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 مایۀ درون بررسی و تحلیل) بیهقی تاریخ روایات با داستانی عناصر تطبیق

 (غیر درباری روایتی
 

 نژادنیلی فاطمه

 شَشتر جاهغ ٍاحذ آزاد داًشگاُ فارسٖ ادب٘ات ٍ زباى ارشذ کارشٌاس

 

 چکیده

خ ٗاها از ًگاّٖ دٗگر تارست ابذْٖٗ است کِ تارٗخ بْ٘قٖ، تارٗخٖ بر هبٌإ رٍاٗات هستٌذ، دق٘ق ٍ صادقأً ابَالفضل بْ٘قٖ 

. باشذ هٖشاهل تواهٖ ػٌاصر سازًذٓ رهاى ً٘س ست کِ بْ٘قٖ رٍاٗتٖ ادب٘ست. تارٗخ بْ٘قٖ در حق٘قت ٗک رهاى بسرگ تارٗخ٘

ساختارٕ ٍ هؼٌاٖٗ ادب٘ات داستاًٖ اهرٍز ً٘س هَرد ٍاکإٍ ٍ تطب٘ق قرار داد. اٗي رهاى  ّإ شاخصآى را با  تَاى هٖاثرٕ کِ 

از البالٕ سطَر ٍ ٍقاٗغ هتٌَع  آًچِهتؼذد ٍ بِ ّواى ه٘ساى دارإ تؼذد ػٌاصر داستاًٖ است.  ّإ داستاىخَد شاهل بسرگ 

بس٘ار کَتاُ ٍ هتفاٍت با رٍاٗات دٗگر تارٗخ بْ٘قٖ  إ ٍاقؼِکردُ ٍ حس ٍاکإٍ هجذد را براًگ٘ختِ، پرداختي بِ رکر  تَجِ جلب

ٍ تَص٘فات دق٘ق ٍ  ّا داستاىبْ٘قٖ از ه٘اى ّؤ ٍقاٗغ تارٗخٖ غسًَٗاى، در البالٕ ّؤ خ ٗتار هاًذٓ باقٖ اتجلذهاست. از 

از ّر جْت با هستٌذات  تقرٗباًکِ در ساختار رٍاٖٗ خَد  خَرٗن برهٖکَتاُ  إ ًوًَِرٍاٗات تَ در تَٕ ابَالفضل بْ٘قٖ بِ 

بْ٘قٖ  رسذ هٖدر هجلذ ّفتن است. جاٖٗ کِ بِ ًظر  رکر س٘ل هَردًظردارد. ًؤًَ  ّاٖٗ تفاٍتتَسط بْ٘قٖ  شذُ گردآٍرٕ

 إ ٍاقؼِفارؽ از ّر ًَع رٍاٗت ٍسَاس گًَِ در بِ تصَٗر کش٘ذى تارٗخ خاًذاًٖ هحتشن، خَد شاّذٕ هستق٘ن در رٍاٗت آزاد 

پرداختي بِ  . پ٘ش ازدّذ هٖارائِ  هؤثراًذک اها  ّرچٌذٍ ػلن جغراف٘إ تارٗخٖ اطالػاتٖ  شٌاسٖ هردماست کِ از جٌبٔ 

بٌابراٗي ابتذا بِ تطب٘ق ؛ هجول از ػٌاصر داستاًٖ ارائِ گردد ّرچٌذتا تؼارٗفٖ  ًواٗذ هٖتحل٘ل داستاًٖ اٗي رٍاٗت ٍاقؼٖ الزم 

سپس بِ ػَاهل دٗگرٕ کِ هَجب بُؼذ ٗافتي ٗک پالت  پردازٗن هٍٖ تشرٗح ٍاقؼٔ س٘ل بر اساس ػٌاصر اصلٖ ٍ سازًذٓ داستاى 

 ، خَاّ٘ن پرداخت.شَد هٖ)تن( هشخص  إ هاِٗ درٍىٔ داستاًٖ بر پاٗ
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