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  چكيده                                             

- ا بهحكايت ازجمله شگردهايي است كه نويسندگان و شاعران براي بازگفتن گفتارها و پندگرفتن از آنه     

حسين رسد و ابوالفضل محمدبنبرند. توصل به تاريخ گذشتگان براي تثبيت سخن، الزم به نظر ميكار مي
ي تاريخ نگاراني است كه توانسته رويدادهاي زمان خود را لمس كرده ه.ق) از زمره470 -385بيهقي(
اي دلخواه را به مخاطب تيجهيابد نهاي تاريخي و ارتباطي كه بين حوادث ميي بازآفريني حكايتوبوسيله

كردن كه در اين ميان بيشتر ذهن او به انتقال دهد. او با استفاده از تكنيك بازگشت به گذشته و اين هماني
يابد تا به مخاطب هم اهميت ي خود ميگردد، تناسبي بين حوادث گذشته و دورهي عباسيان باز ميدوره

اي از تاريخ، تاريك بماند؛ آشكار سازد. ايد با خواندن تنها برههحادثه را نشان دهد و هم حقيقتي را كه ش
انگيزد تا مخاطب خود را در معني كه كنار هم نشاندن حوادث مشابه قدرت تحليل را در ذهن بر مي بدين

اي جايگاه خاص دارد و قياس بين دو گذشته فرض كند يا زمان گذشته را اينك ببيند. درنتيجه هر حادثه
وپنج حكايت در ضمن روايت گذشته و حال است. با دقت در تاريخ بيهقي بايد اذعان داشت   بيستي دوره

ها را آيد. اين حكايتي تاريخي است كه پيش از حكايت مياي همسو با حادثهاصلي آمده است كه به گونه
  ها تقسيم كرد.ها و شنيدهتوان به دوگروه خواندهمي

تا حوادث تاريخي موجود در حكايات را با نگاهي بينامتني به برخي كتب تاريخي كوشد اين نوشتار مي     
الطوال  بررسي كند و در ضمن الذهب، تاريخ يعقوبي و اخبارپيش از بيهقي همچون: تاريخ طبري، مروج
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ر ها به انطباق آنها با حوادث در تاريخ بيهقي بپردازد. همچنين بازتاب رويدادهاي تاريخي را دحكايت

  حكايات ببيند؛ كه دخل و تصرف بيهقي در آنها چگونه بوده است .
  هاي تاريخـي، بينامتنيت.هاي كليدي: حكايت، تاريخ، بيهقي، حكايتواژه
       
  درآمد

هاي هم آورد كه شايد در ذهنشود وحوادث مشابهي را به وجود ميرفتار انسان درگذر زمان تكرار مي     
- كنند. بيهقي از جملهبينند و روايت ميد. كساني رويدادها را به چشم و خيال خود ميفكر، يكسان به نظررس

  ها نگاشته است.ها و شنيدهي مورخاني است كه تاريخ خود رابرمبناي ديده
ي حكايت به معناي افسانه، سرگذشت، بيان حال، قصه، داستان، حديث، اندرز و گاهي نيز سخن واژه    

اي است از موضعي به وضع ديگر بدون آنكه داشتن است. حكايت، نقل كلمهدادن و شباهتبيهوده،  نشان
،ذيل حكايت). در زبان عربي 1373ي كلمه تغيير كند... و مقصود حكايت، معني است(دهخدا:حركت يا صيغه

ه آمده است از جمله: سخن چيني كردن، شبي» حكي«ي هاي متعددي با معاني متفاوت ذيل ريشهساخت
و لسان العرب  1986چيزي را آوردن، استوارداشتن، محاكات و روايت كردن(المنجد: ن، مثلكردشدن، تقليد

فرانسوي است، به معني نقل شفاهي مطالب  Contو  Tale،ذيل حكي). حكايت يا قصه معادل انگليسي1997
ه مبتني است و به نيت الساعي كوتاه يا بلندي است كه بيشتر بر حوادث خلقگونهو مضامين روايت

  ).1387شود(عباسي:پندآموزي و به قصد سرگرم كردن افراد نقل                   مي
شود ارتباطي ميان اين تاريخ با تواريخ ديگر از زماني كه حكايتي از اخبار گذشتگان وارد تاريخ بيهقي مي     

گيرد؛ نوعي رابطه تماس با متني ديگر قرار ميگيرد. هنگامي كه متني در ها صورت مييا روايت مورخان آن
 متونيميانكند. اين امر شود كه در واقع به شناخت متن اول كمك ميميان متن اول و متن دوم ايجاد مي

در  1960كريستوا درسال بار، ژوليا). احتماال نخستين326-7، 1385شود(احمدي:خوانده                   مي
ابداع  1930را در سال  ) كه آنdialogism»(منطق گفتگويي«ئيل ميخائيلوويچ باختين از ي تعبير ميخاترجمه

كار برد. البته اين بدان معنا نيست كه او براي اولين بار ) را بهintertextualitكرده بود؛ اصطالح بينامتنيت(
-بار صورترا نخستيننويسد كه اصطالح مناسبات بينامتني چنين مفهومي را ارائه كرده است. صفوي مي

- ومتاثر از منطق مكالمه يا گفت» ي تمهيدهنر به مثابه«ي ويژه ويكتور شكلوفسكي در مقالهگرايان روس به
پردازان معاصر، سرانجام با ) گراهام آلن در تشريح ديدگاه نظريه1383گويي باختين مطرح كردند.(ساساني:
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ها را خواه ادبي خواه غير ادبي پردازان امروز متننطريه«ند: دازدن حرف آخر متن را چيزي جز بينامتن  نمي
دانند. آنان ها را بينامتني ميپردازان اكنون آنها چيزي هستند كه نظريهدانند. متنفاقد هر نوع معناي مستقل مي

نا يا غلتد. تفسير كردن يك متن و كشف معاي از روابط متني فرو ميكنند كنش خواندن در شبكهادعا مي
- ها و معنا به چيزي تبديل ميمعناهاي آن رديابي اين روابط است. بنابراين خواندن به فرايند حركت ميان متن

كند؛ وجود داشته و از دهد و ربط پيدا ميها ارجاع ميهاي ديگري كه به آنشود كه بين يك متن و تمام متن
هاي مختلفي به ). رويكرد5، ص1380شود(آلن:اي از روابط بينامتني ميمتن مستقل بيرون و وارد شبكه

ي عوامل بافتي ها رويكرد بينامتني است كه همهپردازند. يكي از آنگذار در معناي متن ميبررسي عوامل تاثير
ها، توانند از اين قرار باشند: اشخاص، رخدادها      ميتوان گفت بينامتنگيرد. ميو فرهنگي را در نظر مي

شوند؛ ارجاع به بخشي از ها ظاهر ميها به شكل نقل قولها يا آثار ديگري كه در نوشتهاز متن آثار و بخشي
يك متن، مستلزم ارجاع به خود يك متن است. ارجاع به يك شخصيت نيز به متني كه آن شخصيت در آن 

  پي دارد. كار رفته است و ارجاع به يك حادثه، ارجاع به اشخاص را نيز دربه
هاي مختلفي با رويكردهاي گوناگون صورت گرفته است اما از جمله ي تاريخ بيهقي، پژوهشارهدرب    

تاريخ ي بيهقي با عناوين ي حكايات تاريخ بيهقي انجام شده است؛ دو مقاله در يادنامهتحقيقاتي كه در زمينه
ي پند و ي اول تنها به جنبهآمده است. در مقاله هاي تاريخ بيهقيتوجيه تمثيلو  ي عبرتبيهقي يا آيينه

ايست ي همه جانبهاندرز گرفتن حوادث اشاره شده است. از دومين مقاله، اين نتايج بدست آمد كه مقايسه
اي كه در گذشته اتفاق افتاده و بيهقي با درايت بين يك رويداد تاريخي كه موضوع تاريخ بيهقي است و حادثه

ابع ثقه و با قلم سحار خويش نقل و با مسايل روز خويش تطبيق داده ي گذشته را از منو وقوف كامل، واقعه
هاي تاريخي، هشت داستان ذكر شده و و سرانجام خواننده را به فكر و استنتاج واداشته است. تعداد اين تمثيل

ست. ها و حكايات كوتاه ديگر در مقام مقايسه بيان نشده؛ زيرا بيشتر گوياي اوضاع و احوال زمانه اداستان
آمده كه در آن  ي سلجوقيدوره بررسي تاريخ بيهقي و آثار مورخاناي ديگر در همين يادنامه با عنوان مقاله

ي سلجوقي پرداخته شده است (ياحقي: ي اطالعات تاريخي در تاريخ بيهقي و كتب تاريخي دورهبه مقايسه
ه بررسي همكناري روايت اصلي(تاريخ) با ب متوني در تاريخ بيهقيمياناي ديگر با عنوان ). در مقاله1388

روايات فرعي (حكايت تمثيلي) پرداخته شده است. در اين ميان، روايات فرعي حدودا نوزده حكايت دانسته 
هاي ماقبل سنجيده شده است. نويسنده با تكيه بر اصل مشابهت و با ايجاد روايت-ها با پارهشده و نسبت آن

با حكايات فرعي، كوشيده است تمثيلي براي روايات اصلي بيابد(دادخواه  مجاورت و همكناري روايت اصلي
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توان برشمرد: ). والدمن بر اين باور است كه دو كاركرد به هم پيوسته براي حكايات فرعي    مي1383تهراني:

وضوع هاي مغاير و متفاوت از يك مي روايتهاي اخالقي، گسترش يك داستان و ارائهتاكيد پيوسته بر ارزش
هايي را كه كند تا انديشهها استفاده ميدر ارتباط با روايت اصلي. به نظر او بيهقي بدين دليل از اين حكايت

  ).111-117،صص1375مايل نيست در روايت اصلي خود بگنجاند؛ در آنجا مطرح كند (والدمن:
وت خواننده به انديشيدن و گردد كه حكايات فرعي، دعبا بررسي دقيقتر حكايات اين نكته آشكار مي     

قياس وضعيت فعلي با اوضاع گذشته است؛ با اين تفاوت كه روايت اصلي به لحاظ زماني به خواننده نزديكتر 
ي ي تداعي معاني است؛ كه هم رابطهها دورتر از اوست. بازآفريني حكايات تاريخي، بر پايهو حكايت

  نماياند.ي ضمني از جمله: پند و اندرز و عبرت را به مخاطب ميكند و هم معانبينامتني ميان تواريخ ايجاد مي
- شود كه برخي از حوادث تاريخي درون حكايتهاي تاريخ بيهقي دريافته ميبا نگاهي بينامتني به حكايت    

اي در متن به ها به شكل مستقيم و غيرمستقيم با روايت اصلي تاريخ ارتباط دارد و با ساختار و بافت تازه
زند و البته ي بينامتني دست ميدهد. بيهقي با خواندن تواريخ گذشته به ايجاد رابطهات خود ادامه ميحي

اي از روايات و كند. در كنار جريان روايت اصلي تاريخ، سلسلهحوادث تاريخي را به نام خود مصادره مي
ي شوند كه در حيطهيل فرعي خوانده ميها به اين دلمتن-ها يا پارهروايت-حكايات وجود دارد. اين قبيل پاره

اي بر روايت اصلي هستند. گنجند و اغلب حاشيههدف اصلي بيهقي يعني روايت مقطع خاصي از تاريخ نمي
اي در كنندهرغم ماهيت تاريخي به سبب عدم داشتن نقش تعيينبه اين اعتبار، روايات مربوط به سبكتگين به

  تقسيم بندي اين نوشتار قرار بگيرند.     توانند درجريان روايت اصلي نمي
در تاريخ بيهقي مترادف سخن گذشتگان و حوادث آنها، گفتن، شرح، توضيح و گاهي  حكايت يواژه     

» واين جزع ناكردن راست بدان ماند كه عمرليث كرد« ، » بوده است درجهان مانند اين« شباهت آمده است: 
اي واين افسانه« همراه شده است:  مقامهو  افسانهو در دو جا با  اخبار  ،تاريخ ،قصه، حديث هايوبا واژه

و هركسي كه اين مقامه بخواند بچشم خرد و عبرت اندرين بايد نگريست نه بدان « ، » است با بسيار عبرت...
  ).212، 234، 273، صص1384(بيهقي:» اندچشم كه افسانه است تامقرر گردد كه اين چه بزرگان بوده

» بسيارعجايب در پرده است« داند كه كردن تاريخ و دانستن ميبيهقي، غرض از آوردن حكايات را آراسته     
تا هر كسي كه خرد دارد و همتي با آن خرد يار شود و از روزگار مساعدت يابد و «)، 246(همان،ص

ادت كند و طبع خويش  پادشاهي وي را بركشد حليت سازد تا به تكليف و تدريج و ترتيب جاه خويش را زي
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فايده كتب « و» را  برآن خو ندهد كه چون توان رسيد بلكه همت گمارد تا بدان درجه و بدان علم برسد...
نام نيكو يادگار «و » آيد بردارندوحكايات و سيرگذشته اين است كه آنرا بتدريج برخوانند و آنچه ببايد و بكار

  ).308و39(همان، صص» ماند
كند آيد كه بعضي حكايات را به دليلي خاص آورده است و خود آنها را نقل ميكته واجب ميياد اين ن     

  كه ذيل هر حكايت آورده خواهد شد. 
شخصيت هاي و  روايت راويهاي روايت را دو نوع مي داند: ، شيوه»فن شعر«ارسطو دربخش سوم      

گيـرد نزديك به ه بيهقي در روايت بكار مياي ك). شيوه262،ص1378(نشان دادن، گفتن)(مقدادي: داستان
هاي دروني ها و جزئيات، حالتنمايشنامه نگـاري يا نشان دادن است: استفاده ازگفتگو، توصيف صحنه

گيـري ابزار زباني و ادبي و رعايت لحن (فرادست به فرودست يا بالعكس و...). بيهقي با ها با بكارشخصيت
اي هنري است. او همواره در پي بازسازي تاريخ و آفرينش آن به گونهي درتلفيق عناصر داستاني و تاريخ

ي خود، به دنبال شبيه سازي مبتني بر واقعيت است كه ازاين نگاه اين تاريخ شباهتي به رمان تاريخ  هنرمندانه
تاريخي در تاريخ هاي توان به تبيين وتحليل پديدههاي تاريخ ميكند؛ اما با توجه به تجربهتاريخي پيدا مي

  هاي تاريخي، يك كتاب تاريخ است.بيهقي پرداخت وبه اين باور رسيد كه تاريخ بيهقي با تكيه برتجربه
در مورد اول، فرد ».يا از كسي ببايد شنيد يا از كتابي ببايد خواند« داند: بيهقي، اخبار گذشتگان را دوقسم مي

ر گواهي دهد. در استناد به تواريخ هم باديدي ناقدانه هر بايد ثقه و راستگو باشد و خرد بر درستي آن خب
هايي كه خدمتكاران پادشاهان گذشته، كند. بر تاريخداند؛ نقل ميهاي خويش درست ميقولي را كه با مالك

گيرد؛ مورخاني را هم كه به اند، خرده ميها زيادت و نقصان روا داشتهنوشته و بنابر مصالح روزگار در آن
  ،ص پنجاه و دو). 1388كند ( بيهقي:اند؛ سخت مالمت ميها بسنده كردهها و پيروزيگشرح جن

- پنج حكايت را در ضمن روايت تاريخ بيان ميوبا دقت در تاريخ بيهقي بايد اذعان داشت كه او بيست     

را به نقل خود از  ابوالعباس و باب خوارزم كه آن كند. غيراز حكايت بيست وپنجم كه مربوط به خوارزم، شاه
اي همسو با حادثه تاريخي است كه پيش از ابوريحان نوشته است؛ باقي به گونه» مشاهير خوارزم « كتاب 

  آيد.حكايت مي
  تقسيم كرد:   هاشنيدهو  هاخواندههايي را كه بيهقي در ضمن تاريخ آورده است مي توان به دو گروه حكايت

  خوانده ها :الف)
  بيهقي خود اذعان دارد از كتب تاريخ خوانده است : . حكايتهايي كه1
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)، ذكر حكايت افشين 39-37)، حديث ملطفه ها(ص37-31: حكايت در حديث حشمت(صاخبار خلفا

الرشيد، يك روز پس از برافتادن آل برمك )، درروزگار هارون221-213وخالص يافتن بودلف از وي(ص
علوي و اميري برمكي و يحيي)، حكايت فضـل244-243.(صبوالوزير، ديوان صدقات و نفقات به من داد..

سماك و الرشيد با ابن)، حكايت هارون543-533ماهان وتفصيل هداياي او(صبنابن عيسيخراسان بر علي
- )، حكايت جعفربن678-672العزيز(تنها دراين حكايت نام اخبار خلفاي عباسيان آمده است/ صعبدابن 

  ).889-888برمكي(صخالدابنيحيي
  ).868-865قصه امير نوح ساماني(ص )،128-126ي نصر احمد و عالج خشم خود(ص: قصهاخبار سامانيان
  ).169-168: اشناس و اورا افشين خواندندي...(صاخبار رؤسا

  ).244-242(... بيامده در كتاب تاجي كه بواسحاق دبير ساخته است/ ص: ابن بقيه الوزيراخبار آل بويه
  ).907: چنين نبشت بوريحان درمشاهير خوارزم...(صخوارزماخبار 

اي به منبع به نقل از خود آمده است بدون اشاره اندچنين خواندم  و چنين آورده. حكاياتي كه با لفظ 2
  بيهقي:

  ).170-169(صالمصعبابنحكايت فضل سهل ذوالرياستين با حسين -
اي دراز بگويم تا اگر كسي نداند او سهل را گفتند...قصهاز حديث حديث شكافد درذوالرياستين كه فضل  -

  ).172-170را معلوم شود(ص
ال..عنهما بخالفت بنشست بمكه... چنان كه آن و بوده است در جهان مانند اين كه چون عبدال..زبير رضي -

  ).241-236اقاصيص بشرح در تواريخ مذكور است(ص
  ).243-241.(صبه هرون الرشيد جعفر را پسر يحيي برمك.. -

  ).309-308خطاب/ صالدهر مردي بوده است نام وي زبرقان ابن بدر (درعهد عمردرقديم
  ).428-425حكيم از دين گبركان دست بداشت...(صچنان خواندم كه چون بزرجمهر

  ).526-525برمكي آمد...(صخالدابنچنان خواندم كه مردي خامل ذكر نزديك يحيي
  ).619-617الليث االمير بخراسان في الصبربوقت نعي ابنه(صابنالحكايه من عمر

   شنيده ها:ب)
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ها را براي اي معتمد نقل كرده است.او اين واسطههايي كه از افراد ثقه يا خود شنيده يا با واسطهحكايت     
  كند:جلب مخاطب  قبل از هر مطلبي به طور مفصل معرفي و بدين وسيله بر صحت گفتار ايشان تأكيد مي

سرگذشت امير عادل سبكتگين رضي ال..عنه كه ميان او و خواجة او كه وي را از تركستان آورد رفته بود و  -
الهاشمي ملقب به علوي در القاسمابياحمدبنخواب ديدن امير سبكتگين/ حكايت كرد مرا شريف ابوالمظفربن

و نسب و فاضل و نيك شعر و قريب واربعمائه و اين بزرگ آزاد مردي است با شرف شوال سنة خمسين
صدهزار بيت شعر است اورا دراين دولت وپادشاهان گذشته... گفت بدان وقت كه امير عادل ببخارا رفت تا 

الهاشمي را به نزديك امير بخارا فرستاد...و جدم جعفربنالقاسمابيابنبا امير رضي ديدار كند جد مرا احمد
  ).256-253گفت...(ص

الملك ر عادل سبكتگين با آهوي ماده و بچة او و ترحم كردن بر ايشان و خواب ديدن/از عبدحكايت امي -
القول و بكار آمده و واربعمائه و اين آزادمردي دبير است و مقبولمستوفي ببست شنيدم هم در سنه خمسين

پير و سديد و  بوعمر گفتندي مردي بوددر استيفا آيتي گفت...زعيمي بود بناحيت جالقان وي را احمد
گفت و من حاضر بودم كه توانگر...و اين پير      دوست پدر من بود احمدبوناصرمستوفي روزي با پدرم مي

نمود پس كرد و احــوال و اسرار سـرگذشتهـاي خويش باز ميامير سبكتـگيـن با من شبي حديث مي
  ).258-256گفت...(ص

پند و ترحم كردن وي بروي/ چون پير جالقاني اين حكايت حكايت موسي پيغمبر عليه السالم با برة گوس -
بكرد پدرم گفت سخت نادر و نيكـو خوابي بوده است...كه چنان خواندم در اخبار موسي عليه السالم كه 

  ).259-258كرد...(صبدان وقت كه شباني مي
ه منصور ثعالبي مؤلف دنبالة حكايت خوارزمشاه ابوالعباس/ ومن كه بوالفضلم بنشابور شنـودم از خواج -

كتاب يتيمه الدهر في محاسن اهل العصر و كتب بسيار ديگر و وي بخوارزم رفت و اين خوارزمشاه را مدتي 
گفتيم حديث نديم بود وبنام او چند تأليف كرد گفت كه روزي در مجلس شراب بوديم و در ادب سخن مي

  ).909خورد...(صب مينظر رفت...و بوريحان گفت روزي خوارزم شاه سوار شده شرا
  هاي بيهقي با تواريخ پيش از او:تطبيق حكايت

تاريخ و  اخبارالطوال، مروج الذهب، تاريخ طبريها با برخي كتب تاريخي از جمله تطبيق حكايت     
هاي ي زماني ترتيب داده شده است تا دورهها درتاريخ بيهقي براساس سبقهو جايگاه آن          يعقوبي
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ها قابل تأمل ها بدست آيد. دراين ميان،عنصر روايت در حكايتي استفاده از آنها و  شيوهحكايت تاريخي

  است:
يافت  الذهبمروجاولين حكايت، مربوط به بزرگمهر و جريان گرويدن اوست به دين مسيحيت كه در  -

را به زنديقان ثنوي مذهب  انگارد كه اوشد. مسعودي، بزرگمهر را به مدت دوازده سال وزير خسرو پرويز مي
ي عقل تو اين بود كه ي علم و نتيجهثمره«متهم كرد و دستور حبسش را داد. خسرو به بزرگمهر نوشت: 

اگر بخت با من بود از عقل خودم بهره ور «و بزرگمهر پاسخ داد: » درخور كشتن و سزاوار مجازات شدي
ام اما از بدي گيرم اگر نيكي فراوان را از دست دادهشدم و اكنون كه   بخت يار من نيست از صبر بهرهمي

) اما بيهقي به تسامح بزرگمهر را مسلمان كرده و 274،ص1،ج1374(مسعودي: » بسيار نيز آسوده شدم.
اش را در آيد كه بيهقي عقيدهوصيتي را به زبان او رانده و بر عيسي(ع)، صلوات اهللا گفته است. به نظر مي

  ي مرگ بزرگمهر را به نفع روايت اصلي خود مصادره كرده است.ته و فاجعهدهان اين حكيم گذاش
هاي آن، آيد. اين واقعه و حكايتبرداركردن حسنك ميحكايت دوم،  قيام عبداهللا زبير است كه پس از ذكر -

دهد. پس ها را به خود اختصاص مي)است كه بيشترين حجم حكايت246-221پنچ صفحه(صوحدود بيست
دهد و همانند اين، وصيف حالت آوردن حسنك به پاي دار، بيهقي سر او را در ضيافت بوسهل نشان مياز ت

كردن او. يوسف است و مثلهمروان و حجاجدر به خالفت نشستن عبداهللا زبير به مكه در عهد عبدالملك
تفصيل بيشتري نگاشته شود كه آن را با نزديك مي روايت بيهقي در اين بخش، به ابن واضح يعقوبي و طبري
صديق. گويي بيهقي روايت ابن واضح را به زبان اند به ويژه گفتگوي عبداهللا با مادرش اسماء، دخت ابوبكر

ي اسماء را نياورده؛ مگر در اين زمينه كه از پيامبر اكرم(ص) شنيده است كه مسعودي گفته 1گويد.خود مي
الكي برون شود دروغگو مختار بود و هالك كسي جز تو از ثقيف دروغگو و ه« گويد:خطاب به حجاج  مي

). در روايت طبري سخن از كيفيت كشته شدن عبداهللا زبير آمده است و 117،ص2،ج1374مسعودي :»(نيست 
بعد از آن، ابن زبير، پيش مادر خويش رفت، گفت و شنودي بين آن دو بود اما تفاوت در پاسخ دادن مادر به 

يهقي، مختصري در توضيح چگونگي نشستن ابن زبير است به مكه و اتفاقاتي كه در فرزند است. در روايت ب
  آن ايام افتاده و پس از ايراد خطبه با يارانش، گفت وگوي او با مادرش ياد شده است .

                                                 
اثير وتاريخ زبير با قوم خويش در تصحيح تاريـخ بيهقي از تاريخ طبري، الكامل ابنكند كه درخطبه عبداهللا فياض يادآوري مي . ١

 ).٢٣٩،ص1383يعقوبي بهره برده است(فياض:
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وجوه شباهت بين كشته شدن حسنك، ابن زبير، مادر حسنك و اسماء، مشروعيت مذهبي براي حسنك      
ها ست و ديگر دو واين قصه هر چند دراز است در او فايده«نويسد: همچنان كه بيهقي مي كند.ايجاد    مي

حال را بياوردم كه تا مقررگردد كه حسنك را در جهان ياران بودند بزرگتر از وي اگر بوي  چيزي رسيد كه 
طاعني نگويد بديشان رسيده بود بس شگفت داشته نيايد و ديگر اگر مادرش جزع نكرد و چنان سخن بگفت 

،صص 1384بيهقي :»(كه اين نتواند بود كه ميان مردان و زنان تفاوت بسيار است و ربك يخلق مايشاء ويختار
). اين حكايت با توجه به شواهد در تاريخ بيهقي تنها روايتي است كه با تاريخ بسيار هماهنگي 242-243
هاي بيهقي به دليل اشراف بر روان شخصيت رسدكند. به جز درگفتگوي ابن زبير با مادرش، به نظرميمي

اش، جزئيات دروني رفتار مادر حسنك را در مقابل اسماء قرار داده است كه هم براي حسنك تاريخي
ي خود را نسبت ي اين دو برانگيزد تا بتواند عالقهارجاعي مطمئن قايل شود وهم حس مخاطب را در مقايسه

  به حسنك نشان دهد.
  آيد:اسخ دو مادر نكات جالب توجهي بدست ميبا تقابل  پ    
اميه كردي دين را بود يا دنيارا... پس صبر كن بر مرگ و كشتن اي فرزند اين خروج كه تو بر بني«اسماء:     

و       مثله كردن چنان كه برادرت مصعب كرد كه پدرت زبير عوام بوده است و جدت از سوي من 
اهللا عنهما چه كرد او كريم بود و بر حكم ه و نگاه كن كه حسين علي رضياهللا عنبوبكرصديق         رضي

» عبيداهللا تن در نداد... چون گوسپند را بكشند از مثله كردن و پوست باز كردن دردش نيايدپسر زياد
  ).237- 8(همان،ص

فاسقان تا بهشت يابي  دندان افشار با اين«هنگام رفتن عبداهللا به جنگ، بيهقي از زبان اسماء نوشته است:     
فرستد و البته جزعي نكرد چنان كه زنان كنند... خبر كشتن بمادرش چنان كه گفتي او را بپالوده خوردن مي

ي بوبكر آوردند هيچ جزعي نكرد و گفت انا هللا وانااليه راجعون اگر پسرم نه چنين كردي نه پسر زبير و نبسه
از رسيدن اين خبر به حجاج و گذراندن جسد پسر بر مادر تا چه  پس». صديق          رضي اهللا عنهما بودي

  ).241(همان،ص» گاه آن نيامد كه اين سوار را از اين اسب فرود آورند« گويد: 
آور چنان شنودم كه دو سه ماه از او اين حديث نهان مادر حسنك زني بود سخت جگر« مادر حسنك:     

زنان كنند بلكه بگريست به درد چنان كه حاضران از درد وي خون داشتند چون بشنيد جزعي نكرد چنان كه 
گريستند پس گفت بزرگا مردا كه اين پسرم بود كه پادشاهي چون محمود اين جهان بدو داد و پادشاهي چون 
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» مسعود آن جهان و ماتم پسر سخت نيكو بداشت و هر خردمند كه اين بشنيد بپسنديد و جاي آن بود

  ).236(همان،ص
تاكيد بر ارتباط رفتار حسنك وزير و ابن زبير قابل توجه است، حال اينكه علت به دار كشيدن هردو      

زبير را برگزيده و همان طور كه از سخنان دو هاي تاريخ، ابنمتفاوت بوده است. بيهقي از ميان  شخصيت
امام حسين (ع). در  -صديق ابو بكر -ابن زبير -اي تشكيل شده در عرض هم: حسنكمادر پيداست زنجيره

اين ميان مثله كردن جعفر پسر يحيي برمكي، ابن بقيه الوزير و زيد ابن علي ابن حسين ابن علي (ع) را بايد 
شدگان بيدار شوند و ها از براي آن آرم تا خفتگان و بدنيا فريفتهي اين تاريخ چنين سخندر ميانه«اضافه كرد. 

). وجود اين فشردگي در يك حادثه كه شايد 244همان،ص»(او را سود دارد هر كس آن كند كه امروز و فردا
آورد. مثل آن تكرار شده باشد؛ نشانه اهميت آن براي مورخ است تا آنجا كه قيام زيديه را نيز براي نمونه مي

حسنك ها و تركيبات، ترتيب بيان حوادث، عالقه بيهقي را نسبت به كردن از معاني مشترك در لفظاستفاده
نقل  سديف و بيتي از ابن االنباريها، ابياتي از ي پشت هم از حكايتروشن مي كند. پس از اين مجموعه

واين حديث بردار كردن حسنك به پايان آوردم و چند قصه و نكته بدان پيوستم سخت مطول و «كند: مي
راني فرانستانند و رفتم برسركار مبرم درين تاليف و خوانندگان معذور دارند و عذر من بپذيرند و از من بگ

حكم اهللا « اي در بخش پاياني است:ي معترضهي قابل تامل، نوع كاربرد جمله). نكته246تاريخ...(همان،ص
حتي اگر اين جمله براي زيد بن علي نيز باشد؛ تاكيد  مقصود، در ضمن » بينه و بين جميع آل رسول و بينهم

  گردد. معنا به حسنك باز مي
الرشيد، محمد، مامون وآل برمك، همچنان كه پيش از اين آمد سوم حكايات، مربوط است به هارون بخش -

  اين بخش يازده حكايت را به خود اختصاص مي دهد:
: پس از حركت به ري و رسيدن خواجه بوسهل زوزني گريخته از غزنين، نواختن امير حديث حشمت

ي كه از اين به بعد بوسهل شبه وزيري شد. به ديهي در يك مسعود او را و استقبال امير در دامغان از و
ي توقيعي آيد گسيل كرده به زمان سلطان ماضي(محمود غزنوي) با آن نامهفرسنگي دامغان ركابداري پيش مي

ي خرد به مقدمان لشكر و پسر كاكو وديگران كه پسرم عاق است.. . اين ركابدار پنج شش ماه هاو آن ملطفه
گويد و سپاه ساالر خراسان حاجب غازي كه از خبر مرگ سلطان محمود را آگاه ست. علت را ميدير آمده ا

شده و چون نامه رسيد سوي او كه خداوند (مسعود) از ري حركت كرد دستوري داد تا به نزد امير مسعود 
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-به دستور امير مي كند. بوسهلهاي خرد را كه بونصرمشكان به او داد؛ در موم گرفته، بيرون ميآمد،  ملطفه

ها نگاه داشتن واجب است اين ملطفه«خواند همه به يك مضمون. امير درجواب سعايت بوسهل وديگران كه: 
سگاليد وخداي عزوجل چه خواست و نيز دل و اعتقاد تا مردمان آن را بخوانند و بدانند كه پدر چه مي

خردمندان چون بدين فصل رسند هر چند «يهقي: ي بدهد كه به گفتهپاسخي عاقالنه مي» نويسندگان بدانند
احوال و عادات اين پادشاه بزرگ و پسنديده بود او را نيكوتر بدانند و مقررتر گردد ايشان را كه يگانه روزگار 

گوييد اگر بĤخر عمر چنين يك جفا واجب داشت و چه سخن است كه شما مي«گويد: امير مي». بوده است
بدان هزار مصلحت بايد نگريست كه از آن ما نگهداشت و بسيار زلت بافراط ما  اندر اين او را غرض بود

ها مرا امروز سود خواهد داشت ايزد عز ذكره بر وي رحمت كناد كه هيچ مادر درگذاشته است و آن گوشمال
رداري چه بچون محمود نزايد و اما نويسندگان را چه گناه توان نهاد كه ماموران بودند و مامور را از فرمان

چاره است خاصه پادشاه و اگر دبيري را فرمائيم كه چيزي نويس اگر چه استيصال او را در آن باشد زهره 
ها را پاره كردند و در آن كاريز انداختند و اسب براند و ركابدار ي آن ملطفهدارد كه ننويسد و فرمود تا جمله

  ).29-30(همان ، صص» را پنج هزار درم فرمود
هر چه بامن «كه هارون الرشيد از بغداد قصد خراسان كرد در طوس وصيت به فضل ربيع خواند:  وقتي    

است از خزائن و زرادخانه و ديگر چيزها و غالمان و ستوران بجمله به مرو فرستي نزديك پسرم مامون كه 
د...و چون از محمد را بدان حاجت نيست و وليعهدي بغداد و تخت خالفت و لشكر و انواع خزائن او دار

ام ميان سه فرزند نگاه داري و اين فارغ شدي ببغداد شوي نزديك محمد وزير و ناصح وي باشي و آنچه نهاده
كاران من اگر غدر كنيد و راه بغي گيريد شوم باشد و خداي عزوجل نپسندد و بدان كه تو و همه   خدمت

رفت و تالش كرد كه نام مامون را از پس يكديگر بشويد، اوهمان شب گذشته شد. فضل به نزد محمد 
؛ تا آنگاه كه سر محمد را بريدند و »وآن قصه دراز است وغرض چيز ديگر است«واليت عهدي بياندازد 

مامون به بغداد رسيد و كارخالفت قرار گرفت و فضل روي پنهان كرد و متواري شد و توسط عبداهللا طاهر و 
اين «ي و سراي بيروني كرد در سراي اعيان جايي معين يافت. وساطت او و صبري كه فضل در صفه شادروان

» حكايت به پايان آمد وخردمند كه در اين انديشه كند تواند دانست كه اين بزرگان روزگار بر چه جمله بودند
  ).32(همان ،ص

گروهي به زماني كه مامون به مرو بود و طاهر و هرثمه در بغداد گروهي از مردم به مامون و  هاحديث ملطفه
نوشتند، مامون آنها را نگاه داشت پس از كشته شدن محمد، مامون به ها ميشدند و ملطفهمحمد نزديك مي
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ها را كه محمد نگاه داشته بود پيش مامون آوردند. مامون از وزيرش حسن بن بغداد رسيد. خازنان آن ملطفه

ماند يد كرد. گفت: آنگاه در دولت كسي نميسهل پرسيد چه بايد كرد؟ گفت: خائنان هر دو جانب را دور با
ملك و اين مردمان نتوانستند ما هردو برادر بوديم هردو مستحق تخت« پيوندند.روند و به دشمن       ميمي

نگريستند هر چند آنچه كردند خطا بود. امد خويش را ميما چون خواهد شد. بهتر مياندانست كه حال 
بايد داشت وكسي براستي زيان نكرده است. چون خداي عزوجل خالفت به ما داد، چاكران را امانت نگاه مي

ما اين فروگذاريم و دردي بدل كس نرسانيم. حسن گفت خداوند بر حق است در اين راي بزرگ كه ديد و 
ت و ها بياوردند و بر آتش نهادند تا تمام بسوخمن بر باطلم، چشم بد دور باد. پس مامون فرمود تا آن ملطفه

  ).38-9(همان،ص» خردمندان دانند كه غور اين حكايت چيست هردو تمام شد و پس به سرتاريخ باز شدم
اي اين حوادث كه چرا هارون الرشيد سوي ري رفت و چه كرد و وصيت او به فضل بن ربيع تنها شمه     

). او 5333،ص1375بري: شود كه بيهقي آن را بسط و گسترش داده است (طدر تاريخ طبري آمده، معلوم مي
ي ديد از مهمترين گويد. تغيير زاويهسخن مي  -حاجب بزرگ مامون -از زبان هارون، فضل، عبداهللا طاهر

هاي روايت در اين حكايت است كه  به اقتضاي حال، بيهقي درآن دست برده است. طبري به طور ويژگي
كند كه ما بيهقي بر آن قسمت از حوادث تكيه ميآورد امفصل حوادث مربوط به هارون، محمد و مامون را مي

-ها از ويژگيگذرد. واردشدن در چگونگي رفتار و گفتار شخصيتخواهد و از ديگر مطالب در ميخود مي

ي كوچك فضل براي عبداهللا و سخن عبداهللا به ماموران هاي بارز در اين حكايت است؛ تا آنجا كه در ملطفه
گناه مرا اميرالمومنين ببخشيد و فرمود به «بزرگ به تصوير كشيده شده است. با رعايت لحن كوچك به 

بنده فضل ربيع به حكم فرمان آمده است... برآن جمله كه ) «33،ص1384بيهقي:...»(خدمت درگاه بايد آمد 
ن (هما» فرمان بود او را در سراي بيروني جاي كردم و به پايگاه نازل بداشته در پيش آمدن فرمان چيست

  ).36،ص
) كه 213،ص1366ها در تاريخ يعقوبي براي عبدالملك مروان آمده است(يعقوبي:شبيه حديث ملطفه     

ها در روايت طبري هم نيست؛ اما در مورد رود. همچنين نامي از مامون و ملطفهاحتمال خلط تاريخي مي
  حديث حشمت شرحي دارد كه به صورت مختصري درتاريخ  بيهقي آمده است.

). فضل سهل ذوالرياستين 672-678:صص1384عبدالعزيز(بيهقي،اسماك و ابنديگر حكايت هارون با ابن     
هاي ) البته حكايت170-2المصعب و در اينكه ذوالرياستين كه فضل سهل را گفتند.(همان، صص،با حسين بن

توان نام برد كه تنها براي پس از بر افتادن آل برمك را مي -فرعي كه در ضمن حكايت عبداهللا زبيرآمده 
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يادآوري  است. حكايت فضل بن سهل با حسين مصعب در منابع تاريخي يافت نشد. در زمان مامون كه 
مرا «فضل با پدر طاهر حسين مصعب عتاب كرد و جواب حسين مصعب به مزاج مامون خوش آمد و گفت: 

سهل به ذوالرياستين، گذاري فضلعلت نام كه پس از آن،» اين سخن از فتح بغداد خوشتر آمد كه پسرش كرد
ها آيد. اينجا اختالف بين روايتطاهر به ذواليمينين و ذوالقلمين كه صاحب ديوان رسالت مامون است، مي
عيسي را مغلوب كرد به فضل بناست. در روايت طبري، به سبب نام گرفتن طاهربن حسين، وقتي سپاه علي

دراز بدارد و دشمنانت را سركوب كند و مخالفانت را فدايت كند. اينك كه خدا بقاي تو را «بن سهل نوشت: 
عيسي در كنار من است و انگشترش را در انگشت من و خدا را سپاس، پروردگار بنعلينويسم پسربه تو مي

جهانيان، پس فضل برخاست و مامون را به نام امير مومنان سالم گفت، مامون، مردان و سرداران به كمك 
الدين نام داد و هركس از همراهان وي را كمتر از حسين فرستاد و او را ذواليمينين و صاحب حبلاهربنط

هشتاد بود به هشتاد باالبرد. سخن از اينكه مامون منزلت فضل بن سهل را باالبرد گويند وقتي مامون خبر 
- مومنان ناميده و فضلن را      اميرعيسي را كشته و بر اردوگاه وي تسلط يافته و ماموبنعلييافت كه طاهر

سهل بدين نام به وي سالم گفته و نيز اين خبر تاييد شد كه طاهر عبدالرحمان را كشته جمله سپاه وي بن
تسلط يافته، فضل بن سهل را پيش خود خواند و در رجب اين سال ناحيه شرق را از كوه همدان تا كوه تفتان 

تا درياي ديلم وگرگان عرضا بدو واگذاشت و سه هزار درم مقرري براي  وتبت طوال، از درياي فارس و هند
اي دو شانه براي او بست و بيرقي نيز بدو داد و نامش را ذوالرياستين كرد. راوي او نهاد و پرچمي بر نيزه

رياست «گويد كه شمشير فضل بن سهل را نزد حسن بن سهل ديده بود كه با نقره بر يكجانب آن نوشته بود 
عبدالعزيز نيز سماك و ابن) ودر مورد ابن5477-1375،5466طبري:»(جنگ و بر جانب ديگر رياست تدبير

 عباسيان اخبار خلفايروايت طبري و بيهقي نزديك به هم  نقل شده است. تنها در اين حكايت است كه نام 
  آيد.درتاريخ بيهقي مي

هارون و پسران او، حضور آل برمك است كه بيهقي از  هايهاي مربوط به دورهمهم ترين نكته در خيانت    
دهد. ها خبر از فروگرفتن آن خاندان بدست هارون ميكند و در ضمن حكايتها با نام نيك ياد ميآن

داستان برمكيان را از قلم انداخته است. در حكايت فضل برمكي و  اخبار الطوالي دينوري در ابوحنيفه
)كه 542-3،صص 1384خراسان برعلي بن عيسي بن ماهان وتفضيل هداياي او(بيهقي:علوي و اميري يحيي

واز اين حديث مرا حكايتي « آيد بيهقي اينگونه مي نويسد:پيش از كارهاي سوري صاحب ديوان خراسان مي



    پرنيان سخن     1378

  
 سخت نادر و با فايده ياد آمده است واجب داشتم بنقش آن كه در جهان مانند وي اين كه سوري كرد بسيار

  ).533(همان ،ص» بوده است تا خوانندگان را فايده حاصل شود هر چند دراز گردد
-هايي كه از روزگار هارون و پسرانش نقل شده با حوادث تاريخ بيهقي نشان ميبرابر قرار دادن حكايت    

دهد و در دهد كه بيهقي به آل برمك پيوندي دارد تا آنجا كه در تفضيل هداياي سوري آن عالقه را نشان مي
يحيي گفت ما از شدگانيم و كار ما آخر آمده است و « كند: اين حكايت علت برافتادن برمكيان را بيان مي

سبب محنت بعد قضاءاهللا شماييد تا برجايم سخن حق ناچارگويم و بتملق و زرق مشغول نشوم كه به افتعال 
  ).539همان،ص»(كان احتف في الحيلت... اند اذا انتهت المدت وو شعبده قضاي آمده بازنگردد كه گفته

بخش چهارم حكايات، ذكر حكايت افشين و خالص يافتن بودلف از وي است. بيهقي ناقل اين حكايت را  -
دواد قاضي القضات معتصم شنيده است. در پايان ابيداند كه از احمدابناز اخبار خلفا، اسماعيل ابن شهاب مي
رؤسا خواندم كه در اخبار«نويسد: مصعب ميابنفضل سهل و حسينسخن عبدالغفار و پيش از حكايت 

آمد و ببغداد اشناس و او را افشين خواندندي از جنگ بابك خرمدين چون بپرداخت و فتح بر
). اين تضاد بين اخبار خلفا و رؤسا و نيز اينكه بيهقي اشناس را افشين خوانده، جاي 168همان،ص»(رسيد

آيد كه افشين لقب گروهي از ايرانيان ناحيه اسروشنه است و حيدر بن ر الطوال ميتعجب است زيرا در اخبا
ه.ق عزل و متهم به كفرشد و در زندان از گرسنگي مرد. 226كاووس(افشين)، سردار معتصم كه درسال 

 گذشت. همچنين در تاريخ يعقوبي،در 240متولد و در سال  160دواد، قاضي معروف هم در سال ابياحمدبن
). طبري نيز 501،ص 1366تركي نام سرداري است كه معتصم او را به جنگ روميان فرستاد(يعقوبي :اشناس
را فرستادن معتصم افشين را حيدر پسر كاووس را به واليت جبال براي پيكار با بابك ضبط كرده  220سال

د گرفته است و ديگر ) و اين حكايت تنها در تاريخ بيهقي شكل داستاني به خو5804،ص1375است(طبري:
  اند.مورخان به ذكر روايت تاريخي بدون ذكر جزييات بسنده كرده

در انتهاي اين حكايت كه از پس جريان بوبكر حصيري و پيش از برداركردن امير حسنك وزير آمده؛      
اند و از ايشان اند و همگان برفتههركس از اين حكايت بتواند دانست كه اين چه بزرگان بوده« نويسد:     مي

اي بحاصل آيد نام نيكو يادگار مانده است وغرض ما از نوشتن اين اخبار آن است تا خوانندگان را از آن فايده
و مگر كسي را از اين بكار آيد و چون از اين فارغ گشتم به سر راندن تاريخ باز گشتم 

  ).221،ص1384(بيهقي:
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شود زيرا آيد به نمايشنامه نزديك ميكه پشت سر هم نيز مي اين حكايت همانند ذكر بردار كردن حسنك     
عجلي را شخصيت اول قرارداده و با تك گويي يا حديث نفس اين واقعه را يه تصوير عيسيابندر آن قاسم

من با خويشتن گفتم يا احمد سخن وتوقيع تو در شرق وغرب روان است و تو از چنين سگي «كشد: مي
خاستم و سرش آيد ببايد كشيد از بهر بودلف را برخوش كردم كه هر خواري كه پيشاستخفاف كشي باز دل 

قراري كردم سود نداشت بار ديگر كتفش بوسه دادم اجابت نكرد و باز بدستش آمدم و بوسه را بوسيدم و بي
همان .»(دادم و بديد كه آهنگ زانو دارم تا ببوسم و از آن پس بخشم مرا گفت تا كي از اين خواهد بود..

  ).217،ص
احمد و عالج خشم خود، ي نصرآيد از جمله:اخبارموسي(ع)، قصهها كه در تاريخ بيهقي ميديگر حكايت

نوح ساماني، در قديم الدهر مردي بوده است نام وي زبرقان و الحكايه من عمر ابن لليث االميربخراسان امير
في الصبر بوقت نعت ابنه بايد تنها در تاريخ بيهقي جستجوكرد زيرا در منابع تاريخي ياد شده اين حكايات 

  نيامده است. 
  

  گيرينتيجه
توان نتيجه گرفت كه بيهقي صداي آن دسته از دث تاريخي ميها و تطبيق آن با حوااز بررسي حكايت     

كند. اين دخل و تصرف، نشانگر تمايل او به گروهي  هاي تاريخي را كه كشف كرده است، تقليد ميشخصيت
ويژه در تاريخ پيش از اوست مانند آل برمك و حسنك. ناگفته نماند كه بيهقي در ذكر حكايت افشين از 

ها به همان جزئي نگري تاريخي خود و نيز استفاده كرده است و در ديگر حكايت قدرت نويسندگي خود
- انسان و حيات جامعه، موضوع اصلي يك اثردروني و مجموعه ويژگيكند.  زندگي برشي از آن بسنده مي

د دهد . بيهقي، هر شخصيت را بر گرفته از نيروهاي اجتماعي درباري با قلم خوهاي فردي او را تشكيل مي
شود هاي تاريخي ميكشد. هر چند كه گاهي دچار لغزش  و خطاي تاريخي در ارجاع واقعيتبه تصوير مي

دارد. چگونگي تبديل مواد خام در اش را با خود زنده نگه مينويسد كه خاطرهاي  مياما آن حادثه را به گونه
نند بيهقي موفق شده است به مدد نگاري ماها منجر شده است. تاريخآفريني  حكايتذهن خالق به باز
هاي جاوداني خلق ها گروههاي انساني و با حفظ فرديت شخصيتهاي مشترك در   گروهتشخيص ويژگي

نگاري اسالمي بدست آمده به قرار اندازي تازه مربوط به تاريخكند. نتايجي كه از تحليل تاريخ بيهقي با چشم
  زير است:



    پرنيان سخن     1380

  
ي اي از مسائل عهد و زمانهتجارب و شغل مولف است و نيز نشانه ها، عاليق،كتاب، بازتاب ارزش -

 او كه وي را تحت تاثير قرار داده است.

توان از تاريخ آموخت تاكيد دارد، و از هايي كه ميهاي آموزشي است وبر درسكتاب داراي جنبه -
 هاي تاريخي غافل نيست. توجه به صحت و واقعيت

خورد؛ هم به منظور استتار احساسات و هم ن قابل توجهي به چشم ميتقيه در تاريخ بيهقي به ميزا -
 تشويق خوانندگان به اين كه مطالب را از زواياي مختلف بنگرند. 

ي كتاب است و هم هاي ذهني نويسندهي ارزشعوامل ساختاري در اين تاريخ، هم نشان دهنده -
  هاي او.ها و بدگمانيجانشيني براي پرسش

اي كه در زندگي واقعي به نوعي ذهن مورخ را براي خلق يك شخصيت برانگيخته است به يههاي اولنمونه 
گيرد و حاصل آن همان بازآفريني تاريخ عنوان يك نهاد با جريان ذهن و نيروي خالقيت همسوي هم قرار مي

اين نكته الزم ي تاريخي مشاهده كرد.  در پايان ذكر هاتوان در شخصيتاست. شكل اين باز آفريني را مي
است كه بگوييم بيهقي، در بيان حكايات پيوندي روحي با حسنك و آل برمك داشته است تا آنجا كه پاي 

هاي دروني بيهقي در چگونگي هارون و پسرانش را هم به تاريخ بيهقي كشانده است. اين دو پيوند از حالت
شود. با نگاهي بينامتني ها روشن مينهاي تاريخي آكاربرد ساختار حكايت در حكايت و پرداخت شخصيت

ها به شكل مستقيم و شود كه برخي از حوادث تاريخي درون حكايتهاي تاريخ بيهقي دريافته ميبه حكايت
دهد. اي در متن به حيات خود ادامه ميغيرمستقيم با روايت اصلي تاريخ ارتباط دارد و با ساختار و بافت تازه

زند و البته حوادث تاريخي را به نام خود ي بينامتني دست ميذشته به ايجاد رابطهبيهقي با خواندن تواريخ گ
  كند. مصادره مي
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