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چکیده
حکومت دورة غزنویان مه،ترین پدیده ای است که بیهقی ازیک سو به عنوان دبیر دربااری و از

سوی دیگر در جایگاه منتقد و نویسندة توانا باآن روبهرو بود .نگارندگان باور دارند که تاریخ بیهقای
متنی است که با ایجاد رمزهایی درالبهالی سخن ،خواننده را به نوعی خودآگاهی عمیاقتار رهنماون
میشود و خواهان دریافت کالنتر او از متن است .بهرهگیری از ساختارهای خاص زبانی در گفتمان
روایت که معنا را به ظرافت در زوایای عناصر محتوا و صورت پنهان میکند ،راهی است کاه بیهقای
بنا به هنر نویسندگی و خالقیت ادبی خود برای نمود نگفتنیهاای حقاایق تااریخ معاصار خاویش در
پیش گرفتهاست .پسزمینهسازی و نامدهی ،پیوستهنمایی وگسستهنماایی ،ارزشاگذاری ،بازنماایی در
قالب کنش «نشانهای نقلقولی» ،فعالسازی و غیرفعالسازی ،بازنمایی «واکنش کاارگزاران» در کالّ
پیکرة متنی با یک ساختار نمایشی و ...از جمله مؤلفههای گفتمانمداری است کاه در روایات بیهقای
از داستان حسنک ،داللت بر نوعی گفتمان پوشیدهگویی در بیان حقیقت تاریخ غزنویان دارد.

واژگان کلیدی :تانیخ بیهقی ،تحلیل گفتمان ،پوشیدهگویی ،مؤلف های گفتمانمدان.

(نویسندة مسئول) E-mail: ytalebian@gmail.com
E-mail: n_amin25@yahoo.com
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مقدمه
در بررسی تاریخ دیاوان رساالت پادشااهان ایاران ،چناان کاه از حکایاات و ماجراهاای
موجود در کتب متعدد تاریخی استنباط میشود ،6همواره برجستهترین مهارت یک دبیار در
مکاتبات روابط سیاسی و درباری این است که چگونه یک پیام و مطلب را تحریر کند کاه
همان تأثیری را که مقصود نگاارش وی و قادرت حااک ،اسات ،در مخاطاب ایجااد کناد.
بیتردید بیهقی در نگارش کتاب تاریخی خود نمیتوانست و نباید از تأثیر فنون و تجربیات
این شغل و مهارت بیبهره بماند .آنچه در این مقاله بدان پرداخته خواهد شد ،ارائاة تحلیلای
نوین از منظر تحلیل گفتمان انتقادی به ظرای ،هنار نویساندگی بیهقای اسات .شااید بتاوان
گفت ویژگی منحصر به فرد این دبیر این است که به جای آنکه مهارت نویسندگی خود را
در ساختن ندری متکلفانه و پُر رنگ و لعاب و ایراد مدحهای متملقانه و مبالغاهآمیاز باهکاار
گیاارد (یعناای هن اری کااه نویسااندگان و شااعرای معاصاار و بعااد از او بساایار در آن اهتمااام
می ورزیدند) ،چگونه از قل ،شیوا و حدّت ذهن خود برای بیاان حقیقات تااریخ و ارائاة آن
چیزی استفاده کند که نمیتوانست بهصراحت و راحات باه آن براردازد .بیهقای باا اساتفادة
هنرمندانه از توانایی نویسندگی خود ،ساختارهای زبانی گفتمانمداری را در چیدمان متن و
جملهها بهکار میگیرد که با ادراک موشکافانهتر مخاطب آگااه و نظار باه حقیقات تااریخ
غزنویان ،الیههای معنایی عمیقتری در فه ،حقایق پنهان یک تاریخ در ایان کتااب نمایاان
میگردد.

 .1مباحث نظری
1ـ .1مؤلفهها و ساختارهای گفتمانمدار ()Discursive structures
در تحلیل گفتمان انتقادی که از رویکردهای زبانشناسای ناوین در تحلیال ماتن اسات،
باور بر این است که زبان و گفتمان در سطوح زیرین حاوی ایدئولوژی و رواباط قادرت و
سلطه ،و در سطوح زبرین حاوی ساختارها و مؤلفههای گفتمانمدار است و این ساختارها و
مؤلفهها با ایدئولوژی نهفته در الیههای زیرین متن رابطهای دوسویه دارد.
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به عقیدة فاولر (6666م ).زبانشناسای انتقاادی ایان تواناایی را دارد کاه امکانااتی را در
اختیار خواننده قرار دهد تا خواننده بتواند جهانبینی نهفته در متن را رمزگشایی کند و آنچه
را طبیعی جلوه داده شدهاست ،طبیعیزدایی نماید:
«دید نقادانه باعث میشود که بتوان دریافت کاه چگوناه باا اساتفاده از عناصار
زبانی و ساختارهای گفتمانمدار مختل ،میتوان حقایق را باه اشاکال مختلا ،باه
تصویر کشید ،بر فکر و اندیشة افراد و شیوة برداشت آنان از مسائل اجتماعی تاأثیر
گذاشت و در واقع نگرش آنان را کنترل کرد» (پهلواننژاد و دیگران.)73 :6833 ،

محققانی چون هاچ و کارس (6676م ،).فارکالف (6636 ،8888 ،8886 ،6669م ،).ون
دایک (6661م ،).فاولر (6666م ).و خود ون لیون (6661م ).باه برخای از ایان سااختارهای
زبانی و مؤلفههای گفتمانمدار اشاره کردهاند .در این میان ،رویکرد جامعهشناختی ا معنایی
ون لیااون باایش از سااایر رویکردهااای انتقااادی بااه تبیااین نظااری مؤلفااههااا و ساااختارهای
گفتمانمدار توجه دارد .ساختارهای گفتمانمدار ،مشخصهها و مؤلفاههاای زباانشاناختی و
جامعهشناختی هستند که ایدئولوژی خاصی را منعکس میکنند و «بهکار گرفتن ویا نگرفتن
آنها و نیز تغییر و تبدیل آنها به صورت دیگر در گفته ویا متن باعث میشود کاه از گفتاه
برداشتهای متفاوتی شود ،مطلبی پوشیده ویا مبه ،شود ویا صراحت بیشتری پیدا کناد ویاا
بخشی از گفته را برجسته نماید و بخش دیگر را در حاشیه قرار دهاد» (یارمحمادی:6838 ،
 .)611رویکرد ون لیون را مایتاوان بار پایاة دو اثار اصالی وی ( Van Leeuwen, 1996 ,
 )Ibid: 2008دریافاات کااه در اولاای« ،کااارگزاران اجتماااعی» و در دوماای« ،کاانشهااای
اجتماعی» مرکز توجه و تحلیل هستند .ون لیون در مقالاة «بازنماایی کاارگزاران اجتمااعی»
( )the Representation of social actorsبه این نتیجه میرسد که در دستیابی به الیههاای
متفاوت پنهان در گفتمان ،کارآیی مؤلفههای جامعهشناختیا معنایی از سایر روشهاا بیشاتر
است ( .)Van Leeuwen, 1996: 33او دلیل این امر را نبودن رابطة صددرصد مستقی ،میان
شاخصهای زبانشناختی و نقش آنها میداند (ر.ک پهلاوانناژاد و دیگاران.)93 :6833 ،
همچنین ،وی تأثیر گفتمان را در ساخت ،تبدیل صورت و حفظ قدرت اجتمااعی و جامعاه
امری مه ،میداند و بر این باور است که یکی از مه،ترین نقشهای تحلیل انتقادی گفتمان
این است که ارتباط میان مؤلفهها و ساختارهای گفتمانمدار و ناوع تأثیرگاذاری وکاارکرد
اجتماعی آنان را بررسی و تبیین کند .در واقع ،تأکید لیون بر معاانی متاون نیسات ،بلکاه بار
شیوه هایی اسات کاه افاراد بارای تولیاد و دریافات معاانی باهکاار مایبرناد .اماا «منظاور از
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کارگزاران اجتماعی ،مجموعة افرادی اسات کاه در یاک واقعاه ،کانش اجتمااعی و یاک
گفتمان حضور و مشارکت دارند» (همان .)99 :ون لیون (8883م ).یک «نظاام شابکهای» را
به ما معرفی میکند که کارگزاران اجتماعی در آن بازنمایی میشوند و در همان جا ،اتحااد
ممکن بین انواع گوناگون زبانی ،جامعهشناسی زبان و خصوصیات گفتمانی آغاز میگردد.
از نظر وی ،نه تنها کارگزاران اجتماعی میتوانند بازنمایی شوند ،بلکه کنشهای اجتمااعی
نیز میتوانند در همین شبکه نشان داده شاوند .باه طاور کلای ،ون لیاون در تحلیال گفتماان
انگارة کارگزار (عامل) وکنش (عمل) اجتماعی را مدّ نظر قرار میدهد .بدیهی است که در
نظریة ون لیون نیز بررسی ویژگی اوصاع تاریخی و اجتماعی مقارن با تولید متن و در واقع،
تحلیل زمینههای اجتماعی متن صروری است .یکی از عناصری که اهمیت زیادی در تحلیل
متن دارد ،بافت کالم است .مراد از آن ،امور و شرایط زمانی و مکانی مرتبط با داللت ماتن
است .نورمن فرکالف ( )Norman Faircloughدر «نظریة تحلیل گفتماان انتقاادی» خاود،
عالوه بر تحلیل مفصّل و دقیق متن به تحلیل جامعهشناختی کالن نیز معتقد اسات و «از نظار
فرکالف ،تحلیل متن صرف برای تحلیل گفتمان کافی نیست و بصیرتی دربارة پیوناد میاان
متن و ساختارها و فرایندهای اجتماعی و فرهنگی به ما نمیدهد .به دیدگاهی میاانرشاتهای
نیاز داری ،که تحلیل متن و تحلیل اجتماعی را با یکادیگر تلفیاق کناد» (یورگنسان:6836 ،
 .)663سرانجام ،در تحلیل متن با رویکرد تحلیل گفتمانی ون لیون ،پرسش اصلی این اسات
که تا چه اندازه از مؤلفههاای جامعاهشاناختیا معناایی در صاراحتبخشای و یاا پوشایدگی
گفتمان در این متون بهره گرفته شدهاست.
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جدول  :3مؤلفههای گفتمانمدار در بازنمایی کارگزاران اجتماعی
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جدول  :2مؤلفههای گفتمانمدار در بازنمایی کنشهای اجتماعی
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1ـ .2تاریخ بیهقی و «بافت موقعیت» این متن
تاریخ نشان میدهد که شاهکارها و متون بزرگ ادبی ،تاریخ و زمان ندارند و در حافظة
زمان پیوسته جاری هستند و بر ذوق و سلیقة آیندگان تأثیر میگذارند .این متون پویا در هر
خوانش مجدد ،شمّة دیگری از زیباییهای صوری و بالغی ،و نیز ادراک نوینی از محتاوا و
مضمون خود را به خواننده ارائه میکنند چنانکه در هر تحلیل و پژوهشی ،تنها جلوهای از
جلوههای تماامنشادنی الیاههاای ظریا ،و تودرتاوی صاورت و محتاوای آنهاا نمایاان و
واکاوی میشود .اگر از این جنبه به تاریخ بیهقی بنگری ،که یک شااهکار ادبای و از متاون
پویاست و نویسندة آن فردی خالق و صاحبسبکی است که در تاریخ سیر تحول ندر ایران
در گذار از سبک ساده به سبک فنی دورة بعد بسیار مؤثر بودهاست ،شاید بتوانی ،باا تحلیال
زبانشناسی و گفتمانی این متن ،حقیقتی کالنتر وکالمی بارورتر را در الیههای زیرین ندار
جاری او بیابی .،در بسیاری موارد ،در ارزیابی و معناکاوی یاک ساند یاا گازارش تااریخی،
تنها متن یا افراد مطرح در حادثه اهمیت ندارند ،بلکه در نگااهی جاامع ،باه شارایط زماانی،
مکانی و اجتماعی که ظرف آن رخداد به شمار میآید و نیز به فضای ثبت و صبط روایات
تاریخی توجه میشود .در تحلیل متون فارسی ،بهویژه متون تاریخی نیاز بایاد باه ایان نکتاه
توجه کرد .پوشیدهگویی ،اقتضای تاریخ سیاسیا اجتماعی کهن ما و شیوهای مناسب ،برای
روایت تاریخ در فرهنگ و جامعهای است که در آن ،تفکر انتقادی نهادینه نشدهاست و بار
ساختهای اساتبدادی مبتنای باودهاسات .هنگاامی کاه بیهقای در فضاای آشافتة حکومات
بازماندگان محمود قصد میکند تاریخی دربارة محمود و مساعود بارای آینادگان بنویساد،
عالوه بر تمام شرایط ندر سادة قرن چهارم که او را در مسیر حرکت به ساوی ندار فنّای قارار
دادهاست ،یک دلیل آگاهانة دیگر نیز در پیچیدهگویی و پوشیدهگویی بارای ایان نویسانده
وجود دارد .در واقع ،تلقی بیهقی از پیچیدگی هاای کالمای و یاا حتّای صانایع لفظای ،تنهاا
آراستن ندر نیست ،بلکه او با روی آوردن به ساختارهای گونااگون کالمای ساعی مایکناد
هرچه بیشتر حضور نویسانده را در پشات ماتن پنهاان نگااه دارد و در عاین حاال ،باا ایجااد
رمزهایی در البهالی سخن ،خواننده را به نوعی خودآگاهی رهنمون شده اسات و خواهاان
دریافتی بیشتر از ماتن مایباشاد .3او مایکوشاد باا اساتفاده از انتخاابهاای زباانی خااص،
ناگفتههای جامعه و تاریخ درباری را که در آن به سر میبرد ،برای آیندگان خود به تصویر
بکشد چنانکه تولستوی میگوید:
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«[ادبیات] یک فعالیت انسانی است و عبارت است از اینکه انسانی آگاهاناه و باه یااری
عالئ ،مشخصة ظاهری ،احساساتی را که خود تجربه کردهاست ،به دیگران انتقال دهد ،باه
طوری که این احساسات به ایشان سرایت کند و آنها نیز آن احساسات را تجربه نمایناد و
از همان مراحل حسی که اوگذشته است ،بگذرند» (تولستوی.)11 :6839 ،

تاریخ بیهقی از آنچه از دبیری دربااری انتظاار باوده ا یعنای وقاایعنگااریا بسای فراتار
رفتهاست .بیهقی «گزارشگر روایت خاصی از حقیقت است» (میالنی .)83 :6873 ،اما ناه باه
این معنی که آنچه وی میگوید ،حقیقت محض نیست:
«ما به کمک زبان ،بازنماییهایی از واقعیت خلق مایکنای ،کاه باه هایچ وجاه
بازتاابی از یااک واقعیات از پاایش موجاود نیسااتند .درحقیقات ،زبااان در برساااختن
واقعیت نقش دارد .این بدان معنا نیست کاه واقعیتای وجاود نادارد ،بلکاه معاانی و
بازنماییها اموری واقعی هستند .پدیدههای فیزیکی نیز وجود دارناد ،اماا صارفاً از
طریق گفتمان معنا پیدا میکنند» (یورگنسن.)86 :6836 ،

متن ادبی نیز ،چنانکه پیار مااچری ( )Pierre Machereyمایگویاد« :بایش ازآنکاه بیاان
ایدئولوژی باشد (= بیان واژگانی آن) ،در حک ،نماایش و نشاان دادن آن اسات» (آدورناو،
.)698 :6877

1ـ .3داستان حسنک وزیر و «بینامتنیت» آن
ابوعلی حسنبن محمدبن عباس ( 388ق 6886 /.م ).مشهورترین عضو خاندان میکالیاان
و آخرین وزیر محمود غزناوی اسات .وی پاس از مارگ پادرش کاه در خادمت محماود
غزنوی بود ،به غزنین رفت و از ندیمان سلطان محمود شد و کمی بعد در پی آشوبی که در
نیشابور ر داد ،محمود او را به ریاست نیشابور گماشت .حسنک آن آشفتگی پیشآمده را
سامان بخشید و مسبّبان آن را به سختی گوشمالی داد و در ایام حضور خود در نیشاابور ،در
آبادانی آنجا کوشش فراوان کرد (ر.ک موسوی بجناوردی678 :6873 ،اا .)676در متاون
دورة غزنوی ،از مواردی که دربارة وی آمدهاست ،به ایجاد تساوی بین افراد جامعه (ر.ک
فرخی سیستانی )636 :6836 ،و محاکمه و صبط اموال ثروتمنادانی کاه باا رشاوه و زور در
دورة آشوب به این دارایی رسیده بودند (ر.ک جرفاذقانی 388 :6839 ،و فرخی سیساتانی،
 ،)636 :6836تأکید بر آبادانی فراوان نیشابور در زمان وی (ر.ک جرفاذقاانی386 :6839 ،
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و فرخی سیستانی )688 :6836 ،و ...اشاره شدهاست .حسنک در ساال  361هجاری قماری،
پس از عزل احمدبن حسن میمندی ،بر اسااس تمایال قلبای محماود کاه در عاین حاال ،باه
جوانی و بیتجربگی وی ه ،اذعان و اشارهای داشت ،به مقام وزارت سلطان رساید (ر.ک
خواندمیر.)638 :6867 ،
فرخی سیستانی شاعر عصر غزنوی که «در مادح حسانک شاش قصایده ساروده اسات»
(ر.ک شفق ،)33 :6836 ،حسنک را با کفایتترین وزیری میداند که در ساختن مملکات
و پاسداری از ثروت و خزانة سلطان ،مورد اعتماد بودهاسات و در دوران وزارت او ،کشاور
آباد شدهاسات (ر.ک فرخای سیساتانی 636 :6836 ،و  .)669آزادی زنادانیان و بازگشات
آوارگان به وطن از دیگر مواردی اسات کاه فرخای درباارة دوران وزارت حسانک باه آن
اشاره کردهاست (ر.ک همان888 :ا .)888در عین حال ،پس از رسایدن باه وزارت ،او نیاز
چون دیگر وزرا موقعیات خاویش را تحکای ،بخشاید و بااغ و سارای بسایار فاراه ،آورد و
تصرف در اموال دولتی دربارة او نیز ذکر شدهاست .در آثار الوزراء ،از قول احمدبن حسن
میمندی آمدهاست« :و حسنک میکال به سبب تصرفی کاه کارد ،بار عمال مراعای و شاعیر
گوسفندان به خیانت منسوب شد و خطر جان داشت .او را و فرزندان او را خاالص دادم»...
(به نقل از :عقیلی.)697 :6813 ،
برخی معتقدند ،چنانکه عتبی نیز در تاریخ یمینای اشااره مایکناد (ر.ک جرفاذقاانی،
 ،)388 :6839از آنجا که حسنک تا مدتی به وسیلة یکی از خویشاوندانش به عناوان نایاب،
نیشابور را اداره میکرد ،شاید حسنک مسئول مستقی ،برخی ستمگریهایی کاه در نیشاابور
به او نسبت میدهند ،نبودهاست (ر.ک باسورث .)633 :6836 ،همچنین ،الزم به یاادآوری
است که در کتاب وصایای خواجه نظام الملک ،دربارة بایتادبیری حسانک در ارتبااط باا
اختالف پدریا پسری محمود و مسعود و نیز شدت کینة مسعود باه حسانک روایااتی ذکار
شدهاست (ر.ک شفق و دیگاران 36 :6836 ،باه نقال از :ساعید نفیسای در :بیهقای:6891 ،
6886ا .)6883در تاریخ غزنویان ،سرنوشتی این چنین برای وزیران بیساابقه نباود .محماود
پاایش از حساانک دو وزیاار دیگاار را هاا ،محبااوس و از کااار باار کنااار کاارد (ر.ک
ر.ک شبانکارهای )98 :6818 ،و پس از مسعود نیز احمدبن عبدالصّمد که در آخر عهد وی
(مسعود) وزارت یافته بود و در تحکی ،قادرت پسار وی ماودودبن مساعود نهایات تادبیر و
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اهتمام را بهکار برد ،در دورة مودود به سعایت بدخواهان محبوس و چنانکه روایت اسات،
مسموم شد (ر.ک زرینکوب878 :6817 ،ا.)876

1ـ .4پیشینة پژوهش
تاکنون پژوهش بر مبنای تحلیل مؤلفهها و ساختارهای گفتمانمدار در متون ،عمادتاً در
حوزة متون رسانهای بودهاست .از جمله پژوهشهایی که در غیر از حوزة متون رساانهای باا
تأکید بر مؤلفههای گفتمانمدار صورت گرفتهاست ،مایتاوان باه کاار رشایدی و ساعیدی
( )6868در تحلیل کتاب فارسی امروز برای دانشجویان غیر فارسیزبان ،حقپرست ()6866
در شیوههای تصویرسازی کارگزاران اجتماعی در داساتان بهمان از شااهنامه و بهمانناماه،
جنیدی جعفری و خاقانی ( )6863در بازنمایی کنشهای اجتمااعی در مجموعاهداساتان زن
زیادی ،پهلواننژاد و فالحی ( )6833در شیوههای بازنمایی کارگزاران اجتماعی در نشریات
دورة مشروطه ،یاسمی ( )6837در بازنمایی کارگزاران اجتماعی در متون ادبی کتب ادبیات
فارسی دورة متوسطه (پایاننامة ارشد) اشاره کرد که ایان مؤلفاههاا را بررسای و در تحلیال
گفتمان این متون بهکار گرفتهاند .جامعترین و مرتبطترین اثر در ایان زمیناه را یارمحمادی
( )6838انجااام دادهاساات .او بااا تلفیااق الگااوی ون لیااون کااه در باار دارناادة مؤلفااههااای
جامعه شناختی معنایی در تصویرسازی کارگزاران اجتماعی است و نیاز مطالعاة مؤلفاههاای
ادبی در متون ادبی ،توصی ،و توجیه قانعکنندهای ارائه میدهد که در متاون ادبای کااربرد
گساتردهای دارد .همچناین ،در حااوزة تحلیال معاانی ثانویااه و صامنی در روایات بیهقاای از
داستان حسنک ،وفایی و آقابابایی ( )6868پژوهشی را از نظر کاربرد دساتور زباان در علا،
معانی بر بخش آخر روایت (نه کُل داستان) انجام دادهاند که بسیار شایستة تأمل است.

 .2بررسی مؤلفهها و ساختارهای گفتمانمدار در روایت بیهقی
در هر روایتی ،راوی همواره ادراک خود را از وقایع ماورد نظارش بیاان مایکناد و بار
اساس این ادراک ،پارههایی از حاوادث را برمایگزیناد کاه در راساتای دیادگاه و ادراک
اوست و پارههایی را کنار میگاذارد .در روایات بیهقای از تااریخ غزنویاان ،در بسایاری از
موارد ،شرح وقایع به طور هدفمند و برنامهریزیشده ،با استفادة ابزاری از تکتک واژههاا،
فراز و فرود جملهها و صربآهنگ متن برای رسیدن به یک نتیجهگیری از پیش تعیینشده
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از سوی نویسنده است .توصی ،ریز ،دقیق و جزءجزء برخای از صاحنههاا و شخصایتهاا،
گزارش تاریخی را به روایت داستانی بدل میکناد و راوی باا در پایش گارفتن شایوهای از
روایت که بهظاهر بیطرفانه است ،مخاطب را در روند قضاوت شریک میکناد .در برخای
بخشها ،روایت کامالً تبدیل به یک صحنة نمایشی میشاود .ایان تصویرساازی و نمایشای
کردن روایت به یاری زبان غنی و نگرش استقرایی و جزءگرای بیهقی صورت مایگیارد و
صحنههایی خلق میکند که خواننده را به جای خوانادن ،باه تماشاای آنهاا فرامایخواناد.
بارزترین مصداق این شیوه در داستان حسنک وزیر خود را نشان میدهد .آیاا زیباایی و باه
یاد ماندنی بودن این حکایت ،نتیجاة کوشاش ماهراناة بیهقای در القاای یاک تأثیرگاذاری
شااگرف و جهااتیافتااه نیساات کااه در همااة خوانناادگان در تمااام زمااانهااا و در هاار سااطح
معلوماتی ،یک همسانی فکری خاص را ایجاد مینماید؟
در متن بیهقی ،مؤلفهها و ساختارهای گفتمانمدار ه ،در «بازنماایی کاارگزاران» و ها،
در «بازنمایی کنشها»ی آنان دیده میشود که عبارتند از:

2ـ .1پسزمینهسازی و نا دهی
در روایت بیهقی« ،حاذف» و «اظهاار» هار دو ،در بازنماایی کاارگزاران اصالی روایات
وجااود دارنااد .حااذف در تاااریخ بیهقاای بااه شاایوة «پااسزمینااهسااازی» نمایااان مایشااود .در
«پسزمینهسازی» ،اگرچه نام کارگزاران از صحنة متن محذوف است ،اما یا ردّ پاایی از آن
باقی است و یا قابل حدس است .در عمدة روایت حسنک ،به کنشگر یاا کنشاگران اصالی
این واقعه با عناوین کلی و مبه ،اشاره میشود که حکایت از «حذف آگاهانة» کنشگران در
قالب «پسزمینهسازی» دارد مدالً در ابتدا و انتهای حکایت ،ایان کنشاگران باا اشاارة کلای
9
«این قوم» خوانده میشوند« :از این قوم که من سخن خاواه ،راناد» (بیهقای)881 :6831 ،
«و این قوم که این مکر را ساخته بودند» (همان .)889 :در ادامه نیز این عناوین مبه ،و کلای
تکرار میشود« :همه اگر خواستند یا نه» (همان« )886 :وآن کسان گواهی نبشاتند» (هماان:
« )888حاصران» (همان« )888 :خواجه و قوم برخاستند» (همان) «همه بازگشتند» (همان)
«همگان» (همان) و «ایشان» (همان.)883 :
در باقی روایت نیز این «حذف کنشگر» را در قالب جمالتی پیدرپی داری ،که حکایت
آنچه را که بر حسنک رفتهاست ،بدون اشاره به نام کنشگران و تنها با ارجاع کنش به صمیر
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متصل جمع غایب شرح میدهد مدالً در توصی ،صحنة قباله نوشتن اموال حسانک باه ناام
سلطان« :نبشته بودند»« ،بر وی خواندند»« ،آن سی ،که معین کرده بودند»« ،گواهی نبشاتند»،
«چون ازین فارغ شدند»« ،حسانک را گفتناد» و( ...هماان888 :اا .)888در توصای ،صاحنة
شبِ پیش از بر دار کردن حسنک نیز چنین اسات« :تادبیر بار دار کاردن حسانک در پایش
گرفتنااد» و «دو ماارد پیااک راساات کردنااد» (همااان .)888 :دربااارة روز باار دار کااردن نیااز
میگوید« :و حسانک را باه پاای دار آوردناد»« ،ایساتانیده بودناد»« ،حسانک را فرمودناد»،
«بیاوردند»« ،آواز دادند»« ،خواهی ،فرستاد»« ،آواز دادند»« ،حسنک را همچنان مایداشاتند»،
«بروشااانیدند»« ،آواز دادنااد»« ،و [حساانک] از ایشااان نیندیشااید» و( ...همااان .)883 :از زبااان
خواجه احمد در ظاهر خطاب به بوسهل ،اما با صمیر اشاره به جمع نه مفرد میگویاد« :ایان
مرد پن و شش ماه است تا در دست شماست» (همان .)888 :نویسنده عالوه بر کارگزارانی
که در سایر بخشهای متن با «نامدهی» مشخص مایشاوند ،در بخشای از حکایات باه طاور
صمنی به مرجع این کارگزارانِ کلّی و مبه ،بازنماییشده ،اشارهای دارد:
«جملة خواجه شاماران و اعیاان و صااحب دیاوان رساالت و خواجاه بوالقاسا،
کدیر ...و بوسهل زوزنی و بوسهل حمدوی  ...و امیر دانشمند نبیه و حاک ،لشاکر...
نصر خل ...،و قضات بلخ و اشراف و علما و فقها و معدالن و مزکیان کسانی کاه
نامدار و فراروی بودند ،همه آنجا حاصر بودند و بنشسته» (همان.)886 :

(یادآوری میشود که کلمة «مزکیان» که دو بار تکرار شده ،در کنار کلمه «معدالن» باا
توجه به فضای ناعادالنة این بخش روایت در شرح این است که در این مجلاس ایان افاراد
در حال تعدی به اموال حسنک هساتند و ایان خاود مایتواناد در ذهان مخاطاب باه ناوعی
استعارة تهکمیه برداشت شود).
عالوه بر کارگزارانی که به طور کلی و مبه ،مورد اشاره قرار گرفتهاند ،چند شخصایت
خاص نیز در این روایت به طور مشخص «اظهار» و«نامدهی» شدهاند که از این میان در طول
روایت ،سلطان مسعود ،بوسهل زوزنی ،خواجه احمد حسن و حسانک در بازنماایی خاود و
کنشهایشان واجد مؤلفههایی گفتمانمدار هستند که در بخش «ارزشگذاری» به آن اشااره
خواهد شد.
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2ـ .2پیوستهنمایی و گسستهنمایی
کاربرد صمیر جمع به عنوان تنهاا شایوة «اظهاارِ» کاارگزار ،سااختار گفتماانماداری از
«پیوستهنمایی» را ایجاد میکند که در آن کارگزاران به شکل گروههایی نمایانده میشاوند
که یا دربارة موصوعی نظر واحدی دارند ،یا فعال واحادی را انجاام مایدهناد .در روایات
بیهقی ،ایان سااختار القاکننادة آن اسات کاه در واقاع ،تماام حاصاران مجلاس ،کنشاگران
فعلهای رخداده هستند و به عباارتی ،کانش باه مجماوع حاصاران در مجلاس نسابت داده
شدهاست .باه عاالوه ،ایان مجموعاه کلای و مابه ،کاارگزاران در تقابال باا گروهای دیگار
«گسستهنمایی» میشوند:
در مقابل« :من که بوالفضل ،و قاومی بیارون طاارم ...باودی ،نشساته در انتظاار حسانک»
(همان .)886 :این گروه دوم در متن با عنوانهایی که اشاره به جمعیت بیشاینة جامعاه دارد،
ادامه مییابد« :خلق روی آنجا نهاده بودند» (همان« )888 :عامة ماردم او را لعنات کردناد»،
«خواص مردم ...این میکائیل را چه گویند» و «همة خلق ...مایگریساتند» (هماان« )88 :هار
کس گفتند»« ،هیچ کس دست به سنگ نمیکرد»« ،همه ...میگریستند ،خاصه نیشاابوریان»
(همان« )889 :همگان او را مالمت کردند»« ،حاصران از درد وی خون گریساتند» (هماان:
 ) 881و . ...از سااویی ،نویساانده بااا قاارار دادن خااود در گااروه دوم ،دساات بااه نااوعی
«غیریتسازی» و ارزشگذاری در قالب «خودی» و «غیرخودی» زدهاست.

2ـ .3ارزشگذاری
در «اظهااار» کااارگزاران بااه صااورت کلاای و ماابه ،و نیااز در مااواردی کااه کااارگزار بااا
«ناامدهای» مشاخص شادهاسات ،نویسانده باا ذکار توصایفاتی باه «ارزشاگذاری» آناان نیااز
میپردازد .در متن بیهقی ،این ارزشگذاری در اغلب موارد به جاای صافت و القااب مفارد،
توصاایفی از «کاانش» کااارگزار اساات .در روایاات بیهقاای ،آنچااه اهمیاات دارد ،کاانش
شخصیتهای گوناگون است .این «توصی ،کنش» یا از سوی نویسنده است و یا به صورت
«واکنش ادراکی /شناختی /عااطفی» از ساوی دیگاران بازنماایی شادهاسات .ایان واکانش
دیگران نیز در بیشتر موارد به صورت «نشانهای ا نقل قولی» نمایانده شدهاست.

متنپژوهیادبی؛ سال  ،22شمارة ،77پاییز 7937


711

ا دربارة این قوم:
«یک دو تن زندهاند در گوشهای افتاده» (همان.)881 :
ا در روز بر دار کردن:
ا «خُودی ...بیاوردند عمداً تنگ» (همان.)883 :
ا «آواز دادند که سانگ دهیاد .هایچ کاس دسات باه سانگ نمایکارد و هماه زارِ زار
میگریستند ،خاصه نیشابوریان» (همان.)889 :
ا «پس مشتی رند را سی ،دادند که سنگ زنند» (همان).
ا «و رسید بدو از انواع استخفاف آنچه رسید ،که چون بازجستی نبود ،کار و حاال او را
انتقامها و تشفّیها رفت» (همان.)887 :
ا «او رفت و این قوم که این مکر ساخته بودند نیز برفتند» (همان.)889 :
نکتة دیگر در توصی ،عملکرد این قوم که به طرز هنرمندانهای غیرمستقی،تر و پنهانتار
نمایش داده میشود ،بی تفاوتی و سکوت عجیب سایر بزرگان و اعیانی است که در درباار
مسعود حضور دارند .بیهقی حتی ساکوت و بایتفااوتی ایان قاوم را در ماانع شادن از ایان
رخداد ،با استفاده از توصی« ،کنش» و «واکنش»های کارگزاران نمایش میدهد مدالً:
در شب پیش از بر دار کردن حسنک ،به نقل روایت از خواجاه عمیاد عبادالرّزاق پسار
خواجه احمد مینویسد که بوسهل به خانة خواجه احمد رفات و گفات« :نخاواه ،رفات تاا
آنگاه که خداوند بخسبد که نباید رقعتی نویسد باه سالطان در بااب حسانک باهشافاعت» و
پاسخ خواجه که« :بنوشاتمی ،اماا شاما تبااه کاردهایاد» (هماان )888 :کاه در یاک روایات
توصیفی نشان میدهد حتی دشمن (بوسهل) ه ،انتظار داشت آنان که میتوانستند ،شفاعت
کنند ،اما نکردند و حتی پاسخ خواجه نیز بیش از آنکه توجیه اقدام نکردن وی باشد ،تأکید
بر توانایی و امکان او بر این امر است .آیا بیهقی نمیخواهد با نمایش این سکوت معنایدار
بگوید :این اعیان بهظاهر شرافتمندی که وی قادر باه شارح کاامالً واصاح شخصایت آنهاا
نیست چراکه حسادت شگرفی به حرمات و موقعیات شخصای مدال حسانک داشاتند و باه
عبارتی ،تمام آنها با این سکوت ناجوانمردانه به صاورت غرصامندانهای در قتال حسانک
شریک بودند:
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ا دربارة علی رایض:
«علی رایض حسنک را به بند میبرد و اساتخفاف مایکارد و تشافّی و تعصاب و انتقاام
میبود» (همان.)883 :
ا دربارة بوسهل:
«چند سال است که گذشته شدهاسات و باه پاساخ آنکاه از وی رفات گرفتاار» (هماان:
.)881
«مارا با آن کار نیست ...به هیچ حال» (همان).
«هرچند مرا از وی بد آمد» (همان).
«مردی امامزاده و محتش ،و فاصل و ادیب بود ،اما شرارت و زعارتی در طبع وی مؤکد
شده ا والَ تَبدِیلَ لِخَلْقِ اهللِ ا و با آن شرارت ،دلسوزی نداشت و همیشه چش ،نهاده بودی تاا
پادشاهی بزرگ و جبار بر چاکری خش ،گرفتی و آن چاکر را لَت زدی و فروگرفتای .ایان
مرد از کرانه بجستی و فرصتی جستی و تضریب کردی و اَلَمی بزرگ بدین چاکر رسانیدی
و آنگاه الف زدی کاه فاالن را مان فروگارفت ،ا و اگار کارد ،دیاد وچشایدا و خردمنادان
دانستندی که نه چنان است و ساری مایجنبانیدنادی و پوشایده خناده مایزدنادی کاه وی
گزافگوی است» (همان.)887 :
«و بوسهل با جاه و نعمت و مردمش ،در جنب امیر حسنک یک قطره آب بود از رودی
ا فضل جای دیگر نشیند» (همان.)887 :
«و به بلخ در امیر میدمید» (همان.)883 :
جمالت توصیفی در تکرار کنش بوسهل:
«که چون بوسهل در این باب بسیار بگفت» (همان).
«پس از این ...نیز بوسهل البته فرونایستاد از کار» (همان.)888 :
«وی نیک از جای بشد» (همان.)886 :
«از این نیز سخت بتابید» (همان).
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«بوسهل زوزنی بر خش ،خود طاقت نداشت .برخاست نه تماام و برخویشاتن مایژکیاد»
(همان).
«بوسهل را طاقت برسید» (همان.)888 :
«بوسهل را صفرا بجنبید و بانگ برداشت و فرا دشنام خواست شد» (همان).
دربارة حسنک:
بیهقی اگرچه برای بزرگنمایی زشتی آنچه که مسعود و درباریان باا حسانک مایکنناد،
قهرمان ظاهری داستان را بزرگ میکند ،اما عدالت در بیان حقیقت وجودی خود حسانک
را فراموش نمیکند و در دو جمله ،تصویر واقعی این شخص را برای خوانندة خردمناد بااز
میکند .درتقابل با «عاقبتنگر» بودن بونصر ،درباارة حسانک مایگویاد« :وحاال حسانک
دیگر بود که بر هوای امیر محمد و نگاهداشات دل و فرماان محماود ،ایان خداونادزاده را
بیازرد و چیزها کرد و گفت که اکفاء آن را احتمال نکنند تا به پادشااه چاه رساد!» (هماان:
.)887
ا «و چاکران و بندگان را زبان نگاه باید داشت با خداوندان که محال است روباهاان را
با شیران چخیدن» (همان).
ا «اما چون تعدّیها رفت از وی ...الجرم چون سلطان پادشاه شاد ،ایان مارد بار مرکَابِ
چوبین نشست» (همان).
ا «و بوسهل و غیر بوسهل در این کیستند؟ که حسنک عاقبت تهوّر و تعدّی خود کشید»
(همان).
ا «چون حسنک بیامد ،خواجه بر پای خاست ،چاون او ایان مکرمات بکارد ،هماه اگار
خواستند یا نه ،بر پای خاستند» (همان.)886 :
همچنین ،پس از بر دار کشیدن وی میگوید:
ا «این بود که گفتی مرا دعای نیشابوریان بسازد و نساخت» (همان.)889 :
ا «واگر زمین و آب مسلمانان به غضب بستد ،نه زمین ماند و نه آب» (همان).
دربارة مسعود غزنوی میگوید:
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ا «وپادشاه به هیچ حال بر سه چیز اغضا نکند( »...همان.)887 :
ا «و امیر بس حلی ،و کری ،بود .جواب نگفتی» (همان.)883 :
از زبان معتمد عبدوس نقل قول مسعود را چنین میخوانی:،
ا «حجتی و عذری باید کشتن این مرد را» (همان).
دربارة روز بر دار کردن حسنک آمدهاست:
«امیر مسعود بر نشست و قصاد شاکار کارد و نشااط ساهروزه باا نادیمان و خاصاگان و
مطربان و در شهر خلیفه شهر را فرمود داری زدن بر کران مصالی بلخ» (همان.)888 :
همچنین ،در پیغام از سوی او به وسیلة احمد جامهدار به حسنک در پای دار آمدهاست:
ا «و پیغامی گفت که خداوند سلطان میگوید« :این آرزوی تست که خواساته باودی...
مابر تو رحمت خواستی ،کرد ،اما امیرالمؤمنین نبشتهاست ...و به فرماان او بار دار مایکنناد»
(همان.)883 :
دربارة خود او آمدهاست:
ا «و در تاریخی که میکن ،،سخنی نران ،که آن به تعصّبی و تزیّادی کشاد ،...بلکاه آن
گوی ،که تا خوانندگان با من اندرین موافقت کنند و طعنی نزنند» (همان.)881 :
دربارة میکائیل میگوید آنگاه که حسنک را به سمت دار میبردند:
ا «وی را مؤاجر خواند و دشنامهای زشت داد» (همان.)883 :
ا «و پس از حسنک ...بسیار بالها دید و محنتها کشید» (همان).
ا «و چون دوستی زشت کند ،چه چاره از بازگفتن» (همان).
چنانکه تحلیل شد ،به طور کلی در روایت بیهقی از حسنک ،سه بخاش روایای عماده
وجود دارد که میتوان گفت کلّ متن تبدیل به یک ساختار گفتمانمدار کالن میشود باه
عبارتی ،ما با چند پردة نمایشی گویای زیر مواجه میشوی:،
* پردة اول :خباثت بوسهل (درگفتگوی سه شخصیت) (ر.ک همان886 :ا.)888
* پردة دوم :مجلس عدل! (ر.ک همان.)888 :

متنپژوهیادبی؛ سال  ،22شمارة ،77پاییز 7937


771

* پردة سوم :حسنک در پای دار (ر.ک همان888 :ا.)889
تمام آنچه تا این بخش داستان میآید ،خواننده را بهشدت تهیی میکناد کاه آنچاه در
حال اتفاق است ،ظل ،انسانهایی بسیار ناحق در حق یک مرد بزرگ است و زماانی کاه باه
پایان صحنة شرحِ بر دار کردن حسنک میرسد ،دیگر تقریباً باه طاور کامال خوانناده را باا
خود همسو کردهاست و خواننده قرنهای بعد در خوانش و دریافت خود از این روایات باه
اندازة خود بیهقی ا در همان دوران و همان لحظه ا بهشدت متأس ،و متأثر مایشاود و ایان
رخداد را نشأتگرفته از خباثت و ظل ،قومی میبیند که بیهقی به آنها اشاره دارد.

2ـ .4بازنمایی در قالب کنش «نشانهای نقلقولی»
در بسیاری از موارد ،بیهقی آنچه را میخواهد بگویاد ،در مکالماه و نقالقاول دیگاران
میگنجاند ،یا دستک ،از جملة آنان ،با استفاده از قل ،مؤثر خود برای ارائة مقصود استفاده
میکند .در واقع ،واکنش (عاطفی ،شناختی و ادراکی) مردم حاصر و ناظر از نظار نویساندة
این متن اهمیت بسیاری دارد و اصارار دارد نگارش منفای ایان افاراد را باه اطاالع خوانناده
برساند.
دربارة «این قوم» از زبان مردم حاصار درباارة عملکارد ایان صامیر جماع غایاب نامشاخص
میگوید:
ا «هرکس گفتند :شرم ندارید ،مرد را که میبکشید[ ،بدو] به دار برید؟» (همان.)889 :
از زبان خواجه احمد به بوسهل دربارة آنچه او و این قوم کردهاند:
ا «شما تباه کردهاید و سخت ناخوب است» (همان.)888 :
دربارة بوسهل از زبان مردم میگوید:
ا «بدان سبب مردمان زبان بر بوسهل دراز کردند که زده و افتااده را تاوان زد! مارد آن مارد
است که گفتهاند :العفوُ عند القدرةِ» (همان.)887 :
همچنین ،پس از ماجرایی که بوالحسن حربلی ذکر مایکناد ،درباارة آنچاه بوساهل باا سارِ
حسنک کرد ،میگوید:

گفتمانمدار»درروایتابوالفضلبیهقی/...یحیی طالبیان و ندا امین

تحلیلوبررسی«ساختارهای

777

ا «و همگان او را بسیار مالمت کردند بدین حدیث و لعنت کردند» (همان.)881 :
از زبان خواجه احمد حسن نیز میگوید:
ا ا «بوسااهل زوزناای را بااا حساانک چااه افتااادهاساات کااه چنااین مبالغااتهااا در خااون او
گرفتهاست؟» (همان.)886 :
ا «سبحاناهلل! این مقدار شقر را چه در دل باید داشت؟» (همان).
ا «خواجه احمد او را گفت :در همة کارها ناتمامی!» (همان.)886 :
ا «خواجه بوسهل را بسیار مالمت کرد» (همان.)888 :
از قول علی رایض میگوید:
ا «هرچه بوسهل مدال داد از کردار زشت در باب ایان مارد ،از ده یکای کارده آمادی و
بسیار محابا رفتی» (همان.)883 :
از قول سلطان می گوید:
ا «گرفت ،که بر خون این مرد تشنهای» (همان.)888 :
ا «و امیر بوسهل را بخواند و نیک بمالید» (همان.)888 :
از زبان دیگران نیز میگوید:
ا «خواجه بوسهل را بر این که آورد که آب خویش ببرد؟!» (همان.)886 :
حتی از زبان خود نیز میگوید:
ا «وی خواجه را بسیار عذر خواست و گفت با صفرای خویش برنیامدم» (همان.)888 :
دربارة حسنک از زبان خواجه احمد آمدهاست:
ا «چنین حالها مردان را پیش آید» (همان.)888 :
دربارة مسعود و عملکرد او با حسنک از زبان خواجه احمد حسن آمدهاست:
ا «سوگندان خوردم که در خون کس ،حق و ناحق ،سخن نگوی( »،همان.)886 :
باز در پیغام وی به سلطان آمدهاست:

متنپژوهیادبی؛ سال  ،22شمارة ،77پاییز 7937


772

ا «تا خون وی و هیچ کس نریزد البته ،که خون ریختن کار بازی نیست» (همان.)886 :
همچنین ،به خود عبدوس میگوید:
ا «تا بتوانی خداوند را بر آن دار که خون حسانک ریختاه نیایاد کاه زشاتناامی تولاد
گردد» (همان.)886 :
در پایان نیز نتیجهگیری و خالصة کلّ ماجرا را از زبان مادر حسنک چنین میخوانی:،
«بزرگا مردا که این پسرم بود! که پادشاهی چون محمود این جهان بادو داد و پادشااهی
چون مسعود آن جهان» (همان.)881 :
دربارة خلیفه و تهمت قرمطی بودن حسنک نیز پس از ذکار توصایح بونصار درباارة موجاه
بودن کار حسنک (در خلعت گارفتن از مصاریان و نارفتن باه بغاداد) و تبرئاة وی ،از زباان
بونصر میگوید:
ا «خلیفه را چند گونه صورت کردند تا نیک آزار گرفت و از جاای بشاد و حسانک را
قرمطی خواند» (همان.)888 :
ا «که امیر را نیک درد آمده بود که حسنک را قرمطی خوانده بود خلیفه» (همان)888 :
(= تقدم خبر بر مبتدا برای تأکید).
دربارة کینة خلیفه میگوید:
ا «و با آن همه ،وحشات و تعصاب خلیفاه زیاادت مایگشات انادر نهاان ،ناه آشاکارا»
(همان).
از زبان سلطان محمود به نقل از بونصر میگوید:
ا «بدین خلیفة خرف شده بباید نوشت ...وی را من پروردهام و با فرزندان و برادران مان
برابر است و اگر وی قرمطی است ،من ه ،قرمطی باش( »،همان).
دربارة میکائیل نیز میگوید:
ا «عامة مردم او را لعنت کردند بدین حرکت ناشیرین که کرد و از آن زشتهاا کاه بار
زبان راند» (همان.)883 :

گفتمانمدار»درروایتابوالفضلبیهقی/...یحیی طالبیان و ندا امین

تحلیلوبررسی«ساختارهای

779

ا «و خواص مردم خود نتوان گفت که این میکائیل را چه گویند» (همان.)883 :
از منظر تحلیل گفتمان انتقادی ،وقتی کنش نشانهای ،نقالقاولی باشاد یعنای کنشای باه
صورت نقلقول ،بهویژه نقل مستقی ،بیان شود« ،نه تنها معنایی بهدست کارگزاران اجتمااعی
انتقال مییابد ،بلکه تکتک کلمات آنها نیز بازنمایی میشود .وقتی که عملی را نقلقاول
میکنی ،،در واقع ،پذیرای این هستی ،که من نمیتوانست ،خودم این مطلب را بهتر بگوی ،یاا
اینکه هیچ توصیح و تعبیر اصافهای الزم ندارد» (هوشمند .)888 :6869 ،همچنین ،مایتاوان
گفت:
«کنش نقال قاولی بیشاتر بارای کاارگزاران قدرتمناد و دولات ماردان اساتفاده
میشود و بیشتر به اعتبار گفتمان میافزاید .نویسنده به منظور سند دادن و نیاز مها،
جلوه دادن حادثه ،آن را از زبان شخصی دیگر و به صاورت غیرمساتقی ،بازنماایی
کردهاست .این عمل ،مستند بودن گفتماان را باه ذهان خوانناده متباادر و خوانناده
همان چیزی را استنباط میکند که مدّ نظر نویسنده است» (همان).

عالوه بار افازایش اعتباار و ساندیّت کاالم ،ایان سااختار مسائولیت آنچاه را کاه گفتاه
شدهاست ،از نویسندة متن برمیدارد و به گویندة اصالی منتقال مایکناد باه عباارتی ،ایان
مفهوم در ذهن خواننده فعال می شاود ،در حاالی کاه نویسانده ایان امار را باه فارد دیگاری
ارجاع ،و خود را در بیان این مطلب بیطرف نشان دادهاست.

2ـ .5فعالسازی و غیرفعالسازی
در ماجرای حسنک ،نویسنده تلفیق هنرمندانهای از بخشهای پویا و ایستا را در کنار ه،
بازآفرینی کردهاست .پس از گزارش خروج سلطان مسعود برای شکار ،ناگهان باا جماالت
کوتاه پیدرپی که عمدة بار معنایی آنها همان فعل جمله است ،مواجه میشوی .،بیهقای باا
کلیگویی و صرفاً فعالسازی در قالب فعلهای پیدرپی ماادّی و کنشای (در مقابال افعاال
ربطی و توصیفی) ،جهان گردندة داستان را شتاب بیشتری میدهد .این ساختار میتواناد دو
کارکرد گفتمانی داشته باشد :یا در نظر نویسنده سه ،این رخدادها در بازنماایی روایات در
حد این چند جمله است و یا این شتاب دهای باه روایات بارای تجسا ،فضاایی پُرآشاوب و
اصطرابآلود بهعمد استفاده میشود .در حالات دوم ،کااربرد ایان افعاال ماادّی و کنشای،
بهویژه در ساختار جمالتی بسیار کوتاه که تنها بر کنش تأکید دارند ،فضای روایت را تند و
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اصطرابآور میکند .توصی ،استادانة بیهقی با استفاده از طنین صاربدار جماالت کوتااه
پشت سر ه ،،بسامد باالی واو عط ،و حالیاه در باین آنهاا و ...منجار باه ایجااد صاحنهای
حرکتیا نمایشی و پرشتاب میشود .ساختار این جمالت کوتاه معموالً دو یا سه مقوله است
واگر بیش از این شده ،معموالً باقی ارکان جمله پس از فعال آمادهاسات کاه خاود مجادداً
تأکید بیشتر جمالت را بر کنش افعال نشان میدهد:
ا «بوسهل برنشست»« ،و آمد (تا نزدیک دار)»« ،و بار بااالیی بایساتاد»« ،و ساواران رفتاه
بودند (باا پیادگاان)»« ،میاان شارساتان رساید»« ،پاذیرة وی آماد»« ،وی را ماؤاجر خواناد»،
«دشنامهای زشت داد»« ،حسنک در وی ننگریسات»« ،هایچ جاواب ناداد»« ،وقارآنخواناان
قرآن میخواندند» (همان.)883 :
در برخی از بخشهای دیگر ،روایت بهکُندی میگذرد و ازکلیگویی به جزئاینگاری
نزدیک میشود .شاید بیهقی از آن هنرمندانی است که منتقدان عقیده دارند:
«پدیدة واقعی را در تمامیات خاود بازساازی نماینمایاد ،بلکاه شااخصتارین
صفات و خصیصاه هاای پدیاده را کاه هماان انعکااس روح زناده اسات ،مانعکس
میسازد .هر قدر هنرمند با استعدادتر باشد ،گزینش او در مواردی که حیات باه او
عرصه داشتهاند ،شدیدتر است» (زایس.)68:6818 ،

در دانش روایتشناسی ،داستانهایی که بیشتر رویدادهای آن حالاتمحاور هساتند ،در
مقایسه با داستانهایی که بیشتر رویدادهای آن عملمحور هستند ،پویایی و تحرک کمتری
دارند .در رویدادهای حالتمحورِ ساختارهای توصیفی و الگوهای ربطی ،حالات ساکون و
آرامش وجود دارد .وظیفة عمدة الگوهاای ربطای و سااختارهای توصایفی ،طبقاهبنادی یاا
ارزشگذاری است .در واقع ،ما برحسب دیدگاه اجتماعی و فکری خود ،اشایاء ،حاوادث و
اعمال خود و سایر افراد را طبقهبندی و ارزشگذاری مایکنای( ،ر.ک یارمحمادی:6838 ،
618ا .)613بیهقی از این ساختار برای توصی ،سکون صحنة رخداد به مدابة تاراژدی بسایار
استفاده میکند:
در لحظة ورود ،جمالتی پیدرپی که یک صحنه را توصی ،میکنند ،و حسنک:
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ا «دست اندر زیر کرد و ازاربند استوار کرد و پایچههای ازار را ببست و جبّاه و پیاراهن
بکشید و دور انداخت با دستار ،و برهنه با ازار بایستاد و دستها دره ،زده ،تنی چاون سای،
سفید و رویی چون صدهزار نگار ...و همة خلق به درد میگریستند» (همان.)883 :
در لحظه بر دار کردن ،توصیفی شعرگونه و عاطفی از تجسامی آمیختاه باا روحانیات و
مظلومیت آمدهاست:
«حسنک پیدا آمد بیبند،
جبّهای داشت حِبریرنگ ،به سیاه میزد خَلَقگونه...
درّاعه و ردایی سخت پاکیزه
و دستاری نشابوری مالیده
و موزة میکائیلی نو در پای
و موی سر مالیده
زیر دستار پوشیده کرده ،اندکمایه پیدا میبود» (همان.)886 :

2ـ .6بازنمایی «واکنش کارگزاران»
در توصی ،واقعه به مدابة تراژدی
«واکنش عاطفی /شناختی /ادراکی» کارگزاران از نظار نویساندة ایان روایات تااریخی،
اهمیت بسیاری دارد و در «نقال» یاا توصای ،خاود ،آن را باه صاورت «واکنشای ادراکای/
شناختی /عاطفی» از رخداد پیشآمده به مدابة یک تراژدی خارج از اختیار کارگزاران و در
عین حال ،ناامیدکننده بازنمایی میکند.
از زبان خواجه احمد آمدهاست:
ا «دل شکسته نباید داشت که چنین حالها مردان را پیش آیاد ...امیاد صادهزار راحات
است و فرج است» (همان.)888 :
از زبان خود حسنک نیز آمدهاست:
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ا «اگر امروز اجل رسیدهاسات ،کاس بااز نتاوان داشات کاه بار دار کشاند یاا جاز دار»
(همان).
ا «من خطا کردهام و مستوجب هر عقوبت هسات ،کاه خداوناد فرمایاد ،ولکان خداوناد
کری ،مرا فرونگذارد و دل از جان برداشتهام .از عیال و فرزندان اندیشه باید داشت» (هماان:
.)888
ا «خواجه مرا بحل کند»« ،و بگریست»« ،حاصاران را بار وی رحمات آماد»« ،و خواجاه
آب در چش ،آورد» ،و خواجه احمدگفت« :از من بِحِلی و چنین نومید نباید بود» (همان).
در توصی ،لحظة بر دار کردن او نیز آمدهاست:
«و بر مرکَبی که هرگز ننشسته بود ،بنشاندند» (همان.)889 :
پس از دار زدن او نیز آمدهاست:
«و حسنک تنها ماند چنانکه تنها آمده بود از شک ،مادر» (همان).
در توصی ،واقعه به مدابة حماسه میخوانی:،
ا «که بزرگتر از حسینِ علی نِی( »،همان.)888 :
ا «و حسنک قریب هفت سال بر دار بماند چنانکه پایهایش همه فروتراشاید و خشاک
شد چنانکه اثری نماند» (همان.)881 :
همچنین ،توصیفی که از مادر وی دارد ،چنین شروع میشود« :و مادر حسنک زنی باود
سخت جگرآور...که ...بزرگا مردا که پسرم بود» (همان).
تأکید به عبرتگیری:
ا «این است حسنک و روزگارش» (همان.)889 :
ا «و این افسانهای است با بسیار عبرت» (همان).
ا «احمق مردا که دل در این جهان بندد» (همان).
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 .3تحلیل کارکرد این مؤلفهها در گفتمان بیهقی در این روایت
از آنجا که تاریخ بیهقی بیش از آنکه بنا به ماهیت تاریخی خود خصلت گزارشی داشته
باشد ،سرشت روایی دارد ،میتوان گفت اگرچه نظریهپاردازی درباارة شاگردهای روایات
مربوط به قرون متأخر است ،اما بیهقی بنا به توانایی و مهارت بسیار در نویساندگی ،فاارغ از
تحلیلها و تقسی،های نظریههای ادبی امروز ،برای افزودن هرچه بیشتر زیبایی و روانی کالم
از یک سو ،و نمودِ ناگفتنیهاای حقیقات تااریخ غزنویاان از ساوی دیگار ،از ایان فناون و
شگردهای روایت بهره بردهاست .تفکر او ا چنانکه مکرر در تاریخ خود تأکید کرده ا بیان
حقیقت تاریخ برای آیندگان است و به نظر میرسد با توجه به بافت موقعیتی که تولیاد ایان
متن در آن اتفاق افتادهاست و با توجه به بینامتنیّتی کاه بازتااب روایات حسانک و واقعیات
شخصیت وی را در سایر متون آن دوره نشان میدهد ،او ایان تفکار و قاعاده را باه انحاای
مختل ،بیانی ،زبانی و لفظی القا میکند ،یعنای بخشای از اطالعاات باه جاای اینکاه اظهاار
شوند ،با تمهیدهای زمینهای ،ساختارهای زبانشناسی گفتمانمدار و معانی صمنی آنهاا و...
با شدت کمتر یا بیشتر به ذهن خوانندة آگاه ارائه میشوند .بیهقی در نقل تاریخ ،یک راوی
است« :در هر روایت ،راوی در برابار رویادادهایی کاه نقال مایکناد ،شخصایتهاایی کاه
توصی ،میکند ،احساسات و اندیشههایی که ارائه میدهد ،نگارش خاصای برمایگزیناد»
(پرینس .)33 :6866 ،در تحلیل گفتمان یک متن ،در حقیقت ،دلیل انتخاابهاای نویسانده
بررسی میشود .بدین معنی که هر جا انتخاابی هسات ،لزومااً انتخاابکننادهای نیاز حاصار
است .از این رو ،نگرشی ه ،وجود دارد .انتخاب با سه مفهوم ارائه در متن در پیوناد اسات:
تأکید تلویحی ،حذف و بزرگنمایی یعنی بر چه چیزهاایی تأکیاد شاده ،کادام ساوژههاای
احتمالی حذف شدهاست و درجاة بزرگنماایی موصاوعات مطارحشاده چقادر اسات .ایان
برجستهسازی یا حاشیهرانی مطالب به کمک شگردهای روایت صورت میگیرد .در تحلیل
مؤلفههای گفتمانمدار در روایت بیهقی ،آنچه نمود مییابد این است که بیهقی از سویی باا
پسزمینهسازی «کارگزاران» ،در بخش عمدهای از روایت که بر «کنش»های اصلی رخداد،
یعنی کشتن یک فرد باه اتهاماات غیرموجاه ،ظلا ،،تعادی و انتقاام ،پارداختن باه انتقاماات
شخصی و فردی ،بدرفتاری و ظل ،خارج از عرف با محکوم و ...تکیه دارد ،از بار مسئولیت
و پیامد نقل این حقیقت میگریزد و از سویی ،با اشارة مشخص و «نامدهی» به افاراد حاصار
در رویداد در سایر بخشهای روایت و ارزشدهی به آنان از منظر دیگران و نقلقول آنهاا
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و یا توصی ،عملکرد و «کنش» این کارگزاران خااص باه تفهای« ،عاامالن» اصالی واقعاه و
حقیقت ماجرا میپردازد .همچنین ،وی با بهکارگیری هدفمند جمالت کوتاه با افعال کنشی
و واوهای عط ،و حالیة پیدرپی در میان آنها در کنار جمالت کوتاه توصیفی و عااطفی،
صحنة وقوع این ماجرا و رخداد تاریخی را به گونهای به تصویر مایکشاد کاه واقعاه را باه
مدابة یک رخداد پرتنش و ظالمانه به مخاطب القا میکند.
نباید فراموش کرد که هدف این شگردهای دبیرانه ،چنانکه بیهقی مکرر تأکید کارده،
مخاطب آگاه است که از نقلقول ماذکور درماییاباد .بارعکس آنچاه در برداشات اول از
ماجرا به نظر میآید ،بیهقی حسنک را بزرگ نمینماید ،بلکه باا بازرگ کاردن حسانک و
آنچه بر وی گذشت ،عمق زشتی اطرافیان وی را به نمایش میگذارد .بیهقی حسنک را زیر
یک ذرهبین بزرگ میگذارد تا بهظاهر به توصی ،مقام و مظلومیات حسانک براردازد ،اماا
امیدوار است که خوانندة آگاه آنچه را پیرامون حسنک است ،در زیر ایان ذرهباین دقیاق و
واصح ببیند ،از کینهتوزی بیش از حدّ بوسهل گرفته تا نهایت بیرحمای و حماقات مساعود
در دهنبینی و تأثیرپذیری از اطرافیانش تا به حدی که بیسبب و یکباره ،با وجود اینکاه تاا
آخرین لحظه دلیل قانعکنندهای برای آن نمییابد ،قصد گرفتن جان یک انسان را میکناد.
غرض آنکه بیهقی با استفاده از این تکنیک نمایشی ،ه ،خوانندة عام و ه ،خواننادة خااص
خود را گامبهگام تا اوج هیجانی خاص که مورد نظرش میباشد ،باه صاورت هنرمنداناهای
ماایکشاااند و برانگیختگاای کااه در هاار یااک از ایاان دو گااروه ایجاااد ماایشااود ،کااامالً
برنامهریزیشده و استادانه ایجاد مایگاردد .نویسانده ناه تنهاا درصادد بازتولیاد و گازارش
روایتی ازگفتمان مسلط جامعه نیست که در سالهای رخداد وقایع متن و احتمااالً در تأییاد
عملکرد حکومت رای بودهاست ،بلکه با کااربرد سااختارهای زباانی و شاگردهای روایای
خاص در پی تقابل با آن و بازنمایی حقیقت تاریخ غزنویان در قالب یک گفتمان پوشیده و
صاامنی اساات .در ایاان گفتمااان ،تکیااة وی از یااک سااو باار مهااارت نویسااندگی خااود در
به کارگیری ساختارهای زبانی مناسب و از ساوی دیگار ،بار فها ،و ادراک مخاطاب آگااه
است.
در دانش روایتشناسی« ،خوانش» روایت و فهمیدن آن به معناای ساازماندهی و تفسایر
آن بر پایة چند رمزگان است که نویسنده با اتخاذ شگردهایی در البهالی ماتن مایگنجاناد.
در واقع ،خوانش ،تعاملی است میان متن و خواننده ،و «عبارت اسات از پاردازش تادریجی
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دادههای متنی با طرح پرسش درباارة آن ماتن و پاساخ دادن باه آنهاا بار پایاة هماان ماتن»
(پرینس .)666 :6866 ،بنابراین ،فه ،یک متن برآینادی از تعامال داناش زمیناهای خواننادة
آگاه و دقیق با محتوا و قالب متن است .این تفسیر و ادراک از الیاة معناایی در ساطح ماتن
آغاز شدهاست و در عمق متن ادامه مییابد.

نتیجهگیری
بر اساس آنچه در این پژوهش بررسی و تحلیل شد ،نویسندة تاریخ بیهقای باا توجاه باه
مهارت نویسندگی خود ،در هنگاام ادای حقاایق تااریخ الیاههاای اطالعااتی را در ساطوح
مختلفی برای خواننده تنظی ،کردهاست تاا هار خواننادهای باه فراخاور آگااهی خاود آن را
بکاود و حقایق پنهان آن را اساتخراج نمایاد و بادین شایوه ،ها ،بیهقای و اثارش از آسایب
سختگیری دولتمردان ،جانشینان و اوالد و احفاد آنان در آن زماان محفاو خواهاد ماناد و
ه ،حق ادای مطلب را با امانت و درستی ،چنانکه بر آن تأکید دارد ،به جای خواهادآورد
به عبارت دیگر ،تدارک این ظرفیت برای گزینش مخاطبی است که توانایی گفتگو با ماتن
را دارد و انتظار میرود به صدای مؤل ،در البهالی نوشتهاش گوش بسرارد و به ارتباط این
سهگانه ،یعنی مؤل ،،متن و مخاطب در درک معنا و گفتمان متن پی میبارد و از همراهای
مؤل ،تا پایان مسیر بازنمیماند .نویسنده با انتخاب هدفمند ساختارهای زبانی مناسب که در
نظریة تحلیل گفتمان انتقادی ،ما آنها را مجموعهای از مؤلفههای گفتمانمدار میدانی ،،باه
گونهای گفتمان را شکل میدهد که ذهن مخاطب را به سمت هادف خاویش ساوق دهاد.
آنچه از تحلیل ساختارهای زباانی ماتن برمایآیاد ،گفتماان پوشایدهگاویی بیهقای در نقال
حقیقت تاریخ غزنویان ،از جمله در ماجرای حسنک وزیر و تقابل با گفتمان حاک ،روزگار
خود است .در این میان ،در روایت مورد نظر ،پسزمینهساازی و ناامدهای ،پیوساتهنماایی و
گسستهنمایی ،ارزشگذاری ،بازنمایی در قالاب کانش «نشاانهای نقالقاولی» ،فعاالساازی و
غیرفعالسازی ،بازنمایی «واکنش کارگزاران» در کلّ پیکرة متنی با یک سااختار نمایشای...
از جمله مؤلفههای گفتمانمداری است که بیهقی را در القای این گفتمان به مخاطب یااری
میکند.
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یادداشتها
 .6برای نمونه در همین کتاب تاریخ بیهقی ،ر.ک صافحات ،733 ،317 ،897 ،78 ،13
 618 ،796و .637
 .8این جدول به نقل از (حقپرست )98 :6866 ،است که بر اسااس (ون لیاوون)6661 ،
تنظی ،شدهاست.
 .8این جدول به نقل از (جنیدی و خاقانی )36 :6863 ،است که بار اسااس (ون لیاوون،
 )8883تنظی ،شدهاست.
 .3در این متن ،نویسنده بارها در موقعیتهای مختل ،اعالم و تکرار میکندکه مخاطب
این متن و این «روایت خاص از تاریخ» ،خردمندان هستند .دربارة تأکیدی که بیهقی دربارة
مخاطب آگاه خود دارد ،به عنوان نمونه ،ر.ک بیهقی6866 ،693 ،698 ،636 ،18 :6831 ،
و. ...
 .9تمام ارجاعات شواهد و مدالها از متن تااریخ بیهقای بار اسااس شارح خطیاب رهبار
( )6831میباشد که برای ایجاز متن ،تنها به ذکر شمارة صفحه بسنده شدهاست.

منابع
آدورنو ،تئودور و دیگران .)6877( .درآمدی برجامعهشناسي ادبیات .ترجماة محمادجعفر
پوینده .تهران :بینا.
باسورث ،کلیفورد ادموناد .)6836( .تاریخ غزنویـان .ترجماة حسان انوشاه .ج  6و  .8چ .8
تهران :امیرکبیر.
بیهقی ،ابوالفضل .)6831( .تاریخ بیهقـي .باه کوشاش خلیال خطیاب رهبار .چ  .66تهاران:
مهتاب.
ااااااااااااااااااااا  .)6891( .تاریخ بیهقي .تصحیح ،حواشی و تعلیقات ساعید نفیسای .ج  8و
 .8تهران :کتابخانة سنایی.
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پرینس ،جرالد .)6866( .روایتشناسي (شکل و کـارکرد روایـت) .ترجماة محماد شاهبا .چ .6
تهران :انتشارات مینوی خرد.
پهلوانناژاد ،محمدرصاا ،رحماان صاحراگرد و محمادهادی فالحای« .)6833( .شایوههاای
بازنمایی کارگزاران اجتماعی در نشریات دورة مشروطه از منظر گفتمانشناسی انتقادی
با عنایت به مؤلفههای گفتمانمدار جامعهشناختی ا معنایی» .زبانشناسي و گـویشهـای

خراسان دانشکدۀ ادبیات و علوم انساني مشهد .ش  .6صص 96ا.78
تولستوی ،لئون .)6839( .هنرچیست؟ .ترجمة کاوه دهگان .چ  .8تهران :امیرکبیر.
جرفاذقانی ،ناصحبن ظفر .)6839( .ترجمة تاریخ یمیني .به اهتمام جعفر شعار .تهران :بنگااه
ترجمه و نشر کتاب.
جنیدی جعفری ،محمود و طوبی خاقانی« .)6863( .بررسی بازنمایی کنشهای اجتماعی در
مجموعاة داسااتان زن زیااادی از جااالل آلاحمااد باار اساااس الگااوی ون لیااون (.»)8883
زبانشناخت .س  .1ش  .68صص 77ا.67
حقپرست ،لیال« .)6866( .شیوههای تصویرسازی کارگزاران اجتماعی در داساتان بهمان از
شاهنامه و بهمننامه (بر اساس مؤلفههای جامعهشاناختی ا معناایی در تحلیال گفتماان)».
جستارهای زباني .د  .8ش ( 8پیاپی  .)68صص 39ا.18
خواندمیر ،غیاثالدّین بن همام .)6867( .دستور الـوزراء .تصاحیح و مقدماه ساعید نفیسای.
تهران :کتابفروشی و چاپخانة اقبال.
رشیدی ،ناصر و اصمعان سعیدی« .)6868( .تحلیال گفتماان انتقاادی کتااب فارسای اماروز
برای دانشجویان خارجی بر اساس چارچوب تحلیلی ون دایک و ون لیون» .پـژوهش و

نگارش کتب دانشگاهي .د  .63ش  .88صص 688ا.681
زایس ،آوانرو و دیگران .)6818( .زیباشناسي علمي و مقولههـای هنـری .ترجماة فریادون
شایان .تهران :نشر بامداد.

زرینکوب ،عبدالحسین .)6817( .تاریخ مردم ایران (از پایان ساسانیان تا پایـان آلبویـه).
تهران :امیرکبیر.
شبانکارهای ،محمدبن علای .)6818( .مجمـعاألنسـاب .تصاحیح میرهاشا ،محادث .تهاران:
امیرکبیر.
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شفق ،اسماعیل و سمیرا جهاان رمضاان« .)6836( .سایمای حسانک وزیار در متاون ادبای و
تاریخی دورة غزنوی» .پژوهش زبان و ادبیات فارسي .ش  .63صص 18ا.68
عقیلی ،سی،الدّین حاجیبن نظام .)6813( .آثار الـوزرا .تصاحیح و تعلیاق میارجاللالادّین
حسینی ارموی (محدث) .چ  .8تهران :اطالعات.
فرخی سیستانی ،علیبن جولوغ .)6836( .دیوان حکیم فرخي سیسـتاني .باه کوشاش دکتار
محمد دبیرسیاقی .چ  .8تهران :زوار.
موسااوی بجنااوردی ،کاااظ .)6873( .،دائرررةالمعــار اســالمي .ج  .8چ  .8تهااران :مرکااز
دائرةالمعارف اسالمی.
میالنی ،عباس .)6873( .تجدد و تجددستیزی در ایران .چ  .6تهران :آتیه.
وفایی ،عباسعلی و سمیه آقابابایی« .)6868( .تحلیل و بررسی "ذکر بر دارکردن حسنک" در
تاریخ بیهقی با تکیه بر کاربرد دستور زبان در عل ،معانی» .متنپژوهي ادبي .س  .67ش
 .93صص 16ا.36
یارمحمدی ،لط،اهلل .)6838( .گفتمانشناسي رایج و انتقادی .چ  .6تهران :نشرهرمس.
یاسمی ،کلدوم .)6837( .بازنمایي کارگزاران اجتماعي در متون ادبي کتب ادبیات فارسـي

دورۀ متوسطه با عنایت به مؤلفههای جامعهشناختيـ معنایي .پایاننامة کارشناسی ارشد.
شیراز :دانشگاه علوم و تحقیقات فارس.
یورگنسن ،ماریان و فیلیرس لوئیز .)6836( .نظریـه و روش درتحلیـل گفتمـان .ترجماة هاادی
جلیلی .چ  .6تهران :نشرنی.
هوشمند ،مژگان« .)6869( .بررسی انتقادی از بازنمون تحوالت سوریه در مطبوعات ایران و
آمریکا با بهکارگیری الگوی ون لیون» .جستارهای زباني .ش  .89صص 869ا.886
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