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تاریخ بیهقی ،یکی از آفرینشهای کم نظیر ادب فارسی است که قلم توانای ِ ابوالفضل بیهقی ،به
آن بافت داستانی بخشیده است.
ِ
فضای رویدادهای تاریخی را باز میگذارد و با استفاده از عناصری چون شخصیتپردازی،
بیهقی،

گفتگو ،زاویه دی ِد مناسب ،بررسی جزییات ،توصیف کسان و چیزها و ...نه تنها خوانندگان را به آن
فضا نزدیک میگرداند؛ بلکه ارتباطی صمیمانه ،نیز ،با خوانندگان برقرار میکند.
ِ
پردازی
این مقاله س ِر آن دارد که با بررسی عناصر داستان ،در حکایت افشین و بودلف ،هنر داستان
بیهقی را بررسی نماید و نشان دهد که آیا بیهقی ،داستانپردازی کرده و یا فقط به عناصر داستان
نزدیک شده است؟
برای رسیدن به این مهم ،عناصر موجود درحکایت افشین و بودلف را ،با نظریههای ادبیات
داستانی ،مقایسه مینماییم.
کلید واژهها :بیهقی ،افشین ،بودلف ،عناصر داستان.

 - 1دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج،ایران.
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درآمد
ابوالفضل بيهقي با تکیه بر اسناد ،منابع و دیدههای خود و افراد مورد اطمینان ،کتاب
تاریخ بیهقی را تالیف نموده اس��ت .او با نکته س��نجی ،نه تنها حس کنجکاوی خود را
ارضا نموده ،بلکه باعث ش��ده که کنشها و واکنشها به طور کامل بیان ش��ود .بیهقی
با ذکر جزییات ،معرفی اش��خاص ،رعای��ت اعتدال و انصاف ،حس حقیقت یابی ،بیان
نکتههای اخالقی و ...سعی داشته است وقایع تاریخی را ،به قصد عبرت-آموزی ،پیش
چشم مخاطب ،جذاب و مؤثر جلوه دهد.
آنچ��ه بیهقی را برای رس��یدن ب��ه این هدف ،موفق نموده اس��ت نه تنها ذوق و
قریحهی اوس��ت ،بلکه عص ِر بیهقی اس��ت که دبیر ش��دن یکی از پیشههای مهم و
منجم و طبیب نه خُ ردکاری است»...
قابل توجه بوده اس��ت...«.اما دبیر و ش��اعر و ّ
(عروضی س��مرقندی )114-1388:115،و همچنین عنصرالمعالی ،ش��روط کاتبی و
دبی��ری را چنین ذکر میکند...« :و ش��رط کاتبی آناس��ت که مدام مجاور حضرت
متفحص باشی و از
باش��ی و س��ابق کار یادداری و تیزفهم و نافراموشکار باشی و ّ
هم��ه کارها تذکره همیداری از آنچه ترا فرمایند( »...عنصرالمعال��ی)213 :1380 ،
بیهقی به واس��طهی هوشمندی ،نکتهدانی ،تدبیر و تفکر توانسته بود که در شغلش
ماندگار ش��ود و حتی از حمایت مس��عود ،در مقابل بوس��هل زوزنی ،برخوردار شود.

(رک بیهق��ی )932-933 :1389 ،او که مرادش ،نوش��تن ِ تاریخ ب��ا ذکر زوایا و خبایا
بوده ،به مس��ائل و ات ّفاقات توجه خاصی مبذول کرده و همواره دنبال علت وقایع بوده
و مخفیترین تصمیمات هم بر او مخفی نمانده و این روحیهی ریشهیابیِ حوادث ،از
ِ
دقیق بیهقی از نحوه باردادن،
بارزترین وجوه ش��خصیتی بیهقی است.توضیحات ریز و
ایس��تادن و نشستن درباریان در دربار ،شرح اعیاد و مراسم آذین بندی شهرها و راهها،
توصیف دقیق لباس افراد و ،...گواهی دیگر بر نکته سنجی اوست.
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بیهقی با ژرف نگری خود ،فضای روش��نی از عصر غزنویان را پیش چشم ما قرار
ِ
بازتاب رويدادهاي تاريخي به کار برده،
میدهد؛ او در کنار دقت و حوصلهیی که برای
ب��رای خوانندگان کتابش نیز احترام زیادی قائل اس��ت .او خواها ِن جذب خواننده و
دور کرد ِن خس��تگی از اوست و همین مخاطبانديشي بيهقي موجب شده است تا او
براي ايجاد کشش و باورپذيرکردن محتواي کتابش ،از تمام استعدادها و تواناییهایش
به��ره جويد.بيهقي به خوبي ميداند که اگر به خوانندگانش بها بدهد ،ميزان اثرگذاري
کالمش را در پی دارد؛ او مخاطب را کنجکاو میکند تا به دنبال ادامهی داستان کشیده
ش��ود ،و هر جا روایت تاریخ ،خسته کننده میش��ود از حکایتی استفاده میکند که بر
ِ
نيروي داس��تان پردازی ،حوادث واقعي را به
حادثهیی اس��توار اس��ت؛ او با استفاده از
رشتهی تحریر کشیده و حوادث پیچیده را ساده کرده است.
«بیهقی از آن دس��ته نویسندگانی است که ذوقی سرش��ار ،ذهنی توانا و قلمی رسا
داشته و نسبت به جادوی کالم و سخن به خوبی آگاه بوده است ،از همین روی کوشیده
ه��م زمان با ثبت تاریخ و گزارش-های مربوط ب��ه آن از کارکردهای عناصر زبانی با
توانمندی بهره گیرد تا مخاطب او لذتی دو چندان از خواندن مطالب تاریخیاش ببرد
و خواننده نباید از نظر دور بدارد که کتاب بیهقی ،توصیف مناظر ،کوی و برزن نیست
بلک��ه نقل واقعهیی حقیقی اس��ت که به اقتضای قریحهی بیهقی ،بس��یاری از عناصر
داس��تانی چون درام ،کشمکش داس��تانی ،ش��خصیت پردازی و ...در آن رعایت شده
است ( ».حسینی)161 :1383 ،
در این مقاله س��عی ش��ده با استفاده از زبان س��اده ،آوردن شاهد مثالها و بررسیِ
ِ
حکایت افشین
دقیقترِعناصر داستانی ،میزان داستان وارگی تاريخ بيهقي را ،به ویژه در
و بودلف ،بررسی نماییم.
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خالصهی حکایت افشین و بودلف
احمد بن ابی دواد طی یک بیقراری شبانه به قصر معتصم میرود .معتصم ،آشفته،

منتظر اوس��ت .معتصم با دیدن ِاحم ِددواد ،از او میخواهد که اش��تباه معتصم را جبران
نماید؛ چرا که معتصم ،بودلف (سردار عرب) را به افشین (سردار ایرانی) ،سپرده است
تا افشین ،اموا ِل بودلف را مصادره نماید و او را بکشد .معتصم اکنون پشیمان است.

ِ
خواس��ت معتصم ،به منزل افش��ین میرود و از او میخواهد تا
احم ِد دواد ،بنابر

بودلف را رها نماید ،اما افشین قبول نمیکند و احم ِد دواد به دروغ میگوید که معتصم
پش��یمان شده است .افشین به ناچار دست نگه میدارد و بودلف را رها میکند .احم ِد
دواد به قصر میرود و هنوز ماجرا را کامل تعریف نکرده که افشین سر میرسد و علت

برگش��تنِ حکم خلیفه را جویا میشود .احم ِد دواد نگران است که مبادا معتصم ،دروغ
او را رسوا نماید و بودلف کشته شود .معتصم بر خالف انتظار احمد ،گفتار احم ِد دواد

را تصدیق و رفتارِ افشین را مالمت میکند.
بررسی عناصر داستانی در افشین و بودلف:
پیرنگ (:)Plot
پیرنگ،چهار چوبی است که رشتهی حوادث را نظم میدهد .پیرنگ ،روابط علی و
معلولی را بر داستان ،حکمفرما میکند؛ به طوری که بعد از هر اتّفاقی ،سؤالی در ذهن
خواننده ایجاد میشود و علت آن اتّفاق را جویا میشود.
بخشه��اي مختلف پيرنگ ،از طريق پيونده��اي زماني ،مكاني ،منطقي و معنايي با
يكديگر مرتبط ميش��وند .در اين ميان مؤلفههاي زماني نقش��ي محوري دارند و خط
اصلي داستان را جمع ميكند .اگر راوي بتواند با استفاده از تكنيكهاي پيرنگپردازي،
رويدادهاي گذش��ته ،حال و آينده را به شكلي معنادار به يكديگر پيوند دهد ،ميتواند
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شالودههاي محكم براي روايت بنا نمايد.

ِ
پیرنگ این حکایت را ،با چند سوال ،بررسی میکنیم:

ِ
خالف گفتهی حاجب نوبتی ،معتصم را اندوهگین میبیند نه
چرا احمدابیدواد ،بر

با نش��اط؟« ...و براندم تا به درگاه؛ چون بدانجا رس��یدم ،حاجب نوبتی را آگاه کردند،
در ساعت نزدیک من آمد ،گفت:آمدن چیست بدین وقت؟ و ترا مقرر است که از دی
ِ
جای تو نیست( »...بیهقی .)221 :1389،طبق
باز امیرالمومنین بنش��اط مشغول است و
گفتهی حاجب ،احمدابیدواد باید میدانس��ت که معتصم به نش��اط مشغول است ،اما
برخالف آنرا میبیند[ «.احمد ابی دواد] ...:معتصم را دیدم س��خت اندیش��مند و تنها،
به هیچ مشغول نه (» ...همان )221:آیا احمد ابی دواد از نقشه معتصم آگاه بوده است،
ولی سعی میکند با آب و تاب داد ِن ماجرا ،نقش خویش را برجسته نماید؟
آیا احمد و معتصم طبق نقش��هیی رفتار میکردند؟ و یا معتصم از قدرت افشین و
همچنین قدرت بودلف نگران بوده و س��عی داشته است که بودلف را توسط افشین از
میان بردارد و سپس افشین را ،به جرم قتلِ بودلف ،از بین ببرد؟
چرا معتصم منتظ ِر احمدابیدواد اس��ت؟ و اگر جان بودلف برایش مهم است ،چرا
ب��ه احمد پیغام نمی-دهد تا زودتر خودش را برس��اند؟ و چرا معتصم ،بر خالف میل
باطنی ،دست افشین را برای کشتنِ بودلف باز میگذارد؟
جواب این سوالها را به طور مستقیم ،درنمییابیم ،اما با کمی دقت در فضاسازیها،
گفتگوی ش��خصیتها و همچنین مراجعه به تاریخ ،میت��وان تا حد زیادی به جواب
سواالت دست یافت «.و در اخبار روسا خواندم که اشناس – و او را افشین خواندندی
– از جن��گ باب��ک خرم دین چ��ون بپرداخت و فتح ب��ر آمد و ببغداد رس��ید ،معتصم
امیرالمومنین،رضی اهلل عنه فرمود مرتبه داران را چنان باید که چون اشناس بدرگاه آید،
همگان او را از اسب پیاده شوند و در پیش او بروند ...حسنِ سهل با بزرگی یی که او
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را بود در روزگار خویش مر اشناس را پیاده شد(»...همان)189 :
به طور کلی ِ
علت کینهی افش��ین نس��بت به بودلف را ،در تاریخ بیهقی ،به ش��کل
ک��م رنگی ،تقابل دو نژاد ایرانی و عرب در دس��تگاه خالفت حس میکنیم ...«.تکیهی
کلی مأمون در کارهای خالفت به عنصر ایرانی بود و نفوذِ این قوم در عصر آن خلیفه

تا آنجا رس��ید که دس��ت عنصر عربی به کلی از کارها کوتاه شد؛ لیکن ایرانیها هم در
آخر دورهی مأمون ،دیگر از خلیفه چنانکه باید ،پشتیبانی نمیکردند و درصدد تشکیل
سلسلههایی مستقل و بیرون آمدن از تحت نفوذ عباسیان بودند .معتصم که به هیچ یک
از دو طایفهی عرب و ایرانی اعتماد نداش��ت ،برای حراست از خود به عنصر ثالثی که
متوس��ل ش��د و آن عنصر ترک بود»...
تازه در بغداد قدرت و اه ّمیت پیدا کرده بودند،
ّ
(اقبال آشتیانی)1390:377،

ب��ا مراجعه به کتابه��ای تاریخی ،میتوان دریافت که در دس��تگاه خالفت ،رقابت
ش��دیدی که بین نژاد« ترک» «،ع��رب» و« عجم » پدید میآید ،س��ردارا ِن خلیفه را به
ِ
قدرت
دش��منی وا میدارد و این دش��منیها مانع از آن میشود که یکی از آن نژادها،
مطلق ش��ود .از این رو معتصم نیز ،گاه به آن دش��منیها دامن می-زند .از سوی دیگر
امرا و س��رداران میکوش��یدند تا با خوش خدمتی ،بیش��تر ،در دل خلیفه و دس��تگاه
حکومتی راه یابند؛ به طوری که افش��ین در این راه ،هم وطن خود ،بابک خرم دین را
از میان برمیدارد تا بیشتر مورد عنایت خلیفه قرار گیرد.
ابودلف قاسم بن عیسی عجلی نیز که از سرداران محبوب عرب به حساب میآید،
ِ
ش��جاعت خود در دربار معتصم محبوب است.
به واس��طهی فضل ،ذوق ،سخاوت و
افشین پیشرفتهای او را به چشم حسادت نگاه میکند و برای برانداختن او نیرنگها
به کار میبرد و از آنجا که تنها افش��ین توانس��ته بود بابک خرم دین را از میان بردارد،
بالخ��ره معتصم خواهش او را برای از بی��ن بردن بودلف ،میپذیرد ،اما به حرف خود
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عمل نمیکند( .رک زرین کوب)223-1390:222،
ِ
کتاب الفرج بعد الشدة ،ع ّلت این کینه و عداوت این گونه بیان شده
همچنین در
ِ
است؛ افشین در مقابلِ
شفاعت احمد ابی دواد میگوید ...« :این مردی است که قصد
ج��ان و مال و جاه و جمال من کرده اس��ت و طالب اراق��ت دم و هتک حرمت من
بوده و البته اس��عاف این ملتمس ممکن نیست و به غرامت این هر چه اختیار کنی از
بیت المال و ضیاع و اس��باب و اگر خود تمامت ملک و مال من باشد معذور است».
(دهس��تانی:1364 ،ص )927
ِ
حکایت افش��ین و بودلف ،برای ش��ناختن شخصیتها ،نیاز به منابع
از آنجا که در
دیگر داریم و گاه داستان نیاز به تحلیل دارد ،باید بگوییم که این داستان پیرنگ دارد،
اما پیرنگ ،پیرنگ کاملی نیست.
موضوع ( )Subjectو درونمایه ()Theme
موضو ِع داس��تانها ،معموال ،در یک کلمه قابل بیان اس��ت؛ عشق ،انتقام ،حسادت
و ....حال با توجه به این که موضوعات انگش��ت شمار هستند ،چرا داستانهای زیادی
حول محور این موضوعات ،نوشته شده است؟ جواب این سوال را درونمایه میدهد.
درونمایه ،نگاه نویس��نده به موضوع اس��ت و جهت فکری نویس��نده را نشان میدهد.
موضوع داس��تا ِن افشین و بودلف ،انتقام اس��ت .درونمایهی آن چیست؟ درون مایهی
داس��تان خویشتن داری است؛ چرا که ممکن است ،عواقب کینه ورزی ،دامن شخص
را بگیرد و حتی به ناحق ،خونی ریخته شود و این امر پسندیده نیست.
درونمایهی داس��تان ،ایدئولوژی و جهان بینی نویسنده را نشان میدهد .بیهقی ،در
ِ
ماندگاری نام نیکو و ...را پر رنگ
این حکایت ،گذش��ت ،عدم کینه جویی ،تدبیر و
مینماید که همهی اینها مضمون یا همان درونمایهی داس��تان اس��ت«.گفتم اهلل اهلل ،یا
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امیرالمومنین ،که این خونی است ناحق و ایزد ،عزذکره ،نپسندد( ».بیهقی«)1389:221،
افشین برخاست شکسته .به دست و پای مرده و برفت( ».همان)225 :
اگ��ر چه بیهق��ی میخواهد درونمایه را ی��ک درونمایهی اخالقی نش��ان دهد ،اما
خواننده ،با کمی دقت متوجه سیاس��ی بودن آن ،که ناش��ی از تقاب��ل دو نژاد ایرانی و
عرب اس��ت ،میگردد؛ معتصم در باب افش��ین میگوید «:اینک این سگ ناخویشتن
ِ
ش��ناس نیم کاف��ر ( »...همان )221:و همچنین ،احمد اب��ی دواد در خطاب به معتصم،
ضمن حمایت از بودلف ،میگوید «:بودلف بندهی خداوند است و سوار عرب است...
ِ
» ( همان ) 222 :و در ِ
ش��فاعت بودلف ،وقایع را چنین ذکر میکند «:فرا ایس��تادم
باب
و از طرزی دیگر سخن پیوستم ستودن عجم را که این مردک از ایشان بود و از زمین
اشروس��نه و عجم را ش��رف بر عرب نهادم ،هر چند دانستم که اندر آن بزهیی بزرگ
اس��ت ( »...،همان )223 :و آنچه را که ابی دواد« بزهیی » بزرگ مینامد همان ش��أن و
منزلت ایرانیان اس��ت که دس��تگاه خالفت را در برگرفت و دولت عرب را بعد از دو
قرن به زوال منتهی نمود .اگر چه سردارانی چون افشین ،بابک و دیگر سرداران ایرانی
کاری از پیش نبردند ولی تالش ایشان به جدایی خراسان و بعضی بالد دیگر ایران از
قلمرو خالفت بغداد منتهی گشت ( .رک :زرین کوب) 264 :1390،
حقیقت مانندی ()verisimilitude
حقیقتمانندی ،هنری اس��ت که درون داس��تان قرار دارد و باعث پذیرش داستان
از سوی خواننده می-شود .نویسنده باید بتواند ،زندگی را در داستان منعکس نماید.
مانندی یک داستان ،چگونه ارزیابی میشود؟ پرداخت ِ
ِ
قوی عناصر داستان،
حقیقت
به این مهم کمک میکند .بس��یاری از نویس��ندگان ،وقتی حادثهیی را که قب ً
ال به وقوع
پیوس��ته مینویس��ند ،در آغاز داس��تان واقعی ب��ودن آنرا تذکر میدهن��د و گاه همان
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داستانها ،نیز ،باورپذیر نیستند .پس واقعی بودن داستان مهم نیست ! مهم این است که
ما بتوانیم داس��تا ِن خودرا باور پذیر نماییم .چنانچه عنصرالمعالی به پسرش گیالنشاه
می-گوید ...«:و هر چه گویی راس��ت گوی ولکن راس��ت به دروغ مانند ،مگوی .که
ِ
راست به دروغ همانا ( » ...عنصرالمعالی)41 :1380،
درو ِغ براست ،همانا به از
بیهقی با ش��ناخت کاملی که نسبت به اش��خاص ،وقایع،گروهها و ...دارد ،توانسته
حقای��ق را به صورت گیرایی ،نمایش دهد؛ مانند داس��تان خیش��خانه در هرات (رک:
بیهق��ی)172-176 :1389،؛ و یا ذکر بردار کردن حس��نک (هم��ان)226-235:که در
ای��ن داس��تانها ،بیهقی ،به خوب��ی جزییات را ذکرکرده اس��ت ،همچنین با ش��ناخت
شخصیتهایش ،آنها را با وقایع خاص درگیر میکند و هرکدام از شخصیتها مطابق
رفتار و کردار خود ،گرفتار یا رها میشوند.چیرهدستی بیهقی ،در این امر باعث میشود
که مخاطب نیز ،از احوال ش��خصیتها با خبر ش��ود؛ به طور مثال ،ذکر چند صفت از
بوسهل زوزنی ،باعث میشود که ما با خصایص و اخالق او آشنا شویم.
بیهق��ی که در معرفی کرد ِن مردم ،گروهها و همچنین شناس��اند ِن آداب و رس��وم،
بس��یار چیرهدست اس��ت ،به خوبی میتواند ش��خصیتها و فضای داستان را برای ما
ملموس کند و چنین است که حکایتهای تاریخیاش ،برای ما ،باور پذیراست .جمال
میرصادقی میگوید « :حقیقتمانندی ،کیفیتی اس��ت که داستان را پیش چشم خواننده
مس��تدل و محتمل جلوه میدهد و موجب پذیرش آن میش��ود .نویس��نده هر چه به
کارش وارد باشد و هر چه به داستانش عمق و معنا بدهد ،اگر داستانش از این کیفیت
بهره نبرده باش��د ،یعنی نتواند وقایع داستان را محتمل و پذیرفتنی جلوه بدهد ،داستان
موفقی از آب در نمیآید( ».میر صادقی)1388:142 ،
به طور کلی آنچه داس��تان را باور پذیر میکند ،این اس��ت که خواننده بتواند وقایع
ِ
حکایت افش��ین و بودلف با
داس��تان را در زندگیِ واقعی ،امکان پذیر بداند و تطبیق این
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تاریخ ،خود دلیلی بر حقیقت مانندی آن است و شخصیت پردازی ،مشخص بودن زمان
و سامان داد ِن وقایع ،مصالح مهمی هستند که حقیقت مانندی داستان را شکل میدهند.
زاويه ديد ()point of view
زاویه دید ،ديدگاهي است که نويسنده براي روايت حوادث و ماجراها انتخاب

میکند.داس��تان ،از لحاظ زاویهی دید به سه دس��ته تقسیم میشود )1:زاویهی دی ِد منِ

روایتی  )2زاویهی دی ِد دوم شخص  )3زاویهی دی ِد سوم شخص .همچنین زاویه دید
ِ
ِ
دانای کل محدود.
دانایکل نامحدود )2
س��وم شخص خود شامل دو دسته اس��ت)1:

(میر صادقی)1388:383 ،
ِ
دانايكل نامحدود يا مداخلهگر است .بيهقي
شيوه غالب در تاريخ بيهقي زاوية ديد
ت و آمد ،و دربارهی اعمال ،افكار و عواطف شخصيتها
در همهی صحنهها آزادانه رف 
اظهارنظر مینماید.
ِ
دان��ايكل محدود را برميگزيند؛ او از این
او ،در بس��ياري از موارد نيز ،زاوية ديد
ش��یوه زمانی اس��تفاده میکند که حادثه ،از شنیدههای اوست؛ يعني حکایت را از زبان

ِ
ه��دف خاصی درکارِ
يك��ي از ش��خصيتها روايت ،میکند و خود نی��ز ،به منظور و
روایتگر مداخله میکند .الزم به ذکر اس��ت که بیهقی ،روایت داس��تان-ها را بیش��تر

ِ
شخصيت احمدبن ابي دؤاد ،در نقل
بر عهدهی ش��خصیتهای اصلی میگذارد؛ مانند
حكايت افشين و بودلف.
بيهق��ي گاه از زاوي��ة ديد نمايش��ي ( )dramaticيا زاوية ديد عين��ي ()objective
نيز اس��تفاده ميكند .يعني ،به جاي ش��رح انديشهها و اعمال ش��خصيتها ،با روايت
ِ
روایت افشین و بودلف به
مكالمات ،كردار و رفتار آنان را به خوانندگان ميشناس��اند.
شخصیت اصلی ،احمد ابی دواد ،سپرده شده است و به شکل من روایتی بیان میشود.
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وقتی بیهقی از این زاویهی دید استفاده میکند ،در اصل ،ایجاد صمیمیت بین خواننده
و گویندهی داس��تان را رقم میزند .بیهقی از این زاویهی دید به خوبی اس��تفاده کرده
است و از دخل و تصرف در شخصیتها دوری نموده و بیان وقایع را با بیان تمام ریزه
کاریها از چش��م احمد ابی دواد نشان داده اس��ت .میرصادقی میگوید «:اگر داستان،
داس��تان غریبی باش��د و ماجرای خارق العاده داشته باشد ،یا به صورتی اتفاق بیفتد که
باور کردن آن مشکل به نظر برسد ،نویسنده از زاویه دید اول شخص کمک میگیرد و
ِ
شخصیت اصلی ،داستان را نقل میکند که واقعه را تا حدودی قابل پذیرش جلوه دهد؛
چون وقتی داستان از زبان کسی نقل میشود که ،خود نیز ،در ماجرای آن سهم عمدهای
ِ
پذیرش آن میشود( »...میر صادقی)1388:388 ،
را داشته است ،خواننده بیشتر آماده
شخصيت پردازي ()characterization

ش��خصیت ِ داس��تان ،حوادث و رویداده��ا را پیش میبرد و به پای��ا ِن خوب یا بد
میرس��اند «.ش��خصیت ،در یک اث ِر نمایش��ی یا روایتی ،فردی است که کیفیت روانی
و اخالقی او ،در عمل و آنچه میگوید یا میکند وجود داش��ته باش��د .خلقت چنین
ش��خصیتهایی را ،که برای خواننده در حوزه داس��تان تقریب ًا مث��ل افراد واقعی جلوه
میکند ،شخصیت پردازی میخوانند( ».همان)84 :
نویسندهی داستان ،شخصیتها را خلق و برای خواننده قابل لمس میکند ،اما یک
تاریخ نگار با ش��خصیتهای واقعی رو به روست و نمیتواند طبق خواستهی خودش
ش��خصیتی را خلق کند؛ در این جاست که ارزش کارِ بیهقی نمایان میشود؛ بیهقی به
واقعهی تاریخی ،عمق داس��تانی میدهد و آن را برجس��ته میکند .او شخصیتهایش
را ملموس میکند .بیهقی با نش��ان دادن ویژگیهای درونی و بیرونی شخصیتهایش،
آنها را برای ما به تصویر میکشد و همین امر باعث میشود که سرگذشت شخصیت-

فصلنامهی تخصصی تحلیل و نقد متون زبان و ادبیات فارسی

118

هایش را مثل شخصیتهای داستان ،دنبال نماییم نه به عنوان یک واقعهی تاریخی .او،
شخصیتهایش را به سه شکلِ متفاوت ،به مخاطب میشناساند:
 -1معرفیِ ش��خصیت را با ش��رح و توصیف ،به طور مستقیم؛ در داستا ِن افشین و
بودلف ،راوی احمدابی دواد اس��ت؛ ابوعبداهلل احمد ،از قاضيان مشهور و از پيشوايان
معتزل��ه ،مردي فرزان��ه و زيرك و خوشبيان بود .در نزد مأمون ،خليفة عبّاس��ي قرب

و جاي��گاه داش��ت .معتصم عبّاس��ي او را به س��فارش مأمون به ج��اي يحيي بن اكثم
منصب قاضي القضاتي داد و در عهد واثق عبّاس��ي نيز همچنان حشمت و آبروي تمام
داشت .در آغاز عهد متوكل عبّاسي او بيمار و فلج و خانهنشين شد(.رک ز ّرین کوب،
)253-249:1390

بیهقی داس��تان را از منظ ِر چش ِم ابیدواد ،هدایت میکند [ «:ابیدواد]:باز دل خوش
کردم که هر خواری که پیش آید ،بباید کش��ید از بهر بودلف را؛ برخاس��تم و س��رش
را ببوس��یدم و بیقراری کردم ،س��ود نداش��ت ،و بار دیگر کتفش بوس��ه دادم ،اجابت
نکرد ،و باز بدس��تش آمدم و بوس��ه دادم و بدید که آهنگ زانو دارم که تا ببوس��م»...
(بیهقی )223 :1389،احمد ابیدواد ،در نزد افشین ،ایرانیان را میستاید و در نزد خلیفه،
بودلف(سردارعرب)را.
 -2معرفی ش��خصیت از طریق نش��ان دادن اعمال و رفتارآنه��ا؛ بیهقی همچنین با
استفاده از روش نمايشي ،كوشيده است تا شخصيتها را در حين عمل نشان دهد .از
اين رو ،ما ،با خواندن روايت هنرمندانهی او ،از كردار و گفتار ش��خصيتها ،ميتوانيم
بفهميم كه آنان چه خصلتهايي داشتهاند .به عبارت ديگر ،نويسنده ،با شرح و تحليل
رفت��ار و افكار ش��خصيتها ،ارایه ش��خصیتها از طريق عمل آن��ان و همچنین ارایه
درون ِ ش��خصيتها ،بيتعبير و تفس��ير ،آنها را به خواننده معرفي ميكند .موفقيت در

ارایه صريح ش��خصيتها بسته به خصوصيات شخص راوي يا ويژگيهاي نويسندهی
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داناي كل اس��ت .بیهقی نیز با نمايش عملها و كشمكشهاي ذهني و عواطف دروني
ش��خصيتها ،خواننده را به طور غير مس��تقيم با ش��خصيت آش��نا میکند «.شنيدم از
بوالحس��ن حربلي ،كه دوست بود و از مختصان بوسهل ،كه يك روز شراب ميخورد
و با وي بودم ،مجلسي نيكو آراسته و غالمان بسيار ايستاده و مطربان همه خوشآواز.
در آن ميان ،فرموده بود تا س��ر حس��نك پنهان از ما ،آورده بودند و بداشته در طبقي با
مكبه .پس گفت :نوباوه آوردهاند ،از آن بخوريم .همگان گفتند :خوريم .گفت :بياريد.
آن طبق بياوردند و از او مكبه برداش��تند .چون س��ر حسنك را بديديم ،همگان متحير
ش��ديم و من از حال بش��دم .و بوس��هل بخنديد و به اتفاق شراب در دست داشت .به
بوستان ريخت ،و سر باز بردند .و من ،در خلوت ديگر روز او را بسيار مالمت كردم.
گفت :اي ابوالحس��ن ،تو مرغ دلي س��ر دشمنان چنين بايد( ».بیهقی ) 236 :1389،و با
این حکایت ،مخاطب بدخوییِ بوسهل را درمییابد.
ِ
طریق گفتارش با خود یا با دیگران؛ به طور مثال ،بیهقی،
 - 3معرفی ش��خصیت از
ش��خصیت خلیفه را به خوبی پرداخت نموده اس��ت .معتصم هشتمین خلیفة عبّاسی و
برادر مأمون ،شخصیتی مرموز و سیاستمدار است؛ او از  218تا  227ق .خالفت داشته
خرمدین و افشین و مازیار ،سرداران معروف ،به فرمان او از میان رفتهاند.
است .بابک ّ
معتصم از شخصیتهای مقتدر داستان است که به افشین ،در مورد کشتن بودلف،

آزادی عمل داد .همین عامل باعث ش��کلگیری داس��تان میش��ود .برای روشن شدن
ش��خصیت او ی��ک بار دیگر وقایع را مرور میکنیم؛ حاج��ب با دیدن احمد ،میگوید
که امیرالمومنین به نشاط مشغول است .احمد وارد سرای میشود و معتصم را سخت
اندیشمند میبیند .آیا حاجب بی خبر است ،و یا معتصم ظاهر سازی میکند؟
معتصم به احمد میگوید که چش��م به راه او بوده اس��ت ! اگر جان بودلف برای
او اهمیت دارد ،چرا زودتر کس��ی را به دنبال احمد نمیفرستد؟ و چرا اکنون از احمد
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میخواهد که فقط با زاری و التماس مانع کارِ افشین بشود و از هیچ حربهی دیگری،
مانند نام معتصم ،اس��تفاده نکند؟«[معتصم] گفت:جز آن نشناس��م که تو اکنون نزدیک
افش��ین روی ،و اگر بار ندهد خویش��تن را اندر افکنی ،و به خواهش و تضرع و زاری
پیش این کار باز ش��وی ،چنانکه البته به قلیل و کثیر از من هیچ پیغامی ندهی و هیچ
س��خن نگویی تا مگر حرمت تو نگه دارد( »....بیهق��ی )222 :1389،آیا این اتفاقات و
عکس العمل معتصم بیانگر این نیست که او از قدرتمند شدن سردارانش میهراسد و
به همین خاطر دست افشین را باز میگذارد تا بودلف را از میان بردارد و سپس افشین
را به جرم کشتن بودلف نابود کند؟
معتص��م ،از روی غرورش ،نمیخواه��د وجههی خود را خراب نماید .او از احمد
میخواهد که از قول خلیفه هیچ پیغامی ندهد ،حتی اگر به مرگ بودلف بینجامد!« جز
آن نشناسم که تو اکنون نزدیک افشین روی و اگر بار ندهد خویشتن را اندر افکنی...،
از من هیچ پیغامی ندهی ...و پس اگر ش��فاعت تو رد کند ،قضا کار خود بکرد و هیچ
درمان نیست(».همان)222 :
و در پای��ان داس��تان وقتی افش��ین با عصبانیت ،معتصم را خط��اب قرار میدهد«:
دوش دست من بر قاسم گشاده کرد ،امروز این پیغام درست است که احمد آورد که
او را نباید کشت؟ » ( همان ) 223:در اینجا معتصم ،در مقابل خشم افشین ،با قدرت،
پیغام نداده را گردن میگیرد و افش��ین را به بیخردی و زش��ت کاری متهم میکند«.
پیغام من است و کی تا کی شنیده بودی که بوعبدهلل از ما و پدران پیغام گذارد به کسی
و نه راست باشد؟( » ...همان)225 :
به طور کلی ش��خصیتها در " افش��ین و بودلف" در تقابل با یکدیگر ،ویژگیهای
خود را آشکار می-سازند؛ افشین یک شخصیت کینهجو و فرصتطلب است .خواننده
ابتدا از زبان معتصم ،افشین را می-شناسد [« :معتصم] گفت:اینک این سگ ناخویشتن
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ِ
ش��ناس نیم کافر ابوالحس��ن به حکم آنکه خدمتی پس��ندیده کرد و بابک خرم دین را
برانداخت ...و ما او را بدین س��بب از حد اندازه بنواختیم و درجهی سخت نهادیم»...
ِ
جای پای خود در
(همان )221:در اینجا متوجه میشویم که افشین برای محکم کردن
دس��تگاه خالفت ،از هم وطن خود ،بابک خرم دین ،نمیگذرد و آن س��ردار شکست
ناپذیر را با حیله ،محکوم به شکست میکند ( .رک :زرین کوب)223-231 :1390 ،
بیهقی ،ابتدا با شرح و توصیف و سپس به طور غیر مستقیم و از زبان معتصم ،افشین
ِ
شخصیت افشین را ملموس تر مینماید؛ افشین
را میشناساند و سپس با عمل داستانی،
ک��ه ت��ا قبل از این ماجرا ،برای احمد ابی دواد احترام خاصی قائل اس��ت ،اکنون برای
رس��یدن به هدفش ،از هیچ خواری و اس��تخفافی در حق احمد ،دست فرو نمیگذارد.
بیهق��ی ،با نش��ان دادن خفت و خواریهای��ی که احمد از افش��ین میبیند ،از طریق
عمل داس��تانی ،افش��ین را معرفی میکند و در مقابلِ او بودلف قرار دارد؛ ویژگیهای
ش��خصیتیِ بودلف را میتوان از محتوای داس��تان دریافت که او شخصیتی مهم است،
اگر چه از نظر جایگاه به افش��ین نمیرس��د «:ابودلف قاسم بن عیسی عجلی که پیش
از آن از ی��اران محمد امین بود و بعدها نزد مأم��ون تقرب و مکانتی یافت ،از ناموران
عرب محسوب میشد و به واسطه فضل و سخاوت و شجاعت و ذوق خود در دربار
معتصم محبوب بود .در زمان معتصم که افش��ین والیات جبل داشت ابودلف از جانب
او در بالد دیلم غزا میکرد .در جنگ بابک نیز با او در آذربایجان بود دالوریهایی که
در جنگها نشان میداد او را منظور خلیفه قرار داده بود( » ...رک :زرین کوب:1390 ،
 )248این شخصیت را ما از گفتگوی بین معتصم و ابی دواد میشناسیم [ «:احمد ابی
دواد ] پس گفتم :بودلف بندهی خداوند اس��ت و س��وار عرب است و مقرر است که
وی در والی��ات جب��ال چه کرد و چند اثر نمود و جانی در خطر نهاد تا قرار گرفت»...
(بیهقی)221 :1389 ،
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از س��وی دیگر بیان حوادث با توصیف حاالت روحی روانی ش��خصیتها ،جای
بس��ی تامل دارد؛ «معتصم را دیدم س��خت اندیش��مند و تنها ( » .همان «،)221 :چون
چش��م افش��ین بر من افتاد سخت از جای بشد و از خشم زرد و سرخ شد و رگها از
گردنش برخاست ( » .همان « )222 :لرزه بر اندامِ او بیفتاد و به دست و پای ب ِ ُمرد( » .

همان «،)224:عرق بر من نشسته و دم بر من چیره شده ( »...همان) 224 :
فضا و رنگ ()Atmosphere

هر صحنهیی در پیش��برد داس��تان وظایفی دارد ،از جمله فراهم آوردن محلی برای
زندگی ش��خصیتها و وقایع داس��تان ،ایجاد فضا و رنگ یا حال و هوای داس��تان و
مهمترین وظیفهی صحنه ،به وجود آوردن محیطی اس��ت که بر رفتار ش��خصیتها و
وقوع حوادث تأثیر بگذارد .بیهقی با توصیف اش��خاص ،چهرهها و لباسها ،صحنه را
به بهترین شکل در مقابل چشم ما ،به تصویر میکشد.
فضای داستان ،افشین و بودلف ،فضایی دلهرهآور و مرگآلود است؛ احمدابیدواد،
نیمه شب از خواب بیدار میشود و هر کاری میکند نمیتواند بخوابد .او نگران است،
به ح ّمام میرود ا ّما نگرانیاش از بین نمیرود؛ در این صحنه ،اضطراب و دلمشغولی
بر داستان حاکم میشود.

احمدبناب��یدؤاد ب��ه دربار م��یرود و خلیفه را میبیند که تنها نشس��ته و به کاری
مشغول نیست .او اندیشناک است؛ که این صحنه ،غم و ناامیدی را به تصویر میکشد.
احمد به خانة افش��ین میرود؛ جالد ایس��تاده ،بودلف با یک ش��لوار و چشمبسته،
منتظر نشس��ته اس��ت تا با فرمان افش��ین ،سرش از تن جدا ش��ود «.چون به دهلیز در
س��رای افشین رس��یدم ...و من قوم خویش را مثال دادم تا بدهلیز نشینند ...چون میان
س��رای برسیدم ،یافتم افشین را بر گوشهی صدر بنشسته و نطعی ِ
پیش وی فرود صفه
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بازکش��یده و بودلف بش��لواری و چشم ببس��ته آنجا بنشانده و س��یاف شمشیر برهنه
بدس��ت ایستاده و افشین با بودلف در مناظره و سیّاف منتظر آنکه بگوید:ده تا سرش
بیندازد( »...بیهقی)222 :1389،

توصی��ف مراحل ورود احمد ،یکی بع��د از دیگری و همچنین توصیف صحنهی
اعدام به خوبی س��اخته و پرداخته شده است .احمد در چنین مکانی ،نه دستور دهنده
اس��ت و ن��ه گوش به فرمان؛ او بر خالف موقعیتش ،اکن��ون یک متواضع و التماس
کننده است [ «.احمد ابی دواد]:گفتم که یا امیر ،خدا مرا فدای تو کناد ،من از بهر قاس ِم
عیسی را آمدم تا بار خدایی کنی و وی را به من بخشی »...اما افشین حاضر به گذشتن
از خون بودلف نیس��ت [ «.احمد ابی دواد ]:برخاس��تم و سرش را ببوسیدم و بیقراری
کردم ،سود نداشت ،و بار دیگر کتفش بوسه دادم ،اجابت نکرد و باز به دستش آمدم»...
( هم��ان )223 :و این رفتار احمد که خود از آن اس��تخفافی بزرگ یاد میکند ،در این
مکان به طور کامل طبیعی و به جاست.
فضای این صحنهها ،فضایی سیاه و مرگبار است ،اما در پایان که خلیفه ،افشین را
مؤاخذه و بودلف نجات پیدا میکند ،فضای داستان ،همزمان با صبحدم سفید و روشن
میشود؛که میتوان بین دستگیری بودلف با شب و سیاهی آن؛ و بین رهایی بودلف با
سپیدهدم و روشنایی صبح ،ارتباط نمادین برقرار کرد.
گفتوگو در داستان ()dialogue
توگو ،یکی از عناصر مه ِم داس��تان اس��ت که داس��تان را پیش میبرد؛ از طریق
گف 
گفتوگو شخصیتها را میشناسیم و به درونمایه پی میبریم"...«.گفت و گو " باید معرف
شخصیتهای داستان باشد که اغلب سه خصوصیت عمده را در بر میگیرد:خصوصیت
جسمانی ،روانی و خلقی،و اجتماعی ( ».میر صادقی)463 - 464 :1389 ،
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گفتوگوه��ا ،موض��وع داس��تان و ذهنیت اش��خاص را نمایان میس��ازد .معتصم

قب��ل از اینکه ماجرا را ب��رای احمد تعریف کند ،میگوید «:ان ّ��اهلل و ان ّا الی ِه را ِج ُعونَ ».
(بیهقی،پیشین ) 221:و انگار ماجرا در ذهن او پایان یافته و بودلف کشته شده است و
ِ
نوبت افشین است تا تقاص این کار را پس بدهد.
اکنون

در افشین و بودلف ،سیاستزدگی ِشخصیتها به خوبی مشهود است؛ شخصیتها

ِ
دست افشین قرار
بنابر موقعیت خود ،رنگ عوض میکنند .معتصم ،جان بودلف را در
میدهد و از س��وی دیگر ،اندیش��هی واقعی خود را ،نسبت به افشین ،بازگو میکند و
ِ
ِ
شناس نیم کافر
س��گ ناخویشتن
او را س��گ ناخویش��تن شناس میخواند «:اینک این

بوالحسن افشین( .»...بیهقی)221 :1389،همچنین معتصم با زیرکی ،دوستی بین احمد
ِ
احساس��ات احمد را برانگیزاند ...«:و دیگر دوس��تی که میان
و بودلف را بیان میکند تا
ش��ما دو تن اس��ت( »...همان )221:و احمد نیز در آغاز برای بودلف دلسوزی میکند،
س��پس خدمات او را یادآور میش��ود و در پایان ،معتصم را از خشم خویشا ِن بودلف
میترس��اند «:بودلف بنده خداوند است و س��وار عرب است ،و مقرر است که وی در
والی��ات جب��ال چه کرد و چند اثر نمود و جانی در خطر نهاد تا قرار گرفت و اگر این
مرد خود بر افتد خویش��ان و مردم وی خاموش نباش��ند و در جوشند و بسیار فتنه بر
پای شود( » .همان)221:
گفت و گو ،همچنین ،تقابل ش��خصیتها را نش��ان میدهد؛ در افش��ین و بودلف،
تقاب��ل عجم و عرب به خوبی در گفتوگوها نمایان اس��ت [ «:احمد ابی دواد] ...:فرا
ایستادم و از طرزی دیگر سخن پیوستم ستودن عجم را که این مردک از ایشان بود –
و از س��رزمین اسروش��نه بود – و عجم را شرف بر عرب نهادم هر چند که دانستم که
اندر آن بزه یی بزرگ است( » ...همان)223:و افشین در جواب اصرارهای احمد چنین
پاس��خ میدهد «:نبخشیدم و نبخشم ،که وی را امیرالمومنین به من داده است و دوش
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س��وگند خورده که در باب وی س��خن نگوید تا هر چه خواهم کنم که روزگار دراز
است تا من در این آرزو بودم( ».همان)223:
و موقعیت اجتماعی شخصیتها را بیان میکند [ «:احمد ]:ای امیر مرا از آزاد مردی
ِ
حرمت من نگاه نداش��تی .و دانی که خلیفه و همه بزرگان
آنچه آمد گفتم و کردم و تو
حض��رت وی چه آنان که از تو بزرگترند و چه از تو خردمندترند ،مرا حرمت دارند»...
(هم��ان )223:این دیالوگ موقعیت اجتماعیِ احمد اب��ی دواد را به عنوان قاضی القضاة
نشان میدهد.
پایان بندی داستان

ِ
عاقبت بودلف،خت ِم بهخیر میش��ود و معتصم میگوید ...«:افش��ین جان از من نبرد
که وی مس��لمان نیس��ت (»...همان )225 :و بیهقی در بارهی س��ر انجام افشین چیزی
نمیگوید ،اما قاضی محسن تنوخی ،عاقبت افشین را اینگونه بیان میکند [:احمد ابی
دواد ]« افش��ین همان لحظه قاس��م را اطالق کرد ،خلعت داد و به پیش من فرستاد و
من تا آنگه که افش��ین را بکش��تند و معتصم به جوار حق پیوست این حکایت با هیچ
کس [ حکایت نکردم ] ( ».دهستانی)1364:932 ،
نتیجه
مه��ارت بيهقي در كنار هم قرار دادن و نيز گنجاندن برخي روايتها در دل برخي
ديگر را بايد يكي از ويژگيهاي كمياب اثر وي بدانيم .روایات و حکایتهایی که بیهقی
به رش��تهی تحریر کشیده است ،شباهت بسیاری به داستان دارند .طبق بررسیهایی که
انجام ش��ده ،به این نتیجه میرس��یم كه بيهقي با بهره گيري از اس��تعداد ذاتی خود ،به
ِ
وحدت زمان و مکان و...
ت پردازی ،روایتپردازی،
مقولههایی چون پیرنگ ،شخصی 
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توجه داش��ته و از هوش داستانی بس��یار باالیی برخوردار بوده است ،اما بیهقی ،قص ِد
داس��تان پردازی نداشته ،او از شگردهای داستان پردازی استفاده کرده است تا کتابش
از حوصل��هی خواننده بیرون نماند؛ همین باعث ش��ده تا کت��اب تاریخ بیهقی در بین
کتب تاریخی ممتاز باش��د و بعضی از محققان ،تاریخ بیهقی را به رمان تاریخی تش��بیه
کنند « :تاریخ بیهقی را به رمان تشبیه کردم .داستان وقتی جذاب است که نویسندهاش،
اش��خاص واقعه را خوب بشناس��د و هر یک از ایشان مطابق سرشت و منش خود در
صحنهی ماجرا ،به رفتار آید .بیهقی نه فقط اشخاص مورد نظر و سجایا و خصایل آنها
را خوب به جا میآورد بلکه خواننده را نیز از احوال و افکار آنان با خبر میگرداند»...
(یوسفی)166 :1371 ،
بیهقی با گزارش وقایع ،ش��خصیت پردازی و داش��تنِ نگاه مش��خص به زنجیرهی
وقایع ،هوش��مندی در بهرهگیری از شگردهای داستان و محیط بودن او بر نثر توانسته
ِ
س��والت
ی��ک کت��اب تاریخی را ممتاز گرداند .اما ضعف در پیرنگ و عدم پاس��خ به
خوانندگان ،و یکسان بودن لحن معتصم ،حاجب نوبتی ،احمدابیدواد و افشین و ،...و
دادن اطالعات و مستقیم گوییها برای شناساندن شخصیتها و همچنین نیاز خواننده
به کتب دیگر برای فهمیدن اصل ماجرا باعث ش��ده اس��ت که این حکایت از ش��کل
داستانی کمی دور شود.
«درونگراييِ روانكاوانهی ش��خصيتها ،در عينحال در متني تاريخي شكل گرفتهاند،
متذكر تفاوتي اس��ت كه در متون اغلب داس��تاني با متون اغلب تاريخي وجود دارد و به
ص��ورت درونگراي��ي قصه و برونگرايي تاريخ خود را نش��ان ميدهد .با مالحظة همين
تفاوت اس��ت كه ميتوان گفت :قصه واقعيتر از تاريخ اس��ت به دلي��ل اينكه جزء جزء
زندگي دروني قهرمانها در آن تصوير گرديده اس��ت( ».براهني ،قصهنويسي)55 :1368 ،
هميش��ه اليهی سطحي و ديدني ،اليق تاريخ اس��ت و اليهی دروني يعني روياها و رمزها
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شايس��تهی داستان .توصيف تضادهاي افراد در تاريخ بيهقي سبب شده است تا هيجانات
دروني و عواطف پنهاني شخصيتها نيز نشان داده شود و اين امر مهمترين عاملي است تا
داستانهاي بيهقي به سمت يك رمان تكهتكه شده اما كام ً
ال متصل به هم گرايش پيدا كند.
پس میتوان گفت که تاریخ بیهقی به س��مت یک رمان تاریخی متمایل ش��ده ،اما
از ضعفهایی نیز برخوردار اس��ت ،که اگر بیهقی قصد نوش��تن یک رمان تاریخی را
داشت ،به طور حتم آن نواقص را رفع میگرداند.
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 .3اقبال آشتیانی ،عباس (  .)1390تاریخ ایران بعد از اسالم .تهران :انتشارات نگاه.
 .4بحرالعلومی ،حسین ( «.)1350تاریخ بیهقی یا آیینهی عبرت » .یادنامه ابوالفضل بیهقی.
مشهد :انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد .صص 67-53
 .5براهنی ،رضا( .)1368قصه نویسی .تهران :انتشارات البرز ،چاپ چهارم.
 .6بهار ،محمد تقی ( .)1381س��بک شناس��ی یا تاریخ تطور نثر فارس��ی .تهران :زوار3 ،
جلد.
 .7بیهقی ،ابوالفضل مح ّمد (  .)1389تاریخ بیهقی .به کوشش خلیل خطیب رهبر .تهران:
مهتاب ( .دورهی  3جلدی).
 .8تقیزاده ،صفدر(  .)1373ش��کوفایی داس��تان کوتاه در دهة نخس��تین انقالب .تهران:
علمی.
 .9حسینی ،سید حسن (  .)1383مشت در نمای درشت .تهران :سروش.
 .10خب��ره زاده ،عل��ی اصغر (  .)1370نثر پارس��ی در آیینهی تاریخ .تهران :انتش��ارات
آموزش و پرورش انقالب اسالمی.
 .11خطیبی ،حسین(.)1390فن نثر در ادب پارسی.تهران :زوار.
 .12دهخدا ،علیاکبر(  .)1377لغتنامه .تهران :دانشگاه تهران.
 .13دهستانی،حسینبناسعد( .)1364ترجمهیالفرجبعدالشدة .تصحیح اسماییل حاکمی،
تهران :نشر اطالعات ،چاپ دوم.
 .14زرینکوب ،عبدالحسین (  .)1390دو قرن سکوت .تهران :انتشارات سخن.
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 .15ستاری ،جالل( نویسنده و گردآورنده)()1387هویت ملی و هویت فرهنگی .تهران:
مرکز(.چاپ سوم)
 .16سلیمانی ،محسن( .)1391فن داستان نویسی .تهران :امیر کبیر.چاپ ششم.
 .17شمیسا ،سیروس (  .)1373انواع ادبی .تهران :انتشارات فردوس.
 .18صفا ،ذبیح اهلل (  .)1376گنجینهی سخن .تهران :انتشارات فردوسی6 .جلد.
 .19عروضی سمرقندی( .)1388چهار مقاله .به کوشش محمد معین .تهران :ز ّوار .چاپ
اول.
 .20عنصرالمعالی( .)1380قابوس��نامه .به کوش��ش غالمحس��ین یوس��فی .تهران :علمی
فرهنگی.چاپ یازدهم.
 .21فصلنامهی تخصصی ادبی (  .)1388دانشگاه فردوسی مشهد( .س .2ش.) 8
 .22کش��اورز ،کریم (  .)1376هزار س��ال نثر پارسی .تهران:انتش��ارات علمی فرهنگی.
2جلد.
 .23مارتین،واالس(.)1382نظریههای روایت .تهران :هرمس.
 .24میرصادقی ،جمال(  .)1376ادبیّات داستانی .تهران :سخن.
 .)1388 (---- ،--- .25عناصر داستان .تهران :سخن.

 .26نفیسی ،سعید (  .)1389بابک خرمدین .تهران :دنیای کتاب.
 .27هاوزر،آرنولد(.)1388فلسفه تاریخ هنر .مترجم :محمد تقی فرامرزی.تهران :نگاه.
 .28یادنامة ابوالفضل بیهقی :مجموعة سخنرانیهای مجلس بزرگداشت ابوالفضل بیهقی،
مشهد  21تا  25شهریور  ،1349به کوشش محمدجعفر یاحقی ،مشهد :انتشارات دانشگاه
فردوسی مشهد.1388 ،
 .29یوسفی ،غالمحسین (  .)1367دیداری با اهل قلم .تهران :انتشارات علمی 2 .جلد.
 .)1371(-----،----- .30یادداشتهایی در زمینهی فرهنگ و تاریخ .تهران :انتشارات
سخن .چاپ اول.

