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 1مرتضي چرمگي عمراني 

  8/8/89:تاريخ دريافت مقاله
 6/11/89:تاريخ پذيرش قطعي

 :چكيده
 در تمام آثار تاريخي زبان      آنرابكار برده،    كتابش    كه بيهقي در نوشتن     سبكي  ادبي و هنر   صبغه

بيهقي وبالغـت او    هنر سبكيسعي نگارنده در اين مقاله برآن بوده تا .فارسي ممتاز كرده است
ترين داسـتان ايـن    داستانهاي تاريخ بيهقي و تراژدي در ارتباط با شاهكارحيث لفظ و معنا   از  را  

گاه كـه از شخـصيتهاي   بيهقي در اين داستان آن  .اب، يعني داستان حسنك وزير بررسي كندكت
بهره گيري از  .گويد، نحوه بيانش سخت توأم با احتياط و محافظه كارانه استمختلف سخن مي

  و سـبكي   آيات، احاديث، تلميحات، تمثيالت، و انواع مجازها نيز از شگردهاي مختلف بيـاني            
 »پـرآب چـشم   «هايي از ايـن دسـت در داسـتان     ست كه نمونهاخت شخصيتهابيهقي براي پرد

 سـوال اصـلي     .خورد كه ما دراين مقاله به آن اشارتي خـواهيم كـرد           حسنك وزير به چشم مي    
پژوهش حاضر اينست كه بيهقي با انواع ابزارهاي بالغي، زبـاني و سـبكي كوشـيده اسـت ،                   

رنده سعي كرده است اين نكات و موارد سبكي را          بيگناهي حسنك را به خواننده القا كند ، نگا        
            در اين مورد خاص ، بـا ذكـر شـواهد از داسـتان حـسنك وزيـر پـيش روي پژوهنـدگان و                        

  .ندان قرار دهد عالقم

   :ي كليدكلمات 
   ، هنر نويسندگيبيهقي سبك  ،تاريخ بيهقي  ، حسنك وزير ،بيهقي ، بالغت
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  :مقدمه
 و قالبي  براي تعبير الزم دارد خواننـدگان يـك اثـر ادبـي از روي           شكل ،هر موضوع و فكر   

عبـارت ديگـر فكـر در       را ميفهمنـد ب    منظور گوينده    مورد معني   ،مطالعه و آشنايي باشكل اثر    
همانگونه كه پيشتر عنوان    ) 17: 1373: بهار(شودله مستتر است و جداگانه بيان نمي      قالب جم 

سـبكي و بالغـي بـراي       بيهقي از ابزارهاي زباني،     شد سؤال اصلي پژوهش حاضر ، استفاده        
ش يعنــي حــسنك وزيــر تــرين شخــصيت داســتاني دوســت داشــتنيتــرين و دفــاع از گرامي

درباره شخصيت حسنك از زواياي مختلف نگريسته شده است و پژوهندگان زيادي            .ميباشد
ه كتاب ارزشـمند  نگاهي ب . از ابعاد گوناگون اين داستان را مورد نقد و بررسي قرار داده اند              

  .كند تر ميبيهقي پژوهي از دكتر احمد رضي گستره اين تحقيقات را بر پژوهندگان روشن
هاي نثر دوره  بيهقـي       سبكي كه برخي از آنها جزء ويژگي        ما در اين مقاله  ابزارهاي زباني و       

. و برخي خاص اوست را آورده و نحوه  كاربرد آن را دردفاع از حـسنك بررسـي ميكنـيم                     
باشيم كه سبك محصول گزينش خاصـي از واژه هـا  تعـابير و عبـارات                 باور  ين   ا ر ما بر  اگ
گناه جلوه دادن حسنك و رندي و شيادي دشـمنانش از  ت ، بيهقي در اين داستان براي بي     اس

تعابير و واژه هاي خاص زباني و بالغي همچون تمثيل، تلميح، اطناب، توصـيف، اغـراق و                 
  . مورد استفاده ميكندساير موارد سبكي براي اين

شود فقط برخي ارزش سـبكي دارنـد   واع مختصات كه درين متون ديده ميبنابراين از ميان ان 
يعني در پديد آوردن سبك دخيلند  اين مختصات چه لفظي باشند چه فكـري و چـه ادبـي                    

و مثال دفـاع از مظلـوم       ) 29:1374:شميسا(بايد متكرر باشند يعني بسامد بااليي داشته باشند         
شود اين بيان حقايق و     عده است وبه انحاء مختلف بيان مي      بيان حقايق در تفكر بيهقي يك قا      

قاعـده را بـه       اين تفكر و   او. اي متكرر وسبك آفرين در نثر بيهقي است        دفاع از مظلوم نكته   
  . انحاء مختلف بياني، زباني و لفظي آورده است

ـ   ي رايـج در قـرن       نرم موجود در نثـر فارسـ       سبك بيهقي سبك انحراف از     ست پـنجم هجري
عالقه بيهقي، مـضامين ، فكـر وانديـشه غالـب در              كلمات مورد  :ويژگيهاي سبكي او شامل   

ص ، اسـتناد بـه اشـعارعربي و         تاريخ بيهقي ، نحـوه بيـان مطالـب ، تركيبـات ويـژه و خـا                
تـصات  ه و كنايه وتمـام مخ      استفاده از استعار   ،،استناد به آيات قرآن، احاديث و امثال        فارسي

،كه بيهقي در اين داستان ،تمام اين مختصات سـبكي را در دفـاع از حـسنك و                  زباني است   
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برده است ما درادامه مقاله فقط نكات سبكي را كـه بيهقـي در مظلوميـت                 كار ب مظلوميت او 
  :حسنك آورده ، با ذكر شواهد مورد بررسي و تحليل قرار ميدهيم

 سـبكي   ويژگـي ه بيهقـي توانـسته اسـت از ايـن           ست ك ابين اطناب  يكي از مختصات نثر بين     -
خوبي بيان كند، فـي  لب را بنويسند و مقصود خود را بنهايت استفاده را بكند و جزئيات مطا 

المثل بيهقي درتمام روايات اخبار، وقايع وحوادثي كه در خصوص مرگهاي عادي و طبيعي              
رآويختنها و همه حوادثي كـه بـه   و چه در زمينه اسارتها و در بند بودنها، مثله كردنها و به دا     

مرگ و نيستي فردي شاخص و گروهي انبوه منتهي ميشود، تنظيم گرديده همـه جـا از اول                  
داستان آغاز ميشود ؛ يعني ابتدا شخصيت فكري و موقعيت اجتماعي فرد مـشخص ميـشود                

 »و اين بوسهل مردي امامزاده محتـشم و فاضـل و اديـب بـود              « : في المثل آنجا كه ميگويد    
بيهقي هنوز سخنش را در باب خصلتهاي ذاتي بوسهل تمـام نميكنـد و              ) 168؛1389:بيهقي(

 سطر بعد ادامه ميدهد و شرارتها، زعارتها، تضريبها و سـاير صـفات              ششسخن خود را در     
، رذالت بوسـهل و بيگنـاهي حـسنك را بـه            كند و با بيان اين اطناب     رذيله بوسهل را بيان مي    
  . خواننده گوشزد ميكند

  :نمونه براي 
اين بوسهل مردي امامزده محتشم و فاضل و اديب بود اماشرارت و زعارتي در طبع وي                ... «

 و با آن شرارت دلسوزي نداشت و هميشه چشم نهاده           – و ال تبديل لخلق اهللا       –موكد شده   
ايـن مـرد از كرانـه بجـستي         ... بودي تا پادشاهي بزرگ و جبار بر چاكري خشم گرفتـي و             

ستي و تضريب كردي و المي بزرگ بدين چاكر رسانيدي و آنگاه الف زدي كه               وفرصتي ج 
 و خردمندان دانستندي كـه نـه چنـان          – و اگر كرد ، ديد و چشيد         –فالن را من فرو گرفتم      

  ).168: همان ( » ست مي جنبانيدندي و پوشيده خنده ميزدندي كه نه چناناست و سري
يـن صـفات ، شخـصيت بوسـهل را نيـز تحليـل              ناگفته پيداست كه بيهقي در ضمن بيـان ا        

روانشناختي ميكند و او را فردي فرصت طلب، الف زن و شرور و در عين حال غير دلسوز                  
  .معرفي ميكند

ست كه اميرمسعود خواجه احمد گناهي حسنك ، وقتي اگر از كاربردهاي اطناب درباره بيدي
آورد تا آنچه خريـده اسـت       را گفت به طارم بايد نشست كه حسنك را آنجا خواهند            حسن  

جا تمـام مـوارد را بـا ذكـر جزئيـات از ابتـداي        بيهقي در اين  . سلطان قباله كنند    جمله به نام    
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خوانـد، جـزء بـه جـزء ،         ل را طاقت برسـيد وحـسنك را قرمطـي           مجلس تا آنجا كه بوسه    
د و  كنـ را بيان مي  حركات، نشست وخاستهاي بوسهل، احوال حسنك و خواجه احمد حسن           

  :سدانش را به خواننده گوشزد ميكندحاگناهي حسنك و دشمني بيل بيان اين ماجرا،در خال
  : نمونهبراي

چون حسنك بيامد خواجه بر پاي خواست ، چـون او ايـن مكرمـت بكـرد همـه  اگـر                      ... «
نـه  خواستند  يا نه برپاي خاستند ، بوسهل زوزني  برخشم خود طاقت نداشـت برخاسـت                  

تمـامي وي نيـك از جـاي        اندر همـه كارهـا      : واجه او را گفت   خ .ژكيدتمام و برخويشتن مي   
گـار  باشـيد و روز خواجـه چـون مي  :  به حـسنك كـرد وگفـت       و خواجه بزرگ روي   .... بشد

دل شكـسته نبايـد داشـت كـه چنـين      : ست خواجه گفتچگونه ميگذاريد گفت جاي شكر    
جـان در تـن     ه تـا    حالها مردان را پيش آيد فرمانبرداري بايد نمود به هرچه خداوند فرمايدك           

بوسهل را طاقت برسيد گفت خداوند را كرا كنـد          . ستاست اميد صدهزار راحتست و فرج     
اميرالمومنين چنـين گفـتن خواجـه       كه با چنين سگ قرمطي كه بردار خواهند كرد به فرمان            

سگ ندانم كه بوده است، خاندان من و آنچه مرا          : خشم در بوسهل نگريست حسنك گفت     ب
اما حديث قرمطي به ازين بايد كـه او         ... و حشمت و نعمت جهانيان دانند     بوده است ازآلت    

بوسـهل را صـفرا بجنبيـد و بانـگ           ... ست بدين تهمت  نـه مـرا و ايـن معروفـ            را بازداشتند 
خواجه بانگ براو زد و گفت اين مجلـس سـطان را كـه              . برداشت و فرادشنام  خواست شد     

 گرد شده ايم ، چون از اين فارغ شويم ايـن            اينجا نشسته ايم هيچ حرمت نيست ما كاري را        
بوسهل خاموش شد   . هرچه خواهي بكن  ... مرد  پنج و شش ماه است تا در دست شماست            

  )174 : 1389:بيهقي(و تا آخر مجلس سخن نگفت
  :ايجاز 

طـوري كـه    ايدسـت ب  هاي سبكي نثر بيهقي ايجاز و پرهيز از حشوو زو          يكي ديگر از ويژگي   
ي يا فعلهاي كوتاه و رسا بيان ميشود ، بيهقـي           هاي  فعل   در قالب عبارت   اهي جمالت او تنها   گ

 و پليـدي دشـمنانش اسـتفاده كنـد          گناهي حـسنك  ازين شيوه بخوبي توانسته است براي بي      
اي بيان كرده كه خواننده ژرف بين ادامه         گونهعنايي كثير را در الفاظي اندك ب      عبارت ديگر م  ب

  .مطلب را ميفهمد
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  : نمونهبراي 
ست تا گذشته شده است و بـه پاسـخ آنكـه از وي رفـت            خواجه بوسهل زوزني چند سال     و

بـه پاسـخ آنكـه از وي رفـت          «با تكيه بر    ) 168: همان  ( هر چند مرا از وي بد آمد      ... گرفتار
  »گرفتار 

حسنك يك قطره آب بود از رودي، فـضل  جاه و نعمت و مردمش در خين اميرو بوسهل با    
  »يك قطره آب بود از رودي«با تكيه بر ) 169:همان(جاي ديگر نشيند

بـا تكيـه بـر    ) 169:همـان  (الجرم چون سلطان پادشاه شد اين مرد بر مركب چوبين نشست   
  »مركب چوبين نشست«

ـ            بنوشـتمي   : گفـت ) خواجه احمد حسن  (پدرم   ست امـا شـما تبـاه كرديـد و سـخت ناخوب
  .»بنوشتمي«با تكيه بر ) 175:همان(
  

  : و اشعار در بيان تحليل شخصيت افرادكاربرد آيات ، احاديث
 داستان نيز نمونـه هـايي از آن         هاي سبكي ديگر بيهقي درهنر نويسندگي كه در اين        از ويژگي 

هاي داستان با استفاده از آيات، احاديث ، اشعار و امثله عربـي  بدست داده ، پروردن شخصيت  
وه بر زيبايي كالم    ن كاربرد عال  كه بر غنا وتاثير آن برخواننده افزوده است اي        . و فارسي است  
راد زيركانـه تحليـل روانـشناختي ميـشود ودر ضـمن آن             شخصيت دروني اف  از حيث لفظ ،     

مضافا اينكه بيهقـي در بيـان گفتگـو ميـان            .حسنك به خواننده القاء ميشود    ارزش و بزرگي    
خـشيده  شخصيتها با استفاده از شيوه نقل قول مستقيم به وقايع داستان ، زنـدگي و حيـات ب                

و در حقيقـت  .هنر او در اين نقل قولهاي مستقيم تناسب سـخن بـا گوينـده آنـست     . است  
  .خواننده از نحوه سخن با شخصيت دروني و اليه هاي پنهاني روان او آشنا ميشود 

  : نمونهبراي 
بوسهل مردي امامزده محتشم و فاضل و اديب بود اما شرارت و زعارتي درطبع وي موكـد                 

كه بيهقي با ايـن آيـه ميخواهـد بـدطينتي و            ) 30سوره روم آيه    (يل لخلق اهللا     والتبد –شده  
، بـه   خود و براي ديگـران شـده بـود        تندخوئي بوسهل را كه باعث گرفتاريها و آزارها براي          

ب بـراي    ميدهد بسيار مناس   ئيشيوه به زعارت و شرارت برجستگي     اين  و با    خواننده القا كند  
بيهقي با شرارت و زعارت مطلب را       ) 44 : 1384:ديمحم(توصيف شخصيتي چون بوسهل     
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ا فكر  آن را تثبيت ميكند و اما با همه اينه      » موكد شده    «پله به پله ، پايه به پايه باال ميبرد و با          
 ال تبديل لخلـق اهللا      «گونه كه بايد ، وصف نكرده پس با آوردن و         ميكند كه هنوز هم او را آن      

 و ميگويد بوسهل اين چنين آفريده شده و دردي كه خداعمق فاجعه را به ما نشان ميدهد       » 
   .تواند داشته باشدداده چه درماني مي

  :يا
  )169:1389:بيهقي(كار تواند آورد بةالعفو عند القدراند  ست كه گفته مرد آن مرد

ـ  ملكـاظ اَ: ق الح وله و قَ  كره ذ  عزَّ  اهللاُ قالَ ـ   و العـافينَ   يظين الغَ ـ   ع ـ  ياهللاُ واسن النّ حبالم  نينحـس        
  )134سوره ال عمران آيه (

كه مبين خشم وحسد بيش از حد بوسهل عليه حـسنك و پايبنـد نبـودن بوسـهل بـه آداب                     
  .ستبرخشم خود برنيامدن شريعت يعني عدم بخشش و ترحم در حال قدرت و

  :و اشعاري همچون
لمـــرِعكدارِيا بِــــنـــ مـــا الدـَــــة قام ا

ــ ــا و كَيـ ــا و انّمـ ــاس فيهـ ــاء النـ  ف بقـ
  

ــا     ــصيرُ غَطاؤِهـ ــين البـ ــن عـ  1اذا زالَ عـ
ـــقاؤُها    ـــناء بـَـ ـــبابِ الفـَـ ـــَنالُ باسـ  يـ

  

  :و شعر بسيار زيباي رودكي با مطلع
ــانرا  ــپنج مهمـــ ــراي ســـ ــه ســـ  بـــ

  
 دل نهــــادن هميــــشگي نــــه رواســــت  

  )70 :1385:ديوان رودكي(                    

   :وري كه در رثاي حسنك گفتهو شعر شاعر نيشاب
 ببريد سـرش را كـه سـران را سـر بـود            
ــود  ــا كــافر ب  گــر قرمطــي و جهــود و ي

  

  2لـــك را افـــسر بـــودآرايـــش دهـــر و م 

ــود     ــر ب ــدن منك ــر ش ــه دار ب ــت ب  از تخ
  

 در پروردن داستان و مـؤثر        و هنر او    همه و همه بيانگر قدرت بيهقي       ، و داستان عبداهللا زبير   
ذهن خواننده است و بيهقي با آوردن اشعار فوق و داستان عبداهللا زبير             كردن و تأكيد آن در      

اوج تأثر و اندوه خود را از مرگ حسنك و در عين حال عزت و احترام نسبت به او را پس                     
  .القا ميكنداز مرگ به خواننده 
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   :هاي تزوير و حيلت سازي شيوه
 با توجه به اصـطالحات      .ست  وياندر عصر غزن  هاي زباني تاريخ بيهقي ،      يكي ديگر از ويژگي   

 حيله ساختن، حيلت كردن، لطايف الحيل،       : چون    موجود در تاريخ بيهقي    هاي متعدد  و واژه 
چربك، تزوير، مكر، افتعال؛ عشوه دادن، غرور، غدر، نيرنگ ، تضريب، انتقـام وتـشفي كـه                 

اكثـر ايـن    اسـت و جالـب اينكـه         آمده   مكررنمونه هايي از اين واژه ها در داستان حسنك          
خوبي بيگناهي حسنك را ب   ها    برميگردد و بيهقي از خالل آن گفته       تضريبها به بوسهل زوزني   

  .به تصوير ميكشد
  :نمونهبراي 

  )178 : 1389: بيهقي (او رفت و آن قوم كه اين مكر ساخته بودند نيز برفتند
  )169: همان (ها رفت يفكه چون بازجستي نبود كار وحال او را انتقامها و تش

  )168: همان (اين مرد از كرانه بجستي و فرصتي جستي و تضريب كردي
  )168: همان (هاي وي موافقت و مساعدت نكردكه قضاي ايزد با تضريب

دو نكته زباني ديگر نيز اين تهمت ساختگي عليه حسنك را توطئـه اي بـيش نميدانـد و آن       
ر كـردن حـسنك در پـيش        در آن روز و آن شب تدبير بـردا        : سخني است كه بيهقي ميگويد    

يـا   ) 176: همـان   (گرفتند و دو مرد پيك راست كردند با جامه پيكـان كـه از بغـداد آمدنـد                 
  )176: همان(نيده بودند كه ازبغداد آمده اندو دو پيك را ايستا.... حسنك را به پاي دار آوردند

ي است كه دو    تفسيري بعد از آن ، در اينجا مفيد اين معن         » كه  «و» راست كردند «فعل مركب   
فرستاده ساختگي و مجعول به شكل و هيات فرستادگان خليفه ترتيـب دادنـد يعنـي كـه از               

 توانـسته اسـت بـا كنايـه اي صـريحتر از             "كـه "به هر روي بيهقي با حـرف      . بغداد آمده اند  
  . آشكار،  ساختگي بودن اين تهمت را بازگو كند

  
  : تكرار در ذكر جزئيات

  .قي كه در اين داستان به كرات آمده است هاي نثر بيهاز ديگر ويژگي
دام انداختن حسنك و كشتن او كه بيهقي با اين ابـزار سـبكي و بالغـي                 تكرار و اصرار در ب    

گناهي حسنك و اصرار دشمنانش بويژه بوسـهل در         ذهن خواننده را متوجه بي    ) تكراريعني  (
  . داردگناهكار بودن
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  :نمونهبراي 
دار زشت در باب اين مرد از ده يكي كـرده آمـدي و بـسيار                از هرچه بوسهل مثال داد از كر      

  )170: 1389:بيهقي (محابا رفتي
اميـر بـس حلـيم و       و به بلخ درايستاد و در امير دميد كه ناچار حسنك را بردار بايد كـرد و                

  )170: همان ( كريم بود
پس از اين هـم اسـتادم حكايـت كـرد از عبـدوس كـه چـون بوسـهل دريـن بـاب بـسيار                       

  )170:مانه(گفت
  )174همان ص(پس ازاين مجلس نيز بوسهل البته فرو نايستاد از كار

پدرم گفت چرا آمده اي؟ گفت نخواهم رفت تا آنگاه          : بوسهل نزديك پدرم آمد نماز خفتن     
شفاعت، پـدرم گفـت     ي نويسد به سلطان در باب حسنك ب       كه خداوند بخسبد كه نبايد رقعت     

  )175همان (ستخت ناخوبايد، و س شما تباه كردهبنوشتمي اما 
  

  :توصيف
سبكي  خوبي از اين ابزار   ابوالفضل بيهقي توانسته است ب    هاي سبكي است كه      از ديگر ويژگي  

  .حسنك و خوار داشت بوسهل زوزني استفاده كند در بيان عظمت و بزرگداشت
  :نمونه براي 

  )169:همان(و بوسهل با جاه و نعمت و مردمش در خين اميرحسنك يك قطره آب بود
برند تا امالك و زمينهايش را       كه او را از زندان به دادگاه مي        توصيفات بيهقي از حسنك آنگاه    
  :ستيفهاي جاندار وزيباي اين داستانبه نام سلطان قباله كنند از توص

زد، خلق گونه ، دراعـه  جبه اي داشت حبري رنگ با سياه ميو حسنك پيدا آمد بي بند،      ... « 
 دستاري نيشابوري ماليـده و مـوزه ميكـائيلي نـو در پـاي و مـوي                  و ردائي سخت پاكيزه و    

  )173:همان(» بود  دستار پوشيده اندك مايه پيدا ميسرماليده درزير
 به اوج    را توصيفات بيهقي دراين قسمت داستان    . و يا آنگاه كه حسنك را به پاي دار ميبرند         

  :د انخود ميرس
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.... ازار بند استوار كـرد      اندر زير كرد و    حسنك را فرمودند كه جامه بيرون كش ، وي دست         
هم زده تني چـون سـيم سـپيد و روي چـون صـد هـزار                 رهنه با ازار بايستاد و دستها در      و ب 

  )176:همان(نگار
كه اين توصيفات جاندار وزيباي ترسيم شده ، حاكي از عالقه قلبي بيهقـي نـسبت بـه ايـن                    

هاي تراژيـك در بـسياري از    مايه به بن روي آوردن   ،از ديگر سوي  . وزير شهيد ميتواند باشد   
هاي تـاريخ بيهقـي جـداي از داسـتان حـسنك وزيـر در               ها و گزارش   ستانها و داستان واره   دا

ن، روايـت   قسمتهاي ديگر اين كتاب همچون حكايت افشين وبودلـف، مـرگ بونصرمـشكا            
ختن ند كه همه اينها بـراي بـازآفريني و بازسـازي نمـايش و پـردا     مرگ ميمندي قابل بررسي 

  .اند نمايش واره هاي مؤثر و تابناك آماده
  

  :خاصيت آينگي و عاطفه انگيزي 
اي كـه بـسياري از نويـسندگان و          مشخـصه : ست  ر از ويژگيهاي زباني تاريخ بيهقي     يكي ديگ 

ا وامـدار خـود كـرده       شاعران چيره دست معاصر نظير محمود دولت آبادي و احمدشاملو ر          
  :حسنك ابراز كند احساس خود را درباره زباني ز اين مختصها است توانسته خوبيب بيهقي. است

  :كنيمخي از جمالت زرين بيهقي اشاره ميبراي نمونه به بر
  :از زبان مادر حسنك

بزرگا مردا كه اين پسرم بود كه پادشاهي چون محمود اين جهان بدو داد و پادشاهي چـون                  
  )179:1389:بيهقي(مسعود آن جهان

  )178:همان( كه تنها آمده بود از شكم مادرو حسنك تنها ماند چنان
 عليه اين بود كه گفتي مرا دعاي نيـشابوريان   اهللاةرحماينت حسنك و روزدارش و گفتارش   

  )178: همان (بسازد ونساخت
اگر امروز اجل رسيده است كسي باز نتواند داشت كه بردار كشند يا جـزدار كـه بزرگتـر از                

  )174: همان (حسين علي نيم
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  :يل تمث
 استفاده از تمثيل همچون ديگر موارد بالغي ، سعي كـرده اسـت آن را در دفـاع از                     با بيهقي

  .حسنك و مظلوميت او بكار گيرد
  :نمونهبراي 

  )169: همان (بدان سبب مردمان زبان بر بوسهل دراز كردند كه زده و افتاده را توان زد 
  )177:همان (اينت حسنك و روزدارش 

  )169: همان (ير حسنك يك قطره آب بود از رودي معمت و مردمش در خين ابوسهل با جاه و ن
  

  :عدم تعصب 
هاي تاريخي اينگونه است كه در عـين صـراحت          ك نويسندگي بيهقي در معرفي شخصيت     سب

جانب انصاف و جوانمردي را منظور ميـدارد، يعنـي صـفات ممتـاز شخـصيتهاي تـاريخي                  
عمال و رفتارو انديشه هاي آنان جان ميدهد اما عيوب خودرا چنان كه بايد بيان ميكند و به ا 

  .آنان را هم در پرده بيان ميكند
  
  :نمونه براي  

  : در بيان خصلتهاي منفي حسنك
  )169: همان (» .كه حسنك عاقبت تهورو تعدي خود كشيد... «

ا يـد و محنتهـ  و پس از حسنك اين ميكائيل كه خواهر اياز را به زني كرده بود بـسيار بـال د              
ست و به عبادت و قرآن خواندن مـشغول شـده اسـت چـون دوسـتي                 كشيد و امروز برجاي   

  )176: همان (زشت كند چه چاره از بازگفتن
بيهقي نه تنها در بيان خصلتهاي قهرمانـان ايـن داسـتان جانـب انـصاف و عـدم تعـصب را           

  :گويدميكه آنجا ،رعايت كرده بلكه در روايت اين داستان هم اين مهم را گوشزد كرده است
 تاريخي به هيچ حال چه عمر من به شصت و پنج آمده و بر اثر وي مي ببايد رفت ودر        ... « 

كنم سخني نرانم كه آن به تعصبي و تزيدي كشد و خواننـدگان ايـن تـصنيف گوينـد                   كه مي 
  )168: همان (» شرم باد اين پير را 
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، نـدگان در بيـان داسـتان        موافقت خوان  سه ويژگي     حسنك وزير  بيهقي درشيوه بيان داستان   
  .را رعايت كرده است عدم تعصب و درازگوئي و عدم طعنه و سرزنش 

  
  :» اين«آوردن حرف اشارة  

سعي كرده است قهرمان داستان خود يعني حسنك را         ست كه   هاي زباني بيهقي  از ديگر ويژگي  
عبـارت  ب. او تشخص ميبخـشد    قبل از نام حسنك به       » اين «ارج بگذارد آوردن حرف اشاره      

ديگر بيهقي اغلب موارد بوسهل را بدون لقب ذكر ميكند اما آنگاه كه به نام حسنك ميرسـد                  
  :ميكند   ياد» اميرحسنك«و يا » اين مرد«ر او را شرح دهد از او با لقب يا ميخواهد حال و كا

  )168: همان (در ابتداي اين حال بردار كردن اين مرد.... 
  )169: همان (ن مرد برمركب چوبين نشستالجرم چون سلطان پادشاه شد اي

  )169: همان .... (و بو سهل با جاه و مردم و نعمتش در خين اميرحسنك 
  .داشت و تحقيرهم آورده شده استبراي خوار» اين « گاه حرف اشاره اما 

  :براي نمونه
  )168: همان (اما شرارت و زعارتي درطبع وي موكد شده...... اين بوسهل مردي 

زباني كه بيهقي از آنها براي اين خيانت دسته جمعي اسـتفاده كـرده كـه از                 هاي  ژگيساير وي 
  : عبارتند از،حيث علم معاني هم قابل بررسي است

  »ازين قوم« جمعي عليه حسنك با ذكر ه توطئه دست-
  :نمونهبراي 

  )168  :1389: بيهقي(اي افتادهگوشه اند و درازين قوم كه من سخن خواهم راند يك دوتن زنده 
  )178: همان (او رفت و آن قوم كه اين مكر ساخته بودند نيز برفتند 

  آورد مي)يك دو تن(ادن آنان با ذكر اعدادارزش جلوه د خاطر بيگاه بيهقي نام قاتالن حسنك را ب -
  :براي نمونه

  )168: همان (اي افتاده  اند ودر گوشه ازين قوم كه من سخن خواهم راند يك دو تن زنده
  :و گاه نام قاتل حسنك براي شناساندن او و نفرت از او ذكر ميشود

ست تا گذشته   ده و خواجه بوسهل زوزني چند سال      اي افتا  گوشهاند و در     يك دو تن زنده   ... 
  )168: همان .(شده است
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  :سبك بيهقي در داستان حسنك وزير از حيث فكري
لبي بـراي تعبيـر الزم دارد بـه         همانگونه كه پيشتر گفته شد هر موضوع و فكري شكل و قـا            

تفكر حاكم بـرين داسـتان دفـاع و         . عبارت ديگر فكر وانديشه در قالب جمله مستتر است          
هم از نوع دسته جمعي است، گروهي كـه         ظلوم و فاش كردن راز يك خيانت آن       حمايت از م  

ـ                   ه به سركردگي بوسهل زوزني سعي در ازبين بردن حسنك وزير دارند ما در ادامـه مقالـه ب
ساختگي بودن اين توطئه از خالل گفته هاي بيهقي، موضوع را مورد تحليل و بررسي قـرار               

  .ميدهيم
نوشته بيهقي درباره بيان تراژيك مرگ حسنك وزير آميخته با صـراحت كـاملي اسـت كـه                  

رسـد كـه در بـازگو    ين كتاب بزرگ به چشم ميخورد و بنظـر مي همواره در بيشتر صفحات ا  
ابوالفضل بيهقي با مهارت .  انگيز و اندوه بار چندان ميل و رغبتي ندارد كردن اين داستان غم   

آغـازكرده و بـا   » فـصلي خـواهم نبـشت   «در  » فـصل «ستادي فصل كتاب خود را بـا واژه         وا
   هاي اضافه ، گام به گـام مـتن نوشـته خـود را پـيش بـرده اسـت                     كارگرفتن مكثها و نشانه   ب

 پاي خود او هم هستند او دراينجا بسيار آهسته گـام            هاي اضافه و مكثها در واقع جاي       نشانه
برميدارد و با شناختي كه از او داريم ، در واقع در عمق وجود خود ميل چنـداني بـه گفـتن          

نكته اي كه ذهن خواننده را بر عدم عالقه بيهقـي           ) 27:1374:محمدي (0قصه نداشته است    
 داسـتان بـردار كـردن اميرحـسنك        له تـاريخ نوشـتن    ئبه گفتن اين ماجرا متوجه ميكند ، مس       

  .وزيراست
 بـه روزگـار سـلطان    )ق.  ه 450(بيهقي در ابتداي داستان ميگويد كه اين قصه را بـه سـال             

از آن گـروه  ابوشجاع فرخ زاد بن مسعود هشتمين پادشاه غزنوي نوشته است، روزگاري كه   
 افتـاده و خواجـه      اي دار كشيدند يك دوتن زنده بودند و در گوشـه         كه حسنك را به ناحق ب     

رزده گرفتـار ،    و سـ  ابوسهل زوزني چندسال است كه از دنيا رفته و به پاسخ كارهايي كه از               
هاي بردار كردن به ناحق را پس از سالها          ها و پس پرده    توانسته است ناگفته  بنابراين بيهقي مي  
ند  و چـه زيبـا و   ها وآزارها و فشارها بازگو كو از يادنرفتني و به دور از اذيت   از آن روز تلخ     

اما اين  . رندانه ، آن روزهاي تلخ را بدون هيچ كم و كاست ودروغي به تصوير كشيده است               
بدون شـك مالحظـات     . پرده برداشتن و برمال كردن همراه با احتياط و محافظه كارانه است           

زباني بيهقي وتوجهي كه به هنگام اداي سخن به احوال مخاطب خويش داشته از هر شـاعر             
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زكـدلي  ست زيـرا او بهتـر از هـر كـس بـدخويي و نا              اي ديگر بيـشتر    داز و حرفه  ه پر مديح
زبان بيهقـي ازيـن حيـث       . استديده و دائم از آن برحذر بوده        ممدوحان و قدرتمندان را مي    

درج كرده ، بسيار ماليم و      سخن  ست توأم با احتياط و با همه تلخيها و نصيحتها كه در             زباني
ي و اسـتفاده از تمثيـل ومجـاز و          ا شدن ايهام و ابهام در نويـسندگ       پيد. كارانه است    محافظه

با احترام براي اربـاب مناصـب و بطـوركلي          ويژه استفاده از القاب وعناوين و صفات توأم         ب
  .خوردي آشكارش در نثر بيهقي به چشم ميها ست كه نشانهقاطبه فرا دستان چيزي

انـد   نوعي با حسنك يا عليه او بوده      رده و ب  از آنها نام ب   هايي كه بيهقي در اين داستان       شخصيت
  :عبارتند از

، ) پسر خواجـه احمـدحـسن ميمنـدي     (خواجه عميد عبدالرزاق   -2خواجه بوسهل زوزني   -1
           بوســهل حمــدوي-6  عبــدوس-5  خواجــه احمدحــسن ميمنــدي-4 ابوالقاســم كثيـــر -3
          ميكائيــل-11ي ابوالحــسن حربلــ-10 نــصر خلــف -9 علــي رايــض -8 بونصرمــشكان -7

  . خليفه بغداد-14 مسعود-13 محمود غزنوي -12
از اين ميان خواجه بوسهل زوزني، ميكائيل، چاكرش علي رايض ، مسعود و خليفـه بغـداد                 

دي اند اما بونصرمشكان و خواجه احمدحسن ميمنـ        دشمنان درجه يك حسنك معرفي شده     
 و بدار زدن او احساس خوشي ندارنـد       نوعي از مرگ حسنك     و بيهقي از كساني هستند كه ب      

دارند و كساني امثال عبدوس، ابوالقاسم كثير، علي رايض،         و سلطان را از اين كار برحذر مي       
نصرخلف، خواجه عميد عبدالرزاق وبوالحسن حربلي در حقيقت راويان داستانند كه بيهقي            

ث تفكر حاكم بـر  ز حيما در ادامه بحث دو مسئله را ا    . احوال حسنك را از انها جويا ميشود      
كشي مـسعود از حـسنك و ديگـر قرمطـي نبـودن              گيريم و آن مسئله كينه    اين داستان پي مي   

حسنك است كه بيهقي به انحـاء مختلـف سـعي دارد ايـن دو مـورد را در ذهـن مخاطـب                       
  .بگنجاند 

نان اي كه بيهقي در اين داستان رندانه وبا احتياط نقل ميكند و ميتوان از البـه الي سـخ                   نكته
بيهقي درچند جاي اين    . ست  يركانه مسعود از امير حسنك وزير     كشي ز  له كينه ئاو فهميد مس  

و گنـاه جلـوه ميدهـد       ميكند كه درنگاه اول مسعود را بي      داستان از قول مسعود سخناني نقل       
  .مقصر اصلي را بوسهل زوزني معرفي ميكند 
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  :نمونه براي 
 اين مرد را، بوسهل گفت حجت بزرگتر كه         حجتي و عذري بايد كشتن    : اميربوسهل را گفت  
  )170 : 1389:بيهقي....(مرد قرمطي است و 

  )170:همان (بينديشم) قرمطي بودن حسنك(امير گفت تا درين معني
گرفتم كه در خون اين مرد تشنه اي، مجلس وزير مـا را حرمـت و                : گفته مسعود به بوسهل   
  )175: همان .(حشمت بايستي داشت

اختيار آنست كه عذر گناهكـاران بپـذيرم و بـه    : واجه احمدحسن ميمنديگفته مسعود به خ 
  )170: همان .(گذشته مشغول شوم

  .)170:همان (بس حليم و كريم بود وامير دميد كه ناچار حسنك را بردار بايد كرد ودر امير مي
اي هـ  رسد مسعود از حسنك كينه اي ديرينه به دل داشت ، از دستاويزها و بهانـه               اما بنظر مي  

اين بـوده كـه وقتـي       سلطان مسعود براي بدار زدن حسنك كه بيهقي هم به آن اشاره كرده                
اميـرت را بگـوي كـه مـن آنچـه ميكـنم             «ود  حسنك در روزگار وزارتش عبدوس را گفته ب       

كنم ، اگر وقتي تخت ملك به تو رسد، حسنك را بردار بايـد كـرد ،                 بفرمان خداوند خود مي   
ابوالفـضل  ) 169:همـان (» د اين مرد بر مركب چوبين نشـست       ه ش الجرم چون سلطان پادشا   

گنـاه   حسنك را كه الاقل درين ماجرا بي       توانداي نمي   اسطوره -ين داستان حماسي    بيهقي در ا  
تـضاد مركـب و     (» مركب چـوبين  «است بردار ببيند براي همين استعاره زيبا اما پارادوكسي          

رد و حسنك را بر آن مينـشاند تـا در       را از اعماق ضمير خود بيرون مي آو       ) چوب و چوبين  
 بعيد نيست كه ايـن گـستاخيها و سـخنان درشـت             .اوج شكست از نظر روحي پيروز بماند      

حسنك در روزگار وزارتش درباره مسعود به همراه تالشهاي حسنك و پدريان بعد از مرگ       

  و  تحريكهـاي بوسـهل مـسعود را    - برادر مـسعود  -محمود براي بر تخت نشاندن محمد 
عليه حسنك ، دست به دست هم داده اند تا مسعود از حسنك كينه سختي به دل گرفـت و                    
آنگاه كه مسعود پادشاه شد،چون ميدانست كه بزرگان دربار از جمله خواجه بـزرگ احمـد                

ـ         حسن ميمندي و بونصر مشكان و ديگر بزرگ        دنبال ان راضي به كشتن حـسنك نميـشوند ب

از ايـن و آن ميپرسـيد بلكـه     .رمطي بودن حسنك بـود گشت و آن تهمت قيگر مياي د بهانه
اي بــراي كــشتن حــسنك بدســت آورد از همــين روي بــا خواجــه بــزرگ  ســرنخ و بهانــه
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بعيد نيست بوسهل زوزني كه مـسعود    .ها كردزني سن ميمندي و بونصر مشكان راياحمدح
ه  افتـاد  را عليه حسنك با همين تهمت قرمطي بودن تحريك ميكند ، به مذاق مسعود خوش              

دار زدن حسنك به بوسهل سپرد و دستش را دريـن بـاب بـاز     باشد ، الجرم كارها را براي ب      

ـ  -بـه دروغ   –گذاشت ، به ناگزير دو مرد پيك راست كردند       ا جامـة پيكـان كـه از بغـداد      ب

اميـر مـسعود    . اند و نامة خليفه آورده كه حسنك قرمطي است و او را بردار بايـد كـرد   آمده
گناه جلوه دهـد ، قـصد شـكار سـه روزه ميكنـد و                اينكه خود را درين قضيه بظاهر بي       براي

نابراين ازيـن جملـة اخيـر    ب . خليفه شهر را دستور ميدهد كه بر كران مصلّاي بلخ داري بزند
نبال دار زدن حسنك بي تقصير نبوده و ماجراها را پنهاني د          آيد كه مسعود براي ب     ميبيهقي بر 

 در هنگـام    -ل مسعود بـراي حـسنك       دار كه از قو    ي از سخن احمد جامه    بيهق. كرده است مي
اين «ست اي ظريف فهميده ميشود ، سخن اين   اي  نقل كرده است ، نكته        جمله –دار زدنش   ب

آرزوي تست كه خواسته بودي كه چون پادشاه شوي ما را بـردار كـن مـا بـر تـو رحمـت                       
قرمطـي شـده اي و بـه فرمـان او بـردار             خواستيم كرد اما اميرالمؤمنين نبشته است كـه تـو           

  )177 : 1389:بيهقي(» ميكنند
گناه جلوه دهد تا دهان طاعنان بر مرگ حـسنك را           مسعود با اين سخن ميخواسته خود را بي       

ببندد و از ديگر سوي ، بردار زدنش را شرعي جلـوه دهـد كـه چـون خليفـه او را قرمطـي          

ر كشيدنش پس از شنيدن اين سـخن  وز بداالبته سكوت حسنك در ر . كنندميخوانده بردار 

 .سخن خليفه باشد بودن مسعود و ساختگي گرفتن ترحم از دروغ بودن و به هيچ حاكي تواندمي
   :له قرمطي بودن يا نبودن حسنك استئكه به بررسي آن خواهيم پرداخت مس و نكته پاياني

آنـان نـه    .ان قرمط بودنـد قرامطه از انشعابات فرقه اسماعيليه منسوب به مردي به نام حمد«
تنها در بين النهرين و خوزستان بلكه در انقالبات بحرين ، يمن و شام نيز دسـت داشـتند و               

مطه بيشتر ايراني بودند و در پيشوايان قرا .خطر بزرگي براي خالفت عباسي به شمار ميرفتند

 )358:  1374:مشكور(»هم شكستندن بصره بكلي درلشكريان خليفه را در بيرو)ق.ه 288(سال
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شد و چون از طرفي با      براي خلفاي عباسي بغداد محسوب مي     بنابراين اين فرقه خطر بزرگي      
  واليـان   لـذا .لفاي عباسي  احساس خطر بيشتري ميكردند      فاطميان مصر در ارتباط بودند ، خ      

ي با بغداد نوعحكومتي بدست داشتند و يا بو حاكماني كه از جانب خلفاي عباسي در ايران     

بنـابراين قرمطـي    . كردندقرمطيان را دستگير و يا اعدام ميدستور خلفاء ، رتباط بودند ، بدر ا
زرگي محسوب ميشد و هركس را كه       بودن در قرن چهارم بويژه در روزگار غزنويان ، گناه ب          

نهادند اما گناهي كه حسنك     طي بودن بر او مي    نوعي از ميان بردارند ، تهمت قرم      ميخواستند ب 

بر بنـا  .هاي بيهقي تهمتـي بـيش نبـود    داليلي چند از خالل گفتهاويز بدار زدند برا بدان دست
ست آنگاه كه حسنك سالي امير الحاج بـود و حاجيـان را از              ين قرار  ا گفتة بيهقي داستان از   

مدينه به وادي القري برد و خلعت مصريان گرفت و از موصل راه گردانيد و به بغداد نـشد                   

حـسنك را  نامه اي به محمود نبـشت و   . مگر محمود فرموده استو خليفه را به دل آمد كه
تابيد طـي سـخناني    اين تهمت را در باب حسنك بر نميهيچ وجهقرمطي خواند محمود كه ب    

به اين خليفة خرف شده ببايد نبشت كه من         «درشت و از سر قدرت خطاب به بونصر گفت        
ه يافته آيـد و     جويم و آنچ  رمطي مي ام در همه جهان و ق      از بهر قدر عباسيان انگشت در كرده      

كشند و اگر مرا درست شـدي كـه حـسنك قرمطـي اسـت خبـر بـه                   درست گردد بردار مي   

 با فرزندان و بـرادران  ام و وي را من پرورده .اميرالمؤمنين رسيدي كه در باب وي چه رفتي
   ايـن       ) 172:1389:بيهقـي (» ست و اگر وي قرمطـي باشـد مـن هـم قرمطـي باشـم               من برابر 
 چه حجت و عذري بايد حـسنك را بـدار كـشد             ست كه سلطان مسعود از اينكه به      در حالي 

پرسد بلكه سرنخي عليـه حـسنك بدسـت    ين دليل از اين و آن درين باب ميهم ب .ستمردد
ام قرمطـي بـودن حـسنك را تأييـد          كـد نصر مشكان و نه احمدحسن وزير هيچ      آورد ، نه بو   

زبان   آنگاه كه مسعود بر .دارنداز كشتن حسنك برحذر مي مسعود را پذيرند ونميكنند و نمي
گويـد بـراي درگيـر       بودن حسنك به خواجه احمد حـسن مي        عبدوس پيغامي درباره قرمطي   

بوسهل « گويد   ، خواجه احمد زير چنين باري نميرود و به عبدوس مي           لهئكردن او درين مس   
)  171:همان  (» او گرفته است     زوزني را با حسنك چه افتاده ست كه چنين مبالغتها در خون           

رنـده پيــام و نكتـه بيــاني             چنـين مبالغتهـا پــيش از ، در خـون او و نــه پـس از آن ، در بردا    
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ست در اينجا مهم كار بوسهل و مبالغتهاي اوست نه مسائل ديگر، عـالوه بـر ايـن در              اي ويژه
ل اسـتفاده كـرده اسـت از        هاي بوسـه  روي براي نشان دادن زياده   »  جمع هاي«اينجا هم باز از     

و خالصـه بوسـهل بـا ايـن         روي هـست     طرف ديگر در خود واژه مبالغه هم نـوعي زيـاده          
دليل محكمتر بر سـاختگي بـودن       . شود كه بوده است     تدريج همانگونه شناخته مي   تمهيدها ب 

اي است كه همـه بزرگـان مملكـت و از جملـه بوسـهل                اين تهمت گفتة حسنك در جلسه     

وقتي حسنك را از حرس به دادگاه بردند تا اموالش را بـه نـام سـلطان     .زوزني حضور دارد
يـر  اي نرم و با احترام با خواجه اميرحـسنك وز  گونهله كنند ، خواجه بزرگ احمدحسن ب     قبا

گونه سخن گفـتن و مـشافهة محترمانـه احمدحـسن بـا             سخن ميگويد كه بوسهل طاقت اين     
ند كه با چنين سگ قرمطي كه بردار خواهنـد          خداوند را كرا ك   « : حسنك را ندارد و ميگويد    

سگ ندانم كه بوده اسـت خانـدان    :حسنك گفت ...كرد به فرمان امير المؤمنين چنين گفتن
رهـا  من و آنچه مرا بوده است از آلت و حشمت و نعمت جهانيان دانند جهان خـوردم و كا                  

بـاز نتوانـست    ست اگر امروز اجل رسيده است كـس از مـن            راندم و عاقبت كار آدمي مرگ     

اما حـديث قرمطـي بـه از     ...داشت كه بردار كشند يا جز دار كه بزرگتر از حسين علي نيم
ست ، مـن چنـين چيزهـا        نـه مـرا و ايـن معروفـ        اين بايد كه او را باز داشتند بدين تهمـت           

نـه تنهـا   كنـد كـه   ادعـا مي »  من چنين چيزهـا نـدانم  « حسنك با گفتن  «.)174:همان(»ندانم
ن كه مي بينيم در اين جـاهم در         داند كه قرمطي يعني چه و چنا      بلكه حتي نمي  قرمطي نيست   

چيز است  من قرمطي نيستم يك     . اي در كار بوده است       كار گرفتن زبان ، ظريفه بياني ويژه      ب
ست از بيخ و بن متفـاوت       چيزي) دانم قرمطي چيست  يعني من نمي  (ن چنين چيزها ندانم     و م 

استوار براي تبرئه   ا سخن صريح و محكم حسنك ، دفاعي         آي)  147 : 1384: محمدي(با آن   
تهمـت بركنـار    به هر روي بيهقي رندانه حسنك وزير را ازيـن           ! تواند باشد؟ ازين تهمت نمي  

ايـن داليـل     كنـد كشيها تـصوير مي    داند و در حقيقت او را شهيد تهمتها ، حسادتها و كينه           مي
 عدم اطالع بونصر مـشكان      -2حسنك   سخنان محمود مبني بر قرمطي نبودن        -1: عبارتند از 

 دفاعيه محكم حسنك در مجلس وزير احمـد حـسن           -3و احمد حسن ميمندي درين باب       

 .كنداختگي بودن اين تهمت را بازگو ميسها   به هر روي اين گفته.ميمندي
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 و بونـصر    سخناني كه بيهقي در ساختگي بودن ايـن تهمـت از قـول احمدحـسن ميمنـدي                
سـخنان خواجـه    . سـت  عليـه حـسنك وزير     يكند ، حاكي از توطئـه     ممشكان و ديگران نقل     

  :احمدحسن درين مورد عبارتند از
 بوسهل زوزنـي را بـا حـسنك چـه افتـاده اسـت كـه چنـين مبالغتهـا درخـون او گرفتـه             -

  با تكيه بر واژه مبالغتها) 171 :1389:بيهقي (است
  )171:همان ( اين مقدار شغر را چه دردل بايد داشت-
  )171:همان (ون همه جهانيان بيزارم من از خ-
  )171:همان ( تا خون وي و هيچ كس نريزد البته كه خون ريختن كار بازيي نيست-
عبدوس تا بتواني خداوند را بران دار كه خون حسنك ريخته نيايـد             :  در راه مرا گفت كه       -

  )172:همان (كه زشت نامي تولد گردد
دادند تـا حـسنك را      تند و خبرهاي متناقض به او مي      داشله مهمتر اينكه خليفه را برآن       ئو مس 

وگر نه خليفه بغداد خود هم در اين مورد يقين داشت كـه حـسنك قرمطـي               . قرمطي خواند 
  :كند بان استادش بونصر مشكان بازگو مينيست ، اين مورد اخير را بيهقي از ز

شد و حسنك را    وليكن خليفه را چند گونه صورت كردند تا نيك آزار گرفت واز جاي ب             ... 
  )172: همان (قرمطي خواند 

  )174:همان (كه امير را نيك دردآمده بود كه حسنك را قرمطي خوانده بود خليفه... 
  

 :نتيجه
  واديبـي  همچون مورخ است كه   بيهقي  اين هنر سبكي    بنابرآنچه در سطور پيشين نوشته آمد       

بـدون  نك اسـتفاده ميكنـد      از تمام ابزارهاي سبكي ، زباني و بالغي براي دفاع حس          منصف،  
تـابلوي جانـدار ،       را مانند  اينكه پرواي كسي را در بيان حقايق داشته باشد ماجراي حسنك          

آيـد يـا    ميان ميم ميكند و هرگاه سخني از حسنك ببار براي آيندگان ترسيخيره كننده و غم 
سنك ش بـا احتـرام خاصـي از حـ         داستاني در ارتباط با او نقل ميكند، در جاي جاي سخنان          

ن حـسنك بيـا    شخـصيت    ش را با شگردهاي مختلف نسبت به      سخن ميگويد و عالقه دروني    
ـ          رندانـه  ،   دار زدن حـسنك مـستقيم و غيرمـستقيم دخيلنـد          ميكند و همه كساني را كه در ب

بلكـه  دار زدن حسنك نقش مستقيمي نداشـت         حتي سلطان مسعود كه بظاهر در ب       ،مينكوهد
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رندانه خود را در ماجراي حسنك بي تقصير جلـوه ميـداد            كرد و   پنهاني ماجراها را دنبال مي    
نتوانست از زير تازيانة سخنان طنزآميـز بيهقـي در امـان بمانـد بيهقـي نـه تنهـا بوسـهل و                       

هاي پنهان اما آلوده  مينكوهد بلكه دستنددن حسنك دخيل بودكر دار رهمراهانش را كه در ب   
ـ   سلطان مسعود و خليفه عباسي را هم درين جنايت انس          دانـد و حـسنك را      أثير نمي اني بي ت

ها ، تهمتها، حسادتها و همه صفات رذيله انساني كه در شخـصيت و اخـالق                 شهيد راه كينه  

داري گونه دفـاع كـردن و جانبـ   و البته اين.بزرگان آن روزگار رسوخ كرده بود، معرفي ميكند  
و در حمايت فردي مظلوم و در عين حال بـزرگ همچـون حـسنك از هنـر هـاي ظريـف                      

نا گفته پيداست كه هنر سبكي بيهقـي در ايـن ابـراز              .ستگيهاي سبك نويسندگي بيهقي   ويژ
عالقه و احترام در جاي جاي اين كتاب ارزشمند همچون مـرگ بونـصر مـشكان و احمـد                   

به اين ترتيـب در ايـن داسـتان بـا           .  هستند هايي از اين دست    نمونه حسن ميمندي وزير نيز   
د نكتـه بينـي و حـسن بيـان بيهقـي بتـدريج              آنان را بـه مـد     اشخاصي رو به رو ميشويم كه       

شناسيم و به همان ترتيب كه داستان پيش ميرود، از خالل سطور آن با روحيات و كـردار                  مي
 .هر يك از آنان آشنا ميشويم 

  
  :ها ياداشت

گـاه از جلـو چـشم        معلوم نشده است خالصه معني اينـست كـه هر          گوينده اين دو بيت   -1
ست بـاقي بـودن      و چگونه ممكن   .بيند كه دنيا جاي اقامت نيست     شته شود مي  انسان پرده بردا  

ايـن همـان مـضموني      !  بقاي آدمي به وسايل فنا حاصل ميشود       انسان در دنيا در صورتي كه     
  :است كه در رباعي منسوب به خيام آمده است كه 

ــذران    ــان گ ــم جه ــور غ ــز و مخ  برخي
گـــر دور زمانـــه را بقـــايي بـــودي 

  

 بنــشين و جهــان بــه شــادماني گــذران      
ــران    ــدي از دگ ــود نيام ــو خ ــه ت ــت ب  نوب

  

   ) :823كليات،(فرمايد شيخ اجل سعدي شيرازي مي. وم است مقصود بيت د
ــامي  ــه ناكــ ــي بــ ــرد يكــ ــا نميــ  تــ

  

ــشيند     ــادكام ننـــــ ــري شـــــ  ديگـــــ
  

 .552، يادنامة ابوالفضل بيهقي ، ص » ماخذ اشعار عربي تاريخ بيهقي« حبيب اللهي ،
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با دريغ نام اين شاعر آزادة نيشابوري كه در آن شرايط مهر خود را نـسبت بـه حـسنك                     -2
 مبغوض و مقتول دستگاه غزنويان ،ابراز داشته و او را مرثيـه گفتـه ، شـناخته نـشده اسـت                     

لفضل ،يادنامة ابوا » ر و امثال فارسي تاريخ بيهقي     تحقيق در اشعا  «الدين سجادي ،      ضياء (
، نامة فرهنگستان ، دورة     » شواهد شعري در تاريخ مسعودي    « و باسورث ،     228بيهقي ، ص    

شايد بيهقي هم به مالحظات سياسي نـام او     ) .173، ص   ) 1384خرداد  (هفتم ، شماره اول     
تاريخ بيهقي به تصحيح دكتر ياحقي      .(را نياورده  و در واقع راز قضيه را آشكار نكرده است             

  )970: ، ج دوم 1388و مهدي سيدي،
  

  :منابعفهرست 
 . انتشارات اميركبير:تهران بك شناسي، جلد اول، چاپ هفتم ،، س) 1373(بهار، محمد تقي -1
  .فردوسي دانشگاه :مشهد،تاريخ بيهقي، به تصحيح علي اكبر فياض ،)1375(بيهقي،ابوالفضل -2
  .انتشارات مهتاب:نتهرابيهقي،شرح وتوضيح دكترخليل خطيب رهبر،تاريخ ،)1374(ابوالفضل بيهقي، -3
  2 ،كتر محمـد جعفـر يـاحقي و مهـدي سـيدي           ،تاريخ بيهقي،به تصحيح د   )1388(بيهقي ،ابوالفضل  -4

  .انتشارات سخن:جلد،تهران 
 . انتشارات حق شناس :، بيهقي پژوهي در ايران ، چاپ اول ، رشت )1387(رضي ، احمد  -5
 :براگينـسكي ، تهـران    .سعيد نفيسي ،ي   ،   ،ديوان رودكي سمرقندي  ) 1385(رودكي ،جعفربن محمد     -6

 .انتشارات نگاه
 :،مشهد  خ بيهقي ،يادنامه ابوالفضل بيهقي    ،تحقيق در اشعار و امثال تاري     ) 1374(سجادي ،ضياءالدين    -7

 .انتشارات دانشگاه فردوسي
 .فردوسي دانشگاه انتشارات،،مشهدبيهقي ابوالفضل يادنامه،تاريخ بيهقي تراژديهاي،)1374(محمدشفيعي، -8
  . انتشارات فردوس:چاپ سوم ، تهران،، كليات سبك شناسي)1374(، سيروس شميسا  -9

 . نشر ميترا:، سبك شناسي نثر ، چاپ اول ، تهران ) 1376(شميسا ، سيروس  -10
 انتـشارات   :، مـشهد    يادنامه ابوالفـضل بيهقـي    ،ارزش اخالقي تاريخ بيهقي   ،  )1374 ( حميد  ، فرزام -11

 .وسيدانشگاه فرد
  . دانشگاه فردوسي:هاي استوار ادب فارسي، مشهد ،بنيان)1384(محمدي ، عباس قلي -12
 انتشارات  : مشهدبا مقدمه كاظم مدير شانه چي،      فرهنگ فرق اسالمي ،   ،)1372(مشكور، محمدجواد  -13

 .آستان قدس


