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 چکیده:
روایتمندي عنصر مهمی در گزارش تاریخی و شرح رویدادها و افعال    وروایت    زمینه و هدف:

رویدادهاي   ارائۀ  و  ترتیب  در  بکاررفته   صناعات  و  به معناي تمهیدات   انسان است. پیرنگسازي
معنادار، نحوي  به  جزو    تاریخ  نظر  این  از  و  است  روایتمندي  عمدة   توجه   موردمقوالت  وجه 

زمان    نویسندگان تاریخ    بوده  تاریخ  متن  نگارشدر  نموناست.  م   ۀبیهقی  و   تواریخ   متازخاص 
هاي خاص آن در پردازش  که شیوهاست  دودمانی در شرح وقایع دوران پادشاهی مسعود غزنوي  

گیري از رو با بهرهورد توجه بوده است. پژوهش پیشپیرنگ در روایت وقایع، کمتر م  طرح کلی و
بهآراي دو نظریه تاریخی، پل ریکور و هایدن وایت،  هاي شناسایی و تحلیل شیوه  پرداز روایت 

با رویکردي مقایسه بیهقی  تاریخ  به کاربردهاي و داللتهاي  اي و همچنینپیرنگسازي  توجه  با 
 ها میپردازد.معنایی این شیوه

جمع   مطالعه:روش   و  دادهمطالعه  کتابخانهآوري  شیوة  به  مقاله  این  در  بحث    و ايها  شیوة 
 .است تحلیلی -توصیفی

طرح کلی تاریخ و پیرنگ روایات و قایع قابل    پیرنگسازي در تاریخ بیهقی در دو حوزة ها:یافته
تغییر جایگاه زمانی  ي تاریخ و همچنین  هادورهگذاري  در حوزة طرح کلی، نشانه  بررسی است. 

نگر مهمترین تمهیدات بیهقی در پیرنگسازي  نگر و آیندهقالب تکنیک گذشته  هاي تاریخ درپاره
از   روایت  الگوبرداري  براساس  پیرنگسازي  تاریخ،  وقایع  روایات  پیرنگسازي  در  جریان   دواست. 

محمود غزنوي،   روایات برجستۀ تواریخ پیشین (بخصوص تواریخ خلفا) و روایات دوران حکومت
این حوزه در  است. همچنین  اهمیت  (  داراي  الحاقی  پیرنگ حکایات  در  که  به نسبتتغییراتی 

و اسباب   هانهیزم روایات اصلی آنها) براي درج در تاریخ اعمال شده، بواسطۀ دو تکنیک شرح  
 ست. ، موقعیتها و گفتارهاي خاص به پیرنگ اصلی معرفی شده اکنشهاوقایع و همچنین افزودن 

هاي معمول در به شیوهاي در پیرنگسازي نسبتدر تاریخ بیهقی تمهیدات نوآورانه  گیري:نتیجه
در تدوین طرح   نگرهانگرها و آیندهدرج گذشته گذاري تاریخ،تواریخ پیشین بکار رفته است. نشانه

رین تمهیدات در تدوین پیرنگ روایات، ازجمله مهمت  گیري از الگوها و تناظرهابهره  کلی تاریخ و 
 گسترده در این تاریخ بکار رفته است. پیرنگسازي بیهقی است که به نحوي بدیع و
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Narrative and narratively is an important 
part of historical report and explanation of historic events and human actions. 
emplotment, as the composing manners of representing historic events in 
significant way, is the main aspect of narratively and in this respect was 
considered by historians. Tarikh-e beyhaqi (about Masood Ghaznavi’s reign) is 
a specific sample of dynastic chronology in which the particular structure of 
outline and plots are neglected. this article, based on the comments of two 
theoreticians of historic narrative, Paul Ricoeur and Hayden White, is about 
recognizing and analyzing the emplotment techniques in Tarikh-e Beyhaqi 
according to an inductive approach and in regards to the applications and 
significations.  
METHODOLOGY: This article has been done by library method and descriptive-
analytical method. 
FINDINGS: In the article the outline and plots of tarikh-e beyhaqi has been 
analyzed in two separation parts.  the analysis of the outline of tarikh-e beyhaqi 
is about sectioning and marking in the history and also anachronism in analepsis 
and prolepsis parts. In study of plots, the similarity of sequence to classic 
narratives (chiefly narrative of Abbasid history) and the narratives of Sultan 
Mahmooud’s regin have been considered. In this section, also, two kind of 
changes applied on the original plot of adjunct narrative, has been introduced. 
CONCLUSION: In Tarikh-e Beyhaqi the emplotment techniques of prior history 
was applied increasingly and innovatively. The main methods of employment 
in tarikh-e beyhaqi are: Sectioning and marking the history, forming the outline 
of the history by interpolating paralysis and analysis parts, and attending to the 
patterns and similarities in composition of plots, which applies widely and in 
specific manner. 
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 مقدمه 
بازنمایی افعال و اشخاص و   تخیلی است که در  و داستان  یتاریخگزارش    و روایتمندي عنصر مشترك دروایت  ر

 روایت، تبدیل عناصر ناهمگون به روایتی منسجم مهمترین خصوصیت    1شکل میگیرد. بنا بر آراي پل ریکور رویدادها  
یا پیرنگ قالب طرح   3. هایدن وایت) .۲۱Life in Quest of Narrative, Ricoeur: P(   روایت است  2در 

نویسان مینامد که یکی از مهمترین تمهیدات تاریخ  4را پیرنگسازي   فرآیند شکلگیري روایت تاریخی از عناصر واقعیت
تاریخی است   تبیین رویدادهاي  پیرنگ  (Metahistory, White: p.۷). در  از حوادث  مورخان در   در سازي 

 ساختاري مختلف تاریخ معموالً از الگوهاي معینی پیروي میکنند.  سطوح
رویدادها  در  5دودمانی  تاریخی  بیهقی  تاریخ است  عودمس  درباري  شرح  پیرنگسازي غزنوي  و  پیرنگ  حوزة  در   .

گذاري طرح کلی، رفت و برگشتهاي زمانی بسیار به گذشته و مثل غلبۀ حضور و دیدگاه مورخ، نشانه  ویژگیهایی
ادوار مختلف  آینده، بهره با روایات برجستۀ  الگوها در روایت وقایع و توجه خاص به تناظر آنها  از   ازجمله گیري 

شناخت تمهیدات اثرگذار درصدد  حاضر  پژوهش   ین تاریخ است که شایستۀ بحث و بررسی است.ویژگیهاي خاص ا
و   هایی براي پیرنگسازي بهره بردهچه شیوه  ازتاریخ بیهقی  و پاسخ به این پرسش است که    بر پیرنگسازي این اثر

در این امر چیست؟ به این منظور در دو حوزة طرح کلی تاریخ و پیرنگسازي در روایت وقایع، تاریخ    نای  هاي بداعت
هاي . تعیین دورهو کارکردهاي آنها در اثر مورد بررسی قرار گرفته است  جاباتیاهاي پیرنگسازي براساس  شیوه

ی کلی تاریخ است. درج افکنرحطها مهمترین تمهیدات  گذاري آغاز و پایان این دورهنشانه  زمانی اوج و سقوط و
نگر، تمهید دیگر بیهقی براي انسجام و تدوین طرح کلی تاریخ آینده   پرتکرارنگر و همچنین اشارات  هاي گذشتهپاره

است. در مقوله پیرنگسازي در روایت وقایع تاریخ، شناسایی الگوها و تشابهات پیرنگها براساس دو منبع، داستانهاي 
الحاقی   ن و روایتهاي دوران حکومت محمود غزنوي حائزبرجستۀ تواریخ پیشی اهمیت است. درمورد حکایتهاي 

بر کارکرد این حکایتها براي تبیین رویدادهاي تاریخ، تغییراتی که در پیرنگ این حکایتها براي درج در این  عالوه
 رار گرفته است.ي شده و با افزایش به پیرنگ روایت اصلی مورد توجه قسازخالصهتاریخ اعمال شده،  

 
 ضرورت و سابقۀ پژوهش

اي دربارة منابع کلیۀ حکایتهاي  ) در کتاب «بررسی تحلیلی حکایتهاي تاریخ بیهقی» تحلیل ارزنده 1389(   کرمی
الحاقی تاریخ بیهقی و برشمردن شباهتها و تفاوتهاي روایات بیهقی با داستانهاي اولیه ارائه کرده است. در این کتاب 

راغبدر   است.  بررسی شده  نیز  الحاقی  پیرنگ حکایات  در  موجود  مشابه  الگوهاي  کتاب  1394(   مواردي،  در   (
بندي تاریخ و اي را دربارة طرح زمانی و بخش در فصل دوم نکات ارزنده   شناسی تاریخنگارانۀ تاریخ بیهقیروایت

) 1375(  در پژوهش حاضر است. والدمنراستا با مطالب مورد توجه  همینطور شیوة تبویب کتاب ذکر کرده که هم
بیهقیکتاب    در کارنامۀ  و  زندگی  عمده  زمانه،  اسالمی،  تاریخنگاري  تکوینی  خصوصیات  مثل  مباحثی  ترین به 

 
۱.Paul Ricoeur 
۲. Plot 
۳. Hayden White 
٤. Emplotment 

پردازند، همچون تاریخ یمینی نوشته ابونصر عتبی در  می  پادشاهی خاص  به گزارش تاریخ در یک سلسله  واریخی که صرفاً. ت 5
سلسله    حکومت   گزارش   در   سبکتگین و محمود غزنوي) و سلجوقنامه نوشته ظهیرالدین نیشابوري (  غزنویانوصف پادشاهی  

 . سلجوقی
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و سبک و شگردهاي بیانی میپردازد که گرچه مستقیماً در پژوهش حاضر   نگاري اسالمیمضامین مطرح در تاریخ 
در تحلیل الگومحور تاریخ بیهقی   مدر تحلیل، این اثر را جزو آثار پیشگا  مورد بررسی نیست، رویکرد قیاسی آن

الحبري «بازتفسیر2004(   میگرداند.  کتاب  در   (  ) شوشان  و  اسالمی»  کتاب2004تاریخنگاري  در   بوطیقاي   ) 
ار  الگوهاي روایی در پیرفتها و پیرنگ آث  با روش و رویکردي مشابه این پژوهش، به بررسی  اسالمی تاریخنگاري 

و  اسالمی تواریخ در موجود پیرفتها و مضامین اند. الحبري در کتاب ذکرشده به تحلیلعربی تاریخ اسالم پرداخته
 جامع ساختارهاي  بررسی و تحلیل خود به مؤلفان پرداخته است. شوشان در کتاب  قضاوتهاي  و تبیین جهتگیریها

ازجمله چینش و روایی پژوهش  این  توجه  مورد  مباحث  عبارات  در بکاررفته ترتیب و کارکرد  و  وقایع  گزارش 
 پرداخته است.  طبري  تاریخ نگر درگذشته نگر وآینده

که اغلب به شناسایی و تحلیل است   گرفته  صورت  دربارة تاریخ بیهقی  زیادي  پژوهشهاي   روایی  تحلیلهاي  حوزة  در
از دیدگاهی غیرتاریخیهاي ساختاري و روایتمقوله اثر براساس تکنیکهاي    ارزشگذاري و    و معرفی  شناسی  این 

ی به توجهیبناگفته پیداست که چنین رویکردي بدلیل   .اندپرداخته  نویسی مدرنو داستان  روایت ادبی (تخیلی) 
ساده در روایت تاریخی، شناخت ساختار   نسبتاًمفارقت میان مباحث تحلیل روایت ادبی (تخیلی) و تمهیدات روایی  

از این جهت، در پژوهش   نویسی، فاقد کارایی است.ارکرد آنها براساس واقعیت و سنتهاي تاریخروایی آثار تاریخی و ک
هاي پیرنگسازي، مقوالت و مفاهیم صرفاً با توجه به کارکردها و داللتهاي مرتبط با روایت حاضر در بحث از شیوه

تمهیدات پیرنگسازي   اي نخستین بار،نویسی مورد مطالعه قرار گرفته است. در این پژوهش برتاریخی و سنت تاریخ
براساس شناسایی تناظر الگوها و موضوعات با روایات کالسیک و نیز روایات دوران سلطان محمود   در تاریخ بیهقی

مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین تحلیل،    الذهبمروجو    االنسابجمع، متاریخ طبري غزنوي در آثاري مثل  
ریخ و همینطور روشهاي بیهقی دهی به طرح کلی تادر شکل  نگرهاندهیآنگرها و  گیري از گذشتهنحوة خاص بهره

 از مباحث جدید در این مقاله است. در پیرنگ حکایات الحاقی، در ایجاد تغییر
 

 بحث و بررسی 
 پیرنگ و پیرنگسازي

اي از حوادث در قالب یک روایت معنادار شکل میدهد. (زمان و حکایت، پیرنگ ساختاري است که به مجموعه
بنابر تعریف ریکور پیرنگ از منظري دیگر هم یک نوع ترکیب است. پیرنگ، «عناصر  ).121ص   کتاب اول: ریکور:

و «رویدادهایی غیرمترقبه» را سازماندهی میکند: کنشها،    )ناهمگون» (اشخاص، اشیا، گفتارها، کنشها، موقعیتها
زمینه دستاورویدادهاي  و  متقدم  رویدادهاي  مابعد  رویدادهاي  بعدي،  کنشهاي  و  اتفاقات   Life in( ردها  ساز 

Quest of Narrative, Ricoeur: P.۲۱ (.  اي از عناصر نامتجانس و رویدادهاي درمجموع، پیرنگ به مجموعه
 فهم شوند. نظم و چارچوب میدهد تا قابل  سرهمپشت

تا پایانش مشارکت دارد.  از آغاز آن  از یک واقعه، چیزي است که در روند روایت  فراتر  در پیرنگ، یک رویداد، 
 یکدیگر   به  معنادار  بشکلی  را  آینده  و  حال   گذشته،  در سطح نخست رویدادهاي   پیرنگسازي،   تکنیکهاي   از  تفادهاس

 پایان»   نقطۀ  «یک  کردن آغاز و  مشخص  باپیرنگ    .میسازد  گزارش تاریخ  براي   محکم  اي میدهد و شالوده  پیوند
 ارتباط   به   توجه ).125ص   ، ریکور:1حکایت ج(زمان و  میدهد    به یک کلیت شکل  رویدادها،  از  توالی نامعینی  براي 
کلیت  رویدادها  میان در  تأثیرگذار  الگوهاي  دیگر و  سطح  است.  تاریخی  اثر  فهم  در  مهمی  گام  آنها  به  بخشی 

سازي در تواریخ استفاده از الگوها در روایت وقایع است. مورخ با درنظر داشتن الگوهاي روایات برجسته در پیرنگ
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  در یک فرهنگ معین به روایت وقایع میپردازد و به تعبیر وایت روایت خود را از میان وقایعبیان مضامین خاص  
 .(٦.Metahistory, White: p)میکند و برمیسازد  جستجو، مشخص و آشکار

دهی و وایت با شرح عملکرد سادة پیرنگسازي در روایت تاریخی (شکل  ریکور  مثل  تاریخ  روایتمندي   پردازاننظریه 
 تفاوت   پردازي ادبی (تخیلی)، بری از وقایع براساس الگوهاي روایی) برخالف تکنیکهاي پیچیده در روایت به کلیت

ازاینرو شناخت   1دارند.   تأکید  امر واقع  از  خیالی  امر  برمبناي مفارقت  تاریخی  روایت  و  تخیلی  روایت  خصوصیتهاي 
نویسی اهمیت بسزایی دارد. ناگفته پیداست سازي صرفاً براساس تحلیل آثار تاریخی و در سنت تاریخ الگوهاي پیرنگ

مباحث عمدة تحلیل پیرنگ در آثار ادبی بدلیل مطرح نبودن این مباحث و مالحظات مربوط به آنها در تدوین 
 دارند. متون تاریخی، دستاوردي در تحلیل این متون ن

در  در پیرنگسازي  فرآیند  نیز  بیهقی  تبدیل  تاریخ  است. سطح نخست  قابل شناسایی   وارسلسله  وقایع  دو سطح 
 هریک از آنها را با یکدیگر و با جریان کلی   معین با نظم و ترتیبی خاص از رویدادها که ارتباط  یتاریخی به روایت

در  کوچکتر تاریخ بعنوان وقایعی معین است که    هاي بخش  سطح دوم  تنظیم میکند و به کلیت اثر شکل میبخشد.
که سطح اول در   براساس یک سري از الگوها، تنظیم میشود  کوتاه  براي شکلگیري روایتهایی وقایع  2پیرفت  اهآن

 در بخش بعد بررسی میشود.  پیرنگسازي روایات تاریخاین بخش و سطح دوم با عنوان 
 

 تاریخ کلیتافکنی طرح
هاي  پاره  هاي تاریخ و درجگذاري دورههاي عمدة برقراري انسجام در طرح کلی تاریخ بیهقی عبارتند از: نشانهشیوه 

اي از طرح کلی تاریخ که بعد از ذکر خالصه   نگر در نقاط مهم گزارش تاریخنگر و استفاده از اشارات آیندهگذشته
 رد بررسی قرار میگیرند.و رویدادهاي مهم آن، مو هابیهقی مشتمل بر دوره

 
 طرح وقایع تاریخ بیهقی 

 تکمیلی  پیرنگ، در ارتباط با مفهوم کلیت، عامل دریافت کل داستان نزد خواننده است؛ بطوریکه هر جزء آن بطور 
مجموعه  مرتبط  کل  با براي  معنا  ایجاد  براثر  و  بر باشد  (درآمدي  بگذارد  ذهن  در  ماندگار  اثري  عناصر  از  اي 

ه.ق سلطنت 432  تا  421. تاریخ بیهقی، در جریان اصلی تاریخ، سالهاي  ) 148-149صص    ، استنفورد:نگاري تاریخ

 
  شکالا  میان )تخیلی  (روایت  ادبیات  ةحوز  در   سازي پیرنگ   دگردیسیهاي  زا  بحث  در   حکایت  و  زمان  کتاب  دوم   جلد  در  یکور ر.   ۱

  اشکال   با   گوناگون  حوادث  از   ايمجموعه   از  یکپارچه   روایتی   کشیدن  بیرون  خدمت  در    تاریخی  روایت  در سازيپیرنگ   ةساد
 همچنین  .)19-17  صص :ریکور  ، 2ج  حکایت  و  زمان( میشود  قائل  تفاوت  ادبی   قالبهاي  و  سنخها  انواع  در  آن  ترپیچیده  بسیار
 درنهایت  و  رویدادها  صرف  توالی   در  زمانی  نظم  ایجاد  ایجاد  در  پیرنگسازي   ةساد  عملکرد  مورددر  وایت  ي آرا  از  آگاهی  براي
 ). ,٥White: p. Metahistory :به  ن.ك( وقایع میان  از  روایت  یک  براي انتها  و آغار  بر مبتنی ابتدایی   ساخت ایجاد

  مجموعه موقعیتهاي است که یک روایت را در حداقلیترین شکل خود تشکیل میدهد و   (Sequence)پیرفت. منظور از   2
در فرآیند داستان به ترتیب براساس کنش افراد و یا حوادث و عوامل بیرونی روي میدهد و احساس یک روایت کامل را براي  

اثر عاملی آشقته و دچار عدم تعادل  موقعیتی پایدار شروع میشود که بر تعریف، پیرفت با  این  آورد. بنا بر  مخاطب بوجود می 
م موقعیت  دیگر  عاملی  توسط  میشود میشود، سپس  متعادل  ب  جدداً  موقعیت  ثانوي  تعادل  اولیه  که  موقعیت  با  رغم شبهت 

 . )91 ص  هیچگاه همسان با آن نیست (بوطیقاي ساختارگرا، تودروف:
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هاي اصلی قابل تشخیص در این تاریخ و رویدادهاي تأثیرگذار در طول این مسعود غزنوي را شرح میدهد. دوره
 ت:اند در جدول زیر درج شده اسمدت که هرکدام به نحوي مورد تأکید بیهقی هم بوده

 
 

 مهمترین رویدادها و وقایع  هاي سلطنت مسعود غزنوي دوره

تثبیت  الف.   و  دوران 
امور،  گیري:اوج بر  قدرتگیري و تسلط 

امور   قاعدة  و  نظم  در  تغییر   در   پیشین 
درباریان   فروگیري   و   محمود  دوران

 قدرتمند

حرکت امیرمسعود بعد از اطالع از مرگ پدر بسوي خراسان، رسیدن  
  لشکر   پیوستن   خلیفه، بازداشت امیرمحمد توسط درباریان ورسوالن  

آلتونتاش   به  درباریان  و گریز  و  قریب  علی  بازداشت  مسعود، 
خوارزمشاه از اردوگاه مسعود، آزادي خواجه احمد حسن میمندي از  

فروگیري اریارق و سپهساالر    محبس و وزارت، بردار کردن حسنک،
 فتح مکران  غازي،

ا و  افول  آغاز  شروع   ضمحالل:ب. 
خطا   ملککارهاي  و داري  در  ظلم  و 

  امور   شدن  آشفته  و   استبداد رأي مسعود
جلد هفتم و هشتم ( حکومتی    قلمرو  در

از  شکست  نخستین  از  پیش  تا  سالها) 
 سلجوقیان 

فروگیري  و  خوارزمشاه  علیه  نافرجام  توطئۀ  امیریوسف،  فروگیري 
فراش    تاش  پیروزي   جنگ خوارزمشاه با علی تکین،  بوسهل زوزنی،  

 جدید   خلیفۀ  رسول   آمدن   اجه احمد حسن،خو  مرگ    کاکو،   پسر  و
ذکر ظلم و بیداد سوري    عبدالصمد،  احمد  وزارت   خلعت،  و  عهد  با

خراسان، دیوان  هارون   صاحب  شدن    در  آلتونتاش  پسر  عاصی 
 ترکمانان   ورود   ارت مردم آمل،غ  و  گرگان  به  لشکرکشی   خوارزم،

 مسعود غیبت در خراسان به سلجوقی



 173/  تاریخ بیهقیدر  سازيهاي پیرنگتحلیل شیوه شناخت و 

 

سلسله شکستها از سلجوقیان تا    ج.
 و  استبداد  در  پیشروي   شکست نهایی:

در جنگ   مکرر  بداقبالیهاي   و  تدبیریها  بی
 سلجوقیان  وکه به چندین شکست از   

دندانقان  در  اصلی  شکست  نهایت  در 
 (جلد هشتم و نهم)منجر میشود 

  با   مقابله  براي   بگتغدي   ساالري   به  مسعود  سوي   از  لشکر  ارسال 
  ترکمانان  غارت  و  فساد  سلجوقیان،  از  شکست  و  سلجوقی  ترکمانان
 فتح  براي   هندوستان  به  مسعود  لشکرکشی  خراسان،  در  سلجوقی

  ترکمانان   شورش   وقیان در خراسان،سلج  تهدید   اوج  هانسی در  قلعۀ
 با   جنگ  براي   سباشی  به  دستور،  مسعود  غیبت  در  ري   و  خراسان

  از  سباشی  عظیم   لشکر  شکست   آمادگی،   عدم  برغم  ترکمانان
  براي  مسعود  حاصلبی  عزیمت نیشابور،  به  ترکمانان  ورود  و  ترکمانان

خراسان،  سلجوقی  پیشروي   و  حمله  و  یوریتگین  با  جنگ در  ان 
 مسعود   شخص  فرماندهی  به  آن  سر  بر  اولیه  پیروزي   میان  بازگشت

 حرکت و خراسان در سلجوقیان مجدد تحرکات  سرخس، بیابان در
 یافتن  نجات   و  سلجوقیان  گریز  و  فرار  و  آنها  محاصرة  براي   مسئول 

  بسوي  مسعود  لشکر  حرکت نوبت،  چند  در  مسعود  محاصرة   از
برغم  برا  مرو  و سرخس با ترکمانان سلجوقی  نهایی  نبرد    کمبود ي 
و مرگ  علف  و  لشکریان  رنجوري  علف  بدلیل  ستور   این   در نبود 

 گریز   و  سخت  شکست  و  دندانقان  جنگ  در  لشکریان  خیانت مسیرها،
 مرو در سلجوقی طغرل   نشستن تخت بر ترکمانان، از مسعود

بزرگ  د.   شکست  از  بعد  دوران 
 قتل مسعود پیش از  تادندانقان 

قزو فرو در  لشکر  ساالران  سباشی  نیگرفتن  و  ارسال(بگتغدي   ،( 
  و   ترس سلجوقیان،  از  دیگر  شکستی  و  مسعود  سوي   از  دیگر  لشکري 

  مخالفت   برغم  هندوستان  بسوي   حرکت  و  غزه  در  مسعود  اندوه
 غزنه به آنها حملۀ خطر  و سلجوقیان از دوري  براي  درباریان

 
 تاریخ ي مقاطع مهم گذارنشانه

بدفعات در مقاطع معین و در ضمن شرح رویدادها،  تاریخ    در    مستقیم  هاي گزاره  و   گفتار  با   بیهقی در شرح 
وان به موارد زیر در  تگذاري و فصلبندي میکند که از میان آنها مینشانه   را  حوادث  رشته ،شدهانیب   رویداد  ارزیابی

 : ذکرشده، اشاره کرد ادوار چهارگانۀچهارچوب 
و چنین روزگار کس یاد نداشت که ...  «  شروع دوران افول و تدابیر فروگیري امیر یوسف:  گذاري پیش ازنشانه •

 ).294-295...» (تاریخ بیهقی: صص دل میرفتمنازع فارغبیجهان عروسی را مانست و پادشاه محتشم 
گذاري در ذکر تغییر رویۀ کارها و نخستین دلسردي همگان از مسعود در بازپسگیري مال بیعتی و صلتهاي نشانه •

... ندي هیچ خلل راه نیافتیماجمله ب آنو کارها بر قرار میرفت اگر بر ...«بخشیده از طرف امیر محمد به درباریان: 
و نخست که همه دلها را سرد کردند برین پادشاه آن بود که بوسهل زوزنی و دیگران تدبیر کردند در نهان که ماِل  

 . ) 305ص » (تاریخ بیهقی: بیعتی و صلتها که برادرت امیر محمد داده است باز باید ستد
که امیر پشیمان شده بود از هرچه ...«گذاري تاریخ بعد از غارت آمل، پیش از شروع شکستها از سلجوقیان:  نشانه •

رفت بدین بقعت و پیوسته جفا میگفت بوالحسن دبیر را و الخوخ اسفل که چون بازگشتیم بازیهاي بزرگ پیش 
 ).502» (تاریخ بیهقی: ص .آم
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افتاد. و این نخست وهنی بود بزرگ که این پادشاه را  ...  « گذاري تاریخ بعد از اولین شکست از سلجوقیان:  نشانه •
و پس ازین وهن بر وهن بود تا خاتمت که شهادت یافت و ازین جهان فریبنده با درد و دریغ رفت چنانکه شرح 

 ). 526» (تاریخ بیهقی: ص کنم همه را بجایهاي خویش ان شاء اهللا عزوجل
ا میتوان گذاري شکست قطعی و سقوط غزنویان با نقل سخن مسعود بعد از شکست دندانقان. سخن مسعود رنشانه •

به مرو گرفتیم و هم به مرو از دست نقطۀ نهایی در بازنمود سقوط و اضمحالل در طرحپردازي درنظر گرفت. «
بیهقی: ص  برفت»   این حادثه،686(تاریخ  از شرح  ادامه، پس  تأکید    دیآی مروایت آغاز کار غزنویان    ). و در  که 

 دیگري بر پایان کار ایشان بعد از شکست دندانقان است.
و عید اضحی فراز آمد، امیر مثال داد که هیچ تکلفی نباید گذاري دوران پیش از مرگ با بیانی مستقیم: «...  نشانه •

کرد به حدیث غالمان و پیاده و حشم و خوان. و بر خضراء از بر میدان آمد و نماز عید کردند و رسم قربان بجاي  
را فال نیکو    د و قوم را بجمله بازگردانیدند. و مردمان آنمشغله و خوان ننهادنآوردند، عیدي سخت آرامیده و بی

پس ازین فترت امیر دل بتمامی .. .نداشتند و میرفت چنین چیزها که عمرش نزدیک آمده بود و کسی نمیدانست
- 696» (تاریخ بیهقی: صص  .از غزنین برداشت. و اجلش فراز آمده بود رُعبی و فزعی در دل افگنده تا نومید گشت

986 .( 
نشانه در  براي مخاطببیهقی  تاریخ  مقاطع  عبارتهاي کلیشه  هااز گفته  گذاري  بطور مستقیمو  و مکرر  و در   اي 

بعنوان مثال تشبیه زیبایی جهان به عروسی آراسته در چند نوبت در دوران هاي شخصیتها نیز بهره میبرد.  گفته
و همچنین اظهار ناامیدي و طلب مرگ توسط بونصر )  107،  178،  294تاریخ بیهقی: صص  سقوط ( پیش از افول و  

 ). 622،602،576،526در دوران سقوط و اضمحالل با عباراتی شبیه و نزدیک به هم بکار میرود (تاریخ بیهقی: صص  
 

 نگرها و آینده نگرها گذشتهکاربرد خاص 
ازجمله مهمترین تمهیدات بیهقی در انسجام طرح کلی تاریخ نزد   2نگرو آینده  1نگرروایت تاریخ بصورت گذشته

ساز در جریان گزارش تاریخ و نگر به معناي شرح رویدادهاي پیشین و زمینههاي گذشتهپاره  .مخاطب بوده است 
سابقه نگر بعنوان اظهاراتی که به امور آینده و نتایج رویدادها میپردازد، در تاریخنگاري اسالمی بیآیندهعبارات  

تواریخ شکل ندارد. در  رواج  اما چندان  اسنادات،  نیست  و  براساس منابع مکتوب  تقریر  گرفته  نقش مورخ عمدتاً 
بتبع این امر، گفتار مستقیم   3برجامانده از گذشته است.  ي تاریخی گزارشهاروایات و چینش و نظم بخشیدن به  

 4مورخ در تبیین رویدادها بخصوص با اشاره به رویدادهاي پیشین و پسین را کمتر میتوان مشاهده کرد.

 
۱. Analepsis 
۲. Prolepsis 

از نقش مورخان در این تواریخ که    راي. ب3 انتقال اخبار تاریخی پیشین محدود بود، ن.ك به:   صرفاًآگاهی  به گردآوري و 
 ).56-57تاریخنگاري اسالمی، رابینسون: صص  (
از زبان   عاقبت رویدادها و افراد  ة دربار  جمالت پیشگویانهدر قالب    نگرندهیآعبارات    اسالمی و نیز در تاریخ بیهقی،   خ یر توار. د4

ب تاریخی  بد  کرات مور شخصیتهاي  اما  قرار گرفته است  ب  ریتأثرغم  استفاده  بر فهم روایت  امر  دلیل عدم نقش مستقیم این 
 این امر، در اینجا به آن پرداخته نشده است.  تاریخنگار در
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که  (   یحوادثارتباط و پیوند علّی    نظر از گفتار اشخاص در تاریخ) حضور بیهقی براي شرحصرف( در تاریخ بیهقی  
 1.مشاهده میشود مستمربطور  نگرهانگرها و گذشتهر آنها حاضر بوده) بواسطۀ آیندهاغلب خود د

تشکیل را    بیهقی  زمانی جریان اصلی تاریخ  غزنوي، محدودةرویدادهاي دوران غزنویان از زمان سبکتکین تا مسعود  
 روایاتی است که   هانگرگذشته  .استهمراه    نیز حال روایت تاریخ  به زمان  نگري نگري و آیندهگذشتهبا  که    میدهد

دربارة تکوین   بیهقی  نگرها اشارات و گفتار مستقیمآینده  2.از عهد غزنویان دورتر نمیرودو  از گذشته نقل شده  
 رویدادها در آینده هستند. 

  نگرينگري بصورت اشارات کوتاه به گذشته و گذشتهنگر قابل مشاهده است: گذشتهدر تاریخ بیهقی دو نوع گذشته
 ،3گذشته در تاریخ بیهقی، بخصوص در آغاز و پایان مجلداتهاي متنی مطول. اشاره به رویدادهاي  بصورت درج پاره 

نگر در هاي متنی مطول گذشته. پارهبا خالصۀ مطالب ذکرشده و اشاره به رویدادهاي بعدي صورت گرفته است
بیشتر با بخشهاي بعدي تاریخ و یا شرح بهتر   گزارش رویداد و یا مجموعه وقایعی است که از جهت تناسب  واقع

نگرها شرح احوال دوران این گذشتهنمونۀ  و در ترتیب زمانی خود شرح داده نشده است.    ماوقع به تعویق افتاده
«و پیش ازین در آید:  کودکی تا نوجوانی و ولیعهدي مسعود است که پیش از شرح بر تخت نشستن وي در بلخ می

ام درین تاریخ بجاي خویش در تاریخ بیاورده  ...ن از حدیث این پادشاه بزرگآ   ام دو باب در تاریخ گذشته بیاورده
روزگار کودکی، چون یال برکشید و پدر او را  ه  د و چند نکت دیگر بود سخت دانستنی که آن بسالهاي امیر محمو 

عنه که از وي شنودم اینجا نبشتم تا شناخته آید. و اهللاو این چند نکت از مقامات امیر مسعود رضی  .ولیعهد کرد
» .تاریخ روزگار همایون او را برانم  بلخ بر تخت ملک پیش گیرم وه  چون ازین فارغ شوم آنگاه نشستن این پادشاه ب

 ).150-152(تاریخ بیهقی: صص 
یک ناحیه   اي از مطالب مربوط به با اختصاص دادن فصلی مستقل به مجموعه  نگرها کهنمونۀ نوع دیگر گذشته

 باب خوارزم در آغاز آخرین جلد موجود از تاریخ بیهقی است. در این فصل  ) شکل گرفته، عیوقا(خارج از ترتیب  
مستقل بیهقی بطور جداگانه سابقۀ رویدادهاي حکومتی این دیار را از زمان پادشاهی محمود غزنوي تا اواخر دوران 

 ).713-742(تاریخ بیهقی: صص  مسعود بتفصیل ذکر میکند
نگر، براساس جایگاه بکارگیري، کارکردهاي معینی در شکل دادن به طرح کلی و یادآوري ارتباط جمالت آینده

دارند.   برجستهمیان رویدادها  این کارکردها  باازجملۀ  بر رویدادهاي   سازي رویدادها  آنها  تأثیر   بعدي است.   ذکر 
بعنوان لشکر و مسائل بعدي ناشی از آن مینویسد: بعنوان نمونه بیهقی در ذکر خطاي بزرگ استفاده از ترکمانان  

و خدمتی   ...بخواندند تا زیادت لشکر باشد.  ...  خراسان بخورده بودند    ۀو دیگر سهو آن بود که ترکمانان را که مُست«
چند سره بکردند و آخر بیازردند و بسر عادت خویش که غارت بود بازشدند، چنانکه بازنمایم تا ساالري چون تاش 

ساالر را تا آنگاه که  ه چند رنج رسید ارسالن جاذب را و غازي سپا  ...اش و نواحی ري و جبال در سر ایشان شد  فر
 ).108-109» (تاریخ بیهقی: صص آن ترکمانان را از خراسان بیرون کردند

 
 ).11-13صص  :گزارشگر حقیقیت، یوسفی(شده در تاریخ بیهقی ن.ك به: ضور بیهقی در اکثر رویدادهاي نقلح ةربار. د ۱
  ةخارج از حدود زمانی دور  و  این میان حکایتهاي الحاقی، حکایتهایی خارج از جریان اصلی تاریخ و متعلق به گذشته  ر. د2

 غزنویان است. 
تا آنجا که امیر شهید   «تاریخ این سال پیش ازین برانده بودم در مجلّد هفتم  عنوان مثال در آغاز جلد هشتم مینویسد:. ب 3

رسالت گرگان فرستاد با خادم و مهد تا ودیعت باکالیجار را  ه  اهللا عنه عبدالجبار پسر خواجه احمد عبدالصمد را بمسعود رضی
 . )429یخ بیهقی: ص » (تار.اینک بقرارِ تاریخ بازرفتم  ... از آن پرده به پرده این پادشاه آرد
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اي از رویدادها در آینده مجموعهنگرها درمورد برخی رویدادها، ذکر تأثیر مشابه آنها با  کارکرد دیگر استفاده از آینده
شکست از سلجوقیان و شکستهاي آتی از   در ذکر نخستین  است که زنجیروار وضعیت نهایی را رقم میزنند. چنانکه

«این نخست وهنی بود بزرگ که این پادشاه را افتاد. و پس ازین وهن بر وهن بود تا خاتمت که   آنان مینویسد:
» (تاریخ بیهقی: ده با درد و دریغ رفت چنانکه شرح کنم همه را بجایهاي خویششهادت یافت و ازین جهان فریبن

 ). 526ص 
طرح کلی زندگی نقاط براي ترسیم    از اینبیهقی    آنها است؛  زندگی  عطف  نقاط  در عاقبت افراد  کارکرد دیگر، ذکر  

تا پایان عمر وي استفاده میکند. نامۀ دلجویی اي از سرنوشت  ذکر خالصهچنانکه در    فرد  از ذکر  آلتونتاش بعد 
«و آخر کار خوارزمشاه آلتونتاش پیچان میبود تا آنگاه که از حضرت لشکري بزرگ نامزد   مسعود به وي مینویسد:

آموي آمد و لشکرها بدو پیوست و بجنگ علی تگین رفت و به  ه  کردند و وي را مثال دادند تا با لشکر خوارزم ب
ن مالیده شد و از لشکر وي بسیار کشته آمد و خوارزمشاه را تیري رسید و ناتوان دبوسی جنگ کردند و علی تگی 
 ). 368» (تاریخ بیهقی: ص .چنانکه بیارم چگونگی آن بر جاي خویش... شد و دیگر شب را فرمان یافت

 
 سازي در روایت وقایع تاریخپیرنگ

هایی را که بیهقی دربارة سیاق تاریخنگاري پارههاي رسمی و  ، برخی نامههاخطبهمثل    در تاریخ بیهقی قسمتهایی
و پیرنگ طرح کلی  میتوان در  در این تاریخ طرحمندي و پیرنگ را    .خود توضیح میدهد، نمیتوان روایی بشمار آورد

دستۀ دیگر روایات داراي پیرنگ مشخص، حکایتهاي الحاقی   1روایتهاي معینِ جریان اصلی تاریخ تشخیص داد.
بمنظور بیان نکات اخالقی و روشن کردن ابعاد روایتهاي   هاي تاریخی مختلف پیش از دوران غزنوي است که از دوره

 اند.جریان اصلی تاریخ، براساس قیاس و مشابهت درج شده
یی که فراتر از  روایتها  نظر از مسائل پیرنگسازي در حوزة طرح کلی تاریخ بیهقی، در جریان اصلی این تاریخصرف 

در پیرنگسازي را    خاص  ویژگیهاي هستند،  مجزا    و پیرنگ  صورت رواییداراي  موقعیت و گفتار،    ،رویدادذکر یک  
دربارة زمینۀ    اي مقدمهبعضی داراي عنوان و    ،آغاز و پایان؛ پیرنگهایی که بطور مشخص داراي  بازمینماینداین تاریخ  

هستند. این روایات حتی در   بیهقیاز نظر  یداد  گفتاري در انتها در باب معنا و عبرت رو  ماجرا و بعضی همراه با
گیري، باز هم داراي صورت فقدان مواردي مثل مقدمه و عنوان آغازین و یا سخنی از بیهقی در بیان عبرت و نتیجه

بعد از اتمام این روایات، در برخی موارد، حکایتی الحاقی   2حدودي معین هستند و آغاز و پایان آنها مشخص است.

 
باب»، «خطبه» «فصل»،  مانند «برد که برخی  هاي متنی تاریخ اصطالحاتی بکار میبندي پارهدر نامگذاري و تقسیم  بیهقی.   ۱

مختص بخشهاي    شود و بعضی از جمله «حکایت» و «قصه»روایی را هم شامل میهاي غیرهاي روایی، پاره و... فراتر از پاره 
مثل روایات برمکیان یا سامانیان   هاي دوررویدادهاي مربوط به گذشته  این میان «حکایت» مربوط به روایت روایی است. در  

ۀ تاریخ بیهقی، راغب: صص  نگارانتاریخ  یشناست یروا(است و «قصه» داراي معناي عام است و بر محتواي تاریخی داللت میکند  
188-189.( 

تاریخ (و دستگیري اریارق و ساالر غازي    )218-228تاریخ بیهقی: ص  (بردار کردن حسنک    عنوان مثال روایاتی مثلب.  2
تاریخ بیهقی: ص  (عناصر ذکرشده و روایت انتقام خواجه احمد حسن از بوبکر حصیري    ۀداراي هم  )264-284بیهقی: ص  

-188تاریخ بیهقی: ص ( و طاهر دبیر بیهقی و روایت رقابت بونصر  ةخرؤبدون عنوان و مقدمه ولی داراي گفتار م )210-201
 کدام از موارد الحاقی به پیرنگ اصلی روایت است. بدون هیچ )186



 177/  تاریخ بیهقیدر  سازيهاي پیرنگتحلیل شیوه شناخت و 

 

 1وبیش مشابه درج میشود و در غیر این صورت گزارش تاریخ ادامه مییابد.و پیرفتی کم با موضوع
 

 گیري مورخان از الگوهاي رواییبهره
  اي از پیرفتها همراه با مضامین معین سازي از عناصر خام تاریخی همواره از الگوهاي برجستهمورخ در فرآیند پیرنگ

بنابر تبیین نورتروپ   نویسی و بافت فرهنگی شکلگیري اثر تاریخی است.تاریخبهره میبرد. این الگوها حاصل سنت  
اي از محتواهاي معین وجود دارد و شکل روایی مکرري این محتواها را دربر  فراي از این امر «در بیان روایی سلسله

 در الگویی معین است»   دارد که مکرر هم بازگفته میشود و نحوة بازگویی بسیاري از این داستانها براي قرارگیري 
به این ترتیب هر محتواي تاریخی تابع طرح و شکلی از یک الگوي    ). 56(رمز کل: کتاب مقدس و ادبیات، فراي: ص  

قدم بصورت یک بهاي است که توسط آن یک سلسله حوادث قدمسازي شیوهپیرنگبر این اساس «  روایی است.
 .(Met history, white: p.۷) آید»روایت از نوعی مشخص درمی

 هاي مشابه را از میانبرجسته کردن نکات اخالقی روایت، پیرفتها، موقعیتها و بنمایه  مسلمان نیز براي   نویسانتاریخ
اند. مرجع این روایات در تاریخنگاري  اي از روایتهاي برجسته در فرهنگ تربیتی خوانندگان، درنظر داشتهمجموعه

 اخبار و روایات قرآنی و بعد از آن، در تاریخنگاري دودمانی پادشاهان براي مورخی مثل بیهقی،دوران خلفا عباسی  
با   را  و حکمرانی  قدرت  پیچیدة  مسائل  و  پیرفتهاي  که  بود  عباسی  خلفا  بخصوص  خلفا  دوران حکومت  روایات 

فروگیري و    ابومسلم،ممتازي مثل دستگیري و قتل    اتیروا  زمینۀ فضاي دربار و مناسبات آن شامل میشد؛ پس
 2الرشید، جنگ میان امین و مأمون و غیره.سقوط برمکیان توسط هارون

 
 سازي متناظر با حکایات کالسیک پیرنگ

ها براساس شباهت با روایات معروف تاریخی،  پیرفتها و بنمایه  بیهقی همواره در روایت رویدادها به پرورش موقعیتها،
هاي آن  مورد تأکید قرار نگرفته، نشانه  مواردي هم که این تشابهات با افزودن حکایات الحاقیدر    توجه داشته است. 

از این  بازنمود  براي مخاطبان آگاه به پیرفتها و مضامین مشهور قابل تشخیص است.   دست تشابهات میتوان به 
افراد قدرتمند بدلیل پرهیز از  الرشید اشاره کرد. توسط هارونبرمکیان فروگیري   روایت براساساشخاص  فروگیري 

هرگونه مقاومت و شورش در هنگام دستگیري، پیش از فروگرفتن مورد لطف و بذل پادشاه قرار میگرفتند. نمونۀ  
اصلی این پیرفت و کردار، کشته شدن جعفر برمکی است که در شبی به دستور هارون سرش از بدن جدا میشود 

 میگیرد: و بکرات مورد لطف و تفقد هارون قرار 
  بو بنوش و طر  بمان  منزل   در   نیز  تو اگر نمیخواستم امشب با زنان بنشینم از تو جدا نمیشدم،هارون} گفت:  {«

  باید  من جان به: گفت. تو با مگر ندارم رغبت این به خدا به نه  کن، تا به حالتی همانند من باشی. {جعفر} گفت:
با نقل و بخور و سبزه بنظر   پیوسته  رشید  فرستادگان   رفت،  خویش  منزل   سوي   رشید  نزد   از  پس، :گوید.  بنوشی

 
حکایت افشین )  212تاریخ بیهقی: ص  (  است  حسنعنوان مثال بعد از روایت سیاست بویکر حصیر توسط خواجه احمد . ب ۱

الحاقی درج نشده   تی) حکا295-303تاریخ بیهقی: ص  (سف  امیر یو  بعد از روایت فروگیري  وآید  و بودلف با پیرفتی مشابه می
 و جریان اصلی تاریخ ادامه یافته است. 

Hibri: -(Reinterpreting Islamic Historiography, Elدوران خالفت عباسی ن.ك به    ۀاطالع از روایات برجست  راي. ب 2
pp. ۲۱۷-۱۸) . 
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» (تاریخ بنزد وي بداشته شد و دستور کشتنش را داد  میرسیدند تا شب برفت، آنگاه مسرور را بنزد جعفر فرستاد و
 ).5314: ص 12ج الرسل و الملوك،  

غزنو مسعود  تفقد  مورد  فروگیري  از  پیش  روز  چند  اریارق  ترتیب  همین  میگیرد:  به  قرار  دو و  «ي  فرمود  امیر 
که «از مجلس ما ناتمام   ...   نها راست کردند دو ساالر را،اها و نرگسداناي پر شراب و نقلدهزرین با صراحی  ۀخانمجلس

و فراشان این کرامات برداشتند. و   بازگشتی، با ندیمان شراب خور با سماع مطربان.» و سه مطرب با وي رفتند
 ).270(تاریخ بیهقی: ص   مظفر ندیم را مثال داد تا با سه مطرب و آن کرامات سوي اریارق رفت.»

 اموال، همزمان   غارت  و وابستگان دستگیري    محاصره و  یان،مورد دیگر در پیرفت فروگیري اشخاص در داستان برمک
اي مثل علی قریب با دستگیري خود فرد است که بیهقی این امر را بطور مشروح دربارة شخصیتهاي فروگرفته

 1بازمینماید. ) 272 -274) و اریارق (تاریخ بیهقی: صص 99(تاریخ بیهقی: ص  
 توطئۀ قتل   که بیهقی تشابهات آن را با  است عم مسعود غزنوي    امیریوسفمثال دیگر روایت دستگیري غافلگیرانۀ  

پادشاه که   اطرافیان قدرتمند   و نابودي   فروگیري   موضوع  دستگیري امیر یوسف براساس بازنموده است.    ابومسلم
 وي بشمار میروند، صرفاً براساس بدگمانی پادشاه و به دالیل واهی توسط او صورت   براي قدرت مطلقتهدیدي  

در روایت   میگیرد. الگوي برجستۀ این امر در روایات خلفا، توطئه، فریب و قتل ابومسلم توسط منصور عباسی است.
آمده، منصور که از قدرت و نافرمانی ابومسلم بیمناك بوده، با فرستادن چند قاصد و   تاریخ طبري ابومسلم که در  

امیخواند و بعد از استقبال اولیه در دیدار دوم با ابومسلم  تهدید و تطمیع ابومسلم، وي را به اردوگاه لشکر خود فر
هاي واهی مبنی بر خیانت وي، با فرمان حملۀ غافلگیرانه چند نفر از لشکریان بر  بعد از برشمردن دالیل و بهانه 

 . ) 4708 -4708: صص 11ابومسلم، وي را به قتل میرساند (تاریخ الرسل و الملوك، ج 
سف توسط بیهقی، مسعود بواسطۀ گماشتگانی ازجمله نزدیکترین غالم امیر یوسف، وي در نقل دستگیري امیر یو

را کامالً زیر نظر میگیرد و هر گفتۀ ناموافق او را در باب حکومت ثبت میکند. درنهایت مسعود بعد از مالقاتی گرم 
هایی برپا میکنند و آنها را تعدادش خیمهبراي امیر یوسف و همراهان کم  میان مسعود و امیر یوسف در لشکرگاه،

پایه از خیانتهاي امیر یوسف، درحالیکه از قبل تدارك امر دیده شده، مسعود پس از اعالم دالیلی بی  اسکان میدهند.
توطئۀ مسعود براي فروگیري عم خود که سرداري  ).299-300او را دستگیر و محبوس میسازد (تاریخ بیهقی: صص  

به دام انداختن  ،لشکر، نحوة انجام این کار در دعوت از او براي استقرار در اردوگاه  قدرتمند در حکومت غزنوي بود
برشمردن دالیل واهی مبنی برخیانت، نکات مشترك   ي وي بعد ازر یدستگتعدادش در آنجا و  وي و همراهان کم

زي آنها روایت ابومسلم  سابرجسته  پیرفت این واقعه با روایت قتل ابومسلم است که بیهقی بخوبی در گزارش خود با 
 2آورد.را فرایاد خواننده می

 
 غزنوي محمود   سازي متناظر با رویدادهاي دورانپیرنگ
 را  آن  (که  پادشاهی غزنویان شکوه و شوکت قلۀ و  سلطنت  باید درنظر داشت که از نظر بیهقی اوج زیهرچپیش از 

فرود و  دوران  مسعود    سلطنتبا شروع    و  محمود غزنوي است میداند) دوران حکمرانی سلطان    پادشاهیها  بزرگترین

 
ن. ك به: بررسی تحلیلی    یاس با روایات بیهقی از فروگیري افرادق   برمکیان در یات پیرفت فروگیري  آگاهی از جزئ  راي . ب 1

 .44- 43حکایتهاي تاریخ بیهقی، کرمی: ص 
اي که در آن محبوس شده بود  سال بعد در قلعه روایت بیهقی ذکر میکند که امیر یوسف یک  ۀایان ذکر است که در ادام. ش2

 وفات یافت.
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 آن   شوکت  و  همۀ رونق  با  مسعود  سلطنت  آغاز  نزد بیهقی،  تاریخ  کلی  طرح  در  1.بعد سقوط این خاندان آغاز میشود
رفت این امر خود را بهتر نشان می  پیش  زمان  هرچه  بوده که  غزنوي   دودمان  در  سقوط  و  فرود  سیر  آغاز  درواقع

  جزئیات این سقوط   بخش بازماندة تاریخ بیهقی در دوران مسعود را میتوان تاریخی در تشریح  درواقع میداده است.
ایجاد ازاین دانست.  در علتهاي آن  کنکاش  و براي  بازنمایی تشابه پیرفتها  به رویداهاي مشابه و  بیهقی  رو توجه 

تفاوت رفتارهاي محمود و مسعود، داراي اهمیت بسزایی امکان قیاس میان گردش امور در این دو دوره و بخصوص  
است. بعنوان مثال در باب تفاوت شخصیت محمود و مسعود غزنوي، رفتار و ارتباط آنها با پدر در مقام پادشاه، قابل  

رفتار مسعود ذکر کرده، نشان از  بیهقی  تفاوت توجه است. جزئیاتی که  و  این است که شباهت موقعیت  دهندة 
 را پیش چشم داشته و بازنمایی کرده است.  مناسبات

پیرفت مشابه مربوط است به بدگویی و اخبار دروغ جاسوسان مبنی بر قصد محمود براي طغیان علیه سبکتگین و 
فروگیري وي. سبکتگین براساس این اخبار تصمیم به دستگیري محمود میگیرد و در هنگام دستگیري درحالیکه 

کار را ندارند، محمود بدون هیچ مقاومتی خود بر پایش بند مینهد و به زندان میرود:   این  جرئتهیچیک از مأموران  
سبکتکین در کار محمود متهم شد... روزي بساخت و ناگاه از بست بربست و به غزنین دوانید و بر سر محمود «

گناه است محمود بی  فرود آمد ... امیر محمود بیرون آمد بی سالح و زمین بوسه داد... و سبکتیگن بدانست که
بیاورد بند    خانه رفت و به دست خودزندان  به  و  بدوید  محمود  امیر   د،نبو  بند  لشکر  در  را  قضا   فرمود که بند آورید،

امیر محمود به دست خود بند بر پاي     کس را زهره نبود که پیش او رفتی.هیچ   و سبکتکین گفت بندش برنهید،
نهاد این بدگویان،  گفت .شتبگ  دیده  در  آب  را  سبکتکین  .خود  از من دور کردند  را  مود نن   خود  از  اما این پسر 

 ).43-44: صص 2االنسابمجمع( »  غزنین بردند ۀبفرمود تا او را به قلع
درمورد مسعود در پیرفتی مشابه، محمود بعد از بدگمانی به مسعود تدارك فروگیري وي را میبیند اما جاسوسان 

باش به نیروهاي خود مهیاي شورش میشود که درنهایت با  میدهند و مسعود با دستور آماده مسعود به وي خبر  
بوالحسن کرجی براثر بیامد و گفت سلطان میگوید  اطالع محمود از این امر، از دستگیري وي منصرف میشود: «

شراب دهیم تا این  نوبتی درنگ کن که ما نشاط شراب داریم و میخواهیم که ترا پیش خویش ۀخیمه بازمگرد و ب
نوبت بنشست و شاد شد بدین فتح. و در ساعت فراش پیر بیامد و پیغام آن    ۀخیمه  نواخت بیابی. امیر مسعود ب

غالمان آورد که خداوند هشیار باشد، چنان مینماید که پدر بر تو قصدي میدارد. امیر مسعود نیک از جاي بشد و 
ن خویش که هشیار باشید و اسبان زین کنید و سالح با خویش  در ساعت کس فرستاد بنزدیک مقدمان و غالما

دارید که روي چنین مینماید. و ایشان جنبیدن گرفتند. و این غالمان محمودي نیز در گفتگوي آمدند و جنبش 
امیر محمود رسانیدند، فروماند و دانست که آن کار پیش نرود و باشد که ه  در همه لشکر افتاد و در وقت آن خبر ب

 ).72-73» (تاریخ بیهقی: صص شري بپاي شود 

 
ل نظم امور  به دگرگون شدن و تغییر و افو   ی در گفتار پدریان از جهت افسوسکرات در تاریخ بیهقباین امر،    عتقاد به. ا 1

امیر ماضی مردي بود  عنوان مثال ن.ك به سخن بونصر در وصف دوران محمود در اوایل سلطنت مسعود:  بازنمود یافته است ب 
روزگار او عروسی آراسته را مانست. و روزگار یافت و کارها را نیکو تأمل کرد و    ا. و هاب بمه  ه   که وي را در جهان نظیر نبود به

 ). 107(تاریخ بیهقی: ص  .درون و بیرون آن بدانست و راهی گرفت و راه راست نهاد و آن را بگذاشت و برفت
این کتاب را از دوران سبکتیکن و محمود غزنوي    روایات  ،االنسابمجمع ة  تفصیلی نویسند  ةدلیل جزئیات و شیوبفیسی  . ن 2

دلیل تعلق  ب  در هر صورت.  میداندتاریخ بیهقی    ن و با احتمال زیاد از بخش مفقودةلفی بسیار نزدیک به این دوراؤم  از  برگرفته
 .)20نفیسی: ص  پیرامون تاریخ بیهقی،  (در  بیهقی با این روایت آشنایی داشته استاین روایات به دورانی نزدیک با وقایع، 
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 سازي در حکایتهاي الحاقیپیرنگ

از مضامین و پیرفتهاي موجود در روایات تواریخ پیشین بخصوص   بیهقی با درج حکایتهاي الحاقی بطور مستقیم
بصورت ذکر روایتی درمورد حکایتهاي الحاقی، این امر  نگاري درباري بهره گرفته است.در ژانر تواریخ خلفا و وقایع 

به این وسیله وقایع   بیهقی  1مشابه از تواریخ پیشین در انتهاي روایتی بااهمیت از جریان اصلی تاریخ بوده است.
کناري روایتهاي دوران غزنوي با روایات برجستۀ کتب تاریخی پیشین  سازد. هم  روشن  بیشتر  را  جریان اصلی تاریخ 

شخصیتهاي دوران غزنوي در کنار   اهمیت یافتن رویدادها، افعال، آداب و  و نمایش تناظر آنها بطور ضمنی، باعث
  نویسی بیهقی یعنی بازنمود این روایاتِ ممتاز شده است. این امر را میتواند درجهت یکی از مهمترین مقاصد تاریخ

 2دانست. عظمت و بزرگی پادشاهان و بزرگان دودمان غزنوي 
 آن.   جزئیات  روایت داراي اهمیت بوده است و نه  کلی»  طرح«  یدهدمدر حکایات الحاقی چنانکه والدمن توضیح  

 مرتبط  آن  به   یا  و  نماید  مقایسه  مسعود،  سلطنت  وقایع   با  را  داستانها  این  کلی  خطوط  که  بوده  این  بر  بیهقی  نظر
 زمان   در   تاریخ  او   نظر  در   .آنها  منابع  بر  تا  دارد  تأکید  اخالقی  ارزشهاي   بر  بیشتر  الحاقی  داستانهاي   در  «بیهقی  کند:

  جنبۀ   بلحاظ  بیشتر  قدیم  تاریخ  فایدة  و  اهمیت  و  استفاده  قابل   هم  و   بود  واقعی  هم  دور،  چندان  نه   یا   و  نزدیک
 ). 115والدمن: ص  دیگر» (زمانه زندگی و کارنامۀ بیهقی، چیز نه و بود آن آموزشی

روایت رویدادهاي تاریخ خارج از جریان اصلی و با کارکرد بازنمود نکات اخالقی و تربیتی، در تواریخ عمومی مثل 
مسعودي سابقه داشته است. در این تواریخ بعد از ذکر مهمترین رویدادهاي در طی   مروج الذهبو    تاریخ طبري 

،در بخشی مجزا پادشاهی  یا  با محوریت روایتهاي    3دوران یک خالفت  با مضامین آموزشی معموالً  نغز و جالب 
معاصر،  تاریخ  به گزارشهاي  بیهقی  تاریخ  اختصاص  بدلیل  است.  ارائه شده  پادشاه  یا   کنشگري شخصیت خلیفه 

در آن موضوعیت محوري نداشته و صرفاً داراي کارکرد تکمیلی و (چنانکه خود میگوید) آرایشی  الحاقی    روایات
 شده ضبطعدم الزام بیهقی به انتقال امانتدارانۀ روایات به همان ترتیب    است. همین امر باعث  براي تاریخ وي بوده

 در منابع پیشین شده و درج این حکایت همراه با تغییراتی در پیرنگ آنها بوده است.
 

 الحاقی در حکایتهايسازي و افزایش پیرنگ خالصه
 

قول به   جریان اصلی تاریخ و  قطع  توضیح و دفاعیه براي  یک   ۀتاریخ بیهقی ارائ  معمول افزودن حکایت الحاقی در  ةشیو.  1
(زمانه زندگی و    بازشوم»  تاریخ  سر  بر  «اکنون:  اي مانندجمله   آنگاه بیان  است و  الحاقی  حکایات  ۀارائ  بازگشت مجدد و سپس

 . )88 ص والدمن: بیهقی، ۀکارنام
نویسی خود ذکر کرده ازجمله بعد از ذکر روایت سیاست بوبکر حصیري عنوان مقصود تاریخ در چند جا این امر را ب  یهقی. ب 2

و هرکس از این حکایت بتواند دانست که این چه  «  توسط خواجه احمد حسن و حکایت الحاقی نظیر آن افشین و بودلف:
 ۀ و همینطور در خطب )  218ص    اند و از ایشان این نام نیکو به یادگار مانده ...» (تاریخ بیهقی:برفته اند و همگان  بزرگان بوده 

«مرا چاره نیست از تمام کردن این کتاب تا نام این بزرگان بدان زنده ماند و نیز از من یادگاري ماند که پس از ما این    خوارزم:
 . )717» (تاریخ بیهقی: ص .دان که همیشه بادتاریخ بخوانند و مقرر گردد حال بزرگی این خان

«بعضی   سخن از سیرت» یا «اخبار» یا«  :گونهاز این   براي اکثر خلفاي برجسته با عنوانهایی عنوان مثال در تاریخ طبري  ب.  3
 اوینی عنو در مروج الذهب مسعودي با  )  5372،5204): صص  12ج روشهاي ...» (به عنوان مثال ن.ك: تاریخ الرسل و الملوك، (

و  418): صص  2ج(   عنوان مثال ن.ك: مروج الذهبمختصري از حوادث ایام او» (باي از اخبار و سرگذشت ... و  مثل «ذکر شمه 
342(. 
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به آنچه در کتب پیشین ثبت شده ایجاد میکند. تغییر  نسبت  تغییرحکایات اغلب دو گونه  در پیرنگ این    بیهقی
سازي بخشهایی از موضوع حکایت تاریخی است که روایت مطولی دارد. بیهقی در این نخست، انتخاب و خالصه

ارجاع خواننده به اصل این روایات در مراجع پیشین    واي مختصر  روایات از بخشهایی که منظور او نبوده با اشاره
و نیز جزئیاتی   علتها و موقعیت و اسباب رویداد اصلی  تغییر دوم اضافه کردن توضیحاتی دربارة  1آنها گذر کرده است.

در پیرفت (رفتارها، گفتارها و موقعیتها) درجهت پرورش مضامین برجسته در تاریخ وي است؛ جزئیاتی که در منابع 
 اصلی روایت وجود ندارد. 

اي از علتها  اي از روایتهایی است که در آنها بیهقی پس از ذکر خالصهنمونه  بن عیسییحیی و علی، هارون ناداست
بر موقعیت و محاورات اصلی شرح میدهد تا ابعاد گفتارها عالوهرا  نکاتی از موقعیت و زمینۀ رویداد    ،و اسباب رویداد

زائران و  ه  سال ببود و مالی سخت بفضل بخراسان رفت و دو  شود: «روشن    و واکنشها کامالً پیش چشم خواننده
خراسان ه  پس از آن اختیار چنان کرد که ب...    بغداد بازآمد.ه  شاعران بخشید و پس استعفا خواست و بیافت و ب

بن ماهان افتاد و با یحیى بگفت و رأي خواست. یحیی گفت علی مردي  بن عیسیامیري فرستد و اختیارش بر على
 یحیی   مغایظه   بر  رشید  –  بود  یافته  راه  برمک  آل   به حال   خلل   و   –خداوند راست    جبّار و ستمکار است و فرمان

ب  بخراسان  را  عیسی  علیِ مال  و  برگشاد  دست  على  و  که ه  فرستاد  نبود  زهره  را  و کس  گرفت  برستدن  افراط 
 »بازنمودي.

حکومت مبنی بر عدل و در اینجا چنانکه کرمی در تحلیل خود از این داستان شرح داده، نخست به رواداري و  
و در ادامه بر این امر تأکید میشود که   بن عیسی در رفتار با مردمعلی  انصاف فضل اشاره میشود تا ظلم و ستم

بن عیسی بعنوان فردي ناشایست و ستمگر براي امیري خراسان، در روزگار افول برمکیان و برغم خواست تعیین علی
اي بسیار بن عیسی هدیهدر ادامه علی  2ا و گفتارهاي ادامۀ روایت آماده کند.آنان بوده تا زمینه را براي موقعیته

سابقه در تاریخ که براثر غارت و چپاول مردمان خراسان و ري و جبال فراهم عظیم از کاالها و اموال مختلف و بی
یدن عظمت آنها در مقابل آورده، براي هارون میفرستد و در روز عرضۀ آنها یحیی و پسرانش را حاضر میکند که از د

بعنوان هدیه آورده بود، شرمسار شوند. در هنگام تماشاي این هدایا هارون مال ناچیزي که پیشتر فضل از خراسان  
به کنایه از یحیی میپرسد که: این اموال به روزگار امارت فضل کجا بود. و یحیی بتندي پاسخ میدهد: در خانۀ 

میگوید که اینها حاصل غارت و چپاول مردمان آن نواحی است. هارون از این صاحبان این اموال. و غیرمستقیم  
مجلس را ترك میکند و یحیی نیز براي مهیا کردن خود براي توضیح و بازخواست آن   جواب برآشفته میشود و

 کالم گستاخانه به خانه میرود.
مواج  براي  آماده شدن یحیی  و  بیهقی دربارة آسودن  اینجا جزئیات که  بازخواست وي  در  پاسخ  و  با هارون  هه 
«و این پیر مجرّب جهاندیده بود، طعامی خوش بخورد با ندیمان، پس فرود سراي رفت و قابل توجه است:    آوردیم

را لطایفُ حِیَلِ الکفاه   خالی کرد و رود و کنیزك و شراب خواست و دست بشراب خوردن کرد؛ و کتابی بود که آن

 
ب 1 دربار  عنوان.  ربیع  فضل  خیانت  روایت  در  مینوی  ةمثال  خراسان  به  هارون  عزیمت  الرشید، دلیل  هارون  «چون  سد: 

و آن قصه دراز است و در کتب مثبت که قصد به چه سبب کرد ...» (تاریخ بیهقی:  -ن کرد منین، از بغداد قصد خراساامیرالمؤ 
قصه دراز است و در اخبار آل بویه آمده در کتاب تاجی  آنو « عزالدوله دیلمی: و در روایت جنگ میان عضدالدوله و )71ص 

دراز است   جاین خرو  ۀقص « :امیهبنی بر  خروج زیدبن علیة دربار) و 235» (تاریخ بیهقی: ص .که بواسحاق دبیر ساخته است
 )237» (تاریخ بیهقی: ص .و در تاریخ پیدا و آخر کارش آن است که وي را بکشتند

 .198-199صص  تحلیلی حکایتهاي تاریخ بیهقی، کرمی،: بررسی .ك به. ن ۲



 165-183 صص ،74 پیاپی شماره ،15 دوره ،1401  تیر ؛)ادب  بهار(فارسی نثر و نظم شناسی سبک /  182

بود بخواست و خوشک خو شنید و کتاب ی یی و گفتاري مشک می میخورد و نرمک نرمک سماعی و زخمه نام 
یی از شب بگذشت، پس با خویشتن گفت «بدست آوردم» و بخفت و پگاه برخاست و میخواند تا باقی روز و نیمه 

چپاول ). روز بعد هارون از یحیی توضیح میخواهد و یحیی غارت و  459-460» (تاریخ بیهقی: صص  .بخدمت رفت
احتمالی آن نواحی   انیو عصاین ظلم و ستم از بابت شورش    را کهبن عیسی و نتایج آن مال و هزینۀ گزافی  علی

دارد، براي هارون شرح میدهد و در ادامه در روز بعد کراهت و زشتی این ظلم و غارت را با نمایشی از غصب اموال 
 بغداد به هارون نشان میدهد.  جواهرفروشانچند تن از 

اي که در اینجا اهمیت دارد وصف حالت و جزئیات رفتار یحیی براي آماده ساختن خود براي پاسخ به هارون نکته
است که شرح جزئیات آن نقش مهمی در پیرنگ داستان ندارد اما تأثیر بسزایی در تصویر کیاست و کفایت یحیی 

بزرگی بزرگان و آداب بزرگی است. اینگونه توصیفات و پرورش یکی از مهمترین مضامین تاریخ بیهقی یعنی وصف  
 1قابل مشاهده است. و شرح موقعیتهاي جنبی در پیرنگ بسیاري از روایتها و پیرفتهاي بیهقی با کارکردي مشابه

 
 گیري نتیجه

نمودار زیر  سازي در وقایع در  سازي مورد بحث در این مقاله در دو حوزة طرح کل اثر و پیرنگتمهیدات پیرنگ
 قابل مشاهده است:

 
 سازي در دو سطح طرح کلی تاریخ و پیرنگ روایتها مورد بررسی قرار گرفت. هاي پیرنگشیوه  این پژوهش   در

الذهب مسعودي و  تاریخ طبري، مروجتحلیل براساس مقایسۀ تطبیقی، به فراخور بحث، با دیگر آثار تاریخی مثل  
صورت پذیرفت. در تدوین طرح کلی تاریخ، آنچه حائز اهمیت است و بر یگانگی این اثر    اي االنساب شبانکارهمجمع

مستقیم بیهقی   هاي گزارهو    وي از امور است. گفتارهاتأثیر بسزایی داشته، حضور مورخ در رویدادها و آگاهی دقیق  
نگرها و ارائۀ بخشهاي مستقل براي توضیح مطالب گذشتۀ تاریخ، از همین حضور و  گذاري تاریخ و آینده در نشانه 
 رویدادها ناشی شده است. اشراف بر

 
داستان وجود دارد و نه   ۀجهت تبیین ادامبري نه توضیحات کاربردي بیهقی در اصلی این داستان در تاریخ ط  ر روایت. د  1

یل خود  دال  یحیی همۀروزه  یک   ر همان گفتار اولیه و بدون وقفۀشرح رفتار یحیی در آماده شدن براي پاسخ به هارون، بلکه د
 . )5333: ص 12(تاریخ طبري، ج  را خطاب به هارون میگوید

تمهیدات 
يسازپیرنگ

تاریخ در
بیهقی

افکنی طرح
تاریختلیک

تاریخي مقاطع مهمنشانه گذار

کاربرد خاص گذشته نگرها و آینده نگرها

پیرنگ سازي از 
وقایع تاریخ

پیرنگ سازيِ متناظر با حکایات کالسیک

پیرنگ سازي متناظر با رویدادهاي دوران 
محمود غزنوي

افزایش پیرنگ در خالصه سازي و 
حکایتهاي الحاقی
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پیرفتها،بهره در  موجود  الگوهاي  از  ع  وکنشها    گیري  میتوان  را  مشابه  در  مدهموقعیتهاي  بیهقی  تمهید  ترین 
سازي و روایت رویدادها دانست. در این حوزه تأثیر داللتها و موضوعات موردنظر نویسنده بر پیرنگسازي نیز  پیرنگ

شایان توجه است؛ بعنوان مثال معانی ضمنی که در مقایسه میان کردار و سیاق پادشاهی محمود و مسعود غزنوي 
وجود دارد و همچنین موضوع آداب بزرگی و رفتار بزرگان که باعث افزوده شدن در رویدادهاي مشابه حکومت آنها  

 عناصري به پیرنگ روایات شده است.
 ساخت ویژهبندي و تعیین  دستهگیري از  در پایان، بعنوان پیشنهادي براي پژوهشهاي آتی میتوان به امکان بهره 

ثر از بخشهاي أنی متتهاي م پارهبراي شناخت    آن،  رنحوة خاص پیرنگسازي د  پیرفتهاي موجود در روایات بیهقی و
 پیرفتها   شباهت  سنجش   بیهقی،  خاص  نوشتاري  سبک  برعالوه   .اشاره کرد  1گمشده از تاریخ بیهقی در دیگر متون

هاي دوران (بخصوص پاره  از تاریخ بیهقیبرساخته شده    هاي پاره  تشخیص  براي   راهی  پیرنگ  عناصر  ساخت   نحوة  و
 .براساس ساختهاي بخش موجود است پادشاهی محمود غزنوي) 

 
 مشارکت نویسندگان 

آقاي دکتر ایمان استخراج شده است.    دانشگاه هنر اصفهانمصوب در    پژوهش هنردوره دکتراي  رساله  این مقاله از  
  آقاي امیرحسین عسگرياند.  اصلی این مطالعه بودهه را بر عهده داشته و طراح  رسالراهنمایی این  کرمانی  زکریایی  

نیز  فر  نادر شایگاني دکتر  اند. آقاها و تنظیم متن نهایی نقش داشتهردآوري دادهگبعنوان پژوهشگر این رساله در  
در نهایت    این پژوهش را ایفا کردند.  راهنماي دوم  نقش  ها و راهنماییهاي تخصصی،با کمک به تجزیه و تحلیل داده

 .پژوهشگر بوده است سه  ش و مشارکت هرالحلیل محتواي مقاله حاصل تت
 

 تشکر و قدردانی 
و هیئت   دانشگاه هنر اصفهانن آموزشی و پژوهشی  الم میدانند مراتب تشکر خود را از مسئوالزان بر خود  گنویسند
 .م نمایندالکیفی این پژوهش یاري دادند، اع ي ان را در انجام و ارتقادگه که نویسنرسالداوران 

 
 تعارض منافع 

مقاله  گنویسند این  هیگان  در  اثر  این  که  مینمایند  حاصل   ۀنشری  چواهی  و  نرسیده  چاپ  به  خارجی  و  داخلی 
اهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق گان است، و ایشان نسبت به انتشار آن آگفعالیتهاي پژوهشی تمامی نویسند

قوا اخکلیه  و مقررات  اجرا شده و هیالنین  نگرفته است. مسئولیت    چقی  تقلبی صورت  و  تعارض گتخلف  زارش 
احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهده نویسنده مسئول است، و ایشان مسئولیت کلیه موارد ذکرشده را 

 .برعهده میگیرند
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