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Abstract
Narratology, as a branch of structuralism, aims to discover a general model of narration.
William Labov is one of the theorists in this domain who, together with Joshua
Waletzky, proposed a model for narrative structure based on oral narration of speakers
of English. This model, also famous as diamond, consists of six parts: abstract,
orientation, complicating action, evaluation, resolution, and coda. Tarikh-e Beyhaqi is a
historical narrative in which oral narrative has a conspicuous presence. Based on
Labov’s model, this article seeks to analyze the story "executing Hasanak”, in which
oral narrative plays a crucial part. Results of the research show that the macro structure
of Hasanak story is consistent with Labov’s model, but elements such as subject matter
and writing techniques cause differing of the work from the model in some parts and
make it unique. Moreover, the most important individuating aspect of this work is
manifested in evaluation part where Beyhaqi’s writing style is made emphatic and his
claim regarding his being unbiased in historiography is rejected.
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پردازاناینحوزهاستواوباهمزاریجاشواوالتزکیبرپایةروایت
نظریه
برایساختارروایتپمشنهادکردکهبهالگویالماسیشزلمعروفاستواینالگوازششبختشکزمتده،آشناستازی،
ارزشگذاری،کنشگرهافزن،کنشگرهگشا،پایانهتشزملشدهاستوتاریخبمهقیاثریرواییاستکهروایتشتفاهی
دربمشتربخش هایآننمودبسماریداردوروایتشفاهیدرماجرایبردارکردنحسنکوزیرنقشبسمارمهمتیدارد؛
اینمقالهمیکوشدتابرپایةالگویل اواینروایترابررسیوتحلملکندویافتههایپژوهشنشانمیدهدکتهستاخت
کالنداستانحسنکبااینالگوبهطورکلیسازگارومنط قاست؛اماعواملیمانندموضتو اثتر،شتگردهایبمهقتیدر
روایتووووبهبمشتربخشهایالگوشزلویژهایبخشمدهوباعثبیمانندیکارکوبماجراشدهاستومهمتریننمود
امتمازداستانحسنکدربخشارزشگذاریآشزارمیشودکهس کنگارشبمهقیرابهس زیتأکمدیت دیلوادعتای
نگاریردمیکندو 


طرفیدرتاریخ
اورام نی 
بربی

واژههای کلیدی
ارزشگذاری؛بوسهلزوزنی؛بمهقی؛حسنک؛روایتشفاهی؛لباو 
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فرهنگیبهکاربستند»(کالر)099:0332،؛اما«پت ازمعنتیشناستیستاختارگرایگریمتا (0599کتهتتا0533بته
دوکتاباثرگذاردیگر،ساختارگراییتأثمرپذیرفتهازپراتبهآرامتیدرمستمردیگتری

انگلمسیترجمهنشدهبود)ویزی
پمشرفتوایننو دیگرساختارگراییدراصطالحروایتشناسیخواندهشتدوکتانونتوجتهآننتهستاختاربنمتادی
ها،بلزهساختارروایتاست؛یعنیکگونگیگفتهشدنداستانبهمعنایگستردةآن»(برتنز)53:0333،و 


محتوایداستان
ویلمابل او(،)William Labovزبتانشتنا ب رجستتةامریزتایی،یزتیازستاختارگرایانیاستتکتهپتژوهشهتای
گستردهایدربارةروایتشناسیانجابدادهاستت؛اورابنمتانگتذارزبتانشناستیاجتمتاعیمتدرنمتیخواننتدول تاوو

درمقالهایباناب«تحلمتلروایتت:گونتههتایشتفاهیتجربتةفتردی»،

همزارش،جاشواوالتزکی()Joshua Waletzky

منتشرشدهدرسال،0597نظریههایتازهایدربارةبررسیروایتوگفتمانمطترحکردنتدکتهازجن تههتایگونتاگون
درخورتوجهاستودرنگاهآنانروایتع ارتاستاز«یکشگردکالمیبرایتزرارتجربته؛بتهویتژهشتگردیبترای
شزلدادنبهواحدهایرواییایکهباتوالیزمانیتجربةنخستمنهمخوانیدارند»(ل اوووالتزکی)03:0597،ول تاوو
والتزکیدوکارکرداصلیبرایروایتدرنظرمیگمرندکهتعریفپمشمن،یزیازآنهارابهناب«کارکردارجاعی»آشزار
میکند؛برپایةاینکارکرد،روایتبهتجربهایدرگذشتهبازگشتمیدهدوازکوتاهکردنپموستةتجربته،بتهتزترارآن
میپردازد؛اماروایتیکهتنهاهممنکارکردرادارد،غمرط معیاستوازنظرآنان«روایتهامعمتوًدرپاستخبتهبرختی
محرکهایبمرونیوبرایبرقراریپارهایازاهدافمربوطبهعالقةشخصیروایتمتیشتوند»(همتان)33:؛بنتابراین
ناممدهمیشودوایتنکتارکرد«بته

بهطورط معی،روایتکارکرددیگریدرزممنةعالقةشخصیداردکه«کارکردارزشی»
)وبمشازهمهبرهدفمندیروایتتأکمدمیکند(روک:همتان)وازستوی

کاربرانروایتنظردارد»(توًن021:0333،
ها،تاریخهتا،حماستههتاوووو


هایعاممانه،افسانه

ها،قصه

ایماننداسطوره
دیگردرباورل اوووالتزکیروایتهایپمچمده
حاصلترکمبوتزاملعناصرسادهترهستندودرنتمجهکرخههاوتزرارهایبسماریازستاختارهایروایتتدرختود
دارندوبههممنس بدرکوتحلملایننو آثارتنهازمانیممزناستکهسادهترینواساسیترینساختارهایروایت
درپموندمستقممباکارکردهایآغازینآنهاتحلملشوند(روک:ل اوووالتزکی)02:0597،وآنهتاایتنفرضتمهرامطترح
میکنندکه«کنمنساختارهایبنمادینیدرگونههایشفاهیتجربةفردییافتمیشوند»(همان)؛بنابراینمتیکوشتنداز
برایساختارروایتبمابندواینالگوبهالگویالماسیشتزلمعتروفاستتودر

درونروایتهایشفاهی،الگوییکلی
مقالةپمشگفتهپنجبخشرادربرمیگمرد:آشناسازی(،)Orientationکنشگرهافزن(،)Complicationکنشگرهگشتا
(،)Resolutionارزشگذاری(،)Evaluationپایانه()Codaول اوپنجسالبعددرآخرینفصلکتابزباندرشهردرون
باعنوان«دگردیسیتجربهدرنحوروایت»،یکبخشدیگربانابکزمده()Abstractنمزبهآنافزودودرادامههریکاز
طورگستردهمعرفیمیشوندو 


گانةباًبه

اجزایشش
شفاهیدرپنجمجلدباقیمانتدهاز

تاریخبمهقییزیازکندتاریخرواییمعت ردرزبانفارسیاستکهحضورمنابع
آنبسمارباارزشترازمنابعدیگراست؛بهگونهایکهبمهقیبمشترروایتشنوییاستتکتهشتنمدههتایختودراروایتت
می کندوهممنموضو س بشدهاستکهبرخیازپژوهشگران،مصادیقتاریخشفاهیرادرایتناثتربررستیکننتدو
دانبهشمارآورند(روک:حسنآبادی 09:0339،ت)3وتاریخشفاهیدرمقابیکروشوفن


شفاهی

بمهقیرایکتاریخ
درتاریخنگاری«،نوعیسنتخاطرهگوییاستکهمقاماتسماسییتافرهنگتییتااجتمتاعیدیتدگاههتاوسرگذشتت
زندگیخودرادرمصاح هبادیگرانمطرحمیکنند»(مالئیتوانی)001:0339،و

تحلملساختاریماجرایبردارکردنحسنکوزیربرپایةالگوی 3 /

تاریخبمهقیدربسماریبخشهاصورتنوشتارییکروایتشفاهیاست؛بههممنس بکتاربردالگتویل تاودر
برخیماجراهایاینکتابنزاتمهمیرادربارةس کتاریخنگتاریبمهقتیوتفتاوتهتایممتانروایتتنوشتتاریو
شفاهیمیتواندروشنکندونگارندگانباتوجهبهایننزتههابرآنشدندکهبانگاهیانتقتادی،الگتویپتمشگفتتهرادر
یزیازبرجستهترینماجراهایتاریخبمهقی،یعنیماجرایبردارکردنحسنکوزیربهکارگمرندونزتههایسازگاری
وناسازگاریمتنرابااینالگوروشنکنندوگفتنیاستدرونمایةاینماجراباموضو روایتهتایبررستیشتدةل تاو
(خطرمرگ)مشابهاستوروایتشفاهیدرآنبهس باستفادهازراویانمتعددنقشبرجستهایداردوباتوجتهبتهایتن
کوشنددرپژوهشخودبهپرسشهایزیرپاسخگویند :


هانگارندگانمی

نزته
الف)ساختارروایتحسنکوزیردرکهبخشهاییباالگویل اوهمخوانیداردودرکهبخشهاییباآنمتفاوت
است؟ 
ب)کاربرداینالگوکهنزاتیرادربارةماجرایحسنکدرمقابیکروایتتاریخیآشزارمیکند؟ 

1ـ 2پیشینة پژوهش
تاکنونکندپژوهشدربررسیمتونباتوجهبهنظریةل اونوشتتهشتدهاستت؛پهلتواننتژادوایتزدی()0339متوارد

سازگاریوناسازگاریحماسةرستمواسفندیارراباالگویپنجبخشیل اونشانمیدهتدودرمقالتهایدیگتر()0339
ساختارهممنداستانراباسرودبمستودوبایلمتاد(کشتتهشتدنهزتتور)مقایستهمتیکنتدوشتریعتی()0339نمتزبتا
بندیداستانبمژنومنمژهبهدهروایتکوکک،سهبخشازالگویالماسیشزلل اورادراینماجراتحلملکترده

تقسمم
،سازگاریداستانهایایناثرراباالگویشتشبخشتی

استوهمچنمنآزاد()0333باتحلملکندحزایتازمرزباننامه
ل اونشانمیدهدومحمدیفشارکیوخدادادی()0352نمزباتزمتهبتردوالگتویل تاووگرمتا ،ستاختارداستتاندر
کهپمشتراشارهشد،حسنآبتادی()0339نمتزکوشتمدهاستتتتا


اندوکنان
مصم تنامهومنطقالطمرعطاررابررسیکرده
صورتکلیوگذراباموازینتاریخنگاریبمهقیبرابروسازگارکندو 


اصولتاریخشفاهیرابه
بهطورکلینزدیکترینپژوهشبهاینجستار،کتابوالدمن()0379دربابتتاریخبمهقتیاستتواوایتناثتررااز
منظریزیازنظریههایبرآمدهازنظریةل او،یعنینظریة«کنشگفتتاری»پترات()Prattبررستیکتردهاستتوبنتابراین
تریننمونههتاینرتربمهقتی

تاکنونپژوهشیبااینموضو انجابنشدهاستوتحلملداستانحسنکدرمقابیزیازمهم
گریایننویسندهمیتواندآشزارکندو 


ایرادربارةشموةروایت
باتزمهبرالگویل او،نزاتتازه

2ـ تحلیل متن 
2ـ 1چکیده
)واینقسمتپمشازبخشهتای

کزمدهع ارتاستاز«بمانخالصةاینزهداستاندربارةکمست؟»(توًن029:0333،
دیگردرروایتآشزارمیشودوافزونبراشارةکوتاهبهموضو ،کارکردهایدیگرینمزدارد؛درخواستتتیممترمستمر
صح تبرایروایتداستانوت لمغداستاندرجایگاهیکپمشپردهباوعدهووعمددربارةمحتتوایآن،ازکارکردهتای
دیگرکزمدهاست(روک:همان029:و)027و 
اهللعلمه»(بمهقی،
ذکربردارکردناممرحسنکوزیررحمه 

بمهقیدرداستانحسنک،خالصةماجرارادرقالبعنوان«
،0352ج)229:0بمانمیکندوروشناستکهعنوانبنتدیازویژگتی هتاینوشتتاراستتوبتههمتمنست بیزتیاز
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شگردهایبمانکزمدهدرادبماتنوشتاریبهشمارمیرودکهدرالگویل اونمست؛اماهمةکارکردهایاصتلیکزمتده
ویژهدربارةکارکرددوببایدگفتعنوانهابرایآگاهیازورودبهموضوعیتازهوجن ةرسمیبخشتمدن

راداراست؛به
بهآنهابهکارمی رودواینهمانبمانتیممرمسمرصح تدرکارکرددوبکزمدهدرالگویل اواست؛ال تهبااینتفاوت
شودوخوانندهتوانبماننظررادربارةعالقهمنتدییتابتیعالقگتینست تبته

کهدراینجاشنوندهبهخوانندهت دیلمی
موضو بحثندارد؛بنابراینبمهقی،بالفاصلهبعدازتمابشدنماجرایافشمنوبودلف،عنوانپمشگفتهرامیآورد؛امتا
گرنمزداردوآن،متفاوتکردنموضو وبرجستهکردنآناستکهدربمتانکزمتدهدرقالتب

اینشگردیککارکرددی
گزارههایرواییبهاینشزلممزننمستو 

2ـ 2ارزشگذاری
ارزشگذاریآنبخشازروایترادربرمیگمردکه«ازرهگذرتأکمدبراهممتنس یبرختیواحتدهایروایتیدر
مقایسهبادیگرواحدها،دیدگاهراویرادربارةروایتآشتزارمتیکنتد»(ل تاوووالتزکتی)37:0597،وافتزونبترایتن،
ارزشگذاری«ابزاردردستر راویاستتابههدفروایتیعنیعلتوجودآناشارهکند؛کراروایتنقلمتیشتود
وننقطةاوجکنشگرهافزتنوپتمشاز

ومرادراویازنقلآنکمست؟»(ل او)399:0572،واینبخشهموارهدرپمرام
)ودرحقمقتارزشگتذاری

گمرد؛امابمشترنمزباراهحلترکمبمیشود(روک:ل اوووالتزکی39:0597،


راهحلقرارمی
«سازهایاصلیاستکهدخالتفردیراویرادرداستاننشانمیدهد»(تتوًن)023:0333،وایتنبختشبتهست ب
اینسازهباراویوحضورآندرسراسرمتن،پمچمدهترینقسمتالگویل اواستو 

ارت اطمستقمم
درماجرایحسنکنمزارزشگذاریبرجستهترینومهمترینبخشالگویل اوراتشزملمتیدهتدوبمهقتیپتمشاز
معرفیشخصمتهاوبخشآشناسازی،نخستمنارزیابیخودرابهمتنواردمیکندوخوانندهراازآغازباسوگمریبته
هایآنهادرسراسرروایتبررسیمیشودو 


گذاریونمونه
روایتراهمیدهدودرادامهانوا ارزش

2ـ2ـ 1ارزشگذاری بیرونی
درنظریةل او،ارزش گذاریبمرونیبهاعت ارممزانآشزاربودنآندرمتنبتهدونتو کتامالختارجیوادغتابشتده
تقسمممیشود :

2ـ2ـ1ـ 1ارزشگذاری کامالً خارجی
ل اوواحدهایتشزملدهندةروایترابهکهارگروهکلیتقسمممیکندکهمهمترینآنهابندهایآزادورواییاستو
)ونمیتواننددرروایتتحتذف

پموستهراگزارشمیدهند»(همان023:

سامانرخدادهایبه 
هم

بندهایروایی«تجربةبه
یاجابهجاشوند؛امابندهایآزادکه«زممنةرخدادهاودیدگاههایمشارکانراگزارشمیدهتد»(همتان)حتذفوگتاه
جامیشوندو 


جابه
راویدرارزش گذاریکامالخارجیدرقالببندهایآزاد،علتروایتماجرایتادیتدگاهختوددربتارةحتواد و
هاراآشزارابمانمیکندکهاینموضو بمشترباخطابقراردادنخوانندههمراهاست(روک:همان)025:و 


شخصمت
درداستانحسنکشواهدبسماریازارزشگذاریکامالخارجیمشاهدهمیشودکتهبمشتترق تلازآغتازوپت از

هاییازهردوبخشاشارهمیشود :


ترتمببهنمونه

پایانروایتآوردهشدهاستودرادامهبه
«بوسهلوغمربوسهلدرینکمستند؟کهحسنکعاق تتهوروتعدیخودکشمد»(بمهقی،0352،ج)227:0و -کندانغالبوضما واس ابوزروسممونعمتهمچسودنداشتوووواینافسانهایاستبابسمارع رتووو
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لعمـــرا مـــا الـــدنیا بـــدار ا امـــه

اذا زال عـــن عـــین الباـــیر

ا هـــا»

(همان.)232 :

نمونههایباًنشانمیدهدبمهقینخستدرمقابتاریخنگار،بمشتردرپیروشنکردنعلتبردارشتدنحستنکو
تحلملعواملآناست؛امادرپایانبمشتربهارزشگذاریدربارةخودروایتوعلتاهممتآنمتیپتردازدکتههمتمن
شودوهممنجاستکهیزتیازشتگردهایبمهقتیدرارزشگتذاری

موضو س برویزرداخالقیاونس تبهماجرامی
شودوآن،آوردنابماتیبرایبماندیدگاهخوددربارةماجراونتمجهگمریازآناستوایتنروش،درجاهتای

آشزارمی
دیگرمتننمزشواهدیدارد(روک:همان)229:و 
2ـ2ـ1ـ2ارزشگذاری ترکیبشده 
درجههایممانیازارزشگذاریبمرونیوجودداردکهجریانگزارههایرواییراآشتزاراقطتعنمتیکنتد؛بلزتهاز
ترکمبباآنهاپموستگینمایشیروایتراحفظوبهطورغمرمستقمماهممتماجراوانگمزةراویراازروایتآنآشتزار

میکند(روک:ل او)372:0572،وایننو ارزشگذاریخودبهکهارگونهتقسمممیشودکهدرداستانحسنکدونتو 
آننمودیافتهاست :
الف)واکنششخصمتهایماجرانس تبهرویدادها 

بماننظرشخصمتهادربارةرویدادهاکهدرگفتگوباراویصورتمیگمرد،بتهطتورغمرمستتقممعلتتبرجستتگی
ماجراستوتواناییآنرابرایروایتنشانمیدهد؛درنتمجتهدرراستتایمحزتمکتردنهتدفراویازروایتتقترار
میگمرد(روک:همان)وبراینمونهمممندیدرواکنشبهانتقابجوییهایبوسهلزوزنیبهع دو میگوید«:س حاناهلل!
اینمقدارشقرراکهدردلبایدداشت؟»(بمهقی،0352،ج)225:0ونمزبوسهلزوزنیدربارةبریتدنسترحستنکو
اینزهبوالحسنحربلیاوراسرزنشکردهاست،بهاوکنمنمیگوید«:ایبوالحسن!تومتردیمتر دلتیوستردشتمنان

کنمنباید!»(همان)239:و 
کنانکهمشاهدهمیشود،استفادهازترکمب«س حاناهلل»،صفتاشتارة«ایتن»وپرستشبالغتیدرنمونتةنخستتو
اشارتگر«کنمن» درنمونةدوب،بههدفبمهقیبرایتأکمدبرشربودنبوسهلزوزنیوبرجستتهکتردناهممتتوقتایع
کمککردهاستو 
ب) کنش ارزشی
هایماجرابهرخدادیدرطولداستان،کنشارزشیناممدهمیشتود(روک:


واکنشفمزیزیراوییایزیازشخصمت
توًن)025:0352،؛یعنیبهجایکالبازکنشبرایارزشگذاریبهرهگرفتهمیشودوبتههمتمنست بکتنشارزشتی
شدهبهشمارمیآیدوبرایمرالدر«کونسترحستنکرابدیتدیم

عممقترینونمایشیتریننو ازارزشگذاریترکمب
همگانمتحمرشدیمومنازحالبشدب»(بمهقی،0352،ج)239:0کنشِ«ازحالرفتن»،شدتحادثتهواهممتتآنرا
خوبینشانمیدهدو 


درنگاهراویبه
2ـ2ـ 2ارزشگذاری درونی 
«ارزشگذاریهایدرونیآندستهازارزشگذاریهاهستندکهباساختاروترکمببندیهستهبندهایروایتآممخته
گذاریهابهسهگروهتقسمممتیشتوندکتهشتواهدیازهمتةآنهتادر


)وایندستهازارزش
شدهاند»(توًن032:0333،
شودودرادامهبهترتمباهممتبهآنهاپرداختهمیشود :


داستانحسنکدیدهمی
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2ـ2ـ2ـ 1مؤکدها و تشدیدکنندهها
ایننو عناصر«،کاربردخطزیرنشانداروپررنگرادرنوشتاردارند»(همان)033:وبازیتابیآنهتادرمتتنستاده
استو
الف)واژههاینمایندةاغراقدرمتن

 )0انوا قمدها؛مانندب ،بسمار،سخت،نمک،بهتمامی،ال ته،بهجملهوووو؛مرال«:خواجتهبوستهلرابستمارمالمتت
کردوویخواجهرابسمارعذرخواستوگفتباصفرایخویشبرنمامدبوووواممربوسهلرابخوانتدونمتکبمالمتد»
(بمهقی،0352،ج)233:0و 
 )2انوا صفتها؛مانندهر،همه،کهوووو؛مرال«:جزاستادبکهویرافرونتوانستبردباآنهمهحملتکهدربتاب
ویساخت»(همان)227:؛« حالحسنکبرتوپوشمدهنمستکهبهروزگتارپتدربکنتددرددردلمتاآوردهاستتو
کونپدربگذشتهشد،کهقصدهاکردبزرگدرروزگاربرادربولزننرفتش»(همان)223:و
 )3ساختهایدیگرم الیهآممز؛مانندالفکررت،جملهبندیهایخاصوووو؛مرال«:بزرگامرداکهایتنپسترببتود»
(همان)239:؛« بوسهلزوزنیاورابهعلیرایض،کاکرخویشسپردورستمدبتدوازانتوا استتخفافآنچتهرستمد»
(همان)227:و
تنو وبسامدنمونههایایننو ازتأکمدنشاندهندةاهممتبماناغراقآممزدرنظربمهقیاستتکتهکتالباورابته
کالمیتأکمدیت دیلکردهاستو 
ب)اشارتگرها؛ماننداین،آن،کنمن،کنانومرال«:حجتیوعذریبایدکشتتنایتنمتردرا»(همتان)223:؛«ایتن
خواجهکهمرااینمی گوید،مراشعرگفتهاستووواماحدیثقرمطیبهازینبایدکهاورابازداشتندبدینتهمتنتهمترا

واینمعروفاست،منکنمنکمزهاندانم»(همان)232:و 
نخستمننزتةمهمدربارةایننو مؤکدهاآناستکهبسامداشارتگر«این»درسراسترمتتنازاشتارتگرهایدیگتر
بمشتراستوهمچنمنبرجستهترینوپربسامدترینترکمباشاریمتن،ترکمب«اینمرد»استکههتماززبتانبمهقتیو
همدیگراندراشارهبهحسنکبهکاربردهمیشودوهرکندبهاندازةترکمب«اینممزائمل»و«اینبوسهل»جن ةتحقمتر

ندارد،کاربردفراگمرآنبهجایاسمفرد،دربمانکمارزشیمقابحسنکبیتأثمرنمستونزتةمهمدیگردربارةنمونههای
ایننو ازمؤکدهاآناستکهبرخالفنو پمشمن،بهس بمحتدودبتودنکلمتاتاشتارتگر(3نمونته)ازیتکستوو
حضورآنهادرسراسرمتنازسویدیگر،گونةتازهایازتزراردرمتنپدیتدمتیآیتدکتهختود،ست بتقویتتوجته
گذارانةآنمیشودو 

ارز 
ش
ج)تزرار 
ایننو تزرارکهویژةروایتدوبارةیکرویداداست،نس تبهعناصردیگرزبانی،تأکمدبمشتتریرابتهمخاطتب
انتقالمیدهدومهمترینشاهدآندرمتنایننمونهاست«:ودومردپمکراستکردنتدبتاجامتةپمزتانکتهازبیتداد
آمدهاند»(همان)233:؛«ودوپمکراایستانمدهبودندکهازبیدادآمدهاند»(همان)233:و 

شود،اینتزرار،درستدرروایترخدادیاستکهبهطورزیرکانهمزروحملةدرباریتان

همانگونهکهمشاهدهمی
رابرایبردارکردنحسنکنشانمیدهدواهممتاینموضو درذهنبمهقیاورابهبرجستهکردنآندرمتنواداشته
استو 
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ال تهکنشهایینمزدیدهمیشودکهدرطولداستانبمشازیکبارانجابمیشوندوروایتآنهانوعیتزراردرمتتن
استومهمتریناینکنشهاکنش«مالمتکردن»استکهازشخصمتهایگوناگونداستانسرمیزند؛مانندنمونههایی
یشود :
کهدرادامهبمانم 
« وبدانس بمردمانزبانبربوسهلدرازکردندکهزدهوافتادهراتوانزد؛مردآنمرداستکهگفتتهانتد:العفتوعندالقدرةبهکارتواندآورد»(همان227:و)223و 
« کونهمهبازگشتندوبرفتندخواجهبوسهلرابسمارمالمتتکتردوووواممتربوستهلرابخوانتدونمتکبمالمتد»(همان)233:و 
«ممزائملبدان جااسببداشتهبود،پذیرةویآمدوویرامؤاجرخوانتدوووعامتةمتردباورالعنتتکردنتدبتدینحرکتناشمرینکهکردووووخواصمردبخودنتوانگفتکهاینممزائملراکهگویند»(همان)223:و 
«ومندرخلوت،دیگرروزاورابسمار مالمتکردبوووواینحدیثفاششدوهمگاناورابسمارمالمتکردندبدینحدیثولعنتکردند»(همان)239:و 
باتوجه بهاینزهکنشمالمتولعنتبمشازهمهدرارت اطبتابوستهلوستپ دشتمناندیگترحستنکصتورت
میگمرد،تأکمدبمهقیبرآندرقسمتهایمختلفمتنبهبرجستگیدیدگاهاودربارةاینافرادوبهویژهحسنککمتک
ایدرداستانادامهمییابد :


کردنحسنکاستکهدربخشزمانیویژه

کند؛اماکنشمهمدیگر،شزنجه

می
« کونحسنکراازبستبههراتآوردند،بوسهلزوزنیاورابهعلیرایض،کاکرخویشسپردورسمدبدوازهاوتشفیهارفت»(همان)227:؛ 

انوا استخفافآنچهرسمدکهکونبازجستین ودکاروحالاوراانتقاب
بردواستخفافمیکرد

«وکوناممرمسعود،رضیاهللعنه،ازهراتقصدبلخکرد،علیرایضحسنکرابهبندمیوتشفیوتعصبوانتقابمیبود»(همان)223:و 

بادانستناینزهبمهقیدرمجلدنخستنمزبهاینموضو پرداختهاست(روک:همتان33:و92و،)93ایتنتزترار
شودواینگونهباردیگرنفرتخوانندهنس تبهشخصمتبوسهلزوزنیبرانگمختهمیشودو 


ترمی

برجسته
د)پارهگفتارهایآیمنی 

ایننو مؤکدهادرسراسرتاریخبمهقینمودهتایبستماریداردودرادامتهبتهنمونتهایازداستتانحستنکاشتاره
میشود :

مردآنمرداستکهگفتهاند:العفوعندالقدرهبهکارتواندآوردوقالاهللعزذکرهتوقولهحقتالزاظممنالیتمظ

«والعافمنعنالنا واهللیحبالمحسنمن»(همان)و 
2ـ2ـ2ـ 2یاسگرها
«قما گرهاشاملعدولارزشیغمرمستقممازنقلسادهومستقممکنشهایرواییمیشتوند»(تتوًن)033:0333،و
آنهادرمقایسهبامؤکدهاساختارپمچمدهتریدارندوارزشگذاریدرآنهادرونیتراستوبههمتمنست بردیتابیایتن
گروهازعناصردرروایت،بهآسانیمؤکدهانمست؛بهویژهاینزههمةمصادیققما گرهاکهشاملپرسشهتا،جمتالت
گذاریرانمیرسانندو


طورقطعیمعنایارزش

شود،به

منفیوووومی
الف)پرسشها 

درالگویل او،پرسشهاییکارکردارزشگذارانهمییابندکهجن ةبالغیداشتهباشندوشواهداینگونهپرسشهتادر
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بسماراستونمونههایزیرازاینجملهاست :

داستانحسنکوسراسرتاریخبمهقی
 «-خداوندراکراکندکهباکنمنسگقرمطیکهبردارخواهندکردبهفرماناممرالمؤمنمنکنمنگفتتن؟»(بمهقتی،
،0352ج)232:0و 
جانشستهایمهمچحرمتنمست؟»(همان)و 

«اینمجل سلطانراکهاینراکهمیبزشمد[بهدو]بهداربرید؟»(همان233:و)239و 

«شربندارید؟مرددرنمونةپمشمنبرپایةمعنابهترتمبدونو استفهابامری(شتربداشتتهباشتمد!)ونهتیای(بتهدوبتهدارن ریتد!)
میتواندرنظرگرفتو 

همانطورکهمشاهدهمیشود،بمهقیبرایارزشگتذاریکتهاززبتانختودوکتهشخصتمتهتایدیگتر،ازانتوا 
هابهرهمیبردو


پرسش
ب)جمالتمنفیباکلماتیمانندهمچک ،ک (درمعنایهمچک )،هرگز؛برایمرال«:اگترامتروزاجتلرستمده
است،ک بازنتواندداشتکهبردارکشندیاجزدارکهبزرگترازحسمنعلینمم»(همان)232:وروشناستکهاین
نمونهونمزپرسشهایبخشپمشمن،نقشتأکمدینمزدارند؛اماارزشگذاریآنهابتادورشتدنتوجتهازنقتلمستتقمم
ایگنجاندهشدهاندو

رخدادصورتمیگمرد؛بههممنس بدرگروهجداگانه

ج)آرایههایادبی 

گرهاپمچمدهتتراستت؛زیتراازبمتان

کاربردصنایعادبیبهویژهتش مهواستعارهدربندهایرواییازانوا دیگرقما 

مستقممروایتبمشترفاصلهمیگمرد(روک:توًن)033:0333،؛مانندً«:جربکونستلطانپادشتاهشتد،ایتنمتردبتر
مرکبکوبمننشست»(بمهقی،0352،ج)227:0؛«تنیکونسممسفمدوروییکونصدهزارنگار»(همان)233:و 
دقتدرنمونههاونمزبخشهایدیگرروایتنشانمیدهدکهبمهقیبمشازهمههنگابسخنگفتنازبردارشدن
ویژهدربمانصحنههایدردناکیکهخوددرآنهاحضورداشتهاست تبتهجتایاستتفادهاززبتانروشتنو

حسنک تبه
آشزارازآرایههایادبیبهرهمیبردودرحقمقتاوازرهگذرکاربردکالبشاعرانه،دیدگاهمر تخودرادربارةحسنکو
نمزاوجاحساساتشرانس تبهاینرویدادبهنمایشمیگذاردکتهدرکمتترجتاییازتتاریخنمونتههتایمشتابهآنرا
هایارزشگذاریاوستو


ترینشموه

هاجزوهنرمندانه

توانیافتواینقسمت

می
2ـ2ـ2ـ 3گزارههای توضیحی
ایندستهازعناصرع ارتاستازبندهایوابستةاضافهشدهبهمتن«کهبهرخدادهایاصتلیگتزارششتدهکمفمتت
بخشندیاآنهاراموجهجلوهمیدهند»(توًن)033:0333،وبتراینمونتهمتی تتوانبتهبنتدهاییاشتارهکتردکتهبتا

می
«هرکند»«،زیرا»«،درحالیکه»ووووآغازمیشوند(روک:همان)ومقدارایننو گزارههادرداستانبسماراستتکتهبتهدو
نمونهاشارهمیشود«:وحسنکقریبهفتسالبرداربماند؛کنانکهپایهایشهمهفروتراشتمد»(بمهقتی،0352،ج:0
)239؛«وهرکندکنمناستازسلطاننصمحتبازنگمربکهخمانتکردهباشم»(همان)225:و
همانگونهکهدرنمونههانمزمشاهدهمیشود،بمشترینتعدادگزارههایتوضتمحیدرایتنمتاجرابترایگتزارههتای
تعلملی[باحرفربط«که»]ونمزگزارههایتوصمفی[با«کنانکه»]است؛«اینگونهبندهابهواسطةمشخصکردنهرکه
هایرخدادرادوکندانمیکنند»(توًن)033:0333،واینموضو ذهتن


ترممزانیاانگمزةیککنشخاص،گفتنی
کامل
گوییاوراآشزارمیکندو


سازیوداستان

استدًلیبمهقیوقدرتاورادربهتصویرکشمدنجزئماتوصحنه
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کمابمشهمةانوا ارزش گذاریدرالگویل اودرداستانحسنکنمودیافتهاست؛حتیبمهقیبرایتأکمدبراهممت
هایدیگرینمزدراینراستابهرهمیگمردکهدرالگویل تاوبته


کندوازروش

هابسندهنمی

نشموه
اینماجرا،تنهابهای
آنهااشارهنشدهاستوروشهایدیگربمهقینقشبسمارمهمیدربرجستهشدناهدافراویازروایتوبیمانندکتردن
تریناینشموههاع ارتاستاز :


ساختارآنداردومهم
)0کمفمتگزینشوکمدمانعناصرسازندةمتن



بمهقیروایترااینگونهآغازمیکند«:فصلیخواهمن شتدرابتدایاینحالبردارکردناینمردوپ بتهشترح
قصهشدوامروزکهمناینقصهآغازمیکنموووازینقوبکهمنسخنخواهمراندیکدوتنزندهانددرگوشهایافتاده
وخواجه بوسهلزوزنیکندسالاستتاگذشتهشدهاستوبهپاسخآنچتهازویرفتتگرفتتارومتارابتاآنکتار
نمستتهرکندمراازویبدآمدبههمچحال»(بمهقی،0352،ج)229:0و 
حتیاگرلحنبمانبمهقیرادرع ارت«درگوشهایافتاده»نادیدهبگمریم،اوبابماناینزهبوسهل«بهپاسخآنچتهاز
ویرفتگرفتار»است،پمشازنقلماجرادیدگاهخودرادربارةکنشیزیازشخصمتهایداستانآشزارکردهاستتو
بمهقیدرادامهسطرهاییرابرایآشناکردنخوانندهبابرخیشخصمتهایداستاندرنظرمیگمردودرآنجانمزدخالت
ازآننمزتاپمشازبمانوضعمتحسنکدردستعلیرایض،بهطتورمستتقمم

اودرروایتهمکنانآشزاراست؛پ 
کهبمهقیدرسطرنخستبهآناشارهمیکند،بتمشازهرکمتز

نظرخودرادربارةوقایعبمانمیکندودرحقمقت«فصلی»
گذاریبهشمارمیآیدکهاهممتتواقعته

فصلارزش گذاریاستوآوردناینفصلدرآغازداستان،خودنوعیارزش
راازنظرراویروشنمیکندواودربخشآشناسازینمزمانندبخشارزشگتذاری،ابتتداشخصتمتبوستهلرامعرفتی
اینبوسهلمردیامابزادهومحتشموفاضلوادیببود»(همان)و 

میکند«:

بمهقیپ ازینبخش،بمانرخدادهارابادوباروصفشزنجهشدنهایحسنکبهدستتوربوستهلآغتازمتیکنتدو
به جزبحثتزرارکهپمشتربهآنپرداختهشد،اینسوممنباریاستکهبوسهلدرمرکتزتوجتهراویوروایتتقترار
میگمردوبمهقیدوباردیگردرمجلدپنجمبهآشفتهشدنکارحسنکوشزنجهشدناوبهدستوربوسهلمیپردازدواین
موضو بمانکنندةاهممتآناست(روک:همان33:و92و) 93؛ال تهنماوردناینبخشدرآغازمتاجرایحستنکنمتز
ایبهروایتواردنمیکردو 


همچخدشه
بمهقیدرادامهبرنخستمنکنشمستقممبوسهلدرراستایکشتنحسنکتوجهمیکند«:وبهبلخدراممرمتیدممتدکته
ناکارحسنکرابرداربایدکرد»(همان)223:واینتأکمدهتمکنتانتتاپایتانروایتتبتهروشهتایگونتاگونصتورت
آوررارقممیزند(روک:همان231:و)233و 


هایبوسهلسرانجابایناتفاقدرد

رسدکنش

کهبهنظرمی
گونه 
ای
گمرد؛به 


می
درپایانروایتنمزبازعملزردبوسهلپ ازمرگحسنک،نشاندادنسربریدةاوبهاطرافمان،شرحدادهمتیشتود
(روک:همان)239:؛درحقمقتبمهقیماجرارابابوسهلآغازمیکند؛گسترشمیدهدوبهپایانمیرساندوافزونبرایتن
ایازداستاننمستکهازحضوربوسهلیاسخنگفتندربارةاوخالیباشتدو

بهجزگفتگویسلطانوبونصرهمچصحنه
بردارکشمدهشدنحسنکمینویسد «:کونازیتنفتار شتدند،بوستهلوقتوبازپتایداربازگشتتند»

اوحتیپ از
(همان)239:؛یعنیازبمنهمةحاضران،جملهاشراباناببوسهلآغازمیکندتاباردیگربرحضوراودرمراسمتأکمد
کردهباشدوبمهقیاینگونهباربطدادنِپموستةبوسهلبهاینماجراوانتخابصتحنههتاییکتهدشتمنیشتدیداورابتا
حسنکنشانمیدهد(ازجملهصحنةرفتننزدخواجهونمزنشاندادنسرحسنکبهدیگران)بتاردیگترجهتتگمتری
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گذاریمیپردازدو 


دهدوبهارزش
خودرانس تبهروایتنشانمی
)2گزینشراویانومنابعگوناگوندربمانرخدادها



د رمقاًتگوناگون،علتاستفادةبمهقیازراویانمتعدددرنقلماجرایحسنکبررسیشدهوبهعواملگوناگونی
ازجملهتقویتجن ةحقمقتمانندیماجرااشارهشدهاست(روک:رسولیوع اسی)59:0337،؛امانزتةدیگرآناستت
میبردوبهبماندیگراوپموستهسخنانافترادمترت ط
یگرانبهره 

کهبمهقیازاینروشبرایارزشگذاریماجرااززباند
باماجرارابمانمیکندتاافزونبرپمشبردداستانبهروشهایگوناگوندربارةعملزردبوسهلزوزنی،گناهزتاراصتلی
ماجرادرنظربمهقی،ارزشگذاریکردهباشد؛براینمونهدربمانشزنجهشدنحسنکبهدستعلیرایضمتینویستد:
«هرکندمی شنودبازعلیپوشمدهوقتیمراگفتکههرکهبوسهلمرالدادازکردارزشتدرباباینمردازده،یزتی
کردهآمدیوبسمارمحابارفتی»(بمهقی،0352،ج)223:0و 
بمهقیدرقالبگزارهایتوضمحیازاطالعاتاینراویاستقادهمیکندتاهماخ ارخودرامحزمومعت رکندوهم
بردشمنیبوسهلباحسنکتأکمدکردهباشدوراویبخشبعدیماجرا،یعنیع دو نمزبهگفتةخودبمهقی«بابوسهل
سختبدبود»وازسویدیگربمهقیپ ازپایانمراسممصادرةاموالحسنکبهنابستلطانمستعودمتینویستد«:ایتن
زدیگرمیگفتندکهخواجهبوسهلرابرینکتهآورد؟کتهآبختویشب ترد»(همتان)230:و

مقدارشنودبکهدوتنبای
روشناستاینجمالتکههمانندنمونةپمشمن،حذفآنهاازروایتخدشهایدرسمرعلتیومعلتولیوقتایعایجتاد
نمیکند،فقطبرایارزش گذاریغمرمستقممدرروایتآوردهشدهاستواینموضو دربارةسخنانخواجهع تدالرزاق
وبوالحسنحربلیدرپایانماجرانمزصادقاستودرحقمقتبمهقیباپنهانکردنارزشگذاریخودپشتروایتتهتای
راویانمتعدد،بخشیازسخنانخودراازاینراهبمانمیکندو 

)3تمرمل 
پمشترگفتهشدکهیزیازمواردارزشگذاریدرونیدرالگویل او،استتفادهازآرایتههتایادبتیبتهویتژهتشت مهو
متنینمستکهابزارارزشگذاریبهشمارمتیآیتد؛بلزتهذاتتشت مهدرهتر

استعارهاست؛اماتنهاایننو تش مهِدرون
شزلوصورتینشاندهندةاهممتمش هدرذهنراویاستودرداستانحسنک،افزونبرتش مههتایدرونمتنتی،گونتة

شود؛بهاینشزلکهبمهقتیپت ازپایتانروایتت،ماجراهتای

دیگریازتش مهوجودداردکهدرقالبتمرملظاهرمی
شدنفردیبیگناهدردفا ازعقایدخودبهدستستمزاران

دیگریرابهیادمیآوردکههمةآنهاوجهمشترکی تکشته

روایتهاع ارتاستاز:


زمانتبااینداستاندارندواینپاره
کشتهشدنع داهللزبمربهوسملةحجاجیوسف؛ 

)0
شدنجعفربرمزیبهدستورهارونالرشمدوکمفمتبردارماندناو؛


کشته
)2
بقمةوزیربهدستورعضدالدوله؛


شدنابن

کشته
)3
کشتهشدنزیدبنعلیبهدستورنصرسمارو

)3
کندوایننشاندهندةاهممتت


باًرا،هرکندفشرده،بمانمی
بمهقیباوجودتأکمدبردوریازاطناب،همةماجراهای
بسمارمرگحسنکدرذهناوست؛بهگونهایکه«شایدبتوانباجرأتمدعیشدکههمچماجراییکوناعدابحستنک،
دلبمهقیرابهدردنماوردهواوراتحتتأثمرقرارندادهاست»(کرمی)017:0335،ودرهتمچکجتایتتاریخبمهقتیدر
بمانیکرخداد،اینتعدادروایتمشابهآوردهنشدهاستواینموضو نشاندهندةاهممتآناستو
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بادقتدرنمودهایانوا ارزش گذاریدرمتن،توجهبسماربمهقتیبتهآشزارشتدنکامتلعقمتدةختوددرروایتت
دریافتهمیشود؛بهگونهایکهکمابمشهمچبخشازداستانازارزشگذاریخالینمستوایتنموضتو دربختشهتای
بسماریبهتزرارمیانجامدوافزونبراین،شموههایبمهقیرابرایبرجستهکتردناهممتتمتاجرابتهدونتو مستتقممو
گذاریمستقممبامتوقفکتردنجریتانداستتانودرقالتببنتدهایآزاد


توانتقسممکردوراویدرارزش
غمرمستقمممی
(گزارههایغمرروایی)،انگمزههایروایتگرییادیدگاهخودرادربارةماجراوشخصمتهاووووآشتزارابمتانمتیکنتدو
شواهدنو نخستِارزشگذاریبمرونیدرالگویل او،یعنیارزشگذاریکامالخارجیدرایندستتهمتیگنجتد؛امتا
ارزشگذاریغمرمستقممدربرگمرندةآندستهازدخالتهایراویدرروایتاستکهپنهتانیوبترایبتهدستتآمتدن
اهدافیدرمتنواردشدهوال تهامزانبمانآنهابهطورمستقممن ودهاستوایننو ارزشگذاریازکتارکردهنتریتتری

نس تبهارزشگذاریمستقممبرخورداراستودرستط بنتدهایروایتیمتتننمتودمتییابتدکتهشتواهدنتو دوب
شدهونمزشواهدارزشگذاریدرونیاستترادربرمیگمردویتادر


گذاریادغاب
ارزشگذاریبمرونیتمنظورارزش

سط ساختارکلیروایت،دربرگمرندةهمةتزنمکهایمربوطبهشموةروایتگریراویاستکهرنتگویتژةاورابته
روایتمیزنند؛بنابراینتقسممبندیجامعتریازبخشارزشگذاریدرالگویل اومیتوانارائهدادکتهدرشتزلزیتر
نشاندادهمیشود :


شزلشمارة 0



بمانآشزاربمهقیدربارةاشت اهاتحسنکوضرورتپندگرفتنازسرگذشتاودرقالتبارزشگتذاریمستتقممو
برجستهکردنِبهدارآویختناودرمقابیکتوطئةظالمانهازراههایغمرمستقممدرروایتتکتامالهوشتمندانهصتورت
گرفتهاستو 
2ـ 3آشناسازی
اینبخش،بندهایآزادیرادربرمیگمردکهدرآغازروایتبرایآشناییمخاطبباشخصمتهاومزانوزمتانو
موقعمترفتاریموجوددرروایتبمانمیشود(رکول اوووالتزکی)32:0597،ودرحقمقتتایتنبختش«بتاآنچتهدر
روایتشناسیصحنهآراییناممدهمیشود،برابراست»(توًن)023:0333،؛اما«نههمةروایتتهتاازبختشآشناستازی
کنند؛افزونبراین،برخیبندهایآزادکتهکنتمنکتارکردی


هااینکهارنقشراایفامی
برخوردارندونههمةآشناسازی
دارند،درموقعمتهایدیگرظاهرمیشوندودرنهایتدرمییابممکهکارکردقسمتآشناسازیبمشترازرهگذرگتزارههتا
هایلیویموجوددربندهایرواییانجابمیشود»(ل اوووالتزکی)32:0597،و


یابخش
2ـ3ـ 1معرفی شخایتها
نخستمننزتةمهمدربارةاینبخشآناستکهماجرایحسنکدرمجلدششمازتاریخبمهقیآوردهشتدهاستتو
بههممنس بهمةشخصمتهایمهمآنپمشتتربتهخواننتدهمعرفتیشتدهانتد؛بنتابراینبمهقتیفقتطدرهنگتابًزب،
آگاهیهایتازهایبهمخاطبمیدهدیابابماندادههایپمشمنبهگونهایدیگردرمتنبرآنهاتأکمتدمتیکنتدونخستتمن
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شخصمتدرخورتوجهبمهقیدراینزممنهبوسهلزوزنیاست«:اینبوسهلمردیامابزادهومحتشموفاضلوادیتب
بود؛اماشرارتوزعارتیدرط عویمؤکدشدهوًت دیللخلقاهللوباآنشرارتدلسوزینداشتوهممشهکشتم
نهادهبودیتاپادشاهیبزرگوج اربرکاکریخشمگرفتیوآنکاکررالتتزدیوفروگرفتتی؛ایتنمتردازکرانته
بجستیوفرصتیجستیوتضریبکردیوالمیبزرگبدینکاکررسانمدی»(بمهقی،0352،ج)229:0و 
بمهقیبرایمعرفیبوسهلازمجموعهایازبندهایآزادباتوصمفمستقممبهرهمیبردکهجداازرخدادهایداستان
آوردهشدهاست؛ال تهتوضمحاتاودربارةشخصمتهایدیگربهجزحسنکبهاینگستردگینمستوبمشتردرپمونتد
بامطالبدیگراست(روک:همان)وازسویدیگرتوضمحاتبمهقیدربارةحسنکبمشتربهاحتوالظتاهریاودرزمتان
ایازمورددوباشارهمیشود«:ویدستاندرزیرکتردو

مصادرةاموالوبردارشدنمربوطمیشود؛درادامهبهنمونه
ازاربنداستوارکردوپایچههایازاررابستوج هوپمراهنبزشمدودورانداختبادستاروبرهنتهبتاازاربایستتادو

هادرهمزده،تنیکونسمموروییکونصدهزارنگاروهمهخلق،بهدردبگریستی»(همان)233:و 


دست
کهدرصحنههایدیگرمربوطبهحضورحسنکنمزنموددارد،اهممتتمتاجراو

دقتبمهقیدرروایتجزئماتباً
سرنوشتحسنکرادرذهناونشانمیدهدواینموضو درکنارجهتگمریهایاودرمعرفتیبوستهلایتننزتتهرا
هاباارزشگذاریهمراهاستو 


کندکهآشناسازیبمهقیدربارةشخصمت

آشزارمی
2ـ3ـ 2توضیح زمان رخدادها
بودنایناثرنهفقطدرداستانحسنکبلزهکمتابمشدرهمتة

دربارةزمانرخدادهابایدگفتبمهقیبهس بتاریخی
رخدادهایمهم،تاریخدقمقرخدادراذکرمیکند؛ایننزتهیزیازتفاوتهایمتونتاریخیبتامتتونروایتیدیگتراز
منظرنظریةل اواستوبهاینترتمبدونو توضم زمانیدراینماجرادرخوربازیابیاست :
اینشبکهفردایآنحسنکرابردارمیکردنتد،بوستهلنزدیتکپتدرب

 اشارهبهاوقاتش انهروز؛برایمرال«:آمدنمازخفتن»(همان)233:و 
ایننو اشاراتکهدرسراسرمتنوبهفراخوراهممتزماندرصحنههایگونتاگونآوردهمتیشتود،نقتشبستمار
مهمیدرملمو شدنرخدادهابرایخوانندهداردو
2ـ3ـ2ـ 1بیان تاریخ د یق رخدادها
کنندهترینرخدادهایروایتت،یعنتی
کندوآنهمدربمانتعممن 


بمهقیدراینداستان،دوباربهتاریخدقمقاشارهمی
تشزملجلسهبرایسندزدناموالحسنکبهنابسلطانمسعودوبردارشدنحسنکاستت«:روزستهشتن هبمستتو
هفتمصفرکونباربگسست،اممرخواجهراگفت:بهطارببایدنشستکهحسنکراآنجاخواهندآورد»(همان)230:؛
« کونکارهاساختهآمد،دیگرروزکهارشن هدوروزماندهازصفروووسوارانرفتهبودندباپمادگانتاحسنکرابماورند»
(همان233:و)233و 
2ـ3ـ 3توضیح مکان رخدادها
بمهقیکمابمشدرهمةصحنههایداستان،بامشخصکردنمزانرخدادهابهفضاسازیروایتکمتکمتیکنتد؛امتا
بمشترینودقمقتریناشاراتمزانیدرصحنةآخر،یعنیصحنةبردارشدنحسنکدیتدهمتیشتودکتهازاهممتتآن
صحنهدرنظرراویسرکشمهمیگمترد «:ودرشتهرخلمفتةشتهررافرمتودداریزدنبترکترانمصتالیبلتخ،فترود
شارستانوووکون[حسنکرا]ازکرانبازارعاشقاندرآوردندوممانشارستانرسمد،ممزائمتلآنجتااستببداشتتهبتود،
پذیرةویآمد»(همان)233:و 
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وحسنکقریبهفتسالبرداربماندوووکنانکهاثرینمانتدتتا

اودربارةمزانخاکسپاریحسنکنمزمینویسد«:
بهدستورفروگرفتندودفنکردند؛کنانکهک ندانستکهسرشکجاستوتنکجاست»(همان)239:و 

بمهقیبههمةعناصرسازندةیکموقعمترواییتوجهنشانمیدهدومتناسبباپمشرویمتن،اطالعتاتًزبرادر
بردقتوباریکبمنیاو،تواناییاینمورخرادرتجسمکردنرختدادهای

اختمارمخاطبقرارمیدهد؛اینموضو افزون
تاریخیبرایخوانندهروشنمیکندو 

2ـ 4کنش گرهافکن
«پمزرةاصلیبندهایرواییمعموًمجموعهایازوقایعرادربرمیگمردکهمیتوانآنراگرهیتاکتنشگترهافزتن
خواندوووودرحقمقتدربسماریموارد،رشتةدرازیازوقایعمیتوانددربرگمرندةکندینکرخةروایتسادهبتههمتراه
افزنیهایبسمارباشد»(ل اوووالتزکی)32:0597،و
گره 

ماجرایبردارکردنحسنکتنهابخشیازشرححالاینوزیردرتاریخبمهقیاست؛بههممنس ببرایشناستایی
علتقتلاوبایدبهرخدادهایگذشتهنمزتوجهداشتوبادرنظرگرفتنسخنانراویتانیماننتدبونصتروع تدو وووو
گرههایداستانرادرسط کندکنشاصلیمیتوانبررسیکرد :

تیممرمسمرحسنکدربازگشتازسفرحجوخلعتستدناوازخلفایفاطمیدرروزگارسلطانمحمود؛ 

)0
خوارکردنحسنکوپردهداراوبوسهلزوزنیرادرایابوزارت؛ 

)2
ژاژخایمدنهایحسنکدربابخواجهمممندیدرروزگارسلطانمحمود؛ 

)3
 )3طرفداریحسنکازسلطانمحمدورفتارجسورانةاونس تبهسلطانمسعود؛
 )9تشویقبوسهلسلطانرابهکشتنحسنکو
کنانکهمشاهدهمیشود،کهارکنشازاینپنجکنشازشخصحسنکوزیرسرزدهاستت؛کتنشنخستت،گترة
هادرراستایکشتنحسنکازآندریافتمیشودوستهکتنش

آغازینداستانرارقممیزندکهعملزردبعدیشخصمت
بعدیبهبیپرواییهایحسنکدرارت اطباسهشخصتمتتعمتمنکننتدهدرقتتلاوارت تاطدارد؛ایتنکتنشهتاانگمتزة
انتقابگمریرادرآنهابهوجودمیآوردوگرههایعممقترروایتراشتزلمتیدهتدوکتنشپتنجمبوستهلدرحقمقتت
هایگرهافزتن


کشاندوبهسخندیگر،کنش

افزنحسنکاستکهماجرارابهبحرانمی
واکنشیبهیزیازکنشهایگره
حسنکسرانجابس بشزلگمریبحرانیمیشودکهتالشبوسهلبرایکشتناوستوسراسرماجرادرمجلتدششتم
گرداگرداینبحراناستو
2ـ 2کنش گرهگشا
بهمامیگویدسرانجابکهاتفاقیافتادوبحرانوحوادثیکهطیکتنش

راهحلفرجابرخدادهارادربرمیگمردو«
افزنرخدادهاست،بهکهنتمجهایمنجرشدوازکهراهیحلگردید»(آزاد)029:0333،و 


گره
هرکدابازسهکنشگرهافزنحسنکدررابطهبابوسهلومممندیوسلطانواکنشهاییدرپتیداردکتههمتهبته
شود؛بوسهلافزونبرپمشنهادقتل،لحظتهایاز

دن الواکنشنخست،مطرحشدنپمشنهادقتلازسویبوسهل،آشزارمی
تحقمرحسنکدستنمیکشد؛مممندیباسزوتازشفاعتنزدسلطاندریغمیکندومسعودنمزباوجتودروشتنگری
بونصردربابقرمطین ودنحسنک،بهانةبوسهلرابرایکشتناینوزیرمیپذیرد؛بنابراینمتیتتوانگفتتهریتکاز
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واکنشهایاینسهشخصمتنقشیدرگشایشگرههایپمشمنداردکهسرانجاببهگرهگشاییاصلی،یعنیبردارشتدن
گمردکهبیپرواترینرفتارهای

حسنکمیانجامد؛اماهمانطورکهانتظارمیرود،شخصسلطانتصمممپایانیقتلرامی
حسنکدرارت اطبااوبودهاستو 
شدنگرههایایجتادشتدهدرزمتانیپتمشاز


شودکهنتمجةمحزم
ماجرایحسنکدرمجلدششمبابحرانیآغازمی
تاریخروایتاستوخوانندهبامطالعةمجلدپنجمودریافتسخنانراویاندربارةگذشته،تزههتایمعمتایسرگذشتت

حسنکراکنارهمقرارمیدهد؛بنابراینساختارداستانبهس بتزنمکهایروایتگتریبمهقتی(ازجملتهبهترهگمتریاز

رسالباساختارسادةکنشهادرالگویل اومتفاوتاستو 

راویانمتعدد)ونمزتوجهاوبهبمانرخدادهایه
2ـ 6پایانه
اینبخش،مهرپایانرابرروایتمیزندودربرابرکزمدهقرارمیگمتردودرحقمقتتپایانتههتادربردارنتدةویژگتی
«پرکردنفاصلةممانلحظةزمانیدرپایانروایتوزمتانحتالانتدوپایانتههتاراویوگوینتدهرابتههمتانجتاییبتر
میگردانندکهروایتراآغازکردهبودند»(ل او)399:0572،وماجرایحسنکدوپایانهدارد:

الف)پایانةفرعی 
بمهقیپ ازروایتلحظةبردارشدنحسنکمینویسد«:پ مشتیرندراسممدادندکهسنگزننتدومتردختود
مردهبودکهجالدشرسنبهگلوافزندهوخ هکردهوایناستحسنکوروزگارش»(بمهقی،0352،ج)239:0و 
بمهقیباجملةآخر،مهرپایانرابرروایتویژةمرگحسنکمیزندوبههمةپرستشهتایذهنتیخواننتدهپایتان


میدهد؛امابخشمهمیازارزشگذاریراویپ ازاینجملهدرمتنآوردهمتیشتودوروایتتبتانقتلکتنشهتای
بوسهل،وضعمتحسنکبرسرداروواکنشمادرشدربرابرخ رمرگاوادامهمییابدوبههمتمنست بجمتالتبتاً
پایانهایفرعیبرایاینداستاناستو 

ب)پایانةاصلی 

بمهقیپ ازآوردنداستانهایمشابهماجرایحسنکمینویسد«:اینحدیثبردارکردنحسنکبهپایانآوردبو
کندقصه ونزتهبدانپموستمسختمطولوم ربدرینتألمفوووورفتمبرسرکارتاریخ»(همان)233:و
گرددوپروندةقتلحسنکبهطورکاملبستتهمتیشتودو


،روایتبهزمانحالبازمی
باجملة«رفتمبرسرکارتاریخ»
گفتنیاستهمةمطالبِبعدازپایانةنخستنس تبهخودمتاجرافرعتیاستتوحتذفآنهتاخدشتهایبتهروایتت
نمیزند؛بههممنس ببهنظرمیرسدعلتاصلیاینپایانبندیدوگانهدرداستانحسنک،عالقتةبمهقتیبتهتوضتم 
کاملماجراهمراهباجزئماتوآزادیعملیاستکهاودرمقابنویستندهداردوال تتهدرروایتتشتفاهیبمشتترکنتمن
مجالیبرایسخنرانیوپرداختنبهبخشهایفرعیوجودندارد؛زیراشنوندهاینطولوتفصملرابرنمتیتابتدوبته
نوعیشزایتخودرابهراوینشانمیدهد؛اماخوانندهامزاندسترسیبهنویسندهرانداردوبتههمتمنست ببمهقتی

پموستهازخوانندگانپوزشمیطل د(روک:همان)و 

جرایحسنکرابهشزلزیرمیتواننشانداد :

ساختارالماسیشزلما
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شزلشمارة2



3ـ نتیجهگیری
دربررسیداستانبردارشدنحسنکباتوجهبهنظریةل اونتایجزیربهدستآمد :

ماجرایحسنکساختاریکمابمشپمچمدهوکندًیهدارد؛زیراازیکسوبمهقیازراویانمتعددبهرهمتیبتردو

)0
ازسویدیگرگذشتهنگری هایموجوددرروایتوبازگشتبتهرختدادهایپتمشازروزگتارستلطنتمستعود،ایتن
پمچمدگیوکندًیگیرامیافزاید؛هممنموضو آنراازساختارسادهوخطیروایتهایخطرمرگدرالگتویل تاو
متفاوتمیکندو 

ساختکالناینداستانباالگویالماسیشزلل اومتناسباست؛اماهرکدابازششبخشالگوبتهعلتتهتایی

)2
مانندنوشتاریبودناثروتاریخیبودنآنوشگردهایبمهقیدرروایتگریویژگیهاییداردکتهست ببتیماننتدبودن
ساختارروایتشدهاستو
 )3باتوجهبهماهمتتاریخوشرایطتاریخنویسیعلمیبهنظرمیرسدکارکردارجاعیتنهاکتارکردضتروریبترای
یکروایتتاریخیاستوحضورکارکردارزشیکهبهطورمستقممبهارزشگذاریمربتوطاستتتنهتادرکتارکوب
ویژهای(دخالتهایضروریازجملهگزینشوقایعمهمتربراینقل)درخورتوجمهاست؛امتاکنتانکتهمشتاهدهشتد،
انوا ارزشگذاریدرداستانحسنکنمودهای بستماریداردوبنتابراینروایتتتتاریخیبتردارشتدنحستنک،ازنظتر
برخورداریازدوکارکردارجاعیوارزشیباانوا دیگرروایتازجملهداستان،روایتهایفردیزنتدگیروزمترهوووو
مشترکاست؛بیگمانیزیازعواملیکهتاریخبمهقیوبهویژهاینماجراهایشراازسط تاریخخالصونتابفراتتر
میبرد،هممنکارکردارزشیاستو

 )3نو استفادةبمهقیازشموههایارزشگذاریدراینماجراکهبهتزرارهایفراوانمیانجامد،س کروایتتاورا
بهس زیتأکمدیت دیلمیکند؛همچنمنثابتمیکندبمهقیباوجودتأکمدپموستهبتربتیطرفتیدربمتانوقتایع(روک:
همان،)229:نتوانستهاستخودراازدخالتهایشخصیدرروایتدورکند؛ال تهدخالتهتایاوبستمارهنرمندانتهو
زیرکانهبهروایتواردشدهاستو
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سرانجاببایدگفتکگونگیعملزردبمهقیدرپرداختتستاختارداستتانحستنکدرجایگتاهیزتیازمهتمتترین
داستانهایتاریخاونشاندهندةذهناستدًلیوخالقوساختارمندبمهقیاستکهافتزونبترمحتتوایداستتانکتامال
تحتتأثمرهدفراویازبمانوقایعاستو
منابع
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-03
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