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 چکیده
و  زیتار ةرابط يکه به بازنگر يو فرهنگ يدر مطالعات ادب است يکردینورو یيگرازیتار

مختلنف و   يهنا منتن بنه عننوان بسنتر تعامنل گفتمنان       يخیتنار  تين و بر موقع پردازديم اتيادب
کنه از   «رین دن حسننک وز ذکر بنر دار کنر  » تیمقاله، حکا نیدارد. در ا ديمناسبات قدرت تأک

 رديگيقرار م يابینو مورد ارز یيگرازیتار کردیست با روا يهقيب زیتار مهم يهاتیجمله روا
حاکم در  تيمتن که به منظور پنهان کردن عامل نیمؤثر در ا يهايدئولوژیو ا تا نقش گفتمان

بخنش صنورت گرفتنه     در دو تین حکا نین ا ليشود. تحل انیبهتر نما رد،يگيکار مماجرا به نیا
دار ماجرا بوده و در تنالش اسنت تنا    است که سکّان يمسعود غزنو بهاست؛ بخش اول مربوط 

کند. بخنش   يتالف فهيخل يِمیو به مدد حکمِ قد ميرمستقيخود از حسنک را به صورت غ ةنيک
بنوده و بنه تنأثر از گفتمنان قندرت آن دوره،       تیحکا ياست که راو يهقيمربوط به ب زيدوم ن
و حنذف   يسناز حواد  با قهرمان یي. او در بازگودهديسلطان جهت م ليخن را مطابق با مس

بوسهل افنزوده و   تيّرنگ ساختن نقش او بر عاملضمن کم ت،یگسست روا ندیمسعود در فرآ
 .کنديم هياَعمال مسعود را توج
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 همقدم

نگرشي انتقادي نسنبت بنه   گرایانه به تاریز است که پساساخت رویکردي 1نو گرایيتاریز

گرایني اسنت.   تاریز و فرهنگ داشته و برآمده از بطن تعامنل بنا مارکسيسنم و پساسناخت    

اي داشنته و بنا   اند، توجه ویژهنو به متوني که در بستر فرهنگي خود رشد یافتهگرایي تاریز

تنرین اسنتراتژي   کنند. مهنم  ترین زمينة اثر تلقني مني  وکویي، قدرت را مهمفرویکردي شبه

تنند کنه از طرینق    هنایي از حقيقنت را گنرد خنود مني     قدرت، توليد حقيقت است و رژینم 

اي کند. قدرت این توانایي را دارد که فرد را نيز بنه مثابنه سنوژه   گفتمان، خود را مسل  مي

اي به تکرار و توجيه گفتمنانِ غالنب   همچون رسانهاز آنِ خود گرداند. در این صورت فرد 

   .کندو قوام قدرت اقدام مي

ها بخشي به حواد  تاریخي به بازخواني آننو به دنبال این است تا با جانگرایي تاریز

بچردازد. در حکایت حسنکِ وزیر، امير مسعود از یک سو به دنبال حذف حسننک بنوده و   

دنام شود. به همين دليل او با آرشيوسازي علينه حسننک و   خواهد که باز سوي دیگر، نمي

قرمطي خواندن او و سچردن کارها به بوسهل در تنالش اسنت تنا عاملينت خنود را در اینن       

« با تأکيد گذاشتن بر برهه ینا رویندادي خناص   »نو گرایي ماجرا پنهان سازد. منتقدان تاریز

هناي موجنود در متنون را مني    و گسستپردازند ( به تحليل تاریز مي255: 1389، 2)برسلر

اسنت  « ذکر بردار کردن حسنک»ترین حکایات تاریز بيهقي، روایت کاوند. از جمله مهم

هایي در روایت و بازنمایي آن صورت گرفته است؛ چراکنه بيهقني   که در بيان آن گسست

طفنره   کند، اما در شرح داستان از اصل ماجرادر آغاز حکایت به عامليت سلطان اذعان مي

گنرا، یکدسنت و یکچارچنه    به جاي آنکه در متني چون تاریز بيهقي نگرشي تمام»رود. مي

هاي آن باشنيم و ببيننيم کجنا و چنرا آن ظناهر و      وجوي گسستسراغ کنيم باید در جست

                                                           

1- New Historicism 

2- Bressler 
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هاي متکاثر و گناه متضناد ره مني   ها و روایتزبان یکدست، آن روایت حقيقت به واقعيت

 (.40: 1387)ميالني، « سچارد

مناسبات قدرت و گفتمان -ها مطرح است: الفدر بررسي روایت حسنک، این سوال 

هاي عصر غزنویان چگونه به عنوان دستاویزي براي حکومت موجب اعدام حسنک شند؟  

 گریزد؟ بيهقي چگونه ماجرا را بازپرورانده و چرا از بيان حقيقت مي -ب

روابنط گفتمناني و مناسنبات    به منظور درک بهتر روایت حسننک در اینن پنژوهش    

گيرد. براي این منظور ابتدا حواد  رواینت شنده بررسني و    قدرت مورد تحليل قرار مي

تحليل نو گرایي تاریزسچس نوع پرداخت و انعکاس روایت از سوي بيهقي بر محور نقد 

شود. ضمن اینکه بيهقي در ابتداي اثر بنه تقسنيم حکاینت در دو بخنش اشناره دارد:      مي

« خواهم نبشت در ابتداي این حال بردار کردن این مرد و پس به شرح قصنه شند   فصلي»

( به همين دليل عالوه بر اینن دو قسنمت، بخنش سنومي بنا توجنه بنه شنيوۀ         168: 1389)

  شود.روایت بر آن افزوده مي

بخش اول )حال بردار کردن(: مقدمة بيهقي بر حکایت تا پيش از شروع ماجرا، بخنش  

دوم )شرح روایت(: شروع روایت تا پيش از آمدن دو پيک جعلي و بخش سوم )تدبير بنر  

 است. دار کردن(: ورود دو پيک جعلي تا پایان ماجرا

 

 پیشینۀ پژوهش .1

هاي قابنل تنوجهي   ر نقد ادبيِ ایران، پژوهشنو دگرایي با وجود تازه بودن رویکرد تاریز 

هاي مربوط به تاریز بيهقي با رویکرد برمبناي این نقد صورت گرفته است. از جمله تحليل

بازخواني تاریز بيهقي »( در مقالة 1386رستمي )نو، مربوط به پژوهش فرشته  گرایيتاریز

عبناس ميالنني   اختنه اسنت.   اسنت کنه بنه تحلينل تناریز بيهقني پرد      « نوینگرایي در تاریز

( را به تحليل تناریز بيهقني   1378در ایران )« تجدد و تجددستيزي»نخستين فصل از کتاب 
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« تناریز بيهقني در بوتنه نقند جدیند     »اختصاص داده اسنت. همچننين کتنابي تحنت عننوان      

هناي  ( در تحليل تاریز بيهقي به چاپ رسيده که به دليل عدم تناسنب برخني مولفنه   1390)

(. 221: 1393رضنوانيان،  « )رویکرد غالب کتاب همچنان سننتي اسنت  »تحليل اثر،  نظریه با

( و 1392« )بازتناب نقند قندرت در اشنعار شنهاب نيرینزي      »هایي نظير ضمن اینکه پژوهش

« ننو گرایني  بازخوانش بينامتني منظومة جمشيد و خورشيد سلمان ساوجي از منظنر تناریز  »

رسيده است. ميرزا بابازاده فومشي نيز دو پنژوهش در   ( در تحليل آثار ادبي به انجام1393)

در اینران بنا   ننو  گرایني  تاریززدایي از نقد نوپاي ابهام»هاي نو به نامگرایي تبيين نقد تاریز

خوانش متفاوت متون کالسنيک فارسني در   »( و 1392« )هاي انجام شدهنگاهي به پژوهش

عالوه بر این با وجنود پنژوهش  رآورده است. ( به هيأت قلم د1394« )نوگرایي تاریزپرتو 

صنورت گرفتنه، پژوهشنگران    نو گرایي تاریزانداز هاي که در تحليل تاریز بيهقي با چشم

اند. به همين منظور و بنا توجنه بنه    اي موجز به این حکایت بسنده کردهنامبرده تنها به اشاره

 انجام شود.اهميت این حکایت، الزم بود تا تحليل آن به صورت مبسوط 

 

 نو گرایی . تاریخ2

این مينان  در توجه به تاریز به عنوان زمينة متون فرهنگي از اهميت باالیي برخوردار است. 

اند که ادبيات را بازتاب تاریز دانسنته و از نقنش مؤلنف    هایي چون مارکسيسم بودهمکتب

روسنني و هننایي دیگننر همچننون: نقنند نننو، فرماليسننم   اننند و مکتننبدر خلننق اثننر کاسننته 

هاي زیباشناختي منتن  پارادایمي نظرکرده و تنها به جنبهساختارگرایي به متن با نگاهي برون

داند، تنها برداشتاند. خوانش سنتي تاریز که آن را امري قائم به ذات و مطلق ميپرداخته

گرایني  دهد. تاریزهایي تکراري و سطحي از تاریز در حد پندآميز بودن آن به دست مي

پردازد و عينيت و حقيقت تاریز را مورد تردید قرار به بازتعریف رابطة متن و تاریز مي نو
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دهد و معتقد است که تناریز داراي کيفيتني ذهنني بنوده کنه توسنط افنرادي در بسنتر         مي

 شود.  هاي مختلف نوشته ميجهان_ها و با مفروضات و زیستگفتمان

، نگاه سنتي بنه تناریز دسنت    1ار فوکوافکپس از ظهور پساساختارگرایي و با گسترش 

گرایان جدیند  ریزتا نو دید.گرایي اي از آن را در تاریزتوان نمونهخوش تغيير شد که مي

شنود؛  کنند که تاریز شکلي از گفتمان است کنه رواینت و تفسنير مني    این نکته را بيان مي

ازیم. عالوه بر اینن  سچراکه تاریز شي فيزیکي و عيني و ملموس نيست، بلکه ما آن را مي

بينني یکسناني را شنکل دهند، بلکنه      تاریز، خطي، واحد و غایتمند نيست که بتواند جهنان 

اي تناریز بنه گوننه   »هاي قدرت اسنت؛  اي پيچيده از گفتمانتاریز، روایتي از درون شبکه

(. بننابراین،  240: 1390)تسنليمي،  « پسنندد شنود کنه گفتمنان قندرت آن را مني     نگاشته مي

 بودن تاریز محال است.  طرفي و حقيقت و یکچارچهفرض بي

بين تاریز و ادبيات تفاوتي قائل نيستند. بنابراین، هر متني را به جدید  گرایانتاریز

زدایي در خنود  این دیدگاه که نوعي تقدّس. بينندمثابه نوعي گفتمان در قالب متن مي

شنود. اسنتيون   ثنق پنذیرا نمني   دارد، دیگر از متني بنه عننوان اثنر جاویند ینا تناریز مو      

« 4و متنيننت تنناریز 3تاریخيننت مننتن»بننر نننو گراینني تنناریز در تعریننف 2بلننتگننرین

(Montrose, 1989: 23)  .تأکيد دارد 

مننندي متننون بيننانگر آن اسننت کننه آثننار نوشننتاري در بسننتر شننرایط اجتمنناعي،  تنناریز

سنت بنه   ا ه بازگشنتي در واقع، این پروژ»اند. فرهنگي، سياسي و اقتصادي خاصي خلق شده

متن با ینک   6متن را در عوض تاریز ادبيِ مستقل در همزماني 5محور بينامتني که در زماني

مندي تاریز بدان معنا اسنت  متن ،(. در مقابل17)همان: « کندسيستم فرهنگي جایگزین مي

                                                           

1- Michel Foucault 

2- Stephen Greenblatt 

3- Historicity of Texts 

4- Textuality of History 

5- Diachronic 

6- Synchronic 
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ن هنر  ها تلقي کرد کنه همچنو  ها و بازنمایياي از روایتتوان مجموعهکه تاریز را تنها مي

 شماري قرار دارند. متن دیگري در معرض بازاندیش، بازسرایي و تفسيرهاي بي

گرایي سنتي ضمن نفي خودبسندگي و قائم بنه ذاتني   در تقابل با تاریزنو گرایي تاریز

سنازي فرآینند   دانند و بنر ذهنني   تاریز، مقولة رویداد و گزارش تاریخي را مجزا از هم مي

سناختة بشنر و در نتيجنه ذهنني و     د دارد؛ چراکه متنون دسنت  گزارش و روایت تاریز تأکي

گرایني قندیم، مفروضنات    سوبژکتيو هستند. این اندیشه به منظور به چالش کشنيدن تناریز  

 کنند:گونه مطرح ميخود را این

رویندادهاي گذشنته، ب، بينان داسنتاني      -دو معنا براي واژۀ تناریز وجنود دارد: النف    -1

کند که تناریز همنواره   پساساختارگرایي این نکته را روشن مي دربارۀ رویدادهاي گذشته.

شود؛ از این رو، مفهوم اول قابل قبول نيست. ]بنابراین[ آنچه در اختينار منا قنرار    روایت مي

 دارد، همواره نمودارهاي آن است.

هنا از گذشنته،   تواننند ادعنا کننند کنه بررسني آن     وجنه نمني  هيچاز این پس مورخان به -2

تنوانيم بنه فراسنوي شنرایط تناریخي خنود قندم بگنذاریم.         نه و عيني است. ما نمني طرفابي

گذشته چيزي نيست که مانند یک شيء مادي در مقابل ما باشد، بلکه چينزي اسنت کنه از    

رهگذر تفسير انواع متون مکتوب پيشين در انطباق با مالحظنات تناریخي خناص خنویش،     

(. منتقدین این رویکرد، رویداد تناریخي  206و  207: 1392آوریم )سلدن، آن را پدید مي

شنود. منورخ   کنند که توسط مورخ و در قالب روایت ساخته مياي متني تلقي ميرا پدیده

هناي روایني بنه بنازگویي روینداد      با اسنتفاده از فننون ادبني و بالغني و همچننين تکنينک      

خناب، چيننش،   شنود. منورخ بنا حنذف، انت    گوننه وارد مقولنة ادبينات مني    پردازد و اینمي

رواینت تناریخي تنابع دسنتوري     »کنند.  نمایي و... طرح روایت خنود را فنراهم مني   برجسته

دهند. گناه   نگار به روایت تناریخي آغناز، مياننه و پاینان مني     ساختاري روایت است. تاریز

(. بر اینن اسناس   145: 1387)احمدي، « داندگيري مينویسندۀ کتابِ تاریز، پایان را نتيجه
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اي تناریخي  سترس ما نيست، بلکه ما از طریق تفسير و تعبينر منتن بنه بازنمنایي    گذشته در د

هنا اسنت. بننابراین، تناریز عنينِ گذشنته       شویم که خود تنها یک نموننه از رواینت  نایل مي

 هاي متکثري از گذشته وجود دارد. نبوده، بلکه روایت

و در حنوزۀ   1980بالت در دهنة  به صورت رسمي توسط استفان گریننو گرایي تاریز

بایند از  « ننو  گرایني تناریز »مطالعات رنسانس شکل گرفت؛ به زعنم او بنه جناي اصنطالح     

، ظهنور ینک   ننو گرایني  تناریز استفاده کرد. چون منظنور او از  « 1بوطيقاي فرهنگي»عنوان 

هنا اسنت   رویکردهنا و کاربسنت   اي ازنو مجموعهگرایي جنبش یا مکتب نبود، بلکه تاریز

معتقند اسنت    2آلتوسنر بالت همانند فوکنو و  يتِ تاریخي متن تأکيد دارد. گرینکه بر موقع

)سنلدن،  « فرد محصول ایندئولوژیک مناسنبات قندرت در ینک جامعنة خناص اسنت       »که 

کنند  گونه اظهنار مني  این 3خود در عصر رنسانس دادن بهدر کتاب شکل  (. او092: 2931

خانواده و دولت و نهادهاي »وده و گيري هویت کمتر مستقل بکه در عصر رنسانس، شکل

« کردنند مذهبي، نفوذ سفت و سخت و بيش از حدي را بر طبقة متوسط جامعه تحميل مني 

(Greenblatt, 1980: 1)اي دارد و گفتمان . این رویکرد به گفتمان و قدرت توجه ویژه

ر شنود. مفهنوم گفتمنان د   داند که توسط سازوکارهاي قدرت اعمنال مني  را دستاویزي مي

منندي  متأثر از آراي فوکو است. ویژگي بارز گفتمان از نظر فوکنو تناریز  نو  گرایيتاریز

تنرین اسنتراتژي قندرت،    آن است که با قدرت پيوند نزدیکي دارد. او معتقد است که مهم

یابد. با در نظر گنرفتن اینن نکتنه    توليد حقيقت است؛ حقيقتي که به واسطة سخن نمود مي

هنناي خنناص خننود را دارد کننه در سننخن متبلننور شننناخت و گفتمننان کنه هننر دوره سننامانة 

هناي فرهنگني خنود جندا     زميننه گونه اذعان کرد که متون نيز از پنس توان اینشود، ميمي

نبوده و عرصنة تبنادالت گفتمناني و مناسنبات قندرت اسنت. در دل متنون ادبني نناگریز،          

                                                           

1- Poetics of Culture 

2- Louis Althusser 

3- Renaissance Self-Fashioning 
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روابنط  ننو   گرایيتاریزت. هایي نهفته است که محمل و حافظ قدرت اجتماعي اسگفتمان

کنند و بنه ینک منتن     ترین بافت براي هر متني قلمداد مني مربوط به قدرت را به عنوان مهم

هاي مختلف ادبي به عنوان فضایي براي نمایش روابط مربوط به قدرت و تعامالت گفتمان

بنا   هنه نگرد. ضمن اینکه در این رویکرد، قصد منتقد بر آن است که معيّن کند در مواجمي

 قدرت، متن در پي تقویّت و تثبيت قدرت است یا تضعيف و فروپاشي آن.

 

 نو گرایی با رویکرد تاریخ «ذکر بردار کردن حسنک وزیر»تحلیل حکایت  .3

شنود. از  به منظور درک بهتر، این روایت در دو محور اصنلي حناکم و بيهقني تحلينل مني     

کنار مني  شنگردهایي را بنه   ،این ماجرا اسنت دار که مسعود به عنوان حاکم، سکان آنجایي

آبرویي خود و حکومتش بچرهيزد. او به منظور مخفني کنردن نقنش    گيرد تا از بدنامي و بي

خود از بوسهل به عنوان مامور اجرایي و عنصر دیانت )فرمان خليفنه( بنه عننوان معرفنت و     

 .گيردميگفتماني مستحکم بهره 

 

  . امیرمسعود غزنوی3-1

سلطان محمود غزنوي، جدال بين دو پسنر او بنراي تصناحب قندرت، شندّت      با درگذشت 

گرفننت و درباریننان بننه دودسننتة پنندریان )طرفنندارن اميرمحمنند( و پسننریان )طرفنندارن      

اميرمسعود( تقسيم شدند، اما با حرکت سچاه مسعود به سمت پایتخت، برخني از دربارینان،   

لنوس کننرد. اميرمسنعود کننه   اميرمحمند را زننداني کردننند و مسنعود بنر تخننت سنلطنت ج     

حکومت را بنرخالف وصنيت پندرش تصناحب کنرده بنود و چنندان از جایگناه و ثبنات          

حکومتش اطمينان نداشت براي افزایش قدرت و اطمينان از بقاي خویش به حذف رقبنا و  

جناي شنگفتي اسنت کنه همنة اینن رویندادها ]حنذف مخالفنان[ در          » مخالفان اقدام کنرد. 

(. عنالوه بنر اینن،    11: 1378، )حجازي« افتداي قانون اتفاق ميپوشش برقراري نظم و اجر
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سرگرمي پادشاه از همان ابتنداي  »گيري کرد. مسعود از دولتمردان حکومت برادرش انتقام

حکومتش به حذف بزرگاني همچون حسنک وزینر، علني قرینب و بنرادرش منگيتنراک،      

ماننند بوسنهل و خواجنه احمند     کشني بزرگناني   سچهساالراني مانند اریارق و غازي و انتقام

هنا از پایتخنت   حسن ميمندي پرداخت. همچنين حذف دولتمردان گاهي با دور کنردن آن 

گرفت؛ نظير فرستادن چندین نفر همراه احمد یننالتگين  هاي مختلف نيز صورت ميبه بهانه

 (.194و  195: 1390 صهبا،« )به هندوستان

وسط حاجب علي قرینب، زننداني شند.    در این زمان، حسنک وزیر دربار اميرمحمد، ت

مسعود به علت مخالفت آشکار حسنک با وليعهدي و نهایتاا پادشناهيِ خنود از او کيننه بنه     

گيري بود، اما بهانة کنافي نداشنت و نگنران آن بنود     دل داشت و به دنبال راهي براي انتقام

اننب خنود را   که به قول خواجه: نزشت نامي تولد نگردد. او که شنهامت ارائنة حکنم از ج    

دید شنخص  نداشت در طول فضاسازي این سناریو، بوسهل را مأمور کرد؛ چون صالح مي

« خواجه بوسهل را بنرین کنه آورد؟ کنه آب خنویش ببنرد     »آبرو شود: ثالثي به جاي او بي

(. پادشاه با باز گذاشتن دست بوسنهل در اینن نمنایش از او بنه عننوان      173: 1389)بيهقي، 

ریزي و کشتن علنني دولتمنردان و   در واقع خون»ر بدنامي استفاده کرد. سچر محافظ در براب

رجال در زمان غزنویان کاري خُرد و بازي نبود چنانکه سلطان محمود نيز مخالف این کار 

بود؛ حتي پس از عزل ميمندي گرچه خود بنا نداشت خون وي را بریزد، امنا او را شایسنتة   

او )از جمله بوالقاسم کثير( داده بود  که او هنم   ریفانحاي به دید، چنين اجازهمکافات مي

 تعليقات یاحقي(. 958 )همان:« اقدام به این کار خودداري کرداز 

مسعود در اثناي مشورت با نزدیکان دربارۀ وضع حسنک، توسط بوسهل که سابقاا با او 

رین انگيزتن کنند: بحنث بنر   مشکلي داشت، گذشتة حسنک را در دوران محمود بازگو مني 

روي داد که با سرپرستي حجّاج خراسان روانة حج  414در زندگي حسنک در سال  واقعه

شد، اما از بغداد عبور نکرد و در راه بازگشت هم از راه شنام عنازم خراسنان شند و خليفنة      



 1399 پاييز، 85شمارة ، 24سال  پژوهی ادبی؛متن 214

هاي گرانبها داد. این خبر به خليفة بغنداد )قنادر بنار( رسنيد و     ها خلعتشيعة فاطمي به آن

ازات حسنک به بهانة قرمطي بودن را صادر کنرد، ولني سنلطان محمنود اینن      دستور به مج

 تهمت را نچذیرفت.

خبنر اسنت از طرینق    بودن حسنک از جانب خليفه بيمسعود که ظاهراا از اتهام قرمطي 

خواجه احمد حسن ميمندي )وزیر دربار(، بونصر مشکان )رئيس دینوان رسنائل( و بيهقني    

سازي و تظناهر بنه عندم قضناوت عجوالننه و یکطرفنه پني       موضوع را براي تکميل پرونده

طرفني و اجنراي   کنند. او در ادامة  تظاهر بنه بني  طرفي مينها اعالم بيکند، اما آگيري مي

شود که پس از به قدرت رسيدنش قصند  عدالت در پيامي به خواجه این نکته را متذکر مي

قصد داشنت تنا بنه گفتنة  خنودش      ندارد تا به گذشته مشغول شود. در حقيقت اگر مسعود 

گري حسنک که ظاهراا اطالع چنداني از آن واقعاا گرد گذشته نگردد، باید تا اتهام قرمطي

نداشت را نيز به فراموشي بسچارد. او که تماینل نداشنت کنه دسنتش صنریحاا بنه اینن کنار         

جنایگزیني گفتمنان    -1برد اهداف خود یناري جسنت:   آغشته شود از دو روش براي پيش

دیني به جاي گفتمان حکومتي: نادیده گرفتن گذشته در عين یادآوري اتهام قرمطي بودن 

تنرین ردّپنایي از خنود بناقي     شد تا در این صنورت کنم  اجرا مي خليفهحسنک که با حکم 

اسننتطالع اتهننام حسنننک از سننایر افننراد؛ هنندف مسننعود از ایننن کننار نننوعي    -2نگننذارد. 

نقنش  منصبان دربناري بنراي بني   ن اتهام به صاحبآرشيوسازي عليه حسنک و یادآوري ای

 جلوه دادن خود در این ماجرا است. 

به کار بردن این تهمنت بنراي ننابود کنردن حسننک امنري       »کاتوزیان معتقد است که 

دهد که مقام او چنان بلند بوده که براي نابودکردنش بایند چننين   استثنایي است و نشان مي

هناي بعند،   اند و گرننه چنه در آن زمنان و چنه در دوران    ردهبکار ميهایي را نيز بهبرچسب

شند؛ یعنني   نابود شدن دیوانيان و نوکران به دست پادشاه از حقوق عادي او محسنوب مني  
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کنرده و نينازي نينز بنه     گونه محاکمه و رسيدگي کفایت ميصرف اتهام خيانت بدون هيچ

 (.18: 1376« )داشتهاي اجتماعي نميگونه بهانهاین

در مقابل توضيحاتي کنه خواجنه و بونصنر و... دربنارۀ موضنوع قرمطني بنودن         دمسعو

کنرد، زینرا او   ها یادآوري نمني کردند، کينة  خود نسبت حسنک را به آنحسنک ذکر مي

دانست این بهانه، دليل متقني براي محکوميت حسنک نبود، اما در صحنة  اعندام اسنت   مي

اینن  »کنند:  منظور تحقير( به حسنک یادآوري مني  دارش )بهکه جملة  او را از طریق جامه

(. در 177)همنان:  « آرزوي تُست که خواسته بودي که چون پادشاه شوي ما را بنر دار کنن  

کسي بر علت حقيقي منرگ  »واقع هدف مسعود از اجراي نمایش به این روش، این بود تا 

قندرت را در اختينار   (. در این سناریو کنه مسنعود   17: 1376)کاتوزیان، « وي آگاهي نيابد

چيند، حسنک را در نقش عنصر مقاوم در برابر قدرت قنرار داد. البتنه   ها را ميدارد و مهره

هناي دینن و   شنود و از خلنط گفتمنان   این مقاومت و سرپيچي تنها منحصر به سياست نمني 

شود؛ بدین معنا که حسننک هنم در برابنر حکومنت و هنم در برابنر       حکومت نيز ناشي مي

دهند کنه   يچي کرده و مجرم است. در واقع خود را همچون مأموري نشان مني مذهب سرپ

فایدۀ دیگر دین بنراي فرمنانروا آن اسنت کنه مني     »در برابر امر خليفه و خدا معذور است. 

کشي از مخالفانش را تسهيل و توجيه کند. ماکياولي از این نقنش  تواند با توسل بدان، کينه

 (. 100: 1390)حاتمي، « کندتعبير مي« شرور رسوا ساختن عناصر»دین با عبارت 

هرجا قدرت وجود دارد، مقاومنت و سنرپيچي از آن نينز دینده     »فوکو معتقد است که 

شود. عنصر مقاومنت هرگنز در موقعينت بيرونني نسنبت بنه قندرت نيسنت. در روابنط          مي

کنو،  )فو« کننند گناه و دسنتاویز را ایفنا مني    قدرت، نقاط مقاومت نقش رقيب، آماج، تکينه 

(. مسعود از طریق عنصر دین و گفتمنان فقهني و قضنایي، دینالوگ قندرت را      111: 1393

دهند تنا از طرینق    اعمال کرد و حسنک را در طرف مقابل گفتمان مسلط و رسمي قرار مي

در دورۀ  غزنوینان  »خاموشي گفتمان تنابع و دورافکنندۀ  قرامطنه بنه مقصنودش راه یابند.       
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راي مخدوش کردن چهرۀ  سياسي افراد و نابودي دشنمنان  ترین اتهام بگري بزرگقرمطي

اتهنام قرمطني    (.221: 1390 )صنهبا، « رفتشمار مياي براي تصرف دارایي آنان بهو حربه

یابند بنا اسنتفادۀ  ابنزاري توسنط حکومنت       که در مناسبات و فضاي گفتمان دیني معنا مني 

فت. عالوه بر حسنک، بوسهل اي براي حذف سياسي دولتمردان کاربرد یاغزنوي به وسيله

نصننيب نبننوده اسننت. نسننبت دادن نيننز بنننا بننر ایننن حکایننت از ایننن اتهننام در گذشننته بنني  

گري در این دوره و با توجه به حساسيّت غزنویان نسبت به علویان و دگراندیشنان،  قرمطي

هناي سياسني و قندرت معطنوف     بيش از اینکه جنبة  فکري و عقيدتي داشته باشد بنر جنبنه  

منثالا در دورۀ  قاجنار برچسنبي کنه مرتبناا بنراي کوبيندن مخالفنان و سنایر عناصنر           » است؛

« بردند بابي بود و در دورۀ  پهلوي این برچسب به کمونيست تبدیل شدکار مينامطلوب به

 (.18: 1376)کاتوزیان، 

شند.  اجراي یک حکم نيازمند خواست پادشاه بود که در فرمان و دستور او متبلور مني 

به جاي اینکه شخصاا وارد عمل شود، دامن خود را به این اعدام )با توجه به شهرت  مسعود

عالوه بر ناتواني در اعطاء فرمان  اوحسنک( آلوده نکرد و فرمان سابق خليفه را اجرا کرد. 

چينز بنراي اجنراي حکنم      صری  درباره حسنک با واگذاري او به بوسهل، زماني که همنه 

ر سه روزه شهر را ترک کرد. البته این روش چندین بنار از سنوي   به منظور شکا فراهم بود

کنند و نمني  معموالا در جریان وقایعي که سلطان فرمان صادر مني »مسعود تکرار شده بود. 

رود و کار را بنه مسنئوالن   اي از شهر بيرون ميخواهد خودش در معرکه وارد شود به بهانه

برخي موارد خاص است که سننگيني بنار اینن    کند. این نوع برخورد سلطان در واگذار مي

کند. البتنه در دو بنار دیگنر    اي سرگرم ميفرمان از نظر رواني زیاد است و خود را به گونه

برگرداندن صاِلت بيعتي که به شکار پ نره رفنت و    ة مسعود به این شيوه عمل کرد؛ در واقع

 صنهبا، « )ران روانه شند بوبکر حصيري توسط خواجه به جانب شکارگاه ميخوا ۀ در مواخذ

 (.195و  196: 1390
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حکایت، ماجراي تيره شدن روابط محمود و خليفه بنر سنر حسننک را     ة بيهقي در ادام

دهد: پس از اینکه خليفه به محمود مبنني بنر قرمطني بنودن حسننک      براي مسعود شرح مي

سيان است که نامه فرستاد، محمود ادعاي خليفه را نچذیرفت و بيان کرد که من به خاطر عبا

کنم و مطمئنم که حسنک قرمطي نيست و اگر او قرمطي باشند منن   قرمطيان را دستگير مي

است اینن سنخن محمنود را     «فضيلتِ سلطان»هستم. بيهقي که معتقد به گفتمان  نيز قرمطي

داند و در عين نقد سلطان به خاطر این سخن، بر اینن مسنئله پافشناري    عاقالنه )شاهانه( نمي

گنو قنرار گذاشنته    وکه سخن عاقالنه و سخن شاهانه یکي است. پس از این گفنت کند مي

شود که خلعت و طرایفي که حسنک از مصنریان گرفتنه بنود را بنه بغنداد بفرسنتند تنا        مي

روابط محمود و خليفه پس از سفر شش ماهه به سنومنات و فرسنتادن بخشني از    »بسوزانند. 

خليفه و دادن القاب اضافي به محمود و فرزنندان   غنائم آن غزو براي خليفه و نامه و رسول

گردد و تهمت قرمطي بنودن او هنم بنه    او بهبود یافت و حسنک هم به وزارت منصوب مي

این وقنایع بهتنر نشنان مني     .تعليقات یاحقي( 959: 1389)بيهقي، « شودفراموشي سچرده مي

 «قندر عباسنيان  »براي  اصلي نبوده و محمود که ة دهد که براي خليفه و محمود دین دغدغ

به دنبال کسب نام و اعتبار دیني از جانب خليفه بنراي مشنروعيت قندرت     جویدقرمطي مي

بنودن حسننک شناکي باشند از      خليفه، بنيش از اینکنه از قرمطني    است. همچنينخود بوده 

خندمت  »بود که با کسب سنهم غنيمنت خنود سناکت شند؛ چنانکنه        تمّرد محمود ناراضي

سنالطين   بلکنه  ،عباسي آنگونه بود که نه تنها هيچ یک از شاهان غزننوي محمود به خلفاي 

 .(175: 1390)صهبا،« به پاي او نرسيدند دیگر پس از آن سلسله نيز

سنازي خنود، دو پينک    صنحنه  ة پس از تأیيد جرم حسنک، حکومت غزننوي در ادامن  

حضنور داشنتند    اعدام هنم  ة خليفه را با خود آوردند و در صحن ة جعلي فراهم کرد که نام

اعندام در   ة تا شاهد اجراي حکم و فرمان جعلي خليفه باشند. عالوه بر این، اجنراي صنحن  

افزایند. بنه   کنار مصال و خواندن قرآن بر رنگ و بوي دیني و طبيعي بودن این صنحنه مني  
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آوردنند   «عمداا تننگ »پوشي منظور پوشاندن سر حسنک براي سنگسار به قول بيهقي روي

که باید سر و رویش سالم بماند، چنون سنرش را بنه بغنداد ننزد خليفنه        «ز دادندآوا»و بلند 

شود کنه تنهنا   هایي استفاده ميخواهيم فرستاد. در واقع در این بخش از نمایش از دیالوگ

اي دیني )رنگ و بوي تقدس خليفه و بغداد بنه عننوان مرکنز خالفنت(     در مناسبات جامعه

ا افکار را بر صحت اجراي فرمان خليفنه و اعندام شخصني    شود تاي معنادار تلقي ميگزاره

 مرتد، قانع سازند.

 

 . بیهقی 3-2

از آنجایي که بيهقي در سچهر نظام اندیشگاني این دوره قرار دارد به قنول ميالنني از طرینق    

( و 46: 1387گينرد ) کنار مني  به« در جهت تثبيت قدرت»روایات تاریخي را « رندي زباني»

هر منِ نویسننده  »کارگيري شگردهایي رفتار حکومت را توجيه کند. با بهدر تالش است تا 

اي پيچيده و گاه مرئني و  در عين حال بخشي از یک موج تاریخي است و در کانون شبکه

(. هنر سناخت   14)همنان:  « اغلب نامرئي از نفنوذ و تأثيرهناي فلسنفي و سياسني قنرار دارد     

مورخان در عين شنرح و وصنف   »تند. مي اي گرد خودقدرت، بافت دانش و معرفت ویژه

ها حقنایقي را بنه   گفتمان(. »40)همان:« اغلب خود بالمآل جزئي از آنند 1این رژیم حقيقت

« گيرند؛ یعني چه بسا امري ناحقيقي، حقيقي شمرده شودسود قدرت دانسته و مفروض مي

اي یخي را به گونهنوین در پي آن است که حقایق تارگرایي تاریز» (.1390:230)تسليمي،

 (. 240و  241: )همان« زنده کند و روابط پنهان قدرت را نشان دهد -اگرچه نسبي-

ها و شبکة  پيچيندۀ  قندرت   زیست در محدودۀ  گفتمانبيهقي که در عصر غزنویان مي

بيهقي ننه  »گوید: کند و چنانکه ميالني ميزمان خود قرار دارد. او نيز حقيقت را روایت مي

                                                           

1- Regime of Truth 
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ر حقيقت که گزارشگر روایت خاص از حقيقنت بنود و اینن رواینت بنه اقتضناي       گزارشگ

 (. 40: 1387« )هاي تاریخي زمان او شکل پذیرفته بودمنافع خصوصي و محدودیت

زبان و گفتار حامل نظمي اجتماعي است که خود را بر گویننده  »فوکو معتقد است که 

ها که حاصل کنارکرد اجتمناعي   نهکند، نظمي همانند نظم موجود در دیگر زميتحميل مي

رسند، زینرا   قدرت لزوماا سرکوبگر به نظنر نمني  »(؛ چراکه 10: 1380)فوکو،« قدرت است

بنه  (. 208: 1391)بنرنتس،  « کاري کرده است که سوژه خنودش از خنودش مراقبنت کنند    

هنایي کنه در بازنمنایي رواینت از سنوي بيهقني نقنش        همين دليل در این بخش به گفتمان

 شود.د، پرداخته ميانداشته

 

  گفتمانِ فضیلت پادشاه .3-2-1

دهند و  اجتماعي معتقد است که تفکر در خال رخ نمني  -فوکو با تأکيد بر شرایط تاریخي 

یابند. حقنایق ثنابتي در جهنان     زبان معنا مني « با»و « در»واسطه و ناب نيست، بلکه جهان، بي

شنود.  ر منا بازنمنایي و تعرینف مني    ها است کنه جهنان بن   وجود ندارد و از دریچة  گفتمان

گينرد و چنارچوب   ها فراتر از زبان است و کل حوزۀ  اجتماع را دربنر مني  گسترۀ  گفتمان

کند. بنابراین، پدیدارها و مفاهيم اجتمناعي و سياسني   خود را بر فاعالن اجتماع تحميل مي

 شود. ها بر ما گشوده ميدر قالب گفتمان

بنه زعنم    و عنادل اسنت   لزوماا ،، کسي که پادشاه استفضيلت پادشاه بر اساس گفتمان

« انندر زمنين   -تعنالي – والیت داشتن کاري بزرگ است و خالفنت خنداي  »محمد غزالي: 

بایند فنردي الینق و     سنت حتمناا   کسي که ولي خندا در زمنين و نمایننده او    .(525: 1390)

اي از ينار پناره  دانسنتند کنه در اخت  برگزیده باشد. گذشتگان ما قدرت را حقي آسماني مني 

هنا بنا   آنة همچنين خود بيهقي در ذکر احوال پادشاهان و مقایسن گرفت. نيکبختان قرار مي

 و جاللنه تا مقرر گردد که ایشان ]پادشاهان[ گزیدگان آفریندگار جنل  »گوید: پيامبران مي



 1399 پاييز، 85شمارة ، 24سال  پژوهی ادبی؛متن 220

بننابراین،   .(90: 1389« )اسماوه بودند و طاعت ایشان فنرض بنوده اسنت و هسنت    تقدست 

ه به این اصل موجب شده تا بيهقي نتواند به طنور صنری  بنه نقنش اميرمسنعود اشناره       عقيد

 ة لأ( مسن 169)همنان:  « بوسهل و غيربوسهل درین کيسنتند؟ »با به کار بردن عبارت:  اوکند. 

در واقنع بندون    .مهمي را بازگو کرد، اما ترس فراروي از این گفتمان مانع از بسط آن شند 

در نظنام  ؛چنين در حذف حسنک موثر باشند؟ توانست اینهل ميفرمان پادشاه چگونه بوس

چرخد و دستورها و فرامين صادره از یک خواه که حکومت بر یک پاشنه ميهاي تماميت

 خورد، حتي اگر از افراد و شگردهاي مختلف دیده شود. در واقع منشاء یکني منبع آب مي

گفتمنان   ة قندرت و سنلط   ۀ پيچيند ة یابند. شنبک  هاي مختلف نمنود مني  از آستين ، اماستا

شود تا مسعود و نقش او از جاننب بيهقني و حاضنران در اینن محنيط      حاکميت موجب مي

به کنار بنردن عبنارت    . »شودگفتماني، نادیده گرفته شود و همه چيز طبيعي و مرسوم تلقي 

ر سنت د از سوي بيهقي در واقنع تالشني   «پس از این مجلس نيز بوسهل فرو نایستاد از کار»

هندف،   ؛(22: 1376)کاتوزینان،  « جهت کوچک نشان دادن نقنش سنلطان در اینن مناجرا    

حذف حسنک بود توسط سلطان ولي نه به صنورت مسنتقيم و آشنکار، بلکنه بنا بنراهين و       

تنا او نينز جزئني از آن     شدهتوسط فرد ثالث. اما قرار گرفتن بيهقي در این گفتمان موجب 

 مان حاکميت عمل کند.  شود و به عنوان زبان و سخنگوي گفت

 

 گفتمان ارباب و برده  .3-2-2

بيهقي در قسمت نخستين روایت با ترفيع جایگاه مسعود و مقایسه او با خلفا در تالش براي 

ایدئولوژي حناکم   1توجيه اَعمال او به مدد تسلط گفتمان حکومتي است. او که با فراخوان

و پادشناه بنه   »اي عربني از منأمون   ر جملنه نيز با ذکن  گوید در ادامهبر دوران خود سخن مي

مشني اربناب و   ( خط169: 1389« )هيچ حال بر سه چيز اغضاء نکند: القدح في الملک و...

                                                           

1- Interpellation 
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چاکران و بندگان را زبان بایند نگناه داشنت بنا خداونند، کنه       »بردگي را که قبالا با عبارت 

چراکه منظنور از  »د؛ نقل کرده بود، تحکيم بخشي« محال است روباهان را با شيران چخيدن

قدرت، ]همواره[ قدرت فيزیکي و فشار و سرکوب نيست. در این زمينة  فکنري فوکنویي،   

کند و به ماننند ایندئولوژي، اینن احسناس را در سنوژه      ها عمل ميقدرت از طریق گفتمان

کند که اطاعت از احکام قندرت، عملني طبيعني و در نتيجنه تصنميمي آزاد و از      ایجاد مي

(. با صندور اینن حکنم، عنالوه بنر حسننک خنود        208: 1391)برنتس، « ر استروي اختيا

 شود که باید نسبت به مخدومِ خود زبان در دهان نگه دارد. بيهقي نيز شامل این حکم مي

براي بررسي دقيق مناسبات قندرت بنه تجلني قندرت در زبنان کنه در       نو  گرایيتاریز»

« اي داردیابند، توجنه وینژه   نمنود مني  اشکال مختلف صنناعات لفظني و تمهيندات بالغني     

سلطة سنخن ننه تنهنا از طرینق حنذف، بلکنه بنا        »(. فوکو معتقد است: 209: 1391)برنتس، 

(. بيهقي، شنگردهایي را در اسنلوب   203: 1392)سلدن، « کندپاالیش ]سانسور[ نيز کار مي

ملينت مسنعود   داشنتن عا کار گرفته تا گفتمان حاکميت را در مخفي نگاه زباني و روایي به

 در این ماجرا، همراهي کند.

 

 سازیتیپ .3-2-3

بيهقي در انتخاب قهرمان این داستان دچار شک و تردید است. قهرمنان در اینن اثنر منابين     

حسنک و مسعود لغزان و متغير است. او از یک سو مجذوب شخصنيت حناکم اسنت کنه     

 ؛منسوب به دربارش است بخشند و خود بيهقي نيزهاي حکومتي به او مرکزیت ميگفتمان

له موجنب  أکنند و اینن مسن   پوشي نميهرچند بيهقي در موارد الزم از انتقاد به مسعود چشم

بيهقني هنوادار    ،قهرمنان شنود. از سنوي دیگنر    شود تا مسعود در مواقعي تبدیل بنه نيمنه  مي

ودن بيهقي به پيدا نب ۀ شود. در پایان حکایت، اشارحسنک است که ناجوانمردانه کشته مي

 ۀ عنالوه بنر اینن، بيهقني اسنتعار     »علني اسنت.   بنن سر و تن او پس از مرگ، یادآور حسنين 
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آورد و حسنک را بر آن را از اعماق ضمير خود بيرون مي «مرکب چوبين»پارادوکسيکال 

 (.116: 1389چرمگي، « )نشاند تا در اوج شکست از نظر روحي پيروز بماندمي

کایت به منظور اِعالن برتري یک گفتمان بر دیگنر  هاي بيهقي در این حاز جمله روش

سازي است. این روش در جهت حفاظت از حریم تقندّس پادشناه و منفني   ها، تيپگفتمان

هناي مثبنت صنورت گرفتنه     از طریق قياس و تقابل بنا شخصنيت   ي مقابلسازي کاراکترها

لطان را اسنتحکام  سازي تقابلي، گفتمان سکارگيري تيپبيهقي با به ،است. به عبارت دیگر

 بخشد.مي

 

 . چهرۀ  مثبت و قهرمان3-2-3-1

منداري و  دهند، بيشنتر بنر منطنق    تصویري که بيهقني در دومنين قسنمت داسنتان ارائنه مني      

که مسعود در اینن بخنش بنه مشنورت بنا نزدیکنان        رواداري مسعود استوار است به طوري

یع تصميم بگيرد )تا حقي پایمنال  خواهد سربه غير از بوسهل( پرداخته و نمي رو)افراد ميانه

اسنت کنه   خبينث و منفني    ۀ صبور و منطقي، بوسنهل چهنر   ۀ اما در مقابل این چهر ،نشود(

. بخشش و کریمي امير به حدي «امير بس حليم و کریم بود»ولي  «دميددر امير مي»هميشه 

بنه  خواست تا بود که پس از به قدرت رسيدنش با وجود سوءقصدهاي حسنک، دیگر نمي

 گذشته بچردازد.  

کنند:  در طول روایت عالوه بر سلطان، بيهقي از دو قهرمان دیگر خود رونمنایي مني  

بونصر مشکان )بخش نخست( و خواجه احمد حسن )دومين بخنش(؛ زمانيکنه بيهقني از    

گویند،  هاي بوسهل نسبت به افراد مختلف در قسمت اول داستان سخن مني آزار و اذیت

جز اُستادم که او را فرو نتوانست »بوسهل آسيب ندید بونصر بود: تنها کسي که از جانب 

رسند از  (. به نظنر مني  168: 1389)بيهقي، « بُرد با این همه حيلت که در باب وي ساخت

بود و بدون اینکه به محمود و مسعود خياننت  « نگرعاقبت»نظر بيهقي، او )بونصر( انساني 
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(، 169)همنان:  « ]مجهول[ را خواهند بنود  تخت ملک پس از پدر او »دانست که کند مي

اما حسنک نقطة  مقابل بونصر است کنه بيهقني قصند قيناس بنا او را دارد. در واقنع مني       

آل و قهرمان ذهني خود را با حسنک قياس کند تا اشنتباه حسننک را   خواهد نمونة  ایده

 بهتر نشان دهد. 

تقناد او از حسننک بهتنر    هنا و الگوهناي بيهقني، دلينل ان    آلبا درک نقاط مشترک ایده

اي شود. عالوه بر این، خواجه احمد حسن که در اکثنر حکاینات بيهقني چهنره    آشکار مي

رو و متعادل دارد نيز قهرمان دیگر بيهقي در این حکایت است. چون سنعي دارد تنا از   ميانه

خونریزي و خشونت جلوگيري کنند و از ینک طنرف در فرونشناندن رفتارهناي خشنن و       

هل و از ظرف دیگنر در محبنت و همندلي بنا حسننک در شنرایط سنخت در        هيجاني بوس

 گري نقش اساسي برعهده داشت.  واسطه

هنر   -1هاي بيهقي( به این شنرح اسنت:   آلنقاط مشترک بونصر مشکان و خواجه )ایده

هر دو معموالا عاري از هرگونه عينب   -2دو نفر در دربار پدریان و پسریان حضور داشتند. 

ها رفتارهاي ناپسندي سر زد که به اقتضاي کهولنت سنن و   در پایان عمر از آنبودند. فقط 

 کاري است.  شناسي و محافظهها موقعيتخصلت مشترک آن -3سبکي ذهنشان بود. 

هناي خنود، سنلطان را بنا خلفناي اسنالمي بنه        آلبيهقي عالوه بر مقایسة حسنک با ایده

کنند. او از اینن طرینق قصند عنادي     قياس مني عنوان نمایندۀ خدا بر زمين و جانشين پيامبر 

تنر را دارد،  نمایي عمل مسعود از طریق قياس با یک نمونة  رفينع و بنزرگ  سازي و یکسان

اما بيهقي با این روش ضمن اینکه به صورت تلویحي به نقش اصلي سلطان در ماجرا اشاره 

 پردازد. کند به توجيه عمل او نيز ميمي

ن گفتمان سياسي حاکم بر گفتمان رقيب، سعي دارد بنراي  بيهقي پس از برتري داد»

حاکميت یک هژموني قوي ایجاد کند ... او با تفسيرهاي هدفمند و سياسي، سنعي دارد  

پنناهي،  )حسنين « که با استفاده از گفتمان اسالم، بنراي غزنوینان مشنروعيت ایجناد کنند     
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یرش جعفر برمکي سنخن  الرشيد و وز(. او در آغاز حکایت از هارون114و  113: 1390

گوید و پس از پایان این حکایت نيز روایت اعدام جعفر برمکني بنه فرمنان خليفنه و     مي

زبير و برادرش مُصرع ب که عاقبتي مشترک بنا حسننک داشنته   بنهمچنين ماجراي عبدار

 کند. اند را ذکر مي

سنک و دسنتور  سازي صحنة  اعدام، حوادثي نظير: دشنام ميکائيل به حدر جریان آماده

انگيزانند  افتد که بيهقي را به هواداري حسنک برميعام اتفاق ميبه دواندن حسنک در مأل

اش را بننه سننوي حسنننک سننازد و سننمت و سننوي هننواداري و لحننن بيهقنني را متغيننر منني 

چرخاند. در این صحنه اميرمسعود، قهرمان اول بيهقي، حضور و نقشي نندارد. توصنيف   مي

مردم نسبت به این رفتار ماموران معتنرض شنده و نزدینک بنود کنه       گونه است:صحنه این

به پا کنند. همه به شدت براي حسنک مي« شوري بزرگ»مردم به حمایت از قهرمان خود 

هيچ کس دست به سننگ نمني  »اندازي به حسنک داده شد گریستند و وقتي دستور سنگ

يف حسننک در صنحنة    کنه منزد گرفتنه بودنند. ضنمن اینکنه توصن       « مشتي رند»جز « کرد

اعدام، بيانگر تالش بيهقي به منظور ارائة  تصویري قهرمانانه از او اسنت تنا شنکوه او را در    

 مقامي نازل یادآور شود.  

کند که القاگر مفناهيم ثانوینه باشند، منثالا     اي بيان ميها را به گونهبيهقي گاه توصيف»

اکمه براي مصادرۀ  اموال وضعيت ظاهري و پوشش حسنک را هنگام آمدن به مجلس مح

کنند کنه حکاینت از بزرگني و علنو      اي توصيف مني و اجراي حکم بردار کشيدن به گونه

بيهقي هنگنام شنهود حسننک در دو صنحنه بنه      (. 231: 1390صهبا،« )کندطبع حسنک مي

هنایي  پردازد و بزرگي او را با توصيف اُمور ثانوینه در صنحنه  سازي تصویري او ميقهرمان

 در صحنة  اعدام. -2پيش از مجلس محاکمه و  -1کند: ودار ميدِرام نم
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 . چهرۀ منفی و خبیث3-2-3-2

رننگ جلنوه دادن   بيهقي در طول داستان با تمرکز بر اَعمال و نقش بوسنهل، سنعي در کنم   

نقش سلطان در اعدام حسنک دارد تا چهرۀ  حاکم مخدوش نشود. او در مقدمة  حکایت، 

ن بوسهل به عنوان عامل اصلي این ماجرا دارد. البته اختالف منابين  شروع به متهم جلوه داد

تأثير نيست بنه طنوري   نمایي( نقش بوسهل بيسازي )برجستهبيهقي و بوسهل نيز در کانوني

دارد: اي اعتراضني پنرده برمني   که در همان ابتدا از آزار بوسهل نسنبت بنه خنود در جملنه    

 -1. ایننن جملننه بننر دو مسننئأله حکایننت دارد: (168: 1389« )مننرا از وي بنند آمنند هرچننند»

اذعان  -2)همان( « به پاسز آنکه از وي رفت.»نمایاندن آزارهاي بوسهل و تاوان اعمال او: 

سنخني  »بيهقي به اینکه آزردگي از بوسهل تنأثيري در رواینت داسنتان از سنوي او نندارد:      

تکينة  بيهقني بنر واژۀ     )همنان(. اینن جملنه بنا     « نرانم که آن را بنه تعصنب و تزیّندي کشند    

دانسنت کنه اینن    کند، چراکه ناخودآگاه ميدر این جمله خود را بهتر آشکار مي« هرچند»

تأثير نخواهد بود. عالوه بر این، آغاز حکایت چنان اسنت کنه گنویي داسنتان در     مسأله بي

هنا و  وصف بوسهل بوده، شروع مي شود و از او به عنوان متهم ردیف اول به ذکر ویژگني 

اما شنرارت  این بوسهل مردي امامزادۀ  محتشم و فاضل و ادیب بود، » پردازد:وصافش ميا

(. بيهقنني در ایننن بخننش،  168: 1389)بيهقنني،  ...«و زعننارتي در طبننع وي موکنند شننده   

 دهد. فضاسازي الزم را براي نمایاندن وجوه و اعمال متهم ردیف اول انجام مي

ناپسنند فنردي باشند در کننار آن، صنفات       بيهقي هرجا مجبور به آشکارکردن صفات»

در واقنع بيهقني بنا برشنمردن     (. 126: 1390صنهبا،  « )شنمارد نيک آن شخص را هم برمني 

اوصاف نيک بوسهل در کنار خلقيات ناپسند او در تالش است تا شخصنيت بوسنهل )کنه    

از  دار بود( را با توجه به فاضل و ادیب بودن از ینک سنو و شنرارت و زعنارتش    از او کينه

سنازي منفني   نوعي دیگر از مقایسه بوسهل براي تيپ سوي دیگر در پارادوکس قرار دهد.

اش با حسنک به عنوان مربوط است. حسنک در جلسة  محاکمنه، خنود را بنا    از او، مقایسه
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کنند و گنویي کنه از قهرمنان شندنش پنس از منرگ آگناه اسنت.          علي قياس ميبنحسين

ن مجلنس، بزرگني خانندان خنود و منداحي بوسنهل       همچنين او با ذکر عظمت خود در آ

بنودن بوسنهل در   شود. عالوه بر اینن، بيهقني از کوچنک    براي او را در گذشته یادآور مي

و بوسننهل بننا جنناه و نعمننت و مننردمش، در خننين  »گوینند: چنننين مننيوراي حسنننک ایننن

 (.169: 1389« )اميرحسنک یک قطره آب بود

 

 روایت . حذف مسعود در فرآیند گسستِ 3-2-4

وجنود دارد  « فرار از تناریز »یا « فرا رفتن از حقایق تاریخي»هایي از در تاریز بيهقي نمونه»

اي کنه بيهقني بنه مسنعود دارد بنا همنة  توجنه منوّرخ بنه          رسد به لحاظ عالقهکه به نظر مي

« اي بنر کنار او وارد کنند   نوشتن واقعيّت، تالش او بر اینن اسنت کنه کسني نتوانند خدشنه      

هنا  هاي مربوط به اتهام حسنک، بيهقي از بيان بعضي صحنه(. در صحنه261: 1390)صهبا، 

کند؛ مثالا از چگونگي منتهم شنناخته شندن حسننک و اثبنات اتهنام او هنيچ        خودداري مي

آورد و تنها به چگونگي برخورد افراد آن جلسه بنا حسننک نظنر دارد.    سخني به ميان نمي

شاید علت این بنوده اسنت کنه از قبنل همنه چينز       »یک خوانش از این مسأله این است که 

(، اما بنيش از اینکنه وضنوح وقنایع، دلينل      89: 1390)صحرائي، « مشخص و معلوم است...

آید که عدم حضور بيهقي در حواد  پشت پنرده  شتاب و گسست روایت باشد به نظر مي

 هنایي از رواینت اسنت؛.   و تصميمات و جلسات حکومت، مبنناي ابهنام و گسسنت بخنش    

چراکه در زمان محاکمه نيز بيهقي به مجلس راه نيافت و او از طریق دوستش، نصنر خلنف   

از محتنواي محاکمنه آگناه شند و توصننيف مبسنوط ظناهر حسننک تنهنا در لحظننة  ورود         

  حسنک به مجلس است که بيهقي به چشم دیده بود.

ن نقنش  وگوي پادشاه و بيهقي نيز با افزوددر بخش دیگري از حکایت و پس از گفت

شود. البته سرعت بخشيدن بنه رواینت   بوسهل و دستگاه قضایي، مسعود از ماجرا حذف مي
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و نادیده گرفتن روابط علت و معلول در قضایا با تأکيد بر نقش قضا و قدر، یکبار دیگنر و  

« کنرد قضا درکمين بود کار خویش مي»کار گرفته شد: پيش از تشکيل مجلس محاکمه به

ين حکایت در قسمت نهایي )تدبير بر دار کردن حسنک( بنا سنرعت   (. همچن172: 1389)

شود و حتي بسنياري از جزئينات رونند محکومينت     وار توسط بيهقي ارائه ميزیاد و مجمل

شنود:  شود. چنانکه در مواردي مرجع ضمير، ناشناس معرفني مني  حسنک نادیده گرفته مي

د. دو مرد پيک راست کردنند  و آن روز و آن شب تدبير بردار کردن حسنک پيش گرفتن»

اند و نامة  خليفه آورده که حسنک قرمطني را بنر دار بایند    با جامة پيکان که از بغداد آمده

 (.176)همان: « کرد

وقایعي که بيهقي پس از مجلس محاکمه حسنک یا در زمان آمدن دو پينک جعلني از   

گينري آن  شنتاب  آن مطلع شده در عين گسست روایت به دليل عدم حضور و شهود او بنا 

هناي عصنر   شود تا بيهقي داستان را با تأثير بيشتر صداي نویسنده و ایدئولوژينيز همراه مي

گينرد.  گفتمان قدرت و ایندئولوژي، بسنياري از رخندادها را نادینده مني     »خود پيش ببرد. 

کند تا دست در دست هم سویي پيدا ميها همتعصبات شخصي نيز با برخي از این گفتمان

)تسنليمي،  « پردازنند نابودي و خودداري از بازگویي برخي از رویدادهاي یادکردني ميبه 

گونه اسنت کنه او بنه سنبب     (. در واقع روش بيهقي در حوادثي از این قبيل این240: 1390

شود، بنا  گيري یا وقوع حادثه، پس از وقوع از آن با خبر ميعدم حضور در صحنة  تصميم

ان اتفاقات و افزایش نقنش بوسنهل و بنه کنار بنردن اَفعنال و       فرآیند حذف مسعود در جری

  دهد.ضمائر مجهول، سلطان را در سایه قرار مي

 

 گیری نتیجه

رو نو در این حکایت ما با دو مقولة  حواد  تاریخي و بازنمایي روبنه گرایي از منظر تاریز

عود یافنت. او پنس   هاي اميرمسن توان در کنشهستيم. وجه غالب رخدادهاي تاریخي را مي
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از به قدرت رسيدن به حذف رقبا و مخالفنان اقندام کنرد. حسننک، وزینر اميرمحمند کنه        

رفنت کنه ننام و    مخالف به قدرت رسيدن مسعود بود از آن دسته دولتمرداني به شنمار مني  

اي در ميان مردم داشت. به همين دليل مسنعود در تنالش بنود تنا در فرآینند حنذف       آوازه

د باقي نگذارد و دامن خود را به این ننگ آغشته نکند. او بدین منظور حسنک اثري از خو

اندازي دوبارۀ  یک اتهام قدیمي و همينطور با بناز  سازي عليه حسنک و به جریانبا پرونده

 گذاشتن دست بوسهل به مقصود خود رسيد.  

را بنراي  در مقولة  بازنمایي حواد ، بيهقي طرف دیگر را برعهده دارد. او اهتمام خود 

هایي قنرار دارد کنه از آبشنخور    بازگویيِ تاریز به کار گرفته است، اما تحت تأثير گفتمان

ها منجر شده که بيهقي ضمن قبول نقش اصلي کند. این گفتمانقدرت حکومت تغذیه مي

سلطان در وقوع این حادثه از شرح آن طفره رفته و حق سلطان را مبني بر جانشيني خدا در 

 وجيه کند.  روي زمين ت

بيهقي در بخش آغازین حکایت تلویحاا بر نقش اصلي مسعود در اعدام حسنک اذعان 

کند، اما در شرح حکایت به دليل تعلّق خاطر به مسعود در جرینان حنواد  از او ننامي    مي

دهند. او در اینن بخنش زبنان حکومنت      نبرده و نقش بوسهل را در وقایع پررنگ جلوه مي

کنند. بيهقني بنه مندد     گونه که بابِ ميل مسعود اسنت بازنمنایي مني   شود و ماجرا را آنمي

سازي عامليّت بوسهل در تالش است تا اميرمسنعود را  سازي مثبت از مسعود و برجستهتيپ

در سایه قرار دهد و نام او را طهارت بخشد. همچنين در روایت حواد  با ایجناد گسسنت   

مير ناشناس و ازدیاد نقش قضنا و قندر   و تسریع حرکت داستان و همينطور به کارگيري ض

 کند. و بوسهل، نام و عامليّت امير مسعود را در این ماجرا فراموش مي

در صحنة  اعدام حسنک نيز با تغيير لحن و بيان قضایایي چنون: نامنة  جعلني منسنوب بنه      

ل و خليفه، اعالم ماموران به فرستادن سر حسنک به بغداد و باقي مانندن آن در اختينار بوسنه   

 گذارد.دارِ مسعود بر نمایشي بودن این ماجرا صحه ميیادآوري حرف حسنک توسط جامه
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حقيقت و واقعيت در تاریز بيهقني بنر مبنناي     بررسي تقابل»(. 1390. )پناهي، فردینحسين 
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ننو بررسني کتناب تناریز بيهقني در بوتنه نقند        گرایني  تناریز »(. 1393. )رضوانيان، قدسيه

 . 211-230صص .25 ش .7 س .نقد ادبي. «جدید

 .عبناس مخبنر   ترجمنة  .راهنمای نظرية  ادبي(. 1391. )سلدن، رامان و پيتر ویدوسنون 

 .تهران: طرح نو



 1399 پاييز، 85شمارة ، 24سال  پژوهی ادبی؛متن 230

پردازي و فضنا  لحن، صحنه»(. 1390. )علي حيدري و مریم ميرزایي مقدم ،صحرائي، قاسم
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 .75-93 . صص3

یهقـي  نقد جديد )نگاهي به تـاريخ ب  ةتاريخ بیهقي در بوت(. 1390. )صهبا، فروغ

 .الحجازقم: فارس .نوين(گرايي تاريخ ةمبنای نظريبر

 .به کوشش حسنين خندیوجم   .کیمیای سعادت(. 1390. )غزالي طوسي، ابوحامد محمد

 .تهران: علمي و فرهنگي

 .تهران: آگه .باقر پرهام ترجمة .نظم گفتار(. 1380. )فوکو، ميشل

 .نيکنو سنرخوش و افشنين جهاندینده     ترجمنة  .اراده به دانستن(.  1393 . ) _______

 .تهران: ني

ذکر بر دارکردن امير حسنک؛ مالحظاتي پيرامون جامعنه »(. 1376. )کاتوزیان، محمدعلي

اجتماع، فلسفه و  چهارده مقاله در ادبیات،در کتاب: « شناسي تاریخي ایران

 .تهران: مرکز .قهرمان سليماني ترجمة .اقتصاد

   .تهران: اختران .تجدد و تجددستیزی در ايران(. 1387. )ميالني، عباس
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