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محمدمهدی پورقديمی
کارشناس ارشد زبان و ادب فارسی، دبير 
دبيرستان های فسا

مقدمه
 يکــی از شــگردها و تکنيک هــای 
از «ايجاز» است.  نويســندگی اســتفاده 
مؤلف کتــاب تاريخ بيهقی به خوبی از اين 
روش و همچنين چينش واژه ها در اين اثر 
ماندگار بهره جســته است. گويا بيهقی به 
عمد جايگاه کلمات و واژه ها را با وسواس 
انتخــاب کرده تا بتوانــد بهترين اثر را بر 

مخطبان خود بگذارد.
در کتاب فارسی (٢) پايه يازدهم درسی 
اســت تحت  عنــوان «قاضی ُبست» که 
نگارندة اين ســطور جهت آشنايی بيشتر 
دبيران و دانش آموزان عزيز به بررسی نحو 
زبان «ســاختمان جمالت و کوتاهی 

آن» پرداخته ام.

کليدواژه ها: تاريخ بيهقی، قاضی ُبست، 
نحو زبان، جمله، ساختمان جمله

تاريخ بيهقی، اثری اســت بی نظير؛ زيرا 
قسمت اعظم ريشــه های جمال شناسيک 
آن در نظــام زبانی اش نمودار می شــود و 
آن قدر برجسته است که بين آسمان ادب 
و زمين زبان معلق مانده اســت. برخورد 
زبان با جهان نســبت بــه برخورد ادب با 
جهان کامــًال متفاوت اســت و هيچ يک 
نمی تواند وظيفة ديگری را انجام دهد. اين 

اســت که بيهقی بايد برون گرايانه برخورد 
کند و از زبان که ابزار شناخت جهان است 
استفاده کند؛ پس آن را به گونه ای آرايش 
می دهد کــه ما ابزاری بــودن کار زبان را 
فرامــوش می کنيم و ذوقمان محو زيبايی 
آن می شود (جهانديده، ١٣٧٩: ٢٨- ٢٧).
در اين ســطور برای آشنايی با نحو زبان 
درس «قاضی ُبست» آن را به دو بخش 
تقســيم کرده و برای هر کدام مثال هايی 

می آوريم.

الف. کوتاهی جمالت
يکــی از ويژگی های نويســندگی خوب 
از  کوتاهی جمالت اســت. «جملة کوتاه 
نظر روانــی مخاطــب را آزار نمی دهد ... 
کوتاهــی جمله ها در تاريــخ بيهقی، هم 
ريشــه در بالغت کالمــی ابوالفضل دارد 
و هم ريشــه در ســنت نثر نويســندگی 
به عنــوان مثال  گذشــته» (همان: ٢٩). 

در اين درس می خوانيــم: «ناگاه، ديدند 
که چون آب نيرو کرده بود و کشــتی پر 
شده، نشستن و دريدن گرفت. آن گاه آگاه 
شدند که َغرقه خواست شد. بانگ و َهزاهز 
و غريو برخاســت. امير برخاســت. و هنر 
آن بود که کشــتی های ديگر به او نزديک 

بودند» (فارسی يازدهم. ١٣٩٨: ١٧).
در مــواردی بيهقی برای انتقال اطالعات 
و ارتباط بيشتر با مخاطب از نقش فعل ها 
بهرة ديگری جســته است چنان که گاهی 
ميدانــی از افعال ايجاد کــرده که چون 
مغناطيســی همديگر را به خود کشــيده 
و جملــه را بين خود تقســيم می کنند. 
ايــن کوتاهی جمــالت و تراکم فعل ها نه 
تنها باعث ضعفی در نحو کالم نمی شــود 
بلکــه چنان جويباری اســت کــه فخر و 
طمأنينة شــاهانه در آن مــوج می زند (ر. 
ک. جهانديده، ١٣٧٩: ٣٠- ٢٩). به عنوان 
مثال در اين متن يازده جمله به کار رفته 

است:
«و بُبــردم و راه يافتم و برســاندم و امير 
بخوانــد و گفت: «نيک آمــد» و آغاجی 
خادم را گفت: «کيســه ها بيــاور!» و مرا 
گفت: «بســتان؛ در هر کيسه هزار مثقال 
زر پاره است» (فارســی يازدهم، ١٣٩٨: 

.(١٨

 نحو زبان در

بررسی جمله و 
ساختمان آن در درس 

«قاضی ُبست»
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و نمونة زير که دارای شش جمله است:
«ايشان درَجســتند هفت و هشت تن، و 
امير را بگرفتند و بربودند و به کشتی ديگر 
رســانيدند و نيک کوفته شد و پای راست 

اِفگار شد» (فارسی يازدهم. ١٣٩٨: ١٧).
در متن زير نيز از هفت جمله اســتفاده 

شده است:
«و امير از آن جهان آمده، به خيمه فرود 
آمد و جامه بگردانيد و تروتباه شــده بود 
و برنشســت و به زودی به کوشک آمد که 
افتاده  خبری سخت ناخوش در لشکرگاه 

بود» (همان).

ب. ساختمان جمله
در نثرهــای امروزی ســاختمان جمله و 
ارکان آن غالبًا از يک نظم کليشــه وار در 
زبان فارسی پيروی می کند. يعنی جايگاه 
نهــاد، قيد، مفعول، متمم، مســند و فعل 
مشخص شده و دارای معيار و نظام خاصی 
اســت. اما بيهقی هم از شــيوة کليشه ای 
بهــره می گيرد و هم به شــيوة بديع خود 
عمل می کند، که اين امر ريشــه در چند 
اصل دارد. اول اينکــه بيهقی وارث زبان 
ادبی گذشــته اســت. يعنی روح ادبيات 
گذشته در او آشکار است. به همين دليل 
جايگاه ارکان جمله هميشه براساس اين 
ارزش زيباشناســانه تغييــر می کند. دوم 
اينکه موســيقی نثر بيهقی بســيار قوی 
اســت. يعنی گاه دارای روح تراژيک، گاه 
دراماتيــک، زمانــی طــرب و گاهی طنز 
است. ســوم اينکه بيهقی سعی می کند با 
تغيير لحن، پيام خــود را اثرگذارتر کند؛ 
و چهارم اينکه تغيير جای ارکان به شيوة 
تقليد از نثر عربی اســت؛ شيوه ای که در 
زبان پهلوی بســيار نادر اســت و در نثر 
عصر ســامانی تقريبًا هيچ نيست (ر. ک. 

جهانديده، ١٣٧٩: ٣٣- ٣٢).
برای بررســی بهتــر ارکان جمله يعنی، 
فاعل (نهاد)، قيد، مفعول و فعل مثال هايی 

از همين درس می آوريم:

• آوردن فاعل (نهاد) در وسط 
جمله؛

«ای ابوالفضــل، تــو را امير می بخواَند» 
(فارسی يازدهم. ١٣٩٨: ١٨).

• آوردن فاعل (نهاد) در آخر 
جمله؛

«خروش و دعا بود از لشکری و رعّيت» 
(همان: ١٧).

البته و در بيشــتر مواقع فاعل در ابتدای 
جمله قرار دارد.

• آوردن قيد در ابتدای جمله؛
«نيک کوفته شــد» (فارســی يازدهم. 

.(١٣٩٨: ١٧
«سخت شاد شد» (همان: ١٨)

«خيرخير جواب می آوردم» (همان).

• آوردن قيد در وسط جمله؛
«و امير را هيچ نديدمی» (همان). (هيچ 
اســم مبهم است که در اينجا نقش قيدی 

دارد.)

«و اين مرد بزرگ و دبير کافی، به نشاط 
قلم در نهاد» (همان).

«و دل ها سخت متحير شد» (همان).

• آوردن قيد در آخر جمله؛
«و از بســياری نکت، چيــزی که در او 
کراهيتی نبود می فرســتاد فرود سرای» 

(همان).

• آوردن مفعول قبل از فعل؛
«ايشان درَجســتند هفت و هشت تن، و 

امير را بگرفتند» (همان: ١٧).
«پادشاه را سالمت يافتند» (همان).

تــا آن گاه که  را هيچ نديدمی  امير  «و 

نامه ها آمد از پسران علی تکين» (همان: 
.(١٨

«ای بوالفضــل، تو را اميــر می بخواند» 
(همان).

«و اميــر را يافتــم آنجا بــر َزَبِر تخت 
نشسته» (همان).

«و آن نامه ها را بخواند» (همان).
شــاخصه های  و  زيبايی هــا  از  يکــی 
جمله های بيهقی استفاده از بسامد بسيار 
اندک نقش مفعولی است. زيرا در بسياری 
از جمله ها با وجود اســتفاده از اين نقش 
اثری از نشــانة مفعولی ديده نمی شــود. 

مانند مثال های زير:
«به کران آب فــرود آمدند و خيمه ها و 

شراع ها زده بودند» (همان: ١٧).
«اميــر کشتی ها بخواســت و ناوی َده 
بياوردند. يکی بزرگ تر، از جهت نشســِت 

او و جامه ها افگندند» (همان).
(فارســی  تاريک کرده»  خانه  «يافتــم 

يازدهم. ١٣٩٨: ١٨).
«و آغاجــی خادم را گفت: «کيســه ها 

بياور»» (همان).
«من کيسه ها بستدم و به نزديک بونصر 

آوردم» (همان: ٢٠)

• آوردن متمم قبل از فعل؛
«گفت: بونصر را بگوی که امروز ُدُرستم» 
(همان: ١٨). «را» در معنی «به» و حرف 

اضافه است.
«من بازگشــتم و اين چه رفت، با بونصر 
گفتم» (همان). «با» حرف اضافه است در 

معنی «برای».
«و نامه نبشــته آمد. نزديــک آغاجی 
بردم» (همــان). «نزديک» حرف اضافه 

است در معنی «پيش».
«و اين مرِد بزرگ و دبيِر کافی، به نشاط، 
قلم در نهاد تا نزديک نماز پيشــين، از 
اين مهمات فراغ شده بود» (همان). «به» 
حرف اضافــه در معنــی «با»؛ همچنين 
«نزديک» حرف اضافه اســت در معنی 

«حدود» و «حوالی».
«پس، ُرقَعتی نبشــت بــه امير و هر چه 
کــرده بود باز نمــود و مرا داد» (همان). 
«را» در جمله «مرا داد» حرف اضافه به 

معنای «به» است. «به من داد».

ساختمان جمالت بيهقی 
از اين جهت که نحوی 
تکراری و کليشه ای 

ندارد باعث می شود در 
ذهن اثرگذار باشد
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«و آغاجی خادم را گفت: «کيسه ها بياور!» 
و مرا گفت: «بســتان؛ ...»» (همان). هر دو 
«را» حرف اضافه است در معنی «به». پس 

«مرا گفت» يعنی: «به من گفت»

• آوردن متمم بعد از فعل؛
«و نــاوی ده بياوردنــد، يکــی بزرگ تر، 
از جهت نشســت او» (همان: ١٧). «از 
معنی  در  اســت  اضافه  حــرف  جهت» 

«برای».
«مثــال داد تا هزارهــزار ِدَرم به غزنين 
و دو هزارهــزار ِدَرم بــه ديگر ممالک، به 
مستحقان و درويشان دهند ُشکر اين را» 
(همان). «را» حرف اضافه است در معنی 

«برای».
«چنان کــه بار نتوانســت داد و محجوب 

گشت از مردمان» (همان: ١٨- ١٧).
«و از بســياری نکت، چيــزی که در او 
کراهيتی نبود می فرســتاد فرود سرای به 

دست من» (همان: ١٨).
«و اميــر را هيچ نديدمی تــا آن گاه که 
نامه هــا آمد از پســران علی تکين» 

(همان).
«سخت شــاد شد و ســجدة شکر کرد 
خــدای را عزوجل بر ســالمت امير» 
(فارسی يازدهم. ١٣٩٨: ١٨). «را» حرف 
اضافه است در معنی «برای» و همچنين 
«بر» حــرف اضافه اســت در معنی «به 

دليل».
«پيغامی اســت ســوی بونصر در بابی» 
(همان). «سوی» حرف اضافه است در به 

معنی «برای».
«بازگشتم با نامة توقيعی» (همان).

«پس رقعتی نبشت به امير» (همان).
«و ديگــر روز، رقعتی نبشــت به امير و 
حال باز نمود و زر باز فرســتاد» (همان: 

.(٢٠

• آوردن فعل در اول جمله؛
«سجدة شکر کرد خدای را عزوجل بر 

سالمت امير» (همان: ١٨).
«باز گشتم با نامة توقيعی» (همان).

• آوردن فعل در وسط جمله؛
«و بــه کران رود هيرمنــد رفت با بازان 

و يوزان و حشــم و نديمــان و مطربان» 
(همان: ١٧).

«امــا ايزد رحمت کرد پــس از نمودن 
قدرت» (همان).

«خروش و دعا بود از لشکری و رعيت» 
(همان).

«پس، رقعتی نبشــت به امير» (همان: 
.(١٨

و اکثر فعل ها در آخــر جمله يا پيش از 
متمم، قرار گرفته اند.

نتيجه گيری
با توجه به جهان زيبا شناســانه و پرتپش 
و پويــای تاريخ بيهقی، جای آن دارد اين 
اثر گران ســنگ از منظرها و ديدگاه های 
مختلفی مورد تحليل و بررسی قرار گيرد 
و در زمينــة هر يــک از ويژگی های آن، 
مقاله ها و کتاب های بســياری به رشــته 

تحرير در آيد.
بررسی ســاختاری و دســتوری اين اثر 
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ماندگار، بســيار دارای اهميت است و چه 
بســا تحليل نحوی آن موجب درک بهتر 
و دقيق تر معانی و مفاهيم ذکر شــده در 
آن گردد. ســاختمان جمــالت بيهقی از 
اين جهت که نحوی تکراری و کليشــه ای 
ندارد باعث می شود در ذهن اثرگذار باشد. 
گردش در گلســتان واژه ها و عبارت های 
زيبای تاريخ بيهقی موسيقی دل انگيزی را 
به گوش دل می رساند. گويا بيهقی در اين 

گلستان در حال سرودن و نواختن است.


