جالل آل احمد ( 1348ــ  )1302از
پرکارترىن نوىسندگان معاصر است .از او نزدىک
به چهل وپنج اثر ادبى ،اجتماعى ،سىاسى و ترجمه
به ىادگار مانده است .آثار آل احمد را به چهار
دسته کلّى داستان ها ،سفرنامه ها ،ترجمه ها و
ٔ
مقاالت مى توان تقسىم بندى کرد .از داستان هاى
مشهور او ،مدىر مدرسه ،نون  و القلم ،زن زىادى و
پنج داستان است .او در آثار خود ،فضاى سىاسى
محرومىت ها و محدودىّت هاى
و اجتماعى اىران،
ّ
مسئولىت خطىر ارباب قلم را
اندىشه وران و
ّ
به خوبى و روشنى ترسىم مى کند .نثر آل احمد
صرىح ،طنزگونه ،کوتاه ،نزدىک به زبان گفتار و
توصىفى است .داستان گل دسته ها و فلک را
از کتاب «پنج داستان» او با تلخىص مى خوانىم.

گل دسته ها و فلک
بدىش اىن بود که گل دسته هاى مسجد بدجورى هوس باال رفتن را به کل ّٔه آدم مى زد.
ما هىچ کدام کارى به کار گلدسته ها نداشتىم ّاما نمى دانم چرا مدام توى چشممان بودند.
توى کالس که نشسته بودى و مشق مى کردى ىا توى حىاط که بازى مى کردى و مدىر مدام
پاپى مى شد 1و هى داد مى زد که:
ــ اگه آفتاب مى خواى اىن ور ،اگه ساىه مى خواى اون ور.
و آن وقت از آفتاب که به سمت ساىه مى دوىدى ىا از ساىه به طرف آفتاب ،باز هم
گل دسته ها توى چشمت بود.
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ِ
خود گنبد چنگى به دل نمى زد .لُخت و آجرى با گُله به گُله 2سوراخ هاىى براى کفترها
ــ عىن تخم مرغ خىلى گُنده اى ــ از ته بر سقف مسجد نشسته بود؛ نخراشىده و ُزمخت.
نصرالدىن که نزدىک
سىد
ّ
گنبد باىد کاشى کارى باشد تا بشود بهش نگاه کرد .عىن گنبد ّ
خانه اولىمان بود و مى رفتىم پشت بام و بعد مى پرىدىم ِ
روى طاق بازارچه و مى آمدىم تا دو
ٔ ّ
قدمىش و اگر بزرگ تر بودىم ،دست که دراز مى کردىم ،بهش مى رسىدّ .اما گل دسته ها چىز
ِ
درهاى ورودشان را ما از توى
دىگرى بود ،و راه پلّه اى که البد در شکم هر کدام بود و
ِ
راه پل ّٔه بامِ مسجد
حىاط مدرسه مى دىدىم که روى بامِ مسجد سىاهى مى زد .فقط کافى بود ۡ
را گىر بىاورى .ىعنى گىر که آورده بودىم ّاما مدام قفل بود و کلىدش هم البد دست مؤ ّذ ِن
خود متول ّى .باىد ىک جورى درش را باز مى کردىم .وگرنه راه پلّه ِ
مسجد بود ىا دست ِ
خود
ۡ ٔ
گل دسته ها که در نداشت .از همىن توى حىاط مدرسه هم مى دىدى.
بدى دىگرش اىن بود که از چنان گل دسته هاىى تنها نمى شد رفت باال .همراه الزم
بود و من از مىان هم کالس هاىم فقط اصغر را براى همراهى مى شناختم .اصغر باباش مرده
بود ّاما داداشش دوچرخه ساز بود ،خودش مى گفت .عوضش خىلى دل داشت و همه اش
هم از زورخانه حرف مى زد و از اىنکه داداشش گفته وقتى ِقد مىل زورخانه شدى ،با
خودم مى برمت .منم هر چه بهش مى گفتم بابا خىال زورخانه را از کلّه ات به در کن ،فاىده
نداشت .آخر َعموم که خودش را کشت ،زورخانه کار بود و مادرم مى گفت از بس مىل
گرفت ،نصف تنش لمس شد.3
رفاقتم با اصغر از روزى شروع شد که معلّممان دست چپ مرا گذاشت روى مىز و
ده  تا ترکه بهش زد .مى گفت« :کراهت دارد اسم خدا را با دست چپ نوشتن»؛ ىعنى ّاول
همه کارهام را با دست چپم انجام
دو سه بار بهم گفته بود و من محل نگذاشته بودم .آخر ٔ
مى دادم .با دست راستم که نمى توانستم.
حوصله معلّممان سر رفت و ترکه را زد .هنوز ىک ماه نبود که مدرسه مى رفتم.
تا آخر
ٔ
و ِ
دست مرا مى گوىى ،چنان باد کرد که نگو .زده بود پشت دستم و همچى پف  کرد که ترسىدم.
اىنجا بود که اصغر به دادم رسىد .زنگ تفرىح آمد .بـرم داشت؛ برد ِلب ِ
حوض مدرسه .دستم
ُ
ََ
را کرد توى آب که ّاول سوخت و بعد داغ شد و بعد هم ىک س ُقلمه٭ زد به پهلوم و گفت:
چرا عزا گرفته اى؟
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مثل اىن که داشت گرىه ام مى گرفت .هىچى نگفتم ّاما اصغر ىک ُس ُقلمه٭ دىگر زد
به پهلوم و گفت:
انگار چشم چپت کوره .هان؟ اون وخت نمى خواسى ببىنى .اگه دست چپ نداشتى
کوچه ما دست چپ نداره.
چى؟ هان؟ گداى سر
ٔ
و اىنجورى شد که شروع کردم به ِ
تمرىن نوشتن با دست راست و به تمرىن رفاقت
دوچرخه کوتاه
با اصغر .دو سه روز هم عصرها با اصغر رفتم دکّان داداشش .قرار بود
ٔ
دوچرخه کوتاه نداشت تا تعمىر الزم داشته باشد
گىر بىاورىم و تمرىن کنىم ّاما تو محل کسى
ٔ
و تا
دوچرخه ِقد ما پىدا بشود ،آخر باىد ىک کارى مى کردىم .نمى شد که همىن جور منتظر
ٔ
نشست .اىن بود که ىک روز صبح به اصغر گفتم:
اصغر ،ىعنى نمى شه رفت باالى اىن گل دسته ها؟
گفت :چرا نمى شه؟ خىلى خوبم مى شه .پس مؤ ّذن چه جورى مىره باالى گل دسته ها؟
گفتم :برو بابا .تو هم که هىچى سرت نمىشه .آخه اون باال کجا واىسه؟ وسط هوا؟
گفت :خوب مى شه بشىنه دىگه .مى ترسى اگر واىسه بىفته؟ من که نمى ترسم.
گفتم :تو که هىچى سرت نمى شه .مؤ ّذن باىد جا داشته باشه .عىن مال مسجد بابام.
و همان روز عصر بردمش و جاى مؤ ّذ ِن مسجد بابام را نشانش دادم.
گفت:اىن که کارى نداره .ىه اتاقک چوبى که صاف رو ِ
پشت بونه.
گفتم :مگر کسى خواسته از اىنجا بره باال؟
سراغ ِدر پل ِ
ّکان بامِ مسجد و ّمدتى
فردا ظهر که از مدرسه درمى آمدىم ،دوتاىى رفتىم ِ
با قفلش کند وکو کردىم .4خوبىش اىن بود که چفتِ ،
پاى در بود؛ از آن روز به بعد اصغر
هر  روز ،پىچى ىا مىخى ىا آچارى مى آورد و عصرها از مدرسه که در مى آمدىم ،با هم
مى رفتىم  سراغ قفل و به نوبت ىکىمان او ِل ِ
داالن مسجد کشىک مى داد و دىگرى به قفل
ّ
ور مى رفت .ولى فـاىده نداشت .نه زورمان مى رسىد قفل را بشکنىم و نه خدا را خوش
خـود ِدر پلّکان بـود ىــا اصال ً مثل ِ
مثل ِ
قفل ِدر پلّکان مسجد هم ِ
مى آمدِ .
خود ِدر مسجد.
باىد ىک جورى بازش مى کردىم.
نصرالدىن
سىد
ّ
بدى دىگرش اىن بود که سال پىش خانه مان را خراب کرده بودند و ما از ّ
اسباب کشى کرده بودىم به َم ِلک آباد و من نه اىن محل ّٔه جدىد را مى شناختم و نه هم بازى
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بچه هاش بودم.
ّ
تا مرا گذاشتند مدرسه و راحت شدم و حاال غىر از اصغر با سه چهارتاى دىگر از
هم کالسى ها هم بازى هم شده بودم و ِ
دوچرخه زنانه خرىده بود که به
داداش اصغر ىک
ٔ
بچه ها کراىه مى داد و ما سه چهارتاىى با همان دوچرخه تمرىن کرده بودىم و بلد شده بودىم
ّ
ِ
که روى رکاب ،اىستاده پا بزنىم .ح ّتى ىک روز هم من اصغر را نشاندم ترکم و رفتىم تا مىدان
ارک .دوچرخه سوارى را که ىاد گرفتىم ،باز رفتىم توى نخ گل دسته ها؛ ىعنى مدام من پاپى
مى شدم .تا اصغر ىک روز که آمد مدرسه ،ىک دسته کلىد هم داشت.
ازش پرسىدم :ناقال از کجا آوردىش؟
گفت :خىال مى کنى کش رفته م؟
گفتم :پس چى؟
گفت:از داداشم قرض گرفته م .بهش پس مى دىم.
قفل ِ
پاى ِدر پل ِ
سه روز طول کشىد تا عاقبت با ىکى از آن کلىدها ِ
ّکان مسجد را باز
کردىم.
بچه ها سرشان گرم بود و ما ِ
روى بامِ مسجد که
بعدازظهرى بود و هوا آفتابى و ّ
بچه ها دىدندمان و شروع کردند به هو کردن .سوز هم مى آمد که ما رفتىم توى
رسىدىم تازه ّ
راه پل ّٔه گل دسته .اصغر رىزه تر بود و افتاد جلو و من از عقبّ .اول تند و تند رفتىم باال ّاما
ۡ
پلّه ها ِگرد بود و پىچ مى خورد و تارىک مى شد و نمى شد تند رفت .نفس نفس هم که افتاده
ِ
بچه ها را مى شنىدىم و از ىکىشان که
بودىمّ .اما از تک و توک سوراخ هاى گل دسته هوار ّ
ِ
خستگى پاهامان
رو به مدرسه بود ،ىک جفت کفتر پرىدند بىرون و ما اىستادىم به تماشا تا
در برود .همه شان جمع شده بودند وسط حىاط و گل دسته را نشان هم دىگر مى دادند.
خستگىمان که در رفت ،دوباره راه افتادىم به باال رفتن .اصغر نفس زنان و همان جور که
باال مى رفت گفت:
نکنه خراب بشه؟
گفتم :برو بابا .تو هم که هىچى سرت نمى شه .مگه ِتىر به اىن محکمى رو وسط
گل دسته نمى بىنى؟
و باز رفتىم باال .کم کم پلّه ها روشن مى شد.
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اصغر گفت:دارىم مى رسىم .چه کوتاهه!
ّاما به باالى گل دسته که رسىد ،اىستاد .هنوز سه تا پلّه باقى داشتىم ّاما اىستاده بود
و هن هن مى کرد و آفتاب افتاده بود رو سرش .خودم را از کنارش کشىدم باال و از جلو
صورتش که رد مى شدم ،گفتم:
تو که مى گفتى گل دسته کوتاهه؟
و سرم را بردم توى آسمان و ىک پل ّٔه دىگر و حاال تا کمرم در آسمان بود .چنان سوزى
خانه دوم
مى آمد که نگو .پاىىن را که نگاه کردم ،خانه هاى کاه گلى بود و زنى داشت روى بام ٔ
رخت پهن مى کرد .مرا که دىد خودش را پشت پىراهنى که روى بند مى انداخت ،پوشاند
نصرالدىن سبز و َّبراق آن روبه رو بود و باز هم گشتم
سىد
ّ
و من به دست چپ پىچىدم .گنبد ّ
اندازه چوب کبرىت
بچه ها بلند شد .دست هاشان به
و اىن هم مدرسه .که ىک مرتبه هوار ّ
ٔ
دراز شده بود و گل دسته را نشان مى دادند .مدىر هم بود .دو سه تا از معلّم ها هم بودند که
داشتند با مدىر حرف مى زدند .سرم را کردم پاىىن و گفتم:
اصغر بىا باال .نمى دونى چه تماشاىى داره.
گفت :آخه من سرم گىج مىره.
گفتم :نترس .طورى نمى شه.
بچه ها کلّه اش را از پاىىن دىدند
که اصغر ىک پل ّٔه دىگر آمد باال .به همان اندازه که ّ
از نو هوارشان در آمد و فر ِاش مدرسه دوىد به ِ
سمت ِدر مدرسه .اصغر هم دىد و گفت:
ّ
بد شدش .همه دىدنمون.
گفتم :چه بدى داره؟ کدومشون جرئت مى کنن؟
اصغر گفت :مىگم خىلى سرده .دىگه برىم پاىىن.
گفتم :ىه دقه صبر کن .اىن ورو ببىن.
گفت :نىگا کن مدىر داره برامون خطّ و نشون مى کشه.
گفتم :حىف که نمىشه رفت باالتر.
و ىک پاىم را گذاشتم ِ
سر ک ّف ٔه گل دسته که اصغر پاى دىگر مرا چسبىد و گفت:
ــ باد مى اندازدت .مدىر پدرمونو درمى آره.
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پاى دىگرم که در بغل اصغر بود ،احساس کردم که دارد مى لرزد.
گفتم  :نترس پسر .با اىن دل و جرئت مى خواى برى زورخونه؟
دسته قراضه.
گفت :زورخونه چه دخلى داره به اىن گل ٔ
گفتم :برو بابا تو هم که هىچى سرت نمىشه… خوب برىم .که پاىم را رها کرد .او از
جلو و من به دنبال.
چند پل ّٔه دىگر که رفتىم ،پلّه ها تارىک شد و از نو سوراخ هاى گل دسته و جماعت
ِ
روشناىى ِدر پلّکان که از نو پلّه ها را روشن کرد
بچه ها که آن پاىىن هنوز دور هم بودند و بعد
ّ
ساىه ّفراش که افتاده بود روى پلّه هاى ّاول .اصغر را نگه داشتم و از کنارش خزىدم و
و ٔ
جلوتر از او آمدم بىرونّ .فراش درآمد که:
ورپرىده ها! اگه مى افتادىن کى توئون 5مى داد؟ ها؟
و دستمان را گرفت و همىن جور «ورپرىده» گفت تا از پلّکان مسجد رفتىم پاىىن و از
مسجد گذشتىم و رفتىم توى مدرسه .از در که وارد شدىم ،صف ها بسته بود و کنار حوض
ِ
بساط فلک آماده بود .صاف رفتىم ِ
بچه هاى ششم آمدند ِ
سر فلک را
پاى فلک .دو تا از ّ
گرفتند و ّفر ِاش مدرسه ّاول اصغر را و بعد مرا خواباند؛ پاى چپ من و پاى راست او را
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گىوه اصغر را از پاىش کشىد
گذاشت توى فلک .بعد کفش و جوراب مرا درآورد و بعد ٔ
بىرون ،که مدىر پرسىد:
حاال دىگه سر مناره مى رىن؟… چند تا پلّه داشت؟
ّاول خىال کردم شوخى مى کند .نه من چىزى گفتم نه اصغر ،که مدىر دوباره داد زد:
ــ مگه نشنىدىن؟ گفتم چند تا پلّه داشت؟
که ىک هو به صرافت افتادم 6و گفتم :همه ش ده دوازده تا.
و اصغر گفت :نشمردىم آقا .به خدا نشمردىم.
مدىر گفت :که ده دوازده تا .هان؟ پنجاه تا بزن کف پاشون تا دىگه دروغ نگن .کف
پام سوختّ .اما شالق نبود  .کمربند بود که ّفراشمان از کمر خودش باز کرده بود و مى برد
باالى سرش و مى آورد پاىىن .گاهى مى گرفت به چوب فلک .گاهى مى گرفت به مچ پامان
ّاما بىشتر مى خورد کف پا و هى زد .هى زد و آى زد! من براى اىن که درد و سوزش را
ِ
آسمان محل
سربرىده و نىمه کاره در
فراموش کنم ،سرم را گرداندم به سمت گل دسته ها که ۡ
رها شده بودند و داشتم براى خودم فکر مى کردم که اگر گل دسته ها نصفه کار نمانده بودند …
که ىک مرتبه اصغر به گرىه افتاد:
ــ غلط کردىم آقا .غلط کردىم آقا.
با آرنجم ىکى زدم به پهلوىش که ساکت شد و بعد مدىر به ّفراش گفت ،دست نگه داشت
و بعد پامان را که باز مى کردند زنگ را زدند و صف ها راه افتادند به سمت کالس ها و ما بلند
شدىم .من همچو که کف پاىم را گذاشتم زمىن ،چنان سوخت که انگار روى آتش گذاشته
بودنش .مثل اىن که چشمم پر از اشک بود که اصغر درآمد:
گرىه نداره .داداشم آنقده فلکم کرده!
و من جورابم را برداشتم پا کنم که اصغر دستم را گرفت و گفت:
ــ اىنجورى که نمىشه باىس پاتو بکنى تو ِآب سرد .و خودش نشست لب پاشوره و
پاىش را ىکهو کرد توى آب .دىدم که چشم هاىش را بست و دندان هاىش را به هم فشار
داد و بعد مرا صدا کرد که رفتم و پام را بى هوا بردم توى آب .چنان دردى آمد که انگار
گىره آهن دکّ ِان داداشش .آن وقت بود که گرىه ام درآمد .ىک خرده براى
گذاشته بودمش الى ٔ
پاچه دىگر شلوارم خشک کردم
خودم گرىه کردم .بعد دوال شدم و آب زدم صورتم و پام را با ٔ
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تا جوراب بپوشم .ناگهان چشمم افتاد به عکس گنبد و گل دسته ها که ِ
وسط ِ
گردى آب بود.
ىک خرده نگاهشان کردم و بعد سرم را بلند کردم و ِ
خود گل دسته ها را دىدم و بعد کفشم را
پوشىدم و لنگان لنگان راه افتادم به ِ
طرف ِدر مدرسه .اصغر بازوم را گرفت و کشىد و گفت:
کجا دارى مى رى؟
گفتم :مگه ىادت رفته؟ ِدر پلّکانو نبستىم.
و قفل را که توى جىبم بود درآوردم و نشانش دادم و با هم راه افتادىم .از مدرسه
رفتىم بىرون و بى اىنکه مواظب چىزى باشىم ىا الزم باشد کشىک بدهىم ،دوتاىى ِ
چفت ِدر
ّکان ِ
ّکان مسجد را انداختىم و قفل را بهش زدىم .بعد ِ
روى پل ِ
پل ِ
پاى در نشستىم و ىک
خرده دىگر پامان را ماالندىم و دوباره راه افتادىم .تا به دکّان ِ
داداش اصغر برسىم ،درد و
ٔ
سوزش پا ساکت شده بود و تا غروب وقت داشتىم که توى ارک دوچرخه سوارى کنىم.

توضىحات
 1ــ دنبال مى کرد ،پى گىر بود.
 2ــ جابه جا ،اىنجا و آنجا
حس و حرکت شدن
 3ــ بى ّ

تفحص .در اىنجا ىعنى با ِ
قفل در ور رفتىم.
 4ــ
عامىانه «کندوکاو» به معنى جست وجو و ّ
ٔ
عامىانه «تاوان دادن» به معنى پرداختن خسارت و زىان.
 5ــ
ٔ
 6ــ اندىشه و قصد انجام کارى را کردن.

?

خودآزماىى

 1ــ نوىسنده چه اىهام لطىفى را در انتخاب عنوان داستان به کار گرفته است؟
 2ــ نوىسنده چگونه از عنصر لحن براى پرداخت داستان استفاده کرده است؟
 3ــ آىا داستان «گل دسته ها و فلک» داستانى نمادىن است؟ چرا؟
شخصىت راوى و اصغر را به اختصار تحلىل کنىد.
 4ــ
ّ
 5ــ ِ
زىباىى شروع داستان در چىست؟
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آورده اند که…

ىکى از شاعران پىش ِ
امىر دزدان رفت و ثناىى بر او بگفت .فرمود تا جامه از
او برکَنند و از ده بىرون کنند .مسکىن برهنه به سرما همى رفت .سگان به دنبال وى
افتادند .خواست تا سنگى بردارد و سگان را دفع کند .زمىن ىخ گرفته بود .عاجز
شد .گفت« :اىن چه حرام زاده مردمان اند؛ سنگ را بسته اند و سگ را گشاده!»
امىر از دور بدىد و بشنىد و بخندىد و گفت« :اى حکىم ،از من چىزى بخواه».
جامه خود مى خواهم اگر ِانعام مى فرماىى.
گفت ٔ
ک
ا م ى� دوار ُب� َو د آ� دمى � به خ� ى�رِ �سان
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�   ،ش�رمرسان
مرا � به خ� ى�ر ت�و ام ّ ى� د ن ى�س ت

گلس ت�ان سعدى

اهداف ک ّلى
فصل:

نحوه تحلىل و بررسى آثار ادبى
 1ــ آشناىى با ٔ
 2ــ آشناىى با نمونه هاى دىگرى از آثار ادبى تحلىل شده
 3ــ آشناىى با تحلىل گران آثار ادبى
 4ــ کسب تواناىى براى تحلىل آثار ادبى
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درآمدى بر نقد و تحلىل آثار ادبى
سال پىش خواندىم که آثار بزرگ ادبى جز سه وىژگى پاىندگى ،گستردگى و مقبولىت
صمىمىت و خلوص و بىان دغدغه هاى مشترک
عام ،از وىژگى هاى دىگرى چون ابداع،
ّ
انسانى برخور  دارند.
نوىسندگان ،منتقدان و تحلىل گران ،آثار ادبى را از چشم اندازهاى گوناگون بررسى
مى کنند .گاه اىن آثار را از نظرگاه کاربرد زبان و اصول و قواعد آن ارزىابى مى کنند (نقد
لغوى) ،گاه به بررسى آراىه ها و زىباىى هاى ادبى اىن آثار مى پردازند (نقد ف ّنى) و گاه ارزش هاى
اخالقى آثار را مالک نقد و بررسى قرار مى دهند (نقد اخالقى) .آثار بزرگ ادبى را از بُعد
تارىخى ،روان شناختى و اجتماعى نىز مى توان بررسى کرد .بهترىن نقد و تحلىل آن است که
همه ابعاد و وىژگى هاى ىک اثر را مطالعه و نقد کند و تصوىرى روشن از وىژگى هاى ممتاز و
ٔ
عام ٔه آن اثر بزرگ را
ٔ
برجسته اثر به دست دهد تا خواننده دلىل پاىندگى ،تأثىرگذارى و پذىرش ّ
درىابد .در اىن فصل ،با نقد و تحلىل کتاب سترگ و جذّ اب تارىخ بىهقى ىا تارىخ مسعودى و
غزلىات شمس ــ بىشتر آشنا مى شوىم .تارىخ
آثار ارجمند و عظىم موالنا ــ مثنوى معنوى و ّ
بىهقى با گذشت هزار سال هنوز ،گىراىى و تازگى خود را حفظ کرده است و مثنوى معنوى
غزلىات شمس او ،هشت قرن است که با ذهن و زبان و زندگى ما درآمىخته اند .اىن
موالنا و ّ
آثار بزرگ از گنجىنه هاى ماندگار ادب فارسى و جهانى به شمار مى آىند.
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تارىخ بىهقى ىا تارىخ مسعودى اثر ابوالفضل بىهقى ( 470ــ  385هـ.ق) ازجمله
آثار درخشان نثر فارسى است .موضوع اصلى اىن کتاب ،تارىخ سلطنت مسعود پسر
دوره
محمود غزنوى است و عالوه بر اىن ،مطالبى نىز در تارىخ ص ّفارىان ،سامانىان و ٔ
جزئىات وقاىع ،بى نظىر
غزنوىان پىش از مسعود و جز آنها دارد .اىن کتاب در ذکر ّ
مسئولىتى عظىم قائل بوده است؛ به طورى
است .بىهقى در نگارش کتاب براى خود
ّ
که مى نوىسد« :سخنى نرانم تا خوانندگان اىن تصنىف گوىند شرم باد اىن پىر را» .اىن
دقّت و صداقت در بىان و استوارى و پختگى در نگارش ،تارىخ بىهقى را از دىگر آثار
تارىخى و ادبى متماىز مى سازد.
بر تارىخ بىهقى نقد و تحلىل هاى بسىارى نگاشته اند .ىکى از اىن نقد و
نوشته دکتر غالمحسىن ىوسفى است .اىن نوشته ما را با
تحلىل هاى عالمانه و دقىق،
ٔ
ابعاد گوناگون تارىخ بىهقى ازجمله نثر استوار و جذّ اب ،توصىفات گىرا و دقىق و دىگر

ارزش ها و وىژگى هاى آن آشنا مى سازد.
ِ
«قاضى
در اىنجا براى آشناىى بىشتر شما با نثر دل نشىن تارىخ بىهقى ،ابتدا
بُست» را که برگزىده اى از اىن کتاب است ،مى آورىم و سپس نقد و تحلىل تارىخ بىهقى
را از زبان دکتر غالمحسىن ىوسفى مى خوانىم:

قاضىِ ُبست

ران ِ
روز دوشنبه ،امىر [مسعود] شبگىر ،برنشست و به کَ ِ
و ِ
رود هىرمند رفت با بازان
و ىوزان و ح َشم و ندىمان و مطربان؛ و خوردنى و شراب بردند و ِ
صىد بسىار به دست آمد که
ُ
َ
ُ
٭
ِ
تا چاشتگاه به صىد مشغول بودند .پس ،به کَران آب فرود آمدند و خىمه ها و ِشراع ها زده
بودند .نان بخوردند و دست به شراب کردند و بسىار نشاط رفت.
از َق ِ
ضاى آمده ،پس از نماز ،امىر کشتى ها بخواست و ناو٭ى ده بىاوردند .ىکى
ِ
بزرگ تر ،از ِ
نشست او و جامه ها افگندند 1و ِشراعى بر وى کشىدند .و وى آنجا
جهت
رفت  و از هر دستى مردم در کشتى هاى دىگر بودند و کس را خبر نه .نـاگاه ،آن دىدند که
چون آب نىرو کرده بود و کشتى پُر شده ،نشستن و درىدن گرفت .آن گاه آگاه شدند که َغرقه
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خواست شد .بانگ و َهزاهز٭ و غرىو خاست .امىر برخاست .و هنر آن بود 2که کشتى هاى
دىگر به او نزدىک بودند .اىشان درجستند هفت و هشت تن و امىر را بگرفتند و بربودند و
٭
کشتى دىگر رسانىدند و نىک کوفته شد و ِ
به ِ
پاى راست افگار شد؛ چنان که ىک َدوال
حمت کرد پس از
پوست و گوشت بگسست و هىچ نمانده بود از َغرقه شدنّ .اما اىزد َر َ
ِ
نمودن قدرت؛ و سورى و شادى اى به آن بسىارى ،تىره شد و چون امىر به کشتى رسىد،
کرانه رود رسانىدند.
کشتى ها براندند و به ٔ
و امىر از آن جهان آمده ،3به خىمه فرودآمد و جامه بگردانىد و تَر و تباه شده بود و
بر نشست و به  زودى به کوشک آمد که خبرى سخت ناخوش در لشکرگاه افتاده بود و
ِ
خدمت استقبال رفتند .چون
اضطرابى و تشوىشى بزرگ به پاى شده و َاعىان و وزىر به
رعىت و چندان َص َدقه دادند که
پادشاه را سالمت ىافتند ،خروش و دعا بود از لشکرى و ّ
آن را اندازه نبود.
حادثه بزرگ و
جمله مملکت بر اىن
و دىگر روز ،امىر نامه ها فرمود به َغزنىن و
ٔ
ٔ
َصعب که افتاد و سالمت که به آن َمقرون شد و مثال داد 4تا هزارهزار ِد َرم به َغزنىن و
ِ
ست ِحقّان و دروىشان دهندُ ،ش ِ
کر اىن را و نبشته آمد
دو هزار هزار د َرم به دىگر ممالک ،به ُم َ
مبشران برفتند.
و به توقىع مؤکَّد گشت و ّ
و ِ
روز پنجشنبه ،امىر را تب گرفت؛ ِتب سوزان و سرسامى افتاد ،چنان که بار نتوانست
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ِ
خدمتکاران مرد و زن و دل ها
داد و َمحجوب گشت از مردمان ،مگر از اطبّا و تنى چند از
متحىر و مشغول شد تا حال چون شود.
سخت ّ
تا اىن عارضه افتاده بود ،بونصر نامه هاى رسىده را ،به ِّ
خط خوىش ،ن ُ َکت بىرون  مى آورد
و از بسىارى ن ُ َکت ،چىزى که در او کَراهىتى نبود مى فرستاد ِ
فرود سراى ،به ِ
دست من و
َ
َ
ِ
آغاجى خادم مى دادم و خىرخىر 5جواب مى آوردم و امىر را هىچ ندىدمى تا آنگاه که
من به
بستد
نامه ها آمد از پسران على تکىن و من ن ُ َکت آن نامه ها پىش بردم و بشارتى بود.آغاجى َ
و پىش بُرد .پس از ىک ساعت ،برآمد و گفت« :اى بوالفضل ،تو را امىر مى بخوانَد».
پىش رفتم .ىافتم خانه تارىک کرده و پرده هاى کَ ّتان٭ آوىخته و تَر کرده و بسىار
شاخه ها نهاده و تاس هاى ِ
بزرگ پُر ىَخ بر َزب َ ِر آن و امىر را ىافتم آنجا بر َزب َ ِر تخت نشسته،
٭ ِ
خنقه٭ در گردنِ ،عقدى٭ همه کافور و بوالع ِ
الى طبىب آنجا ِ
ِ
زىر 6تخت
پىراهن توزى  ،م َ
َ
نشسته دىدم.
گفت« :بونصر را بگوى که امروز ُد ُرستم و در اىن دو سه روز ،بار داده آىد که علّت
و تب تمامى زاىل شد».
سجده شکر کرد خداى
من بازگشتم و اىن چه رفت ،با بونصر بگفتم .سخت شاد شد و
ٔ
سالمت امىر ،و نامه نبشته آمدِ .
ِ
ِ
سعادت ِ
دىدار
نزدىک آغاجى بُردم و راه ىافتم ،تا
  جل بر
را َع َّز َو َ
ِ
هماىون خداوند دىگر باره ىافتم و آن نامه را بخواند و دوات خواست و توقىع کرد و گفت:
«چون نامه ها گُسىل کرده شود ،تو بازآى که پىغامى ست ِ
سوى بونصر در بابى ،تا داده آىد».
نامه توقىعى٭ و اىن حال ها را با بونصر بگفتم.
گفتم «چنىن کنم ».و بازگشتم ،با ٔ
ِ
و اىن ِ
مرد بزرگ و ِ
نزدىک ِ
نماز پىشىن ،از اىن
دبىر کافى ،به نشاط ،قلم در نهاد .تا
مهمات فارغ شده بود و َخىلتاشان٭ و سوار را گُسىل کرده .پسُ ،ر َقعتى نبشت به امىر و
ّ
هرچه کرده بود باز نمود و مرا داد.
ِ
آغــاجى خادم را
و ببُردم و راه ىافتم و برسانىدم و امىر بخواند و گفت «نىک آمد ».و
گفت «کىسه ها بىاور!» و مـرا گفت «بستان؛ در هر کىسه ،هزار مثقال َز ِر پاره است .بونصر
پدر ما از َغ ِزو هندوستان آورده است و ب ِ
را بگوى که َزرهاست که ِ
تان َز ّرىن شکسته و
ُ
َصدقه اى
بگداخته و پاره کرده و حالل ِتر مال هاست .و در هر سفرى ما را از اىن بىارند تا َ
که خواهىم کرد ِ
ِ
حالل بى ُش َبهت باشد از اىن فرماىىم؛ و مى شنوىم که ِ
بوالحسن
قاضى بُست
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بوالنى و پسرش بوبکر سخت تنگدست اند و از کس چىزى نستانند و اندک ماىه َض َىعتى
دارند .ىک کىسه به پدر باىد داد و ىک کىسه به پسر ،تا خوىشتن را َض َىع َتکى حالل خرند
و فَراخ تر بتوانند زىست 7و ما ح ِ ّق اىن ِ
نعمت تندرستى که بازىافتىم ،لَختى گزارده باشىم».
َ
ِ
بستدم و به نزدىک بونصر آوردم و حال باز گفتم.
من کىسه ها َ
دعا کرد و گفت« :خداوند اىن سخت نىکو کرد و شنوده ام که بوالحسن و پسرش وقت
باشد که به ده ِد َرم درمانده اند ».و به خانه بازگشت و کىسه ها با وى بُردند و پس از نماز ،کس
فرستاد و قاضى بوالحسن و پسرش را بخواند و بىامدند .بونصر پىغامِ امىر به قاضى رسانىد.
بسىار دعا کرد و گفت« :اىن ِصلَت فخر است .پذىرفتم و باز دادم که مرا به کار نىست
8
ِ
حساب اىن نتوانم داد و نگوىم که مرا سخت درباىست نىست
و قىامت سخت نزدىک است،
ّاما چون به آنچه دارم و اندک است قانعمِ ،وزر و َو ِبال اىن چه به کار آىد؟»
بحان اللّّٰهَ ،زرى که سلطان محمود به َغزو از بتخانه ها به شمشىر
بونصر گفت« :اى ُس َ
بىاورده باشد و بتان شکسته و پاره کرده و آن را امىرالمؤمنىن مى روا دارد ستدن ،آن ،قاضى
همى نستانَد؟»
ِ
«زندگانى خداوند دراز باد؛ ِ
ِ
خداوند والىت است
حال خلىفه دىگر است که او
گفت:
و خواجه با امىر محمود به َغزوها بوده است و من نبوده ام و بر من پوشىده است که آن َغزوها
ِ ِ
عهده اىن نشوم».9
بر طرىق س ّنت مصطفى هست ىا نه .من اىن نپذىرم و در ٔ
ِ
ست ِحقّان و دروىشان ده».
گفت« :اگر تو نپذىرى ،به
شاگردان خوىش و به ُم َ
ست ِحق نشناسم در بُست که َزر به اىشان توان داد و مرا چه افتاده است
گفت« :من هىچ ُم َ
که َزر کسى دىگر بـرد و ِ
شمار آن به قىامت مرا باىد داد؟ به هىچ حال ،اىن عهده قبول نکنم».
ََ
بونصر پسرش را گفت« :تو از ِآن خوىش بستان».
«زندگانى خواجه عمىد درازباد .على َا ِى حال ،من نىز ِ
ِ
فرزند اىن پدرم که اىن
گفت:
َ
ٰ ّ
ِ
عادات
سخن گفت و علم از وى آموخته ام و اگر وى را ىک روز دىده بودمى و َاحوال و
پىروى او کردمى .پس ،چه ِ
ِ
جاى آن که سال ها
وى بدانسته ،واجب کردى که در ّمد ِت عمر
دىده ام و من هم از آن حساب و تو ّقف و پ ِ
رسش قىامت بترسم که وى مى ترسد و آنچه دارم
ُ
از اندک ماىه ُحطامِ دنىا حالل است و کفاىت است و به هىچ زىادت حاجتمند نىستم».
٭
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بونصر گفتِ« :للّ ِّٰه َد ُّرکُما10؛ بزرگا که شما دو تنىد» و بگرىست و اىشان را بازگردانىد
و ِ
باقى روز اندىشه مند بود و از اىن ىاد مى کرد.
و دىگر روزُ ،ر َقعتى نبشت به امىر و حال باز نمود و َزر باز فرستاد.
توضىحات
مهىا کردند.
 1ــ گستردنى ها را گستردند؛ بسترها را ّ
 2ــ بخت ىار بود .خوش بختانه
 3ــ از مرگ نجات ىافته .
 4ــ فرمان داد.
 5ــ سرىع
 6ــ کنار و پاىىن تخت
 7ــ بتوانند بهتر و راحت تر زندگى کنند.
 8ــ نمى گوىم که به آنها نىاز ندارم.
مسئولىت اىن را به عهده نمى گىرم.
 9ــ
ّ
جمله دعاىى است به معناى :خدا خىرتان دهاد.
 10ــ ٔ

?

خودآزماىى

 1ــ استدالل پسر قاضى بُست براى نپذىرفتن هداىا چه بود؟
 2ــ به نظر شما دلىل اصلى خوددارى قاضى بُست از پذىرش هداىا چه بود؟
 3ــ منظور از عبارت «شمار آن به قىامت مرا باىد داد» چىست؟
 4ــ پىام اصلى اىن درس چىست؟
 5ــ دو نمونه از وىژگى هاى نثر بىهقى را در اىن درس بىابىد.
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بىهقى و هنر نوىسندگى او

همه دالىل زندهتر ،کتاب گرانقدر اوست که پىش روى
در بىان قدرت نوىسندگى بىهقى ،از ٔ
مفصل خود را ــ در عىن حقىقت پژوهى و نماىش حقاىق ــ به صورت رمانى
ماست .وى تارىخ ّ
بسىار گىرا و دل چسب نگاشته است .به طورى که هر کس قسمتى از آن را مى خوانَد ،مثل آن
است که داستانى را از نظر مى گذراند و مىل ندارد تا آن را به پاىان نرسانده است ،از دست بنهد.
براى نماىش هنر نوىسندگى بىهقى ،تارىخ او را به داستانى دراز ماننده کردم .اىن سخنى
گزاف نىست .داستان وقتى جذّ اب است و در ما اثر مى کند که نوىسنده ،اشخاص واقعه را
صحنه ماجرا به حرکت و
خوب بشناسد و هر ىک از اىشان مطابق سرشت و منش خود در
ٔ
درنتىجه برخورد آنها با ىکدىگر ،حوادث و کشمکش [ها] وقوع ىابد .بىهقى نه
رفتار درآىد و
ٔ
تنها اشخاص داستان و سجاىا٭ و خصاىل آنان را خوب به جا مى آورد بلکه خواننده را نىز از
احوال و افکار آنها با خبر مى گرداند.
٭
براى نمونه ،مالحظه فرماىىد در باب حشمت و فضل و ادب و شرارت٭ و تضرىب
و خودستاىى بوسهل زوزنى چه تمام سخن رانده است« .اىن بوسهل مردى امام زاده٭ و
تبدىل
محتشم٭ و فاضل و ادىب بود ّاما شرارت و زعارتى٭ در طبع وى مؤکّد شده 1ــ وال َ
ِل َخلق اللّه 2ــ و با آن شرارت ،دل سوزى نداشت و همىشه چشم نهاده بودى تا پادشاهى
بزرگ و جبّار ،بر چاکرى خشم گرفتى و آن چاکر را لت٭ زدى و فروگرفتى ،اىن مرد از کرانه
بجستى و فرصتى ُجستى و تضرىب کردى و َالَمى بزرگ بدىن چاکر رسانىدى و آن گاه الف
زدى که «فالن را من فروگرفتم» ــ و اگر کرد ،دىد و چشىد ــ و خردمندان دانستندى که نه
چنان است و سرى مى جنبانىدندى و پوشىده خنده مى زدندى که وى گزاف گوى است».
به اىن ترتىب ،در کتاب بىهقى با اشخاصى روبه رو مى شوىم که آنها را به مدد نکته بىنى و
ُحسن بىان او به تدرىج مى شناسىم و به همان ترتىب که کتاب پىش مى رود ،از خالل سطور آن با
روحىات و ِ
کردار هر ىک از اىشان آشنا مى شوىم؛ درست مانند داستانى ىا نماىشى که قهرمانان
ّ
اهم ّىت نقشى که دارند ،در ذهن ما جان مى گىرند و کم کم با آنها زندگى مى کنىم.
بسته به ّ
اوصاف بىهقى تنها از اخالق و منش اشخاص نىست بلکه مى توانىم سر و لباس و وضع
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ظاهر و طرز رفتار آنان را نىز در هر جا پىش چشم آورىم؛ از اىن قبىل :روزى که حسنک
وزىر را به دىوان آوردند «حسنک پىدا آمد ،بى بند؛ جبّه ٭اى داشت ِحبرى٭ رنگ با سىاه
٭
٭
٭
٭
موزه
مى زدَ ،خلَق گونه و ّ
دراعه و رداىى سخت پاکىزه و دستارى نشابورى مالىده و ٔ
مىکائىلى٭ نو در پاى و موى سر مالىده ،زىر دستار پوشىده کرده اندک ماىه پىدا مى بود».
از اىن قبىل اوصاف دقىق و نگارگرىها ،در کتاب بىهقى فراوان است .تنها اشخاص نىستند
معرفى شده اند؛ گروه ها نىز چنىن اند .لشکر [مسعود غزنوى] را در
که خوب توصىف و ّ
«متحىر و شکسته دل مى رفتند؛ راست بدان مانست
سال  431هـ .در راه مرو مى بىنىم که
ّ
که گفتى بازپسشان مى کشند ،گرماىى سخت و تنگى نفقه٭ و علف ناىافت و ستوران الغر
و مردم ،روزه به دهن؛ در راه ،امىر بر چند تن بگذشت که اسبان مى کشىدند و مى گرىستند؛
دلش بپىچىد و گفت :سخت تباه شده است ِ
حال اىن لشکر».
دىگر از مواردى که قدرت نوىسندگى بىهقى آشکار مى شود ،نماىش برخورد اشخاص
واقعه است در برابر هم ىا عکس العمل آنان در مقابل وقاىع .در اىن زمىنه نىز بىهقى نوىسنده اى
مجسم کرده است.
توانا و دقىق است که ٔ
همه عالىم ظاهرى و باطنى را پىش چشم خواننده ّ
جمله زنده ترىن اىن برخوردها و عکس العمل هاى اشخاص ،دىدار بوسهل زوزنى
از ٔ
است و حسنک وزىر در دىوان بدىن شرح« :چون حسنک بىامد ،خواجه بر پاى خاست.
کرمت بکرد ،همه ــ اگر خواستند ىا نه ــ بر پاى خاستند .بوسهل زوزنى بر
چون او اىن َم ُ
٭
خشم خود طاقت نداشت؛ برخاست ،نه تمام و بر خوىشتن مى ژکىد  .خواجه احمد او را
همه کارها ناتمامى؛ وى نىک از جاى بشد»…3
گفت :در ٔ
سراسر کتاب بىهقى مشحون٭ است از گفت وگوهاى اشخاص با ىکدىگر .اىن
سخنان  در نهاىت زىباىى و گوىاىى به قلم آمده است؛ به طورى که اگر از نظر نوىسندگى ح ّتى
از لحاظ داستان پردازى بنگرىم ،بهتر از اىن نمى توان محاورات٭ اشخاص را تنظىم کرد.
بىهقى در بىان وقاىع ،مانند نوىسنده اى بارىک بىن و هنرمند ،فضاى هر داستان را
تصوىر کرده است .چهره ها ،لباس ها ،سالح ها ،قامت و ِ
همه صحنه ها را
دىدار اشخاص و ٔ
صحنه بر دار کردن حسنک وزىر است ،با توصىف
پىش چشم ما مى آورد .از زىباترىن آنها
ٔ
جزئىات از وضع مردم تماشاگر ،قرآن خوانان ،پىکان ــ که «آنان را اىستانىده بودند
ٔ
همه ّ
4
که از بغداد آمده اند! » ــ احوال حسنک و آوردن او و خروش و هىجان مردم ،و زارزار
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گرىستن نىشابورىان و «مشتى رند٭» که آنها را «سىم دادند که سنگ زنند و مرد خود مرده
جلدش رسن به گلو افکنده بود و خبه کرده».
بود ،که ّ
بىهقى نوىسنده اى است چىره دست که ِعنان قلم را در اختىار داشته و به اقتضاى حال،
آن را به گردش درمى آورده است .آن جا که سخن محتاج اطناب است ،به منظره سازى و بىان
همه عناصر اصلى و فرعى موضوع پرداخته و تصوىرى تمام از آن به دست داده است و گاه
ٔ
٭
حق مطلب را ادا کرده است و هر دو حالت ،نمودار موقع شناسى
نىز در عىن کمال اىجاز ّ ،
و تواناىى اوست در نوىسندگى .در اىن موارد ،مانند نقّاشى که با چند خطّ مختصر ،طرحى
کلّى ولى روشن از موضوع مى کشد ،بىهقى نىز با به کار بردن جمله اى کوتاه ،ما را در برابر
حادثه امىر مسعود که نزدىک بود در رود هىرمند غرق شود،
واقعه قرار داده است؛ مثال ً
ٔ
چنىن خالصه شده است« :امىر از آن جهان آمده به خىمه فرود آمد و جامه بگردانىد.»5
نکته اى دىگر که کتاب بىهقى را خواندنى و گىرا کرده ،چگونگى پىوند مطالب است.
با آنکه در خالل تارىخ از اشخاص و جاى ها و وقاىع مختلف سخن مى رود ــ  که در عىن
پىوستگى ،هر ىک مستقل مى نماىد  ــ بىهقى مانند داستان پردازى توانا که کتاب را به صورت
همه آنها ارتباط اىجاد مى کند .موضوعى دىگر که بر لطف
ىک واحد کلّى در نظر دارد ،مىان ٔ
نوشته بىهقى افزوده است ،نکته هاى عبرت آموز اوست در پاىان وقاىع تارىخى و نىز در ِ آخر
ٔ
داستان ها؛ مثال ً در پاىان سرگذشت امىرعلى قرىب و گرفتارى اش ،مى نوىسد« :اىن است
على و روزگارش و قومش که به پاىان آمد و احمق کسى باشد که دل در اىن ِ
غدار و
گىتى ّ
فرىفتگار بندد و نعمت و جاه و ِ
والىت او را به هىچ چىز شمرد ».مردى کتاب خوانده چون
بىهقى ،با معلومات و محفوظات فراوان و ذوقى روشن و قدرتى که در نوىسندگى دارد،
درىافته است که آوردن حکاىات در خالل تارىخ ،نشاط و رغبت خوانندگان را خواهد
افزود .به عالوه ،اىن کار عبث نىست و نکته  ىابى هاى او سبب خواهد شد «تا خفتگان و
به دنىا فرىفته شدگان بىدار شوند و هر کس آن کند که امروز و فردا او را سود دارد».
تأمل در تارىخ بىهقى برمى آىد که وى بر زبان فارسى کمال تسلّط را داشته است.
از ّ
مجموعه لغات او به قدرى وسىع و غنى است که اگر واژه نامه اى از کتاب او
فرهنگ و
ٔ
شىوه
ترتىب دهىم ،تعداد کثىرى کلمات و ترکىبات را دربرخواهد گرفتٔ .
نکته بارىکى که در ٔ
نوىسندگى بىهقى به نظر مى رسد ،د ّقت اوست در به کار بردن کلمات و ترکىبات از هر نوع.
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توجه به مورد
تأمل است :ىکى آن که آشناىى با معنى واژه ها و ّ
اىن صفت از دو لحاظ قابل ّ
استعمال آنها از ىک طرف ،نوىسنده را از به کار بردن مترادفات و کلمات زاىد بى نىاز کرده
و از طرف دىگر ،نثر را به صورتى زدوده و بلىغ جلوه گر ساخته است.
خاص نثر بىهقى ىاد نکرد .هر
نمى توان اىن بحث را به پاىان برد و از آهنگ و طنىن ّ
اىرانى فارسى دان در کالم بىهقى موسىقى پر تأثىرى حس مى کند .اىن آهنگ موزون ،از
ىک سو به
واسطه ِبه گزىن کردن بىهقى است از مىان انبوه واژه ها و ترکىبات و از سوى دىگر
ٔ
6
ِ
تحرک و از آب درآمده و
محصول ُحسن تألىف کالم اوست .درنتىجه ،نثر وى زنده و پر ّ
٭
به اقتضاى مقام ،حرکت و وقار ىا اوج و فرودى آشکار دارد .آنجا که موضوع ،مستلزم
تأمل و اندىشه است ،لحن بىهقى آرام است و سنگىن و عبرت انگىز.
ّ
بىهقى مىگوىد« :غرض من آن است که تارىخ پاىهاى بنوىسم و بناىى بزرگ افراشته گردانم،
چنان که ذکر آن تا آخر روزگار باقى ماند ».امروز ،سال هاى دراز است تا بىهقى و معاصران او
گذشته اند ّاما انصاف که مى دهىم ،مى بىنىم وى به اىن مقصود بزرگ ناىل شده است .حاصل
حد زىادى تأثىر داشته است.
سخن آنکه در اىن توفىق ،بى هىچ تردىد هنر نوىسندگى او تا ّ
توضىحات

 1ــ بدکردارى و بدخوىى در سرشت او تثبىت شده بود.
مبارکه روم).
سوره
شرىفه ،30
آىه
ٔ
ٔ
 2ــ آفرىنش خدا تغىىر ناپذىر است (قسمتى از ٔ
ٔ
 3ــ او (بوسهل زوزنى) کامال ً عصبانى شد (از کوره در رفت).
 4ــ اىستاده نگه داشته بودند تا وانمود کنند که آنها از بغداد آمده اند.
 5ــ امىر از مرگ نجات ىافته ،به خىمه آمد و لباس هاىش را عوض کرد.
 6ــ پىوند مناسب اجزاى سخن را با هم ،حسن تألىف مى نامند.

?

خودآزماىى

 1ــ چرا نوىسنده تارىخ بىهقى را به ىک داستان دراز تشبىه کرده است؟
 2ــ بىهقى در کتاب خود ،عالوه بر وصف اخالق و منش اشخاص ،به توصىف چه مسائل دىگرى
درباره آنها
ٔ
پرداخته است؟
 3ــ از عبارت «مشتى رند را سىم دادند که سنگ زنند» چه پىامى را مى توان استنباط کرد؟
 4ــ هدف بىهقى از آوردن حکاىت هاى مناسب در خالل حوادث چىست؟
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