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  :چکیده

م و ثیر کالموضوع پژوهش حاضر، خصایص بالغی تاریخ بیهقی است که ابوالفضل بیهقی براي مضاعف ساختن تأ

ر این منظو . براياریخ بیهقی استفاده کرده استهاي بالغی نوشته، در تسخنان خود، در سطح باالیی از این ویژگی

شواهد و  ابتدا به تعریف و توضیح همین خصایص بالغی پرداخته شده است و پس از آن، در بخش اصلی تحقیق،

ش ي و به رواخانهامثال مرتبط با خصایص بالغیِ زبانِ نوشته، بررسی و تحلیل شده است. این پژوهش به صورت کتاب

  غی زبانِ کتاب تاریخ بیهقی است.صورت گرفته، و هدف از آن نیز بررسی خصایص بال تحلیلی -توصیفی

اف شفّیوند پیهقی) و ي آن (ابوالفضل بهاي بالغی زبان تاریخ بیهقی گفته شده است که صداقت نویسندهدر مؤلّفه

مّیت اس صمییهقی) احسشود مخاطبان و خوانندگان اثر (تاریخ بي درونی وي با ساختار کالمش، موجب میتجربه

راه بیهقی هم کالم کنند و بدون واسطه و بدون هر گونه شک و دودلی، با آن خو بگیرند؛ همین امر (خواندن و پذیرش

ویسنده، نهاي هشود خوانندگان مطالب گوناگون آن اثر را تا رسیدن به عمق مطالب و اندیشبا صمیمیّت) سبب می

ه ك از جملع و تحرّ چنین عوامل تنوّ ر تاریخ بیهقی، از قبیل ایجاز و اطناب همهاي بالغی دیگدنبال کنند. ویژگی

ي بان نوشتهالغت زالمثل و ... نشان از اوج فصاحت و باستشهاد، تضمین، تشبیه، کنایه، استفاده از تمثیل و ضرب

  ه است.ه کار بردود بخمتن اثر  تاریخ بیهقی دارد که ابوالفضل بیهقی براي رساتر و مؤثرتر جلوه دادن مطالب گوناگون

از  حتوا و همي خود را هم از حیث مکند نوشتهي کالسیک، تالش میالفضل بیهقی به عنوان یک نویسندهابو

صل فکر و ی هم حاي عاقالن و بزرگان قوم بنویسد؛ به عبارت دیگر، تاریخ بیهقپسندانه و برازندهجهت شکل، عقل

غی و هاي بالنیافزاید و هم حاوي چاشست و الجرم بر عقل و خرد خوانندگانش میي آن او خرد نویسنده اندیشه

  گذارد.موسیقیایی است که در روح و احساسات و عواطف مخاطبان تأثیر شایسته می

  .نویسیساده خ بیهقی، بالغت،تارینثر کهن فارسی،  ها:کلید واژه
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  مقدّمه- 1-1

 ورد قبولماشد و ن بهایشان از هر نظر برازنده بزرگاکنند نوشتهنویسندگان کالسیک معموالً تالش می

 هايیژگیه به وشود، او با توجّاي کالسیک محسوب میو پسند قرار گیرد. ابوالفضل بیهقی نیز نویسنده

حدیث  وه قرآن اش برازنده عقل باشد تالش کرده است از طریق توسّل بکه نوشتهادبی و شعري ضمن این

ا در این مهدف رد. هاي مخاطبان اثر گذادر قلب هاچنین آوردن داستان و حکایت و مثل و نظایر اینو هم

مانت و نان اپژوهش، بررسی خصایص بالغی زبان در تاریخ بیهقی است. بیهقی در دیوان رسالت غزنوي چ

مود، ان محدرستی و شایستگی نشان داد که شغل دبیري را به او سپردند. ابوالفضل بیهقی دبیر سلط

یهقی به زاد، بو فرخزاد بود. بعد از پایان رسیدن پادشاهی فرخ چنین سلطان مودودسلطان مسعود و هم

ه بها السي استادش بونصر مشکان است. او نوشتن تاریخ مشغول شد. سبک نگارش بیهقی نمط و شیوه

مال وشته در کچه ننآها بر تقویم پرداخته، بنابراین ثبت و ضبط وقایع روزانه و تعلیق و یاداشت کردن آن

 بودن به د طوالنیشود. با وجوداري در آن دیده نمیگونه دروغ و جانبداري نوشته و هیچنتصداقت و اما

ات و قتباس آیهاي ایجاز و اطناب، ابخش است. از روشآور نیست و براي خواننده لّذتهیچ وجه مالل

تحّرك  ونوّع ت چنین از استشهاد، کنایه، تشبیه، و ... به عنوانالمثل و حکایات و هماحادیث و ضرب

  استفاده کرده است.

  

 ئلهبیان مس -1-2

ها، بالغت هاي دیگري نیز نیازمند است. یکی از این ویژگیهر نوشته عالوه بر موضوع و ایده به ویژگی

و رسایی آن نوشته است. به عبارت دیگر اگر یک نوشته تنها به ارائه ایده و نظر اکتفا کند، کافی نیست و 

اي عربی و از ریشه بلغ و در هاي بالغی نوشته، نیاز دارد. بالغت کلمهل آن، به مؤلّفهبراي تأثیر و تکام

- نامه معین به معنی فصیح بودن، رسایی سخن، آوردن کالم با مقتضاي مقام، بدون ضعف تألیف میلغت

ت چنین ) در تعاریف بالغ10: 1370شود. (همایی، باشد. و در اصطالح نیز صفت کالم و متکّلم واقع می

آمده است: بالغت در سخن آن است که عوام آن را بفهمند و خواص آن را بپسندند. به بیان دیگر بالغت 

در سخن آن است که سخن نه کوتاه باشد و نه بلند، و با زیباترین الفاظ مقصود را بیان کند. با توجه به 

به این نتیجه رسید که بالغت در  توانتعاریف متعدّدي که براي بالغت در منابع مختلف آمده است، می

توانند در سخن خود بلیغ باشند و حتّی سخن اختصاص به شعرا و ادبا و عالمان ندارد و عامه مردم می
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تر است. با این حال با توجّه تر و سادههاي عوامانه غالباً طبیعیتوان این حقیقت را بیان کرد که بالغتمی

اند. در تعاریف غت را گنجاندن تعاریف بسیار در لفظ اندك تعریف کردهبه متون ادبی کهن، اکثر ادبا بال

تواند توان بیان کرد که بالغت اختصاص به جمالت موجز نداشته و بالغت در اطناب نیز میتر میکامل

توان مورد بررسی قرار داد. فصیح بودن کالم ي کالم و متکّلم میوجود داشته باشد. بالغت را در دو حوزه

تنهایی نشان دهنده بلیغ بودن سخن نیست. چرا که هر کالمی اگر در جاي خود بیان نشود حتّی با  به

- وجود فصیح، صحیح و زیبا بودن، ارزش خود را از دست خواهد داد. چرا که سخن زمانی ارزش پیدا می

أیید کننده کند که مطابق با مقتضاي حال مخاطب باشد و سخن در روح و روان مخاطب اثر کند. مثال ت

الذّهن باشد و ادیب سخنی فصیح اما موجز بیان کند، در این این بیان، زمانی است که مخاطب خالی

چنین سخن نباید به صورت اطناب گفته شود؛ زیرا توان بلیغ به شمار آورد، و همصورت سخن را نمی

  )24خواهد شد. (همان: آور خواهد شد که در این صورت از بالغت سخن نیز کاسته براي مخاطب مالل

  

 هاي پژوهشسؤال -1-3

  کدامند؟ یهقیب خینوشته در تار یبالغ صیخصا نیمهمتر _1

  کرده است؟ تیرا رعا تیّمیصداقت و صمچگونه در نوشته خود  یهقیب _2

  ست؟نیآور ماللبراي خوانندگان  یهقیب خیخواندن تارچرا  _3

  

  هاي پژوهشفرضیه -1-4

 جازیت بحث اه شده اسبه آن توجّ یهقیب خیکه در تار یبالغ صیخصا نیمهمترکه  رسدیبه نظر م )1 

  ك است.ع و تحرّو اطناب و تنوّ 

 کرده است و با ساده جادیرا خود به خود ا تیّمیصم یسینو صداقت و ساده تیبا رعا یهقیب  )2

  ساخته است. نینشخود را دلي نوشته یسیف نواز تکلّ يو دور یسینو

ه و با توجّ سندهینو رای. زستیآور و خسته کننده نبودن آن، مالل یبا وجود طوالن یهقیب خیتار  )3

  اب کرده است.و جذّ نیدر نوشته خود، آن را دل نش یبالغ يهاوهیاستفاده از ش

 

 اهداف پژوهش -1-5

  مندان با بالغت تاریخ بیهقی؛آشنا کردن دانشجویان و سایر عالقه _1

  ر این کتاب؛ بررسی بالغت موجود د _2
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خ تاب تاریدر ک پی بردن به صداقت و صمیمیّت، ایجاز و اطناب و تنّوع و تحرّك به کار برده شده _3

  بیهقی.

 

   ضرورت و اهّمیت پژوهش -1-6

کتاب  گارش اینو بیهقی در ناست،  یخیتاری و اثر ارزشمند ادب کی یهقیب خیتار کهنیه به ابا توجّ 

 يرورزم و ضکتاب ال نیا اتیدر مورد جزئ ییهانوشتن مقالهبرده است.  ي دقیق علمی را به کارشیوه

الت و مشک یبرخ ص شود و ضرورت آن در حلّسبک آن مشخّ  نیچنها و همیدگیچیاست تا ابهام و پ

  است.در این کتاب موجود  يهایدگیچیپ

  

  ي پژوهشپیشینه -1-7

که  دهدیم نشانشده، ها کتاب يمطالعه چنینهاي معتبر و مجلّات و همبا جستجویی که در سایت

ولی . ارد) هیچ اثر مستقلی وجود ندیهقیب خیتاردر  یبالغ صیخصابررسی ي موضوع مذکور (درباره

  :شودیو سبک آن نوشته شده است، اشاره م یهقیب خیکه در مورد تار ياز آثار یبه برخ ریدر ز

مختلف  يهادر سال که. »یرستطور نثر فا خیتار ای ،یسبک شناس«بهار، محمّدتقی -1

  نوشته شده است. یهقیدر مورد سبک ببخشی متفاوت نشر شده است. و  نیتوسط ناشر

 خیهم به سبک تارشمیسا در این کتاب . »نثر یسبک شناس«) 1392شمیسا، سیروس ( -2

 آن پرداخته است. یصات سبکها و مختّ یژگیو هم و یهقیب

ی بیهقی در توصیف داستان حسنک هنر سبک). «1389چرمگی عمرانی، مرتضی ( -3

 ه است.پرداخت هاي به کار رفته در داستان حسنک وزیردر این مقاله چرمگی در مورد بالغت». وزیر

 خیوجه جمله در تار یکارکرد گفتمان«)، 1393( دهیحم شهپیو نوح الیل دقاسم،یس -4

 است. قرار گرفته وجوه مختلف جمله در تاریخ بیهقی مورد بررسی، در مقاله موجود». یهقیب

ه در هایی ک. پژوهش»هاي ادبیتاریخ بیهقی و پژوهش). «1389زاده، عبدالرضا (مدرس -5

 ها اشاره شده است.مورد تاریخ بیهقی صورت گرفته در این مقاله به آن

-ویژگی نجمی در این مقاله به ».نگاهی نو به تاریخ بیهقی). «1386الدین (نجمی، شمس -6

 اریخ بیهقی آمده است را مورد بررسی قرار داده است. ها و مواردي که در ت

هاي گوناگونی در این یادنامه، مقاله». یادنامه ابوالفضل بیهقی«). 1374شفیعی، محمد ( -7

  اند. است که هر کدام موضوع خاصّی از کتاب بیهقی را مورد مطالعه قرار داده
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  پژوهش روش -1-8

به  تحقیق، بوده است. پس از تعریف مسئله و بیان حدوداي اسنادي این پژوهش به صورت کتابخانه

 هایل آنب و تحلآوري مطالایم. پس از جمعبرداري از مطالب الزم پرداختهشناسایی منابع مربوط و فیش

ث از ورد بحنظران مطرح شده است. پس از این مرحله رسیدن به دیدگاه کلی در موضوع مدیدگاه صاحب

  هدف این پژوهش است. طریق مستندات مورد نظر،
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  فصل دوم:

  مبانی نظري
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، ینابینبهاي مختلف نثر زبان فارسی، مختصات نثر در این فصل به بیان تعاریف و تقسیم بندي

قی خ بیهمباحث بالغی، معرفی ابوالفضل بیهقی و تاریخ بیهقی ، هنر نویسندگی، سبک و لحن تاری

  .شودته میپرداخ

 

  نثر -2-1

 ه نباشد.قافی ونثر در لغت به معنی پراکندگی و پراکندن، و در اصطالح سخنی است که مقیّد به وزن 

ورت مکتوب صي خود، هدف نثر انتقال مفاهیم و اخبار است و نثر در معناي اولیه )6: 1370 (همایی،

وشنی و اهیم و معانی با وضوح و ر) نثر کالمی است که در آن مف96: 1392 گفتار است. (شمیسا،

ل با مَجُ .ي لفظ در آن بیان معنی استشود و تنها وظیفهرسایی و با نظم فکري و منطقی بیان می

است و رشوند و یمگونه قطع و انحرافی بیان هیچپیوندند و معانی بیمراعات موازین دستوري به هم می

ص زبان ي توالی افکار و روش طبیعی و قواعد مشخوصل و فصل جمل بر مبنا روند.مستقیم پیش می

 )1/29: 1375 (خطیبی، استوار است.

  دوره هاي سبکی عبارتند از: از دیدگاه تاریخی،

  نثر مرسل) 1

  نثر بینابین) 2

  نثر فنی) 3

  نثر مصنوع) 4

  نثر مرسل -1- 2-1

ت نثر ر حقیقم است. دد به صنایع ادبی و فنون تزئینی کالغیرمقیّ ف وتکلّ نثر مرسل یعنی نثر بی

ثر نبه  د.شهاي ادبی که بعدها مرسوم مرسل صورت مکتوب زبان گفتاري است بدون عنایت به هنرورزي

 ون چهارم اول قر آغاز این سبک نیمه گویند.مرسل نثر سبک خراسانی، نثر بلعمی و نثر دوره اول نیز می

   )30: 1392 (شمیسا، ی نداریم.در نثر مرسل اثر محض ادب پایان آن اواخر قرن پنجم است.
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 ن نثر بااقع فوآید و در نخستین قسم از اقسام نثر مکتوب نثر مرسل یا مطلق و یا ساده به شمار می

و  ترکیبات لفاظ واشود. این فن وابسته است به شرطی که براساس آن، افکار و معانی در قالب آن آغاز می

ت که رحله اسدر این م شود.ریق ارسال و اطالق، بیان میشود و با پیوستگی کامل به طجمل ریخته می

نثر  رجاتی دارد:) نثر ساده مراحل و د1/55: 1375 (خطیبی، آید.فن نثري در برابر فن نظم به وجود می

رسل من در نثر فکمال  ينشانه نی است.فنزدیک به نثر  نزدیک به زبان محاوره و نثر مرسل عالی، ساده،

ایی و ین روشندهد که الفاظ در عچنان مهارت به خرج میویسنده در انتخاب لفظ آنعالی آن است که ن

تنها  لغت يفهدر نثر مرسل وظی خوش آهنگ و زیبا و متناسب به نظر برسد. ساده، رسایی و روانی سبک،

وش رن سه بیان و انتقال معنی به صورت کامل، تمام و رساست. به همین مناسبت نیز در آن از میا

شادوش عنی دومشود و رکن کالم یعنی لفظ و تلف اطناب، مساوات و ایجاز معموال مساوات انتخاب میمخ

 تاریخ بلعمی، ري،اي که شاهنامه ابومنصودر واقع نثر فارسی در دوره )56 روند. (همان:یکدیگر پیش می

ع و صنّز نفوذ تشکاري اه نحو آب آورد،هر به وجود میلنّءرا در خراسان و ماورا تاریخ گردیزي و تاریخ بیهقی

ه بی که جز ل عربل به اشعار و امثاف رایج در زبان و اسلوب عربی برکنار مانده بود. نه فقط تمثّتکلّ

ت حد ضرور رج ازضرورت نزد نویسندگان این دوران تداوم نیافت، بلکه استعمال لغات و تعبیرات عربی خا

و  یر فرهنگثأار تاستمر اظاهر ر این دوره از آن خبري نیست.ي نثر فنی رایج شد، دهم که بعدها در دوره

ا چنان بمواحی هناي شمرد که نویسندگان عصر را در این تربیت دهقانان خراسان را باید از دالیل عمده

د. اشته بودخذ و اقتباس تعبیرات مشابه عربی دور نگه أنوس و از أي دري مالفاظ و تعبیرات ویژه

  )14: 1391 ،محّمديو علی (اسداللهی

  ثر بینابینن -2- 2-1

که چنان یک جریان سبکی بینابینی است. یک سبک دیگر، یک سبک و طلوع همواره بین جریان زوال

یکی مثل تاریخ بیهقی که بینابین  :نثر بینابین دو نوع است شود.در شعر قرن ششم هم این نکته دیده می

ا متن ها فنی امّبحث گري امثال چهارمقاله که در آن آغازبودن در کل اثر پراکنده و مشهود است و دی

 يآن به نثر فنی و بدنه يکه مقدمه »شمس قیس رازي« المعجم ها به نثر مرسل است یاکتاب و داستان

ي اول قرن پنجم تا اوایل قرن ششم ) از اواخر نیمه148: 1392 کتاب به نثر مرسل است. (شمیسا،

ي رو شیوهدنباله ،در دوره غزنویان سبک نثر که نثر بینابین نام گرفت. سبکی در نثر به وجود آمد

هنوز  ف است وتکلّچنان که نثر در زمان سامانیان ساده و روان و بینویسندگی عهد پیشین است و هم

ي که نثر دوره معتقد است »بهار«در این دوره نیز به همان منوال است.  مورد هجوم لغات عربی نیست،

هاي ي سامانی است و در آن به جز چند کتاب مانند نوشتهدوره همان نثر يان ادامهغزنوی
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 ،»المعالی کاوس عنصر«قابوس نامه  ،»خواجه نظام الملک«سیرالملوك  تاریخ بیهقی، ،»بونصرمشکان«

وش ها نیز پس از طی زمانی به تدریج فراماي به وجود نیامده است. شیوه و سبک این کتابتازه يشیوه

: 1391 ،محمّديو علی آید. (اسداللهینثر فنی به وجود می یافته، شود و بالفاصله سبک نثر تغییرمی

14(  

  مختصات نثر بینابین

 ».ت استي اول متفاواین سبک نثر با نثر دوره« نویسد:استاد بهار در بحث از سبک بیهقی می

  )59(همان:

  و مختصات آن عبارت است از: 

  اطناب)1

  توصیف)2

  استشهاد و تمثیل)3

  تقلید از نثر تازي)4

  حذف افعال به قرینه)5

  حذف قسمتی از جمله)6

  دي در استعمال افعالتجدّ )7

  هاضمایر و جمع)8

 یلغات و افعال و امثال و اصطالحات فارس)9

  )استعمال لغات تازي10

  

  نثر فنی -3- 2-1

ه به شعر کند و خواهد تشبّ که مینثر فنی در یک کالم نثري است  نثر فنی است. يقرن ششم دوره

نثر  توان آن را دقیقاً بدین لحاظ هم از نظر زبان و هم از نظر فکر و هم از نظر مختصات ادبی دیگر نمی

بلکه نثري است شعروار که  دانست که هدف آن تفهیم و تفاهم و انتقال پیام به صورت مستقیم است،

در یک کالم، نثر فنی نثري است که با  نایع ادبی است.ل است و زبان تصویري دارد و سرشار از صمخیّ

دارد که هدف او فقط اظهار می در تاریخ خود صریحاً »اف الحضرهوصّ «شعر یک قدم بیشتر فاصله ندارد. 

خواست تاریخ بنویسد پنج جلد کتاب خود را به بلکه درصدد هنرنمایی است و اگر می، انتقال پیام نیست

نثر فنی انواع مختلفی دارد: نثر فنی تمثیلی مانند کلیله و مرزبان نامه،  شت.نومختصرترین وجهی می
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خاص  يشیوه )92: 1392 (شمیسا، اف.نثر فنی تاریخی مانند تاریخ وصّ مقامات، ت،آل و منشترسّ

به اختصار بیان  ر اصل رجحان وصف بر خبر است، به این معنی که خبر را تقریباًدنویسندگان نثر فنی 

) نثر فنی عالی ترین 93 دهند. (همان:میشرح  الًند تا به وصف برسند و سپس وصف را به مفصّکنمی

شد و منشیان درباري نوشته می ي) نثر فنی در قدیم به وسیله95 (همان: نوع نثر از دید فضالست.

  )97خوانندگان خاص و محدودي داشت. (همان:

 نثر یان،ر سلجوقوزیر مشهو »خواجه نظام الملک طوسی«ر ها به امهبا نفوذ دین اسالم و گشایش نظامیّ

 د.ن شده بوبی تعییط به زبان عرها تسلّ هزیرا یکی از شرایط ورود به نظامیّ ي جدیدي گذاشت،پا به عرصه

فارسی  نثر رب،هاي بزرگ و تربیت رجال فاضل و آشنا شدن مردم با زبان و ادب عچنین ظهور خاندانهم

ات اع اطالعه انویدي کرد و آن را از سادگی و روانی دور کرد. نویسندگان در این دوررا وارد دوران جد

ر دردن شعر ع و آوه به صنایع لفظی و سجچنین توجّ علمی، دینی و ادبی خود را وارد آثار خود کردند. هم

 از مسیر لیبه ک بافی، نثر راها همراه درازنویسی، توصیفات طوالنی و لفظنثر رونق گرفت. این ویژگی

  )16: 1391 ،محّمديو علی طبیعی خود دور ساخت و دچار تعقیدات لفظی و معنوي نمود. (اسداللهی

سبک  گر اینآغاز ي جدیدي از نثر پا به عرصه گذاشت که به نثر فنی شهرت یافت.در قرن ششم دوره

چنین ود و همبغزنویان  تی دبیر دیوانزیست و مدّ اول قرن ششم می ياست که در نیمه »نصراهللا منشی«

یث لکه از حت، بمصنوع نیس منصب وزارت در دستگاه غزنویان را بر عهده داشت. نثر کلیله و دمنه کامالً

اشعار  ستناد بهااب، و هاي ناقص و رعایت موازنه در بسیاري از موارد کتبه کار بردن مترادفات و ایراد سجع

ف کلّآثار مت يطالیه وي سبک مصنوع قرار داد مهد آن را در مقدّها بایو امثال در کالم و نظایر این تفنن

  )41: 1370 به شمار آورد. (صفا،

  

  نثر مصنوع -4- 2-1

ي از اعده وي منشیان درباري نثر مصنوع به نحو اتم و اکمل از اواخر قرن ششم رواج گرفت. همه

ر ن، به نثامانیاي سو غالبا در دوره هایی دست زدند که پیش از آنان،منشی، حتی به تجدید تحریر کتاب

- می نهوبه عنوان نم هاي عربی آن فراهم آمده بود.ي زیبایی از مآخذ قدیم پهلوي و یا از روي ترجمهساده

روي  ي خود ازرا نام برد که به تحریر منشیانه» محمد بن غازي ملطیوي«و » سعدالدین وراوینی«توان 

دند. ت پوشانیمه عبارهمین کار را انجام داده، به آثار قدما جا ن نامه،ي فارسی مرزبااصل طبري یا ترجمه

   )44_43: 1370 (صفا،
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پیدا  دارانیي نگارش نثر مصنوع بود و در میان نویسندگان تاریخ هم طرفاز اواخر قرن ششم شیوه

ربیت تثیر أت تتح که خواستند و یا از بین کسانیالن برمیخان یا از میان مترسّت آن بود که مورّکرد. علّ

لدین افضل ا«در پایان قرن ششم و اوایل قرن هفتم پزشک و نویسنده و ادیب معروف  الن بودند.مترسّ

م قرن هفت در آغاز ورا به نثري منشیانه نوشت.  هاي عقرالعلی و المضاف الی بدایع االزمانکتاب» کرمانی

س رد، و سپن کزیّاذ همین روش به نثر پارسی متاریخ عینی را با اتخ »ابواشرف ناصح بن ظفر جرفادقانی«

 نفثه زیباي ءصاحب دیوان رسائل جالل الدین خوارزمشاه در انشا »نورالدین محمد زیدري نسوي«

 صفا،( سانید.رعالي مبالغه ا هاي مختلف لفظی و معنوي را به حدرعایت جانب صنایع و آرایش المصدور

1371 :3/1157(  

نی فود. نثر فنی ب قرن هفتم هم راه یافته بود و سبک رایج قرن هفتم نیز نثرنثر فنی از قرن ششم به  

اج ا حدي روتبود و  هاي صوفیانه و علمی هم نفوذ کردهاي پیشرفت و توسعه یافته بود که به کتاببه گونه

 لغات مالم استعي قرن هفتگفتند. حتی در انشاهاي سادهیافته بود که برخی به نثر فنی، نثر مصنوع می

ر رگی که دل بزحوّ ها در قرن هفتم با تشد. منتهی باید دانست که این لغتعربی در حد فراوانی دیده می

رفته ي را گهاي درها و عبارتزبان فارسی در قرن ششم یافته بود، جز زبان فارسی شده و جاي واژه

افته دي راه یات زیان دوران تغییراي که در قواعد ترکیبی و دستوري زبان فارسی هم در ایبودند، به گونه

  )3/1156: 1366 هاي چهارم و پنجم داشت، دور کرده بود. (صفا،و آن را از وضعی که در قرن

تبی که کهمه  .جانب درباره تاریخ بیهقی است که مربوط به سبک بینابین استموضوع پایان نامه این

  )56: 1392 عهد غزنوي است. (شمیسا، بینابین نوشته شده است یادگار منشیان و دبیران به نثر

  

  هاي خصایص بالغی زبانمؤلفه -2-2

  ت و ساده نویسیصداقت و صمیمیّ -1- 2-2

گیري خن جلوستر بیان کند و از تکلّف بیش از حد در هرگاه نویسنده مقاصد خود را به زبان ساده

ن د میزاحتکلّف بیش از کند، سخن وي از صمیمیّت و صداقت بیشتري برخوردار خواهد بود. چرا که 

یعی، د. (سمشکاهد و به دنباله آن از صمیمیّت نوشته نیز کاسته خواهد فهمیده شدن اصل سخن را می

1382 :71(  

ي وي هرگاه نویسنده از روي اعتقاد و ایمان و به فرمان وجدان و خرد اقدام به نوشتن کند، نوشته

تواند خواننده را به نویسنده نمی«نویسد: می» بووارسیمون دو «گذارد. تأثیر مضاعفی در خواننده می
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: 1391محمّدي، (اسداللهی و علی» که خود حقیقتاً به آن چیز دل ببنددبسته کند مگر اینچیزي دل

91(  

ت و غرض و پاك بشنود و بپذیرد. اگر کسی سخنان درسمخاطب دوست دارد سخن را از فرد بی

ود. بخواهد نقیقی نداشته باشد، سخنش براي مخاطب آشنا و مؤثر ي حصریحی بگوید؛ امّا خود، تجربه

-یمه شمار ) اعتقاد و ایمان صاحب سخن به کالم خود، شرط مهم شورانگیزي طبیعی کالم ب92(همان: 

  ) 92رود. (همان: 

هاي رهبان چهیابد. بدین معنی که نویسنده وقتی از زدر مواردي صداقت نویسنده کیفیّت دیگري می

که منش  شان دهدنهاي گوناگون را با مهارت ایفا کند و گوید، باید هنرمندانه این نقشد سخن میمتعدّ

باید  سنده راجاست که نویکند. ایناش ساختگی جلوه میصاحب نقش را دارد، در غیر این صورت، نوشته

  ) 72: 1382نما تلقّی کرد، نه صادق. (سمیعی، صادق

ت. نویان استگاه غزي نویسنده در دسهاي روزانهمده، برگرفته از یادداشتوقایعی که در تاریخ بیهقی آ

ه نام عتمادي کاقابل  ها را از افرادوي حوادث را یا از مشاهدات مستقیم خود نقل کرده، و یا به روایت آن

  )145: 1386ها را قبل از نقل موضوع آورده، ذکر نموده است. (نجمی، و سمت آن

فوذ نو زیر صاحب منصبان درباري بوده، به هنگام نگارش کتاب خود به هیچ نح که ازبیهقی با آن

ده و شنقرض دستگاه حکومت غزنوي نبوده است. این کتاب در زمانی نگارش یافته که حکومت غزنویان م

ته است. سی ننوشکاند؛ بنابراین؛ تاریخ خود را به فرمان یا خواهش کردهسلجوقیان بر ایران حکومت می

اري دجانب ن غرض واند، نقل کند، و بدوگونه که اتفاق افتادهامر سبب شده که وقایع را درست همان این

  )145و با حفظ جانب امانت به بیان و تفسیر وقایع بپردازد. (همان: 

اشت. واهد دخاي که با رعایت صداقت و ساده نویسی نگاشته شود، صمیمیّت را نیز به همراه نوشته

ی، شفیع( .نظرنگاري است پراحساس و مورّخی است صاحبگویی است صمیمی، واقعهبیهقی اندرز

1374 :375(  

ه با جزء دهد که خود حوادث این مجلس رابوالفضل بیهقی دبیر راستگوي دیوان رسالت شهادت می

  )542: 1374(متینی،  .جزء به چشم خود دیده است

کند که خود در اي جلب توجه خواننده تصریح میبینیم نویسنده بردر خالل تاریخ بیهقی مکرّر می

ها که وي فالن واقعه حاضر بوده و در کجا قرار داشته، چه گفته، و چه شنیده است. این یادآوري

خوانیم به اصطالح از منبعی در درجه چه میکند که آنآورد ما را مطمئن میمشهودات خود را به قلم می

اختیار میان فروتنی و کم ادعایی و صداقت بیهقی بی )1/11: 1367 ،یوسفی(اول درستی و اعتبار است. 
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آورد. نویسنده این کتاب مانند برخی مردم نیست که در خواننده و او صممیّت و محبّتی به وجود می

مورّخی که در  )35اند. (همان: اند و سخنان نگارین گفتههایشان خود را به گزاف ستودهها و نوشتهگفته

گوید در دیگر موارد پیداست تا چه حد دهد و به حق سخن میچنین داد از خویشتن می حقّ خود

سخنانش  .اي دوست داشتنی داردبدین سبب است که بیهقی در نظر اکثر خوانندگان چهره .راستگوست

، پاکی فطرت، ایمان به درستی، عشق به راستی، فکر بلند، وجدان نشیند و او را به صفاي نیّتبر دل می

ي دوستان و عزیزان نیست که به ابوالفضل بیهقی تنها درباره )36 :همان. (اندپاك، پردلی و تواضع ستوده

 )38 :همان. (داردراند بلکه در حق بداندیشان نیز انصاف نگاه میدرستی سخن می

أي و رر اظهار یر بانصاف و صراحت، نظر و قضاوت خود را بیان نموده و از زبیهقی در هر مورد با کمال ا

اسنشان که مح داشته این احساس او مانع آن نشدهاگر کسانی را دوست نمی .حکم شانه خالی نکرده است

  ) 47: انهم. (ستاورزیده دوستی او سبب کتمان نقایص ایشان نبوده و اگر به کسانی مهر می. را بازگوید

آن خبر  آوردیمترین طبقات مردم، ر جا که روایتی و قضاوتی را از قول کسی، از سلطان تا زیردسته

و مجهول ااي بر نماید و هر جا نکتهسنجد و صحت و سقم آن را باز میرا به محک رأي و اندیشه خود می

ین است ابرد، ایی نمیگوید که راه به جکند، به صداقت میمانده است بر اساس وهم و خیال داوري نمی

) 48 :همان( .د جستها استناتوان اعتماد کرد و به آنکه به اخبار و آراء ابوالفضل بیهقی در هر باب می

ه کچندان کشیده اي بسیار دلپذیر به رشته تحریرقدرت قلم و هنر نویسندگی اوست که تاریخ را به شیوه

یهقی غرض خود را ب )48:همان. (خوانیمبا حظّ و لذّت میخستگی و مالل، بلکه ي وي را نه تنها بینوشته

  )48 :همان. (هایی که با اخبار تاریخی آمیخته مکرّر یادآور شده استدر باب چاشنی

ا یدادها رل و روخواهد بنویسد، با بصیرت کامل بیندیشد و مسائنویسنده باید در مورد مطالبی که می

، شتن نکندبه نو به اتّکاء عادت و سنّت و مسموعات اقدام. دهد از دیدگاه عقل و خرد مورد بررسی قرار

: 1374پور، وزین. (کند بنویسدچه حقیقت حکم میبلکه سخنش را براساس واقعیّات استوار سازد و آن

 ودریابد  ث آن راانگیز و موّفق آن است که ساده و روان باشد، خواننده به سهولت مباحي دلنوشته )85

باشد و  ي بسیاریابد که داراي تجربهیی به آفرینش این قبیل آثار خوب توفیق مینویسندهو  .درك کند

ش ن نگارآیی که مطالب براي سخنش را به صورتی بیان دارد که عموم مردم آن را درك نکند، طبقه

  )93 :همان. (یافته است، فهم موضوع دچار تحّیر و ناتوانی نشود

هاي طوالنی، کلمات نامأنوس، لغات بیگانه و بیان مطلب به وردن جملهنویسی یعنی احتراز از آساده

ساده نویسی بیش از آنکه مربوط به لفظ و قالب کلمات و عبارات . صورت پیچیده و مبهم و دور از فهم
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ماهرانه و با لطف و سان هاي ما بدانباشد، مربوط به معنی و مفهوم است، یعنی باید مضامین و نوشته

  )95: همان. (که به آسانی قابل فهم باشد. ظرافت ترتیب یابددقّت و 

ا فرش ا گفته ترفراش باد صبا «نویسی سعدي که به دور از تکلّف و پیچیدگی است: اي از سادهنمونه

  )49: 1384 ،(سعدي »اي ابر بهاري را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد.زمرّدین بگسترد و دایه

  

  و عمق  سالست -2- 2-2

ایی شیو«ت. شود، سالست و شیوایی سخن اسهایی که باعث تنّوع و تحرّك نوشته میاز جمله ویژگی

افی و ینده وآیند و به مقصود گوسخن آن است که جمله روان و نزدیک به فهم و در گوش شنونده، خوش

  ) 13: 1373(همایی، » رسا باشد.

که آید، بلین معنا نیست که آسان پدید میاگر سخن سلیس و روان راحت خوانده شود، به ا

ابراین ند. بنکي آن پس از سعی و کوشش فراوان، آن را براي فهم آسان خواننده تسهیل میپدیدآورنده

بع طشود. نویسی به طبع نویسنده هم تا حدودي مربوط میآفریدن سخن سهل، ممتنع است. آسان

را  و نوشته ا آسانره و تمرین همراه گردد، مسلّمًا نوشتن گیر، اگر با قریحه و ذوق نویسندگی تجربآسان

بوس و عال، طبع یابد. به عنوان مثي سخنش بازتاب میسازد. لذا طبع نویسنده در سبک و شیوهروان می

ر. گیآسان وطور طبع مداراگر دهد. همانگیر یا متعصّب و متحیّر در نوشته، خود را نشان میسخت

  ) 79: 1382(سمیعی، 

گاه ندازه در سالست و روانی سخن نیز باید مقتضاي حال و مقام سخن را مالحظه کرد و حدّ و ان

وان تتر مینود آساقاعده نپیوندد. مطلب اگر به زبان ساده و روشن بیان شداشت، تا به سستی و تکلّف بی

ها . جملهنده شودنویسی هم آن است که اجزاي سخن در جاي خود نشاي روانآن را اخذ کرد و الزمه

  ) 79انداز نباشد. (همان: پرپیچ و خم و پر از دست

برد و معنی و مفهوم آن را خوب درك اي که سلیس و روان باشد، مخاطب به عمق آن پی مینوشته

کارگیري کند. نویسنده باید با شگردهاي مختلف از جمله پس و پیش کردن جمالت، ایجاد سؤال، به می

ادبی و ... زمینه را براي سالست و روانی سخن خود فراهم کرده، خواننده را براي درك و  هاي مختلفآرایه

فهم عمق مقاصد خویش یاري کند. از طرفی روانی نوشته نباید به قدري باشد که ذهن روي آن بلغزد. اگر 

ز این رو، باید ماند. ااش نمییابد؛ امّا چیزي از آن در حافظهچنین باشد، خواننده زود مطلب را درمی

کارگیري افعال، با تغییر الي سخن خود، از راه ایجاد پرسش، چرخش کالم، تنوّع بهخواننده را در البه
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گیري ي بیشتري به پیشود که خواننده عالقهلحن و سایر تدابیر به تأمّل واداشت. این امر باعث می

  )79جریان سخن و نوشته داشته باشد. (همان: 

ا که ریی ملهها روان و خالی از تعقید باشد و در حقیقت ضدّ تعقید است جکه جملهسالست آن است 

  )   223: 1370گویند. (همایی، متّصف به این صفت باشد َسِلس و َسلیس می

د. مثال تار کنپیوندد که نویسنده به اقتضاي حال مخاطب رفسالست و روانی کالم زمانی به وقوع می

یازمند د. اگر نوري کناست، آن را مؤکد بیاورد و اگر نیازمند آن نیست، از تأکید داگر سخن نیازمند تأکید 

یی ایجازگو ازمندبه اطناب و بسط است، آن را بسط دهد، در غیر این صورت، از آن پرهیز نماید و اگر نی

  )64: 1378پور، است، کالم خود را با ایجاز بیان کند. (وزین

الت را و آن ح را سلیس و منسجم ز پیچیدگی و اغالق خالی باشد، آنسخن ادبی که روان و مطبوع و ا

کم و مح سالست و انسجام گویند. جزالت آن است که سخن فشرده و پرمغز و جمله داراي الفاظ قوي

 »تعسّف آفت سالست رکاکت است، و آفت جزالت« :گوینددر میان اهل ادب معروف است که می .باشد

گاه نزه را نیز باید مقتضاي حال و مقام سخن را مالحظه کرد و حد و اندایعنی در سالست و جزالت 

  )14: 1368 همایی،. (قاعده نپیونددداشت، تا به سستی و تکلّف بی

یده و گ آفربیهقی مانند همه نویسندگان خوش قریحه و توانا، کلمات و ترکیباتی سلیس و خوش آهن

زیبایی  خود را استعمال این ترکیبات روشن و رسا هم نثروي با . در بیان معانی خود به کار برده است

  )821: 1381یوسفی، . (خاصی بخشید و هم بر غناي زبان فارسی افزوده است

  

  سهل ممتنع -3- 2-2

در  ر یا شعرائت نثاند که خواننده هنگام قردر علم بدیع صنعت سهل و ممتنع را بدین گونه تعبیر کرده

دشوار  ل آن راتوان نظیر آن را به آسانی تقلید کرد لیکن در عمکه می پنداردنخستین وهله چنین می

سب که نه ) سهل ممتنع یعنی نگاه داشتن لفظ و معنی در حّدي از تنا48: 1366یابد. (خطیبی، می

سازد. ور میمعنی را از روشنی و رسایی و نه لفظ را از برجستگی و تناسب و آهنگ در ترکیب کالم د

  )48(همان: 

هر  ذارد کهگعالم نشاید که سفاهت از عامی به حلم در «اي از سخن سهل ممتنع در گلستان: ونهنم

  ) 181: 1384(سعدي، » دو طرف را زیان دارد: هیبت این کم شود و جهل آن مستحکم.

  

  ایجاز و اطناب -4- 2-2
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ی همای. ندعلم دار ایناي در اند که جایگاه ویژههاي ایجاز و اطناب از مباحث هشتگانه علم معانیبحث

الغت با اساس مبحث ایجاز و اطناب به قدري مهم است که بعضی آن ر« :نویسددر معانی و بیان خود می

ز قل یکی اشد، الاحق این است که اگر تمام بالغت نبا. اندشمرده و بالغت را به کالم موجز تفسیر کرده

ا الم نویسنده رز داشته باشد، ذهن با تخیّل، کوقتی کالم ایجا )74: 1370همایی، (» .ارکان اصلی است

  )74 برد. (همان:دهد و در اطناب نیز از تکرارها و تصویرهاي هنرمندانه لذّت میگسترش می

 ير شیوهه است. دنویسی و موجزنویسی بودي مطنبنگاري در ایران قدیم غالباً یکی از دو شیوهتاریخ

- یمصلی فاصله هاي مختلف از موضوع اکرد و به بهانهدازي میپرقدر حاشیهنویسی، نویسنده آنمطنب

اي اي برنهرا بها نگاران، نوشتن تاریخشد. بسیاري از تاریخگرفت که درك وقایع براي خواننده مشکل می

 گشا،هانج، تاریخ چون نفثه المصدور، تاریخ وصّافهایی همدادند. تاریخابراز فضل و هنر خود قرار می

ي به گفته ودند کهبها مورّخانی هاي بارز این شیوه هستند. در مقابل آنادره و غیره، از نمونهي ندرّه

  )147: 1386نوشتند. (نجمی، بارتولد، به اختصار می

روحاً ل شود مشپردازي مشغوکه به حاشیهها بوده، بدون آني وقایعی که خود گواه آنبیهقی درباره

ه ، یک جملر مطلوببیهقی اضافه ب«ي فروزانفر:  ادا کرده است. به گفتهسخن گفته و حقّ مطلب را کامالً

  )147(همان: » ننوشته، و توان گفت که الفاظ و معانی او موازي و مساوي است.

به  که سخن شود، این استترین نکاتی که باعث تأثیر بیشتر سخن، تنوّع و پویایی آن میاز مهم

احوال  ووضاع اضاع و احوال او ایراد گردد و نویسنده بداند که در مقتضاي حال مخاطب و مناسب با او

ه چهد و دگوناگون در موضوعات مختلف تا چه اندازه باید سخن بگوید، در چه مواردي سخن را بسط 

: 1387 میسا،زمانی به اختصار کالم بسنده کند و مواظب باشد تا سخن به اطناب و ایجاز نگراید. (ش

191(  

-هرهي به بسان نیازهاي همژگانی چنان غنی برخوردار است که حتّی در توصیف صحنهبیهقی از وا 

-یه کار نمهوده بها را بیشناسد و آنگیري از تعبیرات تکراري ندارد. حدّ و مرز کلمات را به خوبی می

 کهچنان ورد استهایش به جا و به مفایده و حشوآگین پرهیز دارد. اطنابگیرد. از آوردن مترادفات بی

 وکند. میدداري نها نیز خوترین نکتهاي را براي خواننده تصویر کند از ذکر جزییهنگامی بخواهد صحنه

ند چترسیم  واست که با گردش محدود قلم  ایجازهایش به اقتضاي موقع یادآور کار نّقاش چیره دستی

  )19: 1368 پور،بخشد. (رواني آشنایی را در نظر بیننده جان میخطّ چهره

دست که عنان قلم را در اختیار داشته و به اقتضاي حال آن را به گردش اي است چیرهبیهقی نویسنده

ي عناصر اصلی و فرعی سازي و بیان همهجا که سخن محتاج اطناب است به منظرهآن. آورده استدرمی
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ولی گاه نیز در عین ) 814 :1374یوسفی، . (موضوع پرداخته و تصویري تمام از آن به دست داده است

کمال ایجاز، حق مطلب را ادا کرده است و هر دو حالت نمودار موقع شناسی و توانایی اوست در 

  )814: همان. (نویسندگی

اریخ خصیصه بارزي در ت. شودهاي لحن حماسی محسوب میها که از ویژگیطوالنی بودن جمله

-جا می ي مرکّبهاشود اغلب یا در قالب جملهده میاگرچه جمالت کوتاه نیز در این نثر دی. بیهقی است

   )86: 1390سناپور، . (شوندبه هم وصل می... و »که«، »و« گیرند، یا با حرف ربط نظیر

کند و یان میبي چیره دست، به اقتضاي حال و مقام، گاه کالم را کوتاه و مختصر سخنور و نویسنده

ل و د نیز مخحآور است، اختصار بیش از درازنویسی مالل که اطناب وچنانزمانی مشروح و دراز و هم

  )101: 1378پور، وزین. (نابجاست

نثر را  ن حیثسپرد و از ایروش ایجاز و مساوات در زمان بیهقی تا حدودي جاي خود را به اطناب می

یان) شاهوارزمي سلجوقی دوّم و خي بعد (دورهي قدیم و سبک فنّی دورهدر حّد فاصل، بین سبک ساده

  ) 28: 1368رهبر، دهد. (خطیبقرار می

  ایجاز -1- 4- 2-2

آن  صطالحادر لغت کوتاه کردن سخن است و کالم موجز به معنی سخن کوتاه و مختصر است. اما در 

د ی به مران وافاست که الفاظ کمتر از معانی و معانی بیشتر از الفاظ باشد. در ایجاز شرط است که سخ

 یا خالف رساندقصود گوینده را بفهماند، اگر مراد و مقصود گوینده را به خوبی نمتکلّم باشد یعنی م

داي اخن براي یرا سزمقصود را در ذهن شنونده راه بدهد آن را ایجاز مخلّ گویند و از بالغت خارج دانند، 

. ته باشدفدست ر ي اصلی مکالمه ازمقصود است، و هرگاه مقصود و مراد گوینده از سخن معلوم نشد فایده

  ) 131: 1370(همایی، 

ه کر آنبترین لفظ و کمترین عبارت مشروط ایجاز عبارت است از بیان مقصود و معنی در کوتاه

آسیبی نرسد  ي ایجاز آن است که به ارکان کالم) شرط عمده33: 1377ي مقصود باشد. (صفا، رساننده

 اشد و ازرست بداز باب قواعد صرفی و نحوي  و وضوح و روشنی آن محفوظ ماند و یا به عبارت دیگر کالم

  )34حیث مفهوم و معنی واضح. (همان: 

است  و بالغت نویسد: ایجاز و اختصار شرط اصلی فصاحتي ایجاز میدر سرّالفصاحه درباره» خفاجی«

ت ایط بالغین شرترو آن عبارت است حذف فصول کالم و تعبیر از معانی بسیار با الفاظ کم و این از مهم

-ست که الفاظ کم) در تعریف ایجاز گفته اند: آن ا102: 1366آید. (خطیبی، نزد اکثر مردم به شمار می

  )95: 1391محمدّي، تر از مقدار مذکور بوده و وافی به بیان مقصود باشد. (اسداللهی و علی
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 وعتاب  ،گوید: ایجاز در مواردي مانند حکم و فرمانروایی سپاس و شکرگزاريمی» جلیل تجلیل«

 گر موارداز دی توان سخن را به زیور ایجاز آراسته کرد واعتذار و تعزیه پسندیده و مناسب است و می

  )95ي تجربت است. (همان: کاربرد ایجاز بیان حکمت و عصاره

 عاویه راوده و مبنویسد: وقتی معاویه از صحار بن عیّاش العبدي که از بلغا و فصحاي عرب می» جاحظ«

ز است و بالغت ایجا«دهد که: پرسد، صحار پاسخ میآمده، از مفهوم بالغت میو خوش میفصاحت ا

باه ی و اشتگویی و درست بگویدرنگ پاسخمعناي ایجاز این است که: در پاسخ سؤال کندي نکنی و بی

  )313: 1372(علوي مقدم، » نکنی.

  اي از ایجاز موجود در کتاب گلستان:نمونه

  یازارد                   تو خاموش تا دیگري بیارد خبري که دانی دلی ب

: 1384سعدي، (                                                                                                     

174(  

  ایجاز بر دو نوع است 

  ایجاز حذف )1

  ایجاز قصر )2

ف ا به حذیمنقسم ساخته و گفته است: ایجاز ایجاز را در تقسیم نخستین بر دو قسم » جبر ضومط«

 ه بر حذفکشد تا اي نیز وجود داشته بااست و یا به غیر حذف. در ایجاز به حذف باید به دلیل و قرینه

وف ف محذداللت کند و مشخص باشد که حذفی وجود دارد و نیز در ایجاز به حذف شرط است که با حذ

م ظور متکلّ درك من اي فهم مطلب را دشوارتر کند وچه حذف کلمهنباید کالم زیباتر و شیواتر باشد و چنا

 طضومبر جشود. تر نباید کلمه را حذف کرد و چنین موردي حذف از مقوله بالغت شمرده نمیرا صعب

: 1372قدم، مایجاز غیرحذف را هم دو قسم دانسته است: ایجاز تقدیر          و ایجاز قصر. (علوي 

835(  

  ایجاز قصر

از گنجاندن  ) ایجاز قصر عبارت است34: 1377از قصر ادا کردن معنی بسیار به لفظ کم. (صفا، ایج

رت که ین صومعانی بسیار در الفاظ اندك، به نحوي که حذفی هم در عبارات صورت نگرفته باشد. به ا

  متکلّم باید مطلب مفصلی را بدون تکلّف، در حداقل الفاظ ممکن بیان کند. 

ك توان دررت مین وقتی است که از عبارت موجود معنایی بیشتر از الفاظ مذکور در عباایجاز قصر و آ

  )836: 1372کرد و در واقع در عبارت موجود حذفی هم انجام نشده است. (علوي مقدم، 
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  مثالی از ایجاز قصر در کتاب بوستان سعدي:

  تپرسید و گفید و بزرگی در آن فکرت آن شب بخفت                    به خواب اندرش د

: 1392سعدي، (                                                                                                      

63(  

  ایجاز حذف

ذف جاز حایجاز حذف عبارت است از حذف چیزي از کالم به نحوي که فهم آن دشوار نباشد. در ای

معنی  اشد فهماند و اگر چنین نباز کالم و یا کالمی است که حذف کردهشرط عمده روشن بودن اجزایی 

  ) 34: 1377دشوار و کالم مبهم و تاریک خواهد بود. (صفا، 

ایز جورتی صایجاز حذف آن است که از گفتار خود یک یا چند کلمه یا جمله حذف شود. این امر در 

ل فهم ن قابسمت محذوف با توجه به قرینه آاست که کلمه یا جمله محذوف، به قرینه معلوم باشد و ق

و حقیقتاً  ) مقصود از ایجاز حذف این نیست که واقعا132ً: 1370نباشد، حذف جایز نیست. (همایی، 

ن را ا وقتی آد. امّشوها غالباً طبیعی گفته میچند جمله را گوینده به اختیار حذف کرده باشد بلکه جمله

نوع  الباً اینشود که یک یا چند جمله حذف شده است و غوانمود می طورکنیم اینتجزیه و تحلیل می

ر ه در هها خاصیّت بالغت گوینده است که اختصاص به فارسی یا عربی به خصوص هم ندارد بلکحذف

  )132زبان جاري است. (همان: 

مل ج  دردهد. افعال و روابط معموالً ي بیهقی تکرار جاي خود را به حذف به قرینه میدر دوره

مکرر،  نیز جزء گردد و از افعال مرکّبحذف می متعاطف در نخستین جمله ذکر و از دیگر جمل به قرینه

  )29: 1368رهبر، شود. (خطیبي مذکور محذوف میبه همین صورت به قرینه

ابل نوي قهاي معشرط بالغت این است که در فهم آن خللی ایجاد نشود و مورد حذف شده به قرینه

قل خود به همه کس را ع«اي از ایجاز حذف در کتاب گلستان: ) نمونه61: 1387شد. (شمیسا، فهم با

  )175: 1384(سعدي، » کمال نماید و فرزند خود به جمال.

  حذف افعال به قرینه

قاعده  ست. وحذف افعال از جمله به قرینه فعل دیگري که در همان جمله یا در جمله معطوف علیه ا

د. ذف کنحا در قرینه اول یا در جمله اول ذکر کند و در جمله متعاطفه آن را این است که فعل ر

ت ن جمله اسآدارد و جمله را به طریقی که حق ) بیهقی همه جا بالغت را نگاه می61: 1387(شمیسا، 

 . (همان:ي داردسازد چیزي که هست از تکرار پیاپی یک فعل در چند جمله متعاطف غالبًا خوددارادا می

91(  
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 مطلب و همیشه در لفظ باشد بلکه ممکن است وضع و حال گوینده یا شهرت الزم نیست که قرینه

ا مقالی ا لفظی یکنند یکی رجهت قرینه را دو قسم میي مقصود باشد و بدیني ذهنی شنونده قرینهسابقه

ي اقرینه مند یعنینایي معنوي یا حالی ماي که در لفظ آمده باشد و یکی را قرینهگویند یعنی قرینهمی

  )174: 1370که در لفظ نیامده امّا از وضع و حال و کالم و متکّلم و مستمع معلوم است. (همایی، 

- لیعلهی و گیرد. (اسدالحذف فعل گاهی به عّلت رایج بودن حذف در زبان و بنا بر عرف صورت می

ه چه را کنآدیگر نیازي نیست تا ) در کاربرد زبان، اصلی است که بر مبناي آن 126: 1391محمّدي، 

-اصل کم«یا » یاصل اقتصاد زبان«داند براي او تکرار کنیم و این همان خواننده یا مخاطب از قبل می

  )126است و حذف فعل نیز از موارد اقتصاد زبانی است. (همان: » کوشی

  حذف فعل به قرینه لفظی

ا یگري رسبب آمدن آن فعل آوردن فعل د آید که نویسنده بهفعلی در جمله پیشین یا پسین می 

کتاب  ) مثالی از126: 1391محمّدي، کند. (اسداللهی و علیبیند و آن را حذف میضروري نمی

  )59: 1384(سعدي، ...» که جمله وجود او ریخته بود و خاك شده «گلستان: 

  حذف فعل به قرینه معنوي

 ه از رويگردد و خوانندف فعل در جمله میها موجب حذها و جملهآن است که مفهوم کلی عبارت

  )127: 1391یابد. (اسداللهی و علی محمّدي، سیاق کالم فعل حذف شده را درمی

 )58: 1384(سعدي، » آمیز به از راستی فتنه انگیز.دروغی مصلحت«

  اطناب -2- 4- 2-2

و  ترفصلمقدري  هاي مختصر بود نثر بیهقیي اول که به غایت موجز و با جملهبرخالف نثر دوره

نیست که مالل  ) اطناب در تاریخ بیهقی اطنابی84: 1381باشد. (بهار، تر میهاي طوالنیداراي جمله

وانسته تشده که  واقع انگیز باشد بلکه در قبال ایجاز قدیم این نام بدو داده شده است. و از این رو ممدوح

  )85ن کند. (همان: است جزئیات مطالب را بنویسد و مقصود را به خوبی بیا

طناب ااشد. اطناب در لغت به معنی دراز کردن سخن و در اصطالح آن است که الفاظ بیش از معنی ب

ع ه موضوکالذهن باشد. در این صورت ضروري است در زبان عادي جایز نیست مگر آنکه شنونده خالی

و  در مقام ، اگرز در تقابل استبراي او شرح داده شود، تا در ذهن او جاي گیرد. اطناب هرچند با ایجا

  ) 101: 1389موقع خود بنشیند، عیب نیست که هنر است. (سمیعی، 
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 راي حصولآن ب که زیادتاطناب آن است که الفاظ زاید بر مقدار الزم و حدّ متعارف باشد به شرط آن

ل وقتی است اصح) اطاله و درازنویسی بی98: 1391محّمدي، اي باشد. (اسداللهی و علیغرض و فایده

  ) 45: 1372فایده در سخن یا نوشته خود بگوید. (علوي مقدم، که گوینده مطالب بی

-و می داندصاحب تعریفات، اطناب را عبارت از ادا کردن مقصود با عبارتی بیش از حد متعارف می

ه خن است کق سعشونامند، زیرا قصد مطلوب و مافزاید: خبر دادن مطلوب را نیز با کلمات زیاد اطناب می

اد، عنی مرخوانند که لفظ نسبت به اصل مموجب توّجه بیشتر اوست و بدین مناسبت آن را اطناب می

  )202: 1390بیشتر است. (اسداللهی، 

ر شیند، هنود بناطناب با تطویل و حشو تفاوت دارد. بدین معنی که بر خالف اطناب که اگر در مقام خ

-ب میا معیوراي ندارد، بلکه سخن حشو ملیح) زیادي لفظ، فایده است، در تطویل و حشو (به استثناي

  )202سازد. (همان: 

 ایتسبکی نه ویژگی این از است توانسته بیهقی که اطناب است بینابین نثر مختصات از یکی

 بیهقی لمثلافی کند، بیان به خوبی را خود مقصود و بنویسند را مطالب جزئیات و بکند را استفاده

 هااسارت هزمین در چه طبیعی و و عادي هايمرگ خصوص در که وحوادثی وقایع اخبار، وایاتر درتمام

 و شاخص فردي نیستی و به مرگ که حوادثی همه و هادارآویختن به و هاکردن مثله ها،بودن بند در و

دا شخصیّت بتاشود؛ یعنی می آغاز اوّل داستان از جا همه گردیده تنظیم شود،می منتهی انبوه گروهی

دهد. هاي فرد را توضیح میشود و سپس سایر خصوصیّتفکري و موقعیّت اجتماعی فرد مشّخص می

  )105: 1389(چرمگی، 

قصود ماشد. باطناب در لغت به معنی دراز کردن سخن و در اصطالح آن است که الفاظ بیش از معانی 

ت سمنظور این ا این عمل اطناب ممّل است.فایده و خارج از موضوع بگویند. زیرا این است که الفاظ بی

ی مقصود ر از معنزیادت وفایده ي مقصود را براي فواید ادبی بسط داده باشیم. امّا اگر الفاظ را بیکه دامنه

سن آن. ست نه حنامند و عیب سخن اگویی) میبگویند آن را در اصطالح تطویل (درازگویی) و حشو (یاوه

ی پدرفات پیاي از اطناب در گلستان که با آوردن صمقصود بگویند نمونه) معنی 131: 1370(همایی، 

... » ، منصور،چون بندگان حضرت پادشاه عالم عادل، موید، مظفر«... شود: باعث طوالنی شدن کالم می

  )168 - 167: 1384(سعدي، 

  اطناب بر چند نوع است 

 آوردن خاص بعد از عام )1

 ایضاح بعد از ابهام )2
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 تکرار  )3

 حشو )4

 طناب توشیحی (توشیع)ا )5

 آوردن مترادفات )6

  آوردن خاص بعد از عام

ن کار، از ای شود و هدفباشد که در آن کلمه ذکر خاص بعد از کلمه عام ذکر میاز انواع اطناب می

  توضیح بیشتر کلمه عام است، تا خواننده در فهم آن به مشکل برنخورد.

  ی آدم و مرغ و مور و مگسبن                    پرستار امرش همه چیز و کس

  )34: 1392سعدي، (                                                                                          

  ایضاح بعد از ابهام

ور به ط آوردن توضیح اضافی، جهت روشن کردن مطلب و به معنی واضح ساختن مطلبی که در ابتدا

ند و ه بیاورآن است که ابتدا سخن را مبهم و سربست وشیعطناب توشیحی یا تامبهم گفته شده است، و 

همیّت یشتر ابگیر شود و به مقصود گوینده بعد از آن تفسیر کنند، بیشتر در گوش و ذهن شنونده جاي

ن است که آ) به اطناب عددي، اطناب توشیع یا توشیحی گفته اند. توشیع 134: 1370بدهد. (همایی، 

یر گنده جاين شنورا مبهم و سربسته بیاورند و بعد از آن تفسیر کنند تا بیشتر در گوش و ذه ابتدا سخن

ه و سیار دادبمیّت شود و به مقصود گوینده بیشتر اهمیّت بدهد. در آثار ادبی فارسی و عربی به توشیع اه

ت الن خاصیت که فیز اسگوید که دو چاند. مثالً نویسنده میحتّی آن را یکی از صنایع مّهم بدیع شمرده

هام و ه طور اببچنین مطلبی را ابتدا کند و هممند میرا دارد، یا چهار چیز است که مردم را سعادت

از ابهام در  هاي ایضاح بعد) مثال134دهد. (همان: گوید و بعد از آن یک یک را شرح میسربسته می

  زبان فارسی توضیح عدد است. 

  سول                    حاذقان و کافیانِ بس عدولشه فرستاد آن طرف یک دو ر

: 1391موالنا، (                                                                                                      

108(  

  تکرار 

از ذکر چیزي  گاهی کلمه یا کالم را براي تأکید یا براي اهمیت دادن به موضوع یا به سبب لّذت بردن

هاي ادبی و شعر، نقش به ) تکرار در نوشته133: 1370کنند. (همایی، گونه فوائد، تکرار میو امثال این

ي هنري و زیبایی جا استفاده شود، بر جنبه سزایی دارد. در صورتی که از تکرار، در جاي مناسب و به
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هستند که در ساختمان یک اثر ادبی، نقش  گذارد. تکرارهاي هنري، تکرارهاییشناسیک یک اثر تأثیر می

هاي مختلفی از تکرار ي تکرار، ابتذال است و ابتذال هم نافی هنر؛ تأثیر گونهکه الزمهخلّاق دارند و با این

گیرد. در ترکیب یک اثر هنري، گاه تا بدان پایه است که در مرکز خالقیّت هنري گوینده قرار می

  )34: 1391محّمدي، (اسداللهی و علی

و  ، وزنچه در موسیقیتکرار یا وقوع مجدّد، عنصري اساسی در آفرینش اثر هنري است؛ یعنی آن

ن و یرامون آپطبیعی  همانی بین جهان بشري و جهانآورد. ادبیات نیز با ایننقاشی، انگاره را به وجود می

هاي ونهار به گنیز وجود تکرهایی میان آن سر و کار دارد. در تمامی نمادهاي عالم یافتن وجه شباهت

ون چمودي نمختلف قابل مشاهده است. اصوالً وجود هستی مبتنی بر تکرار است؛ هر نمودي در عالم، 

، نوعی صل زایشي آفرینش نیز بر همین اصل تکرار قرار یافته است؛ اآورد. فلسفهخود را به وجود می

  )35از همین مقوله است. (همان:  تکرار است؛ آمد و شد فصول، حرکت ستارگان و سیّارات،

علوي مقدم، (چندبار گفتن یک مطلب است.  باز گفتن، ،تکرار که در لغت به معناي دوباره گفتن

کرار ند و از تااشته) مؤلفان کتب بالغی و آنان که در صناعات ادبی، تألیفی از خود به یادگار گذ1: 1372

نی از یات ربّاآرآنی و مخل فصاحت دانسته ولی تکرار در کلمات ق مورد واند، اغلب تکرارها را بیسخن رانده

براي  ودف خاص هاي از آیات قرآنی جهت مورد نیست بلکه تکرار کلمات و ذکر دوباره آیهنوع تکرار بی

 ود و مطلب تأکیدش) گاه تکرار براي این است که قاطعیّت مطلب، بیان 6باشد. (همان: اي میمنظور ویژه

  النا:اي از تکرار در بیتی از مو) نمونه30ر آن شک و تردیدي راه نیابد. (همان: گردد و د

  میان گفتم: ار عریان شود او در عیان                    نَی تو مانی، نَی کنارت، نَی

: 1391موالنا، (                                                                                                        

99(  

  حشو

برد. بکار  حشو آن است که وجود آن در جمله ضروري نباشد ولی نویسنده به جهت اطناب، آن را به

میان  ت که دراي اسگویند، جملهي معترضه میحشو ملیح که به آن، اعتراض و در اصطالح امروزي جمله

  )216: 1390ی. (اسداللهی، آید و معموالً یا بدل است یا جمله دعائدو جمله می

تی که کتوبامغالب جمالت دعایی که در تاریخ بیهقی وجود دارد، دعاي طول عمر براي پادشاه است. 

شود. یآغاز م گویند، با دعاي طول عمرنویسند یا سخنانی که خطاب به بزرگان میخطاب به پادشاه می

 تماًال به کالم اح ر آغاززندگانی خداوند دراز باد، د ياین دعا ظاهراً سنّتی رایج در دربار بوده است. جمله
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Abstract: 

The subject of this research is the rhetorical features of Beyhaghi history that Abolfazl 

Bayahi has used at the high level of these rhetorical features written in Beyhaghi's history 

to duplicate the effect of his words and words. For this purpose, firstly, the definition and 

explanation of these rhetorical characteristics have been discussed. After that, in the main 

part of the research, the evidence and the like related to the rhetorical characteristics of the 

language have been analyzed and analyzed. This research is a library and descriptive 

method-An analysis has been made, and its purpose is to study the rhetorical characteristics 

of the language of the Beyhagi Book of History. 

In the rhetorical components of the language of history, Bayahi has been told that the 

honesty of its author (Abu al-Fazl Beyhaqi) and the transparent transplantation of his inner 

experience with his word structure, make the audience and readers of the work (Beyhagi's 

history) feel intimately and without Mediator and without any doubts and doubts; this 

(reading and accepting the word Beyhghi with intimacy), causes the reader to read the 

various contents of the work until the depth of the writings and thoughts of the author They 

do. The other rhetorical features of Beyhagi's history, such as inspiration, and also the 

factors of diversity and mobility such as affidavits, guarantees, likenesses, the use of 

allegory and the proverbial ..., show the peak of eloquence and language rhetoric It is 

worthwhile for Abu al-Fazl Beyhaqi to make the text more effective and more effective. 

As a classical writer, Abolfazl Beyhaghi attempts to write his own writing both in 

content and in the form of a rational and graceful wise man and elder; in other words, 

Thought and reason is its author, and in the end it adds to the wisdom and wisdom of its 

readers, and also contains rhetorical and musical arrangements that impress on the spirit, 

emotions and feelings of the audience. 
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