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چکیده
خلعت به جامه و چیزی همانند آن گفته میشود که پادشاهان و بزرگان به افراد منتخب و برگزیده می بخشیدند و آیین
خلعتبخشی به عنوان یکی از رسوم مهم درباری در تاریخ بیهقی و شاهنامه با شگردهایی خاص از جمله توصیف ،معرفی گردیده
است .پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که بیهقی و فردوسی ،به وسیلۀ کدام یک از ویژگیهای سبکی توانستهاند
توصیفاتی از این رسم ارائه کنند .به همین جهت این مقاله پس از معرفی کوتاهی از این آیین و تاریخچۀ آن در مقدمه ،به
بررسی ترفندهای سبکی در توصیفهای مربوط بهآن پرداخته و مشخصکرده که بیهقی و فردوسی در این توصیفهای دقیق بر کدام
یک از خصوصیات سبکی ،برای بیان هرچه بهتر ،تاکید کردهاند و در این زمینه چه تفاوتها و شباهتهایی با یکدیگر دارند و
همچنین ،آشکار نموده است که در این دو اثر عالوه بر ویژگیهای مشترکی همچون به کارگیری انواع مختلف صفت و قید،
خصوصیات منحصربفرد و متمایز دیگری نیز وجود دارد .مانند بهرهگیری از لغات و اصطالحات عربی ،بیان ویژگیهای
پایدار شخصیتها و ذکر تاریخ برگزاری آیین خلعتبخشی در تاریخ بیهقی و یا انعکاس شادی حاصل از دریافت خلعت و به
کارگیری گسترده از صنعت مبالغه برای توصیف هدایا و یا شخصیت گیرندگان خلعت در شاهنامه.
کلمات کلیدی :خلعتبخشی ،رسوم درباری ،ویژگیهای سبکی ،توصیف
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 -1مقدمه
واژۀ خلعت در لغت به هدیهای گفته میشود که پادشاهان و بزرگان در گذشته به مناسبتهای
مختلف به اشخاص خاص و برگزیده میدادند .این هدایا «جزئی از لوازم تشریفاتی مقامات و مناصب
بود»(اصطالحات دیوانی ،انوری :ص )37و معموال به افرادی که شغل جدیدی در دربار و دیوان به
دست میآوردند ،داده میشد که برای این اشخاص ،نشانۀ شکوه و عظمت بود.
هدیه دادن از جمله اموری است که در تمام دنیا به ویژه ایران ،سابقه و پیشینهای طوالنی دارد.
«خلعت بخشیدن به عنوان قدردانی ،در نزد شرقیان ،رسمی بسیار کهن است و نخستین کس از
امیران مسلمان که این رسم را معمول داشت ،هارونالرشید بود» (فرهنگ البسۀ مسلمانان ،دزی:
ص .)11در ایران پیش از اسالم نیز همچون دورههایی مانند هخامنشیان و ساسانیان ،این رسم رواج
داشت و پادشاهان در این دوران ،بر اساس باورها و اعتقادات دینی خویش در طول سال و به عناوین
مختلف ،خلعتهای فراوانی را به آتشکدهها که مکانهای مقدسی برای آنان به شمار میآمد ،تقدیم
میکردند؛ زیرا «اصل و اساس دین هخامنشیان ،پرستش آتش بود»(آیین مغان ،رضی :ص .)55به
همین علت آنان سعی میکردند با اهدای هدیه ،آتش شعلهور در آتشکدهها را همواره روشن و فروزان
نگاه دارند .رسم خلعتبخشی در جشنهایی مانند عید نوروز نیز از سابقه و پیشینۀ بسیاری برخوردار
است ،به گونهای که در دورۀ پیش از اسالم ،همزمان با فرا رسیدن بهار« ،رسم شاهان ساسانی این
بود که به سرداران ،لباسهای بهاری و تابستانی خلعت میدادند» (تمدن اسالمی در قرن چهارم ،متز:
ص.)465
از سویی ،چگونگی توصیف آیین خلعتبخشی در کتاب تاریخ بیهقی و شاهنامه ،قابل بررسی و
تحلیل است .به عالوه اینکه خالقان این آثار در بیان و به تصویر کشیدن این آیین دیرینه ،از ویژگیها
و شگردهای خاصی بهره جستهاند و از توصیفهای گوناگون و روشهای مختلفی استفاده کردهاند و این
رویداد بسیار مهم را به وسیلۀ ترفندهای ادبی و زبانی به نمایش گذاردهاند که این موضوع ،پرسش
اصلی پژوهش حاضر بوده و نیز ،بررسی میزان توانایی صاحبان آثار یاد شده در خلق توصیفات
مربوط به آیین خلعت بخشی ،هدف اصلی این مقاله است.
 -2اهمیت و ضرورت تحقیق
بررسی آیینهای کهن و شیوۀ بیان این رسوم در متون پیشین و نیز نحوۀ برگزاری آیینها و مسائل
مرتبط با آنها از اهمیت و ارزش ویژهای در مطالعات و پژوهشهای علمی ،فرهنگی و ادبی برخوردار
است؛ این نکته هم از بعد مسائل فرهنگی و هم به لحاظ سبکشناسی اهمیت دارد و منطقی که
منجر به انجام این پژوهش شد ،اهمیت ،سهم بزرگ و نقش مهمی بود که این آیین در فرهنگ
ایرانی داشته است .به عالوه علت دیگری که نگارندگان را به سوی انجام این پژوهش سوق داده،
هنرنمایی بیهقی و فردوسی در به تصویر کشیدن آیین خلعت بخشی و بررسی شگردهای ادبی آنان
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در توصیف این آیین درباری بوده است .بنابراین موضوع مقالۀ حاضر از نظر بررسی پیوند میان سبک
نگارش بیهقی و بیان آداب و رسوم درباری ،تازه است.
 -3پیشینۀ بحث
درخصوص آیینها و رسوم درباری و بررسی جامعه شناسانه و فرهنگی آنها پیش از این پژوهشهایی
انجام شده است؛ برای مثال میتوان به مقاالتی مانند درنگی بر برخی از آداب و رسوم دربار غزنه با
تکیه بر تاریخ بیهقی نوشتۀ احمد امیری خراسانی و مجاهد غالمی و نیز نگاهی به خلعت و خلعت
پوشی در تاریخ بیهقی نوشتۀ جهاندوست سبزعلیپور اشاره کرد .نوشتههای دیگری نیز به تحلیل
سبک ادبی تاریخ بیهقی پرداختهاند؛ از آن جمله است « :هنر سبکی بیهقی در توصیف داستان
حسنک وزیر» ،نوشتۀ مرتضی عمرانی که در آن به بررسی ویژگیهای سبکی بخشی از کتاب تاریخ
بیهقی پرداخته و نیز مقالۀ تحلیل سبکشناسی تاریخ بیهقی بر مبنای ترکیبات اشتقاقی ،نوشتۀ
پروین گلیزاده ،اما تا آنجا که نگارندگان اطالع دارند ،پژوهش مستقلی دربارۀ بررسی آیین خلعت
بخشی و تحلیل توصیفهای بیهقی از این آیین ،نگارش نیافته است.
در خصوص شاهنامه نیز مقاالتی وجود دارند که یا به بررسی آداب و آیینهای ایرانی پرداختهاند و
یا به تحلیل سبکشناسانه روی آوردهاند که از آن جمله میتوان به بررسی و تحلیل چند رسم پهلوانی
در متون حماسی و یا دو نوع واو نویافته در علم معانی با تکیه بر شاهنامۀ فردوسی نوشتۀ جمعی از
نویسندگان ،اشاره کرد ،در حالیکه تاکنون تحقیقی در زمینۀ پیوند آداب و رسوم و بررسی سبک
شناسانه در شاهنامه صورت نگرفته است.
 -4شیوۀ کار
در این پژوهش پس از معرفی کوتاه آیین خلعتبخشی و مسائل مربوط به آن ،به بیان مهارت
بیهقی و فردوسی در توصیف دقیق این آیین پرداخته شده و ویژگیهای سبکی آنان در بیان این
توصیفها در جاهایی که از این آیین نام بردهاند ،بیان شدهاست.
 -5بیان آداب و رسوم درباری در سبک نثر بیهقی و سبک دورۀ سامانیان
همانگونه که آشکار است ،تغییر و تحول در سبکهای مختلف نثر به تغییرات سیاسی و اجتماعی
در جامعه بستگی دارد و یکی از مهمترین پیامدهای تحوالت در جامعه ،شکل گیری سبکهای گوناگون
ادبی است .تاریخ بیهقی ،اثری منحصر به فرد و ویژه است و « باید آن را به کلی ،علیحده و از کتب
مخصوص بین بین شمرد ،زیرا شیوۀ خود متفرد و نظیرش نایاب است» (سبک شناسی ،بهار :ص.)313
این کتاب دربردارندۀ مطالب جامعهشناختی و مسائلی مربوط به آداب و رسوم درباری از جمله
خلعتبخشی است .غزنویان با وجود آنکه نژادی غیر ایرانی داشتند ،در دامان دربارهای ایرانی رشد
یافته بودند و بسیاری از رسوم و آیینهای عهد سامانی را ادامه میدادند« .محمود غزنوی و بعدا
سلجوقیان در موارد بسیار و از جهات مختلف ،خود را به عنوان محرک و مشوق استعداد ایرانی جلوه
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گر ساخته و به اندازه ای تن به قبول استعداد ایرانی دادند که میتوان برخی از ایشان را از لحاظ
فرهنگی ،ایرانی شده تلقی کرد» (تاریخ ایران در قرون نخستین اسالمی ،اشپولر:صص .)198 ،197
بنابراین نثر دورۀ غزنوی نیز تا حدودی دنبالۀ نثر دورۀ پیشین یعنی عهد سامانی است .بیشتر
کتابهایی که به این نوع نثر نوشته شدهاند ،از جمله تاریخ بیهقی به بیان مسائل و امور اجتماعی،
فرهنگ ،آداب و سنن دورهای از تاریخ ایران پرداختهاند.
به طور کلی غزنویان عالقۀ فراوانی به ماندگار کردن نام و آوازۀ خویش در تاریخ داشتند ،از این رو
توجه بسیاری به ثبت دقیق برگزاری آداب و رسوم درباری از جمله خلعتبخشی نشان میدادند .از
مهمترین ویژگیهای سبک نگارش بیهقی نیز ،توصیف دقیق و جمالت طوالنی و پی در پی است و
بیهقی به وسیلۀ این دو ویژگی سبکی بسیار مهم و نیز به یاری شیوۀ داستان پردازی ،توانسته به
خوبی از عهدۀ ،خواستههای سالطین غزنوی برآید و به آنچه که آنان میخواستند و به آن عالقه
داشتند ،جامۀ عمل بپوشاند .درواقع بیهقی عالوه بر اینکه در بیان پیشامدهای دربار ،دقیق بوده ،به
وسیلۀ برخی از ویژگیهای سبکی ،شکوه و عظمت دربار غزنویان را نیز به تصویر کشیده و با ذکر
جزئیات مربوط به آیینهایی مانند خلعت بخشی ،بذل و بخشش پادشاهان غزنوی به ویژه سلطان
مسعود را نشان داده است.
فردوسی نیز از جملۀ شاعران سبک خراسانی و دورۀ سامانیان است .در این دوره نیز توجه به
فرهنگ و ثبت آیینهای مهم درباری رونق چشمگیری یافته بود .از سویی « سامانیان بسیار فرهنگ
دوست بودند و مخصوصا به فرهنگ ملی توجه داشتند» (سبکشناسی شعر ،شمیسا:ص )25که همین
امر سبب گردید بسیاری از شاعران همچون فردوسی در این برهه از زمان به بیان فرهنگ ،آداب و
رسوم و تاریخ ایرانی در اشعار خود روی بیاورند.
 -6توصیف
توصیفهای دقیق از ویژگیهای برجسته و «یکی از مهمترین نمودهای زیباشناسانۀ تاریخ بیهقی
است» (ارزشهای ادبی تاریخ بیهقی ،صنعتی :ص .)163بیهقی در توصیف صحنهها ،شخصیتها و آداب
و رسوم رایج در دورۀ غزنویان به خوبی عمل کرده و حتی از بیان کوچکترین جزئیات نیز فروگذار
نکرده است .فردوسی نیز در خلق تصاویری از آیینهای درباری به دقت ،عمل کرده و به ذکر بسیاری
از مسائل جزئی هم پرداخته است .یکی از ویژگیهای بسیار مهم توصیفات در شاهنامه و تاریخ بیهقی،
اشاره به رنگ ،جنس ،موقعیت جغرافیایی و مقدار و تعداد اجناسی است که به عنوان هدیه و خلعت
به افراد داده میشد .تا جاییکه این هنرنمایی سبب شده تا اطالعات ارزشمند بسیاری در زمینههای
گوناگون از دورههای مختلف بر جای بماند؛ زیرا اگر آنان تنها به بیان تاریخ ،گزارش واقعیت و بیان
مسائل کلی بسنده میکردند و در بیان مطالب ،از شگردهایی خاص یاری نمیجستند ،آثاری ماندگار
و مفید از خویش به یادگار نمیگذاشتند .آن دو در توصیف چگونگی هدیهها ،خلعتها و صلههایی که
در دربار پادشاهان به افراد مختلف اهدا میشد ،با دقت به ذکر تمام جزئیات میپردازند و کوچکترین
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نکتهای را در این زمینه فراموش نمیکنند .در زیر به نمونه هایی از انواع مختلف توصیف پرداخته
میشود.
 -7ویژگیهای سبکی بیهقی و فردوسی در بیان مسائل مربوط به خلعتبخشی
یکی از ویژگیهای ممتاز و منحصر به فردی که کتاب تاریخ بیهقی را از کتابهای دیگر متمایز کرده
و به هنر نویسندگی بیهقی تبدیل گشته ،توصیفهای دقیق آن است .این ویژگی ،تاریخ بیهقی را به
یکی از آثار داستانی مبدل ساخته و به این کتاب ارزشمند ،جنبۀ داستانگونه داده است .نویسنده بر
اساس مشاهدات و یادداشتهای روزانۀ خود و نیز سخنان افراد مورد اطمینان به توصیف دقیق رویدادها
و شخصیت افراد پرداخته و همین شیوۀ نگارش سبب شده تا امروزه خوانندگان پس از گذشت قرنها
از تاریخ نگارش این کتاب ،با خواندن آن ،گویی در مقابل صحنۀ تئاتر قرار بگیرند و اندوه یا شادی
شخصیتها را با تمام وجود احساس کنند.
همانگونه که توصیف خلعتبخشی در تاریخ بیهقی از اهمیت بسیاری برخوردار است ،در شاهنامه
نیز جایگاه مهمی دارد و در هرکدام ازاین آثار دارای ویژگیهایی خاص میباشد .فردوسی نیز همچون
بیهقی به خلق توصیفات دقیق ،پایبند است ،اما گاهی به شیوههایی متفاوت و گاه نیز با روشهایی
یکسان .در ذیل به مواردی از این ویژگیها و شگردهای خاص اشاره میگردد:
 -1 -7بیان جنس خلعتها
بیهقی و فردوسی ،گاه در توصیفهای خود به بیان جنس هدایا و خلعتها میپردازند« :و آن روز تا
شب نیز نثار میآوردند نماز دیگر نسخت بخواست مقابله کرد با آنچه خازنان سلطان و مشرفان درگاه
نبشته بودند و آن را صنفصنف پیش امیر آوردند ،بیاندازه مالی از" زرینه" و "سیمینه" و جامههای
نابریده» (تاریخ بیهقی :ص)207؛ « صد پاره جامه و همه قیمتی از هر دستی ،از آن ده به" زر" و
پنجاه نافۀ مشک و صد شمامۀ کافور و دویست میل شارۀ بغایت نیکوتر از قصب» (همان،ص)445؛
«یکــــی جـــــامۀ شــهــریـاری بــه زر

ز یاقـــوت و پیــــروزه ،تــــاج و کمـــر»
(شاهنامه ،ص)128

 -2 -7بیان شهر یا کشوری که خلعتها در آنجا ساخته میشدند
بیهقی و فردوسی گاهی در توصیف از آیین خلعت بخشی ،برای آنکه تصویر دقیقتری ارائه کنند،
به شهر یا کشوری که هدایا و خلعتها در آنجا ساخته و تهیه میشدند و یا ملیت هدایای انسانی اشاره
میکنند« :پنجاه تیغ "هندی" و جامی زرین از هزار مثقال پر مروارید و ده پاره یاقوت و بیست پاره
لعل "بدخشی" به غایت نیکو و ده اسب "خراسانی" ختلی به جل و برقع دیبا و پنج غالم "ترک"
قیمتی» (تاریخ بیهقی :ص)445؛ «بیست اسب آوردند بر اثر پیالن با زینهای زرین ،نعل زر بر زده و
ساختهای مرصع به جواهر بدخشی و پیروزه و اسبان گیلی» (همان ،ص )643؛
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« پرســـتار چینـــی و رومی غـــــــــالم

پر از مشــــک و عــــنبر دو پیـروزه جام»
(شاهنامه،ص)349

 -3 -7بیان رنگ خلعتها
اشاره به رنگ خلعتها و هدایا نیز ،از جمله ویژگیهای مهم توصیف آیین خلعت بخشی در تاریخ
بیهقی و شاهنامه به شمار میرود .به طور مثال«:پیش آمد با خلعت :قبای سیاه و کاله دو شاخ و کمر
زر» (تاریخ بیهقی :ص)209؛ «رسول ،صندوقهای خلعت بخواست ،پیش آوردند یکی از آن دیبای
سیاه ودیگر از هر جنس» (همان ،ص)508؛
« صـد از اسـپ با زین و زریـــــن ســتـام

صـــد اســتر سیـه مــوی و زریـن لگــام»
(شاهنامه ،ص)154

 -4 -7بیان صفات عددی
بیهقی و فردوسی ،گاهی در توصیف چگونگی خلعتها به تعداد آنها نیز اشاره میکنند .به طور مثال
در بیان کیفیت هدیۀعلی عیسی به هرون چنین مینویسد« :دویست اسب خراسانی با جلهای دیبا و
بیست عقاب و بیست شاهین و هزار اشتر آوردند» (تاریخ بیهقی ،ص)643؛ «پانصد هزار و سیصد
پاره بلور از هر دستی و صد جفت گاو و بیست عقد گوهر سخت قیمتی» (تاریخ بیهقی ،ص)643؛
« نهــادند مهــــد از بر پنــج پیــــل

ز پیــروزه رخشــــان بـه کـــردار نیـــل»
(شاهنامه ،ص)128

 -5 -7به کارگیری قیدها برای نشان دادن اهمیت دریافتکنندگان خلعت در تاریخ بیهقی
در میان توصیفهای بیهقی در خصوص آیین خلعت بخشی ،افرادی که این خلعتها را دریافت
میکنند ،جایگاه مهمی دارند .در این خصوص نیز مهارت و هنرمندی بیهقی مثال زدنی است .به طور
مثال ،وی در نمونههای زیر با شگردهای مختلف ،اهمیت مقام افراد دریافت کنندۀ خلعت را بیان
میکند « :و فقیه بوبکر حصیری را خلعتی پوشانیدند سخت گرانمایه ،چنانکه ندیمان را دهند» (همان:
ص .)42
بیهقی در این جمله با به کارگیری قید سخت و جمله کوتاه" چنانکه ندیمان را دهند" به مقام
واال و ارزش و اهمیت ندیمان اشاره میکند و در جایی دیگر نیز ،به وسیلۀ چندین قید تاکیدی ،اهمیت
این افراد را نشان میدهد .او در توصیف چگونگی خلعت یافتن حسن سلیمان نیز اینگونه مینویسد« :
طاهر مثال داد حسن سلیمان را تا با خلعت سوی شهر رفت با بسیار لشگر و اعیان با وی و شهر را
آذین بسته بودند" ،بسیار" نثار کردند و وی را در سرایی که ساخته بودند؛ "سخت" نیکو فرود آوردند
و مردمان" نیکو" حق گذاردند» (تاریخ بیهقی :ص .)21
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 -6 -7توصیف اهمیت دریافتکنندگان خلعت در شاهنامه
معموال بیشتر افرادی که در زمرۀ دریافتکنندگان هدایای شاهانه قرار میگیرند از اهمیت و جایگاه
واالیی برخوردارند و فردوسی ،همواره کوشیده است تا در شاهنامه ،جایگاه مهم آنان را با شیوههایی
مختلف نشان دهد .به طور مثال ،وی در داستان کیقباد ،برای نشان دادن اهمیت رستم به عنوان
گیرندۀ خلعت ،از آرایۀ مبالغه استفاده میکند:
کـه او مـاندمـان یـــــادگار از مهـان »
« به یک موی دســـتان نیــرزد جهــــان
فردوسی پس از چند بیت در توصیف چگونگی خلعت رستم ،اینگونه میسراید:
« فرســـتاد نزدیـــک دســتان سـام

که خلعـــت مـرا زیـــن فزون بود کـــام»
(شاهنامه ،ص)128

 -7 -7توصیف شخصیتها
شخصیت پردازی در داستانها امری بسیار مهم است و اهمیت بسیار زیادی دارد تا جایی که «باید
شخصیتها را پایههایی دانست که ساختمان یک اثر بر روی آنها ساخته می شوند» ( منشأ شخصیت
در ادبیات داستانی ،دقیقیان ،ص  .)17توصیفهای مربوط به آیین خلعتبخشی از بخشهای مهم تاریخ
بیهقی هستند و شخصیتها در این توصیفها جوالن ویژهای دارند و بسیار مورد توجه بیهقی قرار
میگیرند .او در این بخشها به رعایت مساوات و برابری در بیان صفات نیک و بد افراد اهمیت فراوانی
میدهد و با این کار عالوه بر رعایت صداقت و راستی ،چهرۀ اشخاص را به گونهای واقعی به تصویر
میکشد .بیهقی در این توصیفها واقعنگر است و دیدش نسبت به شخصیتها مطلق نیست به این معنا
که اگر صفات نیک شخصی را بیان میکند ،ویژگیهای منفی او را نیز از یاد نمیبرد« .خوانندگان در
کتاب بیهقی با اشخاصی رو به رو میشوند که آنها را به مدد نکته بینی و حسن بیان او به تدریج
میشناسند» (هنر نویسندگی بیهقی ،یادنامۀ ابوالفضل بیهقی ،یوسفی :ص  .)804به طور مثال در
نمونۀ زیر ،بیهقی در توصیف شخصیت حاجب بلگاتگین به سه نکتۀ مهم توجه کرده است که عبارتند
از )1 :آوردن سه صفت متنوع برای یک شخص )2 ،دقت در توصیف نوع شخصیت و رعایت اعتدال
و صداقت )3 ،آوردن جملۀ عربی برای تأیید کالم خود و جلب توجه مخاطب .در موارد زیر به نوع
کاربرد اشاره میشود:
«پیش آمد با خلعت ،قبای سیاه و کاله دو شاخ و کمر زر و به خضرا رفت و رسم خدمت به جا
آورد .امیر او را بنواخت و بازگشت و به دیوان خواجه آمد و خواجه وی را بسیار نیکویی گفت و به
خانه باز رفت و بزرگان و اعیان مر او را سخت نیکو حق گزاردند و حاجببزرگی نیز قرار گرفت برین
محتشم و مردی بود که از وی رادتر و فراخ کندوریتر و جوانمردتر کم دیدند؛ اما طیرگی قوی بر وی
مستولی بود و سبکی که آن را ناپسند داشتند و مرد بیعیب نباشد؛ الکمال هلل عزّ و جلّ» (تاریخ
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بیهقی :ص .)209در نمونۀ زیر نیز ویژگیهای مثبت و منفی سعید صراف هردو در کنار هم بیان
میشود و جمله عربی به گونهای تاثیرگذار و زیبا در تأیید جملۀ نخست میآید.
«و سعید صراف کدخدای غازی به آسمان شد و لکل قوم یوم و الحق نه نازیبا بود در کار ،اما یک
چیز خطا کرد که او را بفریفتند تا بر خداوندش مشرف باشد و فریفته شد به خلعتی و ساخت زر که
یافت» (همان :ص .)52
در جایی دیگر ،بیهقی در توصیف خلعت پوشی احمد ینالتگین ابتدا به بیان ویژگیهای مثبت این
شخصیت میپردازد و در پایان با بیان جمله ای عربی (این پایان زمان دیدار با وی بود) و نیز دو
جملۀ کوتاه فارسی (از راه راست بگشت ،راه کژ گرفت) به گمراه شدن او از راه راست اشاره میکند و
به این ترتیب ابعاد منفی شخصیت او را نیز به تصویر میکشد:
«امیر احمد را گفت :به شادی خرام و هشیار باش و قدر این نعمت را بشناس و شخص ما را پیش
چشم دار و خدمت پسندیده نمای تا مستحق زیادت نواخت گردی .جواب داد که آنچه واجب است
از بندگی به جای آرد و خدمت کرد و اسب ساالر هندوستان بخواستند و برنشست و برفت و کان
آخر العهد بلقائه ،که مرد را تباه کردند تا از راه راست بگشت و راه کژ گرفت» (همان :ص .)420
در شاهنامه مواردی که به توصیف شخصیت دریافتکنندگان خلعت مربوط میشود اندک است و
فردوسی در بیان چگونگی اینگونه شخصیتها بر خالف دریافتکنندگان خلعت در تاریخ بیهقی ،عمل
کرده و به وسیلۀ قیود حالت و یا صور خیالی چون تشبیه ،برخی حاالت درونی آنی و لحظهای این
شخصیتها را به تصویر کشیده و همچون بیهقی به ویژگیهای مختلف اخالقی و پایدار گیرندگان خلعت
اشاره نمیکند .همچنین ذکر این نکته الزم است که فردوسی در مقایسه با بیهقی شخصیتها را ادبیتر
توصیف میکند و در این راه از آرایههای ادبی مختلف بهره میگیرد .به عالوه او در بیشتر این توصیفات
به خصوصیات ظاهری افراد نیز اشاره میکند.
« هجیــــر آمد از پیـش خســرو "دمـان"
ابا خـــلعـت و خـــــوبی و خــــــرمی

"گــرازان و خـــندان و دل شـادمــــان"
تـو گـفتـی همــی بــرنــوردد زمــــــی»
(شاهنامه ،ص)497

نگه کـرد و شد چـون گــل اندر بهـــار»
« ســـیاوش بـــدان خـلـعــت شـهریـار
(همان ،ص)250
فردوسی در ابیات زیر ،شخصیت سیندخت را به عنوان یک دریافتکنندۀ خلعت از دو جهت
توصیف میکند:
« سخنها چــو بشـــنید ازو پهــلـــوان

زنـی دیــــد بـــا رای و روشـــــنروان
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به رخ چــــون بهار و بـه بــاال چو ســــرو

میانش چــو غـــرو و به رفـــــتن تـــذور»
(همان ،ص)88

 -8 -7انعکاس شادی در توصیفهای مربوط به آیین خلعت بخشی در شاهنامه
روحیۀ شاد و پرنشاط ،یکی از ویژگیهای فکری سبک خراسانی و نیز اشعار فردوسی است .شعر
این دوره « به طور کلی شعری شاد و به دور از یآس و بدبینی است» (سبکشناسی شعر،شمیسا:
ص .)38این ویژگی سبکی در توصیفهای فردوسی از چگونگی آیین خلعتبخشی به گونهای تاثیرگذار
نمایان شده و احساسات دریافتکنندگان خلعتها را به خوبی نشان داده است .به بیان دیگر ،نشان
دادن شادی افراد دریافتکنندۀ خلعت از ویژگیها و شگردهای خاص فردوسی در توصیف هرچه
دقیقتر فضای این رسم دیرینه است که در ادامۀ بحث به ذکر نمونههایی از آن پرداخته میشود .در
ابیات زیر که دربارۀ خلعتبخشی خسرو انوشیروان به مهران ستاد است ،خسرو ،عالوه بر خلعتی که
به وی میبخشد ،هدایایی را نیز به یاران و همراهانش اعطا میکند و به این ترتیب موجب شادی آنان
میشود:
فـرستــاده را داد و کـــــرد آفــــــرین
« نهـادند مهـــر از بــر مشــــک چیــــن
بیـاراسـت کـــان کـــــس نــدارد به یـــاد
یکــــی خــلعت از بهر مهــران ســـــتاد
فرسـتـــاده را آشــــکار و نهـــــان
کــــه دادی کســــی از مهــــان جـهــان
ز دینآـار وز مشـــکشان کــــرد شـــــاد»
همـــــان نیــــــز یارانـش را هـــدیه داد
(شاهنامه ،بیت )2228
در جایی دیگر ،فردوسی بارمان را پیش از دریافت خلعت از افراسیاب ،شاد و سرفراز توصیف میکند:
« بشد بارمــــان نـــزد افراســــــیاب
یکــی خلعـتش داد کــانــدر جهـــــان

شکــفته دو رخســـار بــا جـــــاه و آب
کـس از مهـتران نســــتد آن از مهــــان»
(همان ،ص ،106بیت .)189

نمونۀ دیگر:
فــریبــرز نزدیــک رســــتم رسیــد
« چـو این بنـــد بد را ســـر آمــد کلیـــد
بـدو انــدرون تــــاج گوهـــر نگـار»
به دل شــــــاد بـا خـلعـت شهـــــریار
(شاهنامه ،ص ،417بیت )951
در همۀ این نمونههای شعری ،فضای شادی وجود دارد ،این در حالی است که توصیفات مربوط به
آیین خلعتبخشی در تاریخ بیهقی ،شادی چندانی را به مخاطبین القا نمیکند.
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 -9 -7ذکر تاریخ در توصیف آیین خلعتبخشی
ذکر تاریخ در بیان و توصیف بیشتر خلعت بخشیها در تاریخ بیهقی نشاندهندۀ اهمیت این آیین
نزد غزنویان به ویژه سلطان مسعود است و بیهقی با این کار عالوه بر انجام رسالت و تعهد نویسندگی
و تاریخ نگاری خویش ،آیندگان و خوانندگان را با اهمیت و جایگاه ویژه این رسم آشنا میکند .بیهقی
برای دقیقتر بیان کردن مسائل و رویدادهای دربار غزنوی از شیوۀ ثبت تاریخ استفاده کرده و پیش
از شروع بیشتر توصیفهای مربوط به آیین خلعت بخشی ،روز ،ماه و گاه سال آن را نیز بیان کرده و
به این ترتیب ،اهمیت این رسم را نشان داده است ،در حالیکه فردوسی در شاهنامه ،به دلیل
برخورداری از ویژگیهای حماسی هیچگاه زمان و تاریخ دقیق اجرای این رسم را بیان نمیکند.
«و روز چهارشنبه پنج روز مانده بود از ذوالقعده دو خلعت گرانمایه دادند بدر حاجب را و ارتگین
حاجب را؛ از آن حاجب بزرگی و از آن ارتگین ساالری غالمان و به خانه ها بازرفتند» (تاریخ بیهقی:
ص.)981
 -10 -7صفات نشاندهندۀ کثرت و فراوانی
همانگونه که آشکار است ،صفات از جمله عناصر مهمی هستند که همواره شاعران و نویسندگان
را در توصیفات بلیغ ،زیبا و دقیق یاری میکنند و نقش روشنگری را در کالم بر عهده دارند .بررسیهای
صورت گرفته دربارۀ ویژگیهای سبک بیهقی نشان میدهد این نویسنده با توجه به اهمیت آیین خلعت
بخشی در دربار غزنوی ،سعی در هرچه دقیقتر و با شکوهتر نمایش دادن این رسم داشته و برای این
امر از صفات نشانگر کثرت و فراوانی استفاده کرده است که در ذیل به آنها اشاره میشود:
الف) صفت مبهم چندان
یکی از انواع صفاتی که بیهقی در توصیفهای خود به ویژه توصیفهای مربوط به آیین خلعتبخشی
از آن استفاده کرده ،صفت مبهم است .به طور معمول اینگونه صفات بر مقداری نامعین داللت دارند،
اما بیهقی ،به وسیلۀ آوردن جمالتی کوتاه و تاثیرگذار در ادامۀ این صفت ،کثرت و افزونی را نشان
میدهد « :خواجه بوسهل زوزنی آنجا پیش آمد؛ گریخته از غزنین و امیر او را بنواخت و مخف آمده
بود با اندک مایه تجمل و چندان آلت و تجمل آوردندش اعیان امیر مسعود که سخت به نوا شد»
(تاریخ بیهقی :ص.)21
«و چندان جامه و طرایف و زرینه و سیمینه و غالم و کنیزک و مشک و کافور و عناب و مروارید
و محفوری و قالی و کیش و اصناف نعمت بود درین هدیه سوری که امیر و همۀ حاضران بتعجب
بماندند» (همان :ص .)637
ب) عدد صد
در برخی از بخشهای مربوط به آیین خلعتبخشی در شاهنامه ،عدد صد ،نشاندهندۀ کثرت است
و بر افزونی بسیار و گاهی تعدادی بیش از صد داللت دارد .فردوسی در بیت زیر ،ازکلمه صد برای
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نمایش افزونی خلعتها و هدایا بهره جسته است .این بیت به خلعتی که کی کاووس برای رستم آماده
کرده بود مربوط میشود:
« صــــد از مــــاهرویــان زریـــن کمــر

صـــــد از مشـک مـــویان با زیــب و فــر»
(شاهنامه ،ص)154

 -11 -7قیود بیانکنندۀ شدت ،چگونگی و جامعیت
بیهقی در توصیف آیین خلعت بخشی با دقت خاصی عمل میکند و این تیزبینی را با مهارت
نویسندگی در هم می آمیزد .او در این زمینه از قیدها و صفاتی بهره میگیرد که مقدار ،شدت و
چگونگی هدایا را نیز روشن می کنند .از مهمترین قیدهای این حوزه عبارتند از سخت ،نیکو ،بسیار،
بغایت ،کران تا کران ،پاک« :پس طاهر مثال داد حسن سلیمان را تا با خلعت سوی شهر رفت با
بسیار لشگر و اعیان با وی و شهر را آذین بسته بودند؛ بسیار ثنا کردند و وی را در سرایی که ساخته
بودند" ،سخت" نیکو فرو آوردند و مردمان را "نیکو" حق گزاردند» ( تاریخ بیهقی :ص)20؛ «و دیگر
روز بوسهل حمدی را که از وزارت معزول گشته بود ،خلعتی "سخت" نیکو دادند جهت شغل اشراف
مملکت ،چنانکه چهار تن که پیش از این شغل اشراف بدیشان داده بودند شاگردان وی باشند با همۀ
مشرفان درگاه و پیش امیر آمد و خدمت کرد .امیر گفت تو را حق خدمت قدیم است؛ دوستداری و
اثرها نمودهای در هوای دولت ما .این شغل را به تمامی به جای باید آورد؛ گفت فرمانبردارم و بازگشت
و به دیوان رفت .خواجه او را بر دست چپ خود بنشاند؛ "سخت" به رسم و "سخت بسیار" نیکویی
گفت و وی را نیز حق گزاردند و آنچه آوردند ،به خزانه فرستاد» (همان :ص)208؛ «صد کنیزک
هندو" بغایت" نیکو رو» (همان :ص)642؛ «و دویست میل شارۀ "بغایت" نیکوتر از قصب» (همان:
ص)445؛
« بـه زال سپهـبد سپــــرد آن زمـــان
«شمـــا را همـه پـــاک بـرنا و پیــر

همـه چیــزها از کــران تا کــران»
(شاهنامه ،ص)92
ستانـم همــه خـــلعــت از اردشـیر»
(همان،ص  ،884بیت )368

 -12 -7صفات مرکب و تفضیلی
بیهقی گاه برای آنکه توصیف کاملتری از مراسم خلعت بخشی ارائه دهد و به جزییات با دقت
بیشتری بپردازد ،از صفات مرکب استفاده میکند که در ادامه به نمونههایی از این کاربرد اشاره میشود.
او در توصیف هدیۀ علی عیسی به هارون چنین مینویسد « :کمرها و ساختهای "مرصع به جواهر"»
(تاریخ بیهقی :ص)643؛ «امیر فرمود تا کمر شکاری آوردند "مرصع به جواهر" و وی را پیش خواند
و به دست عالی خویش بر میان او بست» (همان :ص .)193واژۀ مرصع ،خود به تنهایی به معنای
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آراسته به جواهر یا جواهر نشان است ،اما بیهقی در تاریخ خود این کلمه را به همراه واژۀ جواهر به
کار برده و نوعی حشو ملیح ساخته که مالل آور و زائد به نظر نمیرسد.
در نمونههای دیگر ،بیهقی در توصیف چگونگی خلعتها از صفات تفضیلی استفاده میکند« :پنجاه
نافه مشک و صد شمامۀ کافور و دویست میل شارۀ بغایت " نیکوتر از قصب"» (همان :ص)445؛
«کنیزکان شارهای باریک در سفطهای"نیکوتر از قصب"» (همان :ص )642؛ «آن را صنف صنف
پیش امیر آوردند ،بیاندازه مالی از زرینه و سیمینه و جامههای نابریده و غالمان ترک گرانمایه و
اسبان و اشتران"بیش بها"» (همان :ص.)207
تعداد صفتهای مرکب و تفضیلی در تاریخ بیهقی کم نیست و کاربرد آنها نمونۀ بارزی از دقت نظر،
تیزبینی و هنرمندی نویسنده است .این نوع صفات در بیان هرچه دقیقتر نوع و کیفیت هدایا نقش
تعیین کننده ای در توصیفهای مربوط به آیین خلعت بخشی دارند.
 -13 -7صفات مرکب در شاهنامه
فردوسی ،گاهی همچون بیهقی برای دقیقتر کردن توصیفهای خود از آیین خلعتبخشی ،از صفات
ترکیبی و یا به عبارتی مرکب ،یاری میجوید:
« سر مــاه نو خلعــت گیــو ســـاخت
طـبقهای زریــــن و پیــروزه جـــــام
پرستار بــا طـــوق و بــا گوشــــوار

همــی زر و پیـــروزه انــــدر نشـــاخت
کمـرهای زریـــن و زریـــــن ســـــتام
همــان یاره و تـــاج "گوهـــر نگـار"»
(شاهنامه ،ص ،587بیت )183

« فـرســــتادۀ پهـــــلــوان را بخـــوانــد
کمـــر خواست پر گــوهــر شـــاهــــوار

بـه چـربی سخــــن ها فــــــراوان بـرانــد
یـکی بـــاره و جــــامـۀ " زر نگــــار"»
(همان ،ص ،1189بیت )1169

 -14 -7صفات متضاد در شاهنامه
فردوسی گاه در توصیف آیین خلعت بخشی ،برای بیان دقیق چگونگی این رسم و نیز القای مفهوم
جامعیت از صفات متضاد بهره میگیرد:
«شمـا را همــــه پــاک بـــــرنا و پیــــر

ستـانم همــه خلـــعـــت از اردشـــیر»
(شاهنامه،ص  ،884بیت )368

«نهـــادند مهـر از بر مشــــک چیــــــن
یکی خلعــت از بهـــر مهـــران ســـــتاد

فــرسـتاده را داد و کـــرد آفـــرین
بیـاراســت کـان کـــــس ندارد به یاد
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کـــه دادی کســـی از مهــان جهـــــان

فـرستــاده را "آشکار و نهــــان"»
(شاهنامه ،بیت )2228

 -15 -7بیان واحد شمارش و قیمت هدایا
واحد شمارش و یا ممیز عدد ،تکواژی است که با اعداد همراه میشود و معدود را قابل شمارش و
اندازه گیری میکند .در تاریخ بیهقی ،این ممیزها کاربرد نسبتا زیادی دارند و بیهقی در بیشتر موارد،
توصیفهای مربوط به خلعتبخشی را با بیان واحد شمارش و قیمت اجناس ،دقیقتر میکند و به
بیانی دیگر ،تصویر دقیقتری از مقدار هدایا ارائه میکند« :و نماز دیگر آن روز صلتی از آن وی رسولدار
ببرد :دویست هزار درم و اسبی با ستام زر و پنجاه پاره جامۀ نابریده مرتفع» (همان :ص)40؛ «خلعتی
با نام که در آن پیل نر و ماده بود ،پنج سر خوارزمشاه را» (تاریخ بیهقی :ص )477؛ «دویست "میل"
شاره بغایت نیکوتر از قصب» (همان :ص )445؛ میل به معنای توپ ،واحد شمارش شاره (نوعی
پارچه) است.
«خواجه بر پای خاست و زمین بوسه داد و پیش تخت رفت و "عقدی گوهر" به دست امیر داد و
گفتند ده هزار دینار قیمت آن بود» (همان :ص .)204عقد ،واحد شمارش گردنبند و به معنای رشته
است و در عبارت باال به همراه «ی» وحدت بیان شده است .بیهقی با به کارگیری این واحد شمارش
و افزودن یای وحدت به آن ،بر یکی بودن این گردنبند تاکید و با آوردن جملۀ بعدی به ارزش بسیار
زیاد آن نیز اشاره میکند و به عالوه به وسیلۀ این واحد شمارش ،توصیف خود را دقیقتر میکند.
بیهقی غالبا در توصیف این نوع هدایا برای دستیابی به اهداف مختلفی از جمله :بیان جزییات و
نشان دادن شکوه دربار غزنوی ،وزن این اشیا را نیز بیان میکند« :او را دو حاجب یکی سرایی دورنی
و یکی بیرونی به جامه خانه بردند و خلعت سخت فاخر بپوشانیدند؛ کمر زر هفتصدگانی» (همان:
ص)208؛ «خلعت گرانمایه به شحنگی ری بپوشانیدند :قبای خاص دیبای رومی و کمر زر پانصد
مثقال و دیگر چیزها فراخور این» (همان :ص.)21
 -16 -7قیدهای مرکب (ترکیبی) در تاریخ بیهقی
قید به کلمه یا گروهی از کلمات گفته میشود که کیفیت یا چگونگی فعل ،صفت یا مسند را در
جمله مشخص میکند .یکی از انواع قید که از ترکیب دو یا چند واژه تشکیل شده است مرکب نام
دارد .قیدهای مرکب در تاریخ بیهقی به ویژه بخشهایی که به توصیف آیین خلعت بخشی مربوط
میشود نقش و جایگاه ویژه ای دارند و در به تصویر کشیدن دقیق و روشن این رسم و کیفیت هدایا
و خلعتها ،بیهقی را یاری رسانده اند .توصیف در این کتاب سبب شده تا بیهقی از قیدهای حالت بهره
گیرد که البته «بسیاری از جملههای حالیه نیز در زیر مجموعۀ همین قیدها قرار میگیرند» (ارزشهای
ادبی تاریخ بیهقی ،صنعتی :ص .)190
 « بیست اسب آوردند بر اثر پیالن ،با زینهای زرین "نعل زر بر زده"» (تاریخ بیهقی :ص)643؛« -کمری از هزار مثقال ،پیروزه ها در نشانده» (همان ،ص )204؛
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 «و آن هدیهها را به میدان آوردند :هزار غالم ترک بود" ،به دست هر یکی دو جامه ملون"» (همان:ص)642؛
 « قبای سقالطون بغدادی سپیدی سپید" ،سخت خرد نقش پیدا"» (همان :ص .)204دقت بیهقی در توصیف آیین خلعتبخشی و اهمیت این رسم در دربار غزنویان ،سبب کاربرد تقریبا
گسترده این نوع قیدها گردیده و تصویری زندهتر و روشنتر از این آیین و کوچکترین جزییات آن در
برابر دیدگان خواننده ایجاد کرده است.
 -17 -7قیود ترکیبی (گروه قیدی) در شاهنامه
همانگونه که پیش از این نیز بیان شد ،قیدهای مختلف در توصیفات دقیقی که شاعران بیان
میکنند ،نقش و جایگاه تعیین کنندهای دارند و یکی از ویژگیهای مثبتی که انواع گوناگون قید از آن
برخوردارند ،تجسم صحنهها ،حاالت و حتی روحیۀ اشخاص و خلق تصاویر دقیق از اشیا مختلف است.
فردوسی در توصیفهای مربوط به آئین خلعت بخشی از قیدهای مختلفی استفاده کرده است که در
ادامه به آنها اشاره میشود:
« فـرسـتــادۀ پهــلـــــوان را بخــواند
کمــــر خـواست "پـر گـــوهر شاهــوار"
ستــامی بـــر آن بـــارگـی "پـــر ز زر"
فـرستـــــاده را نیــز دینـــــار داد
چــو خلـــعت بدان مــــرد دانا سپـــرد

بــه چـــــربی سخـن ها فـراوان بــراند
یـکی بـــــاره و جــــامۀ زر نگــار
بــه هــر مهــرهای برنشـانده گــــوهر
یکــی بــدره و چیــــز بســـیار داد
ورا مــهـــتر پهــلـوانـــان شمـــرد»
(شاهنامه ،ص ،1189بیت )1169؛

ســلیح و کــاله و کمــــر خـــواستند
« بفـرمـــود تـــا خلــعـت آراســــتند
یکـی تیـغ هنــدی "به زرین نیام"»
یکـی اسب تـازی به "زریـن ســــتام"
(همان ،ص ،225بیت )887
در ابیات باال ،فردوسی از ترکیب چندین کلمه برای توصیف ویژگیها و نوع خلعتها استفاده کرده و
گروههای قیدی ساخته است .این گروههای قیدی عبارتند از« :پر گوهر شاهوار» « ،پر ز زر» « ،اسب
تازی به زرین ستام» و « تیغ هندی به زرین نیام».
 -18 -7اطناب
یکی دیگر از ویژگیهای سبکی بیهقی ،بهرهگیری از اطناب است بیهقی ،نویسندهای جزئینگر است
که در ثبت تاریخ ،نگرش خاصی دارد و به بیان جزئیات اهمیت بسیار زیادی میدهد و هدف خود را
از ذکر تاریخ ،روشنگری برمیشمرد ،به همین علت اطناب را وسیلهای برای رسیدن به این هدف قرار
میدهد .بنابراین در سبک خاص نویسندگی بیهقی ،اطناب از جنس دیگری است و مخاطب را نیز
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همچون نویسندۀ جزیی نگر ،دقیق و نکته بین میپروراند؛ به طوریکه میتوان گفت « :توصیفات بیهقی
گاهی چنان دقیق و زیبا است که باید گفت اطناب در تاریخ بیهقی گاهی زیباتر از ایجاز نمود پیدا
کرده است»(متن در غیاب استعاره ،جهاندیده :ص.)102
فردوسی اصوال شاعری ایجازگرا است و اگر هم گاهی اطنابی در کالمش دیده میشود ،اطنابی از
نوع پیچیده و مالل آور نیست .یکی از مواردی که فردوسی در آن از اطناب برای ارائۀ تصاویر روشنتر
بهره میگیرد ،توصیف آیین خلعتبخشی است .این شیوۀ سخن در تاریخ بیهقی و شاهنامه با شکلها
و ترفندهایی ایجاد شدهاند که از مهمترین این ترفندها میتوان موارد زیر را برشمرد:
الف) آوردن صفات پی در پی :بیهقی در توصیفهای خود از صفات پی در پی و متعدد برای
اسامی استفاده کرده و معموالً برای هر اسم به ویژه نام اجناسی که به عنوان خلعت برگزیده میشدند،
حدأقل دو صفت آورده و به این ترتیب کوشیده است خصوصیات هدایا و خلعتها را به گونه ای دقیق
بیان کند .در زیر به مواردی از این نوع کاربرد اشاره میشود:
«آن را صنف صنف پیش امیر آوردند ،بیاندازه مالی از زرینه و سیمینه و جامههای نابریده و
غالمان ترک گرانمایه و اسبان و اشتران بیش بها و هر چیزی که از زینت و تجمل پادشاهی بود،
هرچه بزرگتر .امیر را از آن سخت خوش آمد و گفت :خواجه مردی است تهیدست ،چرا این بازنگرفت؟
و فرمود تا ده هزار دینار و پانصد هزار درم و ده غالم ترک قیمتی عبدوس به نزد او بر»(تاریخ بیهقی:
ص.)207
«امیر گفت :سخت صواب آمد و زیادت خلیفه را بر خواجه بر دادن گرفت و وی می نبشت :صد
پاره جامۀ قیمتی از هر دستی ،از آن ده به زر و پنجاه نافۀ مشک و صد شمامه کافور و دویست میل
شارۀ به غایت نیکوتر از قصب و پنجاه تیغ قیمتی هندی و جامی زرین از هزار مثقال پر مروارید و ده
پاره یاقوت و بیست پاره لعل بدخشی به غایت نیکو و ده اسب ختلی به جل و برقع دیبا و پنج غالم
ترک قیمتی» (همان :ص.)445
همانگونه که در نمونههای باال دیده میشود ،غالباً برای نام هر کدام از هدایا و خلعتها دو صفت
آمده و معموال یکی از صفاتی که برای برخی از این اجناس مانند اسب ،شمشیر ،لباس و غالم بیان
شده ،شهر یا کشور آنها را مشخص میکند.
ب) عطفهای پی در پی با واو برای تفسیر و توضیح :بیهقی و فردوسی در آثار خود به جای
آنکه از هدایا و خلعتها به طور کلی یاد کنند ،نام یکایک آنها را به صورت جداگانه بیان میکنند و از
ذکر کوچکترین جزئیات هم چشم پوشی نمیکنند و نام همه اجناس که به عنوان خلعت و هدیه در
نظر گرفته شدهاند ،یا تمام افرادی که دریافت کنندۀ خلعت هستند ،به وسیلۀ واو عطف ،پشت سر
یکدیگر میآورند .این صفات ،واژهها و جمالت پی در پی ،به گونه ای به کار رفته که نه تنها هرگز
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موجب خستگی و مالل خواننده نمیشود ،بلکه غالبا در مخاطب ،گرایشی برای خواندن ادامۀ مطلب
به وجود می آورد .موارد ذیل ،نمونه هایی از این نوع کاربرد هستند:
«بگوی تا قاضی و رئیس و خطیب و نقیب علویان و ساالر غازیان را خلعتها راست کنند هم
اکنون»(تاریخ بیهقی :ص)19؛
«بر اثر رسول استران موکبی می آوردند با صندوقهای خلعت خالفت و ده اسب از آن ،دو با ساخت
زر و هشت به جل و برقع زربفت و گذر رسول بیاراسته بودند نیکو» (همان :ص)39؛
« به خـــوان بر یکی خلـعت آراسـت شــاه
همان دســـت زر جـــامۀ نابــرید
ز دیـنـــــار وز بـــــدرههـــای درم
پرســـتار بســـیار و چندی غـــالم

از اسـب و ستـام وز تخــــت و کــــاله
کـه اندر جهــان پیـــش از آن کــس ندید
ز یاقـوت و پیــــروزه و بیـــش و کــم
یکـــی پــر ز یاقـوت ،رخشــنده جــــام»
(شاهنامه ،ص)239

ج) تکرار
بیهقی در تاریخ خود گاه از تکرار برای تأکید بیشتر و توصیف بهتر بهره جسته و این شیوه را که
یکی از مصادیق اطناب است؛ به گونهای به کار برده که کامالً طبیعی و بدون هیچ تکلف و تصنعی
در کالم جای گرفته و موجب مالل خوانندگان نشده است .نکتۀ قابل توجه اینکه ،تکرار واژه ها در
تاریخ بیهقی و در توصیف های مربوط به آیین خلعت بخشی ،موجب اطالۀ کالم نمیشود ،بلکه اهمیت
موضوع مورد بحث را نشان میدهد و حکایتگر تاکید و تایید نویسنده بر روی نکته ای خاص است .با
توجه به اهمیتی که اعطای خلعت در دربار غزنویان داشته ،بیهقی برای نشان دادن این اهمیت و
جایگاه تعیین کنندۀ این نوع هدیه در میان حاکمان و درباریان غزنوی در توصیفهای مربوط به این
آیین از شیوه های مختلفی از جمله تکرار واژهها استفاده کرده و از کارکرد تأکیدی این شیوه بهره
جسته است .در ادامه به نمونه هایی از این گونه کاربرد اشاره میگردد:
«خواجه خلعت بپوشید و به نظاره ایستاده بودم ،آنچه گویم از معاینه گویم و از تعلیق که دارم و
از تقویم :قبای سقالطون بغدادی بود سپیدی سپید» (تاریخ بیهقی :ص.)204
«و کار قرار گرفت و بوسهل می آمد و درین باغ به جانبی می نشست تا آنگاه که خلعت پوشید
خلعتی سخت فاخر» (همان :ص.)932
 -19 -7بهکارگیری اصطالحات و عبارات عربی
بیهقی بارها در اثر خود از لغات و اصطالحات عربی بهره جسته که با اندکی دقت میتوان به نکتۀ
جالبی در این باره دست یافت .در واقع او هنگامی که میخواهد بر خواننده تاثیر بیشتری بگذارد و
سخنان مهمی را بیان کند؛ با مهارت و چیره دستی خاصی از اصطالحات عربی استفاده میکند ،زیرا
میداند که این واژه ها و اصطالحات در میان کالم فارسی برجستگی بیشتری مییابند و توجه
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مخاطبین را بیشتر به خود جلب میکنند .بیهقی برای نشان دادن شکوه مراسم خلعت بخشی در
جای جای اثر خود از این عبارات و اصطالحات استفاده میکند و گاهی نیز برای بیان کیفیت مراسم
اعطای خلعت و نیز نوع و مقدار هدایا از صفات عربی استفاده میکند .این در حالی است که در
شاهنامه ،تعداد اندکی از لغات و واژههای عربی دیده میشود که در بخشهایی که به توصیف آیین
خلعتبخشی مربوط میشود ،نقش برجستهای ندارند.
«تکلفی دیدم "فوق الحد و الوصف" دست به کار بردیم و نشاط باال گرفت .چون دوری چند شراب
بگشت ،خزینه دارش بیامد و پنج تا جامۀ مرتفع قیمتی پیش من نهادند و کیسهای پنج هزار درم و
پس برداشتند» (همان :ص.)196
«تلک را بنواخت و خلعت زر داد و طوق زرین مرصع به جواهر در گردن وی افگند و وی را خیل
داد و مرد نام گرفت و سرای پردۀ خرد و چتر ساخت و با وی طنبک میزدند ،طبلی که مقدمان
هندوان را رسم است و عالمت منجوق با آن یار شد و "هلمّ جرّا " تا کارش بدان پایه رسید که در
میان اعیان می نشست» (همان :ص.)633
 -20 -7ایجاز در شاهنامه
یکی از ویژگیهای شعر فردوسی ،ایجاز است « .او در بیشتر موارد از پیرایه سازی و سخن پردازی
اجتناب میکند» (با کاروان حله ،زرین کوب )143:و به وسیلۀ واژههای کوتاه و کم ،معانی بلند و
کاملی را به خواننده القا میکند .فردوسی در میان موارد بیشماری از ایجاز ،در موردی که به آیین
خلعتبخشی مربوط میشود ،به یاری این شیوه توانسته شادی پس از دریافت خلعت را به خوبی و
کوتاهی نشان دهد:
« چو خواهـــی که ز ایدر شـوی باز جـــای
بــــرو شـــــاد با خلعـــت و خواســـته

زمـانی نگـــــویم بر مــــن به پــای
خـــــود و نــامـــــــداران آراســــــته»
(شاهنامه ،ص)1004

 -21 -7به کارگیری صور خیال
صور خیال از جمله مقوالت بسیار مهم ادبی است که گاهی نیز به نویسندگان تاریخ نگار یاری
میرساند .بیهقی نیز به عنوان یک تاریخنویس در توصیفهای خود از شیوهها و شگردهای هنری و
ادبی بهره جسته و میان تاریخ و ادبیات پیوند برقرار کرده است .از این جهت « در خواننده تأثیر یک
اثر ادبی را میگذارد و همدلی و تفاهم ایجاد میکند» (از گذشتۀ ادبی ایران ،زرینکوب :ص.) 130
نکتۀ قابل تامل در این بخش ،این است که بیهقی ،صور خیال را در خدمت توصیف به ویژه توصیف
شخصیتها قرار داده و به طور مثال ،در اثر خود ،به وسیلۀ تشبیه و استعاره ،دوگانگی شخصیت سلطان
مسعود را به خوبی نشان داده است .به بیانی دیگر ،هدف او از به کار بردن صور خیال ،صرفا زیبا

 /294سبک شناسی نظم و نثر فارسی /شماره پیاپی  /40تابستان 1397

سازی کالم نیست ،بلکه او بر خالف بسیاری از نویسندگان ،از آرایه های ادبی در جهت روشنگری و
ارائه تصاویر روشن بهره میگیرد.
او در جایی از کتاب خود ،سلطان مسعود را در گشاده دستی و بذل و بخششهای بسیار در مقطعی
از زمان به ابر زرپاش تشبیه کرده است ..در نمونۀ دوم نیز ،واژۀ باد ،استعاره از سلطان مسعود است.
با توجه به مثالهای برگزیده در این مقوله میتوان گفت بیهقی به وسیلۀ این دو آرایۀ ادبی ،دو مورد
از مهمترین و بارزترین ویژگیهای اخالقی و شخصیتی مسعود غزنوی از جمله نداشتن ثبات اخالقی
و نیز بذل و بخششهای نابخردانه را به روشنی به تصویر کشیده است« :و مطربان را هم صلت نفرمود
که در این روزگار آن ابر زرپاش سستی گرفته بود و کم باریدی» (تاریخ بیهقی :ص.)925
«و به ابتدای روزگار به افراطتر میبخشید و در آخر روزگار آن باد لختی سست گشت» (همان:
ص.)181
فردوسی نیز از جملۀ شاعرانی است که با هنرمندی هرچه تمامتر ،از انواع مختلف صور خیال بهره
میگیرد و تصاویر زندهای را همراه با القای حالتها و نمایش لحظهها میآفریند .وی در این مقوله ،به
شیوۀ رایج در سبک خراسانی ،اعتدال را رعایت میکند و شعر خود را از تشبیه ها و استعارههای فراوان
انباشته نمیکند و همچون بیهقی از صور خیال در جهت روشنگری آیین خلعتبخشی بهره میگیرد.
الف) مبالغه (اغراق)
در ابیات زیر ،فردوسی در توصیف و بیان چگونگی خلعت بارمان از صنعت مبالغه استفاده میکند
و آن هدیه را ممتاز ،منحصربفرد و بیهمتا معرفی مینماید:
شـکــفته دو رخـسـار بـا جــــاه و آب
« بشـــد بارمـان نــــزد افـــراســیـاب
"کـس از کهـتران نســتد آن از مهـــان"»
یکـــی "خلـعتـش" داد کـاندر جـهـــان
( شاهنامه ،ص ،106بیت )189
او در جایی دیگر ،میزان سکههایی را که به هجیر اعطا شده به گونهای به تصویر کشیده که حتی
سر او از بی شماری این سکهها ناپدید شده است:
ز یاقـــــوت رخــــشــان دهـان هجیــر
«چـو بر خواند نامــه به خســــرو دبیــــر
کـه دینـار و دیبــــا بیـــار از نهـفت
بیاگـــند و زان پــس به گنجـــور گـفت
هـمـی ریخـت تا شــد ســرش ناپدیــد»
بیــــاورد بـــدره چـو فرمـــان شنید
(همان ،ص ،495بیت )973
در قسمتی از داستان سیاوش باز هم آرایۀ پر کاربرد مبالغه به چشم میخورد:
«بفرمــــود تــا خلــــعـت آراســـتند
یکی اســــب تـازی به زریــــن ستــام

سـلـیح و کـاله و کمـــــر خــواستند
یکـی تیــغ هنـدی به زریــن نیـام
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چـو گرسـیوز آن خلعــــت شــاه دید

تـو گفـتی مگـر بر زمیـن مـاه دید»
(همان ،ص)225

ب) کنایه
فردوسی در ابیات زیر با استفاده از کنایۀ زمین را به خون دلیران شستن ،تصویر زیبا ،ملموس و
تاثیرگذاری را به وجود آورده و جنگیدن را برابر با کسب خشنودی شاه و دریافت خلعت دانسته است.
زمیـن را به خـــون دلیــران بشـست
« که هر کس که خشـنودی شـــاه جسـت
بـــود در جهــــان نـــــام او یادگـــار»
ببـــاید ز مـــــن خلــــعت شـهــــریار
(شاهنامه،پادشاهی اردشیر،بیت )318
ج) تشبیه
توصیف حاالت درونی و آنی و نیز نشانههای بیرونی آنها به وسیلۀ تشبیه:
« سیـــاوش بــــدان خلـعـت شهـــــریار

نگـــه کـــرد و شــد چــون گل اندر بهار»
(همان ،ص)250

 -22 -7گسترۀ واژگان ذهن خالقان آثار
در میان توصیفهای بیهقی در بیان مراسم اهدای خلعت ،برای کلمات مختلف ،صفات متنوعی بیان
شده که نشاندهندۀ گستردگی دایرۀ لغات و اطالعات غنی نویسنده است .در این توصیفها صفات
مترادف کمتری به چشم میخورند و در بیشتر موارد واژهها دارای صفات مختلفی هستند که به
ویژگیهای متفاوت نام اجناس اشاره میکنند .تنها در یک مورد از توصیفات مربوط به بخشش هدیه،
برای یک واژه ،صفات هم معنا بیان شده است« :خزینهدارش بیامد و پنج تا جامۀ مرتفع قیمتی
پیش من نهادند» (همان :ص .)196در این نمونه ،دو صفت مرتفع و قیمتی هر دو یک معنا دارند.
فردوسی نیز تقریبا در بسیاری از موارد از صفات متنوع برای هدایا بهره گرفته ،اما تعداد آنها نسبت
به میزان صفات در تاریخ بیهقی کمتر است.
 -8پیوند سبک داستان نویسی با بیان آداب و رسوم
قصه و داستان از رایجترین و محبوبترین انواع ادبی محسوب میشوند که با زندگی و باورهای مردم،
ارتباطی ناگسستنی و پیوندی عمیق دارند و همواره برای بیان آداب و رسوم به کار رفته و با توصیف
سنن مرسوم در میان مردم عجین شده اند .به طور کلی انواع گوناگون داستان از جمله قصهها نقش
مهمی در بیان و بازگو کردن آداب ،رسوم و سنن رایج در جوامع عصر خویش داشتهاند؛ به گونهای
که امروزه انسانها میتوانند از طریق محتوای داستان با آداب و رسوم اجتماعی دورههای مختلف تاریخ
آشنا شوند و هنجارها و ارزشهای حاکم بر جوامع مختلف را به خوبی بشناسند .بیهقی و فردوسی نیز
مانند بسیاری از شاعران و نویسندگان ،سبک داستان نویسی را برگزیدهاند .به طور مثال ،بیهقی «
گاهی با ایجاد وقفه در روایت تاریخ به منظور عبرت گرفتن خواننده ،داستان گونهای را روایت کرده

 /296سبک شناسی نظم و نثر فارسی /شماره پیاپی  /40تابستان 1397

و پس از آن دوباره به روایت تاریخ پرداخته» (فراتاریخ حکمی و اخالقی در تاریخ بیهقی ،صهبا:
ص ،)75اما در همان روایت تاریخ هم از شیوههای داستانی و شگردهای ادبی استفاده کرده است.
بیهقی عالوه بر به کارگیری شیوۀ داستانی در بیان مجموع مسائل روی داده در دورۀ غزنویان ،حکایاتی
را هم در ضمن حوادث اصلی بیان کرده و با آوردن این حکایات داستانی کوچک و مختصر به بیان
آداب و رسوم رایج در میان حاکمان غزنوی پرداخته است .بیهقی معموال با بیان این حکایات کوتاه
چندین هدف را دنبال میکند؛ به طور مثال« :ماجرای فرو گرفتن امیر یوسف که در کالم بیهقی به
چند منظور به کار گرفته شده که یکی از آنها رسم هر سالۀ هدیه فرستادن دربارهای غزنوی و آل
افراسیاب برای یکدیگر است» (فراتاریخ حکمی و اخالقی در تاریخ بیهقی ،صهبا :ص .)76
انواع گوناگون قصه از جمله حکایتها مقاصد مختلفی را دنبال میکنند و بیشتر آنها متضمن مسائل
اخالقی و اجتماعی هستند .به بیانی دیگر « هدف قصه ها به ظاهر خلق قهرمان و ایجاد کشش و
بیدار کردن حس کنجکاوی و سرگرم کردن خواننده یا شنونده است؛ اما در حقیقت درونمایه و
زیربنای فکری و اجتماعی قصه ها ترویج و اشاعۀ اصول انسانی ،برادری و عدالت اجتماعی است»
(ادبیات داستانی ،میرصادقی :ص ..)58کتاب تاریخ بیهقی و شاهنامه نمونۀ بارزی از این نوع داستانها
هستند که در آنها ،شاعر و نویسنده ،عالوه بر هدف اصلی ،اهداف فرعی دیگری از جمله ترویج اصول
انسانی ،بیان نتایج اخالقی و آشکار نمودن رسوم رایج در روزگار خود را نیز داشتهاند .به طور مثال
بیهقی از داستان حسنک پند اخالقی میگیرد و در پایان این بخش چنین مینویسد « :او رفت و این
قوم که این مکر ساخته بودند نیز برفتند ،رحمه اهلل علیهم و این افسانهای است با بسیار عبرت واین
همه اسباب منازعت و مکاوحت از بهر حطام دنیا به یک سو نهادند .احمق مردا که دل در این جهان
بندد که نعمتی بدهد و زشت باز ستاند» (تاریخ بیهقی ،ص .)235 :و یا فردوسی که در پایان داستان
کیومرث در وصف جهان اینگونه میگوید:
«جهـــان سربسـر چون فســانسـت و بـس

نمــاند بـــد و نیـک بر هیــــچ کــــس»

 -9نتیجه گیری
توصیف ،مهمترین ویژگی سبک بیهقی و فردوسی است و نمود گستردهای در آثار آنان دارد ،اما
این ویژگی در هر کدام از این آثار ،دارای شباهتها و تفاوتهایی با یکدیگر هستند .این دو با توجه به
اهمیت آیین خلعتبخشی در دربار غزنویان و نیز در فرهنگ ایرانی سعی کردهاند تا مسائل و
رویدادهای مربوط به این رسم را با دقت هرچه تمامتر و ذکر کوچکترین جزئیات توصیف کنند .آنان
برای خلق تصاویر زنده و توصیفات دقیق از شیوههای مختلفی استفاده کردهاند؛ به کارگیری صفات
و قیدهای متنوع ،از آن نوع است که برخی از آنها در این دو اثر ،با یکدیگر مشترک و برخی نیز
متفاوتند .اطنابی که بیهقی و گاهی نیز فردوسی در توصیفات خود از آن بهره جستهاند ،شامل کلمات
و واژههای مترادف چندانی نیست و صفات ،واژهها و قیدهای متنوع بسیاری در آنها دیده میشود که
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نشاندهندۀ کیفیت و کمیت هدایا و چگونگی برگزاری آیین خلعتبخشی است .تاریخ بیهقی و شاهنامه
در زمرۀ کتابهایی قرار دارند که در آنها از صور خیال استفاده شده ،اما در شاهنامه تعداد آنها بیشتر
است و بیشترین آرایۀ ادبی که در توصیف آیین خلعتبخشی ،اشخاص و هدایا نقش مهمی دارد،
مبالغه است .در تاریخ بیهقی و در توصیفات مربوط به بذل و بخشش پادشاهان غزنوی به ویژه سلطان
مسعود ،دو آرایۀ ادبی استعاره و تشبیه به چشم میخورد .یکی دیگر از ویژگیهای سبک بیهقی که
نشانۀ پیوند میان تاریخ و ادبیات است ،ذکر تاریخ مراسم خلعتبخشی است .او برای نشان دادن
اهمیت این آیین در بیشتر موارد در آغاز کالم خود ،تاریخ واقعه را بیان کرده ،در حالیکه در شاهنامه،
تاریخ و زمان دقیق برگزاری آیینها ذکر نشده است .بیهقی در توصیف بیشتر شخصیتها ابتدا عقیدۀ
خود را بیان میکند و سپس برای جلب توجه مخاطبین از جمالت کوتاه عربی بهره میگیرد ،اما
فردوسی در اثر خود ،شخصیتها را ادبیتر وصف میکند و به وسیلۀ قیود حالت و آرایههایی همچون
مبالغه و تشبیه بیشتر به توصیف حاالت درونی لحظهای و خصوصیات ظاهری افراد میپردازد.
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