مي

اي  شود كه البته نقش بسيار برجسته هاي آوايي خاص اين كتاب محسوب مي بلند، از ويژگي
تـوان بـه    هـاي ويـژة آوايـي مـي     ازجملة ايـن كـاربرد  . داردنيز در پيدايش لحن غالب متن 

  :اشاره كردذيل هاي پربسامدتر  نمونه
  :رود كار مي به...  و عنوان پسوند كه براي تحسين، تعظيم، اغراق، تعجب، به» ا«ــ 

  .)47( بزرگامردا كه او دامن قناعت تواند گرفت
  .)235( مردا كه دل در اين جهان بندد احمق

  .)901( بزرگاغلطا كه شمايان را افتاده است

  :»ي« و» ا«هاي بلند ــ استفادة فراوان از مصوت
تر، از هر دستي و به حصاري رسيد كه  يي دويست كاري با غالمي پنجاه و شصت و پياده... 

  .)168( گفتند، قلعتي سخت استوار و مردان جنگي با سالحي تمام آن را برتر مي

اي انـدك كـه از عوامـل      بـا فاصـله  ) »ا«خصوص  به( هاي بلند  مصوتــ تكرار هموارة 
  :است تاريخ بيهقيجريان مداوم بياني حماسي در 

  .)175( رو از آخور خيلتاش را ببايد داد و پنج هزار درم اسبي نيك
در باب شما شفاعت كردم و پادشاه را بر آن آوردم كه شما در اين واليـت كـه هسـتيد    ... 
)...916(.  
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 :سازگار است» ا«كه با مصوت )  َ–(ــ و نيز استفاده از مصوت كوتاه 

  .)213...(پس اَز يك ساعت سنكوي، وكيل در نَزديك من آمد 

دارآويخـتن حسـنك نيـز اسـتفادة زيـاد از       در برخي موارد، همچون توصيف صحنة بـه 
فريـادي انـدوهبار در    شـود ـــ القـاگر    گيري صـدا مـي   ــ كه باعث اوج» ا«و ) َ - (آواهاي 

مخاطب است، ضمن اينكه در كنار ساير حـروف، خشـم و خشـونت را نيـز در مخاطـب      
  .انگيزد برمي
كند، با ايجاد آواهـاي بلنـد و هجاهـاي     كه نويسنده توصيه و نصيحت را آغاز مي جا آن

و ... ، »د«، »ه«هــاي  دارد؛ و بــا همراهــي واج كشــيده، مخاطــب را بــه تفكّــر و تأمــل وامــي
ــ كه بيانگر ژرفاي درد و رنج و صداي ) »ز«، »س«( هاي سايشي تفشي و صفيري همخوان

ــ كه القاگر حس انـدوه و حـزن   » و«و »  ُ- «هاي  همخوان ناله و زاري است ــ و همچنين،
  :افزايد است ــ بر تأثير كالم خويش مي

اي است با بسيار عبرت و اين همه اسباب منازعت و مكاوحت از بهر حطام دنيا   اين افسانه
 كه نعمتي دهد و زشت باز ستاند! مردا كه دل در اين جهان بندد به يك سوي نهادند؛ احمق

)235(.  

هاي ديگري نيز در جاهـايي   اند، گاه واج بر اصوات كشيده كه القاگر لحن حماسي عالوه
كنند، و بدين وسيله، احساسات و الحان ديگري، دركنار لحـن   نمايي مي تكرّر خود از متن به

شود؛ براي مثال، نمونة زيـر، بخشـي از خـاطراتي اسـت كـه       كلّي اثر به مخاطب منتقل مي
  : گويد و مدت حضورش نزد جد و جدة خود مي» مسعود«دوران كودكي  از» عبدالغفار«

و در هفته دو بار برنشستندي و در روستاها بگشتندي و اميرمسعود عادت داشت كه هر بار 
تكلّف آوردندي از جد و جدة  هاي بسيار با كه برنشستي، ايشان را ميزباني كردي و خوردني

  .)165( ...كه در مطبخ كس خبر نداشتي  پنهان چنانمن، كه بسيار چيزها خواستي 

) ز، س( صـفيري  هاي سايشي  با همخوان) ش( سايشي تفشي  در اين عبارات، همخوان
قرين شده و به القاي حس رنجش و حسرت و شكوه و شكايت منجر شده اسـت؛ ضـمن   

بـه مـتن   خاصيت ضربي و مـتالطم  » ك«و ، »ت«، »ب«، »پ«كه حضور آواهايي ازقبيل  اين
  .كند بنابراين، احساسي ژرف از شكوه و انتقاد به مخاطب القا مي دهد و   مي

است كـه   تاريخ بيهقيهاي آوايي خاص  عنوان پسوند نيز از ويژگي به» ك«ــ استفاده از 
گيـري   بهـره . هاي سبكي اثر قرار داده اسـت  كاربرد گستردة نويسنده، آن را در شمار ويژگي
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شـود و   باعث ايجاد كشيدگي در لفظ مي) مانند زير( واج در برخي كلماتچنيني از اين  اين
  : بخشد حسي از كهنگي به متن مي

  ).460( ، دبيرك)971( ، همتك)250( ، بيچارگك)289( خوابك

فراوانـي در مـتن ديـده     كه به... و ، »ق«، »ه«، »خ«، »ف«، »ع«هايي نظير  ــ استفاده از واج
  :دهند همنشيني با آواهاي كشيده، سنگيني و فخامت خاصي به كالم ميويژه در  شود، به مي

فوج قصد خدمت درگاه عالي خداوند عالم، سـلطان بـزرگ    چون فرمان عالي دررسد، فوج
  )3( ... اللّه بقاءه و نصر لواءه كنند النّعم، اطال ولي

شـد كـه از   در علم غيب او برفته است كه در جهان در فالن بقعت، مردي پيدا خواهد 
  )152( ...آن مرد بندگان او را راحت خواهد بود 

هايي همراه اسـت و   ويژه در متون نثر، با فراز و نشيب معموالً لحن آثار مختلف ادبي، به
سير  درحقيقت، با توجه به خطّ. ساز در همه جاي آن يكسان نيست كيفيت بروز عناصر لحن

 تـاريخ بيهقـي  . كند ا، لحن اثر هم تغيير ميه داستان و برحسب نوع حوادث و فضاي رويداد
گيـرد و كـالم    ازجمله مواقعي كه لحن حماسي آن اوج مي. هم از اين قاعده مستثني نيست
هـاي نبـرد و    هنگام بروز جنـگ و توصـيف صـحنه    شود، به ضربي و آهنگين و پرتالطم مي

). 63: 1388ي، يوسف( »اي ديگر دارد و رزمي است طنطنه«اينجاست كه سخن . مبارزه است
ساز نقش چشمگيري دارنـد؛   ها نيز آوا و صوت كالم دركنار ساير عوامل لحن در اين بخش

، »پ«، فراوانـي اسـتفاده از حـروف    )178 -  176( براي مثال، در صحنة نبرد مسعود با شير
دهد و شـخص را مـتالطم    ، حالت هيحاني به متن مي)هاي انسدادي واج( »ت«، »گ«، »ك«

 ،»چ«، »ز«، »ش«، »س«هاي  اندازد، همچنين استفادة مكرّر از واج نفس مي به نفسسازد و  مي
هـاي   شـود و درنهايـت، بـا وجـود واج     باعث ايجاد اضطراب و نگراني و هراس مي» خ«و 

  .آورد وجود مي كشيده، لحن حماسي ضربي و هيجاني به
هـاي   توصـيف قسـمت   اند، گاه در موسوم» تيره«هاي  كه به واك» و«و » ُ- «هاي  ــ واك

آيند و لحن جامع سخن را با توجه به فضـاي آن   كمك نويسنده مي آلود و اندوهناك به حزن
كه مسـعود از مـرگ پـدر     جا آن؛ براي مثال، )39: 1383قويمي، ( رسانند بخش به تعادل مي

گر شكوه و عظمـت سـلطان    ها دركنار اصوات بلند كه تلقين زند، وجود اين واك حرف مي
  : نمايد تر مي رفتن او را بزرگ محمود است، غم ازدست

است از اوليـا و    ها رسيده ايم كه شغلي بزرگ درپيش داريم و اصل آن است و نامه ما رفتني
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زودي ببايـد آمـد    اند كه به است و گفته  اللّه عنه گذشته شده حشم كه سلطان، پدر ما، رضي
آيد كه نه خردواليتي است خراسان و هندوستان و سند و نيمـروز    تا كار ملك را نظام داده

  .)17( ...گذاشت   را محمل فرو نتوان  حال، آن  و خوارزم و به هيچ

اي كـه از   چهـره . هدد دست مي راوي در ماجراي حسنك، تصويري از بوسهل زوزني به
. بندد، تصـويري زشـت و منفـور اسـت     طول داستان در ذهن مخاطب نقش مي بوسهل در

شده در توصيفي كه در ابتـداي ايـن قصـه از بوسـهل ارائـه       كاربرده توجه به نوع اصوات به
...   »ش«و ، »چ«، »ز«هاي  تكرّر و فاصلة كم واج: ، خالي از اهميت نيست)226- 235( كند مي
هاي انسدادي  كند و همخوان ي از انزجار و رنجش و خشم و تنفّر به مخاطب منتقل ميحالت

اي در واژگان باعث تثبيت بيشـتر و   با ايجاد آهنگ ضربي و كوبه... ، »ت«، »پ«، »ب«، »ك«
  :شود مؤثّرتر اين حس در مخاطب مي
ارتي در طبـع  زاده و محتشم و فاضل و اديب بود، اما شرارت و زعـ  اين بوسهل مردي امام

سوزي نداشت و هميشه چشـم   اللّه ــ و با آن شرارت دل وي مؤكّد شده ــ والتبديل لخلق
بودي تا پادشاهي بزرگ و جبار بر چاكري خشم گرفتي و آن چاكر را لت زدي و فرو   نهاده

گرفتي، اين مرد از كرانه بجستي و فرصتي جستي و تضريب كردي و المـي بـزرگ بـدين    
و اگر كرد ديد و چشـيد ـــ   ـ  ي و آنگاه الف زدي كه فالن را من فرو گرفتم چاكر رسانيد

)...226  - 227(.  

شـود،   استفادة متعـدد مـي  ) وجود دارد» يوز« چه در مانند آن( »ي«همخوان  گاهي از نيم
القـاگر انديشـة   «همخوان كـه   اين نيم). 176 -  173( »قصة خيشخانة هرات«براي نمونه در 
 »كند آميزي نسبت به آن تداعي مي احساس اهانت«و » شخص و چيزي استدنائت و پستي 

، از خصايص آوايـي ايـن ماجراسـت كـه درضـمن بـا همراهـي        )63 -  62: 1383قويمي، (
» ُ- «هاي  وجود واج. شود تأكيد و تقويت مي...) و ، »پ«، »ب«، »ك«( هاي انسدادي همخوان

و ) »و«، »ف«( ودنـداني  و لب) »پ« و ،»م«، »ب«( و نيز آواهاي دولبي) هاي تيره واك( »و«و 
هـاي پركـاربرد ايـن بخـش      كه از واج) لبي هم هست دو( »م«و » ن«هاي خيشومي  همخوان

  :انگيزد مي رضايتي را در خواننده بر و نا ،خشنودي است، حس ظلمت، تحقير، تنفّر، نا
خـورد،   ان از پدر شراب ميبود و پنه يكي آن است كه به روزگار جواني كه به هرات مي... 

داشـت مـرد و زن كـه     كرد و مطربان مي ها مي پوشيده از ريحان خادم، فرود سراي خلوت
اي  در كوشك بـاغ عـدناني فرمـود تـا خانـه     . هاي نبهره نزديك وي بردندي ايشان را از راه

از كـه آب   هـا آويختنـد، چنـان    ها ساختند و خـيش  برآوردند خواب قيلوله را و آن را مزمل
هاي الفيه، از  و اين خانه را از سقف تا به پاي صورت كردند، صورت... حوض روان شدي 
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كه جملة آن كتاب را صـورت و حكايـت و     انواع گردآمدن مردان با زنان، همه برهنه، چنان
وقـت   ها؛ و امير بـه  ها نگاشتند فراخور اين صورت سخن نقش كردند؛ و بيرون اين صورت

   .)172- 173( كردي جا آني و خواب رفت جا آنقيلوله 
  

  واژه. 5
بخشيدن به تصاوير و مفاهيم انتزاعي و يا نقـل مشـاهدات خـود و     براي عينيت هر نويسنده

ترين ابزار  گيرد؛ بنابراين، واژه مهم هاي خود، از كلمات بهره مي طوركلّي براي انتقال تجربه به
به همان اندازه كـه بيـانگر   «گزيند،  مي برهايي كه هر نويسنده  واژه. شود نوشتن محسوب مي

 »كنندة حال و هـوايي خـاص باشـند    توانند بازگو هاي تصويري و استداللي هستند، مي جنبه
كار  به) براي مثال، عاميانه(آواهاي واژگاني كه در لحني مشخّص ). 523: 1388ميرصادقي، (

رسـمي،  ( اژگـاني لحنـي ديگـر   هايي هستند كه در ساختار و روند، كامالً متفاوت از صدا مي
ها هرچند ممكن است آواهـايي متـداخل هـم     بعضي از اين واژه. يابند رواج مي...) ركيك، 

: 1387كـارد،  ( ها بسيار متفاوت از يكـديگر اسـت   داشته باشند، ساختار و سياق تركيب آن
اسـت؛   يابد، محلّ اسـتقرار و جايگـاه واژه در كـالم    چه اهميت مي بر اين اساس، آن). 228

، در نمايش حـس   بخشيدن به مفاهيم و تصاوير موردنظر گوينده ها ضمن عينيت چراكه واژه
هاي  ارزش«نويسنده با آگاهي از . بالغت سخن تأثيرگذارند ،او و ايجاد لحن اثر و درنهايت
، جايگـاه آن را در كـالم مشـخص    )49: 1379جهانديده، ( »عاطفي، معنوي و فيزيكي كلمه

ها در  اين سنجيدگي كلمات و گزينش ويژة آن. دادن به لحن است ، ابزار شكلكلمه. كند مي
هاي آفرينش سخن بليغ  روشني پيداست كه بيهقي با شيوه نثر بيهقي نيز چشمگير است؛ و به

از واژگـاني چنـان غنـي برخـوردار اسـت كـه حتـي در توصـيف         «او . آشنايي كامـل دارد 
تعبيـرات تكـراري نـدارد؛ حـد و مـرز كلمـات را       گيري  هاي همسان، نيازي به بهره صحنه

؛ بنابراين، واژگان )19: 1372پور،  روان( »گيرد كار نمي ها را بيهوده به شناسد و آن خوبي مي به
ها در جملـه،   گرفتن آن ــ و نيز جاي قرار ها قبيل ضمير، صفت، قيد، فعل، وند  مختلف ــ از

گستردگي بحث مرتبط با اين مقولـه ايجـاب   . گيري لحن اين اثر دارد نقش مهمي در شكل
تري دارند،   كند آن قسم از خصايص واژگاني كه در ايجاد لحن حماسي متن، تأثير عمده مي
  :اجمال شرح داده شود به

  :تر تلفّظ لغات ــ استفاده از شكل كهن
  ).174( جاي دوات ، و دويت به)171(جاي گرجستان ، غرجستان به)888(نخچير
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هـاي بلنـد و    دليل غلبة واج ويژه به از واژگاني متشكّل از هجاهاي مكرّر كه بهــ استفاده 
  :شود هجاهاي كشيده باعث كشيدگي واژگان و درنتيجه نواي بلند جمالت مي

  ). 275( ، روياروي)636( ، گاه از گاهي)179( نجم ، نجم)209( خوران خوران

  :دارند» پرحجم«و » مفخي«خود لفظي  خودي هايي كه به ــ استفاده از واژه
 ، اغـراء )751( ، طمغا)28( ، اصطناع)56( ، مسته)172( ، نبهره)244( ، مشافهه)169( اشتلم

 ، قصـدار )27( ، غلـس )79( ، اضـحي )361( ، خـوازه )281( ، بيغولـه )18( ، دهشت)377(
)443.(  

  :شود ــ استفاده از كلمات مشدد كه موجب سنگيني واژه مي
تش حـرّه ختلّـي   ، )5( والدة سيده 11( عمـ( اعـهدر ، )ل )229 172( ، مزمـ( ادخانـهزر ، )7( ،

ع )267( ، تبطّر)51( ، تجلّد)78( ، مؤذّن)56( ، رحال)19( ، متغلّب)5(  تثبط 972( ، مرصـ( ،
  ).706( مفوض

  :اند ــ استفاده از كلماتي كه از حروف نزديك به هم يا مكرّر ساخته شده
ــايف ــل لط ــادات)51( الحي ــت)258( ، مه ــفق)153( ، غضاض ــد)152( ، ش ، )179( ، قدي

، )421( ، تخليـق )266( هـاي مرواريـد   ، هـار )76( ، مجاملـت )37( ، شارستان)172(  مزمل
  ).680( جاي جنگ

تر دستوري  هاي كهن هاي مشتق از بن ماضي فعل كه براساس ساخت ــ استفاده از اسم
بودن، لحـن حماسـي را    خاصيت تركيبيدليل همين  بر كهنگي، به است و عالوه شكل گرفته 

  :كند بيشتر تقويت مي
  ).425( آمد ، بد)1115( ، چراخورد)29( ، بهترآمد)210( گذاشت ، فرو)227( بازجست

   :ــ همچنين، صفاتي منطبق با همين شيوة دستور كهن

  ).965( ، براقبال)677( ، با بار)289( ، بنادر)207( ، با خلل)35( سر ، بي)271( بزر

تـأثير   دادن به لحن آن بي هاي خاص سبك بيهقي در اين اثر كه در شكل ازجمله ويژگي
  :نيست، وجود تركيبات متفاوتي است كه اغلب برساختة نويسنده است

، )150( رسـول  ، شـبه )248( كوه ، پاره)179( رشت ، دست)48( گونه ، عاصي)35( اسبه نيك
 ، فـراخ كنـدوري  )174( ، موقـع رضـا  )72( همتـا   ، نيست)26( ذكر ، خامل)209( ناخواهان

  ).413( دشمن ، نيم)209(
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و  5هـاي   هاي نثرنويسان قرن نوشته. بخشد به زبان پويايي مي» وند«ــ استفادة فراوان از 
بـا اشـارة دسـت از    «دليل استفادة بسيار از پسوند و پيشوند، همچون دري است كه  نيز به 6

، مقدمـة  17: 1372منـور،  ( »شـود  بسـته مـي    و از هيچ زحمت و سروصدايي ــ ب دور ــ بي
معناي موردنظر كالم و لحـن   ، دستيابي به »وندها«نيز وفور  تاريخ بيهقيدر ). كدكني شفيعي

  : تر كرده است متناسب آن را آسان
  ). 724( ، بگنبد)876( غم ، با)9( ، فروگرفتن)16( ، بازايستادن)3( ، برطاعت)369( با مهد

  :شود مي» فخامت«هاي مكسر هم موجب  جمع ــ استفاده از
 ، اقاصيص)35( ، مخاذيل)33( ، طرق و سبل)3( ، عوايق و موانع)202( ، اذناب)25( أيادي

  ).1110( ، اذناب)491(

  :تناسب متن و فضا ــ استفاده از كلمات جنگي به
، )170( ، عمـود )177( ، نـاچخ )31( ، برگستوان)209( ، منجوق)175( ، دبوس)31( مطرد
  ).109( حربه

  :اند گيري از قيدهاي ويژه و اغلب فارسي كه بر موسيقي كالم منطبق  ــ بهره
نزديـك   ، بر جايي نا)955( به قربوس نهاده  ، روي)49( كردار ، پاك خواب)7( سخت با نام

  ).623( رفته

درنتيجـه  و ) َ - (دليل دارابودن مصـوت كوتـاه    به» و«هاي ويژه از حرف ربط   ــ استفاده
  :كند  نقش مهمي ايفا مي» حماسي«در تقويت لحن » آ«سازگاري تلفّظي با مصوت بلند 
عيد  جا آنآمد تا به شبورقان و  اللّه عنه، به سعادت و دوستكامي مي و سلطان مسعود، رضي

  )79( ...سوي بلخ آمد و  اضحي بكرد و به
 ا نزديك دار و بر بـااليي بايسـتاد  نهاده بودند؛ بوسهل برنشست و آمد ت جا آنو خيل روي 

)233  - 234(.  

دليل داشتن آهنگي كشـيده در موسـيقي و    نيز به» را«هاي متفاوت و متعدد از  ــ استفاده
  : لحن تأثيرگذار است

، در معنـي زمـاني   )بـراي (عنـوان حـرف اضـافه     هـاي مختلـف مفعـولي، بـه     در كاربرد
  ...:و ) كه هنگامي(

  .)201( ...كفارت كنم گويد كه سوگندان را  مي
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  )223( ...از بهر اين آزادمرد بودلف را خطري بكنم 
  .)672( نصيحت را سخن باز نگيرد در هر بابي

  :هم فراوان است» تا«ــ شمار كاربرد 
  .)175( ...و مثال داد تا سوار را جايي فرود آوردند 

  :»يا«به معني 
  .)171( و بسياري زينهار خواستند تا دستگير كردند

  : »آنگاه كه«در معني 
  ).151( ...جواب او آن است كه تا ايزد عزّ ذكره، آدم را بيافريد 

ــ صفات عددي كه در بسياري مـوارد مطـابق سـاختار دسـتور كهـن بعـد از معـدود        
كار برده  فردوسي به  شاهنامهتركيباتي مانند زير در آثار حماسي گوناگون ازجمله در . آيند مي

  :است شده  
  ).168( و شصت ، غالمي پنجاه )274( ، غالمي ده)168( اي دويست پياده

تر، آهنگ و  شود واژگان ساده ــ حذف برخي حروف از ساختمان كلمات، كه باعث مي
شود؛ ساختاري مركّب كه معموالً   تأكيد » لحن حماسي«موسيقي كالم تقويت، و درنتيجه بر 

  :مختلف حماسي بسامد بيشتري داردويژه در متون  در سبك خراساني و به
  ).61( )سود و زيان(، سوزيان )27( )از آن سوي تر(زاستر 

دليـلِ داشـتنِ    واژگان عربي گرچه ممكن است گاهي باعث پيچيدگي كـالم شـوند، بـه   
هاي كشـيده بـه تقويـت     ، مشددبودن و نيز داشتن مصوت...)، و ه ع،(حروف ثقيل و فخيم 

آور شد كه بسياري از اين واژگـان   البته اين نكته را هم بايد ياد. كنند لحن حماسي كمك مي
دليل كثرت كـاربرد در زبـان فارسـي، بـراي خواننـدگان اثـر آشـنا هسـتند و          و جمالت، به

  : كنند  درمجموع، در سادگي و رواني متن، خللي ايجاد نمي
  .)3( شاخي بود از اصل دولت ماضي، أناراللّه برهانه

  .)50( جلّ، چرا بفروخت به سوگندان گران كه خورد؟ خداي را عزَّ و
  .)952( ...اهللا عنه، بيشتري از شب بيدار بود  و امير رضي

  :ها نيز به زبان عربي آمده است ها و ماه عالوه بر اين، در سراسر كتاب، ذكر تاريخ سال
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  .)262( مدتي برآمد در سنة ست ّو اربعمائه ما را وليعهد خويش كرد
در اينجـا نويسـنده بـا    . تأثير نيست كاربرد ضمير نيز در نوع و كيفيت لحن بيچگونگي 

، عالوه بر كهنگي متن، باعث استواري و ثقالت بيشتر بيـان  »وي«استفادة چشمگير از ضمير 
  :شود حماسي مي

  .)9( لشكر كي خواهد رفت نزديك وي؟
موافقـت و مسـاعدت    هـاي وي  از آن درباب وي به كام نتوانست رسيد كه ايزد با تضريب

  .)227( نكرد

شـود و دشـواري    درپي اين ضمير باعـث ابهـام مـتن مـي     البته برخي مواقع، حضور پي
  :دريافت منظور نويسنده را براي مخاطب درپي دارد

اگر بر وي قرمطي درست گردد، در خون وي سخن نگويم بدانكه وي را در اين مالش كه 
  .)239( امروز منم، مرادي بوده است

كاربردن ضمير براي غيرعاقل هم خاصيت واژگاني ديگري است كه در ايـن قسـمت    به
  :بحث، درخور اشاره است

  ).161( »مرغ و خروس«براي » ايشان«، )19( »تازيانه«براي » او«
دليلِ داشـتنِ هجاهـاي    نيز از خصايص نثر بيهقي است كه به» شما«بستن ضمير  ــ جمع

مصوت بلند، در كنار ديگر واژگان، ايجاد فضايي كهنه و جمالتي بلند و كشيده و نيز وجود 
  :شود فاخر را سبب مي
  ).271و  42( شمايان

  
  فعل. 6

ها و تفكّرات و احساسات نويسنده در ارتباط بـا موضـوعي    لحن درحقيقت بازتاب انديشه
گيـري ايـن    تك عناصر و اجزاي سازندة مـتن در شـكل   تك. گويد است كه از آن سخن مي

از مجموعة واژگـاني كـه   اما و نيز چگونگي انتقال آن به خواننده موثّرند؛   احساس و انديشه
آيند تا در فراز و فرودهـاي لحـن، او را يـاري كننـد،      به كمك نويسنده مي تاريخ بيهقيدر 

ال ظـاهر شـده و     گونه به تاريخ بيهقياين عنصر در . تري برعهده دارد فعل، نقش مهم اي فعـ
 »پذيرترين عنصري است كه درخدمت قلم بيهقي قـرار گرفتـه اسـت    ن و انعطافتري بزرگ«
توانـد نقـش    اساساً گستردگي فعل و امكانات زبـاني نويسـنده مـي   ). 63: 1379جهانديده، (
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سيسـتم فعـل در هـر زبـاني و     «بسيار مهمي در انتقال عواطف و تفكّرات ايفـا كنـد؛ زيـرا    
هـاي گرامـري و بـاألخره     خود و رنگارنگي زمـره  ازجمله زبان فارسي، ازنظر وسعت دايرة

بـر ايـن   ). 71: 1363شـفايي،  ( »باشد ازلحاظ خصوصيات نحوي حقيقتاً مقام اول را دارا مي
بيـان و   تاريخ بيهقيدر » فعل«هاي  اساس، در اين پژوهش نيز، طي مبحثي جداگانه، ويژگي

تري برعهـده   نقش برجسته گيري لحن آن هاي اين قسم واژه كه در شكل  شماري از ويژگي
  :شود دارند، شرح داده مي

ــ كه جزء خصايص زباني ويژة سبك حماسـي اسـت    پيشونديبسامد چشمگير افعال 
  : بسيار مشهود است تاريخ بيهقيــ در 

 ، بگـزاردي )3( نسـتاند  ، فـرا )9( ، بازشوم)16( ، بازايستد)210( ، بندهد)162( بحاصل آمد
  ).419( بازنماييد ، مي)685( روند ، باز)176( رابريد، ف)177( ، دردزديد)176(

دارند؛ عالوه بـر ايـن، بيهقـي در     تاريخ بيهقيافعال ماضي نقلي حضور چشمگيري در 
گيـرد و ايـن نـوع اسـتفاده از فعـل،       مكرر بهره مي» است«جاي كتاب خويش از فعل  جاي
  :است) 106( »زبان حماسي و اشرافي«دهندة  نشان

 شـمار حاصـل گشـته اسـت     ها چندين ستارة نامدار و سيارة تابدار بي آفتابو اينك از آن 
)181(.  

اسـت؛ و نگـويي كـه در كتـب      است او را با ايشان، بلكه با اتباع ايشان بوده  سروكار نبوده 
  .)618( ...بخوانده است  مي

حتي با مطالعة سطحي و گذراي كتـاب، نـوعي قاطعيـت و اسـتحكام در مـتن سـخن       
چگونگي چينش واژگان در ساختار جمالت، تأثير عميقي در ايجـاد ايـن   . شود احساس مي

تـرين خصـايص نثـر بيهقـي اسـت،       شايد بتوان گفت تقدم فعـل كـه از مهـم   . نهد فضا مي
  :گيري اين قاطعيت و تأكيد كالم برعهده دارد ترين تأثير را در شكل برجسته

  .)168( و مردان آن بس چيزيننمود در پيش چشمش و همت بلند و شجاعتش آن قلعت 
  .)55( دادم نصيحتي چند، اما انديشيدم كه دشوار آيد

  .)6( ...و ياد كرد در نامة خويش 

افتد؛ ساختاري كه كهنگي و صالبت بيشـتر   گاهي ميان فعل و جزء پيشوندي فاصله مي
  :متن را درپي دارد

  .)225( نه راست باشد
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  :»فعل«براي تأكيد و استمرار در استمراري » مي«ــ بسامد باالي كاربرد 
  ).909( بترسيم ، مي)875( است بوده ، مي)222( گويي ، مي)18( برانداخت  مي

  :اند ــ استفاده از افعالي كه به خودي خود القاگر درشتي و صالبت به كالم
  ).177( طپيد ، مي)203( ، بشكوهيدند)227( چخيدن

  :كهني  ــ وجود افعالي با ساخت ويژه و كاربرد
، )67( كنيم ، اقتصار )248( ، بنواخت)248( يافت ، فرمان )190( ، يكرويه شد)168( نپايست

  ).57( صالح آيد به
  :آيند با فاصلة اندكي از هم ميفاصله و يا  هاي كتاب، افعال بي ــ در برخي از قسمت

و چنان واجب كندي كه ايشـان بنوشـتندي و مـن بيـاموزمي و چـون سـخن گوينـد،        
  .)161( ... يبشنوم

  .)227( ...الف زدي كه فالن را من فرو گرفتم و اگر كرد ديد و چشيد 
كند، سبب سادگي متن نيـز   كه سرعت كالم را بيشتر مي اين نوع كاربرد فعل، ضمن اين

ها در سخن كه يادآور متون حماسي ادب فارسـي   عالوه، اين فراواني وجود فعل شود؛ به مي
  .آفريند پويا به متن ميآهنگي محكم و  است، ضرب

  
  جمله. 7

شود  ها دركنار يكديگر، در ساختار جمله، باعث مي چگونگي گزينش كلمات و همنشيني آن
آهنگ   ضرب. آهنگ و موسيقي سخن شكل گيرد ضرب  لحن كالم تند يا كند شود و درنتيحه

هـوا و  است، عاملي است كه بـا توجـه بـه حـال و     ) 63: 1387نياز،  بي( »سرعت لحن«كه 
تـأثير و مانـدگار    يوسفي، آهنگ مـوزون و موسـيقي پـر   . نهد فضاي اثر، بر لحن آن تأثير مي

» محصول حسن تـأليف كـالم او  «و نيز » كردن كلمات و تركيبات گزين به«بيهقي را ناشي از 
 پذيرد داند؛ نثري زنده و پرتحرّك كه به مقتضاي فضا و مقام، اوج و فرودهاي آشكار مي مي

جايي هموارة اركان جمالت بـه مقتضـاي حـال، از خصـايص      جابه). 602: 1388 يوسفي،(
شود؛ زيرا هـدف از   گمان موسيقي خاص آن را سبب مي برجستة كتاب بيهقي است، كه بي

زبـان   اي را كه در ذهـن مـا اسـت، بـه     موسيقي«جايي اركان جمله در نثر اين است كه   جابه
، با نوايي آرام و لطيف درپـي هـم   تاريخ بيهقيدر  جمالت). 31: 1379جهانديده، ( »آوريم
  :آيند؛ جمالتي با آهنگ كشيده و طوالني مي
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چون لشكر به هرات رسيد، سلطان مسعود برنشست و به صحرا آمد، با شوكتي و عدتي و 
  .)45( ...فوج پيش آمدند و از دل  زينتي سخت بزرگ و فوج

شده بود به روزگار وزارتـش پيـاده و بـه     ام كه يك روز به سراي حسنك اين مقدار شنوده
  .)229( ...دراعه 

سـناپور،  ( شـود  هاي لحن حماسي محسـوب مـي   ها ــ كه از ويژگي بودن جمله طوالني
اگرچه جمالت كوتاه نيز در ايـن نثـر   . است تاريخ بيهقيــ خصيصة بارزي در ) 86: 1390

، »و«نظيـر  ( رند يا با حرف ربـط گي هاي مركّب جا مي قالب جمله شود، اغلب يا در ديده مي
برخالف نثر دورة اول كـه  «: به همين دليل گفته شده است. شوند به هم وصل مي...) ، »كه«
ل  غايت موجز و با جمله به تـر و داراي   هاي مختصر بود، نثر بونصر و ابوالفضل قدري مفصـ

  .)67: 1386بهار، ( »باشد تر مي هاي طوالني جمله
بودند سوي غزنين بازآمدند و بازنمودند كه چـون بشـارت رسـيد بـه      و خيلتاشان كه رفته

كردند و صدقات ها  غزنين، چند روز شادي كردند خاص و عام و وضيع و شريف و قربان
  .)6( ...گرفت و يكرويه شد  بسيار دادند كه كاري قرار 

حليم و كريم بود، كرد و امير بس  دميد كه ناچار حسنك را بر دار بايد  و به بلخ در امير مي
  .)228( ...جواب نگفتي 

  :نيز حرف ربط است) پاراگراف( در بسياري از موارد، آغاز بند
  .)228( ...اللّه عنه از هرات قصد بلخ كرد  و چون امير مسعود رضي

  ).195( ...و طاهر دبير چون مترددي بود 
  .)1118( و هرون سه روز بزيست و روز پنجشنبه وفات يافت

  : شود؛ مثل ماجراي بوبكر حصيري حتّي گاهي حكايت نيز با حرف ربط آغاز مي
  .)209( ...و فقيه بوبكر حصيري 

هـم   آهنگي چكشي درپي  بريده و با ضرب در بسياري از موارد نيز جمالت كوتاه، بريده
  :شود كالم، لحني موقّر، باصالبت، محكم و مطمئن بگيرد اين شيوه سبب مي. آيند مي

پوشيدن را و همة اوليا و حشم، چه نشسته و چه  العي نهاده بود جاسوس فلك، خلعتكه ط
نظاره ايستاده بودم، ــ آنچه گويم از معاينه گـويم و از   برپاي و خواجه خلعت بپوشيد و به

  .)204( ...تعليق كه دارم و از تقويم ــ 
ازگشتم و برنشستم و من چون از خليفه اين بشنودم، عقل از من زايل شد و ب: احمد گفت

  .)222( ...كردم به محلّت وزيري و  رو مي
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كند؛  در جاهايي از متن، نويسنده ناگاه در اثناي سخن شروع به نصيحت خواننده مي
راوي در ميانة هر داستان، يـا در اواخـر   : شود وفور ديده مي نيز به شاهنامهچيزي كه در 

تر با مخاطب  آيد و با بيان روشن آن، هر جا كه ضرورتي احساس كند، خود به ميدان مي
  : راند سخن مي

شدگان بيـدار   دنيافريفته ها را از براي آن آرم تا خفتگان و به در ميانة اين تاريخ، چنين سخن
  .)241( آن كند كه امروز و فردا را سود دهدشوند و هر كس 

كنـد و   جايي نيز براي نصيحت، ابتدا با جملة پرسشي، مخاطب را به خود نزديـك مـي  
وسيله، بـا   دهد؛ و بدين  داد سخن مي» اعتباري دنيا بي«سپس در پاسخ به آن پرسش، درباب 

  : افزايد ايجاد سؤال در ذهن، بر تأثير سخن و نفوذ كالم خويش مي
كـه گفتـي هرگـز نبـوده      پايان آمـد چنـان   و اينك عاقبت دو سپاه ساالر كجا شد؟ همه به

  .)284( ...  است

ي در انتقـال     » جملة معترضه«، تاريخ بيهقيدر  نيز ازجمله عواملي است كـه نقـش مهمـ
كند؛ براي مثال، نويسنده در ابتـداي   هرچه بهتر احساس خواننده به شخصيت و فضا ايفا مي

در آغـاز نمـايش   » اللّه التبديلَ لخلق«، با نشاندن )226( حسنك، در توصيف بوسهلداستان 
  .كند ها را در ذهن مخاطب تثبيت مي صفات منفي بوسهل، آن

  
  شناسي  هاي زيبايي  مؤلفه. 8

وجود و نبود صنايع . توان به صنايع ادبي اشاره كرد گذار بر لحن اثر، مي ازجمله عوامل تأثير
. ها، در ايجاد يك لحن مشخص و چگونگي آن مـوثّر اسـت   نيز نوع و شمار آنها و  و آرايه

گرايـي، كـه همچنـين     تنها وسيلة بيان احساس واقع نه«هاي مختلف ادبي  صور خيال و آرايه
ايـن عناصـر   . شـوند  محسوب مـي ) 166: 1375اسكلتن، ( »دهندة لحن ترين عامل تغيير مهم

  . زنند ادبي، دركنار عوامل ديگر، لحن موردنظر نويسنده را در يك متن ادبي رقم مي
كه بيهقي در شرح و توصيف وقايع و رخدادهاي عينـي و تـاريخي، بـه زبـاني      جا آناز 

ن كتاب بسيار اندك است؛ ساده و بياني صريح نيازمند است، ميزان كاربرد صنايع ادبي در اي
كـه مـرز تـاريخ و ادبيـات      هنگام اوج احساسات نويسنده ــ يعني دقيقاَ هنگامي اما گاهي به

ها هستيم؛ چيزي در حد تشبيه و  كارگيري برخي صنايع و آرايه شود ــ شاهد به تر مي نزديك
خي كتاب، بايد درنظر با توجه به موضوع تاري. رود كار مي هايي كه در زبان محاوره به استعاره



 131    مريم محمودي نوسر و  قدسيه رضوانيان

  

» اي وسـيله «وجوي تشبيه نيست بلكه تشبيه براي او، فقـط   داشت كه بيهقي هرگز در جست
  ):86: 1379جهانديده، ( تر بيان كند است تا با استفاده از آن، تاريخ را زنده

  .)227( بوسهل با جاه و نعمت و مردمش در جنب امير حسنك يك قطره آب بود از رودي
  .)52( عروسي آراسته را مانست و روزگار او

  .)157( داند كه بر آن نشيند قوت آرزو و قوت خرد باشند، هر دو را به منزلت ستور مي

فراوان ديده  تاريخ بيهقيــ كه صنعتي پركاربرد در زبان عاميانه است ــ در » كنايه«البته 
اي پيوسـته و منطقـي    رهارزش زيباشناختي كنايه و ساختار هنري آن، تنها در زنجي«. شود مي

؛ بيهقي با هنر بياني خاص )158: 1370كزّازي، ( »پيوندد است، كه دو معنا را به يكديگر مي
تركردن وقايع تاريخي و انتقال هـر   خود، به طرزي ويژه، از اين صنعت بالغي براي ملموس

  :گيرد چه بهتر مقصود خود به مخاطب بهره مي
  .)215( يدار شوند از خواببديشان نمايند پهناي گليم تا ب

  .)636( بادي در آن ميان جست
  .ترسو: به كنايه :)236( »مرغ دل«
  ).205( »طبل در زير گليم زدن«

  :فراوان است مجاز نيز از صنايعي است كه در متون نثر و ازجمله در اين كتاب
  .)9( برخواند و لختي تاريكي در وي پيدا آمد

  .)232( برداشت و فرا دشنام خواست شدبوسهل را صفرا بجنبيد و بانگ 
  ). »دادن باطلي را حق جلوه«و مجازاً » زراندودكردن«معناي  به( )162( تمويه

آيـد؛ بـراي    به كمك او مي» اغراق«هاي گوناگون، استفاده از  گاه، در توصيف صحنه
شناسـي   هاي او، از اين عنصر زيبـايي  مثال، در شرح دقيق نبرد سلطان و وصف دالوري

دادن قدرت  ، يا در نشان)177( مسعود با شير» ريشاريش«گيرد، مثل وصف نبرد  بهره مي
  :و توان پادشاه

  .)176( چنان رنج ديد كه جز سنگ خاره به مثل آن طاقت ندارد

. شـوند نيـز درخـور توجـه اسـت      جمالت و اشعاري كه از ساير آثار به متن افزوده مي
درحقيقت، راوي اثر ادبي، با انتخاب قطعاتي از شعر و يـا نثـر ديگـر هنرمنـدان، سـخني از      

تـاريخ  در . شـود  موجب تقويت حال و هواي مـوردنظر خـويش در كـالم مـي    ... بزرگان، 
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شود؛ نيرويي كـه باعـث    مي» فرافكني«اي  گونه مسئله به» ترين عاطفي«، گاهي با شعر، بيهقي
). 130- 129: 1379جهانديـده،  ( تـر شـود   شود عاطفه تشديد و قسمتي از تاريخ برجسته مي

گيـرد؛ ابيـات و    عالوه بر اين، بيهقي گاه از جمالت عربي در ميانة سخن خـود كمـك مـي   
براي مثال، پس از نبـرد سـلطان    .جمالتي كه با حال و هواي آن بخش از اثر سازگاري دارد

افزايد كه پـر اسـت از ابـزار و آالت جنگـي و      با شير، ابياتي را از بوسهل زوزني به متن مي
  :وصف قدرت و توان سلطان

ــوتر ــاب وال ــرّمح والنّش ــيف وال 178(درالق غنيت عنها و حاكي رأيك   الس( 
پرتنشي متناسب با فضاي متن اين بيت، با داشتنِ آهنگ ضربي و هيجاني، لحن حماسي 

  .كند ايجاد مي
حال آرام، لطيف و محزون در  در پايان ماجراي حسنك نيز كه با بياني حماسي و درعين

). 235(  آرايد گويد، كالم را با ابياتي عربي در همين حس و حال مي اعتباري دنيا سخن مي بي
انـدوه و ايجـاد فضـاي تاريـك و      آورد كه در انتقال حـس  در ادامه نيز ابياتي از رودكي مي

  :بخش كالم است انگيز، زينت غم
ــان را ــپنج مهمــ ــراي ســ ــه ســ  )235(... نهادن هميشگي نه رواستدل   بــ

شود؛ براي مثال، استفاده از آيـة   را شامل مي قرآناي از  هاي برافزوده، آيه گاهي اين تكّه
ز مرگ كسي باشـد، در ايجـاد   ا كه سخندر جايي ) 221( »راجعون اليهانّا للّه و إنّا «مباركة 

  .حس اندوه و حزن به مخاطب بسيار مؤثّر است
كـارگيري جمـالت و    ، بـا بـه  )خصوصاً مسعود(و در مواردي، در توصيف برخي افراد 

اي از تقـدس   اند و رنگي مذهبي دارند، جنبـه  هاي ديني برآمده تركيباتي كه از عقايد و آموزه
  :دهد ها مي به آن

   .)675( ... اللّه عنه ــ آمد روز كه امير ــ رضيديگر 
و اين غايـت  ... هر يكي را يكي چوب فرموده بوديم، و آن نيز بخشيديم؛ مزنيد : امير گفت

  .)182(» العفو عندالقدرت«حليمي و كريمي باشد؛ چه نيكوست 
  )4...(السالم  كه خليفت بود و خليفت خليفت مصطفي عليه

  
  يهاي رواي  مؤلفه. 9

ايـن لحـن    اماماند؛  اين است كه از آغاز تا پايان يكدست باقي مي تاريخ بيهقيويژگي لحن 
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ها و حال و هواي اثـر، تغييراتـي    تناسب احساس نويسنده، حوادث، شخصيت يكنواخت به
همه جا موسـيقي كـالم بـا انديشـه و معنـي سـازگاري       «: توان گفت كه مي چنان كند، آن مي

و همين تناسب و هماهنگي لحن اسـت كـه سـبب    ) 603: 1388يوسفي، ( »درخشاني دارد
  .ببرد پيشود مخاطب هرچه بهتر به مقصود گوينده  مي

لحن حماسي آرام اثر كه با صالبتي مادام بر سرتاسـر نثـر سـايه افكنـده اسـت، وقتـي       
زند، موقّر و استوار و ضربي است، جـايي كـه دربـارة بونصـر      نويسنده از مسعود حرف مي

نويسد، عظمتي دارد، آنگاه كه سخن از محمد است، حسي دلسوزانه و آرام دارد،  مشكان مي
  :انگيز است كند، نرم و لطيف و اندكي غم يب را تعريف ميكه ماجراي علي قر جا آنو 

در ماجراي فروگرفتن علي قريب و بـرادرش منگيتـراك، انـدوهي در كـالم بيهقـي ديـده       
ويـژه ايـن     اي براي آن ذكر كرد؛ به توان نمونه مي تاريخ بيهقيشود كه در كمتر جايي از  مي

صـحرايي، حيـدري و   ( شود ك ديده ميانگيز، در صحنة دستگيري منگيترا اندوه و لحن غم
  ) 80: 1390ميرزايي مقدم، 

تر است؛ و در سخن  تر و ضربي در توصيف صحنة جنگ و شكار مسعود، كالم هيجاني
طـرز عجيبـي، لحـن     ، بـه »خـرد و سـتايش و تكـريم آن   «و توجه به » اعتباري جهان بي«از 

  ).41 -  40: 1388اسالمي ندوشن، (آيد فردوسي فراياد مي
كند، مقصـود و احسـاس    اي، آنچه نحوة توصيف و شيوة بيان را تعيين مي هر نوشتهدر 

ظـنّ   نيـز حسـن   تـاريخ بيهقـي  در . نويسنده و نوع نگرش او به موضوع موردبحـث اسـت  
: كار گيـرد  شود كه او در توصيف اين ماجرا ابزار متفاوتي را به نويسنده به حسنك سبب مي

كه خود ( »حسنك«پيش و پس از » وزير«و » امير«كردن  ، با همراه»عنوان«از همان ابتدا و در 
هـد كـه   د ، ابهت و تقدسي بـه او مـي  »اللّه عليهرحمة«و نيز ذكر ) با كاف تعظيم همراه است

اين لحن حماسـي همـراه بـا تعظـيم و انـدوه در      . سازد او را با اندوه همراه مي» داركردن«بر
بيهقـي در درون  «رسد درطول اين مـاجرا،   نظر مي سرتاسر قصه جريان دارد، تا جايي كه به

 »كنـد  انگيز خود، تفكّر انتقادي خود را نسـبت بـه حكومـت مسـعوديان بيـان مـي       لحن غم
  ).84: 1390ري و ميرزايي مقدم، صحرايي، حيد(

كنـد كـه در    تـر كتـاب، عـاملي ديگـر خودنمـايي مـي       هاي برجسته در برخي از داستان
نويسـنده در  . اثـر نيسـت   گيري ساختار روايي و درنتيجه كيفيـت رنـگ حماسـي بـي     شكل

آفرينـد كـه    توصيف ماجراهاي مختلف، با تكيه بر عوامل و عناصر گونـاگون، فضـايي مـي   
صورت گزارشي خبري از تاريخ به خواننده داده شـوند، همچـون    كه به جاي آن بهرخدادها 
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سـاختنِ  » نمايشـيِ «بعضي از ابزارهـاي  . شوند برابر چشمان او تصوير مي تابلويي نقاشي در
  : استذيل قرار  به» ماجراي حسنك وزير«متن در 

  .ــ روند حوادث بسيار كند و آرام است
كـه   طـوري  شـوند بـه   ها جزئي، آرام و دقيق تصوير مي ووگ ها و گفت ــ فضا، شخصيت

بيهقي در توصيف حسنك، . شود خواننده به صورتي عميق با افراد و فضاي داستان آشنا مي
  :آلود است آورد كه القاگر فضايي تيره و حسي غم وقفه مي پي و بي در صفاتي را پي

دراعـه و  ... گونـه   زد، خلـق  مـي  رنگ، با سياه اي داشت حبري  بند، جبه حسنك پيدا آمد بي
  .)231( ...ردايي 

  .تأكيدي است غيرمستقيم و زيركانه بر اسارت اين وزير» بند بي«استفاده از صفت 
وگوهايي كه درخالل داستان، ميان حسنك و ديگر افراد، از وضيع و شريف،  ــ در گفت

شخصـيتي فكـور و آگـاه،    دهنـدة   بندد كه نشان يابد، سخناني بر زبان او نقش مي جريان مي
  :سور، شجاع و معتقد استج

  .)232( دار كشند يا جز دار اگر امروز اجل رسيده است، كس باز نتواند داشت كه بر 

  :گويد خواند، شجاعانه مي مي» سگ قرمطي«برابر بوسهل كه او را  و در
نعمـت  سگ ندانم كه بوده است، خاندان من و آنچه مرا بوده است از آلـت و حشـمت و   

  .)232( ...جهانيان دانند 

ها كه بر زبـان   حركت ناشيرين كه كرد و آن زشت«برابر ميكائيل با آن  همچنين، سكوتش در
جـاي   به» دوست«نويسنده در ادامة كالم، با آوردن واژة . او است» مظلوميت«، القاگر )234( »راند

  :گذارد ر اين صفت صحه مياي پرسشي، بيش از پيش ب ميكائيل و استفاده از ساختار جمله
  .)234( !چون دوستي زشت كند، چه چاره از بازگفتن؟

 ـــ و دعاكردنشـان  ) 234( »او را لعنت كردند«برابر ميكائيل ــ كه  العمل عامة مردم در عكس
گريسـتند،   همـه زارزار مـي  «دارآويخـتن او   هنگام بـه  ، و هم اينكه به)235( در حقّ حسنك

  .كند دارآويختن وي را تشديد مي ، اندوه به)235( »خاصه نيشابوريان
همـراه   هايي از غم و اندوهي عميق بـه  اي براي او مايه بيهقي در جاهايي كه وقوع حادثه

اين نوع امكانات زبـاني و ادبـي، ضـمن    . گيرد دارد، از بياني مبهم و افعالي مجهول بهره مي
  :كند طافت و تأثر آن را بيشتر ميكاهد، ل كه از اطمينان و صالبت بيان حماسي مي اين
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  .)234( دو پيك ايستانيده بودند
   .)233( دو مرد پيك راست كردند

   .)235( اين قوم كه اين مكر ساخته بودند، برفتند
   .)234( شرم نداريد؟: هركس گفتند

   .)232( دو قباله نبشته بودند، همه اسباب و ضياع حسنك را به جمله، ازجهت سلطان
  .)231( فرو گرفتند و دفن كردندبه دستور 

و در پايان نيز داستان حسنك را به نمـايش تصـويري مانـدگار و سرشـار از انـدوه خـتم       
  :شود بندد و تثبيت مي ب نقش ميوسيله، حسي از تيرگي و غم در ذهن مخاط كند؛ و بدين مي

  .)236( كس ندانست سرش كجاست و تن كجاست... و حسنك هفت سال بر دار بماند 

داشـتني و همچـون انسـاني     آلود، دوست  مه«اي  گونه، بيهقي درطول داستان، چهره بدين
از حسنك بـراي مخاطـب خـويش    ) 112: 1379جهانديده، ( »شده در مه تاريخ كامل و گم

  .گذارد نمايش مي به
طور كـه عنـوان شـد، نويسـنده در برخـي مواقـع، همـة توانـايي و قـدرت           همان

گيرد و براي فضاسازي و آفرينش لحن، عالوه بر آواهـا،   ميكار  نويسندگي خود را به
وگـو، نمـايش و توصـيف     از عوامل ديگري ازجمله گفت... واژگان، آهنگ جمالت، 

گيري از ابزارهاي توصيف و نمـايش،   توصيف و چگونگي بهره. جويد جزئي سود مي
جهـان  بـه  «اسـت كـه   » توصـيف «درواقـع،  . شود غناي فضاي داستاني اثر را سبب مي

كنـد كـه    درنتيجه اين پندار را در خواننده تقويـت مـي  ... بخشد و  داستان بعد و فضا مي
جان نيسـت بلكـه زنـده اسـت و      كند، متشكل از كلمات بي جهاني كه دارد در آن سير مي

. بسـيار ملمـوس اسـت    تـاريخ بيهقـي  كـه در    ؛ چيزي)104: 1364ايراني، ( »واقعيت دارد
نيز كه درمقابـل حسـنك ايسـتاده اسـت، بـا تصـوير جزئيـات         درطول اين ماجرا، بوسهل

  :شود خوبي وصف مي به
فاصـله بـراي حسـنك     گرچه در ابتداي توصيف، چند صفت خوب در يك جمله و بي

هـا   در آن» امـا «درنگ بـا ذكـر     ، بي)226( »امامزاده، محتشم، فاضل و اديب«: شود آورده مي 
صورت مؤثّر  اي معترضه، اين صفات به  با جمله ترديد و بيان صفات منفي او شروع و سپس

  :شود در نظر خواننده برجسته مي
  .)226... (اللّه ــ  اما شرارت و زعارتي در طبع وي مؤكّد شده بود ــ و التبديلَ لخلقِ
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هاي بوسهل و به بياني، گزارش خصايص  جاي ذكر ويژگي از اين پس، درطول داستان، به
  :شود مي تصوير كشيده  الي داستان به اي تفصيلي و در البه گونه بهها  او، چگونگي آن

  .)233( آيد كسي كه با صفراي خويش برنمي
   .)233( گيرد بسيار مورد مالمت خواجه احمد قرار مي

   .)231( بر خشم خود طاقت نداشت؛ برخاست نه تمام
  .)232( نگرد  خواجه احمد كه مردي فاضل و محتشم است، در او به خشم مي

و در كيفيـت  ) 17: 1389پـين،  ( شـود   محسوب مـي » اي از لحن  جنبه«وگو نيز كه  گفت
اي دارد، در ايجاد حس تنفّر و انزجار او به اين  تصوير حسنك در ذهن خواننده نقش عمده

  :تأثير نيست؛ زيرا شخصيت منفي، بي
مـورد لطـف و توجـه    و حسنك را كـه از همـان ابتـدا    ) 232( گشايد او دهان به دشنام مي

  .)228( خواند مي» قرمطي«شود،  مخاطب واقع مي

هـاي   عالوه، تقابل هموارة اين شخصيت با حسنك در تمـامي طـول مـاجرا و نقشـه     به
شدن او،  دارآويخته داشتني و درنهايت به مكرآلود و موثّرش در سرنوشت بد اين وزير دوست

  .كند يني ميآفر در انتقال هرچه بهتر اين حس به مخاطب نقش
يافتن لحـن بـا محتـوا تأثيرگـذار      ، در تناسب»زاوية ديد«هاي اثر نيز  در برخي از قسمت

نگرد ـــ گـاه بـا     ــ كه اغلب از زاوية سوم شخص به حوادث مي تاريخ بيهقيراوي . است
كه  چنان دهد، آن تغيير موضع مي» داناي كل«توجه به موضوع، نوع رخداد و فضاي ماجرا، به 

هايي بس دلكش كه از ديدگاه راوي داناي كـل روايـت    پر است از قصه«شده اين اثر گفته 
تـك   زبيـر، مخاطـب تـك      بن   است؛ براي مثال، در داستان عبداللّه) 52: 1380ايراني، ( »شده
  :بيند مي» چشم خود«هاي وداع عبداللّه با مادرش را به  لحظه

  :كند دوزد و نصيحتش مي ر زره را بر او ميگويد؛ ماد گيرد، بدرود مي مادرش را دركنار مي
  .)238( دندان افشار با اين فاسقان تا بهشت يابي

او با اين شرح و . عنوان راوي، بتواند شاهد باشد اين جزئيات چيزي نيست كه مورخ، به
ايـن  . كنـد   توصيف جزئي، فضا را براي مخاطـب ملمـوس و احسـاس او را تحريـك مـي     

جا، نويسنده  در اين. شود نيز ديده مي» افشين و بودلف«در ماجراي توصيف دقيق رخدادها، 
رسـد و بـدين    مي) دواد ابي   بن  احمد(به راوي اول شخص) شهاب   بن   اسماعيل( اي با واسطه

گـذرد،   ها مـي  چه در درون شخصيت جزء فضا و احوال و حتي آن وسيله، با توصيف جزءبه
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با اختياركردن لحن مناسب با فضا و موقعيـت  «او . دبر مخاطب را با خود به درون ماجرا مي
و ) 224: 1386فتـاحي،  ( »يابـد  و شخصيت و موضوع داستان، به نثري تصويري دست مـي 

شـود و   ، كنجكـاو مـي  )عنصـر نمـايش  ( بينـد   آرام حوادث را به چشم مـي  خواننده كه آرام
و پرتنش حكايـت   آلود شود و اينجاست كه فضا و لحن اضطراب احساساتش برانگيخته مي

  .يابد خوبي درمي را به
او اعمـال انسـان و هـر    . براي انسان قائل اسـت » رماني«و » تاريخي«دو جنبة » فورستر«
دهـد و خيـاالت، درونيـات،     قلمـرو تـاريخ جـاي مـي     چه را كه در او مشهود است، در آن

امـا  ). 66: 1384فورسـتر،  ( كنـد  ي او را به جنبة رماني او منسـوب مـي   ها احساسات و رؤيا
بيهقي، در شرح حوادث و اتفاقـات مختلـف در دورة تـاريخي مشخصـي از ايـران عصـر       

آميزد و حس و حالي ديگر بـه ايـن اثـر تـاريخي      غزنوي، اين دو جنبة متفاوت را درهم مي
ها و حـوادث عينـي را برعهـده دارد ـــ      تاريخ ــ كه درواقع وظيفة شرح رخداد. بخشد مي

گيـري از ابزارهـا و عناصـر مختلـف      نويسنده، با بهره: يابد ر اين اثر ميرنگ و بويي ديگر د
» مختصات ادبي«اثري با  تاريخ بيهقيشايد بتوان گفت . زند پيوند مي» ادبيات«ادبي، آن را با 

تأثير بينش بيهقي و بازتابي از طرز تلقّي و نگرش، انديشه  دربارة تاريخ است؛ تاريخي تحت
فـرد كـه انتخـاب نـوع لحـن       گونه و بياني منحصربه يخي با قالب داستانبيني او، تار و جهان

عنوان يكي از عوامل برجسته، در القاي انديشه و طرز نگاه نويسنده بـه   حماسي براي آن، به
   .كند ها و اشخاص، نقش بسيار روشن و مهمي ايفا مي رويداد
  
  فضاي گفتماني. 10

وضعيت . پديدارهاي موجود در يك دورة ويژه استاز همة برايندي اصوالً فضاي گفتماني، 
بندي   در صورت...  و اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي، علمي، هنري، ادبي، ايدئولوژيك،

ها را ندارد   اين مقاله البته قصد و ظرفيت پرداختن به اين مؤلفه. كنند  يك گفتمان نقش ايفا مي
مـؤثر بـوده و آن    تاريخ بيهقيخاص در ايجاد لحن  طور اي است به عاملي كه به  و تنها اشاره

ترين اثـر حماسـي ايـران را در      در قرن پنجم، فردوسي بزرگ. روح حماسي آن عصر است
 ،بنابراين. سرايي اندكي پيش و پس از او نيز رواج داشت  خطة خراسان خلق كرد؛ و حماسه

هـاي    بـاوجود محـدوديت  شناسي چون بيهقـي هـم     طبيعي است كه نويسندة متفكر و زبان
با فردوسي، همچنان از روح دوران   نگري   سياسي و جهان   ايدئولوژيك خود و تفاوت موضع

  .ود را با لحني حماسي روايت كندمتأثر و درپي آن باشد تا حوادث روزگار خ
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  گيري  نتيجه. 11
گيرد؛ لحني  دست و يكنواخت بهره مي ، در سرتاسر كتاب، از لحني يكتاريخ بيهقينويسندة 

  .كه با فضا و حال عمومي اثر هماهنگ است
ها دركنار يكديگر، كـاربرد چشـمگير آواهـاي     گزيني واژگان، چينش سنجيدة آن او با به

بخشند، استفاده از  هايي كه فخامت و صالبت به سخن مي كشيده در بافت كالم، تكرار واج
هـاي رزم و    مراتبـي دربـار و صـحنه     واژگان مربوط به فضاي دربار، تصوير مناسبات سلسله

كنـد، و كـاربرد برخـي از      آميز احضار مـي   نبرد، تقابل با بيگانه كه ناخودآگاه واژگاني اغراق
گيري  بهره. بخشد  به اثر مي» حماسي«صنايع ادبي و صور خيال و درمجموع شاعرانه، لحني 

لحن به كمك نويسـنده  جزء، در تقويت اين  هاي دقيق و جزءبه از عنصر نمايش و توصيف
هـا و   تناسب رويدادهاي مختلف و برحسـب شخصـيت   البته اين لحن مسلّط، به. شتابند مي

شود و با احساسـات و   رنگ مي جاي كتاب، گاهي كم هاي توصيفي متفاوت، در جاي صحنه
  .گيرد آميزد و گاهي نيز اوج مي الحان ديگر مي

ـ  گفته و نيز تحت  اما با توجه به عوامل پيش أثير نگـرش و حـس خـاص نويسـنده، در     ت
گاهي ضربي و پرتنش و گـاه  : شود ها، تغييراتي در اين لحن حماسي ايجاد مي بعضي صحنه
كنـد و در جاهـايي نيـز     انگيز است، در برخي مواقع ايجاد انزجار و نفرت مي محزون و غم

آرام و موجب اضطراب و نگراني است؛ اگرچه بايد گفت كه درمجموع، لحنـي حماسـي و   
خوبي با فضاي گفتماني قرن پنجم ــ كه فضـايي   توأم با درنگ بر اين نثر حاكم است كه به

  .حماسي است ــ همخواني دارد
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  .3، ش هاي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان پژوهش
  .چشمه: ، تهرانشناسي به ادبيات از زبان). 1373(صفوي، كوروش 
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  .رسش: اهواز
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