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Semantic Functions of Parenthetical Sentences in Bayhaghi’s
History
Sayyed Ahmad Parsa 
Shahla Mahmoudi 

Abstract
Sentences are classified into four main categories in terms of message and
content by most grammarians: statement(declarative), interrogative,
imperative, and exclamatory sentences ; but these sentences are often used for
other functions based on their contextual positions which are rhetorically
considered and examined as secondary meanings of sentences in the semantics
and in a branch of linguistics known as pragmatics. These types of sentences
seem to be structurally extra elements in the context of the main sentences so
their omissions do not interfere with the syntactic structure of the sentences
and phrases in which they are used. This is considered the reason why their
importance and functions have been neglected and have not been dealt with
appropriately in the literature. Such sentences are important in terms of
discourse analysis, transliteration and narration since they are considered as
the position of the narrator's discourse in retelling the narrations. Parenthetical
sentences can transform the narrator's position from an impartial and
indifferent narrator to an interpreter and even in some cases to an interferer.
Dealing with the role and significance of such sentences, analyzing
Bayhaghi’s discourse in the historical narrations of these sentences, better
understanding the history of Bayhaghi, better understanding the functions of
the parenthetical sentences, improving and correcting the mostly inaccurate
view points of the rhetoric and syntax experts and helping to make these
sentences be considered more appropriately in their main positions are among
the purposes of this survey.
The results show that these sentences in Bayhaghi's History are not restricted
to the sentences used for the sake of the prayer and appositional purposes,
contrary to the common sense and perspectives, but rather these sentences are
considered to be transnational explanations that are used by the narrator
deliberately to interrupt the mainstream of the narration and to present some
explanation about the previous episodes. They also illustrate the view points of
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the narrator (Bayhaghi) and his discourse in this regard. These sentences
consist of about 354 sentences that have been located at the beginning, in the
middle and at the end of the other sentences in different structures such as
interpretations,
clauses,
statements,
interrogatives,
exclamations,
commandment, poetic verses, Persian and Arabic phrases, Quranic verses and
so on. These sentences serve to introduce and improve 21 kinds of important
functions, in addition to setting up more communication channels to
communicate properly with the audience.
Keywords: Bayhaghi’s
History,
Syntax,
Semantics,
Parenthetical Sentence, Semantic-Conceptual Functions
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کارکردهای معنایی -منظوری جمالت معترضه در تاریخ بیهقی
سید احمد پارسا و شهال محمودی



چکیده
مبحث جملة معترضه از مباحث مشترک بین دستور زبان و علم معانی است .منحصرکردن آن به دعا و نفرین ،اطالق حشو بهه
آن و مواردی ازایندست موجب شدهاست تاکنون بهگونهای بایسته به آن پرداخته نشهود درحها یکهه جملهة معترضهه ضهمن
افزودن بار عاطفی کالم ،حضور راوی و نظرات و جبههگیریهای مشخص او یا به تعبیر دیگهر گفتمهان او را در مهتن روایهت
نمایان و اهداف متعدد دیگری را نیز دنبال میکند .پژوهش حاضر به بررسی کارکردهای معنایی  -منظوری جمهالت معترضهه
در تاریخ بیهقی میپردازد و میکوشد با تبیین این کارکردها ضمن کمک به تغییر نگرش مخاطبان از این جمالت ،به درک بهتر
رخدادهای تاریخی و درک بهتر گفتمان ابوا فضل بیهقی نیز کمک کند .روش پژوهش ،توصیفیتحلیلی است و دادهها بهشهیو
کتابخانهای گردآوری شده و بهروش تحلیل محتوا تجزیه و تحلیل شدهاند .نتیجه نشان میدهد این جمالت در تهاریخ بیهقهی،
خالف تصور معمول تنها به جمالت دعایی و بد ی محدود نمیشوند ،بلکه کارکردهای مهمی چون ،توضهی بیشهتر ،تیکیهد و
برجستهسازی ،توصیف و بیان حا ت ،ستایش و بزرگداشت ،بیان علت ،مذمّت ،استعطاف ،اقناع مخاطهب ،اسهتوارکردن کهالم،
اظهار تعجب و شگفتی ،اغراق و بزرگنمایی و موارد متعدد دیگری را دربرمیگیرد که بهتفصیل بررسی میشوند.
کلید واژهها :تاریخ بیهقی ،دستور ،معانی ،حشو ،جملة معترضه ،نقشهای معنایی  -منظوری.
بیان مسئله
مطا عات زبانی نشان میدهد بین مفاهیم دستوری و نقشهای معنایی  -منظوری همواره رابطة مستقیمی وجهود نهدارد .بیشهتر
دستورنویسان جمله را ازنظر پیام و محتوا به چهار دستة خبری ،پرسشی ،امری و عاطفی تقسیم کردهاند اما این جمالت اغلب
بهمقتضای موقعیت برای کارکردهای دیگری بهکار میروند برای مثال ،سیوطی در کتاب االتقان فی علوم ا قرآن  31کارکرد را
برای جمالت پرسشی بیان کردهاست ( سیوطی .)1380 :206-202،بررسی این کارکردها در علهم معهانی بها عنهوان معهانی

ثانوی جمالت و در شاخهای از دانش زبانشناسی به نهام منظورشناسهی و کاربردشناسهی ( )Pragmaticsبررسهی مهیشهود.
جملة معترضه یکی از انواع جمالتی است که موضوع مطا عة دستورنویسان و نویسندگان کتابهای معانی اسهت .ایهن نهوع از
 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان ،کردستان ،ایران (مسئول مکاتبات)
 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان ،کردستان ،ایران
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جمالت به اقتضای کالم ،در آغاز ،میانه یا پایان جمالت و عبارات دیگر قرار میگیرند که ازنظر ساختاری بهظاهر افزون بهر آن
جمالت و عبارات هستند و ازاینرو حذف آنها به ساختار نحوی جمالت و عبارات بهکاررفته در آنها خللی وارد نمیکند .این
مسئله موجب شده اهمیت و کارکردهای آن نیز به درستی بررسی نشده باشد .تیکید بر حذف جمالت معترضه بدون خلهل بهه
معنی ،در تعریف این جمالت در کتابهای دستور ( شریعت 388 :1367 ،انوری و احمدی گیوی و )...و به کاربردن واژ

حشو برای آن در کتابهای معانی و قراردادن آن در مبحث اطناب (تاج ا حالوی 53 :1341 ،رجهایی222 :1359 ،هه 218
تقوی 138 :1363 ،صفا46 :1366 ،ه  44مازندرانی 239 :1375 ،زاهدی 187 :1377 ،و کزازی277 :1370 ،ه  ،)274عالوه بر
فروکاستن شین این جمالت ،بی توجهی به کارکردهای آن و محدودکردن آن به چند کارکرد دعا ،نفرین و مواردی ازایندسهت
را نیز به دنبال داشته است درحا یکه اینگونه جمالت ازنظر تحلیل گفتمان ،ترامتنیت و روایتشناسی حائز اهمیهت هسهتند
زیرا چنین جمالتی ،جایگاه بیان گفتمان راوی در بازگویی روایتها هستند .ایهن مسهئله در روایهتههای تهاریخی از اهمیهت
ویژهای برخوردارند زیرا تاریخ ،روایت رخدادهاست و یکی از جاهایی که میتهوان از تحلیهل ،تفسهیر ،نقهد و در یهک کهالم
گفتمان راوی دربار رخدادهای روایتشده آگاه شد ،جمالت معترضه است که میتواند جایگاه راوی را از یک روایتگر بیطهرف بهه
راوی مفسّر و حتی مداخلهگر تبدیل کند .نگاهی اجما ی به پژوهشهای انجامشده دربار تاریخ بیهقی نشان میدهد ایهن پهژوهشهها
بیشتر حول محور چگونگی روایت و سنجش میزان انطباق یا عدم میزان انطباق آن با واقعیت بهوده و کمتهر بهه دیهدگاهههای راوی و
گفتمان او توجه شدهاست .این مسئله در متون تاریخی -ادبی نیز صدق میکند با این تفاوت که بخشی از پژوهشها به ادبیّهت کهالم
اختصاص پیدا کردهاست .پژوهش حاضر با درک اهمیت و ضرورت اینگونه جمالت برآن اسهت تها نقهشههای معنهایی -منظهوری
جمالت معترضه در تاریخ بیهقی را بررسی کند .پرداختن به نقش و اهمیت اینگونه جمالت ،تحلیل گفتمان بیهقهی در روایهتههای
تاریخی از راه این جمالت ،درک بهتر تاریخ بیهقی ،شناخت بهتر کارکردهای جمالت معترضه ،اصالح دیهدگاهههای اغلهب نادرسهت
بالغیون و نحویان دربار این نوع جمالت و کمک به قرارگرفتن بهتر این جمالت در جایگاه اصهلی خهود ،از اههداف ایهن پهژوهش
است .بازشناخت متون نظم و نثر دارای این جمالت از راه تعمیم این نتایج به آنها از دیگر اهداف این پهژوهش محسهوب مهیشهود.
پژوهش حاضر در همین راستا میکوشد به پرسشهای زیر پاسخ دهد:
1ه کارکردهای معنایی– منظوری جمالت معترضه در تاریخ بیهقی کدامند؟
 -2بسامد هریک از مقو ههای معنایی -منظوری جمالت معترضه در تاریخ بیهقی در مقایسهه بها دیگهر مهوارد ایهنچنینهی
بیانکنند چیست؟
2ه کارکردهای معنایی -منظوری جمالت معترضه در ا قای موضوعات تاریخ بیهقی چه نقشی دارند؟
منظورشناسی
شناخت معانی ثانوی جمالت ،موضوع علم معانی و شاخهای از زبانشناسهی بههنهام  Pragmaticsاسهت کهه در فارسهی بهه
منظورشناسی و کاربردشناسی ترجمه شدهاست« .منظورشناسی بر جنبههایی از معنا تمرکز میکند که نمیتوانهد تنهها بههوسهیلة
دانش زبانشناسی محض پیشبینی شود و دانش فیزیکی و اجتمهاعی را درنظهر مهیگیهرد» ( .)Peccie,1999:2هی (:1983
 )11-10منظورشناسی را به دو دستة منظورشناسی زبانشناسی و منظورشناسی جامعهشناسی تقسیم میکند کهه جنبهة نخسهت
مدنظر این پژوهش است .معناشناسی به بررسی پیوند معنایی جمالت با موقعیتهای بهکاررفته در آنها مهیپهردازد زیهرا یهک
جمله ممکن است در موقعیتهای گوناگون ،معانی مختلفی داشته باشد« .پسی» تفاوت معناشناسی و منظورشناسی را با آوردن
مثا ی بهخوبی روشن کرده است:
«جملة هوای اتاق سرد است ،ازنظر معناشناسی یک معنا بیشتر ندارد و آن این است که دمای این اتاق سهرد اسهت امها از
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دید منظورشناسی بیش از یک معنا دارد که باتوجهبه موقعیت مشخص میشود برای مثال ،مایک و آنی در اتاق نشیمن هستند.
مایک از آنی می پرسد که آیا دوست دارد در اتاق غذا بخورد یا در آشپزخانه .آنی میگوید هوای این اتاق سرد اسهت .منظهور
آنی این است که آشپزخانه را ترجی میدهد ،اما مستقیماً منظورش را بیان نمیکند» ).(Paccie,1999:4
کنش گفتاری
فرضیة کنش گفتاری را نخستینبار جان آستین در کتاب چگونه کارهایمان را به کمک کلمه انجام دهیم ،در سال  1962مطهرح
کرد .برپایة این نظریه هنگام بیان هر گفتار سه کنش شکل میگیرد:
-1کنش گفتاری ) :( Locutionary Actمنظور ادای جمله است.
 -2کنش منظوری ) : (IIIocutionary Actکنش منظوری بیان مقصود اصلی گوینده یا همان معنای ثانوی جمله است.
 -3کنش تیثیری یا انتاجی ) )Perlocutionary Actمنظور ،تیثیری است که گوینده از راه جمله بر شنونده میگذارد.
کنش منظوری از موارد دیگر ،بااهمیت تر است ،زیرا گویندگان اغلب مفهوم اصلی جمله را در هنگام بیان درنظر ندارنهد و
معنای دیگر آن را مدنظر دارند که بهاقتضای بافت کالم و شرایط مکانی و زمانی قابل دریافت است.
علم معانی و منظورشناسی از این نظر که هردو به کارکردهای ثانوی جمالت میپردازند ،بهه ههم شهباهت دارنهد بها ایهن
تفاوت که «هدف علم معانی بررسی میزان تیثیرگذاری کالم بر مخاطب است اما منظورشناسی بههدنبهال شهناخت بهتهر جنبهة
کاربردی زبان است» (پارسا و مهدوی.)3 :1390 ،
جمالت معترضه در نگاه بالغیان و دستورنویسان
جمالت صرفنظر از تفاوت کاربرد و چگونگی آنها موضوع مشترک دستورزبان و علم معانی است .یکی از این جمهالت کهه
در هردو دانش مطرح شده ،جملة معترضه است .جملة معترضه که با نامهای مختلف دیگری نیز ماننهد« :جملهة معترضهه» یها
«جمله متداخل» (خیامپور« ،)131 :1344 ،میان آورد» یا «اعتراض» (کزازی ،)274 :1370 ،مطرح شدهاست «جملهای اسهت کهه
منظور اصلی گوینده نباشد ،بلکه جهت فایده ای آن را در عرض کالم جای دهند و حهذفش خللهی بهه اصهل مطلهب نرسهاند
(مرزبانراد .)186 :1374 ،این تعاریف در کتب دستوری با تفاوت اندکی به چشم میخورد برای نمونه گهرد فرامهرزی جملهة
معترضه را جملهای میداند که «برای توضهی اضهافی بیشهتر در جملهه آورده مهیشهود» ( گهرد فرامهرزی  )22 :1368یها
ابوا قاسمی در این زمینه مینویسد« :جملة معترضهه جملههای اسهت کهه ارتبهاطی بها جملههههای پهیش و پهو خهود نهدارد»
(ابوا قاسمی .)414 :1375 ،دربار جایگاه قرارگرفتن آن نیز چنین گفتهاند« :جملة معترضه ،جملهای اسهت کهه در میهان جملهه
دیگر میآید» (مشکور 251 :1368 ،و عطاری کرمانی .)86 :1374 ،برخی از دستورنویسان کارکرد آن را دعا ،نفرین ،توضهی و
احترام دانستهاند ( انوری و احمدی گیوی 223 :1370 ،نوبهار 14 :1372 ،علوی مقدم و اشهرفزاده 83 :1376 ،و مهیهار،
 .)89 :1376یکی از مهمترین مشخصه های جملة معترضه این است که با جملة اصلیِ خود پیوند نحوی ندارد و همین ویژگی
است که جملة معترضه را از دیگر جمالت پیرو جدا میکند (مشکور.)251 :1368 ،
اندیشمندان علوم بالغی نیز (در علم معانی) بابی را برای جمالت معترضه گشودهاند ،مانند ابهنجنهی کهه اشهاره مهیکنهد
«عبارت معترضه در قرآن ،شعر و نثر گسترده است و غرض از آن تیکید است» (ابنجنی .)335 :1990 ،سکاکی نخستین کسهی
بود که مباحث مربوط به فن بدیع را بهعنوان «وجوه تحسین کالم» شناساند وی اعتراض را زیرمجموعهة بهدیع معنهوی قهرار
داده ،اما نام حشو بر آن گذاشتهاست و در تعریف آن میگوید« :و هو أن تدرج فی ا کالم ما یتمُ ا معنی بدونهه» :یعنهی جملهه

بدون آن کامل است (سکاکی .)428 :1983 ،نخستین کتابی که درزمینة بالغت به زبان فارسهی نوشهته شهده ،ترجمهان ا بالغهه
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محمد بن عمر رادویانی است تعریفی که رادویانی از جمالت معترضه بهدست میدهد ،به این صورت است« :معنی وی چنان
بود که گویندهای سخن آغاز کند و پیش از آنکه معنی تمام شود ،سخنی دیگر معترض شود بدان در میهان حهال» .وی در ایهن
کتاب اشاره میکند که اهل فضل و اصحاب آداب عمل اعتراض را ستودهاند و یکی از کارکردهای آن را دعا معرفی کنهد (
همان  .)88 :1362صاحب کتاب حدائق ا سحر فی دقایق ا شعر در تعریف اعتراضا کالم قبلا تمام بیان میکند که :ایهن عمهل
را از باب صناعت حشو نیز خوانند و این صنعت چنان باشد که شاعر در بیت معنیای آغاز نهد ،پیش از آنکه معنی تمام شهود

و سخنی دیگر در میان بگوید ،آنگاه به تمام کردن آن معنی باز رود» (وطواط .)52 :1362 ،احمد امین شیرازی در کتاب آیهین
بالغت جملة معترضه را یکی از انواع اطناب میداند و به مواردی از اغراض آن اشاره میکند .او همچنهین بیهان مهیکنهد کهه
اعتراض سه شرط دارد:
1ه «جمله یا بیشتر از جمله باشد تا محلی از اعراب نداشته باشد.
2ه بین دو کالمی که با هم متصل هستند ،بیاید ،یعنی دو جمله ارتباط معنوی داشته باشند بهطوریکه جملة دوم نسبت به
جملة اول عطف بیان ،بدل یا تیکید باشد.
3ه اعتراض را برای نکته ای که غیر از رفع ابهام است ،بیاوریم مانند تنزیه ،دعا ،تنبیه و . ...با شرط اول تتمیم با شهرط دوم
ایغال و با شرط سوم تکمیل خارج شد» (شیرازی229 :1366 ،ه  .)225همچنین میرزاحسین واعظ کاشف سبزواری در اینباره
گفته است« :اعتراض در غت بر کسی درآمدن باشد ،در چیزی ،و این صنعت در اصهطالح آن اسهت کهه شهاعر کالمهی را در
سلک عبارت کشد و قبل از اتمام آن ،در اثنای بیت ،فظی یا زیادت مندرج سازد که معنی بیت از آن مسهتغنی باشهد و بهاز از
آنجا تجاوز کند و به سر معنی اول بازرود و این فظ را حشو خوانند و حشو در غت چیزی باشد که در میان با ش و غیر آن
نهند و در اصطالح کالمی باشد مستغنیعنه» (کاشهفی سهبزواری .)116 :1369 ،ا هاشهمی ههدف از آوردن جملهة معترضهه را
اینچنین بیان میکند« :اعتراض برای هدفی است که گوینده آن را قصد کرده بهدینگونهه کهه در بهین جملهه ،یها در بهین دو
جملهای که ازنظر معنی مرتبط و متصل است ،یک جملة معترضه یا بیشتر آورده میشود ،جمله یها جملههههایی کهه محلهی از
اعراب ندارند» (ا هاشمی .)414 :1387 ،شمو قیو رازی اعتراض را به شعر منحصر کردهاست و در تعریف آن چنین اظههار
میکند« :اعتراض آن است که شاعر در اثنای بیت فظی برای تمامی شعر بیاورد که معنهی بهدان محتهاج نباشهد و آن را حشهو
خوانند ،یعنی انبارش بیت» (رازی .)385 :1388 ،در برخی از منابع بالغی مانند حدایق ا سحر رشهید وطهواط ،ا معجهم رازی،
مفتاحا علوم سکاکی و ...از اعتراض یا اعتراضا کالم قبلا تمام با عنوان حشو یاد شدهاست« :حشو در غهت بههمعنهای «الیهی»
باس است همان که مابین آستر و پارچه نهاده میشود تا جامه را بهتر نمود دهد و نگهه دارد و در اصهطالح بهدیعی عبهارت
است از آوردن کلمات و جمالتی که به ارکان و سیاق اصلی سخن ارتباطی ندارد و بنابر دالیلهی در البههالی ارکهان و اجهزای
اصلی جمله آورده میشوند» (محبّتی .)120 :1380 ،سعدی میگوید:
قبههها گهههر حریهههر اسهههت و گهههر پرنیهههان

بهههه ناچهههار حشهههوش بهههود در میهههان
(سعدی.)205 :1366 ،

«ازآنجاکه با حشو درون چیزی را پر میکنند -و اساساً با هر چیز نامرغوبی میتهوان درون چیهزی را پهر کهرد -و معمهوالً
حشو را چیز ارزشمندی میپوشاند ،بار معنایی آن منفی و اصوالً قبی است تنها هنگامی که برای حشو ،قید ملهی یها متوسهط
آورده شود ،بار معنایی مثبت یا خنثی پیدا میکند» (اسفندیاری.)5 :1374 ،
همانگونه که دیده میشود ،هم اندیشمندان علوم بالغی و هم دستورنویسان دیدگاه مثبتی دربار جملة معترضه ندارند.
پیشینة پژوهش

کارکردهای معنایی -منظوری جمالت معترضه در تاریخ بیهقی 5 /

دربار نقشهای معنایی -منظوری پژوهش های ارزشمندی انجام گرفته که از میان آنان میتوان به پایهاننامههههای نقهشههای
معنایی -منظوری جمالت پرسشی در اشعار مهدی اخوان ثا ث و فروغ فرخزاد برپایة تئوری کنشهای گفتاری و نظرگاهههای
بالغی در شعر فارسی از بتو ی آرانی( )1380و منظورشناسی جمالت بوستان سعدی از حمیدرضا اکبهری( )1383اشهاره کهرد.
رحیمیان و شکری احمدآبادی ( )1381در مقا های با عنوان «نقشهای معنایی -منظوری جمالت پرسشی در غز یات حافظ» و
پارسا و مهدوی ( )1390مقا های با عنوان «بررسی نقشهای معنایی -منظوری جمالت پرسشی در غز یات شهمو» بها ههدف
دستیابی به این نقشها در آثار یادشده انجام دادهاند.
مقاالت دیگری نیز در این زمینه تاکنون منتشر شده که بهد یل مرتبط نبودن با تاریخ بیهقی به اشاره به دو مهورد آن بسهنده
میکنیم .دربار جمالت معترضه در قرآن کریم و حشو ،کارهای متعددی انجام گرفتهاست ازجمله :موالیینیا ( )1386در مقا ه
«اسلوب اعتراض در بالغت قرآن کریم» اشاره میکند که اسلوبهای اعتراض در قرآن کریم ،زیرمجموعة قاعد استطراد بهوده
و بهصورت دقیق مشمول قاعد مذکور است یعنی با شناسایی اسا یب اعتراض و اغراض آنها از اندیشهها و پیامههای اصهلی،
کلید فهم پیامها و اندیشههای اصلی فراهم گشته و زمینة فهم مقاصد آنها ه در قا ب یک سیما و چههره ،و پیکهره هماهنه

و

دارای هدف مشترک ه بهوجود میآید .همچنین بیان میکند که اندیشة اعتراض یک اسلوب بیانی اسهت کهه در کنهار اندیشهة
اصلی به نحوی با آن پیوند میخورد و رابطة معنوی میان آندو ،در گستر اعجازی قرآن رقم خوردهاسهت .وی بهر ایهن بهاور
است که عا مان بالغت و نحو ،دید یکسانی دربار اسا یب اعتراض ندارند زیرا نحویان ،آن را از بُعدِ اعراب و بنها و عمهده و
فضله ،نگریسته اند و کن بالغیان از جهت زیبایی و جایگاه آن در نظم چیهنش قهرآن .ممهتحن ()1387در مقا ههای بها عنهوان
«جملة معترضه و تیثیر بالغی آن در قرآن» نشان داده که جملة معترضه در قرآن زاید نیست ،بلکه در جای خهاص خهود قهرار
گرفته و براساس مقتضای حال کاربرد پیدا کردهاست بهطوریکه اگر از کالم حذف شود ،بخشی از معنی دچار خلهل خواههد
شد .همچنین نتایجی که از مباحث این مقا ه حاصل شد ،به این قرار است که اعتراض و جملة معترضه تنها جههت زیباسهازی
عبارت و جمالت نیست و حشو در کالم تلقی نمیشود ،بلکه از مقتضیات آن است .سلطانی رنانی ( )1391در مقا ة «اسها یب
اعتراض در قرآن کریم» بیان میکند که با شناسایی موارد کاربرد اسا یب اعتراض در قرآن ،زمینة فههم درسهت پیهامههای ا ههی فهراهم
میشود و هرگاه از سیاق کالم حذف شود ،بخشی از کالم ساقط میشود زیرا عبارتههای قرآنهی بها نظهم و دقهت خاصهی سهامان
یافتهاند و بنابراین ،ضعف تی یف در آنها دیده نمیشود .حسینی و همکاران ()1396در مقا ة «نقهش عالئهم نگارشهی معاصهر در فههم
آیات قرآن کریم» ،به این نتیجه رسیدهاند که جمالت معترضه در قرآن کریم برای زیباسازی آیات و جمالت نبهوده و در میهان آیهات،
حشو و زائد نیستند بلکه از مقتضیات قرآن کریم بوده و برای بیان اهدافی خاص و مشخص به کار رفتهاند .همچنین در ایهن تحقیهق
نشان داده شد که وجود عالمت دو خط فاصله ،جملة معترضه را از جمالت عطف ،اسهتینافی ،حا یهه و ...تمییهز مهیدههد و ایهن دو
عالمت ،مخاطب را در این راه کمک میکند .کاربرد عالمت دو خط فاصله (ه ه) ،در آیات قرآن برای جمالت معترضه ،تیثیر بسهزایی
در فهم و درک او یه از آیات دارد و مخاطب با نگاه بَصَری و بدون داشتن دانش تفسیری ،جمالت معترضه را تشهخیص مهیدههد و
همین امر فهم آیه را برای مخاطب آسانتر میکند .دربار جمالت معترضه در ا دب پارسهی نیهز مقهاالتی بها عنهوان حشهو بهه چشهم
میخورد که به نظر میرسد برگزیدن همین نام بیانکنند گفتمان نویسندگان آنها دربار ایهن موضهوع اسهت .اسهفندیاری ( )1374در
مقا ة «حشو قبی » بر این باور است که در کتابهای بالغی مستقالً یا بهطور ضمنی از حشو و انهواع آن بحهث نشهده ،ا بتهه از حشهو
قبی کمتر از دیگر انواع حشو سخن رفته و گاه به آن اشاره نیز نرفتهاست .د یل آن هم روشن است :حشو قبهی ناسهازگار بها بالغهت
است و سخن را معیوب و قبی میکند و در کتابهای بالغی که از بالغت و آرایشهای سخن بحث میشود ،جایی برای آن نیسهت
یا جایی بو تن

دارد .دانشگر ( )1383در مقا ة «حشو در نوشتههای امروز» بیان مهیکنهد کهه یکهی از مسهائلی کهه بهه اسهتحکام و

استواری نوشته کمک میکند ،خا ی بودن متن از حشو قبی است ازآنجاکه در کتابههای بالغهی بهه جنبههههای هنهری و زیبهایی و
شیوایی اثر توجه میشود ،طبعاً دربار حشو ناپسند یا قبی چندان سخنی به میان نیامده و گاهی بهاختصار با ذکهر یهک یها دو مثهال از
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شعر به تعریف آن پرداختهاند اما در این میان ،جایگاه حشو قبی در نثر بیهان نشهدهاسهت .کهردی ( )1389در مقا هة «حشهو در ادب
فارسی» بر این عقیده است که مطلق حشو ،تکرار زاید نیست ،بلکه فقط حشو قبی تکرار زاید است و این نهوع حشهو ،از شهیوایی و
رسایی متن میکاهد.
نگاهی به پژوهشهای یاد شده نشان میدهد تاکنون پژوهشی منحصراً با این عنوان و بهصورت جزئی درخصوص کارکرد
جمالت معترضه یا بررسی نقشهای معنایی– منظوری آن در تاریخ بیهقی انجام نگرفته و بهنظر میرسد نوشتة حاضهر او هین
کوشش در این زمینه است .عالوه بر این ،پژوهش حاضر خالف این دیدگاهها جملة معترضه را جملة حشو یا زائد نمهیدانهد،
بلکه آن را دیدگاه نویسنده دربار موضوع و گفتمان او بهشمار میآورد.
تجزیه و تحلیل
راوی با بهکارگیری جمالت معت رضة فراوان در طی روایت ،ضمن ارتباط بیشتر بها خواننهده و افهزودن بهر بهار عهاطفی کهالم،
حضور منِ راوی و نظرات و جبههگیریهای شخصی خود را در البهالی روایت برجستهتر کرده و عالوه بر آن ،اهداف متعهدد
دیگری را نیز دنبال میکند .در این اثر جمالت معترضه ،جزئی از ضروریات متن است زیهرا در صهورت حهذف ،بسهیاری از
معانی و مفاهیم در آن خدشهدار میشود .در ادامه ،مهمترین کارکردهای جمالت معترضه در تهاریخ بیهقهی بهه همهراه برخهی
مصادیق برجستة آن ارائه میشود:

1ـ دعا در حق مخاطب و بیان دیدگاه خود دربارة او :یکی از انواع جملههای معترضة عربی و فارسی در تهاریخ بیهقهی
مربوط به احساسات خهوب راوی نسهبت بهه برخهی از شخصهیت هاسهت کهه راوی در ایهن جملهه بها آرزوی خهوب بهرای
شخصیتهای محبوب و د خواهش ،نگاه خوشبینانه دربار آنها در ذهن مخاطب ایجاد میکند:
( ...« :)1گفتند :زندگانی خداوند دراز باد ،تا از بال و ستم دیلمان رستهایم و نام این دو ت بزرگ ،کهه همیشهه بهاد ،بهر مها
نشسته است ،در خواب امن غنودهایم و شب و روز دست بدعا برداشته( »...بیهقی.)56 :1390 ،
( ...« :)2و پادشاهان ما را ه آنکه گذشتهاند ایزدشان بیامرزاد و آنچه بر جایاند باقی داراده نگاه باید کرد تا احهوال ایشهان
بر چه جمله رفتهاست و میرود( »...همان 121 :و مصادیق دیگر :صص  291 ،289 ،280 ،207 ،184 ،171 ،58 ،43و .)...
جمالت معترضه با کارکرد معنایی -منظوری دعا در حهق مخاطهب بها  122بهار بیشهترین بسهامد را در تهاریخ بیهقهی بهه خهود
اختصاص دادهاست .به نظر میرسد این مسئله بهگونهای با جهانبینی اسالمی نویسنده در پیوند است کهه دعها در آن جایگهاه خاصهی
دارد .آنچه این ظن را تقویت می کند ،این است که بیشتر این دعاها دربار درگذشتگان اسهت .برخهی از ایهن دعاهها نیهز خطهاب بهه
پادشاهان وقت است که میتواند نوعی سنت درباری آن روزِ فرودستان در هنگام خطاب قراردادن فرادستانی از نوع پادشاه باشد.
2ـ توضیح بیشـتر :گهاهی راوی ازطریهق آوردن جمهالت معترضهه پهو از جملهة اصهلی ،بهرای برخهی از صهحنههها و
شخصیتهای پیشین توضی بیشتری میدهد که براساس آن ،پدیدهای بررسی و بسط داده میشود:
( ...« :)1چون این فرمان بیرون آمد ،فضل کو فرستاد نزدیک عبداهللِ طاهر ه و حاجب بهزرگِ مهیمون او بهود و بها فضهل
دوستی تمام داشت ه و پیغام داد که گناه مرا امیرا مؤمنین ببخشید( »...بیهقی.)64 :1390 ،
( ...« :)2و نیز فیلسوفان هستند ه و ایشان را طبیبان اخالق دانند ه که نهی کنند از کارهای سهخت زشهت و جایگهاه چهون
خا ی شود آن کار بکنند( »...همان 125 :و مصهادیق دیگهر :صهص  ،131 ،107 ،96 ،83 ،63 ،59 ،53 ،51ت،152 ،135 ،132
 205 ،204 ،201 ،200 ،191 ،175 ،162 ،160 ،155و.)...
جمالت معترضه با کارکرد معنایی منظوری توضی بیشتر با  82مورد در مرتبة دوم قرار دارد به نظر میرسهد ایهن مسهئله
ناشی از دو د یل باشد :اول این که بیهقی گزارشگر روایات تاریخی است ،پو تنها جایی که میتوانهد بهه بیهان گفتمهان خهود
بپردازد ،تنها از راه جملههای معترضه است و بخش بسیاری از این توضیحات همانند شمار  2از این نوعاند .دوم در مهواردی
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است که متن نیاز به رفع ابهام دارد برای مثال در مثال شمار  1عبداهلل طاهر برای خواننده ناشناخته است ازایهنرو بیهقهی بها
استفاده از جملة معترضه ،دربار شغل او و پیوندش با فضل توضی دادهاست و سواالت مقهدّر خواننهده را کهه ایهن شهخص
کیست و چرا فضل به او پیغام داده بهخوبی روشن میکند.
3ـ تأکید و برجستهسازی :در این مورد از بهکارگیری اعتراض ،راوی ازطریق جملة معترضه ،بر چیزی تیکید و مسهئله را
برجسته کردهاست و آن را مهم تر جلوه میدهد:
( ...« :)1و چندبار در اینجا به غزنین در مجلو امیرمسعود ه و من حاضر بودم ه این زن آن حالهایِ روزگارهها بگفتهی و
آن سیرتهای ملکانة امیر بازنمودی ،و امیر را از آن سخت خوش آمدی( »....همان.)131 :
( ....« :)2و خواجه خلعت بپوشید ه و به نظاره ایستاده بودم ،آنچه گویم از معاینه گویم و از تعلیهق کهه دارم و از تقهویم ه
قبای سقالطون بغدادی بود سپیدی سپید ،سخت خردنقش( »...همان 169 :و مصادیق دیگر :صهص ،143 ،113 104 ،80 ،58
 ،235 ،224 ،223 ،218 ،212 ،190 ،151و.)...
بیهقی در  44مورد جمالت معترضه را برای برجستهسازی و تیکید موضوع به کار بردهاست برای مثهال ،در ههردو نمونهة
باال با آوردن جمالت معترضه ،بر آگاهی از موضوع تیکید کرده و سندیت بیشتری به متن داده است.
4ـ توصیف و بیان حالت :در این نوع از اعتراض ،هدف از به کارگیری آن ،بیان حا ت و توصیف دقیقترِ موقعیتِ مهورد
نظر راوی است:
( ...« :)1روز شنبه نیمه شوّال نامه سلطان مسعود رسید بر دست دو سوار از آنِ وی یکی تهرک و یکهی اعرابهی ه و چههار
اسبه بودند و به چهار روز و نیم آمده بودند ه جواب آن نامه که خیلتاشان برده بودند( »...همان.)46 :
( ...« :)2و اشارت کردند سوی خطیب شهر ه و مردی پیر و فاضل و اسن و جهان گشته بود ه او بر پای خاست( »...همان
 57 :و مصادیق دیگر :صص  ،183 ،172 ،147 ،144 ،140 ،127 ،126 ،72و.)...
براساس جدول شمار ( ،)1توصیف و بیان حا ت با بسامد  27مورد در مرتبة چهارم قرار میگیرد به نظر مهیرسهد د یهل
این امر را باید در توضی بیشتر بیهقی به منظور شناخت بیشتر سوژه دانست.
5ـ ستایش و بزرگداشت :احساسات خوب راوی به برخی از شخصیتهای مورد احترام او ،تنها به جمالت دعایی خهتم
نمیشود او در بسیاری از قسمتهای کتاب ،ضمن روایت و شرح و توصیف ،آنجا که به برخی شخصیتهها یها موقعیهتهها
میرسد به شکلهای مختلف به نوعی مدح و ستایش و بزرگداشت آنها میپردازد:
( ...« :)1یک روز خلوتی کرد با بلعمی که بزرگتر وزیر وی بود ،و بوطیِّبِ مُصعَبی صاحب دیوان رسا ت ه و هردو یگانهة
روزگار بودند در همة ادواتِ فضل ه و حال خویش به تمامی با ایشان براند( »...همان.)127 :
( ...« :)2و امیر ا بته نمیشنود ،و بر وی چنین چیزها پوشیده نشدی ه و از وی دریافتهتر و کریمتر و حلیمتر پادشهاه کهو
ندیده بود و نه در کتب خوانده ه تا کار بدان جایگاه رسهید( »....همهان 158 :و مصهادیق دیگهر :صهص ،207 ،164 ،160 ،62
 ،599 ،595 ،296 ،251و .)....این کارکرد با  15مورد در جایگاه پنجم جدول شمار ( )1قرار میگیرد که نشاندهنهد گفتمهان
بیهقی دربار این افراد است و موجب میشود خواننده از راه این گفتمان در شناخت آن افراد با نویسنده همسو باشد.
6ـ بیانِ علت (دلیلآوری) :در برخی از موارد ،جایگاه جملة معترضه و هدف آن ،بیان سبب یا توجیهی اسهت بهرای کهار
صورتگرفته یا موقعیت بهوجودآمده ،که راوی معموالً آن را در پایان جمله میآورد:
( ...« :)1و اعیان ری را به خیمة بزرگ آوردند که طاهر دبیر آنجا مهینشسهت ه و شهغل همهه بهر وی مهیرفهت کهه وی
محتشمتر بود ه و طاهر بیامد بنشست و پیش وی آمدند( »...همان.)57 :
( ....« :)2و جداگانه آنچه از خوارزم آورده بود نیز بفرستاد با پسر تاشِ ماهروی ه که چون پدر و پسر در جمال نبودنهد ه و تهاش
در جن ِ علی تگین پیشِ خوارزمشاه کشته شد( »...همان 354 :و مصادیق دیگر.)318 ،261 ،236 ،228 ،209 ،156 ،146 ،144 ،57 :
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7ـ مذمّت و نکوهش :خالف ستایش و بزرگداشت ،برخی دیگر از جمالت معترضه را راوی در جهت مذمّت و نکهوهش
بهکار گرفتهاست .در این قسمتها راوی احساسات بد خود را دربار برخی شخصیتها و حا تها با جمالتی که بهار معنهاییِ
منفی آنها از نفرین کمتر است ،بازگو میکند:
( ....« :)1چنان افتاد که حصیری با پسرش بوا قاسم به باغ رفته بودند ،به باغِ خواجهه علهی میکائیهل کهه نزدیهک اسهت ،و
شراب بیاندازه خورده و شب آنجا مقام کرده و آنگاه صبوح کرده ه و صبوح ناپسندیده است و خردمندان کم کنند ه و تا میان
دو نماز خورده( »...همان.)174 :
( ...« :)2و جفتواری به دویست درم میگفتند و او جاج میکرد و آخر بخرید و بها بدادند .من تبسمی کردم و او بدیهد ه و سهخت
بدگمانمردی بود ،هی چیز نه ،دل به جایها کشیدی ه چون قوم بازگشتند مرا گفت( »...همان 573 :و مصادیق دیگر.)229 ،95 :
8ـ استعطاف یا برانگیختن عاطفه و احساس مخاطـب :راوی در تهاریخ بیهقهی در کنهار گهزارش وقهایع و اتفاقهات بها
ملموس تر کردن وضعیت ناگوار خود و دیگران برای مخاطب ،و همچنین بیان احساسات و ناراحتیههای خهود نسهبت بهه آن
شرایط ،خواننده را نیز به نوعی همدردی فرامیخواند .به همین د یل برخی اوقات از جمالت معترضهای کمک گرفته که نه در
جهت انتقال اطالعات به مخاطب ،بلکه اغلب در جهت برانگیختن بیشتر احساسات او دربار خود و وضعیت موجود است:
( ...« :)1غازی چون این بشنید ،نشسته زمین بوسه داد ه که ممکن نگشت که برخاستی ه و بگریست و بسیار دعها کهرد»...
(همان.)243 :
( ...« :)2و هم درین روز خبر رسید که نوشیروان پسر منوچهر به گرگان گذشته شد و گفتند باکا یجار خها ش بها حاجهبِ
بزرگِ منوچهر ساخته بود و او را زهر دادند ه و این کودک نارسهیده بهود ه تها پادشهاهی باکا یجهار بگیهرد( »...همهان 325 :و
مصادیق دیگر.)474 ،442 ،251 ،91 :
9ـ اقناع مخاطب و مشروع ساختن موضوع :راوی گاهی در بهین کهالم ،بهرای مشهروع سهاختن موضهوع و قهانعکهردن
مخاطب ،از جمالت معترضه استفاده میکند:
( ....« :)1چون احمد را بدید گفت من رفتم ،روز جزع نیست و نباید گریست ،آخر کار آدمی مرگ است ،شمایان مردمهان
پشت به پشت آرید چنان کنید که مرگ من امشب و فردا پنهان ماند( »...همان.)334 :
( ...« :)2و در همة روزگارِ وزارت یک دو چیز گرفتند بر وی ،و آدمی معصوم نتواند بود ،یکی آنکه در ابتدای وزارت یک
روز برمال خواجگان علی و عبدا رزاق پسران خواجه احمد حسن را سخنی چند سرد گفت( »...همان 355 :و مصهادیق دیگهر:
.)354 ،259 ،128،174
10ـ استوارکردن کالم :در برخی از قسمتها ،راوی با آوردن جملة معترضه ،عالوه بر نوعی تیکید و بزرگنمایی خفیف،
بهنوعی تسدید و استوارساختن کالم دست میزند:
( ....« :)1درین میانها مردی فقاعیِ حاجبِ بگتغدی رفته بود تا ختی یخ و برف آرد .در آن کرانِ آن بیشهها دیهی بهود ،دسهت در
دختری دوشیزه زد تا او را رسوا کند ،پدر و برادرانش نگذاشتند ،و جای آن بود ،و جاج رفت با این فقاعی( »...همان.)437 :
( ....« :)2و هر روز دوبار بار میداد و بسیار مینشست بر رسمِ پدر امیرماضی ،رضیاهلل عنه ،که سخت مشغول دل میبهود
ه و جای آن بود ه اما با قضای آمده تفکر و تیمل هی سود ندارد( »...همان.)511 :
11ـ تفسیر و تبیین مطلب :در برخی از قسمتهای کتاب ،آنجا که راوی خواسته است عمق و بزرگی چیزی را نشان دهد
و مخاطبان را به شگفتی وادارد ،از جمالت معترضه برای بیان تفسیر و تبیین مطلب خود استفاده کردهاست:
( ...« :)1و هزار دینار از جهتِ خواجه احمد نثار بنهادند ،و وی عقدی گوهر ه گفتند هزار دینار قیمت آن بود ه از آسهتین
بیرون گرفت( »...همان.)353 :
( ....« :)2دیگر روز که امیرمسعود رضی اهلل عنه آمد ،جملة مقدمان عرب با جملة خیلها ه و گفتند چهارهزار سهوار اسهت
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ه به درگاه آمدند و امیر ایشان را بنواخت( »....همان.)425 :
12ـ بهکارگیری امثال برای استدالل و تأکید بیشتر :هدف راوی از آوردن برخی از این جمالت ،قراردادن معهادل عربهی
قسمتهایی از جمالت فارسی است گویی در این قسمتها راوی به قصد فضلفروشی و افتخار به عربیدانهی ،پهو از ذکهر
جمالت فارسی ،معادل عربی آنها را در قا ب جمالت معترضهای پو از آنها ذکر کردهاست:
( ....« :)1من که عبدا رحمن فضو یام ه چنانکه زاالن نشابور گویند مادرمرده و ده درم وام ه آندو تن را کهه بهازوی امیهر
گرفته بودند دریافتم و پرسیدم که امیر آن سجده چرا کرد؟( »...همان.)99 :
( .....« :)2و من حکایتی خوانده ام در اخبارِ خلفا که به روزگارِ معتصم بوده است و ختی بدین مانَد که بیاوردم ،اما هولتر
ازین رفته است ،واجبتر دیدم به آوردن که کتاب ،خاصه تاریخ ،با چنین چیزها خوش باشد ،که از سخن سهخن مهیشهکافد،
تا خوانندگان را نشاط افزاید( »...همان.)184 :
به نظر میرسد کمی بسامد استفاده از امثال ،به عنوان جملة معترضه (3مورد) ،گویای خاص بودن مخاطبان کتاب او باشهد،
این مسئله با توجه به تعداد اندک باسوادان در آن زمان بهخوبی توجیه میشود.
13ـ اظهار فضل و بزرگی :تاریخ بیهقی روایتی است که راوی در آن نقشی اساسی دارد .به همین د یل در برخهی مهوارد،
به نظر میرسد بیهقی در البهالی کالم ،اظهار فضل میکند و به نوعی تمجید از خود مهیپهردازد کهه ایهن مهوارد را در قا هب
جمالت معترضه در متن میگنجاند:
( ...« :)1رسم آن بود که چون نامهها رسیدی ،رقعتی نبشتی و بونصر دیوانبان را دادی تا به خادم رساند ،و اگر مهم بهودی،
به من دادی ،این ملطّفه خود برداشت و به نزدیک آغاجی خادم برد( »...همان.)329 :
( ...« :)2و نامهها رفت در این ابواب سخت نیکو ،و در رسا تی که تی یف من است ،ثبت است ،اگر اینجا بیاوردمی ،قصهه
سخت دراز شدی و خود سخت دراز میشود این تی یف( »...همان.)403 :
14ـ اغراق و بزرگنمایی :راوی در برخی از قسمتهای روایت از جمالت معترضه برای بزرگنمایی استفاده کردهاست:
( ...« :)1و سده فراز آمد ،امیر بر آن بِ جویِ آب که شراعی زده بودند ،بنشست و ندیمان و مطربهان بیامدنهد و آتهش بهه هیهزم
زدند ه و پو از آن شنیدم که قریب ده فرسن

فروغِ آن آتش بدیده بودند ه و کبوتران نفطاندود بگذاشتند( »...همان.)418 :

15ـ طعنه :بیهقی در روزگاری زندگی میکند که تفکر انتقادی نهادینه نشده و قدرت معیار سنجش و قضاوت است پهو
گاهی اوقات مجبور است در نویسندگی از جمالت معترضه با کارکرد کنایی استفاده کند:
( ...« :)1و قاضی قضاة ابوسلیمان داود بن یونو ،ابقاهُ اهلل ،که اکنون برجای است مقدمتر و بزرگتر این شهر ه هر چند بهه
ساحل الحیاة رسیده و افگار بمانده ه و برادرش قاضهی زکهی ،محمهود ،ابقهاهُ اهلل ،از شهاگردان بوصها بودنهد و علهم از وی
آموختند( »...همان.)208 :
16ـ هشدار و آگاهیبخشی به مخاطب :برخی از جمالت معترضه ،در جهت هشدار به مخاطب و تلنگری به اوست کهه
دربردارند نوعی تعلیم و آگاهیبخشی نیز هست:
( ....« :)1و همیشه چشم نهاده بودی تها پادشه اهی بهزرگ و جبّهار بهر چهاکری خشهم گرفتهی و آن چهاکر را هت زدی و
فروگرفتی این مرد از کرانه بجستی و فرصتی جُستی و تضریب کردی و ا می بزرگ بدین چاکر رسانیدی وانگاه الف زدی کهه
فالن را من فروگرفتم ه و اگر کرد دید و چشید ه و خردمندان دانستندی که نه چنان است( »...همان.)190 :
ی
( ...« :)2و عضدا دو ه بیادبیها و تعدّی ها و تهوّرها کرد و از عقوبهت نیندیشهید کهه بها چهون عضهد مهردی بها سسهت ِ
خداوندش آنها کرد که کردنِ آن خطاست ،و با قضا مغا بت نتوانست کرد ،تا الجرم چون عضد بغداد بگرفت ،فرمهود تها او را
بردار کردند و به تیر و سن

بکشتند( »...همان.)204 :
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17ـ تشبیه و همانندسازی :هدف برخی از جمالت معترضه نوعی ایجاد تشبیه و همانندسازی یا بهه عبهارت بهتهر نهوعی
ایجاد تساوی در حاالت و وضعیتهاست:
( .....« :)1اما یک چیز بر دل ما ضُجرت کردهاست و میاندیشم که نباید که حاسدان دو ت را ه که کار این است که جههد
خویش میکنند تا که برود و اگر نرود دلمشغو یها میافزایند چون کژدم که کار او گزیدن است بر هر چه پیش آید ه سخنی
پیش رفته باشد( »...همان.)111 :
( ...« :)2نسخت بیعت و سوگندنامه را استادِ من به پارسی کرده بود ه ترجمهیی راست چون دیبای رومی ه همه شهرایط را
نگاه داشته ،برسول عرضه کرد و تازی بدو داد( »...همان.)296 :
18ـ استبعاد :راوی در بعضی از جمالت معترضه ،به دنبال نشاندادن نوعی استعباد و محالبودن امری است:
( ...« :)1بوسهل گفت :چندان بود که پیش ملک کسی نبود .چون خداوند آمدی ،مرا و مانند مرا چه زهره و یارای آن بوَد؟
پیش آفتاب ذره کجا برآید؟ ما همه باطلیم و خداوندی بحقیقت آمد ،همه دستها کوتاه گشت( »...همان.)165 :
( ...« :)2و بوسهل با جاه و نعمت و مردمش در جنبِ امیرحسنک یک قطره آب بود از رودی ه فضل جای دیگهر نشهیند ه
اما چون تعدّیها رفت از وی که پیش از این در تاریخ بیاوردهام( »...همان.)191 :
19ـ رد و اثبات سخن :در برخی از موارد ،راوی پو از آنکه سهخن را بهازگو کهرده ،بالفاصهله آن را پهو گرفتهه و رد
میکند و سخن دیگری را به اثبات رسانده و تییید میکند:
( ...« :)1و با تو در این ابواب سخن گفتهام که ترا زیان دارد و مرا سود ندارد .اگر حهدیثی رود جهایی ه و یقهین دارم کهه
نرود تا آنگاه که من به قبضة ایشان بیایم ه حق صحبت و نان و نمک را نگاه باید داشت تا نگریم چه رود( »...همان.)82 :
( ...« :)2و اگر خداوند به خراسان نرود و ترکمانان یک ناحیت بگیرند ،یک ناحیت نه اگر یک دیه بگیرند ،و آن کنند کهه
عادت ایشان است از مُثله کردن و کشتن و سوختن( »...همان.)500 :
20ـ تمنا و آرزو :در برخی از موارد ،راوی پو از آن که واقعیت را بازگو میکنهد ،بالفاصهله ،آرزو و تمنهای خهود را در
قا ب جمالت معترضه میآورد:
( ...«:)1این حدیث بر دار کردن حسنک به پایان آوردم و چند قصه و نکته بدان پیوستم سخت مطوّل و مبرم در این تی یف
ه و خوانندگان مگر معذور دارند و عذر من بپذیرند و از من به گرانی فرانستانند ه و رفتم بر سر کار تاریخ که بسهیار عجایهب
در پرده است ،اگر زندگی باشد آورده آید ،إن شاء اهلل تعا ی( »...همان.)205 :
21ـ نفرین و بیان انزجار :یکی از اهداف مهم راوی از بهکارگیری برخی جمالت معترضه ،بیان احساسات شخصی خهود
دربار برخی افراد و شخصیتهای خاص است .راوی در برخی از قسمتهای روایت ،قادر به پنههانکهردن نفهرت و انزجهار
خود از برخی سوژههای روایتشده نیست بر همین اساس او در این قسمتها ،احساس خود را در قا ب نفرین بیان میکند:
( ...« :)1از خواجه بونصر مشکان ،رحمةُ اهلل علیه ،شنودم گفت :امیر از شدنِ به آمل سخت پشیمان بود که میدید کهه چهه
تو د خواهد کرد ،مرا بخواند و خا ی کرد و دوبهدو بودیم .گفت :این چه بود که ما کردیم!؟ عنت بر این عراقیک باد ،فایدهیهی
حاصل نیامد و چیزی به شکر نرسید( »...همان.)441 :
تحلیل یافتهها
از میان  21کارکرد جمالت معترضه در تاریخ بیهقی چهار کارکرد دعا در حهق مخاطهب ،توضهی  ،تیکیهد و برجسهتهسهازی و
توصیف  77.66درصد از جمالت را به خود اختصاص دادهانهد (جهدول شهمار  .)1جمهالت دعهایی بیشهترین بسهامد و
جمالت معترضه با کارکرد نفرت و انزجار کمترین بسامد را دارند .به نظر میرسد دینداری بیهقی ،نیازمنهدی انسهان بههطهور
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مطلق به دعا به درگاه خداوند و نیت خیر بیهقی در هدایت دیگران و بهبود اوضاع از دالیل اصلی این مطلب است.
به نظر می رسد کمیِ بسامد نفرین نیز به سالمت روحی بیهقی برمیگردد زیرا نفرین نقطه مقابل دعاست و درواقع دعهای
شر در حق دیگران است و بیهقی ه آنگونه که از شخصیت او در تاریخ بیهقی بر میآیده انسانی فرهیخته ،خیرخهواه جامعهه و
آگاه است و نفرین را برنمیتابد جمالت معترضهای هم که با این کارکرد آمدهاند از زبان دیگران است و درواقهع نقهل قهو ی
مستقیم است که او با کمال امانتداری آن را بیان کردهاست (کارکرد نفرین و بیان انزجار جدول شمار .)1
در مواردی که نیاز به د یل آوری بوده ،بیهقی در قا ب جملة معترضه آن را انجهام دادهاسهت کهه  15مهورد از کارکردههای
معنایی– منظوری را دربرمیگیرد .در کل جمالت معترضه بهگونهای بیانکنند گفتمان راوی در بیان گزارههای تهاریخی اسهت.
پو ،خالف نظر دستورنویسان و بالغیون ،جملة معترضه نه زاید است و نه حشو ،بلکه بسیاری از موارد نهفته متهون را در دل
خود جای دادهاست ازاینرو تجدیدنظری اساسی در بازشناساندن جمالت معترضه در این آثار ضروری بهنظر میرسد.
جدول شمار ( )1بسامدها (کارکردها)
ردیف

کارکرد

فراوانی

درصد

1

دعا در حق مخاطب

122

34/46

2

توضی بیشتر

82

23/16

3

تیکید و برجستهسازی

44

12/42

4

توصیف و بیان حا ت

27

7/62

5

ستایش و بزرگداشت

15

4/23

6

بیان علت (د یلآوری)

15

4/23

7

مذمّت و نکوهش

7

1/97

8

برانگیختن عاطفه و احساس مخاطب

6

1/69

9

اقناع مخاطب

6

1/69

10

استوارکردن کالم

5

1/41

11

تفسیر و تبیین مطلب

4

1/12

12

بهکارگیری امثال برای استدالل و تیکید بیشتر

3

%84

13

اظهار فضل و بزرگی

3

%84

14

اغراق و بزرگنمایی

3

%84

15

طعنه

2

%56

16

هشدار و آگاهیبخشی به مخاطب

2

%56

17

تشبیه و همانندسازی

2

%56

18

استعباد

2

%56

19

رد و اثبات سخن

2

%56

20

تمنا و آرزو

1

%28

21

نفرین و بیان انزجار

1

%28

جمع فراوانی کل کارکردها

354

تعداد کل کارکردها

21
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نتیجه
اعتراض یا جملة معترضه در تاریخ بیهقی ،خالف تصوّر معمول تنها به جمالت دعایی و بهد ی محهدود نمهیشهود ،بلکهه بهه
توضیحاتی فرامتنی اطالق میشود که راوی ،در جریان اصلی روایت وقفهای ایجاد میکند و بها ایهن جملههههای کوتهاه بهرای
قسمت های پیشین به خواننده توضی داده و دیدگاه من راوی (بیهقی) و گفتمان او را در اینباره نشان میدهد .این جمالت با
بسامدی فراوان در این اثر به کار رفته و حدود  354جمله را به خود اختصهاص دادهانهد .ایهن نهوع جمهالت بها سهاختارهای
مختلفی چون تعبیر ،جملهواره ،جملة خبری ،استفهامی ،دعایی ،امری ،ابیات شعری ،عبارتهای فارسی و عربی ،آیات قرآنی و
 ،...در آغاز و پایان کالم و اثنای جمالت آمدهاند .این جمالت با این بسهامد زیهاد در تهاریخ بیهقهی عهالوه بهر آنکهه موجهب
برقراری کانالهای ارتباطی بیشتری با مخاطب شدهاند ،در خدمت پیشبرد  21کارکرد مهم هستند.
مهمترین کارکردهای به کارگیری این نوع جمالت در این اثهر ،مهواردی چهون :دعها در حهق مخاطهب ،توضهی  ،تیکیهد و
برجستهسازی ،توصیف ،ستایش و بزرگداشت ،د یلآوری ،مذمت و نکوهش ،بهرانگیختن عاطفهه و احسهاس مخاطهب ،اقنهاع
مخاطب و مشروعساختن موضوع ،استوارکردن کالم ،تفسیر و تبیین مطلب ،بهکارگیری امثهال بهرای اسهتدالل و تیکیهد بیشهتر،
اظهار فضل و بزرگی ،اغراق و بزرگنمایی ،طعنه ،هشدار و آگاهیبخشی بهه مخاطهب ،تشهبیه و همانندسهازی ،اسهتعباد ،رد و
اثبات سخن ،تمنا و آرزو ،نفرین و بیان انزجار است.
راوی در قسمتهایی از تاریخ بیهقی که قصد برقراری ارتباط با مخاطب ،بیان احساسات شخصی و تصویرسازی صحنهها
و حا ت ها را برای مخاطب داشته ،از این جمالت به میزان زیادی استفاده کرده و آنجا که تنها به ارائة وقایع تاریخی و ارجهاع
پرداخته ،میزان بهکارگیری این نوع جمالت را کمتر کردهاست .اطالعاتی کهه راوی در قا هب ایهن جمهالت مهیدههد ،از مهتن
اصلی ،بیشتر و مهمتر است و به همین علت این جمالت بهظاهر حذفشدنیاند ،اما حذف آنها در معنای متن اخهتالل ایجهاد
میکند زیرا تاریخیبودن متن ،خصیصة گزارشگری را بر آن تحمیل کردهاست و به نظر میرسد یکهی از جاههایی کهه بیهقهی
می تواند دیدگاه خود را دربار رخدادهای متفاوت یا اشخاص آن رخدادها بیان کند ،جمهالت معترضههای اسهت کهه در مهتن
تاریخ آنها را به منظورهای مختلف ( 21کارکرد) بهکار گرفته است.
منابع
 .1ابوا قاسمی ،محسن ( .)1375دستور تاریخی زبان فارسی ،تهران :سمت.
 .2ابن جنی ،عثمان (1913م) .ا خصائص ،بتحقیق محمد علی ا نجار ،دارا مکتبه ا مصریه.
 .3اسفندیاری ،محمد (« .)1374حشو قبی » ،آیینه پژوهش(1(6 ،شماره پیاپی ،)31صص 31ه .)5
 .4اکبری ،حمیدرضا ( .)1383منظورشناسی اشعار پرسشی بوستان سعدی .پایاننامة کارشناسی ارشد آموزش زبهان فارسهی بهه
غیر فارسی زبانان .دانشگاه شیراز.
 .5امین مدنی ،صادق ( .)1363دستورزبان فارسی ،تهران :چاپخانة  17شهریور.
 .6انوری ،حسن و احمدی گیوی ،حسن ( .)1370دستورزبان فارسی ،چ  ،6تهران :فاطمی.

 .7بتو ی آرانی ،عباس ( .)1380نقشهای معنایی -منظوری جمالت پرسشی در اشعار مههدی اخهوان ثا هث و فهروغ فرخهزاد
براساس نظریة کنشهای گفتاری و نظرگاههای بالغی در شعر فارسی .پایاننامة کارشناسی ارشد آموزش فارسهی بهه غیهر
فارسی زبانان .دانشگاه شیراز.
 .8بیهقی ،ابوا فضل محمد حسین ( .)1390تاریخ بیهقی ،تصحی علی اکبر فیاض به اهتمام محمدجعفر یاحقی ،شهد :انتشارات
دانشگاه فردوسی مشهد ،چاپ پنجم.
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 .9پارسا،سیداحمد و مهدوی ،دالرام (« .)1390بررسی نقشههای معنهایی -منظهوری جمهالت پرسشهی در غز یهات شهمو».
فصلنامة زبان و ادبیات فارسی .سال نوزدهم ،شمار .58-29 ،71
 .10تاج ا حالوی ،علی بن محمد ( .)1341دقایقا شعر ،به تصحی و حواشی سید محمدکاظم امام ،تهران :انتشهارات دانشهگاه
تهران.
 .11تجلیل ،جلیل ( .)1385معانی و بیان ،تهران :مرکز نشر دانشگاهی.
 .12تقوی ،سید نصراهلل ( .)1363هنجار گفتار :در فن معانی و بیان و بدیع فارسی ،اصفهان :فرهنگسرای اصفهان.

 .13حسینی ،شموا سادات و همکاران (« .)1396نقش عالئم نگارشی معاصر در فهم آیهات قهرآن کهریم» ،فصهلنامة علمهی ه
پژوهشی پژوهشهای ادبی ه قرآنی (دانشگاه اراک) ،سال پنجم ،شماره چهارم.
 .14خیامپور ،عبدا رسول ( .)1344دستورزبان فارسی ،چ  ،5تبریز :شفق..
 .15دانشگر ،محمد (« .)1383حشو در نوشتههای امروز» ،فصلنامة پژوهشهای ادبی ،شمار  ،3صص 83ه .11
 .16دهخدا ،علیاکبر ( .)1372غتنامه ،چاپ اول از دور جدید ،تهران :مؤسسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
 .17رادویانی ،محمدبنعمر ( .)1362ترجمانا بالغه ،به تصحی احمد آتش ،تهران :اساطیر.
 .18رازی ،شموا دین محمدبنقیو ( .)1388ا معجم فی معاییر اشعارا عجم ،محمهد قزوینهی و مهدرس رضهوی و سهیروس
شمیسا ،تهران :علمی.
 .19رجایی ،محمدخلیل ( .)1359معا ما بالغه ،شیراز :دانشگاه شیراز.

 .20رحیمیان ،جالل و شکری احمدآبادی (« .)1381نقشهای معنایی -منظوری جمالت پرسشهی در غز یهات حهافظ» ،مجلهة
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