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 مهمقد

بناابراین، خاواه ادبیاات را     گیارد.  ای است که ادبیات در بستر آن شکل مای  زبان، زمینه
دهد، خاواه نقاش ادبای را یکای از کارکردهاای زباان        ر زبان رخ میای بدانیم که د حادثه

بدانیم، ناچار از پذیرش این امر هستیم که حتّی بررسی مفهومی تجریدی چاون زیباایی در   
کاه همیشاه     های ادبی های زبانی است. در این میان، یکی از دانش ادبیات، مستلزم واکاوی

شااناختی بااوده، دانااش  ظریااات نااوین زبااانو آشااکارا مترصااد اسااتفاده از دسااتاوردها و ن 
های یک متن، به طور مستقیم  شناسی برای بررسی و بیان ویژگی شناسی است. سبک سبک

ماتن متشاکل از ساطوحی     شناسی، روست. بنا بر سنّت دانش زبان با ساختمان زبان متن روبه
حِ آوایای،  شوند: ساطو  مراتبی( در نظر گرفته می است که گاهی به صورت پایگانی )سلسله

واژگانی، نحوی، معنایی و گفتمانی. این سطوح آگاهانه و یا به صورت ناخودآگااه ماورد   
تارین آثاار    گیرناد. بار ایان اسااس، یکای از بازر        شناسان قرار می توجه و استفادة سبک
هااا(، یعناای کتاااب  شناساای ادباای زبااان فارساای )و بااه نااوعی نخسااتین آن کالسایک ساابک 

شناسای   سابک  تاوان مشخصااب نماینادة    الشّاعرا( را مای   )ملاک محمدتقی بهاار   شناسی سبک
 معطوف به سط  واژگان )و بعضاب جمله( در نظر گرفت.

( که تأسیس آن باه صاورت تخصصای در    Narratologyشناسی ) دانش نوبنیاد روایت
شناسای و   هایی است که در حوزة سابک  نیمة دوم قرن بیستم انجام پذیرفته، از جمله دانش

تارین   ا سطوح کالن متن، مانند گفتمان ساروکار دارد. از طرفای، یکای از مهام    نقد ادبی، ب
گرا، پیوند و اتحااد بسایار نزدیکای باا      شناسی پساساخت های این دانش، یعنی روایت حوزه

توان امیدوار بود کاه دساتاوردهای ایان داناش در      دارد. بنابراین، می شناسی فنون علم زبان
 ز اهمیت و کاربردی باشد.شناسی حائ هایی چون سبک حوزه

زباان، ایادئولوژی و    کتااب الگوی  مورد استفاده در این پاژوهش کاه در فصال ساوم     
اثار پااول سیمپساون     (Language, ideology and point of view (1993)) زاویاة دیاد  

(Paul Simpsonارائااه شااده ) گاارا از یکسااو، و  شناساای ساااخت اساات، باار بسااتر روایاات
 )انتقادی( از سوی دیگر قرار دارد.گرا  شناسی نقش زبان
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رود، یکای از آثاار بسایار     که موضوع مورد آزمون این مقاله به شمار مای  تاریز بیهقی
رغام اینکاه باه نظار      مانده از قرن پنجم هجری قمری است. این کتاب، علای  پراهمیت باقی

در رسد امروزه به صورت کامل در دست نیست و حجام اولیاة آن و آنچاه کاه اماروز       می
: 6865نظران است )ر.ک؛ حاج بابایی،  باشد، محل اختالف محققان و صاحب دسترس می

اسات. از   پژوهان فارسای باوده   سنگ اهمیت تاریخی، همواره مورد توجه ادب (، هم95ا88
تارین عناصار بوطیقاایی ایان کتااب، شایوة روایات ماجراهاای          که یکای از بااهمیات   آنجا 

سی سبک نثر ابوالفضل بیهقی در سط  گفتماان روایای،   رسد برر تاریخی است، به نظر می
تواناد سانگ    ا روایای سیمپساون مای    بر اساس الگوهای نظری نوینی چون الگاوی وجهای  

های پیشنهادی از این دسات باشاد. در واقاع،     محکی برای الگوی مذکور و نیز دیگر طرح
شناسی و نقد  های نظری نوین برای سبک از یکسو بررسی ماهیت الگو هدف این پژوهش،

ادبی آثار کالسیک زبان فارسی و از دیگرسو، استفاده از متون کالسایک ادب فارسای باه    
 های مذکور است. منظور سنجش عیار الگو

ا روایاای سیمپسااون ایاان اساات کااه عااالوه باار   هااای الگااوی وجهاای یکاای از ویژگاای
یات را معاین   شناسی صوری اثر، این توانایی را دارد که میازان دخالات راوی در روا   سبک

های حاکم بر ذهنش،  ها و ایدئولوژی کند. این امر بدان معناست که راوی به سبب دیدگاه
دهای روایات دخیال     تواند در فراتر رفتن از واقعیات و جهات   با استفاده از عناصر زبانی می

نویسی در میان است، شناخت این عناصر زبانی بارای   باشد. هنگامی که پای تاریز و تاریز
 ردن به میزان اصالت روایت تاریخی اهمیت بسزایی خواهد داشت.ب  پی

، ادعاهای مکرر بیهقی مبنی بار حفاظ امانات در روایات تااریز و      تاریز بیهقیدر باب 
تعلق خاطر مورخان و ادبا به صاداقت او، موجاد ایان پرساش خواهاد باود کاه گذشاته از         

ان باه بررسای شایوة روایات     تاو  های نقلی، از حیث علمی به چه صورت می استناد به روش
 داری او در روایت تاریز پرداخت  خواجه ابوالفضل و ارزیابی امانت
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 . مبانی نظری و مروری بر مطالعات گذشته1

 شناسی روایت. 1گ1

  ، برخی دعااوی «شناسی روایت»های تبارشناسانة دانش  که رایج است، در پژوهش چنان
 مطالعاة »شناسای )کاه باه معنای      وی روایات اصطالح فرانسا »شود که  از این قبیل مطرح می

شناسای و... سااخته شاده( باه وسایلة تزوتاان        شناسای، جامعاه   در تقابال باا زیسات   « روایت
 Grammaire du)دسااتور دکااامرون  در کتاااب  (Tzvetan Todorovتااودورف )

Decameron( )6616و طباق اجمااع اهال فان،      6(88: 6833)هارمن،  « است م.( وضع شده
شناساای بااه وساایلة  گااذاری روایات  وجااود دارد کاه بنیااان   هاایی فکااری  نهااا و جریااا سانّت 

هااا عبارتنااد از:  تاارین ایاان جریااان  هاساات. شاااخص تااودوروف، مسااتقیماب منشااعب از آن 
 European( و ساااختگرایی اروپااایی )Russian formalismگرایاای روساای ) صااورت

Structuralism)5( )در این مورد، فرانسوی. 

هاای ذکار شاده، در     ای شایستة توجهی در زمینة تاریز جریانه به دلیل وجود پژوهش
است و مواردی که مستقیماب به الگاوی ماورد    ها کفایت شده ای مختصر به آن اینجا به اشاره

 اند. شوند، با تفصیل بیشتری بررسی شده استفادة این پژوهش مربوط می

اناد )ر.ک؛   اناده گرایی نیاز خو  گرایی روسی که بعضی از متفکران آن را شکل صورت
در  6658تا  6668 یها سال فاصلةای است که در  (، مکتب نقد ادبی51ا53: 6833صفوی، 

شناساان   گرایاان روسای بارای روایات     سنت پترزبور  شکل گرفت. میراثی کاه صاورت  
بنادی   ساختگرای پس از خود بر جای گذاشتند را، شاید بتوان در دو موضوع عماده طبقاه  

، و دیگاری تماایز   8(6865)ر.ک؛  پاراپ،  « هاای پریاان   ی قصاه شناسا  ریخت»کتاب کرد: 
)کاه معماوالب در فارسای باه ترتیاب باه       « fabula»و« syuzhet»هاا میاان    ای کاه آن  دوگانه
قائال بودناد. روش پاراپ بعادها      شاود،(  یما ترجماه  « داستان»و « کالم»یرنگ[ یا پ«]طرح»

« درآماااد» مقالاااةدر  ( متقااادمRoland Barthesیاااة آرای روالن باااارت ) ما دسااات
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(Introduction to the structural analysis of narratives, 1975)  و دیگرانی شد که
 کنند. یاد می« ساختگرای فرانسوی»تر:  از ایشان با عنوان ساختگرا و یا به عبارت جزئی

هاای مختلاف داناش بشاری، مانناد علاوم        گرایی، مفهومی است کاه در شااخه   ساخت
شاود و تقریبااب    شناسی، سینما و... باه آن پرداختاه مای    اسی، ادبیات، زبانشن اجتماعی، انسان

شناسی ابتادای قارن بیساتم و منشاعب از      ها سرآغاز آن را در زبان تمام متفکران این عرصه
شناساای  زبااان دورة( در کتاااب Ferdinand de Saussureآرای فردینااان دو سوسااور )

گرا که خود مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر ساخت شناسی دانند. روایت ( می6835) عمومی
شناسای شاد و    های علم زبان ها و پیشرفت شناسی سوسوری بود، مجدداب متأثر از جریان زبان

 گرا پا به عرصه گذاشت. شناسی پساساخت در این راستا، روایت

شناسان کالسیک، باه گارایش    های رویکرد این روایت هرمن پس از برشمردن کاستی
کناد   ( اشاره مای Contextualیمة دوم قرن بیستم به مباحث بافتاری )نشناسی در  ندانش زبا

شناسی پساساختگرا و  شناسی را سرآغاز روایت گرایی بر روایت و پیامد آن، تأثیر این بافت
 داند. یا پساکالسیک می

 گ روایی سیمپسون . پیشینة الگوی وجهی2گ1

، زباان، ایادئولوژی و دیادگاه   کتااب  ( در فصل سوم Paul Simpsonپاول سیمپسون )
کند که بار اسااس بساط و گساترش طارح       الگویی به منظور بررسی سبک روایی ارائه می
ا فاولر، خود ریشاه در   است. طرح آسپنسکی دانشمندانی چون آسپنسکی و فاولر نظام یافته

کاه از   شناختی مبتنی بار آن دارد  یتروابندی  ( و طبقهFocalizationسازی ) مفهوم کانون
 شود. شناسان ساختگراا محسوب می دستاوردهای ژرار ژنت ا یکی از نامدارترین روایت
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 سازی و انواع روایت )ژنت( کانون .1گ2گ1

 ,Tenseزماان دساتوری، جهات و وجاه  حالات )      مقولاة شناسی را به ساه   ژنت روایت

voice and moodفهااوم وجااه در ارتباااط بااا م مقولااةکنااد. در ایاان میااان،  ( تقساایم ماای
ساازی کاه    (. به زعم ژنت، کانون565ا566: 6865قرار دارد )ر.ک؛ حرّی، « سازی کانون»

سه ناوع   آورندةبر اساس انواعی که دارد، به وجود  شناختی است، ای روان در اساس مسئله
 گردد: روایت محسوب می

 ی دانای کلّای اسات کاه بار    اواین نوع روایت، حاکی از ر«: روایت فاقد کانون»الف( 
 تمام خفایا و زوایای داستان مطلقاب آگاه است.

ای  در این ناوع روایات، باا راوی داناای کهال محدودشاده      «: شدگی درونی کانون»ب( 
 کند. های داستان اظهار نظر نمی رو هستیم که دربارة افکار و احساسات شخصیت روبه

در ایاان وضااعیت، راوی گزارشااگری اساات کااه تنهااا  «: شاادگی خااارجی کااانون»ج( 
 (.63ا67: 6866کند )ر.ک؛ خادمی،  بیند، روایت می یزهایی را که میچ

 گ فاولر . طرح آسپنسکی2گ2گ1

شاناختی مادرن،    های آسپنسکی، با استفاده از مضامین روایت فاولر در راستای پژوهش
باه شارح ذیال     در روایت« دیدگاه»ای برای مفهوم  بندی چهارگانه مانند آرای ژنت به طبقه

 کند. دست پیدا می

 الف( دیدگاه درونی نوع اول

کند، حاضر اسات.   در این نوع روایت، راوی به نوعی در درون داستانی که روایت می
کنناد و موجاب    است که وجهیت را القاا مای    بنابراین، او الجرم از استفاده از عناصر زبانی
 شوند. ایجاد موقعیت ایدئولوژیکی خاص راوی می
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 ب( دیدگاه درونی نوع دوم

حقاایق   همةاین وضعیت، با اینکه راوی دانای کهل خارج از داستان قرار دارد، اما به  در
 های داستان دسترسی تام دارد. ذهنی و عینی شخصیت

 ج( دیدگاه بیرونی نوع سوم

 ها دسترسی ندارد. ها و نیّات شخصیت در این نوع دیدگاه، راوی به هی  یک از درونی

 د( دیدگاه بیرونی نوع چهارم

هاای   هاای شخصایت   شخص بدون دسترسای باه درونای    این نوع روایت، راوی اول در
افخمی و علاوی،   شود )ر.ک؛ ها ظاهر می و ندانستگی داستان، با روایتی سرشار از تردیدها

 (.76ا17: 6835

 . الگوی وجهی گ روایی سیمپسون3گ2گ1

ه را قابال  مهام درباارة مفهاوم دیادگا     مقولاة پاژوهش فااولر، چهاار     ادامةسیمپسون در 
 باشد: داند که به شرح زیر می شناسایی می

 (.Spatialالف( دیدگاه مکانی )

 (.Temporalب( دیدگاه زمانی )

(: ایان دیادگاه معارف وضاعیتی     Psychologicalشاناختی )  ج( دیدگاه در سط  روان
یناة طارح   زمینادة داساتان هساتند. ایان مقولاه      گواست که وقایع روایت، وابسته به آگاهی 

 گیرد. یی سیمپسون قرار میرواا  یوجهی الگو

 (.Ideological( )Simpson‚ 1993: 10-11د( دیدگاه در سط  ایدئولوژیک )
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 کند: شناختی به دیدگاه را به شرح زیر معرفی می در ادامه، سیمپسون سه رویکرد روان

 الف( رویکرد ساختگرا

 (Generetiveزایشی ) \ب( رویکرد زایا

کند که خاود باا آن همسوسات،     ه سیمپسون معرفی و ادعا میج( اما رویکرد سومی ک
هاا روایات خاود را باه      آن واساطة شناختی که راویاان باه    یلة تمرکز بر ابزارهای زبانوسبه 

 شود. دهند، مشخص می یمسمت خواننده سو  

یادة او درباارة( حقیقات    عقاز دید سیمپسون، وجهیت به گرایش گوینده به سامت )یاا   
ینادة اصالی نقاش    نماگردد. بنابراین، وجهیات   یلة جمله، اطال  میوسبه شده  گزارش بیان

دارد کاه چهاار سیساتم     (. سیمپساون اذعاان مای   Simpson‚ 1993: 4بینافردی زبان است )
 اند، عبارتند از: فاولر بیان شده وجهی در زبان انگلیسی که به وسیلة

 (Deonticالف( وجهیت انشایی  امری )

 (Boulomaicب( وجهیت تمنایی )

 (Epistemicج( وجهیت شناختی )

 (.Perception( )Ibid.: 44-45د( وجهیت ادراکی )

سیمپسااون بااا اشاااره بااه اینکااه در کااار فاااولر از منظاار دسااتوری، انااواع عناصاار زبااانی  
(، صافات و قیاود ارزیاابی    Modal auxiliariesسازی مانند افعال وجهای کمکای )   وجهی
(Evaluative adjectives and adverbs ( جمالت عماومی ،)Generic sentences ...و )
 پردازد که عبارتند از: اند، به شرح چهار سیستم وجهی فو  می کار رفته به

الف( وجهیت انشایی  امری: این سیستم وجهی به عنوان گرایش گویناده باه درجاات    
 شود. اجبار در نمایش اعمال معیّن و کالب واقعیت موجود بررسی می
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هاا و   کاه نمایاانگر خاواهش     منایی: در این نوع وجهیات، افعاال وجهای   ب( وجهیت ت
 دهند. مرکزی را تشکیل می هستةتمایالت گوینده هستند، 

ج( وجهیت شناختی: وجهیت شناختی با توجه به اطمینان یا عادم اطمیناان گویناده در    
 گردد. شده مشخص می بیان گزارةباب حقیقت 

ارتباط با وجهیات شاناختی اسات و از طرفای،      د( وجهیت ادراکی: وجهیت تمنایی در
 ویژه حس بینایی دارد. ارتباطی مستقیم با حواس، به

شده از سوی سیمپسون، در آغاز باا تماایزی اساسای میاان دو ناوع       در چهارچوب ارائه
 شوند: مشخص می Bو  A مقولةهای  روایت مواجه هستیم که به ترتیب با عناوین روایت

گار در داساتان اسات.     شاخص مداخلاه   وله مرباوط باه راوی اول   : این مقA مقولةالف( 
، (Positiveگاردد: مثبات )   بنادی مای   الگوهاای وجهیات تقسایم    حوزةخود به سه  A مقولة
گاناه کاه در الگاوی سیمپساون      هاای ساه   (. وجهیات Neutralخنثی )و  (Negativeمنفی )
م راوی به داساتان )مثبات(،   گیری مستقیم و اشراف تا اند، مبتنی بر موضع کار گرفته شده به

طرفی و عدم هر گونه قضاوت هساتند کاه باا     تردید و یا ابهام راوی )منفی( و درنهایت، بی
 شوند. شناختی نمایانده می عناصر زبان

: راوی این ناوع روایات، ناامرئی، انتزاعای و غیرمشاارکتی اسات و باه دو        B مقولةب( 
 شود: بندی می دسته تقسیم

(: وجه روایتگر، وضعیتی است کاه در حالات روایات    Narratorialا وجه روایتگر )6
 های داستان باشد. انداز شخصیت شخص، وقایع خارج از چشم  سوم

های  (: در این حالت، با بازنمایی ذهنیت یکی از شخصیتReflectorا وجه بازتابگر )5
 هستیم. رو روبهداستان 
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وهش به سه وضعیت مثبت، منفای  نیز در هرکدام از وج B مقولة، A مقولةدرست مانند 
( قطاب  6نهاه )  دهنادة  شاکل شود. بنابراین، چهارچوب مورد اشااره،   بندی می و خنثی تقسیم

 گردد. دیدگاه است که به شرح ذیل بیان می

 :A مقولة

 (A+ve)مثبت الف( وجه 

 (A−ve) یمنفب( وجه 

 ج( وجه خنثی

 (:B(N)گر ) وجه روایت B مقولة

 (B(N) +veالف( وجه مثبت )

 (B(N)−veب( وجه منفی )

 (B(N) neutral) یخنثج( وجه 

 B(R) وجه بازتابگر  B مقولة

 (B(R) +veالف( وجه مثبت )

 (B(R)−veب( وجه منفی )

 (B(R) neutral) یخنثج( وجه 

ماناد، طارح ایان بحاث از ساوی       یمای که دربارة کامل کردن این الگو باقی  تنها نکته
گاردد و تنهاا    هی  گاه با یک وجه ثابت شناسایی نمای یک متن واحد »سیمپسون است که 

« ایاان ادعااا قاباال بیااان اساات کااه یااک وجااه در یااک مااتن، چیرگاای و وجااه غالااب دارد  
(Simpson‚ 1993: 74.) 
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 . روش پژوهش2

 بندی کتاب . طبقه1گ2

هایی از این قبیال   بندی ، با فصلتاریز بیهقیهای مختلف  ها و تصحی  در بررسی نسخه
 یم:شو مواجه می

 مسعود و ماجری من األحواله. الدّولةشهابالعهد باألمیر  والیةفی معنی  المقامةا 

 و... أربعمائةاثنی و ثالثین و سنةا 

گرایانااه و  شناساای باار بنیادهااای شااکل کااه پاایش از ایاان نیااز ذکاار شااد، روایاات  چنااان
هاای   الگاو هاا و   اسات. بناابراین، دور از انتظاار نیسات کاه نظریاه       ساختگرایانه شکل گرفته
شناسی، نیازمند رویکردی فرمالیستی و ساختاری به متن باشاند.   برآمده از دل دانش روایت

نگاری   که ذکر آن رفت، به دلیال جزئای   تاریز بیهقیهای سنّتی  بندی رسد فصل به نظر می
هاای ماذکور،    یبناد  بیش از اندازه، فاقد ایان رویکردهاا باه ماتن هساتند. از طرفای، فصال       

رسد ارتباط شایان توجهی میان کلیات اثار ایجااد کنناد      ارند و به نظر نمیوضعیتی خطی د
 های خاص خود در امر پژوهش خواهد بود. که این امر موجب دشواری

هاا و سااختارهای صاوری موجاود در      نگارندگان این پژوهش به منظور کشف شباهت
ای  پاژوهش، باه شایوه    تر و مفیدتر برای تسهیل امار  کلی  بندی متن و در راستای ایجاد طبقه

، آن را بارها مورد خاوانش قارار دادناد. ماحصال اتخااذ چناین روشای در        5پدیدارشناسانه
 هاای آن باود؛   هاای صاوری میاان برخای قسامت      ، کشف شاباهت تاریز بیهقیمطالعة متن 
هاا قارار    مایة ساختارمند متفاوت و یا ژانر متمایز ایان قسامت   هایی که بر پایة درون شباهت
ای در ایان زمیناه گردیاد؛     بنادی ویاژه   در نهایت، منجر به اعماال و اباداع طبقاه    داشت که
 که شامل موارد و موضوعات زیر است:  بندی طبقه
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های مألوف در نثر کالسیک ادبیات فارسی است  نویسی از سنّت نویسی: خطبه ا خطبه6
اسات کاه عمادتاب در    ای برای پادشاهان )و احتماالب پادشاه زمانه( و دیگاران   و شامل پندنامه

 شود: ابتدای هر بخش از کتاب نوشته می

اند که از وحای قادیم کاه     اند، چنین گفته حکمای بزرگتر که در قدیم بوده»
ایزد... فرستاد به پیامبر آن روزگار، آن آیت که مردم را گفت که ذات خاویش  

است:  تهبدان؛ که چون ذات خویش بدانستی، چیزها را دریافتی، و پیامبر ما... گف
... و این لفظی آیت کوتاه با معانی بسیار، کاه هار کاس کاه خویشاتن را نتواناد       

 (.695: 6838)بیهقی، « شناخت، دیگر چیزها را چگونه تواند شناخت 

و هر بنده که خدای... او را خِربدی روشن عطا داد و با آن خِربد که دوساتِ  »
یار شود و اخبار گذشتگان بحقیقت اوست، احوال عرضه کند و با آن خِربددانش 

را بخواند و بگردد و کار زمانة خویش نیز نگاه کند، بتواند دانست که نیکوکاری 
چیست و بدکرداری چیست و سرانجام هر دو خوب اسات یاا ناه و مردماان چاه      

 (.693)همان: « گویند و چه پسندند و چیست که از مردم یادگار ماند نیکوتر

در ایان نوشاته، باه قیااس از واژة     « نگااری  ا تااریز  فارا »ی: اصاطالح  نگاار  ا تاریز ا فرا5
پاردازد )کاه    که زبان باه خویشاتن خاویش مای     است. آنجایی فرازبان  فرازبانی ساخته شده
رو هساتیم. بناابراین، باه     شناسی است(، با امری فرازبانی روبه بارزترین نمونة آن دانش زبان

گوید،  یز یا چگونگی کتابت تاریز خود سخن میقیاس، وقتی مورّخی از چند و چون تار
 نویسی مواجه هستیم: با فراتاریز  فراتاریز

و غرض من نه آن است که مردم این عصر را بازنمایم حال سلطان مسعود... »
اند و از بزرگای و شاهامت و تفارّد وی در هماة ادوات سیاسات و       که او را دیده

ای بنویسام و بناایی    تااریز پایاه   ریاست واقف گشته. اما غرض من آن است کاه 
 (.656)همان: « که ذکر آن تا آخر روزگار باقی ماند بزر  افراشته گردانم؛ چنان

های بزر  اندیشاه   است تا از شال ولکن چون دولت ایشان را مشاول کرده»
اند تا به هی  حال خللی نیافتد که دشمنی  کنند و میان بسته دارند و کفایت می می

اعنی شاد شود و به کام رسد، باه تااریز رانادن و چناین احاوال و      و حاسدی و ط
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« اخبار نگاه داشتن و آن را نبشتن چون توانند رسید و دلهاا چاون توانناد بسات     
 (.616)همان: 

که به ادعای خاود او در   تاریز بیهقیهایی از کتاب  برداری: قسمت ا استنساخ   نسخه8
بنادی   ، ذیال عناوان استنسااخ طبقاه     نقال گردیاده  خالل کتابش، مستقیماب از نوشتار دیگری 

 است: شود که مستقیماب نقل گردیده های دیوانی نیز می است. این مقوله شامل نامه شده

و چون در ضمان سالمت و نصرت به بلاز رسایدیم ا زنادگانی خاان اجال       »
دراز باد ا و همة اسباب ملک منتظم گشت، نامه فرمودیم با رکابداری مسارع تاا    

ه ایزد، عزَّ ذکرهه، تیسیر کرد ما را، از آن زمان که به سپاهان برفتیم، تاا ایان   ازآنچ
های خوب که اوهام و خاطر کس بدان نرساد،   وقت که به اینجا رسیدیم، از فت 

هاا   هاکه میاان خانادان   واقف شده آید و بهره از شادی و اعتداد به حکم یگانگی
)هماان:  « سلطان مسعود به قدرخان( مؤکد است، برداشته آید )قسمتی از نامة اول

593.) 

بدان وقت که آن پادشاه به غور رفت و آن امیران  و جدّ مرا که عبدالافارم،»
داوری که والای آن ناحیات باود ا از      را آنجا فرود آوردند، به خانة بایتگین زمین

دست امیر محمود ا فرمود تا به خدمت ایشان قیام کند و آنچه بباید از وظایف و  
 (.615)همان: « دارد رواتب ایشان، راست می

شود که خواجه ابوالفضل در حال  هایی اطال  می ا گزارش: عنوان گزارش به قسمت5
بیان تاریز با لحنی کامالب گزارشگرانه است و گزارش او مبتنی بر این دو واقعیت است کاه  

حضاور داشاته،    است و یاا مااجرا از شخصای کاه در مااجرا      یا خود در ماجرا حضور داشته
 است: شنیده شده

ساالر بود و والیت بلاز   رفت که سپاه وشالِ درگاه همه بر حاجب غازی می»
و سمنگان او داشت وکدخدایش سعیدِ صّراف در نهان بار وی مشارف باود کاه     
هرچه کردی، پوشیده بازنمودی، و هر روزی به درگاه آمدی به خدمت، قریاب  

کشیدند و چند حاجاب   رکشان در پیشِ او میسی سپر به زر و سیم، دیلمان و سپ
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که هر کسی به ناوعی   باکاله سیاه و با کمربند در پیش وغالمی سی در قفا، چنان
از انواع چیزی داشتی و ندیدم که خوارزمشاه یا ارسالن جاذب و دیگار مقادّمانِ   

 (.633)همان: « امیر محمود بر این جمله به درگاه آمدندی

ت پوشیده که منکر نیساتم بزرگای و تقادّمِ خواجاة     پس در آن میان مرا گف»
اسات از روزگاارِ دراز، اماا مردماان      عمید بونصر را و حشامت بازر  کاه یافتاه    

یابند. هرچند ما دو تن امروز مقدّمیم  دررسند و به خداوند پادشاه نام و جاه می می
خواهاد  درین دیوان، من اورا شناسم و کهترِ وِیَم. مراخداوند سلطان شالی دیگر 
کاه مان    فرمود، بزرگتر از این که دارم. تا آنگااه کاه فرمایاد، چشام دارم، چناان     

حشمت و بزرگِی او نگاه دارم، او نیاز مارا حرمات دارد. اماروز کاه ایان منشاوِر        
در آن باااب سااخن بااا ماان از آن گفاات کااه او را و دیگااران را  مشاارفان فرمااود،

و اموال بِه از وی راه بارم. امّاا    مقرّرست که به معامالت و رسومِ دواوین و اعمال
من حرمتِ او نگاه داشتم و با وی بگفتم و توقّع چنان بود که مرا گفتی نبشتن، و 
کاه   چون نگفت، آزارم آمد و ترا بدین رنجه کردم تا این با تو بگویم تا تو چنان

 (.667)همان: « صواب بینی، بازننمایی

اجمال  هایی است که بیهقی به ل بر قسمتنویسی عموماب مشتم نویسی: خالصه ا خالصه9
 گوید: است، سخن می دربارة ماجراهایی که در مجلدات قبلی ذکر آن رفته

و آن افاضل که تاریز امیر عاادل سابکتگین را، رضای ا... عناه، براندناد، از      »
ابتاادای کااودکی وی تااا آنگاااه کااه بااه ساارای البتگااین افتاااد، حاجااب باازر  و 

کارهای درشت که بار وی بگذشات تاا آنگااه کاه درجاة        ساالر سامانیان، و سپاه
کاه   امارت غزنین یافت و در آن عزّ گذشته شد و کار به امیر محمود رسید، چنان

 (.656)همان: « نبشته و شرح داده، و من نیز تا آخر عمرش نبشتم

ام پیش از این حال اریار ، ساالر هندوستان در روزگار امیر محمود،  بیاورده»
عنه، که باد در سَرِ وی چگونه شد تا چون نیم عاصی گرفتند او را، ودر  رضی اهلل

ملک محمد خود تن فرا ایشان نداد، و در این روزگار که خواجة بازر  احماد   
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حیلت برکشید و چون امیر را بدید، گفت: اگار   را از هندوستان به چه  حسن وی 
 (.511)همان: « کار است، نباید که نیز اریار  آنجا شود هندوستان به

ای: بیهقی بر مبنای مشابهت موضاوع و یاا بعضااب تفسایر      های تاریخی  افسانه ا حکایت1
هااای تاااریخی پاایش از خااود  تاااریز و پناادگویی، حااین گاازارش تاااریز بااه بیااان روایاات 

 ای مبتنی بر تاریز اسالم دارند: ها عمدتاب شمه پردازد. این حکایت می

مون خلیفه باه مارو عتااب کارد باا حساینِ       اند که فضل وزیرِ مأ چنین آورده»
مصعب، پدرِ طاهرِ ذوالیمینین، و گفت: پسرت طاهر دیگرگونه شد و بااد در سار   

ابم در ایان   شناساد. حساین گفات: ابی هاا الاوزیره، مان پیاری        کرد و خویشتن را نمی
دولت، بنده و فرمانبردار، و دانم که نصیحت و اخالصِ من شاما را مقارّر اسات،     

بردارتار اسات و جاوابی دارم در باابِ وی      تار و فرماان   رم طاهر از من بناده اما پس
)همااان:  «سااخت کوتاااه، امااا درشاات و دلگیاار  اگاار دسااتوری دهاای، بگااویم... 

 (.668ا636

کاه بیاساوده باود، در شاب طااهر نزدیاِک وی آماد ساخت           پس یک هفته»
مأمون بر وی  کرد نیکو و بسیار تواضع نمود و آن ملطّفه به خطّ پوشیده و خدمت

عرضه کرد و گفت: نخست کسی منم که به فرماان امیرالماؤمنین، خداونادم تارا     
کرد، و چون من این بیعات بکاردم، باا مان صادهزار ساوار و پیااده         بیعت خواهم

 (.666: 6838)بیهقی، « کرده باشند است، همگان بیعت

ه در امتاداد  روشای اسات کا    ،کارگرفته شده در ماتن، در واقاع   ابداعی و به بندی بخش
اساات کااه دانااش  دارد. گفتناای  گرایااان روساای در مواجهااه بااا مااتن قاارار   ت شااکلساانّ
 بنادی  بخاش  گرایی روسای تعلاق دارد. بناابراین،    ت شکلنیز از اساس به سنّ شناسی روایت
به دو دلیل عمده وضع گردید؛ بدین معنا کاه اوالب دسترسای باه ماتن باا توجاه باه         ابداعی،

که خواهد آماد، باه    تر است. ثانیاب چنان الوصول های سنّتی، سهل یبند ناکارآمد بودن بخش
گرایای و در واقاع،    دلیل اینکه در راستای این پژوهش، در عاین گارایش باه سامت کمّای     

سنجی در نظر داشتن عوامل کاربردشناختی و گفتمانی در برخی موارد، گریزناپاذیر   سبک
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ن ماهیت گفتمانی و یا مسامحتاب ژانار  پذیرفته، به سبب روشن کرد بندی صورت بوده، بخش
دسات   گرفتاه، پایاة باه     بندی صاورت  است. در واقع، بخش هر بخش کارایی بیشتری داشته

 است. است و در کشف وجهیت جمالت، تأثیر مستقیم نداشته ها از متن بوده آوردن داده

ف شاده در ایان پاژوهش، عاالوه بار کشا       کاار گرفتاه   بنادی اباداعی باه    بنابراین، طبقاه 
اسات کاه باه     ارتباطات ساختاری در کل متن و تسهیل بررسی آن، این ویژگی را نیز داشته

هاای متفااوت از    کننادة گفتماان   دلیل تعلق هر طبقه به ژانری متفااوت، در واقاع، مشاخص   
رود در صاورت عملکارد صاحی  الگاو بار ماتن، باا نتاایج          است و انتظار می یکدیگر بوده

رو باشیم؛ چراکه به عناوان مثاال، مقولاة     های ذکرشده روبه همتفاوتی در زمینة وجهیت طبق
بایاد از عناصار داللای     خطبه به عنوان یک گفتمان، به دلیل سرشت تعلیمی و تربیتی خاود  

مشخص برخوردار باشد که بر اشراف گوینده به مباحث فرهنگی، اخالقی، دینی و... و نیز 
کنناد )وجهیات    ی او داللات مای  کاارگیری جماالت عاام از ساو     های مکرر و باه  قضاوت

مثبت(، در حالی که گزارش تاریخی، در صورت یک روایت مورخاناة مبتنای بار امانات،     
گیری و در نتیجه، وجهیتی کامالب خنثی را داشته باشد. از طرفی، از آنجاا   باید حداقل جهت 
رح ا روایی سیمپسون در بدو امار باه منظاور بررسای ادبیاات داساتانی طا        که الگوی وجهی 

بندی موجود به واسطة مشخص کردن ژانرهای مختلف، ایان مزیات را    است، طبقه گردیده
خواهد داشت که ژانری را که احتمال وجاود بوطیقاای روایای در آن وجاود دارد، باه ماا       
نشان خواهد داد و در نتیجه، مشخص خواهد شد که الگوی مورد اساتفاده در کادام طبقاه    

وارگای   بندی فو  قطعیت قطاب  زم به ذکر است که طبقهال کارایی بیشتری خواهد داشت.
بنادی   را که بر مبنای مقوالت فو  طبقه تاریز بیهقیهای مختلف  ندارد و بعضی از قسمت

 توان در دو و یا سه طبقة مذکور جای داد. اند، در واقع می گردیده

 . وجهیت2گ2

ا  هیت الگوی وجهیکه پیش از این نیز ذکر شد، تمرکز این پژوهش بر محور وج چنان
شاده از ساوی سیمپساون در حاین      های ارائاه  روایی سیمپسون است؛ چراکه با مالحظة مثال
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شود که توجاه وی باه ادبیاات داساتانی در معناای مادرن آن )از        معرفی الگو، مشخص می
است. این در حالی است که زمینة مورد بررسی این مقالاه،   عصر رمان به بعد( معطوف بوده

رود، ناه ادبیاات. ثانیااب     نگاری به شمار می ، اوالب در کنه خود تاریزتاریز بیهقی یعنی کتاب
گذرد. بناابراین، در نظار گارفتن تماایز ظریفای مانناد        حدود یک هزاره از نگارش آن می

دهندة محور زاویة دید الگوی سیمپسون است، در چنین اثری،  زاویة دید راوی که تشکیل
باشاد و   ام خواهد بود. این امر، نیازمند بررسی تفصیلی مجزا مای طبیعتاب دچار اغتشاش و ابه

 بحث باز است.

دیادگاه در روایات داساتانی    »، یعنای  زبان، ایدئولوژی و دیادگاه در فصل سوم کتاب 
(Narrative fictionدستور وجهی :)»   ا روایای خاود    ، سیمپسون به معرفای الگاوی وجهای
دهاد. نکتاة پراهمیات، اساتفاده از      شاکل مای  پردازد که چارچوب نظری این رسااله را   می

 است. (Modal grammar) اصطالح دستور وجهی

شناسی، تالش بارای تادوین دساتور     های ساختگرایانه در دانش روایت یکی از ویژگی
اسات؛ یعنای هماان گوناه کاه در       شناسای شاکل گرفتاه    داستان بوده کاه باه قیااس از زباان    

هاای زباان باه شامار      شاکله و نظام سااختاری جملاه   شناسی، دستور عموماب پرداختن به زبان
رود، ساختگرایان نیز به دنبال کشف نظام و ساختار نهفتة درون داساتان )یاا باه عباارت      می
اما اساتفادة سیمپساون از واژة دساتور در اینجاا، داللات بار تماایز         تر، روایت( بودند. دقیق

ایز هماان اساتفاده از ابزارهاای    ظریفی میاان تفکار او و تفکار سااختگرایی دارد و ایان تما      
شااناختی باارای ارائااة الگااویی از ساااختارهای روایاات اساات و بااه واقااع، در الگااوی    زبااان

رو  شناسای روباه   رو نیساتیم، بلکاه باا خاود زباان      شناسای روباه   سیمپسون، ما با قیاس از زبان
 هستیم.
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 . اعمال روش3گ2

سات کاه در زمیناة ادبیاات     م.(، اساساب طرحی ا6668الگوی پیشنهادی پاول سیمپسون )
تااریز  های داستانی موجاود در کتااب    است. با در نظر گرفتن موتیف داستانی شکل گرفته

ویژه مجلد ششم آن، این انتظار وجود دارد که الگوی مذکور، الگویی مناسب به  ، بهبیهقی
تن )خصوصااب در  شناسی روایی کتاب از یک سو و تعیاین وجهیات ما    منظور بررسی سبک

گونة آن( از سوی دیگر باشد. الزم به ذکر است که یکی از ایرادهایی  گزارش های قسمت
کنند، این اسات کاه باا     ( بر این الگو وارد می6831نظرانی مانند مایکل توالن ) که صاحب

نگر خواهد باود   توجه به تمرکز این الگو بر عناصر زبانی، روش مورد استفاده کامالب جزئی
دیاد از   رد بررسی این الگو، یعنای وجهیات از یاک ساو و زاویاة      و از آنجا که موضوع مو

سوی دیگر در سط  کاربردشناختی زبان قارار دارناد، شایوة جزءنگراناة ایان الگاو دچاار        
ابهاماتی خواهد بود. در واقع، الگوی سیمپسون به بحث گفتمان روایی تعلاق دارد. بار ایان    

لفیاق دو رویکارد اساتقرایی و قیاسای،     است تا باا ت  اساس، در این پژوهش سعی بر آن بوده
الگوی مورد بررسی هم از سط  کالن )گفتمان( و هم از سط  خهرد )واژگان و جمله( بار  

رویکردهاای قیاسای و    متن اعمال گردد و برای این منظور، در برخی از ماوارد، توأماان از  
ت به صاورت  باید وجهیت جمال است؛ بدین معنا که از یک سو  استقرایی استفاده گردیده

بایاد در بافات    شاده   گردید و از دیگر سو، وجهیت جماالت تشاخیص داده   مجزا تعیین می
بناادی ابااداعی  گرفاات کااه البتااه بااا طبقااه مااورد ساانجش قاارار ماای تاار مااتن سااطوح کااالن

نگار باه ماتن ماورد بررسای، تقویات        گرفته در این پژوهش، رویکرد قیاسی و کال  صورت
 است. شده

ال روش استقرایی در این زمیناه، مساتلزم کشاف و اساتخراج     شایان ذکر است که اِعم
هاای ماتن و بررسای عناصار واژگااانی آن باود و چاون ماتن ماورد بررسای از نظااام           جملاه 
گیرتارین   ترین و وقت بندی نسبتاب متفاوتی با زمان حاضر برخوردار است، یکی از مهم جمله

کاه در ایان    به عنوان مثاال، چناان  های متن بود؛  مراحل انجام این رساله، تعیین حدود جمله
گاردد کاه در حاوزة نثار کالسایک زباان        های دیگر مشااهده مای   کتاب و برخی از کتاب
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عطاف، جماالت بسایار طویال     « و»فارسی قرار دارند، نویسندگان آن با استفاده از حارف  
نمایاد و اماروزه چناین جماالت مرکّبای       سازند که در زمان حاضر نامعمول مای  مرکّبی می
برای ایان منظاور نیاز از     گردند. و در کاربرد، تبدیل به تعداد بیشتری جملة بسیط می عمالب

هاای ساجاوندی    روشی تلفیقی بهره گرفته شد؛ بدین معنا که عالوه بر لحا  کاردن نشاانه  
و البتاه   9نیز رجوع گردید (Linguistic intuitionشناختی مؤلفان ) مصح  آن، به شمّ زبان
تر بردن دقت این مرحله، متن مورد بررسی چندین بار ماورد باازخوانی   به منظور هرچه باال

دست آمده پس از هر بار خاوانش، تقریبااب    های آماری به قرار گرفت. گفتنی است که داده
یکسانی شایستة توجهی داشتند. عالوه بر این، بارای باه نماایش گذاشاتن شایوة اساتخراج       

گرفته قارار   بندی صورت مجزا بر اساس طبقه ها، کلّ متن به تفکیک جمله در جداول جمله
 داده شد؛ به عنوان نمونه:

 318ـ349فراتاریخ نویسي: آغاز مجلد ششم، صص 

 جمله ردیف
نوع 
 وجهیت

 صفحه

3 

هماای گویااد ابوالفضاال محماادبن الحسااین البیهقاای... »
هرچنااد ایاان فصاال از تاااریز مساابو  اساات بدانچااه    

 «.بگذشت در ذکر، لکن در رتبه سابق است
 656 خنثی

5 

دانست که امیر ماضی... شکوفة نهاالی باود    ببایدابتدا »
که ملک از آن پیدا شاد و دررساید چاون امیار شاهید      

 «.مسعود بر تخت ملک و جایگاه پدر بنشست
 656 مثبت

1 

اند و آنچه مرا دست داد، باه   آنچه بر ایشان بود، کرده»
مقدار دانش خویش نیز کردم تا بادین پادشااه بازر     

 «.سیدمر
 656 خنثی
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 309ـ300گزارش: حشمت حاجب غازی، صص 

 جمله ردیف
نوع 
 وجهیت

 صفحه

6 
رفات کاه    وشالِ درگااه هماه بار حاجاب غاازی مای      »
 «.ساالر بود و والیت بلز و سمنگان او داشت سپاه

 633 خنثی

5 
وکدخدایش سعیدِ صّراف در نهان بر وی مشرف بود »

 «.که هرچه کردی، پوشیده بازنمودی
 633 خنثی

8 

و هر روزی به درگاه آمدی باه خادمت، قریاب سای     »
سااپر بااه زر و ساایم، دیلمااان، و سپرکشااان درپاایشِ او   

کشیدند و چند حاجب باکاله سیاه و باا کمربناد در    می
که هر کسی باه ناوعی    پیش و غالمی سی در قفا؛ چنان

 «.از انواع چیزی داشتی

 633 خنثی

5 
ن جااذب ودیگاار  و ندیادم کاه خوارزمشاااه یاا ارسااال   »

 «.مقدّمانِ امیر محمود برین جمله به درگاه آمدندی
 633 خنثی

بر اساس شیوة پیشنهادی سیمپسون و مفساران آن، ماوارد ذیال بارای کشاف وجهیات       
رساد در کالّ مجلاد     که به نظار مای   تمام جمالت لحا  گردید. الزم به ذکر است از آنجا 

عیات گفات کاه وجهیات منفای مشااهده       تاوان باا قط   ششم، تنها در مورد یاک جملاه مای   
 گردد: می

تا چون در این روزگار، این تاریز کردن گرفتم، حرصم زیاد شد بر حاصل »
کاه چاون باه     اندیشام  مای کردن آن؛ چراکه دیرسال است تا من در این شاالم و  

روزگار مبارک این پادشاه رسم، اگر نکتها به دست نیامده باشد، غبنای باشاد از   
اندیشدم کاه البتاه متضامن معناای دغدغاه و نگرانای        به فعل می« )فائت شدن آن

 (.618: 6838داشتن است توجه گردد( )بیهقی، 

 اند: کار رفته بنابراین، موارد ذیل عمدتاب در راستای کشف وجهیت مثبت به
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 الف( وجود واژگان موجد وجهیت در جمله:

 (.698)همان: ...« بایدگِرد عالم گشتن چه سود  پادشاه ضابط »ا 

چنان افتاد در اوائل سنة خمسین و اربعمائه که خواجه بوسعد عبادالافار   خوباتفا  »ا 
فاخربن شریف، حمید امیرالمؤمنین... فضل کرد و مارا در ایان بیاولاة عطلات بازجسات و      
« نزدیک من رنجه شد و آنچه در طلب آن بودم، مرا عطا داد و پس به خط خویش نبشات 

 (.618)همان: 

 عل کمکی وجهی.* باید: ف

که پادشاهی چون محماود ایان جهاان بادو       که این پسرم بود بزرگامرداپس گفت: »ا 
نیکو بداشت و هار خردمناد کاه     سخت و ماتم پسر، داد و پادشاهی چون مسعود آن جهان

 (.581)همان:  «این بشنید، بپسندید

 * بزرگا... و سخت...: صفات ارزیابی.

 کند، اشراف تام دارد: ب( راوی به چیزی که روایت می

ایزد، عزّه ذکرهه، چون خواست که دولت بدین بزرگی پیدا شود بر روی زمین، امیار  »ا 
 (.695)همان: « عادل سبکتگین را از درجة کفر به درجة ایمان رسانید...

پس بباید دانست که برکشیدن تقدیر ایزد... پیراهن ملک از گروهی و پوشانیدن در »ا 
ن حکمتی است ایزدی و مصلحتی عام مر خلاق روی زماین را کاه درک    گروه دیگر اندرا

است و کس را نرسد که اندیشه کند که این چراست تاا   مردمان از دریافتن آن عاجز مانده
دادن اشاراف و بااور    گردد، این جمله عالوه بار نشاان    که مشاهده می )چنان« به گفتار رسد

 (.696د وجهیت ]باید[ نیز هست( )همان: راوی به امری متافیزیکی، حاوی واژگان موج
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وار سلطانی وی نیرو گرفت و بر باال شد روزی چند  چه اسکندر مردی بود که آتش»ا 
های بزر  که گرفت و در آبادانی جهاان   سخت اندک و پس خاکستر شد و آن مملکت

 (.698)همان: « ها بگذرد که بگشت، سبیل وی آن است که کسی بهر تماشا به جای

باه وجهیات مثبات    »نویسد:  ا روایی سیمپسون می ن در شرح و تفسیر الگوی وجهیتوال
(. در 656: 6831)تاوالن،   «دهنده و بیانگر عقیده را نیز اضافه کرد... توان جمالت تعمیم می

واقع، توالن در این جمله در حال اشاره به جمالت بیانگر عقیاده از یاک ساو، و جماالت     
است. بار ایان اسااس، جماالت بیاانگر عقیاده کاه برخاساته از         دهنده از سوی دیگر  تعمیم
شادة راوی باه    های ایدئولوژیک و نهادهای سیاسی هستند، بیانگر دیادگاه وجهای   گفتمان
کشاند. در اداماه، باه موضاوع      ها هستند که البته بار اشراف روانی او را بار دوش مای   پدیده

 د شد.دهنده، با عنوان جمالت عام اشاره خواه جمالت تعمیم

 ج( جمالت عام

ساالطین   جهاان بار  گفتناد و آن هماه خطاا باود و ناصاواب، کاه        ژکیدناد و مای   می»ا 
 (.636: 6838)بیهقی، « و هر کسی را که برکشیدند، برکشیدند گردد می

ها، و امیر به وقات قیلولاه آنجاا     ها نگاشتند فراخور این صورت و بیرون این، صورت»ا 
)هماان:  « ان را شرط است کاه چناین و مانناد ایان بکنناد     جوانرفتی و خواب آنجا کردی. 

678.) 

علی رای  چااکر  ه هرات آوردند، بوسهل زوزنی او را به ست بچون حسنک را از بُ»ا 
و رسید بدو از انواع استخفاف آنچه رسید، که چون بازجساتی نباود کاار و     ،خویش سپرد

ان زبان بر بوساهل دراز کردناد کاه    و بدان سبب مردم، ها رفت و تشفی ها انتقام ،او را حالِ
کاار تواناد   ه با  ةالقددراناد: العفاو عناد     ست که گفتها مرد آن مرد .زده و افتاده را نتوان زد

 (.557)همان: « ...آورد

کند که ارجاعاات   ( را جمالتی معرفی میGenericسیمپسون جمالت عام یا عمومی )
 زمان دارند. جهانی یا بی
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هاای ذکرشاده،    کاار باردن روش   ررسی این پاژوهش و باه  پس از اعمال الگوی مورد ب
دسات آماده باه شارح ذیال معاین        و نتاایج باه   تااریز بیهقای  بندی مجلد ششم کتاب  مقوله
 گردید:

 . خطبه1

 .696ا698آغاز مجلد ششم: صص 

این قسمت از کتاب بر اساس شیوة پیشنهادی سیمپسون برای کشاف وجهیات موجاود    
جملاه باا    17جمله با وجهیت خنثای و تعاداد    98و تعداد در متن، فاقد وجهیت منفی است 

 وجهیت مثبت دارد.

 نویسی . فراتاریخ2

انتهاای حکایات افشاین و    ؛ 558؛ هماان:  615ا616؛ همان: 698ا656آغاز مجلد ششم: 
انتهای داستان جعفار برمکای:   ؛ 551ابتدای ذکر بر دار کردن حسنک وزیر: ؛ 551بودلف: 
 .558ر دارکردن حسنک وزیر: انتهای تکملة ذکر بو  556

جمله وجهیات مثبات و    56جمله با وجهیت خنثی، تعداد  86های مذکور، تعداد  بخش
تنها یک مورد وجهیت منفای دارد کاه باه زعام ایان پاژوهش، تنهاا ماورد یافات شاده از           

 وجهیت منفی در این مجلد است:

هاا باه دسات     کات که چون به روزگار مبارک این پادشاه رسام، اگار ن   اندیشم و می»ا 
 (.615)همان: « نیامده باشد، غبنی باشد از فائت شدن آن

هاا تأویال وجهیات     تاوان از آن  شایان ذکر است موارد دیگری نیز وجود دارد کاه مای  
 منفی داشت و بحث در این زمینه باز است.
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 برداری( . استنساخ )نسخه3

ناماة مساعود باه     الکتااب: معرفای   نسدةة؛ 633اا 615روایت خواجه بوساعد عبادالافار:   

المشدافهةو  515اا 596األولی: نامة اول مساعود باه قادرخان:     المشافهة؛ 596ا597قدرخان:
 .519ـ515: نامة دوم مسعود به قدرخان: الثانیة

جمله با وجهیات مثبات    16جمله با وجهیت خنثی، تعداد  865های مذکور تعداد  بخش
 و فاقد وجهیت منفی دارد.

 . گزارش4

هاای مساعود باا     ؛ وصف دیوان رسالت در بلز، پیااام 636ا633: حشمت حاجب غازی
؛ ذکار بار دارکاردن    558ا665احمد حسن میمندی در باب وزارت، واقعة بوبکر حصیری: 

قصاة تبانیاان:   ؛ 555اا 558ماجرای فرستادن رسول برای قدرخان: ؛ 581ا551حسنک وزیر: 
سرگذشات  ؛ 557ا551ان: ساالری محمود از جهت سامانی ؛ قصة سپاه595ا596و  551ا555

انتهااای استنساااخ مشااافهه بااه ؛ 597ااا596؛ دنبالااة قصااة تبانیااان: 598ااا557امیاار ساابکتگین: 

و  537اا  539 خلعات دادن مساعود باه...:    ؛535ا517وضع اریار  و غازی: ؛ 511قدرخان: 
 .566ا533ذکر قصة والیت مکران: 

جملاه باا    71اد جملاه باا وجهیات خنثای، تعاد      697هاای ماذکور، دارای تعاداد     بخش
 وجهیت مثبت و فاقد وجهیت منفی است.

 نویسی . خالصه5

بار تخات نشساتن مساعود:     ؛ 615 و 656آغاز مجلد ششم، امارت سبکتگین و محماود:  
 .517ا511شروع ماجرای وضع اریار  و قاضی: و  633
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جملاه باا وجهیات مثبات و      5جمله با وجهیت خنثی، تعداد  9های مذکور تعداد  بخش
 هیت منفی دارد.فاقد وج

 ای های تاریخی/ افسانه . حکایت6

حکایاات سااهل فضاال ؛ 636؛ حکایاات افشااین: 616ااا696قصااة نصاار احمااد سااامانی: 
حکایات  ؛ 665ا668داستان مأمون و امام رضا: ؛ 668ا636بن مصعب:  ذوالرّیاستین با حسین
اا  558 مکای: دنبالة قصاة جعفار بر  ؛ 558ا581قصة عبداهلل زبیر: ؛ 551ا558 افشین و بودلف:

)البته این ماجرا تقریباب معاصر با دوران بیهقی است(؛  558ا556بقیة وزیر:  ماجرای ابن؛ 556
؛ حکایت موسی پیامبر با برة گوسپند و ترحم کاردن  558بن الحسین:  ماجرای زیدبن علی

 .535بن بدر:  ماجرای هجای زبرقانو  596ا598وی: 

جمله با وجهیت مثبات و   1ت خنثی، تعداد جمله با وجهی 579های مذکور تعداد  بخش
 فاقد وجهیت منفی دارند.

هاایی   های فکاری و دیادگاه   در پایان به این نکته نیز باید اشاره داشت که شناخت نظام
شناسای شخصایت بیهقای و فهام      اناد و نیاز روان   که در زمانة ابوالفضال بیهقای رایاج باوده    

فهام ماهیات و چرایای اتخااذ وجهیات باه        جایگاه دیوانی او، از جمله مسائلی است که در
هاا الزم باه ذکار اسات کاه       رسان خواهد بود؛ به عنوان نمونه، ایان واقعیات   وسیلة او، یاری

است. از  خواجه ابوالفضل جزو دیوان کتابت و از ارکان دیوانی نظام پادشاهی غزنوی بوده
پادشاه یک منطقه  طرفی، جملة خواص و فرهیختگان آن اعصار، قداستی ویژه برای امیر و

اناد کاه البتاه ایان قداسات از تفاوی  مقاام و تشاریف خلعات از ساوی خلیفاة             قائل بوده
است. در کنار این موارد، عالقة شخصی بیهقای باه بعضای     مسلمانان آن زمان نیز متأثر بوده

از افراد، از جمله استادش بونصر مشکان و نیز عالقه نداشتن او بار برخای دیگار، از جملاه     
 توانست مؤید اتخاذ وجهیت و اعمال آن از سوی او بوده باشد: ه بوسهل زوزنی میخواج
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سالطان  و  گویاد  مای دانساتند کاه ناه چناان اسات کاه او        ،د داشاتند ربو کسانی که خِ»ا 
تا خواجه احمد بر جای بود، وزارت  از آن بود که تر دریافتهو بزرگتر و  تر داهی ....مسعود

« اه و کفایات هار کسای دانسات کاه تاا کادام انادازه اسات         پایگ به کسی دیگر دادی؛ که
 (.588: 6833)بیهقی، 

خلاوت   عناه هللسالطان مساعود رضای ا    .خدمت آمد و بار بگسسات ه این روز چون ب»ا 
)اساتفاده از عباارات دعاایی بارای تماام      « کرد با وزیر و آن خلوت تا نمااز پیشاین بکشاید   

 (.589)همان:  خورد( می گین، محمود و... به چشمسبکتشاهان غزنوی همچون 

و جنکی خداوندِ قلعه او را از بند بگشاده بود و او اریا  حاجب ساالرِ هندوساتان را  »ا 
است، صاواب آن اسات کاه باا مان باروی و آن        گونه بر تو نشسته گفته بود که نامی زشت

آیی، که خداوند را ببینی و من آنچه باید گفت، بگویم تا تو با خلعت و با نیکویی اینجا باز
  بار تخات ملاک    خداوندی کاریم و حلایم چاون امیار مساعود     اکنون کارها یکرویه شد و 

 (.663)همان: « نشست

اماا شارارت و زعاارتی    این بوسهل مردی امامزاده و محتشم و فاضال و ادیاب باود،    »ا 
و باا آن شارارت دلساوزی نداشات و همیشاه چشام        ...طبع وی مؤکد شده )تندخویی( در
و آن چااکررا لات زدی و    پادشاهی بزر  و جبار بر چاکری خشم گرفتای نهاده بودی تا 

فروگرفتی، این مرد از کرانه بجستی و فرصتی جساتی و تضاریب کاردی و المای بازر       
، و اگرکارد، دیاد و   مان فروگارفتم   بدان چاکر رسانیدی و آنگااه الف زدی کاه فاالن را   

 (.673)همان: « چشید

 است: ل ذیل درج شدهمجموع دستاوردهای بیان شده در جدو
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 تاریخ بیهقيجدول میزان وجهیت در جلد ششم 

 وجهیت
 مقوالت

 منفي خنثي مثبت

 - 58% 97% خطبه

 5% 93 5% 86 1% نویسي فراتاریخ

استنساخ 
 برداری( )نسخه

 - 65% 1% خواجه عبدالغفار
مشافهات سلطان 

 مسعود
%1 98 %5 56 - 

 - 65% 3% گزارش

 - 59% 99% نویسي خالصه

 - 67% 8% ای ـ افسانه های تاریخي حکایت

 گیری نتیجه

گرایاناة   بنادی صاورت   توان مالحظاه کارد کاه طبقاه     بر اساس نتایج به دست آمده، می
هاا از آن، بیاانگر وجاود تماایز آشاکار میاان        شده برای بررسی متن و استخراج داده اعمال

غالب خنثی دارند، به غیار از  بعضی از مقوالت است؛ به عنوان مثال، تمام مقوالت وجهیت 
نویسای و   هاای سالطان مساعود. در بااب خطباه      نویسی و استنساخ ناماه  مقولة خطبه، خالصه
که پیش از این نیز اشااره شاد، باه     های شفاهی( سلطان مسعود غزنوی، چنان مشافهات )نامه

است  ب شدهکننده و البته پادشاه، موج رسد که تلقی و تصور مقام باالتر برای خطبه نظر می
کار بردن جمالت عام و قضاوت بر امور مختلف و دیگران، خاواه   که گوینده )راوی( با به

گرانااة مثباات اسااتفاده نمایااد. در باااب وجااود وجهیاات در      ناااخواه از وجهیاات مداخلااه 
تواناد   است، می وار بیان نموده نویسی، اشراف کامل مورخ به ماجراهایی که خالصه خالصه

هاای تفصایلی دارد.    یت مثبت باشد که البته این موضوع نیاز به بررسای سرمنشاء اتخاذ وجه
مقوالت با وجهیت خنثی درصد تقریباب مشابهی در تعداد جمالت با عناصر دال بر وجهیات  
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خنثی دارند. با در نظر گرفتن اینکه عمدة تمرکز این پژوهش معطاوف باه بررسای سابک     
رسد دستاورد تحلیال   آن است، به نظر میگونة  های گزارش در قسمت تاریز بیهقیروایی 
نگار و چاه از نظار جزءنگار، داللات بار سابک روایای مورخاناة           شده چه از منظر کل ارائه

گوناه کاه خاود      رساد هماان   ابوالفضل بیهقی دارد و این امر بدین معناست که به نظار مای  
رعایات  است، جاناب امانات را در روایات آنچاه مشااهده کارده،        بیهقی بارها متذکر شده

ها که بر نظام فکری خاص خواجه ابوالفضل داللات   هرچند وجود برخی نشانه است. نموده
 اند، نیز حائز اهمیت و شایان بررسی است. کنند و موجد وجهیت مثبت گردیده می

هاای نظاری ناوین کاه از      آیاد، الگاو   کاه از ایان پاژوهش برمای     شایان ذکر است چنان
گرایاناة   باشند، به دلیال سرشات و خاساتگاه صاورت     شناسی می دستاوردهای دانش روایت

تواناد در کناار    های ادبی را دارند که ایان امار مای    خود، قابلیت کمّی کردن نتایج پژوهش
شناساای و نیااز دسااتاوردهای   هااای کیفاای و تفساایرگرایانه، در غنااای دانااش ساابک   روش
 گرفته در این حوزه، مفید و حائز اهمیت واقع گردد. های صورت پژوهش

ر پایان، باید اذعان داشت دستاوردهای این پژوهش پس از اعمال الگوی ماذکور بار   د
ماندة مجلد پانجم و مجلادات هفاتم تاا دهام( و مقایساة        )باقیتاریز بیهقی دیگر مجلدات 
آمده با یکدیگر، از درجة کماال برخاوردار خواهاد باود. همچناین، اعماال        نتایج به دست

تااریز  و  تااریز یمینای  عصر بیهقای، مانناد    های هم ارینگ الگوی سیمپسون بر دیگر تاریز
شناسای تطبیقای اهمیات بسازایی      تواناد در راساتای سابک    و بررسی نتایج آن می گردیزی
 داشته باشد.

 ها نوشت پی

نظران چندان اعتقاادی باه تأسایس     ا البته نباید از نظر دور داشت که برخی از صاحب6
 (.6833)ر.ک؛ مکوئیالن، شناسی به عنوان یک دانش ندارند  روایت

شناسای قائال    های دیگری نیز برای دانش روایات  نظران مختلف به سرچشمه ا صاحب5
 شناسی در آلمان و... . هستند؛ مانند جریان نقد نو و جریان ریخت
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(، یکای از  6865)ر.ک؛ والدیمیار پاراپ،    هاای پریاان   شناسای قصاه   ریخات کتاب  ا8
گرایای روسای در بااب موضاوع روایات باه        رتترین آثاری است که در جریان صاو  مهم

هاای   توان سرآغاز فرمولی بارای کشاف جهاانی    است. اثر پراپ را می رشتة تحریر درآمده
برخاای از منتقاادان  »(، Wallace Martinروایاات دانساات. بااه زعاام واالس مااارتین )    
هاای برگرفتاه از    گویناد حکایات   دهناد کاه مای    دستاوردهای پراپ را چنادان توساعه مای   

های گوناگون نیز ساختار همانند دارند، ولای ایان عاده اغلاب باا مخالفات دیگار         گفرهن
منتقادانی کاه ساعی در فرافکنای      (.75: 6866)ماارتین،  « شاوند  رو می رتبه روبه منتقدان هم
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 وایت هستند.های ر واقع در حال طرح بحث جهانی

ای فلسفی ماحصل دساتاورد فیلساوفان آلماانی،     پدیدارشناسی به عنوان نحله و شیوه ا5
گذار آن ادموند هوسرل در اوایل قرن بیساتم اسات. هوسارل باا نفای قطعیات        از جمله پایه
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عباارت اسات از قضااوت ساخنگویان یاک       شناسای  شناختی در دانش زبان ا شمّ زبان9
ویژه قضاوت در این زمیناه کاه یاک جملاة      کنند، به زبان در باب زبانی که به آن تکلم می

مّ زباانی در مکااتبی چاون    خاص پذیرفتنی است یا خیر. شایان ذکار اسات کاه مفهاوم شا     
 دارد. و در عین حال، منتقدان خاص خود را ا زایشی اهمیت بسزا مکتب گشتاری
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