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جستجوی پیشینۀ روایتپردازی در متن تاریخ بلعمی


سوسن جبری -پریسا یاری کنگربانی
چکیده

امروزه شناخت پیشینه و ماهیت سنتهای روایتپردازی در متون کهن فارسی و فهم چگووگگی روگوت امامو و رشوتر

ن

اهمیت بشزایی دارد .در این باره اا کنون بررسیهای زیادی اگجام شته است و گتایج خوبی گیز به دست موته کوه بوه شوناخت
برخی ویژریهای عام اگواع قالبهای کهن روایت در زبان فارسی کمک کرده است .این پژوهش گیوز در سشوتجوی شوناخت
پیشینۀ روایتپردازی به بررسی کهنارین متن بازماگته گثر فارسی یعنی بخش اول ااریخ بلعمی گگاشته در قرن چهوارم ( 253ه
.ق) پرداخته است .شیوۀ کار بر اساس بررسی عناصر داستاگی در متن است که از دیتراه منتقتان ،پتیت ورگتۀ روایت بوه شومار
می ینت .بنابراین در این پژوهش عناصر داستاگی چون؛ پیرگگ ،شخصیتپردازی ،حادثهپردازی ،صحنهپردازی ،دروگمایوه و ...در
ااریخ بلعمی اوصیف شتهاگت .یافتهها گشان میدهنت؛ ااریخ بلعمی بوا ن کوه در زواز رواب زبوان فارسوی دری فریوته شوته،
ولیمن از ویژریهای روایی پختهای برخوردار است .این پختگی با اوسه به ماهیت ارسمهای متن گشان میدهوت کوه؛ گویشونته
خود بایت میراثدار اجربههایی بوده باشت که از پیشینیان روایتپرداز
روایتپردازی ،روگت شم ریری ،امام و رشتر

برسای ماگته بوده است .بنابراین میاوان رفت؛ اجربوه

ن در زبان فارسی به زماگی بشیار پیشاور از زواز رشوتر

زبوان دری و

األیف ااریخ بلعمی در قرن چهارم بازمیرردد .چگوگگی بوه کوارریری عناصور روایوی در اواریخ بلعموی ،خوود روواه وسوود
پیشینۀای است که به دوران ایران پیش از اسالم بازمیرردد.
واژههای کلیدی
روایت ،عناصر داستان ،گثر فارسی ،ااریخ بلعمی.
 -1درآمد
شناخت اجربیات پیشینیان در رشترۀ روایتپردازی ،زمینۀ فرینش و پیوتایش شوم هوای اوازهای از روایوت را فوراهم
 دانشيار زبان و ادبيات فارسی دانشگاه رازی (نويسندۀ مسئول) sousan_jabri@yahoo.com
 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبيات فارسی دانشگاه رازی
تاريخ وصول39/2/12 :

تاريخ پذيرش39/6/22 :
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خواهتکرد که متناسب با گیازهای زگتری در سهان امروز باشت .این شم های اازه که بر بنیاد شناخت سونتهوای کهون
روایتپردازی و در پاسخ به گیازهای گوین فریته شتهاگت ،به طور طبیعی ادامه دهنتۀ روگت ااریخی امام روایتپردازی
در زبان فارسی خواهنت بود و اوان رشت ،رشتر

و باروری زبان و فرهنگ را فراهم خواهنت کرد .از این روی شوناخت

این پیشینۀ اهمیت بشزایی دارد.
بتیهی است که برای شناخت پیشینه و سنتهای روایتپردازی بایت به سراغ کهنارین متون بازماگته فارسوی زبوان رفوت و
به سشتجو در ن پرداخت .در حال حاضر کهنارین متن موسود مقتمه شاهنامه منثور ابومنصوری است که چیوز زیوادی از ن
باقی گماگته است و در ن اگتک صفحاای گیز که به همت عالمه قزوینی اصوحی شوته بوا موضووع؛ معرفوی شواهنامه منثوور،
معرفی ابومنصور عبتالرزاق و ابومنصور معمری روبرو هشتیم گه گق روایات کهن( .ر.ک :قزوینی.)225-275 :2233 ،
در این سیر ااریخی پس از مقتمه شاهنامه منثور ابومنصوری ،ارسمه ااریخ طبری مشهور به اواریخ بلعموی قورار دارد
که عالوه بر ارز های زباگی ،ااریخی و فرهنگوی از سایگواه و اهمیوت ویوژهای در روایوتپوردازی برخووردار اسوت.
خوشبختاگه این متن به دست ما رسیته است .متن ااریخ بلعموی ،وقواید دو بخوش؛ پویش از اسوالم و پوس از اسوالم را
دربردارد .بخش اول با فرینش دم (ع) زاز میشود و با گق سررذشت سلشلههای پادشاهی در ایران و روم ،زاز و بوا
گق زگتری و بعثت پیامبران الهی و زاز مشیحیت ادامه پیتا میکنت و با پادشاهی یزدررد شهریار پایان مییابت.
بخش ااریخ ایران با پادشاهی ریومرث زاز و با پادشاهی هوشنگ ،طهمورث ،سمشیت ،ضحاک و فریوتون اداموه موییابوت.
«میاوان این بخش از ااریخ بلعمی را ااریخ اوصیفی به شمار ورد که از مجموعه دادههای فرهنگ شفاهی و کتبی مردم ایوران
فراهم مته است و مطالب ااریخی این کتاب از منابد عمتۀ ااریخ ساساگیان است» (کریشتین سن.)09: 2237 ،
بخش دوم ااریخ بلعمی 2با ذکر اگشاب حضرت محمت(ص) زاز میرردد و دوران بعثت ،هجرت ،ززوههوای پیوامبر،
وفات ایشان ،خلفای راشتین و دورههای خالفت بنیامیه ،عباسیان و حوادث مهم حموموت ایشوان را دربوردارد« .گمتوۀ
قاب اوسه در این بخش گشبت به بخش قبلی این است که پس از هجورت پیوامبر(ص) رو

اوألیف ،بورخالش بخوش

گخشت بر مبنای اشلش سنوات سال شمار است و وقاید ااریخی سال به سال روایت میشود» (بهار.)233/2 :2272 ،
گمتۀ قاب اأم

ن است که ماهیت روایی بخش ااریخ پیش از اسالم در ااریخ بلعمی درخور اأم بیشتری اسوت .در

این بخش رختادهای ااریخ در قالب داستان گق شتهاست .با ن که بلعمی راوی وفادار رخوتادهای اواریخی و متورسم
ااریخ طبری است و به گظر میرست که خود چیزی بر اص

نها گیفزوده و یا از اصو

نهوا گماسوته باشوت ،گووع بیوان

رختادها و شیوۀای که برای گق وقاید ااریخی پیش از اسالم بررزیته ،مجوال داسوتانپوردازی را بورای او فوراهم ورده
است .بنابراین میاوان رفت که بررسی عناصر داستاگی و ساختار روایی بخش ااریخ پیش از اسالم و احلی و اوصویف
نها میاواگت ماهیت شیوۀ کهن روایتپردازی در قورن چهوارم هجوری را بشناسواگت و گمایواگگر بخشوی از کهوناورین
اجربیات روایتپردازی در زبان فارسی باشت.
 -2پرسش پژوهش
پرسش زازین این پژهش این است که یا در روایت ااریخ در متن ااریخ بلعمی ،گویشنته عناصر داستاگی و شوگردهای
داستانپردازی را به کارررفته است .پاسخ این پرسش ،ری است .اما این پاسخ گیاز به اوصیف و احلی دقیو و روشون
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دارد اا بتواگت چگوگگی و ماهیت کاربرد عناصر داستاگی و شیوه روایت ابوعلی بلعمی را گشان دهت .ن راه مویاووان بور
اساس یافتههای این پژوهش در بارۀ پیشینۀ روایتپردازی در این دوران سخن رفت.
 -3پیشینه پژوهش
ااکنون در حوزههای مختلف بالزت ،سبکشناسی و ااریخ گگاری ااریخ بلعموی پوژوهشهوایی صوورت ررفتوه اسوت.
همچنین در مقاالت و پایان گامههای بشیاری موضوع مقایشۀ داستانها و اسطورههوای مشوترک اواریخ بلعموی بوا متوون
دیگری مطرح بودهاست .از سمله« :بررسی و مقایشه داستانهای ااریخ طبری ،بلعمی ،شواهنامه و سیاسوتنامه»( ،صوتیقی
ینگیارخ )2209،و «مقایشه شخصیتهای ااریخ بلعمی و شاهنامه از حیث کارکرد حماسوی -اسوطورهای» ( ،روحواگی و
عنایتی.)2237 ،
در زمینه سبک شناسی ااریخ بلعمی گیز پژوهشهایی وسود دارد .از سمله« :مختصوات گثور بینوابین در قورن پونجم و
ششم براساس ااریخ بیهقی و ااریخ بلعمی» از (ارابی« ،)2233 ،ااریخ بلعمی و ارویج ااریخ گگاری پارسوی» از (متووش،
 « ،)2270دو احریر از یک متن ،دو گگاه به واقعه مقت حشین (ع) در ااریخ بلعمی» از (عمادیحائری )2233 ،و «وزارت
و وزراء ساماگیان (وزرات ابوعلی بلعمی)» از (روحاگی.)2237 ،
کنما

دربارۀ پیشینۀ بررسی روایتپردازی در ااریخ بلعمی ،گشان میدهت که موضوع بررسی ماهیت عناصر داستاگی

و ساختار روایی ااریخ بلعمی اا کنون از گظر پژوهشگران دور ماگته است .هتش این پژوهش؛ اوصویف ماهیوت عناصور
داستاگی ،شیوه کاربرد ا ین عناصر در روایات ااریخ بلعمی و ساختار روایی حمایات ااریخ بلعمی است اا بور اسواس ن
بتوان پیشینۀ روایتپردازی را در کهنارین متن منثور بازماگتۀ فارسی دری اوصیف کرد.
 -4روش پژوهش
در این پژوهش برای افزایش دقت در اوصیف یافتهها از رو

گموگهبرداری اصادفی گامحتود بهرهبورداری شوته اسوت.

اگتخاب این شیوه بتین سبب بود که؛ در گموگهریری اصادفی گامحتود هر عضوی در سامعوه مواری بورای اگتخواب بوه
عنوان یک زمودگی از شاگس مشاوی و معین برخوردار است ،به طوری که اگتخاب هیچ عضوی در اگتخاب عضو بعوتی
مؤثر گیشت و شاگس اگتخاب شتن هر عضو با دیگر اعضا برابر است .بتین سبب از رو
شت که در ن حجم و اگتازۀ گموگه یک سوم از سامعه ماری است .این شیوه از حتاق اور

ستول اعتاد اصادفی اسوتفاده
و بیشترین قوترت اعمویم

پذیری برخوردار است( .ر.ک .بخشعلی زاده و دیگران.)2203 ،
محتوده گموگهبرداری بخش گخشت ااریخ بلعمی بوده است که مجموع ک داسوتانهوای ایون بخوش  257داسوتان و
گموگههای رزینش شتۀ اصادفی 52 ،داستان است .گحوۀ اگتخاب گموگهها بتین روگه بوده که ابتتا امام داستانهوای دارای
عنوان در متن شمارهرذاری شته و سپس با اوسه به شمارهشان ،به طور اصادفی اگتخاب شتهاگت .در ستول زیور شومارۀ
پنجاه و سه داستان گموگه مته است.
ستول گموگههای اگتخاب شته

 / 11متنشناسی ادب فارسی ،سال پنجاه و يکم ،دورة جديد ،سال هفتم ،شمارة ( ،2پياپی  )12بهار 2939

شماره
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1
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05
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5
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3
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3
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0
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9/923
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3
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9/000
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01
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22

9/723

222/73

112

39

9/323

22/02

34

23

9/303

290/37

115

32

9/572

30/03

65

25

9/952

3/23

6

33

9/023

232/30

144

23

9/927

5/39

1

32

9/303

239/03

141

27

9/333

292/72

152

33

9/355

39/92

41

23

9/725

225/20

111

35

9/323

03/93

68

20

9/903

23/33

10

33

9/503

02/57

64

39

9/973

22/02

12

37

9/052

230/33

105

32

9/322

37/03

17

33

9/027

237/29

147

33

9/327

35/33

11

30

9/222

27/73

17

32

9/222

39/53

21

59

9/337

35/95

41

33

9/225

23/95

16

52

9/323

27/95

37

35

9/373

73/29

80

53

9/353

79/03

81

33

9/353

72/05

82

52

9/323

33/35

16

37

9/322

237/33

127

 -0روایت در تاریخ بلعمی
مطلب مهم ن است که در ااریخ بلعمی گه با رزار

رختادهای ااریخی بلمه با داسوتانهوای اواریخی سوروکار داریوم.

بتین معنا که بلعمی در بیان وقاید به رابطۀ علّی میان رختادها اوسه دارد .این گگر

خردمنتاگه به ااریخ در میان برخی
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ااریخ گویشان بزرگ دیگر چون ابوالفض بیهقی گیز دیته میشود .بتین سبب در گق اواریخ بوا داسوتانپوردازی روبورو
هشتیم گه رزار

وقاید ااریخی.

روایت و ااریخ پیوگت ذاای دارگت ،بتین سبب ااریخگویشی از رذشتههای دور عرصۀ داستانپردازی بوده است .چوون:
«روایت ،بازرویی اموری است که به لحاظ زماگی و مماگی از ما فاصله دارگت .روینته حاضر و ظاهراً به مخاطب و قصوه
گزدیک است اما رختادها زایب و دورگت» (اوالن .)23 :2232 ،یا ااریخ گویشی خود شوملی از روایوتپوردازی اسوت
پاسخ ری است .بتین سبب که «کلیه متون ادبی که دارای دو خصوصیت وسود قصه و حضور قصهرو اسوت مویاووان
یک متن روایی داگشت» (اخوت .)3 :2272 ،روالن بارت ،روایت را در امام سلوههای فرهنگ بشری ،از سملوه ادبیوات
داستاگی ،ادبیات گمایشی ،سینما ،فماهی ،ااریخ ،خبر ،رفتگو ،گقاشی ،متجلّی میدان( .ر.ک :بارت .)327 :2075 ،بنوابراین
داستانهای ااریخ بلعمی را میاوان شملی بشیار کهن از روایتپردازی داگشت.
داستان در معنای عام خود گق رختادها و وقاید رذشته را دربرمیریرد و در این معنوا بوا اواریخ پیوگوت دارد .چوون؛
«روایت اوالی از پیش اگگاشته شتۀ رختادهایی است که به طور زیر اصادفی به هم ااصال یافتهاگت» (پورا.)39 :2233 ،،
گوع داستانپردازی در متون کهن که دروگمایۀ نها مربوط به رذشتههای دور و رختادهای ااریخی اسوت و بشویاری از
داب و رسوم و عقایت مردم ن روزراران در ن مته و در بردارگته فرهنگ عامه است ،با واقعیت پیوگوت گزدیموی دارد،
بتین سبب اوان بیشتری برای بیان رختادهای ااریخی در خود دارد.
اگواع روایت داستاگی در البالی مطالب کتابهای ااریخی ،اعلیمی ،اخالقی ،سیاسی ،اوذکره احووال شواعران و متوون
صوفیان مته است .راه این اشمال روایی دارای عناصر خیالی هشتنت .چون حمایوت حیواگوات و داسوتانهوای کراموات
صوفیان .راه واقعی به گظر میرسنت ،ماگنت داستانهای ااریخی که شخصیتهای ااریخی ،قهرماگان نها هشتنت .رواه گیوز گیموی
خیالی و گیمی واقعی هشتنت .ماگنت برخی حمایتهای صوفیاگه .ااریخ بلعمی قب از هر چیز کتاب اواریخی اسوت و بلعموی در
این کتاب با زبان داستان به بازرویی حوادث ااریخی و به عبارای؛ زگتری و سرگوشت پیشینییاگش پرداخته است.
 -1عناصر داستان در تاریخ بلعمی
هتش این پژوهش بررسی ماهیت روایی ااریخ بلعمی است .برای بررسی ماهیت روایی این موتن در وهلوۀ اول گیازمنوت
اوصیف چگوگگی کاربرد عناصر داستان چون؛ پیرگگ ،شخصیتپردازی ،حادثوهپوردازی ،صوحنهپوردازی ،دروگمایوه ...و
ساختار روایی هشتیم.
 -1-1موضوع در تاریخ بلعمی
موضوع داستانهای بخش اول ااریخ بلعمی  3که به ااریخ پیش از اسالم مربوط میشوگت ،بر محور گق وقاید رختاده
برای شخصیتهای ااریخی شم ررفتهاگت .این شخصیتها به دو روروه اگبیواء و اولیواء و پادشواهان اقشویم مویشووگت.
موضوع  %52از داستانها ،ااریخ پیامبران و اولیاء است و موضووع  %37دیگور اواریخ پادشواهان و حووادث رخوتاده در
دوران حمومت نها است .پادشاهان گیز خود به دو دستۀ پادشاهان ایراگی و زیر ایراگی طبقه بنتی شوتهاگوت %33 .یعنوی
 23مورد از موضوع داستانها ،حوادث رختاده در دوران حمومت پادشاهان ایراگوی و  %32یعنوی  22موورد مربووط بوه
پادشاهان زیرایراگی هشتنت.
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گمودار فراواگی موضوعات در ااریخ بلعمی
-2-1

حقیقت مانندی در تاریخ بلعمی

هتش ااریخ گویس و راوی ااریخ گق وقایعی است که به رمان همگان بایت در واقعیت بیروگی رختاده باشت .حقیقت
ماگنتی در روایت ااریخ بایت در باالارین حت مممن باشت ،به طوری که ااریخ گویس بتواگت مخاطبان خود را گه بوا قصوه
بلمه با واقعیتهای رختاده روبرو کنت« .حقیقت ماگنتی کیفیتی است که داستان را به پویش چشوم خواگنوته ،مشوتتل و
محتم سلوه میدهت و موسب پذیر

ن مویشوود» (میرصوادقی .)233 :2233 ،حقیقوت ماگنوتی در گقو رخوتادهای

ااریخی در قالب داستان عنصر مهم روایوی اسوت کوه بور ماهیوت عناصور داسوتاگی چوون؛ پیرگوگ ،شخصویتپوردازی،
صحنهپردازی و حادثهپردازی اأثیررذار است .در ااریخ بلعمی حقیقت ماگنتی بواالیی در بیوان حووادث ،شخصویتهوا،
ممان و زمانهای ااریخی دیته میشود .به عنوان مثال :در «اگتر بزرری خشرو و یین او که هیچ پادشواه را گبوود» موته
است « :پرویز از پس کشتن بهرام سی و هشت سال زیشت اگتر پادشاهی و هویچ خشورو ن خواسوته رورد گیواورد کوه
وی ...گقش ن اسپ او وز چنان هشت به کرماگشاهان و پرویز را بر ن شبتیز گقش کردهاگت» (بلعموی .) 757 :2233 ،در
این گموگه متن گام ممانهایی از سمله کرماگشاهان و حضور شخصیتهای ااریخی چون؛ خشوروپرویز ،بهورام چوپینوه،
باربت و شیرین رواه حقیقت ماگنتی و گزدیمی روایت ااریخ به واقعیت ااریخی است.
-3-1

پیرنگ روایت در تاریخ بلعمی

در اعریف پیرگگ مته است« :مجموعه سازمان یافتۀ وقاید است .در حقیقت گق حوادث اسوت بوا امیوه بور روابو
علت و معلولی است» (میرصادقی .)52 :2277،وقوع رختادها در پیرگگ داسوتانهوای بخوش اول اواریخ بلعموی ،دارای
رابطۀ علت و معلولی است و ساختار خطی دارد .بتین معنا که پیرگگ از گقطه شروع ،میاگوه و پایوان روشونی برخووردار
است .دگبال کردن رواب علّی در وقوع رختادها گوعی گگر

خردمنتاگه به ااریخ را در خود دارد و عالوه بر این ،خال

پیرگگ روایت است .در بارۀ گقش علیت در خل پیرگگ رفته شته است که« :به عنوان مثال؛ شاه مرد و سپس ملمه مورد.
این داستان است .اما شاه مرد و پس از چنتی ملمه از فرط اگتوه در رذشت ،پیرگگ است .در این سا گیوز اووالی زمواگی
حفظ شته اما حس سببیت بر ن سایه افمنته است یا این که ملمه مرد و کشی از علت امر راه گبود اا بعوت کوه معلووم
شت از زم مرگ شاه بوده است ،این پیرگگ است به عالوۀ یک راز و این شملی است که مویاووان بوه کموال بشو داد»
(میرصادقی . )52 :2277 ،بنابراین وسود رابطۀ علّی میان رختاد حوادث ،عام بشیار مهم شم ریری پیرگگ است .از این
روی؛ هر شملی از روایت ن راه از پیرگگ برخوردار خواهت شت که ،به سز ارایب منطقوی حووادث بور حَشَوب اووالی
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زماگی رختاد وقاید ،اأکیت بر علیّت و چرایی وقوع این رختادها باشت» (ر.ک .داد.) 00 :2233 ،
در« :رفتار اگتر خبر مرگ دم صفی صلوات اهلل علیه مته است :ختای اعالی ذریه اگشانها را که از پشت دم بیورون
ورد ،بر او عرضه کرد .دم داود را که دیت بر رناه خود رریه میکرد .دلش سوخت و رریههای خود را به یواد ورد و شصوت
سال از عمر خود را به داود داد .هنگامی که عزرائی

مت اا ساگش را بگیرد ،دم گپذیرفت و رفت :اشتباه کردی و منمر ن شوت

و رفت :گمیداگم و این کار را گمردم .پس ختاوگت دوباه ن عمر را به دم بخشویت» (ر.ک .بلعموی .)79 :2233 ،در ایون گموگوه
هماگنت دیگر گموگهها وقوع رختادها دارای رابطۀ علت و معلولی هشتنت و پیرگگ سیر رشتر

خطی دارد.

 -1-3-1ساختار روایی پیرنگ در تاریخ بلعمی
پیرگگ گقشه روایت است و امام عناصر روایی را سامان میدهت« :طرح یوا پیرگوگ ،گقشوه ،گموودار ،اوط وه و الگووی
رویتادهای یک گمایش یا اثر داستاگی است و ساماگتهی حادثه و شخصیت بتان روگه که حس کنجماوی و اعلیو را در
بیننته یا خواگنته برمیاگگیزاگت» (کادن .) 223 :2239 ،بنابراین پیرگگ ،اسزای ساختار روایوی را در خوود دارد .ایون اسوزا
عبارانت از :مقتمه چینی ،کشممش ،ررهافمنی ،اعلی  ،بحران ،اوب و ررهرشایی.
-1-1-3-1مقدمه چینی در تاریخ بلعمی
در زاز همۀ این داستانها با مقتمه چینی روبرو میشویم .در مقتمه چینی ،زمان و ممان (صحنه) ،شخصیت و موضووع بوه
روگهای معرفی میشوگت که در مخاطب کششی پتیت می یت که موسب میشود ،داستان را اا خر دگبال کنت .در مقتموۀ داسوتان؛
« خبر یوشد و بنی اسرائی و از ایه بیرون متن و به حرب سباران رفتن و قصۀ بلعم باعور» موته اسوت « :ایوتون روینوت کوه
پس از مرگ موسی ،بنی اسرائی هفت سال دیگر اگتر ایه بماگتگت اوا چهو سوال راسوت شوت .پوس خوتای اعوالی یوشود را
پیغمبری داد و بفرمود

که بنی اسرائی را از ایه بیرون بر و پیش ن شارستان بر اوا بوا ن سبواران حورب کننوت( »...بلعموی،

 .) 253 :2233در همین مقتمه کوااه با معرفی شخصیتها ،بیان موضوع و اوصیف صحنۀ رختادهای داستان دیته میشود.
دادها گشان میدهنت که؛ در مجموع  52گموگه مقتمه چینی 32 ،مورد یعنی  %32ممان و زمان رختاد وقاید را بیان میکننوت و
گشاگگر ماهیت ااریخی متن است .زیرا؛ اوصیف زمان و ممان رخوتادها ضورورت رریزگاپوذیر گقو حووادث اواریخی اسوت.
مطلب دیگری که در مقتمه چینیها بشامت دارد ،معرفی شخصیتها است .میزان کواربرد چنوین مقتموه چینویهوایی  22موورد
یعنی  %35است .مطلب سوم در مقتمه چینیها ،بیان موضوع است که  27مورد یعنی % 23ک گموگهها را دربر میریرد.

گمودار فراواگی کارکرد مقتمهچینی در ااریخ بلعمی
 -2-1-3-1گره افکنی ،کشمکش و تعلیق در تاریخ بلعمی
کشممش از برخورد و مقابلۀ شخصیتها به وسود می یت و پیرگگ همیشه بوا کشوممش سوروکار دارد .از ایون روی
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کشممش زمینۀ ظهور ررهافمنی و اعلی را در ساختار پیرگگ فراهم میکنت .چون «در هر گوع داسوتان بوه محول خلو
شخصیتها کشممش گیز به وسود می یت و گیرویی که شخصیت را به حرکت وامیدارد «اگگیزه» است و اگگیوزه چیوزی
گیشت سز به هم خوردن اعادل ارراگیزم و ایجاد شفتگی در وضد ن» (ممی.)233 :2272 ،
داستان های ااریخ بلعمی از وسود سه گوع کشممش؛ سشماگی ،ذهنی و عاطفی برخوردار هشتنت .کشممش سشماگی،
درریر شتن فیزیمی شخصیتها است که میان شخصیت اصلی با شخصیتهای دیگر و یا گیروهای طبیعت رخ میدهوت.
کشممش ذهنی « :ستال و برخورد میان دو اگتیشه گاسازرار اسوت کوه در ذهون شخصویت رخ مویدهوت ( ».ر.ک .داد،
 .)333 :2275راه این ستال در چالش شخصیت با سنتها و قراردادهای استماعی رخ میدهت .کشممش عاطفی گیوز در
مواردی رخ میدهت که شخصیتها با احشاسات و عواطفشان درریر هشتنت و دچار چالش عاطفی میشووگت .در پیرگوگ
داستانها حتاق یمی از اگواع کشممش ها وسود دارد .در ازلب موارد هم چنتگوع کشممش در کنار هم دیته میشوگت.
ماگنت کشممشهایی که در «خبر پادشاهی بهرام رور بن یزدسرد» مته است .در این داستان؛ بهرام از اینمه یزدررد بوه او
اوسه گمیکنت و ماگنت فرزگتاگش با او رفتار گمیکنت ،شفته میشود ( کشممش عاطفی) و از ثیادوس کموک مویخواهوت اوا از
پتر

اسازه رفتن او را بگیرد (کشممش ذهنی) .بهرام با کشری بر سر اصواحب اواب رودرروی مبوارزه مویکنوت (کشوممش

سشماگی) .موبتان خالش ح بهرام ،کشری را برای ررفتن ااب و اخت اگتخاب کرده بودگت اما در خر بوا پیوروز شوتن بهورام
به او رو می ورگت و بهرام گیز در گهایت نها را میبخشت (کشممش ذهنی) ( .ر.ک .بلعمی.)333 :2233 ،
در میان اگواع کشممش؛ کشممشهای سشماگی مربوط به سنگها و رودررویی شخصیتهوای اصولی بوا  25موورد یعنوی
 %35بشامت بیشتری دارد .این ویژری متناسب با اهمیت روایت سنگهای ااریخی در اواریخ بلعموی اسوت .بعوت از کشوممش
سشماگی ،کشممش ذهنی با  30مورد یعنی  %23فراواگی قرار دارد .بشامت کشممش ذهنی بتین سبب است کوه ازلوب اصوویر
کشممشهای سشماگی با اصویر کشممشهای ذهنی شخصیتها در مبارزه گیز همراه هشتنت .اصوویر کشوممش سشوماگی و
ذهنی به صورت اوأمان از مواردی است که به روشنی گمایاگگر پختگی عناصر روایی در ااریخ بلعمی است.
کشممشهای عاطفی هم 22مورد یعنی %27از ک کشممشها را شام می شووگت .دلیو عموتۀ کوم بوودن ایون گووع
کشممش این است که در بیان رختادهای ااریخی ،بیان کشممش عاطفی ،ازلوب موسوب ظهوور گووعی پیشوتاوری در
مخاطب است و راوی ااریخ را درریر چالش ساگبتاری و اوسیه اعمال شخصیتها و رختادهای ااریخی میکنوت .پوس
بهتر ن که راوی ااریخ بلعمی ،بیطرش ماگته و خود را درریر کشممشهای عاطفی شخصیتهوا گمورده و هوشویاراگه از
این چالش رذرکرده است .این ویژری گیز گشان از پختگی ساختار روایی داستانها دارد.
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گمودار فراواگی کشممشها در ااریخ بلعمی
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 -3-1-3-1بحران و نقطۀ اوج در پیرنگها
بحران به لحظهای رفته میشود که گیروهای مقاب برای خرین بار با هم برخورد میکننت و موسوب مویشووگت عمو
داستاگی به گقطۀ اوب خود برست .بحران گتیجۀ یک رره افمنوی از پویش اگتیشویته و پیوسوته بوه گقطوۀ اوب اسوت .بوه؛
«گقطهای در داستان کوااه ،رمان ،گمایشنامه و داستانمنظوم که در ن بحران به گهایت خود برست و به ررهرشوایی داسوتان
بینجامت ،گقطۀ اوب میروینت» (میرصادقی .)73 :2233 ،در گموگۀ داستان «اگتر خبر اصحاب کهف» گقطوۀ بحوران؛ مهلوت
یک ماهۀ ملک برای یافتن اصحاب است و ادامۀ بحران ،بیتار شتن اصحاب بعوت از سیصوت و گوه سوال .پوس از ن اوب
ررفتن بحران با رفتن یمی از اصحاب به بازار ،و سپس با درریرشتن او با گاگوا ،بحران به اوب خود میرست .اوب داستان
گیز بازرشت به زار و گاامیتی سشتجوکننتران از یافتن اصحاب کهف است ( ر.ک :بلعمی.)539 :2233 ،
بررسی ستول بحرانها و گقطۀ اوب گشان میدهت که؛  33مورد یعنی  %35از بحرانها و گقطههای اوب در وقواید
سنگها رختاده است .این ویژری گیز متناسب با ماهیت ااریخی متن است 20 .مورد یعنی  %23دیگر بحران و گقطۀ اوب
در زمان رودررویی شخصیتهای ااریخی است .شخصیتهایی که راه در مقاب هم و راه در کنار هم قورار مویریرگوت.
 29مورد یعنی  % 20باقیماگته بحران و گقطۀ اوب زماگی است کوه اگبیواء الهوی بورای عاصویان عوذاب الهوی درخواسوت
میکننت .دلی این فراواگی ن است که موضوع  %52از داستانهای بخش اول اواریخ بلعموی را داسوتان پیوامبران و اولیوا
اشمی میدهت.

گمودار فراواگی اگواع بحران و گقطۀ اوب در ااریخ بلعمی
 -4-1-3-1پایان بندی و گرهگشایی
وقتی مشمالت وررهها و راز و رمزها رشوده و شمار میشوگت و سرگوشت گهایی شخصیتها روشن میشود ،روره-
رشایی شم میریرد« .ررهرشایی در یک سمله عبارت است از ح بحران و باز شتن ررههای داستان به ویژه ررههای
گقطۀ اوب» (بی گیاز .)20 :2237 ،در گموگۀ «اگتر خبر اصحاب کهف» ررهرشایی و پایوان داسوتان ایون روگوه اسوت کوه؛
یملیخا اوس ملک از اافاقی که برای اصحاب افتاده و خواب سیصت سالهشان و از مرگ دقیاگوس و بیرون متن عیشی
به گبوت راه میشود و هنگام بررشتن به زار این رختادها را برای به همراهاگش بازرو میکنوت و گوان را موی راهاگوت.
سپس نها به اذن ختاوگت میمیرگت( .ر.ک .بلعمی.) 539 :2233 ،
پایان بنتی و ررهرشایی در متن ااریخ بلعمی با بیان سراگجام رختادهای ااریخی در پیوگت اسوت .در  32موورد یعنوی
 %32مورد پایان بنتی خوشاینت و بیاگگر پیروزی خیر و گیمی بر گیروهای سیاهی و پلیتی است .در  32مورد یعنوی %39
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با پایاگی عبرتاگگیز روبرو میشویم که ازلب مربوط به داستان اگبیاء الهی و فرسام گزول عذاب الهی برای کافران اسوت.
در  0مورد یعنی  % 27گی ز با پایان گاخوشاینت و پیروزی گیروهای سیاهی و پلیتی و شمشت گیروهای خیر و گیمی روبرو
هشتیم.

گمودار فراواگی اگواع پایانبنتی در ااریخ بلعمی
-4-1

حادثهپردازی در تاریخ بلعمی

در روایات ااریخی ،ازلب رختادها یا حوادث ،عنصری محوری داسوتان هشوتنت« .واقعوه یوا حادثوه یموی از عناصور
ساختاری داستان است که همراه با عناصر هم چون ررهافمنی ،کشممش ،هول و وال ،بحران و گقطۀ اوب و رورهرشوایی،
انه اصلی پیرگگ را در حمایت و داستان شم میدهت»( .ر.ک .شارن .)22 :2270 ،بنابراین حادثهپردازی گقوش عموتهای
در میان عناصر داستاگی ااریخ بلعمی دارد و حوادث محور عمودی پیرگگ داستانها را شم میدهت .این ویژری کوه اوا
حتود بشیار زیادی گاشی از ماهیت گق وقاید ااریخی در متن است ،ازلب به برسشتگی گقش حوادث ،در مقاب کواهش
برسشتگی گقش شخصیت در پیرگگ منجر میشود.
عالوه بر اهمیت حادثه اصلی ،گقش حوادث فرعی در روگت وقوع رختادها گیوز اهمیوت بشوزایی دارد .گمتوۀ مهوم ن
است که؛ گقش حوادث فرعی در وقوع حادثۀ اصلی ،رواه گگر
در پرداز

خردمنتاگه بلعمی به رختادهای اواریخی و مهوارت او

روایات ااریخی است .در گموگۀ چه و گهم؛ «رفتار اگتر پادشاهی سمشویت» ،رفتگووی ابلویس و سمشویت و
مویدهوت و

پذیرفتن پیشنهادات ابلیس حادثه اصلی و محوری است .بلعمی با وردن حوادث فرعی پیرگگ را رشوتر
زمینۀ منطقی وقوع حادثۀ اصلی را فراهم میکنت( .ر.ک .همان.)37 ،

ستول فراواگیها گشان میدهت که؛ در  35مورد رختادها ،همان حوادث اصلی هشتنت و از حوادث فرعوی در روایوت
خبری گیشت .به عبارای در  %32حوادث ،حوادث اصلی هشتنت و کارکرد نها پیشبرد داستان و رشتر
برای مثال در گموگه «خبر فیروز بن یزدررد» ،حادثۀ اصلی شور

پیرگوگ اسوت.

فیروز و رویارویی او بوا بورادر خوود اسوت( .هموان،

 .)333در گموگۀ؛ «رفتار اگتر حتیث کیومرث و اختالش مردم اگتر کار او» ،حادثه اصلی حمله دیوان برای کشتن سیامک
گوۀ ریومرث است» (همان.)75 ،
در ازلب ساختارهای روایی داستانها ،گقش حادثه گشبت به شخصیت برسشتهار است .در واقد ایون ماهیوت اواریخی موتن
است که گوع و ماهیت حادثهپردازاگۀ روایات ااریخ بلعمی را شم میدهت و موسب میشود که برسشتگی حوادث ،اهمیوت و
گقش شخصیت را در سایه قرار دهت .بنابراین ازلب داستانها به سبب سنس ااریخی خود حادثه پردازاگه هشتنت.
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دادهها گشان میدهنت که؛ در  %20از گموگهها عالوه بر حوادث اصلی با حوادث فرعیای روبرو هشتیم که کارکردشوان
مهمشان اوصیف زیرمشتقیم شخصیتها است .این ویژری به پیچیتری و پختگی روایتپردازی در ااریخ بلعمی داللوت
دارد .در گموگۀ؛ «اگتر یاد کردن عالمتهای پیغمبر علیه الشالم که به روزرار پرویوز بیورون موتی» ،حادثوۀ روبروشوتن
پرویز با مرد گاشناس یا همان فریشته ،حادثهای فرعی است که گقش ن گموایش شخصویت درماگوته و پریشوان پرویوز و
گاامیتی او از پایتار ماگتن حمومتش میباشت( .همان .)750 ،بنابراین ،یافتهها گشاگگر ن هشتنت که؛ ویژری حادثهپردازاگۀ
ااریخ بلعمی و گقشهای روگارون حوادث فرعی چون؛ زمینهسازی رختادن حادثۀ اصلی و شخصیتپردازی زیرمشتقیم،
گشان از پختگی شیوۀ داستانپردازی دارد.
-0-1

درونمایه در تاریخ بلعمی

دروگمایه فمر و اگتیشهای کلی است که بنیاد فرینش داستان قرار میریرد .دروگمایه فمر اصولی و مشول در داسوتان
است که ماگنت رشتهای در البالی متن کشیته میشود و وضعیتها وموقعیتهای داستان را به هم پیوگت میدهوت« .بوه بیواگی
دیگر دروگمایه را به عنوان فمر و اگتیشۀ حاکمی اعریف کردهاگت که گویشنته در داستان اعمال مویکنوت ،بوه هموین سهوت
است که میروینت دروگمایۀ هر اثری سهت فمری و ادراکی گویشنتها

را گشان میدهت»( .میرصادقی.)273 :2233 ،

با ن که دروگمایهها در ااریخ بلعمی روشن و برسشته هشوتنت ،ولویمن چوگوان حمایوتهوای قورون بعوت بوه شوم
گتیجهریریهای مشتقیم از زبان راوی یا شخصیتها ،بیان گموی شووگت .بلموه دروگمایوه ،بر ینوت گهوایی داسوتان در ذهون
مخاطب است .در واقد رسیتن خواگنته به فهم دروگمایهها ،دستاورد گهایی خواگش متن است .بوه عبوارای دروگمایوههوا؛
اگتیشه های بر مته از روایت و حاکم بر ک عناصر و ساختار روایی هشتنت ،گه گتیجه ریریهای مشوتقیم و روشون .ایون
گوع از پرداز

دروگمایه اوان ن را دارد که مخاطب را به اگتیشیتن در بارۀ چرایی وقوع رختادها وادار کنت .بوه عنووان

گموگه در داستان «خبرشاپور ذواالکتاش» ،دروگمایه داستان بیاگگر این پیام است که؛ در شرای سخت و دشوواریهوا ایون
هو  ،ذکاوت و شجاعت پادشاهان و رهبران است که میاواگت در ح بحران به یاری کاررزاران بیایوت .دروگمایوه ایون
داستان بر ینتی کلی از داستان است که به اگتیشۀ کار یی هوشمنتی رهبران در حو مشومالت ،اشواره مویکنوت( .ر.ک.
بلعمی .)329: 2233 ،در مجموع دروگمایههای حمایات ااریخ بلعمی را میاوان به هشت رروه کلی اقشیم کرد:

گمودار فراواگی دروگمایه در ااریخ بلعمی
-1-1

شخصیتپردازی در تاریخ بلعمی

در اصطالح روایت شناسی؛ «اشخاص ساخته شتهای را که در داستان و گمایشگامه و  ...ظواهر مویشووگت ،شخصویت
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میگامنت»( .میرصادقی .)33 :2233 ،شخصیت اگواع روگاروگی دارد و از دیتراههای روگاروگی گیوز ارزیوابی مویشوود .در
ااریخ بلعمی چون دیگر اگواع اشمال روایی کهن؛ قهرماگان ایپها و شخصویتهوای گووعی هشوتنت کوه« :گشوان دهنوتۀ
خصوصیات رروه یا طبقهای از مردم است کوه او را از دیگوران متموایز مویکنوت( ».هموان .)292 ،بوتین سوبب در بوارۀ
برخورداری شخصیت قهرمان یا قهرماگان از ویژریهای خواص فوردی مویاووان رفوت کوه؛ در میوان قهرماگوان بلعموی
شخصیت برخوردار از ویژریهای خاص فردی کمتر دیته میشود.
 -1-1-1تیپهای شخصیتی
از مجموع  323شخصیت در حمایات گموگه ،در  27مورد شخصیت گوعی یا ایپ شخصیتی به کارررفتوه شوتهاسوت.
این شخصیتهای گوعی یا ایپها را میاوان به دو رروه اقشیم کورد .روروه اول؛ از میوان  239شخصویت  %72از نهوا
شخصیتهای ااریخی شناخته شته هشتنت که در این متن به شم ایپ و شخصیت گوعی ظاهر شتهاگت و در رروه دوم؛
 223مورد یعنی  %37شخصیتهای عام و ایپهای استماعی در معنای واقعی خود هشتنت.
در میان این ایپها انوع فراواگی به چشم می خورد و این روگاروگی منحصر به یک ایوپ و یوا یوک طبقوه استمواعی
گمیشود .در مجموع ایپها را میاوان به هفته دسته اقشیم کرد .در میان این هفته ایپ با اوسه به رردکوردن دادههوا و
سمدکردن خردهرروهها در یک رروه بزررتر ،در مجموع  323ایپ و شخصیت گوعی دیته میشووگت کوه اموامی اقشوار
سامعه را دربرمی ریرگت؛ از اگبیاء و اولیاء اا شاهان ،امراء و وزیران ،از سربازان و پهلواگان اا درویشان و کنیزان ،از عالموان
و پارسایان و قتیشان اا ظالمان کافران ،بتکاران و . ...
شاهان ،خلفاء ،امراء و شاهزادران ،بیشترین فراواگی را دارگت 37 .مورد یعنی  %39از گموگهها به این ایپها اختصواص
دارگت .در میان این حاکمان هم ایپهای حاکمان دادرور و رمواگی دیوته مویشووگت و هوم ایوپهوای حاکموان سبّوار و
ستمگران .حضور  239شخصیت شناختهشته ااریخی در این متن ،عالوه بر این که گشان ماهیت ااریخی موتن اسوت ،در
شخصیتپردازی گیز گقش ویژهای دارد .یعنی هنگامی که شخصیتها شناختهشته باشونت ،شخصویتپوردازی نهوا کوار
دشواری گخواهت بود ،زیرا؛ مخاطبان گیز کمابیش ویژریهای این شخصیتها را میشناسنت و در گتیجه؛ روایتپرداز را از
بیان برخی اوصیفات در معرفی شخصیت ،بیگیاز میکننت .این ویژری گقش مهمی در روایتپردازی بلعمی دارد.
از ایپهای شخصیتی مهم که با ذکر گام و به صورت اسم خاص معرفی شتهاگت ،اگبیاء الهی ،اولیاء و امامان را میاوان
گام برد .ایشان در  %23یعنی در  33مورد ،به عنوان شخصیت اصلی گقش بنیادی در شوم ریوری روایوت داشوتهاگوت .در
بخش ااریخ پیش از اسالم ،دیرینهارین شخصیت ااریخی حضرت دم (ع) و گزدیکارین شخصیت ااریخی بوه روزروار
بلعمی ،یزدسرد شهریار است.
گمتۀ مهم سهم چشمگیر  %22زگان و حضور  53شخصیت زن در ک گموگهها است .پس از پادشواهان و پیوامبران ،زگوان در
ااریخ بلعمی سایگاه برسشتهای دارگت .ارر شخصیتهای زن روایات ااریخی بلعمی را یک مجموعه مشوتق در گظور بگیوریم،
سی مورد از  53گموگه یعنی  %53از این زگان با ذکر گام موتهاگوت و 33موورد یعنوی  %23بوتون ذکور گوام .در مجمووع گشوبت
شخصیتهای اصلی زن به شخصیتهای اصلی مرد بشیار کمتر است و همچنین زگان کمتر گقش شخصیت اصلی را بوه عهوته
دارگت .اما اعتاد باالی شخصیتهای زن گشاگگر گقش مهم و شمار زگان در رخوتادهای اواریخی اسوت .ایون اهمیوت هوم در
اگتیشه ااریخگویس ،هم در واقعیت رختادهای ااریخی و هم در روایتپردازی بلعمی از وقاید ااریخی دیته میشود.
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شخصیت های زن در ااریخ بلعمی ،خالش دیگر متون کهن گه انها فق گموود برخوی صوفات گاپشونت و یوا معشووقه
گیشتنت ،بلمه بشیاری از گان در زمرۀ طبقۀ حاکم و صاحبان ااب و اخت و خردمنتان قرار دارگت .همشوران اگبیواء گیوز از
سمله زگاگی هشتنت که از سایگاه استماعی درخوری برخوردار بودهاگت .ازلب به این زگوان ویژرویهوای شخصویتی عوام
شایشتهای هم گشبت داده شته است .راهی گیز به زگان ،به طور عام ویژریهای گاپشنت اخالقی گشبت داده مویشوود .در
این موارد ازلب زگان بتون ذکر گام می ینت و شخصیت عام زن مورد اوسه است و شخصیت با حوذش اشوخف فوردی
زن ،پرداز

شته است .ماگنت :زن گوح ،زن لوط ،زن شمشون.

یافته سالب دیگر بشامت شخصیتهای حیواگی بتون اغییر ماهیت حیواگی نها به اگشان اسوت .از ایوپ حیواگوات در
این گموگهها در  33مورد یعنی  %5گام برده میشود .در بیشتر موارد حیواگات در سایگاه خود هشتنت و رفتار اگشاگی را بوه
عهته گتارگت .انها مورد «خر بلعم بلعور» است که با شخصیتی اگشاگی گقش فرینی میکنت .ایون گووع شخصویتپوردازی
رواه خردورزی راوی و چیرری عنصر حقیقتماگنتی بر روگت گق رختادهای ااریخی است و گشوان از روایوتپوردازی
راهاگه از رختادهای ااریخی دارد.

گمودار فراواگی ایپهای شخصیتی در ااریخ بلعمی
 -2-1-1شخصیتهای اصلی و فرعی
هر روایتی دارای شخصیتهای اصلی و شخصیتهای فرعی است .شخصویت اصولی هموان قهرموان روایوت اسوت.
شخصیت های فرعی شام شخصیتهای ممم  ،شخصیتهای همسو و شخصیت هوای مخوالف هشوتنت (ر.ک .مموی،
 .)2272از مجموع  235شخصیت فرعی  293مورد یعنی  % 33شخصیتهای همشو بوا شخصویتهوای اصولی هشوتنت.
اعتاد شخصیتها و گیروهای مخالف قهرمان  33مورد یعنی % 33مجموع شخصیت ها را اشمی میدهنت .بشوامت کمتور
شخصیت مخالف گشبت به شخصیت اصلی گشاگگر ضرورت وفاداری به گق وقاید ااریخی اسوت .در روایوت اواریخی
ضرورای گتارد که در همۀ موارد رختادها به بحران و رویاررویی شخصیتها بینجامت .در حالی که در دیگر شویوههوای
داستانپردازی ،بحرانها سراگجام به رویاررویی شخصیتها با گیروهای مخالف میاگجامت .به عبارای راوی ااریخ انها بوه
گق سنگها و چالشها بشنته گمیکنت و اوصیف شخصیتهای اأثیررذار یا بیان موقعیتهای ااریخی گیز بخشی از متن
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روایت ااریخ است .از این روی در میان شخصیتهای فرعی ،گیروهای ممم با بیشترین حضور یعنی  202مورد و %59
از بشامت بیشتری برخوردارگت .حضور برسشتۀ گیروهای مممو موسوب شوته کوه حووادث و موقعیوتهوایی کوه بورای
شخصیتهای اصلی پتیت می ینت با سزئیات بیشتر و زیباار اصویر شوگت .این ویژری بر سوذابیت موتن اواریخی افوزوده
است و در خور اوسه است.

گمودار فراواگی شخصیتهای فرعی در ااریخ بلعمی
 -3-1-1ایستایی و پویایی شخصیتها
ارر از دیتراه بررسی ایشتایی و پویایی به شخصیتها پرداخته شود ،یافتهها گشان میدهنت که ازلوب شخصویتهوای
ااریخ بلعمی ایشتا و ساده هشتنت .اینان در طی روگوت پیشورفت داسوتان ،کمتور اغییور مویکننوت و یوا اگوتک اغییوری را
میپذیرگت .این شخصیتهای ایشتا به دو دستۀ کلی سپیت و سیاه اقشیم میشوگت .یک بُعوتی بوودن و ایشوتایی ،طبیعوت
شخصیتپردازی سپیت و سیاه است که گموگههای بشیاری در ثار کالسیک و ادبیات عامیاگه دارد .در میوان مجمووع 323
شخصیت %02 ،یعنی  390مورد از شخصیتهای ااریخ بلعمی ،شخصیتهای ایشتا هشتنت.
اما راهی برخی از شخصیتها ،همراه سنبههای گیک و بتشان در داستانها سلوهرر شتهاگت کوه گوه سویاه و گوه سوپیت
بلمه خاکشتری هشتنت و از هردو ویژریهای گیک و بت ،برخوردارگت و همچنین دچار احول و دررروگی میشووگت و «از
این روی که احول پذیرگت ،پویا محشوب میشوگت» (ر.ک میرصادقی .)03 :2233دادهها گشان مویدهنوت کوه انهوا در 30
مورد یعنی  %7با شخصیتهای پویا روبرو هشتیم .ماگنت :شخصیت رستم بون هرموز در «فصو در ذکور خبور پادشواهی
زرمیتخت بنت پرویز» .رستم پشر فرخ هرمز است که به گماینوتری پوتر بوه خراسوان مویرود .او گیوز هماگنوت پوتر از
سپهشاالران وفادار به ساساگیان است .اما با شنیتن خبر کشته شتن پتر  ،گگر

و رفتار وفاداراگوۀ خوود را گشوبت بوه

حاکمان ساساگی اغییر میدهت و در برابر گان میایشتت .از این روی؛ به سنگ زرمیتخت ساساگی میرود و بور او چیوره
میشود .سپس دو چشم زرمیتخت را کور میکنت و اگتقام خون پتر
برخی دیگر از شخصیتهای پویا که شاهت اغییر و گگر

را میریرد( .ر.ک .بلعمی.)333-333 :2233 ،

و رفتار گوان هشوتیم ،عبارانوت از :بلعوم بواعور ،قووم بنوی

اسرائی که پیوسته باورهایش دچار ازلزل میشود ،ملک گینوا ،یوگس(ع) ،دهموس شبان ،فرخ هرموز ،طوالوت ،یزدرورد،
کشری از فرزگتان اردشیر بابک ،ساسوس شاپور ،فیروز فرزگت یزدررد بون بهورام ،خوو

گوواز ملوک هیاطلوه ،بلتشومر،

عمروبن ابد ،دم (ع) ،پیر کهن ،سمشیت ،ابلیس ،همای چهرزاد ،حلیمه بنت ابی ذوئب ،برادران یوسف گبوی ،زگوی رنوته

جستجوی پيشينه روايت پردازی در متن تاريخ بعلمی

22 /

پیر ،اسودبن زفار مهتر قبیلۀ ستیس ،سواگان قبیلۀ ستیس ،موسی (ع) و عیف برادر یعقوب گبوی .پویوایی شخصویت در
روایت از مواردی است که حتی بشامت اگتک ن بر پختگی روایتپردازی در قرن چهارم هجری رواهی میدهت.
-8-1

زاویه دید در تاریخ بلعمی

در سرااسر متن ،روایتِ رختادها از زاویه دیت بیروگی است و بلعمی به ضرورت ماهیوت گقو اواریخ از زاویوه دیوت
داگای ک بهره برده است .گق داستان از این زاویه دیت بتین روگه است که رویا گویشونته؛ «از گزدیوک شواهت اعموال و
افمار نها است و در حمم ختایی است که از رذشتهها ،حال و ینته راه است» (صوفائی حوائری .)27 :2232 ،ماگنوت:
« فص در ذکر خبر پادشاهی شهربراز .پس چون شهربراز در ملک بنششت ،همۀ سپاه عجم گنگ داشتنت پویش او سوجود
کردن و کمربشتن و ایشتادن و اگقیاد گمودن و رسم عجم چنان بود که چون ملک بار دادی ،همۀ سپاه و لشوگر سوماطین
زدگتی و بر پشت اسبان بایشتادگتی اا ملک بیرون متی .پس شهربراز برگششت و بیرون مت و سپاه همه سوماطین زده
بودگت .یمی فراز مت و او را طعنه بزد به س ر گیزه از ساگب راسوت بور پهلوو و از اسوبش اگوتر افمنوت .پوس ن دیگوران
در متگت و به زخم پراکنته او را بمشتنت .ن راه رسنی بیاوردگت و به پای او درافمنتگت و در همۀ محلوتهوا بمشویتگت و
منادی باگگ همی کرد که هر که گه از خاگتان ملوک باشت و دعوی پادشاهی کنت سزای وی این باشت( »...بلعموی:2233 ،
 .)333بتین روگه است که گویشنته در متن ،گقش راوی دخی گوتارد و بوه طوور زیرمشوتقیم داسوتان را از زبوان سووم
شخف و زاویه دیت داگای ک گق میکنت.
-7-1

صحنهپردازی در تاریخ بلعمی

هشتی هر پتیتهای و ظهور ن در واقعیت ،وابشتۀ به وسود زمان و ممان است .بوتون زموان و مموان چیوزی امموان
وسود گتارد ،صحنه در داستان گیز چنین است .صحنه و صحنهپردازی ارر برای گمایشنامه باشوت یوک معنوا و در داسوتان
معنای دیگری دارد .صحنه؛ « در گمایشنامه به معنای زمینه و ازئینات قاب رویوت صوحنه گموایش اسوت ،اموا بوه معنوای
وسیداری هم مته و ن وقتی است که برای شعر و به ویژه داستان به کار برده میشود و بیاگگر ممان و زمان و محیطوی
است که عمو داسوتاگی در ن بوه وقووع مویپیوگوتد» (میرصوادقی .)237 :2233 ،در هموه گموگوههوای بررسوی شوته،
صحنهپردازی و اوسه به زمان و ممان و بیان مشتقیم یا زیرمشتقیم زمان و ممان دیته مویشوود .ایون موضووع گاشوی از
کارکرد برسشتۀ صحنه است« .صحنه چون به خواگنته اممان میدهت که شخصاً و بوی واسوطه بوا سهوان داسوتان امواس
بگیرد و شخصیت ها را در حین عم مشاهته کنت و این حس و پنتار را در او ایجاد میکنت ،که خود در صوحنه حاضور
است و در ماسرا شرکت دارد .به همین سهت صحنه سذابارین ابزار روایت به حشاب می یت» (ایراگی .)30 :2233 ،در
صحنهپردازی اشیا و ممان و زمان در کنار هم فضای وقوع رختادها را اصویر میکننت .ماگنت ...« :ابود سوپاه بشویار رورد
کرد و بیامت و بر لب فرات فرود مت و به حیره بنششت که گتواگشت ن سا بودن از بشیاری پشه .به دیهوی موت گوام ن
گجف از دیه های کوفه و از فرات رودی ببریت اا به حیره اگتر مت و به گجف مت و ن سا بنششت( » ...بلعموی:2233 ،
 .) 377در این گموگه ،سپاه ،لب فرات ،حیره ،پشه ،دیهی ،گجف ،کوفه ،رود اسوزای صوحنه و اصوویررر مموان رخوتادها
هشتنت .زما ن وقوع رختادها گیز در شم عام خود یعنی در درون فر ینتهای فعلی ظاهر شته است.
 -1-7-1زمان در تاریخ بلعمی
زمان در همۀ  52گموگه به شیوه های مختلوف مشوخف شوته اسوت .اموا ازلوب زموان در روایوتهوا از چهوارچوب
راهشماری اقویمی بیرون است و ماهیت عام دارد .الزم به ذکر است که زمان وقایعی که در ن اشاره به سال گبوت و یوا

 / 99متنشناسی ادب فارسی ،سال پنجاه و يکم ،دورة جديد ،سال هفتم ،شمارة ( ،2پياپی  )12بهار 2939

سن اگبیاء دارگت ،ماگنت؛ کلیشا کردن گجاشی و حمله سپاه ابرهه به ممه به قرینۀ زمان والدت پیوامبر (ع) ،زموان مشخصوی
هشتنت .اما زمان در دیگر گموگهها یا به قرینه حضور شخصیتهای شناختهشته چون :سولیمان(ع) ،خشوروپرویز ،معاویوه
بن ابی سفیان ،زرمیتخت ،بهرام رور ،بهمن بن اسفنتیار و ...مشخف میشوگت و یا به وسیلۀ زمان روایتهای اواریخی
دیگری که زمان مشخف دارگت.
 -2-7-1مکان در تاریخ بلعمی
با بررسی ممان هم با ممانهایی مشخف و با ذکر گام خاص مواسه میشویم و هم با ممانهایی مشخف و اما بوتون
ذکر گام و به صورت عام .با اوسه به ستول ممانها ،مشخف شت که؛  %33از مموانهوا مشوخف و دارای اسوم خواص
هشتنت و با ذکر گام مته اگت و  %23بتون ذکر گام خاص .این مطلب بیاگگر ضرورت و اهمیت عنصور زموان و مموان ،در
گق رختادهای ااریخی است.
-6-1

گفتگو در تاریخ بلعمی

در متن ااریخ بلعمی ماگنت سایر اشمال روایی کهن ،همۀ شخصیتها با زباگی شبیه به هم سوخن مویروینوت و بوتین
سبب شخصیتها با رفتگویشان متمایز گمیشوگت .با این حال «رفتگو به عنوان ابزاری مهم در داسوتانهوا و حمایوتهوا
گقش اعیین کننتهای دارد» ( راوگلی .)25 :2273 ،شخصیتها در روگت رفتگو بهتر شناخته میشوگت .چوون؛ «گشوان دادن
مشتقیم این که فالن کس ،دم حشودی است ااثیر و لذت چنتاگی گتارد ،ولی ارور از رفتگوو ایون خصولت را دریوابیم،
احشاس لذت میکنیم» (هولتن .)73 :2233 ،این روگه است که رفتگوهای داستاگی شوق خواگتن و حس اعلی بیشوتری
ایجاد میکننت و کشش مخاطب برای پیگیری داستان را افزایش میدهنت .برای مثال ارر بخوواهیم خصولت بوتبینی را در
شخصیتی گشان دهیم ،بتیهی است که اوصیف فیزیمی وی به سختی از عهته چنین امری برمی یت و ارر به طور مشتقیم
شخصیت را بتبین بنامیم ،بتون اردیت از لحاظ اأثیر دراماایک روایت ،چیزی از دست خواهت رفت ،اموا سریوان رفتگوو
در داستان ،اوان اصویرسازی از این ویژری شخصیتی را دارد.
عنصر رفتگو یمی از عناصر مهم پیشبرگته پیرگگ است .البالی این رفتگوها با رفتار و اگتیشههای شخصیتهوا شونا
میشویم و در مواردی گیز رفتگوها ،بیاگگر عل رختادها هشتنت .رفتگو عالوه بر این کوه خوود حادثوه اسوت و کنشوی
روایی محشوب می شود ،وظایف دیگری گیز بر عهوته دارد .در میوان ایون وظوایف پورداز

زیرمشوتقیم شخصویتهوا

مهمارین گقش فرعی رفتگو محشوب میرردد .در متن حمایات ااریخ بلعمی گقش  % 35از رفتگوها شخصویتپوردازی
است .در  %30موارد گیز رفتگوها کشممش فریتهاگت و در  %33موارد دیگر رفتگوها صحنهپردازی را به عهوته دارگوت و
زمان و ممان رختادها را اوصیف میکننت.

گمودار فراواگی کارکرد رفتگوها در ااریخ بلعمی
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 -1-6-1انواع گفتگو در تاریخ بلعمی
اگواع رفتگو هم شام رفتگوهای بیروگی ،هم رفتگوهای دروگی است .رفتگوی بیروگی :سخن رفتن یک شوخف بوا
شخف دیگر یا یک شخف با رروهی یا رروهی با رروهی دیگر است .ماگنت :رفتگوی؛ زبوا و کواهن ،زبوا و صووراگر،
قیصر و عمر و بن عتی ،زبا و قیصر ،زبا و خوواهر ( .ر.ک بلعموی .)573 :2233 ،یوا در گموگوۀ؛ «خبور حورب ذی قوار»
رفتگوی؛ گعمان بن منذر و عتی بن اوس ،گعمان بن منذز و رسول کشری اگوشیروان ،کشری اگوشروان و زیتبن عوتی،
گعمان بن منذر و همشر  ،گعمان بن زرعه و کشری اگوشروان( .ر.ک .همان .)733 -733 ،بشامت رفتگوهوای بیروگوی از
رفتگوهای دروگی بشیار بیشتر است؛ گخشت به سبب ماهیوت روایوت رخوتادهای اواریخی و دیگور بوه سوبب کوار یی
رفتگوی بیروگی در پرداز

عناصر داستاگی چون :شخصیت ،حادثه و صحنه.

در رفتگوی دروگی ،شخصیتها با خودشان رفتگو میکننت و پس از این رفتگوی دروگی یا اصمیمی مهم میریرگت یا
با خود عهتی میبنتگت و راه بیان افشوسخوردن شخصیتها بر چیزی است .ماگنت :رفتگووی دروگوی هموای چهورزاد:
« همای بترسیت و رفت که ارر این پشر را پیتا کنم ،سپاه و رعیت ملک از من بشتاگنت و بوه کوودک دهنوت و او را فرموان
دادن خو

مته بود» (همان .)332 ،گمتۀ مهم ن است که واداشتن شخصیتها به رفتگووی دروگوی بورای بیوان دالیو

رف تارشان و یا برای بیان دالی وقوع رختادها موضووع درخوور اووسهی اسوت .ایون ویژروی روواه گگور

عقالگوی و

خردمنتاگۀ ابوعلی بلعمی به ااریخ است و عالوه بر حاکم کردن رابطۀ علی بر پیرگگ حمایوات ،گشوان از پختگوی شویوۀ
روایتپردازی او دارد.
 -7نتیجه
شناخت اجربههای گهفته در ثار کهن ،به درک روشناری از اواگمنتیهای بالقوه داستانپردازی خواهت اگجامیت .بوا ایون
هتش و در سشتجوی دستیابی به پیشینۀ فریتن روایت و داستان در زبان فارسی ،کهنارین متون بازماگته فارسوی زبوان
بررسی شت .در ردهبنتی سیر ااریخی پیتایش این متون ابتتا شاهنامۀ منثور ابومنصوری و سپس ارسمۀ ااریخ طبوری یوا
ااریخ بلعمی قرار ررفته است .از شاهنامه ابومنصوری چیز زیادی گماگته است .اما ااریخ بلعمی به دست ما رسیته است.
گمته بشیار مهم و درخور درگگ ن است که در متن مفص بخش اول ااریخ بلعمی ،ساختار روایی گق حوادث ااریخی
از پیرگگ استوار و منطقی برخوردار است و رابطۀ علّی بر پیوگت میان رختادها حواکم اسوت .ایون ویژروی از سوویی بوه
سهانگگری و گگر
از متن ارسمۀ رزار

خردمنتاگۀ ابوعلی بلعمی به ااریخ و سرگوشت اگشانها بازمیرردد و از سوی دیگر سبب شوته اوا
ااریخی رختادهای ااریخ طبری ،متنی دارای پیرگگ و با ماهیت روایی فریته شود.

گچنان که از بررسی گموگههای متن برمی یت ،بلعمی به روگهای رختادهای ااریخی را گق میکنت که مخاطوب در هور
رختاد ،خود چرایی وقوع ن رختاد را درمییابت .خردی که بر گگر

ااریخی بلعمی حاکم است ،ارسمۀ رزار

ااریخ

را به روایت ااریخ و داستانپردازی حمیماگه از ااریخ بتل کرده است.
با اوسه به افاوت روایتپردازی ااریخی و روایتپردازی از ااریخ ،روایتپردازی ااریخی بوه معنوای دخالوت اخیّو
گویشنته در خل حوادث و شخصیتهای داستاگی گیشت بلمه به معنای به کارریری راهاگه عناصر داسوتاگی در روایوت
وفاداراگۀ وقاید ااریخی است.
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گمتۀ مهم ن است که صرش برشمردن عناصر روایی در یک اثر ااریخی گمیاواگوت ،افواوت میوان روایوتپوردازی از
ااریخ و داستانپردازی خیالپردازاگه را روشن کنت .بلعمی مترسم و راوی ااریخ است ،بنابراین در اگتخاب شخصویتهوا،
حوادث و زمان و ممان (صحنه) رختادهای ااریخی دخالت گتارد .اما چنان وقاید را روایت میکنت که؛ هر حادثه علوت
رختاد حادثه پس از خود و معلول حادثه پیش از خود است .چناگمه پس از مقتمهچینیهای کوااه در زاز ررهافمنیهوا
و کشممشها زاز میشوگت و رشتر

مییابنت و به گقطۀ اوب میرسنت .ررهرشاییها گیوز بوا اعلیو پویش مویروگوت و

خواگنته را به دگبال کردن سراگجام حوادث و شخصیتها ارزیب میکننت .در گتیجه بحرانها اا پویش از رورهرشوایی بوه
قوت خود باقی میماگنت و در گهایت با ررهرشایی ح میشوگت .از این روی بایت رفت که متن ااریخ بلعمی دربردارگوتۀ
روایتهای ااریخی است که ویژریهای بارزی از شگردهای داستانپردازی و پختگوی عناصور داسوتاگی در ن مشواهته
میشود .گوع به کارریری عناصر داستان در متن گشان میدهت که سذابیت متن و کشوش خواگنوته بوه پیگیوری رخوتادها
گاشی از شناخت عمی گویشنته از به کارریری شگردهای روایی است .از این روی ،در ایون پوژوهش ابتوتا بوه بررسوی
بشامت عناصر داستاگی و در کنار ن احلی گوع کاربردشان در این متن پرداخته شت اا به پیشینۀ اجربه فرینش روایت در
زبان پارسی و ماهیت ن دست بیابیم.
بر مبنای دستاوردهای این پژوهش چنین میاوان رفت :کهنارین پیشینۀ روایتپردازی راهاگه در زبان فارسوی دری
در متون ااریخی پتیتار شته است .ااریخ بلعمی خود گموگهای از متنی ااریخی و دارای سواختار روایوی پختوه اسوت و
میاواگت بر وسود و قتمت اجربۀ داستانپردازی در زمان گگار

ااریخ بلعمی در زبان فارسی رواهی دهوت .ارور چنوین

گبود به احتمال فراوان به سای متنی که ااریخ را به صورت داستان و حمایت روایت کرده است با متنی اواریخی روبورو
میبودیم که رختادهای ااریخ را رزار

می کرد و انها در سایگواه ارسموه فارسوی از موتن عربوی اواریخ طبوری قورار

میررفت .در گهایت رزارشی از وقاید ااریخی بود ،بتون اشاره به رواب منطقی و علّی میان رختاد وقاید و بیان چرایی.
اکنون بنابر یافتههای این پژوهش میاوان رفت؛ پختگی عناصر داسوتاگی و سواختار روایوی در اواریخ بلعموی گشوان
میدهت که ابوعلی بلعمی از اجربههای برسای ماگته از پیشیناگش در روایتپردازی بهره برده و میراثدار گان است .هور
چنت از ثار و متون پیش از قرن چهارم که دارای ماهیت روایی باشنت و سرمش او بودهاگت ،چیز زیوادی برسوای گماگوته
است ،اما همین اگتک گیز میاواگت گشان دهنتۀ پیشینۀ میراث پیش از بلعمی باشت.
وسود ااریخ بلعمی به عنوان اولین و مفص ارین متن بازماگتۀ زبا ن فارسوی بعوت از اسوالم ،خوود روواه و دلیلوی بور
شناخت گویشنته از شیوۀ داستانپردازی و عناصر اشمی دهنتۀ روایت است .در گتیجه در حال حاضر متن ااریخ بلعمی
گمود کهنارین پیشینۀ روایتپردازی در زبان فارسی دری است و پختگی عناصر و سواختار روایوی موتن ،گشوان وسوود
پیشینۀ کهناری از روایتپردازی است که به دوران پیش از اسالم بازمی رردد .از این روی؛ بررسی متون پیش از اسوالم
که دارای ماهیت روایی هشتنت ،میاواگت روشنگر پیشینۀ کهناری از روایتپردازی در زبان پارسی باشت.
پینوشتها
 .2بخش دوم که درباره ااریخ اسالم است احت عنوان «ااریخنامه طبری» به اصحی محمت روشن در سال(  2233هوو ) .منتشور
شته است( .ر.ک .طبری « .)2233 ،زوگتنبرگ و دوبر گیز کتاب بلعمی را با مقایشه گشخههوای خطوی موسوود در پواریس ،رواوا و

جستجوی پيشينه روايت پردازی در متن تاريخ بعلمی
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لنتن ،بین سالهای ( 2335-2302هو 2333-2373 ( ،) .م) به زبان فراگشه ارسمه و در چهار سلت در پواریس چوا ،کوردهاگوت»
(براون.)520/2 :2253 ،

 .3ااریخ بلعمی از ابوعلی محمت بن ابوالفض محمت بلعمی ارسمۀ کتاب ااریخ طبری است .اص عربوی کتواب اواریخ الرسو و
الملوک از ابی سعفر محمتبن سریر طبری متوفی ( 229هو.ق) است .گارفته گماگت که این متن از حوتود ارسموه رذشوته و اوألیف
محشوب میشود (ر.ک .بهار.)3-29/3 :2272،
« ابوعلی محمت بن ابوالفض محمت بلعمی در سال ( 299یا 293هو.ق) در شهر بخارا ،پایتخت علم و داگش ن زمان به دگیوا موت؛
پتر

ابوالفض محمت بن عبتاهلل بلعمی از سال(  370هو.ق) وزیر اسومعی بون احموت سواماگی و پشور احموت گصور بووده و در

سال( 233هو.ق) از وزارت برکنار شته و در سال(  22هو.ق) در رذشته است » (صفا .)320 :2273 ،بلعمی مقام وزیر سواماگیان در
سال(  253هو.ق) به دستور منصوربن گوح ساماگی ارسمۀ ااریخ طبری را زاز کرد .او در مقتمه کتاب میرویوت « :بوتان کوه ایون
ااریخ گامۀ بزررشت که ررد ورد ابی سعفر محمتبن سریر یزیت الطبری رحمهاهلل که ملک خراسان ابو صال منصوربن گوح فرموان
داد دستور خویش را ابوعلی محمتبن محمت بن البلعمی که این ااریخگامه را که از ن پشر سریور اسوت پارسوی روردان هور چوه
گیموار ،چناگمه اگتر وی گقصاگی گباشت .پس رویت ،چون اگتر وی گگاه کردم و بتیوتم اگوتر وی علومهوای بشویار و حجوتهوا و
یتهای قر ن و شعرهای گیمو و اگتر وی فایته ها دیتم بشیار ،رگج بوردم و سهوت و سوتم بور خویشوتن گهوادم و ایون را پارسوی
ررداگیتم ،به گیروی ایزد عزوس » ( بلعمی.)2 :2233 ،
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