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 بیهقی تاریخ گونه دراپیزود داستانهای
 ، ابن سمّاک و افشین و بودلف( در تاریخ بیهقیابوالحسن بوالنی های )نگاهی به اپیــزود گونه
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 3ایوب منصوری

 51/6/3135تاریخ دریافت مقاله:

 32/7/3131تاریخ پذیرش قطعی مقاله:

ک بر میخوریم ک زمانیهو ناهم زمانههمابوالفضلللی بی به بک یاایا  تاریخ ِ کتابِدر  چکیده:        

پرسش این اس   .وارد نمیاند ،اسل   گذشلتک ای بک بحث تاریخ کک بیان رخدادهای یذف آن ا لطمک

تاریخ بی به کجاس ؟ بدون تردید شای و شمایی ظاهری و نیز محتوایه کک جایگاه این یاایا  در 

نمایک درونیز ساختار ظاهری و  جنبةبک هر دو نبی تاریخ کاربرد این یاایا  در در بی به ابوالفضلی  

ارکان یدودی  وتا برده ب رههنر داستان نوی ه  امک داشلتک اسل و وی ام من ر نخ     توجّ و محتوا

یا  «الاالمالاالم یجرّ»بک مصداق گاهه  ،نبی ةشیودر این لذا  اسل و کردهداسلتان نوی له را ریای    

و کتاب تاریخ را  اندمیداستان در داستان استفاده ه تچ ارچوب روایام ، «سلخن سلخن شلاا د   ام»

دادن و نیز جا انداختن  تحهیی، ورم بک من وراین امر  ،و ام ج   دیگر وب للیار خواندنه جهوه میدهد

 و توجیک یوادث تاریخهراسللته و درسللته و الباء با هدف تبیین و مطالب و متباید کردن خواننده 

 نوشتاری را در مدلاین این مبالک قصد داریم در لذا ما  واس  انجام شدهیصر آن  ر تار شلخصیت ای 

 ةبک شللیو «ا شللین و بودل »کوتاه داسللتان و  «سللمّا ابن»و  «ابوالح للن بوینه» هایداسللتان 

 همچون اپیزودهایها و نشان دهیم کک این داستان  بررسه کنیم ، مبای ک و روانشناسههرمنوتی 

   .ری دارندنبش ب یار مؤثّ ،و هم محتوای کتاب تاریخ بی بهظاهری هم در شای و قالب داستانه، 

 

اپیزود، تم، پیرنگ، شخصی  پردامی، ماویک دید، دراماتی ، ا شین، ایمد، معتصم،  کلمات کلیدی:

 م عود، قاضه بوینه، هارون، ابن سما .
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در پاسلللخ بک این پرسلللش کک یاایا  و اپیزودها در تاریخ بی به چک جایگاهه دارد و چک  مه:مقدّ

ایفا میاند، باید گف : ابوالفضی بی به در درونمایک و محتوا نیز در شای و قالب ظاهری و نبشله را  

م اک داشتک اس و در جنبة نخ   بک هر دو جنبة ساختار ظاهری و درونمایک و محتوا توجّنبی تاریخ 

 ه ارکان و یناصر داستان نوی ه را ریای  کرده و هنر داستان نوی ه ب ره برده، تا یدود قابی توجّ

، ام «سللخن سللخن شللاا دام»یا « الاالم یجرّالاالم»نبی، در مواردی بک مصللداق  ةلذا در این شللیو

ک خه ارائیدیگر آثار تارام تر کرده تا قالبه خواندنهداسللتان در داسللتان اسللتفاده  ه تچ ارچوب روای

این امر با هدف تجزیک و تحهیی، ورم دادن، جا انداختن مطالب و متباید  ،ام جنبة دیگرو البتلک  کنلد 

و توجیک ر تار یوادث تاریخه یصلللر کردن خواننلده و با هدف تبیین و الباء راسلللته و درسلللته  

 .اس  انجام شدهشخصیت ا 

ره  ینوان کم  در سللاختار داسللتانه ب کها باپیزودگفتیم بی به در جنبک ظاهری و قالبه ام         

 تانداس متن در اس  ککم تبی  ضمنه و یا رویدادی و ریه  ةواقع یا یادثک، داستان ،برده و اپیزود

. اسلل  آن بک تنوع بخشلله و داسللتانو یا طرح  (plot) پیرنگ مف ومِ رسللاندنِ خدم ِ در و آیدومه

 تانداسلل کی در آناک دونب آن را توانمی چنان کک. باشللد کامهه داسللتان تن ایه، بک تواندمیاپیزود 

 و وجک ب ترین بک را داستان  ایشلخصلیت   خصلوصلیّا    و صلفا   اپیزود. کرد یذف آید، وارد خههه

 و «شب ی  و هزار» شرقه ن یر:   ایداستان در روش این. نمایاندمی خواننده بک غیرم لتبیم  کامالً

 ارگیریاب با اغهب  اداستان گونکاین سامندگان. اسل   ر تک کاربک و کهیهک و دمنک و...« نامکطوطه» یا

 در یتهبه ربط نی   کک بگوییم  اندوپرداختکمیداستان، بک الباء اهداف خود  در داسلتان  چارچوب

ام ب رن انس شلتک و بک تثثیر آثار شلرقه در دورة  دا شلرقه  ک ن ریشلة  ی  آن غربه شلای  و ریخ 

ن در مواردی ام ایتاریخه مبان  ارسه اس  کک ام نوع آثار منحصرهم  تاریخ بی بهام ن ر ما  .گرددمی

کتاب تاریخ ب ره برده اس  و  ةخ  هنرمنداناسل )داسلتان در داسلتان( برای    شلای و قالب ظاهری 

  لللیرفو نیز ت تبیین و تحهیی یوادث تاریخهک بک محتوا کک در واقع همچنین ام این قالب برای توجّ

ة هر ی  ام درونمایتم یا  ،ما اسللتفاده کرده اسلل .اسلل ،  و گاهه توجیک ر تار آنان کاراکترها ةچ ر

 ودارد واقع گرایانکبا ته  هاوارهشللروع داسللتانها را مشلخ  کرده، نشللان میدهیم کک  گونکاین اپیزود

اییی اسم» ةبا واسط «ا شین و بودل »م تبیماً و در نبش راوی و درتوسلط بی به  داسلتانا ا  نبی 

یرک  کهه داسلللتان انجام میپذیردو راوی ق رملان  « دؤادابه ایملد بن »سلللپسو « شللل لاب بن

 ها شای دراماتی  و نمایشه آن اس .یاه ام ویژگی ای این اپیزودگونک واس  استبرائه)جزء بک کی(

نبک ا  اس  کک جن تاریخه همراه با جزئیّسه هک وقایع معیّ ةدر برگیرند کتاباین متن:                 

 م اسللتفاده ام ابزار م برای این امر،نوی للنده راهاار و تبدیی نموده را بک با ته داسللتانه  اثر، هتروای

 کک وشخصیت اس  ةهنرمندان (یا نمایش)، پردامش نمایشله گفتگو و توصلی  ن ری و  یعنه  ،روایه

ین ر یو د ه رئالی  نوی تاریخ اس . بی به بک ینوان  همراه )اپیزود(گاهه با ارائة داسلتان ضلمنه  
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مبای ک  نیزو تبیین و تف یم گاهه برای ، اخالقه و مردم شناسه، اجتمایه ،گری سیاسهیال تحهیه

پردامد. ام این رو، میام ممان خود یا گذشللتة تاریخ یاایته واقعه  مبایث مطرویک بک ذکرتشللری   و

 ستاندا یا داستان درساختار در ساختار بک تعبیری ، بیشتر چند ساختاری و شه اثرتچ ارچوب روای

 داسلللتان ا یاومل  غزنویان و نیزخرده  و محوریِ بزرگ اصلللهه،کلک ترکیبه ام روایل     میشلللود

ما در ذیی بک تحهیی دو  .ا زایدمه اثر او گه، گیرایه و هنرمندانپویایه بک کک )اپیزودهلا(یه اسللل  

   یم. رداممیپ -دمیان آن را داستان کوتاه ناتومیکک بک تعبیر امرومی -داستان  و ی  داستان بهندتر
 ای صللو ه م للهاانه چون  انواره و نمایش یا پردامش شللخصللیت توصللی  داسللت پردامش و         

داستانه شدة ممان  هارون  -ام اشخاص تاریخه« ابن سما » و « ابوالح لن بوینه، قاضله ب ل    »

یشتر باسه معتصم، خهیفک یبّا شین و .... در ممان  ای ا رادی چون بودل  و نیز شخصیت و -شیدالرّ

ام  خود ک  کوارُ اس .شده انجامبک میبایه  («کنش داستانه»و )شامی: گفتگو با شیوة غیر م تبیم 

بی به تیپ ها نمونکر این د ند.میپردام، بک نبی داسللتان ندتاریخی ای یاضللر در ماجرای یتشللخصلل

 )ا شین(وج ور و خود محور و خودسلاختک )قاضه بوینه و پ رش(و  وارسلتک  خیرخواه،» ان لان ای 

م ن ر ارا بک نمایش گذاشتک کک  («یصلیری و بودل  اسلیر دنیا )ابن یبدالعزیز( و نیز گر تار و دربند) 

 حهییو ت بک تف یرخوانندگان محترم را شما توجک اکنون رسه اس . قابی برروانشلناسله شخصی    

  :جهب میانیمی  ام این اپیزودها  هر

ریخ )تاخود  داستاناهتاریخ در کتاب بی به  :ابوالحسن بوالنی و پسرشحکایت الف(         

دهای داستانه و با استفاده ام شگراند کک مینبی  (510-512/ ص سیدیبی به، تصحی  یایبه و 

ترهای کاراککک شای  -تاریخهشخصیت ای پردامش معر ه هنرمندانک یا غیر م تبیم بک  ةشیو بک

امرومه شخصی  پردامی بک روش ای توصی  یا توضی  م تبیم و غیر  اس .دس  مده -داستانه یا تک

ن و اما بک هر یال ب تریپذیردو میبک یاری گفتگو یا بک وسیهک آک یون داستان( انجام = م تبیم )

 . زدمیرا با هم در آ هامؤثّرترین راه این اس  کک نوی نده این شیوه

 کاراکتر اصلهه داسلتان تاریخه و یا تاریخ داستانهِ ابوالفضی  در این یاای و سلهطان م لعود           

ار خیری م دارد کمیبک رسم صدقة د ع بال، تص حک با پ رکاکو و نیز ر ع بیماری،، پس ام مصالبی به

بونصلللر را بگوی کک  : »میگویددهد و میای مرپاره بدو صلللرّه ، راخواندهرا لذا ابوالفضلللی دبیر  وکند

ین را بشا تک و بگداختک و اهلل ینک ام غزوِ هندوستان آورده اس  و بتان مرّرضه  کک پدر ما مرهاس

کک خواهیم کرد یالل یهسللفری ما را امین بیارند تا صللدقک  پاره کرده و یاللترِ مال اسلل . و در هر

 الح ن بوینه و پ رش بوبار سخ ابوشلنوم کک قاضله ب  ،   میشلب   باشلد، امین  رماییم و   به

و ام کس چیزی ن للتانند و اند  مایک ضللیعته دارند، ی  کی للک بک پدر باید داد و ی  تنگدسللتند 

کی للک بک پ للر تا خویشللتن را ضللیعتاه یالل خرند و  راد بتوانند می لل  و ما ی  این نعم     

 ( 512ص /تاریخ بی به، تصحی  یایبه و سیدی) .« بام یا تیم لخته گزارده باشیم. تندرسته کک
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های مر را گر تم دهد کک من کی کمیابوالفضی]راوی [ کک خود م تبیم وارد ماجراس ، ادامک         

 »ر را دیا کرد و گف :مینصللر آوردم  تا بک  رمان یمی کند و بونصللر با شللنیدن این خبر او بک نزد بو

 « .ام کک بوالح ن و پ ر وق  باشد کک بک ده درم درمانده اند.این سخن نیاو کرد و شنوده

ا را م تح   د و آنانمیو پ رش را تثیید  بوینهنصر نیز تنگدسته بوالح ن با این سلخن بو         

ر یمالح لن و پ رش مر ب تانند و همچون دیگران ا تا اینجا خواننده انت ار دارد بوداند. میاین هدایا 

های جواب ،دربار و ...های ا راد و اشخاص باوری و غیر معمول قصکا دیای خیر کنند. اما در کمال نار

 وو  راتر ام ید تصوّر اس  و پ رش نیز همچنینبوالح لن ام لونه دیگر و پاسلخ ایش دندان شان   

گردد و شای و شمایی داستانه میشود و ام شای یادی خارج مییعنه داسلتان بک کشلماشه دچار   

  ، ، کک مرا بک کار نیدادمو بام : پذیر تم میگویدبوالح ن در پاسخ خهیفک گیردو چراکک  میبک خود 

ومر و وبال این چک باار  کک قیام  سللخ  نزدی  اسلل . امّا چون بدانچک دارم و اند  اسلل  قانعم  

کک سهطان محمود گف : ای سبحان اهلل مری ب شده، متعجّنصر بوام این پاسلخ دور ام انت ار   «آید؟

وا ر رالمؤمنین]خهیفک بغداد[می.. آن را اها بک شلمشیر بیاورده باشد و بتان شا تک و. بک غزو ام بتخانک

ایوال خهیفک دیگر اس  و جنابعاله  :میگویدقاضه در پاسخ  ]؟![ن تاند؟مهدارد ستدن، آن قاضه ه

دانه کک جنگ بنا بک سلن  رسول خدا  بوده اس  یا خیرو اما  میای و ها با سلهطان بوده هم در جنگ

ها بر طری  مصطفه ه   یهیک ال الم یانک. بک هیچ من نبوده ام و بر من پوشلیده اسل  کک آن غزو  

 آن نشوم . ةوجک من این نپذیرم و در ی د

پذیری پس آن را ب تان و مهاگر خود ن :میگویدو ک ابده رکک در اسلتدیل شا   خو نصلر  بو        

 ک ا تاده...و مرا چ» دهد: میبوالح للن جوابه قاطعتر بام بک ک للان و شللاگردان و نیاممندان بدهو وله 

 « .بک هیچ یال این ی ده قبول نانم. اس  کک مر کس دیگر بَرَد و شمار آن بک قیام  من باید داد؟

اما  ]تو ام آن خویش ب تان.» :میگویدپذیرد بک پ رش مییابد بوالح لن ن مهبونصلر وقته در          

این سخن گف   پدرم ککد درام باد! یهه ای یالٍ من نیز  رمند این میمندگانه خواجک ی :گف پ لر[ 

و ایوال و یادا  وی بدان تک واجب کردی کک در  مهامو و اگر ی  روم دیده بودو یهم ام وی آموختک

ام. و من هم ام آن ی للاب و پرسللش  و  پس چک جای آناک سللال ا دیدهمهمد  یمر پیروی او کرد

بینیم کک در این کشماش نوی نده ام بوالح ن ی  ق رمان می« . ترسلد... میقیام  بترسلم کک وی  

 و ام م عود ضد ق رمان ساختک اس . معر ته 

 فرستد و یارف بک دلییمیبرای یار ه هدیک یاکمه پیرنگ داستان  در ی  سطر چنین اس :        

ا  را ر]= ابوالفضی بی به[  ر ماویک دید اول شخ )منداستان  د پذیرد. میشب ک ناکه اموال، آن را ن

نوی نده در  :اس « آمادگه در برابر اسار » آن درونمایة .شودمیخواند.... گر تم....آوردم....( شروع 

اند کک بک آمادگه گذران مندگه هم بوده« نان ناآشنایه»ا راد  دهد کک میاین تیپ شخصیته نشان 

  .و دل و دین بک دنیا نفروختک اند انداردهمی
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در  ،با درای بی به در یصلری کک داسلتان نوی ه بک این شای امرومی معنا نداشتک   همچنین        

 یون وآک توصی  بک یاری گفتگو )غیر م لتبیم  ةیوشل  با، سلعه نموده  داسلتان تاریخ و نبش راوی 

یدم )و ر تارآنان ام طری  بک سلخن واداشلتن بوالح لن بوینه و پ رش با بونصرمشاان     (،داسلتان 

خواننده را در جریان خصلوصیا  خود   اشلخاص)بوالح لن و پ لرش(   کک  ندکاری ک (پذیرش هدایا

 . اقدام کرده اس پردامش اشخاص تاریخه خود  بدین طری  بی به بک بگذارند.

خصیته بخشه ام ویژگی ای شاین داستان   با نبی بی به در  رایند کهه و محتوایه قصة تاریخ،        

ذارد. گمیتاریخه خود) محمود و م عودغزنوی( را بک نمایش  گونک یا رمانِخ رمانیتار کاراکترهای اصههِ

( و شب ک ناکه اموال یاصی ام این جنگ ا را در هدین غیرجنگ ای غیر متعارف )بر مبنای نشان دادن 

 ه. و یتّرده اس یاوم  م عود و پدرش محمود ام مبان ق رمان داستان، بوالح ن بوینه، بیان ک

ک بک دین( م عود غزنوی را بک توجّشخصی  )ی یتغیّر و بهداستان با بیان یاه دوجمهک  ةادام در

هرکجا متصوّ ه را دیدی یا سوهان  ر م عود[میو چند د ع  شنودم کک ]ا: » ... نمایش میگذارد

تر ام پالس، بخندیدی و ]بک تم خر[ بونصر را ق ن اده یا پالسه پوشیده دل سیاهسبهته را دام مر

یته یاد و اینجا یاا » :میگویددر ادامک نیز برای تبیین این مطهب « چشم بد دور ام بوینیان!» گفته 

ن میو ه« آمد سخ  نادر و خوش کک در اخبار خهفاء یباسیان خواندم واجب داشتم اینجا نبشتن.

ی و شود تا در این  رایند شامیابن سما  و ابن یبدالعزیز(  )هارون با دیگر هنبی یاایت ةکالم ب ان

شمایی ظاهری و ساختاری داستانه تامیی شده، در جنبة دوم یعنه محتوا بتواند مورد استفاده قرار 

 .گیرد

تاریخ بی به، تصحی  )اک و ابن عبدالعزیز عمری: شید با ابن سمّحکایت هارون الرّب(         

کتاب تاریخ و بک تعبیری رمان تاریخه، برای  ةدر ادامشاید بی به  (515-510 ص /یایبه و سیدی

شار  تبعا  و و نیز گریز ام  پیشینیاای  و درسته نان خاطر بخشیدن در خصوص راسته میاط

، خرده یاای  دیگری را ام هارون گفتک بود تعریض آن اه کک بک ام نبی یاایت سیاسه یاام غزنوی

ابن  قاضه( و کو ه دمحمّ اس)ابوالعبّ ا و  ضی ربیع با ابن سمّاسه یبّ ةخهیفن میپنج ،شیدالرّ

 بدین قرار اس :خالصة آن اند کک مینبی در چ ار صفحک  دوم قرن دوم هجری ةنیم ادیبدالعزیز، مهّ

بک  اندوک شنیده کک دو ماهد ه تند کک بک دربار هیچ سهطان نر تکشید ساله در سفر ماّهارون الرّ

سا مرد را کک نزدی  سالطین نروند، راسه مرا آرموس  کک این دو پایا یبّ: »میگوید ضی  ،ومیرش

د:  ضی دهمیسپس دستور « . ببینم و سخن ایشان بشنوم و بدانم یال و سیر  درون و بیرونِ ایشان

دا ابت وپوشندمی، هردو لباس بامرگانان کی ک مر هزار دیناری آماده کرده دو خر مصری مین کند و دو

 اند و هارون هم اممی ه خهیفک را معرّ ربیع نزد ابن یبدالعزیز ر تک پس ام  راغ  وی ام نمام،  ضی

ز انندو در اینجا ابن یبدالعزیمیاند و سپس کی ة مر را بدو تحفک میو اندرمی طهب  وی نصیحته

 :میگوید تاند و یمکک خود خهیفک را بک درستااری و پرهیز ام آتش دومد رهنمون شده بود، مر را 
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اند. سپس هارون و  ضی بک سراغ می. و خهیفک را تا سوار شدن همراهه «صایب العیال ی یفه  ابداً »

خواس  خواهند وارد شوند، چراغ درمیکک  ممانهمانند و میته پش  در  ا مدّروند. آنمیا  ابن سمّ

رون ، سپس ها«او چراغ ندیده ام. تا این مرد مرا بخریده اس ، من پیش: »میگویدانند، کنیز خانک می

  .رودمی ،گذاردمیا  کک بر بام نمام شگف  مده بک نزد ابن سمّ

یابد، نمام می مان در میکک نور چراغ و بوی  و ماهدشود میبین اشلخاص آغام   چالشدر اینجا         

رالمؤمنین اس  و بک میا :اید و کی لتید؟  ضلی گف   بدین وق  چرا آمده» پرسلد:  می ،را سلالم داده 

آنگاه بیامدی، کک روا نی للل   مهمن دسلللتوری بای للل  بک آمدن و اگر داد امدیدار تو آمده...گف : 
 ا یابد تا ایناک با نبد و نصللای  ابن سللمّمیمبایثک ادامک .« . مردمان را ام یال  خویش درهم کردن

اگرتو را بام : »میگویدآوَرَد و مها  آب اند ابن سللمّمیگرید و آب طهب میغش کردن  هارون تا یدّ

دارند ام خوردن این آب بک چند بخری؟ گف : بک ی  نیمک ممها ...پس چون بخورد، گف : اگر این 

ه کک ا  گف : ممهاتکک خوردی بر تو ببندد چند دهه تا بگشاید ؟ گف  ی  نیمة ممها . ابن سمّ

ش اسپس  ضی کی ة مر پیش..« ه نباشد.ب ای آن ی  شلرب  آب اس ، سزاوار کک بدان بس نامش 

 و ر گشرالمومنین شلنوده بود کک یال تو تنگ اسل  و امشب مبرّ  مییخ اای ا الشلّ : » میگویدکرده،  

 سبحان اهلل :گف [ و ایتراض ببا تعجّ و]م کرد ا  تب ّپ لر سمّ  ..« این صلهة یالل  رمود ب لتان  

کند ام آتش دومد و این مرد بدان آمده المؤمنین را پند دهم تا خویشلتن را صیان   رمیالع یم! من ا

اس  تا مرا بک آتش دومد اندامد، هی ا  هی ا ! بردارید این آتش ام پیشم کک هم اکنون ما و سرای 

و برخاس  و بک بام بیرون شد و  بیامد کنیز  و بدوید و گف  بامگردید ای  و محهّ  سلوختک شویم. 

گف  مرد این میراه  ةبک درد بداشللتید...و هارون همآمادمردان کک این پیر بیچاره را امشللب ب للیار  

ان دان امتحمیابن سمّا  ام روشن اس  کک در این کشماش خهیفک م تثصی و سرا انده و  «.اس .

  شود.میداستان شناختک معر ته با پیرومی برآمده و بک ینوان ق رمان 

  شخصی  اسمّشخصی  ابنپردامش کک ام ماویک دید سوم شخ  نبی شده، در این یاای          

ی با بک گفتگو نشاندن و»  مانان خاص، می ه بک این توجّبا نمایش به اصلهه بک شلیوة غیر م تبیم  

ا و یاوم  قدر ، استدیل در به مبداری دنی، ج ار  در سخن گفتن با صایبان «  ضی و هارون

 یدم پذیرش هدیة هارونوی مبنه بک « کنش»آن و نصیح  ب یار بک خهیفک و نبد یاومتش و نیز 

در این یاای  نیز نوی لنده دقیباً ن یر یاای    و نیز ایتراض بدان، بک میبایه پرداختک شلده اسل .  

ریه ش ةشب ا ( بر اموال شخصی  محوری)خهیفک( تهویحاً ام مبان ق رمان داستان )ابن سمّ ،بوینه

   .وارد دان تک، ام آن پرهیز میاند

  عودم ان تاریخه خود،مکاراکتر اصهه رای بین یمی ، بی به مبای کوایهجنبة محتدر  البتک        

 ری وی و دردابک نبد ر تار م عود و شیوة ممهاتو یاوم  وی با خهیفک هارون و یاومتش،  غزنوی

ای شلخصلی  وی و یته میردستانه چون بونصر در   م لتبیم و مبای لک  شلای هنری، پردامش غیر 
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این نشان ام کیاس  و در یین یال صداق  نوی ندة تاریخ و  اس . و ی لک با  ضی ربیع، پرداختک مبا

 الفضی دبیر، دارد.بواداستان واقعه ام تاریخ، یعنه  پردامندة این

نفر نخ لل  بک  ،اندمیای تبدیم   هدیکهخهیفک، هارون بک دو یارف م لل ،پیرنگ داسللتان در       

بک  چند ناتک قابی توجک پذیرد.میدینه هدایا را نب ا  شللُبک دلیی  مه للتاند و دومینیاممندی  ةب ان

 لحاظ شای داستانه وجود دارد کک یبارتند ام: 

ن امر بایث مینک هاس ، و ه ای یاضلر در صح راوی یاه ام شلخصلیت  در یاای  نخ ل ،  اویً  -1

 د.شولب جهب انان خواننده بک صح  مطمیاط شودمی

بک گفتگو نشاندن اشخاص داستانه و  نیز کنش غیر م تبیم و با روش  شلیوه شخصی  پردامی،  -0

 وآنجاکک م للعود کاراکتر اصللهه یاایا  بی به، ام  بر کاراکترهای مورد ن ر) اشللخاص اسلل  ن یر:

آن دو را  الفضی تنگدستهنصر در گفتگو با ابودوم آناک بوو  میگویدیعنه بوالح لن و پ رش سخن  

و یاای  را بک اوج خود  (پذیرندمیا را ام بونصر نسلوم آناک اشلخاص مذکور یمالً هدای   واندمیتثیید 

 رسانند.  می

کالم،  ةتهویحاً پرداخته ام شللخصللی  محمود، م للعود و خالصلل  محتوا ه بی به در جایگاه کهّ -9 

یاومتشللان ارائک کرده، مبنه بر ایناک اویًو محارباتشللان شللب ک نا  اسلل  کک بر مرام یضللر      

  .رسول)ص( نبوده و نیز اموالشان مشاو  بک یرام اس 

اران یری ، باار مردان تبوی در دوران نابابیان این مطهب کک ه سدر بعد اخالقه و جامعک شنا -2

 اند.بک صایبان قدر  و مان  نداشتک ه اند کک توجّای هم بودهپیشک

هم با نمونة دیگر  ، هم ام  شللار سللیاسلله ات ام بزرگ بر اربابانش برهد، و نوی للندهبرای ایناک  -5 

ن کک ب یار مشابک بک ای دیگری)اپیزود( کتاب، یاای   ةتاریخه خواننده را ب تر مجاب کند، در  ادام

سه و ایبّ ةشید خهیفالرّهارون» اند و آن یاای  میو نبی ی  اسل  بک شیوة داستان در داستان یاا

  .اس  «ا  و ابن یبدالعزیز یمرین سمّیعنه اب ومیرش  ضی ربیع با دو صو ه یا یارف م ه 

ا  و ابن یبدالعزیز بک نمایش دوباره در داسلللتان  بعدی بیان دو یمهارد متفاو  بین ابن سلللمّ -6

اد و یر ا را در برابر سیم و مر و یطام دنیا نشان مهّشدن گذاشلتک شلده، چگونگه مباوم  و  ریفتک  

 د.دهمی نشانگونک ر این تاریخ داستاناپیزود را د و جایگاه  ا نبشدهد. و این یاایتمی

سبُاه در این یاایا   مه، با کاس وارد کردن ینصلر ای لاس و یاطفک کک ام ارکان داسلتان     -7 

   گری تن بونصر و هارون( .وارد شده: )

 ، ای وارسللتکو پ للرش، تیپ ان للانبوینه براین اسللاس بی به با پردامش اشللخاصلله چون          

بک طور مطه  در ردی  هرچند کک  شود گف : می بک نمایش گذاشتک کک تبریباًج ور  وخودسلاختک  

ای هکک بیشتر جنبک-«مکتب انیاگرام »ی  ام تیپ ای شلخصلیته در روانشلناسله شلخصی      هیچ

دارای پردامی آن پدر و پ للر بر اسللاس این شللخصللی    د و نگیرمیقرار ن -گیردمیمادی را در ن ر 
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کمال  -ا)ویژگی ای ذیی ه تند:  شامی ،( این تب یم بندی1،2،6) ةشلمار ای   ای مثب  تیپویژگی

انند کک  بط ی  می انند.  ارمیانتباد  ام ن ر اخالق ب للیار قوی ه للتند، ام خود و دیگرانو طهب

خواهان اموری ه تند کک در و رمانتی  محزون -0د. ترسنمیراه صحی  وجود دارد. ام اشتباه کردن 

و ا رادی  وو بک آن ا سللوءظن دارند ایتبادندبک مراجع قدر  بهو م هوم مهیا -9. دسللترس نی لل 

دیگر  ،بک همین شیوه و (8)ام تیپ یاومتیان بنای   ،در مبابی ( و9و  0تیپ )، بونصر مشاانچون 

تر و  راک این اشخاص البت .ه تندام ن ر روانشلناسله شلخصی  قابی بررسه    این یاایا  اشلخاص  

 1اند. ای مادی نشان داده شدهبرتر ام تیپ

و میرا شلخصی  او کک بک لحاظ  ا  در خرده یاای  دومخصلی  ابن سلمّ  همچنین اسل  شل          

ا بک لحاظ امّ واد قرار دارندشللخصللیته مهّ در ی  تیپ ه با ابن یبدالعزیزسللروسللاخته جامعک شللنا

ا  شخصیته گذارد، ابن سمّمیآن ا را بک نمایش شلخصی   جوهرة اصلهه   میرسلاخ  و اندیشلک کک  

 .. یال آناک ابن یبدالعزیز اینگونک نی  ک بوالح ن بوینه)قاضه ب  ( داردب یار مشاب

 ( داستان افشین و بودلف : پ        

و آغامگر سلب  رئالی م   پدر داسلتان کوتاه  ارسله   راجمالزاده د یهه محمّ معروف اسل  کک         

بک آثار ک ن و پر ارمش  ک بیشتریضلروری اس  توجّ لان  ونددانمی در ادبیا   ارسله  واقع گرایه یا

 ةقصلل ة. بی به در ادمیمآشللنا نمایسلرممین خود  بار پر ةو ن لی جدید را با گذشللت داشللتک گذشلتک  

ام در اخبار خهفا کک بک رومگار معتصم من یاایته خوانده و ...» گوید: می «یصیریبو بار » تاریخه 

تر دیدم بک آوردن کک ، واجباین ر تک اسللل تر ام د کک بیاوردم  اما هولبوده اسللل  و لخته بدین مانَ

خوانندگان را نشاط  تا ،سلخن سخن شاا د کک ام  کتاب خاصلّک تاریخ با چنین چیزها خوش باشلد،  

در جنبة  «ا شین و بودل » ةاپیزود گون  (161ص /تاریخ بی به، تصلحی  یایبه و سیدی  ) «ا زاید

اً در دقیبظاهری بک من ور کم  بک ساختار داستانه کتاب در ن ر گر تک شدهو لان ام ج   محتوا، 

همان یاای  اشخاص و اشخاص آن با معادل سامی اسل   بار یصلیری  تاریخه بو ةبا واقع ک ل یامب

و ایمد بن ابه دؤاد در م عود غزنوی معادل معتصم خهیفک یباسهاتدو در این داستان پرداختک شلده 

ن ایمد ی معادل کینک توم  ا شلینِ بونصلر مشلاانو   معادل یمهارد انجیگری نجا  بخش مینبش 

 .  اند رض شده ،یعنه بیگناه مورد نفر  و کینک وبوبار یصیریمعادل بودل  و مندی می

اس  کک  بیگناهه را بک مصهحته بک تیغ جالد  مه رمان نادرس  یاک) ،داستانهر دو پیرنگ         

یاقی کک ناخودآگاه ام قصللک باخبر شللده،   یا مشللاور سللپرده، یاکم نادم چاره را در همراهه با ومیر

 ( .بیند تا بیگناه را ام میر تیغ جالد بیرون کشند.می

                                                           
 (.89و  88 . صکریمه، ،شناسه شخصی روان رجوع کنید:) 1
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 شبه ،یباسه ة، خهیف«معتصم»ومیر   -ق رمان داستان -«دؤاد ابهایمد بن» ،داسلتان  در این        

 .ودرخهیفک میبک درگاه اند سلوار شده  بر خری کک مین کرده خیزد،میشلود، ام رختخواب بر می تاببه

ای ؟ کک دیر اسل  کک تو را چشم  دیر آمده یا بایبداهلل چرا» :میگویداسل ،   منداندیشلک امیر نیز کک 

کک  میشودپس ام پرس و جو، روشن ( 160ص /تاریخ بی به، تصحی  یایبه و سیدی) «. داشلتم می

ابودل  )سلردار یرب( را بک ا شین  اختیار  ،دیناندامی باب  خرمدر بر بخاطر خدم  ا شلین خهیفک، 

 )سردار ایرانه خود( سپرده اس .

را بک وی یادآور این  رمان یواقب خطرنا   -بیندمیآماده نصیح  پذیری خهیفک را کک  -ومیر        

خواهد بک هر تدبیری بو ام او  را واسلللطک قرار دهد ، ومیربیندمینادم چاره را در آن  ة، خهیفشلللودمی

و  اخواهش و تمنّ برخالف ورود ا شین می بارگاهسراسیمک بک  ومیرمانع ام ریختن خون بودل  شلود.  

 مو   بک ،و آهنگ بوسیدن پای ا شین کردن دس  بوسه، کردن ها و نصیح خواری و ویدهی تحمّ

بام  موقتاً ام قتی بودل با طرح دروغه مصهحته، ا شین را  سرانجام. میشودنام قتی بودل  او  انصراف

خود  -اس  خشمگینب یار در یالیاک  -او  پیش اما شین  .میشوددرگاه خهیفک  ةد و خود رواندارمی

ند و ادروغ ومیر را تصدی  میچار انب ،بود غا هگیر شلده کک خهیفک لان  ودرسلان میبک درگاه خهیفک را 

یا با » :میگوید ومیر خهیفک بک ایمدِ ،پس  ام بامگشلل  ا شللین د.انگردمی بامدسلل  خاله را   شللینا

المؤمنین خون م لللهمانه رمییا ا:»میگویدایمد « ن روا داشلللته پیغام ناداده گزاردن؟یبلداهلل چو 

   :گویدمی با خوشحالهمعتصم   «مرا مزد باشلد و ایزد تعاله بدین دروغم نگیرد. ریختن نپ لندیدم و  

ای نبی کرده کک تاریخه را بک گونک ةنده این واقعنوی لل ..«ن بای لل  کردن کک کردی میراسلل  ه» 

و  قصلللک»ینوان و البتک خود او ام آن بک  توان ویژگی لا و یناصلللر داسلللتان کوتاه را در آن یا   می

اریخ ت). « اندام این یاای  بتواند دان لل  کک این چک بزرگان بوده.. وهرکس . »میاند: یاد« یاای 

 (167/ صبی به، تصحی  یایبه و سیدی

بایث جهوگیری ام قتی  کک اسلل « آمیزدروغ مصللهح »این داسللتان:  اصللهه ةدرونمایتم یا         

ابوبار »تاریخه  ةواقعتثیید دردنبالک و  این خرده روای  شودو همانطور کک اشاره شدمیشخ  بیگناه 

این ومیر  خشم و کینةو رهایه او و پ رش ام مندی  میدر اواخر ممان ومار  ایمد ی ن « یصیری

 وچگونگه روابط بین یاکم  بیانگر بوده و« بونصللر مشللاان » ،رئیس دیوان رسللاییبا میانجیگری 

-152 صلل /بی به، تصللحی  یایبه و سللیدیتاریخ نگ: ) اسلل  .در دو دورة متفاو  کارگزارانش 

161) 

ی  یا  با تهک پاتهداستان و  دارد هواقعبا ته  ام ن  تاریخ گر تک شلده، داسلتان  ن ر بک ایناک         

 و بک تعبیر یامیانک تحری  یس ششم درونه بین دو شلخصی  و ویشل   و ترس  نگرانهای لاس  

ابه دؤاد( ق رمان داستان در ایمدبن  )و دومه شخصی  محوری )معتصلم( کک اوله شلود میشلروع  

تواند بیداری میدرونه کک  چالش، پس ام )معتصم(داستان یشخ  محور .شلود مینبش ناجه ظاهر 
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 بک این ،باشد کارگزار یاومتهخدم  چند سالک ی   بک دلییوجدان و یا جنبش ای لاس دوسلته   

ام میر تیغ  گناه)رها کردن بی اماان رسللد کک ق رمان داسللتان را مثموری  داده و تا سللریدمینتیجک 

ر وّتصللو آنان  نای بخونریزی  ،اسللهای یبّفخهتزلزل رأی این داسللتان بیانگر . کند یاریش( جالد

 اس . خهیفة یباسه و کارگزار یرب او یجم بریرب ی نژادپرستانة برتر

 ،شودانجام میاول شخ   دید ماویةداسلتان کک در گذشتک اتفاق ا تاده و پایان پذیر تک با  نبی         

راوی ق رمان « دؤادابه ایمد بن»و « ش اباسماییی بن» ةبی به با دو واسلط  این روای  تاریخه را

نفر دوم، یعنه ام مبان را  داستاننوی لنده  دور داسلتان خارج و  همان ابتدا ام اول ام  نفر. نبی میاند

  انجام داستان اس . ،او و مو بی  راوی اول شخ  و پیرومی .کرده اس روای  داستان ق رمان 

غیر م تبیمو یعنه: گبتگوی بین  ةهمچون دو یاای   وق بک شیوشلخصی  پردامی داستان          

ا شین، ) شامی آمد و شدها و ایمال و ر تار بین سک، چ ار شخصی  ،اشلخاص و آک لیون داسلتان   

 )ایمدبنراوی و تالش ای    یزیاهیرکت ای  داردو یه  ب زامیاهبودل  و معتصم و ایمد( اس  و 

ی  ادرخواست ،داستانجاه طهب و خشن  شخصی  برای م ارکردنخوابه شلبانک  ابه دؤاد( پس ام بی

اّم ضرّع تاتحت او امانگیز های ییر و تغییر لحن ایتراض ،او ای  راتر ام معمول و التماس زمیآ تضرع

ز نی و بامی خورده و مغموم و شخصی  منفه ،ام ا شین وی ق رمانراو ،بودل ام  ،ی آمادیو تا نتیجک

 درگیر کردن ذهنسبب ساختک اس  وکشماش بین این سک و نادم ناجوانمردی متزلزل  ،ام معتصم

 اس .شده و کشاندن او تا پایان داستان مخاطب 

در  واس  کردهایجاد شنیدنه  هداستان ک،مخته  و بک هم پیوست هایمناسلب صلحنک   تن یم         

 ةکک دغدغ رخدادی« اس ؟ رد داده مهاتفاق م چک »این پرسش مطرح میشود کک  ة نخ  صلحن 

کک خود ام یوامی ایجاد  -داستان )خهیفک(محوری و شخ   دؤاد( ه)ایمد بن ابراوی ق رمان اصلهه 

واگذاری مرگ )  ئهکشدن م مشخ  بک دربار خهیفک وبا ورود راوی ق رمان  میباشد و -یادثک اس 

 بتکال چک میشللود؟« بودل  سللرنوشلل »کک  شللدّ  میگیرداین نگرانه ( مندگه بودل  بک ا شللینو 

ط  بودل  را نپذیرد چک اتفاقه اگر ا شللین وسللا » کک اسلل مطرح اینگونک پرسللشلل ای ریزتری  

کار و آیا بودل  در صللور  یدم پذیرش ا شللین با نیروهایه کک همراه دارد دسلل  بک   »و «ا تد؟مه

ک و خالصلل« ؟اگر چنین شللود خهیفک چک یاس العمهه انجام خواهد داد»و سللپس «میشللود؟ درگیر 

ن یا... .   و« انجامد یا با اغماض و بخشایشه ختم بک خیر میشود؟آیا ماجرا بک ی  جنگ داخهه مه»

 شود.میداستان  ةبک ادام اوجذب برانگیختن ای اسا  خواننده و نیز بایث شرایط بحرانه 

با   این متن روایه، بیشللتر بک یاه ام انواع نمایشللنامک شللبیک اسلل  کک در آن سللناریو بر  »        

اسلاس ی  داسلتان یا ی  ماجرای ام پیش تعیین شده، توسط ی  گوینده یا ی  نوی نده، تن یم   

شناخ  ) «بی به همین نوع اسل  کک یالته روایه نیز دارد.  شلود و من ور ام بحث درام در تاریخ  

یشتر نباط ی اس داستان را ب راوی در این روای  درام گونک، » (90-99 صل  /ماه، ایشیوامی نم
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، ا   درامبچرا کک در  ودرامبا   تا  نزدیاتر اس اند. ام این ن ر، با   متن بک با   داستان نبی می

ش ا ک توصی  کنتوصلی  ایمال و وقایع، بای لته ام طری  کنش م لتبیم اشخاص و یناصر باشد، ن   

  اصهه یادثک دیگر این داستان  اقد ممینک سامی و مبدمک اس ، چنان کک یهّ یراوی. ام سو توسط

نوان یآنچک تح  ماند.نامعهوم مههم ل کینک تومی ا شین بک بودل  ل در آغام نیامده اس  و تا پایان 

ای آن ای برممینک آناکانگیزه این کار بیان شلده، ام مبان یاه ام اشلخاص داستان )خهیفک( اس ، به  

 ک این اس  ک   امریهّ .در متن وجود داشلتک باشلد. بک بیانه دیگر داسلتان ام میانک روای  شده اس    

 ر تکتر گمطهب را ام یاای  تاریخ گذشللتکداسلتان نوی لله نبوده بهاک او خواسللتک لبّ   بی بههدف 

ا گاهه متن را تکک آنچک استدیل ب امد و  اس ممان خودش اتفاق ا تاده  برای توجیک ر تاری کک در

ق رمانان )گفتگو( برای راوی )روای ( و خاص برای استفاده ام مبان  ةبرد، مبولآسلتانک درام پیش مه 

)با تغییر: ماهی  مبان در تاریخ بی به،  « ر تارهاسللل . آنقرار دادن تواله مها و وتن یم صلللحنک

 یباسه(    

 پرداختة سللاختک وکک داسللتان ا شللین و بودل   و نمایشــی دراماتیکهای صـحنه پردایی         

موع، در مج نامک یا  یهم کوتاه و جذّاب تبدیی شودومادگه آن را دارد کک بک ی  نمایشآ ،اس بی به 

 گونک وجود دارد:ده صحنک متواله در این داستان درامسیز

درخواسلل  ام و  بک نام سللالم مهشللب وگفتگو با غال ةنیمدر  بن ابه دؤادبراری ایمد بی ة. صللحن1

و یرک  بک سللوی درگاه  اسللتحمام و براری ایمد،بی ادامة. 0.خدمتااران ج   مین کردن اسللب

 -2ر خواسلللتن ام یاجب خاص و گفتگوها.. ورود بک درگاه و با9.با خری کک مین کرده بودند خهیفلک 

درگاه خهیفک با اسب ام یرک  -5.برای نجا  بودل  و چاره اندیشه با معتصم ی ایمدو گفتگودیدار 

رویارویه با  -6 خواسل  ورود بک منزل ا شین و رویارویه با یاجبان او. درو  گاه ا شلین بک سلوی در 

گفتگوی  -7. تغییر لحن امتواضع بک تحام ی ییر  انگیز در التماس و درخواس  وگفتگوا شین و 

ا شین بک دربار و  ورود -8. شاهد گر تن همراهان و مختصر در سؤال و جواب با بودل  در سالم  او

 بکراوی بامگش  سراسیمک و پرشتاب  -9 سلوال و جواب با خهیفک و ایتراض بک یام او و بامگشلتن.  

بام خواس  خهیفک ج   پیغام ناگفتک  -12. دیدار با خهیفک و بیان یوادث پیش آمده و معتصمدرگاه 

ایمد بک  بامگش  با  اصهة -10 ا شین ج   بام گرداندن ابودل . ةر تن یاجب بک خان -11گزاردن.

              .ام ایمد )پایان داستان( اوسپاسگزاری  و ایمد رسیدن بودل  بک خانة -19.  منزل
و نیز شخ   براری راوییب»   ب زا داردومیدر این داستان اه  اجمهک بندی مناسلب موقعیت         

نیز ت  گویه درونه  وبک یاری جمال  کوتاه  عی دار متواله  داسلللتان متن  آغامهمان  محوری ام

ی  شللب در رومگار معتصللم نیم شللب بیدار شللدم هرچند ییه  کردم » .میشللودالبا راوی ق رمان 

خوابم نیامد وغم و ضجرته سخ  بزرگ بر من دس  یا   کک آن را هیچ سبب ندان تم با خویشتن 

نام او را سللالم،گفتم  ،ک بک من نزدی  او بودی بک هر وق ک را مهگفتم چک خواهد بود؟ آوام دادم غال
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سللادگه بی به بک» (161ص/تاریخ بی به، تصللحی  یایبه و سللیدی ) «بگوی تا اسللب مین کنند

توان   کندی گذر ممان را با چند جمهک گزارشه روای  کند، در یاله کک بک یاری جمال  کوتاه مه

خهیفک برسلللد، جزء بک جزء  عی دار، تمام مدته را کک یمم اسللل  تا ایمد ومیر )ق رمان( بک درگاه 

ک تاه و نیز شرح و ب ط آن بشلمار در این پاره متن و این لح ک کو بی د. ذکر اتفاقا  ریزانروای  می

انگیز، پیش شلرط خه  آن  ضا و یس  اند. نمایش این لح ا  کند و اضلطراب کم  میاین اصلی  

« کنش یینه»و « نشان دادن»مورد ن ر نوی نده اس . همچنین صحنک کامال یینه توصی  شده و 

 خ بی به، یباسه(    . )ماهی  مبان در تاری «و م تبیم ق رمان، امتیام هنری دیگر این بخش اس .

شود.و ام ممان میروال داستان ا زوده  سری ِبک تدریجاً خهیفک، سوی  کایمد بیرک   لح ة ام        

 این سللری  تا پایاننک تن ا و  میشلود آن ا زوده بک تندی با خهیفک و یرک  بک سلوی ا شلین    دیدار

. گیردیمشدّ  بیشتری و گفتگو با بودل  ار ایمد با ا شین دید لح ة دربهاک  ،میشودداستان یفظ 

آوام دادم قوم خویش را » :ی میبخشدتندیبارا  را ضرباهنگ جمال  نوی لنده با یذف رابطة بین  

 للن این امیر ابوالح برگزارم یک من پیغام امیرالمؤمنین معتصللم مگفتم: گواه باشللید ک ..کک در آیند .

ای  ؟ گف : ه تم. گفتم: هیچ جره ته تندرس  گف  لبی  !گفتم:پس گفتم: ای قاسم!  ا شین...

 ( 165/ صتاریخ بی به، تصحی  یایبه و سیدی« )..داری؟ گف : ندارم. 

 ،گف : ب م اهلل، باراس »دیدار نخ   ایمد بن ابه دؤاد با خهیفک، خهیفک میگوید:  ةدر صحن        

شغی مشغول نک. سالم کردم، تن ا و بک هیچ  درآی. در ر تم، معتصلم را دیدم. سلخ  اندیشلمند و    

... گف : خبر داشللتمرا چشللم مهو جواب داد. گف : یا ابایبداهلل چرا دیر آمدی؟ کک دیر اسلل  کک ت

اریخ ت« )اهلل و اناالیک راجعون. بنشللین تا بشللنوی. ننداری کک چک ا تاده اسلل ؟ گفتم: ندارم. گف : ا

ه را بیان و دو یفک، یوادث پیش آمدنوی نده ام مبان خه (160/ صبی به، تصلحی  یایبه و سلیدی  

- « اهلل و اناالیک راجعوننا»یبار  قرآنه  اند. ه میرا معرّ ا شین و بودل ، شلخ  محوری داستان 

ر اند و دمیداستان نبش آ رینه « برای  است الل» ةبک منزل -کک در  رهنگ ما یاد آور مرگ اسل  

ین همچن تا راوی را بک  ار نجا  بیندامد. -موضوع مرگ و مندگه -  موضوع اس میاینجا بیانگر اه

ند تا انیز بیانگر ماجرایه بس دشلوار و م م اس  کک راوی را باید بنش « بنشلین تا بشلنوی  » یبار  

 .اندمیک خواننده را بک خود جهب خوب بدان توجک کند و این امر توجّ
  و معهوله در هر اثر ادبه کک نشللان روابط یهّ پیرنگ داسللتان نبی یوادث اسلل  با تایک بر         

دهلد هر یلادثلک بلک چلک دلیلی اتفلاق ا تلاده و بعلد ام آن نیز چلک یوادثه بلک چک دلیی اتفاق            میل 
در این داستان )یاکمه بک دلیهه خطایه  (092و099 ص / ادبیا  داسلتانه، میرصلادقه  «)ا تدمه

مرتاب شلده، در په چاره اندیشله ام ومیر خود اسلتمداد ج تک و ومیر با دروغه مصهحته و تح     
 هایصلللحنکبنابراین یملای  یاکم ماجرا را ختم بک خیر میاند و بیگناه را ام ایدام نجا  میدهد(  

 گویه درونهت ن ر ام ماالما ، صرف اینو چون و چرایه یوادثده گانک خود طریه اس  در سیز
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ز، . این رویک نیمیشوددیگر قطع  ای یتصو با گفتگوی شخ میشود  شلروع  ام ی  شلخصلی  »راوی، 
، یباسه( ...)ماهی  مبان در تاریخ بی به «سبب نزدیاه  ضای داستان بک با   نمایشنامک شده اس 

اوند  : این پیغام خدگف دس  و پای بمرد وبک  و این سخن بشنید لرمه براندام او ا تادچون ا شین »
ام؟  آوام دادم قوم ای کک  رمان ای او را برگردانیدهگزاری؟ گفتم: آری، هرگز شلللنودهبلک یبیب  می 

ر میا براینگفتم: گواه باشللید کک من پیغام امیرالمؤمنین معتصللم میگزارم   کک در آیند . ..خویش را 
 /تاریخ بی به، تصللحی  یایبه و سللیدی)...« گف  لبی  پس گفتم: ای قاسللم! ابوالح لن ا شللین... 

 (  165ص
ک دیگری قابی توجّ ةبار آورده شللده اسلل ، نات  چندینکک ق رمان راوی  ای درونه ت  گویی        

سبب ای گونکها و اشخاص و توصی  روایه او، بکارائک اطالیا  یمم در مورد صحنکاسل  کک ضلمن   
میر  ة( در نمون92ص /ش ریاری، نمایش کتاب :با تغییر امشلود. ) شلدن روند یرک  داسلتان می  کند

کک یجم را شرف بر یرب ن ادم هر چند » در یدیث نفس او آمده اس : « یجم»ایتباد راوی درباره 
تاریخ بی به، « )آن بزه بزرگ اسلل  و لان ام ب ر بودل  تا خون وی ریختک نشللود. اندردان للتم کک 

 (  162ص /دیتصحی  یایبه و سیّ
ه کک بایث جاذبک و کشش خواننده بک یوامه لذا  ونوی لد نک داستان میام آنجا کک بی به تاریخ         

 داتهیم تتدابیر و بگیرد، ناشه ام  سرچشمک اوآناک ام تخیی  بک جای شودمیسلوی انت ای داسلتان   
حنک و ص  ای مبانهو ب ره وری ام توانایی ایم ام تبدّم و تثخّر، یذف و برج لتک نمایه و تایک و تثکید 

.  این کشش خواننده ام بک کار برده اسل   تاریخ ةقصل سل  کک در ج   مؤثرتر کردن  وا آ رینی ای 
 «خبری در راه اس و اتفاقه در انت ار اس » مبنه بر ایناک « بیخوابه راوی ق رمان» صحنک آغامین 
و پس ام مشخ  شدن قصة گر تاری    میگیردشدّ «انا هلل .... بنشلین تا بشنوی »  و سلخن خهیفک 

  د؟با خهیفک سودمند خواهد بو گفتگوپس ام  )ایمد(ل آیا تدابیر ومیر)  بودل ، طرح پرسش ایه ن یر:
ن ایتراض ا شیو لللل خهیفک ن ب  بک دروغ ایمد ومیر آیا ا شلین بک سخنان ومیر تماین میاند؟   -

سللر انجام چک - توجی ه برای دروغش خواهد داشلل ؟ایمد ومیر چک  -؟ چک ر تاری خواهد داشلل 
 این هنر نوی ندگه بی به ( ذهن خواننده را درگیر میاند.  سرنوشته در انت ار بودل  خواهد بود؟

 مخهَ  .اندمیاسل  کک او را ام دیگر تاریخ نوی لان یصلر خود و دیگر ایصار تا ممان یاضر متمایز    
ای هکالم ایناک بی بهِ تاریخ نویس در هزار سلال پیش ب لیار هنرمندانک ام یناصلر داسلتان و شیوه    

برده اس . و این امر میطهبد کک محببان یرصة  شلخصلی  پردامی و روش ای توصی  داستانه ب ره  
ر ام آنچک کمتتاریخ بی به » تاریخ بی به داشللتک باشللندو چراکک تاریخ و داسللتان، نگاهه یمیبتر بک 

 .( 68ترک تان نامک، بارتولد/ ص ) .«کک استحباق داشتک تا کنون مورد استفاده قرار گر تک اس 
 وقابی برداش  اس  ناا  ذییدر جمع بندی این پژوهش  نتیجه گیری:

 ،انام یناصر داستگه داستان ب ره برده و تا یدودی دبی به در نگارش تاریخ ام هنر نوی ن -1
و در این راستا بک روانشناسه شخصی  اسلتفاده کرده  خوبه پردامی بام جمهک شلخصلی    

 داشتک اس .هم توجّک ا راد 
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یاه ام شلگردهای داسلتانه بک کار ر تک یالوه بر یناصر داستان، قالب داستان در داستان    -1
یبای و یا تعبیر م« الاالمالاالم یجرّ» اس  و بی به این قالب را با استفاده ام ضرب المثی 

استفاده کرده، بک نبی داستانا ا و داستان کوتاهه ام « ام سخن سخن شاا د» ه آن  ارس
 پرداختک اس . رخدادهای واقعه تاریخ 

مایی یم، شکک ما ام آن بک اپیزود یاد کرده اداسلتانا ا و داستان کوتاه دستپرداختة بی به   -2
یا  یهم کوتاه و جذّاب آمادگه آن را دارد کک بک ی  نمایشنامک و  دراماتی  و نمایشه دارد

 تبدیی شود.

بی به قرار گر تک کک یبارتند  همچنین این اپیزودگونلک هلا ام دو ج   مورد ب ره برداری   -4
 :ام

در داسللتان در داسللتان، ه تچ ارچوب روایال ( ام ج   قالب و آن شللمایی داسللتانه و  
 راستای نوشتن هنرمندانة کتاب تاریخ اس .

این اپیزودهلا ام ج ل  محتوا در واقع تبیین و تحهیی یوادث تاریخه و نیز تف لللیر   ب(  
و در کی مبای لللک و تف لللیر کیفی  شلللمایی  چ رة کاراکترها و گاهه توجیک ر تار آنان 

 اس .یاومته غزنویان 
 :منابعفهرست 
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