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9ا دانشجوی دکترای زبانشناسی همگانی دانشگاه عالمه طباطبائی
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(تاریخ دریافت9811/88/81 :؛ تاریخ پذیرش)9811/86/27 :

چکیده
تحلیل گفتمان انتقادی رویکردی نوین در تحلیل گفتمان است که در دهههای اخیر ،در طیاف وسایعی
از پژوهشها در رشتههای ادبیات و روانشناسی به کار گرفته شده اسات .اگرچاه رویکارد تحلیال گفتماان
انتقادی رابطة زبان ،قدرت ،ایدئولوژی و گفتماان را در اولویات قارار مایدهاد ،اماا ادبیاات ملاتهاا را نیاز
میتوان در چارچوب گفتمان انتقادی و نقد زبانشناختی تحلیل و تفسیر کرد .تاریخ بیهقی از جملاه آثااری
است که بررسی آن در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی میسر است و به تحلیلگر امکان میبخشد تاا رابطاة
قدرت ،ایدئولوژی و گفتمان را در این اثر آشکار سازد .این پژوهش بر آن است تا با بررسای زباانشاناختی
داستان «مرگ بونصر مشکان» از تاریخ بیهقی ،به الیههای زیرین و پنهان متن ا یعنی وضعیت رابطة قدرت و
ایدئولوژی در عصر غزناوی ا برساد و باا کناار هام گذاشاتن ایادئولوژیهاای مختلاف در درون ماتن ،باه
آشناییزدایی انتقادی دست پیدا کند .برای این کار ،از رویکارد تحلیال گفتماان انتقاادی ناورمن فارکالف
استفاده میشود و متن در سه الیة توصیف ،تفسیر و تبیین مورد تحلیال قارار مایگیارد .در ساطح توصایف،
بیشتر بر انتخاب نوع واژگان ،شخصیتها و جنبههای استعاری تأکید شاده اسات کاه دیادگاه ایادئولوژیا
نویسنده را بیان میکند .فضای سرد و بیروح حاکم بر داستان ،اختنااق اوضااع اجتمااعی آن دوره و حاس
آزادیطلبی توأم با یأس شخصیت اصلی داستان که در کلمات و عبارات متن نهفته و نویسانده باا هنرمنادی
تمام آنها را کنار هم آورده است ،از ویژگیهای برجستة ایان بخاش باه شامار مایآیاد .در ساطح تفسایر،
بحران عاطفی و روانی حاکم بر اجتماع آن دوران و گفتمان طیفهاای مختلاف باا پیونادی بیناامتنی تفسایر
میشود .در سطح تبیین ،تقابل آسایش روحی و پریشانی ،تعهد و بیتعهدی ،وفااداری و خیانات ،دوساتی و
دشمنی ،همگی ،فضای داستان را در هیجان تقابلی فرومیبرد.

کلیدواژهها :تحلی گفتمان انتقادی ،نورمن فرکالف ،تاریخ بیهقی ،مرگ بونصر مشکان.
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 .1مقدمه
تحلیل گفتمان انتقادی رویکردی نوین در تحلیل گفتمان اسات کاه در دهاههاای اخیار ،در
طیف وسیعی از پژوهشها در رشتههای ادبیات و روانشناسی به کار گرفته شده اسات .در ایان
رویکرد ،گفتمان صرفاً یا پدیدة سازنده نیست بلکاه محصاول ساایر پدیادههاا نیاز باه شامار
میآید .نکتة محوری در این نوع تحلیل این است که گفتمانگونة مهمی از عملکارد اجتمااعی
است که دانش ،هویتها و روابط اجتماعی ،ازجمله مناسبات قدرت ،را بازتولید کارده و تغییار
میدهد و همزمان ،سایر ساختارهای اجتماعی باه آن شاکل مایبخشاند (یورگنسان و فیلیارس،
« .)923 :9831اگرچه رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی رابطة زبان ،قدرت ،ایدئولوژی و گفتماان
در متون رسانهای و مسائل سیاسیااجتماعی را در اولویت نخست دستور کار خود دارد ،ولیکن
اگر برذیریم که هر آنچه به زبان گفتار و نوشتار مربوط میشود در حوزة تحلیال گفتماان جاای
میگیرد ،پس میتوان ادبیاات شافاهی و مکتاوب ملاتهاا را  ...در چاارچوب تحلیال گفتماان
انتقادی و نقد زبانشناختی تحلیل و تفسیر نمود و سبا فرد و دورهای ادبیات فارسای را نیاز باا
نگاه انتقادی ،شناسایی و معرفی کرد» (آقاگلزاده.)93 :9836 ،
اثر ماندگار بیهقی از جمله آثار تاریخیا ادبی است که میتوان آن را در چاارچوب تحلیال
گفتمان انتقادی ماورد بررسای قارار داد و رابطاة قادرت ،ایادئولوژی و گفتماان را در ایان اثار
آشکار ساخت .در این اثر ،نویسنده به شرح تاریخ غزنه پرداختاه و آنچناان آن را در پوساتهای
از نثر فصیح و سلیس پوشانده که بیشتر بهعنوان اثری ادبی مورد ستایش قرار گرفتاه اسات .ایان
اثر ادبیات را بهعنوان وسیلهای برای فهم و درک تاریخ آن دوره باه خادمت گرفتاه اسات و باا
اصول تاریخگرایی نوین مطابق اسات کاه بارخالف تااریخگرایای قادیمی ،باه وجاوه ارتبااطی
ظریف و پیچیده بین یا موضوع زیباییشناسانه (مثالً متن) و جامعه اعتقاد دارد .بهعاالوه ،ایان
نظاار را کااه ماایتااوان مااتن را جاادا از زمینااة فرهنگاای آن مااورد ارزیااابی قاارار داد رد ماایکنااد.
«تاریخگرایی نوین بهعنوان یکی از مفاهیم بنیادی در مطالعة متون ادبی از نگااه تحلیال گفتماان
انتقادی مطرح میگردد که متأثر از آراء میشل فوکو( )Michel Foucaultاست و این نکته کاه
«گفتمان موضوعی تاریخی اسات» یکای از مباانی تحلیال گفتماان انتقاادی وداک ( )Vedakو
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فوکو به شمار میرود » (همان .)29 :در تاریخ بیهقی ،وقایع تاریخی دورهای از تااریخ ایاران در
زبان متن نهفته شده است؛ درواقع ،نویسنده ایدئولوژی خود و ارزشها و اعتقادات جامعاه را باا
سبکی خاو و هنرمندانه در زبان رمزگذاری کرده است .در این میاان ،نقاش پویاای تحلیلگار
همان آزادسازی و کشف معنی است.
این مقاله قصد دارد تا با بررسی زبانشناختی متن ،به الیاههاای زیارین و پنهاان ماتن ،یعنای
وضعیت رابطة قدرت و ایدئولوژی در عصر غزناوی ،برساد و باا کشاف و کناار هام گذاشاتن
ایدئولوژیهای مختلف در درون متن ،به آشناییزدایی انتقادی دست پیدا کند .برای ایان کاار،
از روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف استفاده میشود و متن ،در سه الیة توصایف ،تفسایر و
تبیین ،مورد تحلیل قرار میگیرد .در نوشتة حاضر روش توصیفیاتحلیلی به کاار گرفتاه شاده و
برای انجام تحلیل گفتمان انتقادی ،از روایت «مرگ بونصر مشکان» از کتاب تااریخ بیهقای اثار
ابوالفضل بیهقی به کوشاش خلیال خطیاب رهبار اساتفاده شاده اسات .ایان تحلیال گفتماان در
راستای رویکرد نورمن فرکالف صورت پذیرفته ،تمامی مثالها شمارهگذاری شده و در مقابال
هریا ،شمارة صفحة آن نیز ذکر شده است.

 .2پیشینة پژوهش
دربارة پیشینة پژوهشی مرتبط با موضوع این مقاله ،مایتاوان باه «تحلیال گفتماان انتقاادی و
ادبیات» از آقاگلزاده ( )9836اشااره کارد؛ در ایان مقالاه ،نویسانده در تاالش اسات الگوهاای
تحلیل زبانشناسان انتقادی را برای تحلیل ،تفسیر و نقد متون ادبای تبیاین کناد و ایان مطلاب را
نشان دهاد کاه در نگااه تحلیلگاران گفتماان انتقاادی ،ادبیاات باهمثاباة زباان و گفتماان اسات.
پهلااواننااژاد و ناصااری مشااهدی ( )9835در «تحلیاال مااتن نامااهای از تاااریخ بیهقاای بااا رویکاارد
معنیشناختی کاربردی "نامة سران تگینآبااد"» ،باه تحلیال زباانشاناختی یکای از داساتانهاای
تاریخ بیهقی پرداختهاند و آن را از دیدگاه معنیشناسی کااربردی ماورد بررسای قارار دادهاناد.
همچنین ،فاروقی ( )9835در «تحلیل زبانشناختی ترجماة بهارام چاوبین و حاربهاای وی» ،باا
بررسی زبانشناختی بخشی از ترجمة فارسی تاریخ بلعمی ،به این موضوع پرداخته اسات کاه در
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متون منثور ،هم ساختار و هم کلیت اثر باید آنچنان دقیق باشد که درصورت ترجمه ،هر کلماه

در آن ،باااارزش و غیرقاباال تغییاار باشااد .کتاااب بنیااانهااای اسااتوار ادب فارساای (تحقیقاای در
کارکردهای نثر فارسی با تحلیلی از قصة حسنا وزیار) از محمادی بناهگازی ( )9831نگااهی
متفاوت دارد؛ در این کتاب ،نویسنده به بررسی رازهای خلق یا شاهکار ادبی پرداختاه اسات
تا نشان دهد که چرا از دیدگاه ادبی و زبانشناختی ،داستان «حسنا وزیار» از شااهکارهای نثار
تاریخ بیهقی به حساب میآید.

 .3مبانی نظری پژوهش
تحلیلگران گفتمان انتقادی ،در نقد زبانشناختی خود ،الگوهای مختلفی بارای تحلیال متاون
ادبی پیشنهاد کردهاند که از میان آنها ،نظریاة «دیادگاه روایای» از اهمیات ویاژهای برخاوردار
است .در این دیدگاه ،تحلیلگر تحلیل خود را به آن سوی جمالت گسترش میدهد و باه شارح
فرایندهای ارتباطی متون میپردازد؛ یعنی سطوح باالتر و انتزاعیتر روابط قدرت ،ایادئولوژی و
بافت تاریخی و اجتماعی .دیادگاه روایای یاا زماانی امکاانی دارای چهاار ساطح اسات :ساطح
عبارتشناختی ،سطح مکانیازمانی ،ساطح ایادئولوژیکی و ساطح روانشاناختی (آقاگالزاده،
)27 :9836؛ بنابراین ،تحلیل گفتمان انتقادی که مفااهیم بنیاادین قادرت ،زباان و ایادئولوژی را
مورد بحث قرار میدهد ،عبارت است از انتقال مفهوم ساختار از سطح جمله و رواباط دساتوری
اهمچون فعل ،فاعل و مفعولا به ساطح ماتن بازرگتار؛ و تماام توجاه آن ،عاالوه بار توضایح
واحدهای ساختاری درون یا ماتن ،باه زباان کااربردی آن نیاز معطاوف اسات (میلاز:9833 ،
.)959
نورمن فرکالف در رویکرد گفتمان انتقادی خویش ،که مبنای تحلیل ما در این مقاله است،
از نظریة تعدادی از نظریهپردازان انتقادیااجتماعی ،مانند نظم گفتمان فوکو و هژمونی گرامشی
( )Geramciاستفاده کرده است .از نظر او ،تحلیل گفتمان به سه سطح تقسیم مایشاود :ساطح
توصیف :گفتمان به مثابة ماتن (شاامل تحلیال زباانی در قالاب واژگاان ،دساتور ،نظاام آوایای و
انسجام در سطح باالتر از جمله)؛ سطح تفسیر :گفتمان بهمثابة تعامل باین فرایناد تولیاد و تفسایر
متن (بحث از تولید و مصرف متون) و سطح تبیین :گفتمان بهمثابة زمینههای اجتماعی.
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 .4تحلیل دادهها
همانگونه که در مقدمه ذکر شاد ،رویکارد تحلیال انتقاادی فارکالف در ساه ساطح انجاام
میشود .در این بخش بر آنیم تا روایت «مرگ بونصار مشاکان» را باا توجاه باه الگاوی تحلیال
نورمن فرکالف ،در سه سطح توصیف ،تفسیر و تبیین ،بررسی و تحلیل کنیم.

4ـ« .1مرگ بونصر مشکان» در سطح توصیف
در سطح توصیف ،متن جدا از سایر ماتنهاا و زمیناه و اوضااع اجتمااعی بررسای مایشاود.
مجموعة ویژگیهای صوریای که در یا متن یافت میشوند ،میتوانند بهعنوان انتخابهاایی
خاو از میان گزینههای مربوط به واژگان و دستور موجود تلقی شوند که متن از آنها اساتفاده
میکند .این تحلیل ،تحلیل انتزاعی متن است (فرکالف .)965 :9851 ،توصایف در ایان مرحلاه
به معنای شناخت متن در چارچوب بافت متن و تالش برای یافتن ارتباط منطقی میان کلماات و
همنشینی و همآیی کلمات و واژگان است« .برای تحلیل یا متن پیش از هار چیاز بایاد توجاه
داشت که موضوع پیام در انتخاب گونة زبانی نقشی اساسی بر عهده دارد .هر موضوعی بهناچار
گونة زبانی خاصی را میطلباد .ساخنگو مای داناد کادام گوناه را در ارتبااط باا کادام موضاوع
انتخاب نماید و می داند چگونه احساسات و حاالت خود را در ارتبااط باا شانونده در مجموعاه
عناصاار زبااانیاش لحااا کنااد .وی تشااخیص ماایدهااد کجااا و از چااه امکانااات زبااانی باارای
تأثیرگذاری هرچهبیشاتر بهاره گیارد» (پهلاوانناژاد و ناصاریمشاهدی .)19 :9835 ،در بررسای
تحلیل گفتمان انتقادی داستان «مرگ بونصر» در سطح توصایف ،بیشاتر بار ایان ماوارد تمرکاز
میشود :انتخاب نوع واژگان ،شخصایتهاا ،مکاانهاا و هامنشاینی و هامآیای ،تضااد معناایی،
شاخصها ،کاربرد ضمایر ،مجهولسازی و جنبههای استعاری که دیدگاه ایدئولوژیا نویسنده
را بیشتر بیان میکند .این موارد بهتفصیل در این بخش آورده شده است.
نکته ای که در این ساطح از تحلیال حاائز اهمیات اسات وجاود شااخصهاسات« :شااخص
عنصری زبانی به حساب می آید که مقید به بافت موقعیتی باوده و باه مکاان ،زماان یاا شخصای
اشاره دارد که از طریق بافت موقعیت قابلدرک است و شاخص اجتماعی عناوان و لقبای اسات
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که بهاقتضای موقعیت اجتماعی افراد ،انتخااب مایشاود» (صافوی .)965 :9835 ،شااخصهاای
اجتماعی برای ایجاد ارتباط و آمادهسازی زمینه برای القای مطلب به شنونده از اهمیات ویاژهای
برخوردارند .بیهقی از این عنصر بهصورت دقیق و حسابشده بهره گرفته اسات .نحاوة خطااب
قرار دادن شخصیت ها در داساتان رابطاة قادرت را در ایان افاراد آشاکار مایکناد .حتای خاود
نویسنده ،در به کار بردن القاب و عناوین ،با توجه به همین رابطة سلطه عمل میکند ،البتاه بایاد
اذعان کرد که در مورد استادش بونصر ،این رابطه را با حس احترام آمیخته اسات .نویسانده ،در
متن داستان ،برای بونصر مشکان از عنوان «استاد» استفاده میکند که نشاندهندة احترام به مرتباة
واالی بونصر است و اینکه نویسنده عزّ و مقام خود را مدیون اوست:
 .9استادم به باغ رفت (بیهقی.)123 :9859 ،
اما دیگران ،از جمله امیر مسعود ،بوسهل زوزنی و باوالعالء طبیاب ،او را باا عناوان «بونصار»
خطاب میکنند .این طرز خطاب قرار دادن «بونصر» از سوی امیر طبیعی است زیرا در مکنات و
سلطنت ،مقام و قدرت نظامی اهمیت دارد ،نه مقام علمی و داشتن درایت و ذکاوت:
[ .2امیر] گفت :نباید که بونصر حال میآرد تا با من به سفر نیاید (همان).
اما این طرز خطاب توسط بوالعالء و بوسهل شااید باه ایان علات باشاد کاه آنهاا وی را در
مرتبة درباری همسنگ خود میپنداشتند.
از عناوین دیگری که نویسنده ا به اقتضای اهمیتی که برای بونصر قائل بوده است ا در باب
وی به کار میبرد ،میتوان به «این مهتر» اشاره کرد:
 .8و چه بود که این مهتر نیافت از دولت و نعمت و جاه و منزلت و( ...همان.)121 :
بیهقی در متن این داستان ،از امیر مسعود با عناوان «امیار» یااد مایکناد و در جاایی از ماتن،
بوالعالء برای خطاب به امیر مسعود عنوان «خداوند» را به کاار مایبارد کاه نشاانة آن اسات کاه
رابطة قدرت و سلطة امیر در باالترین درجه قرار دارد:
 .1زندگانی خداوند دراز باد! (همان.)123 :
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این واژه ،که در آن روزگار برای پادشاه مملکت به کار مایرفتاه ،عناوانی اسات کاه بارای
خطاب قرار دادن باالترین قدرت سیاسی در متن استفاده شده است.
مقایسة شاخصها بهخوبی بیانگر نقش اجتماعی شخصیتهاست و نشان میدهد چهکسی بر
اریکة قدرت تکیه دارد و چهکسی زیردسات اوسات .شااخصهاای شخصای ضامایر متصال و
منفصلی هستند که از طریق بافت موقعیت شناخته میشوند؛ اما در ادبیات ،اغلب بدون مرجع باه
کار می روند و ممکن است بیانگر بزرگداشت یا خوار داشتن مرجع باشند .ماثالً در جملاة زیار،
خواننده از متن درمییابد که مرجع ضمیر وی ،بونصر است و از این ضمیر بهمنظور بزرگداشت
بونصر استفاده شده است:
 .7و پس از مرگ وی هرگز نبود که من از آن سخنان بزرگ با معنی وی اندیشه کردم (هماان:
.)121
بزرگداشت یا خوار داشتن مرجع ضمیر از سیاق کالم گوینده قابلاساتنباط اسات .نویسانده
بههنگام بزرگداشت ،میخواهد اعالم کند مرجع ضمیر وی در نزد همگان جاوید و زنده اسات
و همگان کامالً او را می شناسند؛ به هماین دلیال ،حاذف باه قریناة معناوی واژة بونصار در ایان
قسمتها اعمال میشود.
در بخش هایی از متن ،مرجع ضمیر مشخص نیست .معموالً زمانی مرجاع ضامیر نامشاخص
رها میشود که مرجع آن بی اهمیت است و ذکر آن ضرورتی نادارد؛ اماا در ایان داساتان و در
جملة زیر ،بیهقی پس ازآنکه تماام شاواهد را در مقدماة مارگ بونصار مایآورد ،باا بایمرجاع
گذاشتن جمله ،خواننده را با معمایی حلشده روبه رو مایساازد .او ،باهظااهر ،باه علات مارگ
نررداخته ،ولی درواقع ،پیکان اتهام را باهساوی خدعاهگاران علیاه بونصار ا و در صادر آنهاا،
بوالحسن عبدالجلیل ا نشانه برده است.
 .6و گفتند که شراب کدو بسیار دادندش( ...همان.)123 :
از مشخصههای مهم دیگری که در این داستان مشاهده میشود ،کاربرد ضمیر «ماا» باهجاای
ضمیر اولشخص «من» است که تنها در مکالمات امیر مسعود خطاب به بونصر دیده میشود:
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 .5گناه نه بونصر راست ،ما راست که سیصد دینار که وقیعات کاردهاناد ،بگذاشاتهایام (هماان:
.)125
درصورتی که سایر اشخاو ،از جمله نویسنده ،برای خود از ضامیر «مان» و یاا لفای «بناده»
استفاده کردهاند؛ مثالً در جملة  3که نقلقولی از بونصر است ،کاربرد یااطرفاة ضامایر مفارد
میتواند نشانة فرادستافرودست باشد:
 .3بنده پیر گشته و این اندک مایة تجملی که دارد خدمت راست (همان.)126 :
در برخوردهای فرادست با فرودسات ،افعاال در وجاه اماری و تأکیادی باه کاار رفتاهاناد و
ضمایر جمع (فرادست) در برابر مفرد (فرودست) به کار میروند تا فرادستان به اهمیت جایگااه
خود در برابر فرودستان اذعاان داشاته باشاند و باه آنهاا بقبوالنناد کاه بایاد حارفشانو باشاند
(قاسمزاده و گرجی .)13 :9818 ،کاربرد «ما» از سوی امیر و «بنده» از ساوی افاراد دیگار چاون
بونصر نشاندهندة تضاد میان قدرت و فروتنی است.
به دلیل تاریخی و روایای باودن ماتن ایان داساتان ،اکثار جماالت خباری هساتند .جماالت
دستوری در مکالمات امیر یا بزرگان به چشم میخورد که البته در این داستان اندک است؛ تنها
یا نمونه جملة دستوری از آنِ امیر مسعود و یا نمونه از آنِ آغاجی اسات و ساایر جماالت
دستوری بهصورت غیرمستقیم ذکر شدهاند .بهطورکلی ،میتوان گفت جمالت دستوری ا چاه
مستقیم و چه غیرمستقیم ا بیشتر از سوی مقام اول مملکت ،یعنی امیر مسعود ،بیان شده است که
باز هم میخواهد رابطة فرادست و حس تفرعنگونة شخص اول مملکات را باه خوانناده نشاان
دهد.
در ایان روایاات ،تمااامی جماالت بااهصااورت معلاوم آماادهانااد و جملاة مجهااولی بااه چشاام
نمیخورد؛ حتی آنجایی که فاعل نامشخص و بیاهمیات اسات ،از جملاة معلاوم اساتفاده شاده
است (مثال  .)1در متن سیاسیا تاریخی ،معلوم بودن جمالت نشاندهندة تسلط کامال نویسانده
بر اوضاع است و مجهول بودن در سیاست ،نشان از طفره رفاتن نویسانده از واقعیات یاا تحقیاق
ناصحیح دارد.
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 .1و گفتند که شراب کدو بسیار دادندش با نبیذ (بیهقی)123 :9859 ،
نویسنده روند داستان را با استفادة بجا از واژگان منفیساز ،بهسویی پیش میبرد تاا خوانناده
را از اوج نارضایتی بونصر از تصمیمات و رفتارهای شاه آگاه سازد؛ به هماین خااطر اسات کاه
اکثر جمالت به کاررفته در این داستان ،بهصورت مثبت آمدهاند و نکتة قابلتوجه این است کاه
اکثر جمالت منفی از سوی بونصر و یا خطاب به او (از جانب امیار یاا ساایر بادخواهان) اسات؛
حتی اگر جمله از لحا دستوری منفی نباشد ،معنی و ایدة منفی از آن برداشت میشود:
 .98من دل به همه بالها خوش کردهام و به گفتار چون بوالحسنی چیزی ندهم (همان.)125 :
 .99بوالحسن عبدالجلیل ...گفت« :ما تازیکان اسب و اشتر زیادتی داریام بسایار ...نساختی بایاد
کرد و بر نام هرکسی چیزی نبشت» و غرض درین ناه خادمت باود ،بلکاه خواسات بار ناام
استادم بونصر چیزی نویسد و از بدخویی و زعارت او دانست که نرذیرد (همان.)126 :
منفی بودن جمالت از سوی بونصر نشان از نفی رفتار و تصامیم قادرت اول مملکات دارد؛
یعنی یا «نه» به رابطة قدرت که به بهای از دست دادن جاانش تماام مایشاود .نویسانده بارای
برجسته کردن عوامل منفی و رکود ،در یا فضاسازی بسیار عمیق و لطیف ،بهجای اساتفاده از
حرف نفی «نا» در ابتدای افعال ،از واژة «نه» در وسط جملاه اساتفاده مایکناد« :گنااه ناه بونصار
راست» (همان)125 :؛ «من دانم که این نه سخن امیر بود» (همان)؛ «سلطان نه آن است کاه باود»
(همان).
حتی ایدهای مثبت نیز در پوششی از جملة منفی جلوهگر میشود:
 .92امیر از این سخن ناموافق نیامد (همان.)126 :
استفاده از شمول معنایی «زندان و خواری و درویشی و مرگ» احسااس بونصار را از تحقیار
شدن در مقابل قدرت شاه بهخوبی نمایان میسازد:
[ .98بونصر] گفت :چون کار بونصر بدان منزلت رسید که به گفتار چاون بوالحسان ایادونی بار
وی ستور نویسد ،زندان و خواری درویشی و مرگ بر وی خوش شد (همان).
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و در ادامه ،با آوردن همآیی واژگانی چون «بنده»« ،پیر»« ،خدمت» و «نشستن» این احسااس
تحقیر به اوج می رسد و این برای بونصری کاه خاود از دبیاران و متفکاران درباار اسات ،بسایار
سنگین است:
[ .91بونصر گفت] :بنده پیر گشته و این اندک مایة تجملای کاه دارد خادمت راسات ،و چاون
بدین حاجت آید ،فرمان خداوند را باشد ،کدام قلعات فرمایاد تاا بناده آنجاا رود و بنشایند
(همان).
نویسنده ،از ابتدای داستان ،باا باهگازین کاردن واژههاا ،خوانناده را از اوضااع نابساامان آن
دوران آگاه میسازد .برای مثال ،می توان به کاربرد تضاد معنایی آن هم در انتخااب دو بیات از
یا قصیده اشاره کرد که در مذمت شاه آمده است:
 .97مخالفان تو موران بدند و مار شدند  /برآر زود از مورانِ مارگشته دمار
مده زمانشان زین پیش و روزگار مبر  /که اژدها شود ،از روزگار باید مار (همان)127 :
نویسنده با استفاده از دو واژة متضاد «مور» و «مار» که جناس هم دارند ،به زیباترین شاکل و
بهصورت ملموس و رایج در آن زمان ،مخالفاان را باه موجاوداتی ماوذی و نفارتانگیاز تشابیه
کرده است؛ دقت نویسنده در به کار بردن آنها موجب شده چهرة مردمان زیردست که از ساتم
به ستوه آمدهاند جلوهای آشکار یابد .مور نشانة مظلومان و ستمدیدگان جامعه است که در برابر
ظلم خم به ابرو نمیآورند و ناگهان همین موران به مار و بلکه اژدهایی بدل مایشاوند تاا کااخ
قدرتطلبی را به زیر کشند .در این میان ،شاعر بختبرگشته که میخواهد شااه را از ایان خطار
آگاه سازد گرفتار خشم وی میشود.
از جمله واژههایی که نویسنده با زیرکی برای توصیف مکنات و بخشاش امیار ،یعنای یاا
قدرت فرادست ،به کار برده «ابر زرپاش» است .او برای نشان دادن ضعف امیر از «کام باریادن»
در کنار ابر زرپاش استفاده میکند:
 .96و مطربان را هم صلت نفرمود که درین روزگاار آن ابار زرپااش سساتی گرفتاه باود و کام
باریدی (همان).
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همچنین ،توصیف نویسنده و اساتفادة صاحیح او از واژگاان ،زماانیکاه امیار اخباار غاارت
گنجهای خراسان را میشنود ،جالب توجه است:
 .95چنانکاه در ناماهای خوانادیم از آماوی کاه پیرزنای را دیدناد یاادسات و یااچشام و
یا پای ،تبری در دست ،پرسیدند از وی که چرا آمدی گفت« :شنودم که گنجهای زمین
خراسان از زیر زمین بیرون می کنناد ،مان نیاز بیامادم تاا لختای ببارم» .و امیار از ایان اخباار
بخندیدی ،اما کسانی که غور کار میدانستند ،بر ایشان این سخن سخت صعب بود (هماان:
.)126
«خندیدن» عمل قدرت اول مملکت است که در ایان ماورد بایکفاایتی و عادم درک او از
عمق فاجعه را نشان میدهاد .در مقابال ،واژة «غاور» و واجآرایای «ساخن ساخت صاعب» (کاه
صعب بودن اخبار را دوچندان میکند) دربارة زیردستان به کار رفته است و نشان مایدهاد کاه
اطرافیان فرودست شاه بیشتر از خود او نگران وضع مملکت هستند .در همین بخش ،نویسنده باا
استفاده از رابطة جزءواژگی و هامآیای واژگاان ،توصایف مناسابی از پیارزن آورده اسات کاه
نهایت فالکت یا فرودست و درعینحال ،اوج تباهی مملکت را نمایش میدهد:
 .93یادست و یاچشم و یاپای (همان.)125 :
از جمالت قابل توجهی که نویسنده در توصایف باه تناگ آمادن شخصایت آرماانخاواه و
سازشناپذیر بونصر از دربار استفاده کرده ،جملة زیر است:
 .91و بونصر بر آسمان آب برانداخت (همان).
در اینجا ،نویسنده «آسمان» را نمایانگر فلا و روزگار و «آب انداختن» را نشانة اوج خشام
و نفرت معرفی کرده است تا نارضایتی از قدرت را نشان میدهد.
نویسنده ،با استفادة مناسب از واژگان و با مهارت ،مرگ بونصر را فضاسازی میکند و ذهن
خواننده را ناخودآگاه بهسوی آن سوق میدهد .همنشینی واژههای «نمااز شاام»« ،شاب آدیناه»،
«سرد»« ،باد»« ،بیغوله»« ،صفه» و «فروشدن» و نیز همآیی «لقوه»« ،فالج» و «سکته» ،در ابتدای بناد
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توصیف مرگ بونصر ،مرگ و نیستی را تداعی میکند .برخی از جمالت که به این فضاساازی
کما کردهاند عبارتاند از:
 .28شب آدینه بود (همان.)123 :
که اعتقاد عامه بر این است که مرگ افراد نیا در شب آدینه رخ میدهد.
 .29روزی سخت سرد بود (همان).
سرما و سردی هوا نشاندهندة جدا شدن روح و سردی بدن است.
 .22بادی به نیرو میرفت (همان).
وزیدن باد تند خبر از هوای سرد میدهد که باز تداعیگر بیروحی و سردی بدن است.
[ .28بونصر] در آن صفة باغ عدنانی در بیغوله نشست (همان).
نشستن در کنج باغ نشاندهنادة عزلات و گوشاهنشاینی اسات کاه تنهاایی پاس از مارگ را
میرساند؛ همچنین ،کاربرد واژة «صفه» در اینجا نمایانگر کنارهگیری از صحنة سیاست است.
 .21جوابها بفرمود و فرو شد (همان).
«فروشدن» فعلی است که برای خورشید به کار میرود و کاربرد این فعل برای بونصر نشاان
میدهد که این خورشید (بونصر) هنوز میتوانست بدرخشد؛ اماا باه دالیلای از صاحنة سیاسات
کنار رفت و غروب کرد.
اسااتفادة نویساانده از واژههااای متضااادی مثاال «دولاات و نعماات و جاااه و منزلاات و خاارد و
روشنرأیی و علم» در مقابل «محنت» و «دل خوش ندیدن» در جملة زیر ،فضای تنگ سیاسی و
نارضایتی بونصر از اوضاع مملکت را ا بهرغم ناز و نعمت و مقام عالی سیاسی ا نشان میدهد:
 .27و چه بود که این مهتر نیافت از دولت و نعمت و جاه و منزلت و خرد و روشنرأیی و علم
و سی سال تمام محنت بکشید که یا روز دل خوش ندید (همان.)121 :
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از منظر گفتمانی ،آنچه تأملبرانگیز و ارزشآفرین است کاربرد جمالت کنشای در داساتان
است .این جمالت میتوانند موافق یا ناموافق ،خوشایند و یا ناخوشایند باشند؛ برخالف جمالت
قطعی ،که میتوانند درست یا نادرست باشند (ن.ک :آقاگلزاده .)26 :9837 ،فعالهاایی چاون
«فرمودن»« ،گفتن» و «عفو کردن» نشاندهندة جمالت کنشیاناد؛ درحاالیکاه افعاال «شانیدن»،
«نبشتن» و «ستاندن» به نفاس عمال اشاارة مساتقیم دارناد .جماالت کنشای نقااط حساسایتزای
داستان محسوب میشوند ،زیرا اساتفاده از آنهاا ناهتنهاا نظار خواننادگان را باه خاود معطاوف
میکند ،بلکه روابط و سلسلهمراتب قدرت را نیز در داستان نشان میدهد و زمیناهسااز حاوادثی
است که داستان را باه صاورتی غیرمنتظاره و خاارج از حالات عاادی رخادادها پایش مایبارد؛
چنانکه فرمانهای مستکبرانة امیر ،در پی دخالتهای سخنچینانی چون عبادالجلیل ،بونصار را
آشفته میسازد و درنهایت ،منجر به مرگ او میشود.
توجه به سلسلهمراتاب ردهشاناختی مرباوط باه واژههاا نیاز در ایان ماتن از اهمیات ویاژهای
برخوردار است .بهطورکلی ،هم پژوهشگران زبانشناس و هم منتقدان ادبی اثبات کردهاناد کاه
در زبان فارسی ،نمیتوان برای ترتیب واژهها و نظم جمله الگوی ثابتی ارائه داد .گرچاه الگاوی
غالب برای جمله «فاعل ،مفعول و فعل» است ،اما زبان فارسی از نظر ترتیب سازهها انعطافپذیر
است و از سلسلهمراتب قواعد خطی پیاروی محا] نادارد (دبیرمقادم و شاریفی.)998 :9838 ،
به ویژه ،در ادبیات و کالم هنری ،ترتیب اجزای جمله بههی وجه کلیشهای نیست؛ بلکاه باهطاور
طبیعی و در عمل شکل میگیرد و نه بر اساس الگوهای ازپیشمعلوم (محمدیبنهگازی:9831 ،
 .)281متسیوس ( ،)Matsiusیکی از بنیانگذاران مکتب پاراگ ،مسائلة «نماای نقاش جملاه» را
مطرح کرده اسات و معتقاد اسات در برخای از زباانهاا ،از لحاا ترتیاب ساازگانی ،موقعیات
ارتباطی گوینده و شنونده ساخت نحوی جمله را معین میکند (آقاگلزاده .)93 :9837 ،تااریخ
بیهقی نمونهای برجسته است برای تأیید این مطالب در زبان فارسی ،مانند جملههای زیر کاه هار
سه ذیل مثال  26آورده شده است:
« .26آن روز ماند و آن شب»؛ «امیر آوازی داد با درد»؛ «گفتند که شراب کدو بسیار دادندش با
نبیذ( »...بیهقی.)123 :9859 ،
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در این سه جمله ،به ترتیب «شب»« ،درد» و «نبیذ» مورد تأکیاد قارار مایگیرناد کاه هار ساه
مرگ و پایان عمر بونصر را تداعی میکنناد؛ باه عباارت دیگار ،نویسانده از ایان هنجارشاکنی
زبانی استفاده کرده تا منظور خود را برجسته کند و این برجساتگی را در پایاان جماالت آورده
است .همچنین ،نویسنده برای تسکین خاطر خود و دیگاران ،قلماش را نیاز در ساوگ اساتادش
سهیم میکند:
 .25قلم را لختی بر وی بگریانم و از نظم و نثر بزرگان که چنین مردم و چنین مصایبت را آماده
است بازنمایم تا تشفییی باشد مرا و خوانندگان را (همان).
به عقیدة نگارندگان ،این جمله زیباترین و قویترین سطر داستان است که تاأثر خوانناده را
برمیانگیزد .نویسنده با انتخاب فعلهای «بگریانم» و «بازنمایم» ،بهعنوان افعال دو جملة متاوالی،
کالمی موزون را خلق کرده که با طنین آهنگش ،تأثیر بیشتری بر خواننده میگاذارد .در جملاة
«قلم را لختی بر وی بگریانم» ،نویسنده میخواهد ساوگواری و عازای نویساندگی را باا مارگ
بونصر ،بهروشنی و از روی درد ،بیان کند و به همین منظور ،از استعارهای اساتفاده مایکناد کاه
جان بخشی را در آن به زیبایی نمایانده است .او از واژة «قلم» بهره برده است تاا وسایلهای باشاد
برای ماندگار کردن یا واقعه تا جوهر آن را همچون اشکی بر کاغذ بریزد و آن را تاا همیشاة
تاریخ جاودانه سازد .این نشان میدهد کاه ماردان بازرگ و آزادیخاواه ناهتنهاا در آن سلسالة
قدرت باقی میمانند ،بلکه در تاریخ نیز جاودان خواهند ماند.
نظام حاکم بر فرایند جانشینی «یا...یا» است .برای تحلیال الگوهاای جانشاین ،نشاانهشناساان
اغلب به این مسئله میپردازند که چرا در یا بافت بهخصوو ،نشانة ویژهای انتخاب مایشاود
و نه نشانة دیگر؛ یعنی نشانههای حاضر در متن ،با نشانههای غایبی که در شارایط مشاابه ممکان
بود انتخاب شوند ،مقایسه میشوند .این تحلیال تعیاینکننادة ارزش واحادهای برگزیاده اسات
(پهلواننژاد و ناصریمشهدی .)13 :9835 ،مثالً نویسنده ،در جایی از ماتن ،باهجاای «بونصار» از
«این مهتر» استفاده میکند ،چون میداند مقام و منزلت واالی او در این واژه ترسایم مایشاود و
نه در واژة «بونصر» یا حتی «استاد».
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اکثر جمالت در این داستان بهوسیلة حرف عطف «و» به یکدیگر متصل میشوند و حتی در
بیشتر موارد ،بعد از عالمت نقطه هم جمله با «و» آغاز میشود و این عالوه بر نشان دادن انسجام
و پیوستگی متن ،حاکی از این است که این قسمتهای داستان بدون تعلل و فاصله اتفاق افتااده
است؛ شاید نویسنده با این کار میخواهد فاصلة زمانی را کم کند.
در این متن ،فعل با بسامد بااالیی باه کاار رفتاه و باا کمتار کاردن توصایف و قیاد ،ماتن تاا
حدودی از ایستایی خارج شده است .خاصیت فعل ،بهخصوو فعل غیرربطی ،آن است کاه باه
متن تحرک و پویایی میدهد؛ در این متن ،رابطاة قادرت و فرادسات افرودسات باا ایان افعاال
صریحتر بیان میشود .افعال غیرربطی ،در بیشتر موارد ،اشاره به عملی دارند و حرکات از یاا
کار به کار دیگر متن را پویا میکند:
 .23و خواجگان ببالین او آمدند و بسیار بگریستند و غم خوردند ،و او را در محمل پیال نهادناد
و پنج و شش حمال برداشتند و به خانه باز بردند (بیهقی.)123 :9859 ،
تقریباً میتوان گفت همة پاراگرافها با «و» آغاز شدهاند که از دید روانشناسی زباان و نیاز
تجزیه و تحلیل کالم ،حائز اهمیت اسات؛ درواقاع ،نویسانده از یااساو ،اداماة تفکار خاود را
آشکار کرده و از سوی دیگر ،ضمن اینکه پیوستگی تاریخ را نشان داده ،ایان بخاش از داساتان
را با سایر بخشها پیوند داده است و انسجام کل اثر را حفی کرده است.
نویسنده از استفهام انکاری نیاز بارای تاأثیر بیشاتر کاالم در خوانناده و تبیاین رابطاة قادرت
استفاده کرده است ،مثالً در جمالت  21و :88
 .21چون مرد بمرد و اگرچه بسیار مال و جاه دارد با وی چه خواهد بود (همان).
 .88و چه بود که این مهتر نیافت از دولت و نعمت و جاه و منزلت و خرد و روشنرأیای و علام
(همان).
انسجام و پیوستگی مطالب موضوعی است که در تحلیل درونی متن ،هم از دیدگاه بالغات
سنتی و هم در مباحث زبانشناسی ،موردتوجه بوده است« .هلیدی و حسن ،انسجام را عباارت از
ابزارهای زبانشناختی گوناگون اعم از دستوری ،واژگانی و معنایی مایدانناد کاه باعاث پیوناد
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جملهها با یکدیگر میشوند .اشر ( )Asherمعتقد است اگر متنی بخواهد یکدست باشاد لزومااً
باید معنیدار ،هماهنگ و خوشساخت باشد» (آقاگلزاده .)1 :9837 ،ماتن ایان داساتان نیاز از
انسجام و پیوند هنری ویژهای برخوردار است .هی عبارت یا جملهای خارج از بافت موقعیتی یا
بی ارتباط با آن ذکر نشده است .بیهقی ابتدا رنجاش بونصار از امیار را ذکار کارده و سارس ،باه
سکتة بونصر و فلج شدن او اشاره کرده است؛ گاویی بیهقای تلویحااً رنجاش بونصار از امیار را
سبب مرگ وی میداند .پس از آن ،به واقعة ناگوار مرگ امیر و نیز به زحمات و رنجهاای وی
اشاره میکند و این دین را بر گردن خود میبیند که بهپاس سالها زحمت او ،به گوشة چشامی
از وی تقدیر کند و به یاد خواننده بیاورد که چه بزرگمردی از میان رفته است.

4ـ« .2مرگ بونصر مشکان» در سطح تفسیر
گفتمانها و متون آنها دارای تاریخاند و باه مجموعاههاای تااریخی وابساتهاناد .در تفسایر،
بافت بینامتنی به این بستگی دارد که متن را به کدام مجموعه متعلق بدانیم و چاه چیازی را میاان
مشارکین ،زمینة مشترک و مفروض بخوانیم .پذیرش بافات بیناامتنی مساتلزم ایان اسات کاه باه
گفتمانهای متون از دریچة چشمانداز تاریخی نگریساته شاود (فارکالف 288 :9851 ،و .)287
ارزش ویژگیهای متنی صرفاً با واردکردن آنها در تعامل اجتماعی اسات کاه جنباهای واقعای
مییابد؛ بنابراین ،تنها پرداختن به صورت متن کافی نیسات .بار هماین اسااس ،متاون بار اسااس
پیشفرضهایی که به ویژگیهای متنی ارزش میدهد ،تولید و تفسیر میشوند .در تفسایر ماتن،
ترکیبی از محتویات متن و ذهنیت (دانش زمینه) مفسر به کار بسته مایشاود .از نظار فارکالف،
قلمروهای تفسیر زمینة متن ،مانند زمینههای بیناامتنی ،بار آگااهیهاای پیشاین ،مانناد نظامهاای
اجتماعی و کنش متقابل تاریخی ،منطبق اسات .در ایان بخاش ،زمیناة مشاترک بافات بیناامتنی
دخیل در شکلگیری متن و وجه اشتراک آن با گفتمان جاری در داستان بررسی میشود.
ماجرای این بخش از تاریخ بیهقی مربوط به دوران اختناق و کشمکشهاای درون و بیارون
دربار است؛ تالش و کوشش دبیر کاردانی چون بونصر در برقاراری ثباات و آراماش باینتیجاه
می ماند و سرانجام نقاب مرگ چهرة او را میپوشاند .این داستان روایت بزرگمردی در درباار
شاه غزنه است که خدعه و سخنچینی نااهالن امانش نداد و او را از پای درآورد.
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درنگ در پیوندهای پیدا و پنهان داستان «مرگ بونصر» باا داساتان «بار دار کاردن حسانا
وزیاار» ،از وزرای مسااعود غزنااوی ،و روایاات «کشااته شاادن جعفاار برمکاای» ،از وزرای دیااوان
هارونالرشید ،زمینهساز واکاوی جریانهای سیاسی مشاترکی اسات و مایتواناد مخاطباان را باا
خصایص وزرا و شخص اول مملکت و نیز اطرافیان شاه آشنا سازد .داستان مرگ بونصر گاویی
روایتگر تکرار تراژدی غمبار کشته شدن وزرا و دبیران دربار به خاطر سعایت و بادخویی افاراد
است .آنچه در این سه روایت نمود دارد ،غلبة گفتمان متکی بر قدرت و اقتدارطلبی بر گفتماان
مردمی است؛ یعنی غلبة فرادست بر فرودست ،که در تمام بخاشهاای ایان ساه داساتان نمایاان
است.
در روایت «بر دار کردن حسنا وزیر» ،حسنا را به جرم قرمطی بودن باه دار مایآویزناد
که این اقدام ،درحقیقت ،حاصل نوعی تسویهحساب شخصی مسعود غزناوی و نیاز کیناهتاوزی
بوسهل زوزنی است .با وجود تفاوتهای چشمگیری که بین این دو روایت به چشم مایخاورد،
شباهتهای آنها نیز درخور توجاه اسات ،از هماه مهامتار ،شاباهت در مضامون و درونمایاه.
«درون مایه ،فکر و اندیشة حاکم بر داستان است که نویسنده بر داستان اعمال میکناد و باه ایان
وسیله نیز میتوان به سیر فکاری و اندیشاة نویسانده پای بارد» (کاووسایحساینی.)929 :9831 ،
مضمون و درونمایة این دو داستان بیان بیاعتباری و بیارزشی دنیاست.
روایاات حساانا وزیاار و ماارگ بونصاار زاویااة دیااد یکسااانی دارنااد؛ هاار دو توسااط راوی
اولشخص مفرد ،یعنی بیهقی ،نقل شدهاند که شخصایت فرعای داساتان و نااظر آن اسات و در
نحوة شکل گیری آن دخالتی ندارد .بافت موقعیتی این دو داستان نیز از جمله صحنهپردازیهای
برجستة بیهقی است که با فضاسازی مناسب ،ذهن خواننده را برای یا تراژدی آماده میکند:
89ا و حسنا را به پای دار آوردند ...قرآنخوانان قرآن میخواندند[...حسانا] برهناه باا ازار
بایستاد و دستها در هم زده ،تنی چون سیم سفید و رویی چون صد هزار نگار .و همه خلق
به درد میگریستند (بیهقی.)281 :9859 ،
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بیهقی در روایتگری بسیار توانمند است .او توانسته است فراز و نشیب موجود در داساتانهاا
و فضای غمآلود آنها را با ضرب آهنگ سنگین و سرد واژگان ،در گوش خواننده زمزمه کند.
بیهقی ،در موقعیتهای پیچیده و بغرنج ،از کوتاهتارین جماالت و تأثیرگاذارترین واژههاا بهاره
میبرد و تالش میکند به سرعت هرچهتمامتر ،از این روایات عبور کند.
در داستان مرگ بونصر ،مکالمة چندانی میان اشخاو به چشم نمیخورد؛ بااینحاال ،لحان
افراد ،از جمله بوالعالی طبیب و حتی امیر ،حزنانگیز و غمآلود است؛ اما در متن بار دار کاردن
حسنا وزیر ،مکالمه بیشتر میان سه تن است؛ حسنا ،خواجه احمد حسان و بوساهل زوزنای،
که هر یا لحن ویژهای دارند؛ بهگونهای که از گفتار خواجاه احماد ،نااراحتی و ناامیادی و از
کالم بوسهل ،کینهجویی و چاپلوسی و از سخنان حسانا ،اعتمادباهنفاس و شاجاعت اساتنباط
میشود (کاووسیحسینی .)921 :9831 ،حکایت کشته شدن جعفر برمکی درواقع یا داساتان
فرعی است که به عنوان بینامتنیت داستان بر دار کردن حسانا وزیار ،توساط بیهقای هنرمنداناه
روایت شده است .جعفر برمکای ،پسار یحیای برمکای از وزرای هاارونالرشاید ،نفاوذ و اقتادار
بینظیری در زمان خود داشت و نزد عوام آنچنان محبوبیات فراوانای یافات کاه انادکانادک
زنگ خطری برای خلیفه شد تا وی را به فکر بیندازد که او را بایاد از سار راه خاود باردارد .در
این میاان ،بادخواهی افارادی چاون فضال بان ربیاع ایان بادگمانی خلیفاه را دوچنادان کارد و
درنهایت ،به دستور خلیفه سر از تن جعفر جدا کردند.
از جمله شباهتهایی که بین دو روایت «مرگ بونصر» و «کشته شدن جعفار برمکای» دیاده
می شاود شخصایت ایان دو وزیار اسات .خصوصایات اخالقای و روانای و همچناین ذکااوت و
کاردانی جعفر به بونصر شباهت دارد .وی «در بالغت و سخندانی و کفایت و کیاسات و کارم
در جهاان معاروف باوده ،...در فان کتابات و انشاا نظیار نداشات و در تادبیر و کفایات ذاتای و
کارآزمودگی او را از بزرگترین رجال روزگار حساب کردهاند .در جاللت و قادر و عظمات
و شأن و بسط نفوذ کسی در دربار خلفای عباسی به مرتبة جعفر نرسید» (نعیمی.)28 :9822 ،
آنچه در سه روایت مرگ بونصر و حسنا و جعفر برمکی هویداست ،وجود یاا قهرماان
و یا ضدقهرمان است :بونصر در مقابل بوالحسن عبدالجلیل ،حسنا در برابر بوساهل زوزنای
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و باالخره ،جعفر برمکی در مقابل فضل بن ربیع .با توصیفی که بیهقی از چاپلوسی ضادقهرمانان
ارائه میدهد ،خواننده از همان آغاز درمییابد نتیجة جدالی که پیش روی او نهاده مایشاود باه
سود ضدقهرمانان است ،زیرا اینان هواداران شخص اول حکومت هستند؛ یعنی تسالط فرادسات
بر فرودست.
اما از لحا روایت پایان کار ،حکایت جعفر و حسنا بسیار به هم شبیه است .بونصر ظاهراً
به مرگ طبیعی مرد و با عزت و احترام دفن شد؛ اما حسنا و جعفر به فجیعترین شاکل کشاته
و به دار آویخته شدند .در این میان ،بای پروایای حسانا بایش از بونصار و جعفار اسات .او در
روزگار وزارت خود ،مسعود را فاقد قدرت میپنداشته و ازاینرو ،حرفهایی بیپاروا زده کاه
به جرم گفتن آنها گرفتار شده است.
در زمینة تفسیر متن و بافت بینامتنیت باید گفت که نویسنده بارای غنای کاردن و پرورانادن
داستان ،با روایت مرثیة مرگ بزرگان تاریخ و مقایسة آن با مرگ بونصر ،خود ،کار تفسیر ماتن
را ظریفانه و ادیبانه انجام داده است .او ،بالفاصله پس از روایت مرگ بونصر ،برای اباراز بیشاتر
و عمیق تر اندوه خود از مرگ استادش ،ابیاتی را از مظفر قاینی در مرثیت متنبی آورده و سرس،
شعری از بونواس ،شاعر عربزبان ،و قطعهای از رودکی در مرثیت شاهید احماد ابان اساماعیل
سامانی نقل کرده است .در تمام ایان اشاعار ،نالاه و حازن و انادوه از دسات رفاتن یاا عزیاز،
گفتمان غالب است .بیهقی ،در اندوه از دست دادن بونصر ،با نقل گفتار شیوای بزرگان ،قلام را
بر استادش لختی می گریاند و در آخر ،چنانکه در متن عربی پیداست ،مصیبت از دسات رفاتن
بزرگمردی چون بونصر را عظیمتر از مرگ احمد ابان اساماعیل ساامانی مایداناد .احماد بان
اسمعیل از امرای سامانی بود که در پی سرکوب شورشی که پس از قتل محمد بان زیاد علاوی
آغاز شده بود ،به طبرستان رفت .بااینکه فراست و ذکاوت بینظیری در امارت داشت ،به سابب
تندخویی ،تنگی حوصله و سختگیریهایش ،دشمنان فراوانی در دربار داشات کاه هماین امار
سبب قتل او توسط اطرافیانش شد .پاس از مارگ ،ابونصار احماد را «امیار شاهید» لقاب دادناد
(هروی.)255 :9838 ،
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4ـ« .3مرگ بونصر مشکان» در سطح تبیین
مرحلة تفسیر ،باهخاودیخاود ،بیاانگر رواباط قادرت و سالطه و ایادئولوژیهاای نهفتاه در
پیشفرضهای یادشده نیست تا کنش های گفتمانی معمول را به صحنة مبارزة اجتمااعی تبادیل
کند .برای تحقق این هدف ،مرحلة تبیین ضرورت دارد .در این مرحله ،تحلیلگر به تحلیال ماتن
بهعنوان جزئی از روند مبارزة اجتماعی در ظرف مناسبات قدرت میپردازد .در گاذر از مرحلاة
تفسیر به مرحلة تبیین ،توجه به ایان نکتاه خاالی از فایاده نیسات کاه بهاره گارفتن از جنباههاای
گوناگون دانش زمینهای ،بهعنوان شیوههای تفسیری در تولید و تفسیر متون ،باه بازتولیاد داناش
یادشده خواهد انجامید کاه بارای مشاارکین گفتماان ،پیامادی جاانبی ،ناخواساته و ناخودآگااه
است .این امر ،درواقع ،در تولید و تفسیر صدق می کند .بازتولید پیونددهندة مراحال گونااگون
تفسیر و تبیین است ،زیارا درحاالی کاه تفسایر چگاونگی بهاره جساتن از داناش زمیناهای را در
پردازش گفتمان مورد توجه قرار میدهد ،تبیین به شالودة اجتماعی و تغییرات دانش زمیناهای و
بازتولید آن در جریان کنش گفتمانی میپردازد (فرکالف.)297-217 :9851 ،
این روایت از تاریخ بیهقی ،بنا به نقل خود نویسنده ،در ساال  189هجاری قماری و پاس از
جشن مهرگان در دربار مسعود غزنوی رخ داده است .از خواندن تاریخ مسعودی چنین اساتنباط
میشود که مسعود فرزند میگسار و خوشگذران محمود غزنوی بوده که هی درایتی در مسائل
مملکتی و سیاسی نداشته است .محمود ،درواقع ،پسر دیگرش را ،به ناام محماد ،جانشاین خاود
کرد؛ اما با حقهبازیهای سیاسی ،مسعود بهجای برادرش بر تخت سالطنت تکیاه مایزناد .حاال
بیتدبیری مسعود در امور مملکتی ،بار دیگر ،باعث تألم و ناراحتی دبیر کاردان دربار میشود.
ابیات مسعود رازی گواهی بر وخامت اوضاع است و نشان میدهاد امیار مساعود روحیاهای
انتقادپذیر نداشته است؛ گرچه سالطین باید از این خصلت برخوردار باشند ،امیار ،در دم ،قصاد
انتقامگیری از شاعر را می کند .این امر نشان از عدم تدبیر و تفکر مسعود در امور دارد که نتیجة
آن صدور رأیی مبنی بر تبعید شاعر است .درواقع ،نصیحتی که شاعر به امیر کارده اسات دامان
خود او را میگیرد .سلطان ،به خاطر عدمکفایت در تدبیر اماور ،باه هرکسای شاا مایکناد و
سااختگیااری باایشازحااد روا ماایدارد؛ تکباار و اسااتبداد او بااه حاادی ماایرسااد کااه تحماال
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کوچاترین نظر مخالف را ندارد و به قول بیهقی« :و مناقشهها میرفت .عمر به پایان آمده باود
و حال مردم و دولت دنیا این است» (بیهقی.)127 :9859 ،
اوضاع نابسامان خراسان و غارت گنجها در آن ،خود ،نشانی دیگر است که بار بایتادبیری
دستگاه غزنوی صحه می گاذارد .در آن روزگاار ،خراساان باه خااطر گانجهاای زیرزمینای در
معرض غارت بود .وضعیت فساد و تباهی ملا در آن زمان چنان بود که پیرزنای کاور و لناگ
هم به خود جرئت غاارت و چرااول مایداد« :چنانچاه در ناماهای خوانادم از آماوی ،پیرزنای را
دیدند یاچشم و یادست و یاپای ،تبری در دست ،از وی پرسیدند که چرا آمدی گفت
شنودم که گنجهای زمین خراسان از زیر زمین بیرون می کنناد ،مان نیاز بیامادم تاا لختای ببارم»
(همان .)126 :در مقابل ،بیکفایتی و بیدرایتی امیر تا به آنجا رسیده که بهجای بهباود بخشایدن
اوضاع ،بر این اخبار خنده میکند .بوالحسن عبدالجلیل برای بهبود و آراماش وضاعیت باا امیار
مشورت کرد و نتیجه این شد که نامههایی برای تجهیز سراه و مقابلاه باا دشامن ،باهساوی ماردم
فرستاده شود تا آنها اسب و استر فرستند .یکی از آن نامهها به بونصر مشکان ابالغ شد و بونصر
از اینکه حکومت غزنوی حتی از یا اسب یا استر هم نمیگذرد ،بسایار خشامگین و ناراحات
شد؛ تا حدی که به گفتة بیهقی« ،بونصر به آسمان آب انداخت که "تا یا سر اساب و شاتر باه
کار است!" و اضطرابها کرد و گفت "چون کار بونصر بدان منزلت رسید که باه گفتاار چاون
بوالحسن ایدونی بر وی ستور نویسند ،زندان و خواری و درویشی و مرگ بر وی خاوش شاد"»
(همان) .از طرف دیگر ،بونصر فکر میکرد بوالحسن عبادالجلیل باا ایان کاار تنهاا او را هادف
گرفته است .بونصر به امیر پیاامی فرساتاد مبنای بار اینکاه اگار قصاد تحقیار و تخفیاف هسات،
اموالش را میبخشد و بقیة عمر را در قلعهای به انزوا خواهد نشست .نامة بونصر آتش خشم امیر
را شعلهورتر کرد؛ اما از این گستاخی چشم پوشید و بونصر را از آن طلب معاف کرد« :گناه ناه
بونصر راست ،ماراست که سیصد هزار دینار که وقیعت کردهام بگذاشتهام» (همان).
در این میان ،ایدئولوژی نویسنده اهمیت ویژهای مییابد کاه در توصایف و بررسای اوضااع
نابسامان آن دوره ،نوک پیکان اتهام را بهساوی شاخص امیار نشاانه مایبارد .جانابداری او از
بونصر در مقابل امیر ،از قضیه ای که پیش از مرگ وی عارض شاده باود ،قابال دریافات اسات
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(شفیعی .)837 :9851 ،در آن زمان ،نه شاعران ،نه خنیاگران و ناه حتای درباریاان از پرخااش و
بیاعتنایی امیر در امان نبودند و به قول بیهقی« ،که در آن روزگاران ابار زرپااش سساتی گرفتاه
بود و کام باریادی» (بیهقای .)126 :9859 ،اوضااع در ساال  189رو باه ساختی گذاشاته باود و
اغتشاش و بینظمی در قلمرو امیر هویدا بود.
گرچه نویسنده در پی کشاف علات مارگ بونصار نباوده ،ولای باا باهگازین کاردن و نقال
جریان های پیش از این ،خواننده را با زیرکای باه تأمال در علال مارگ بونصار واداشاته اسات.
ناراحتی بونصر تنها از آن جهت نبود که امیر تصمیمی نابجا گرفته  ،بلکه از ایان نیاز خشامگین
شد که امیر ،در مسائل مهم مملکتی ،با افراد فرومایه مشورت میکند که نشانگر نفوذ افراد فاقد
کفایت و صالحیت به دیوان غزنوی است .بوالحسن ،جهت بر هم زدن رابطة بونصار و امیار ،باه
این تصمیم دست میزند و درنهایت ،همین عوامل و بیکفایتی سالطین اسات کاه ناابودی ایان
سلسله را رقم میزند .اینجاست که جایگاه نویسنده ،بهعنوان فردی بیطرف ،در خالل مبارزات
مخفی او علیه حکومت مسعود ،اندکی نق] میشود .نثر وی ،بهخصوو دربارة بار دار کاردن
حسنا وزیر ،آنچنان تند و تأثیرگذار میشود که به دلیل اینکه در این قضیه جانب حقیقت را
میگیرد ،مورد بی مهاری امیار و اطرافیاانش واقاع مایشاود ،او را باه بهاناهای واهای باه زنادان
میافکنند و از آن بدتر ،بعد از مرگ بونصر ،درحالیکه هی کس جز او لیاقات جانشاینیاش را
نداشته ،به بهانة جوان و تازه کار بودن بیهقای ،ریاسات دیاوان مراساالت را باه فاردی از سالا
خودشان میسرارند .شاید هم به جرم حقیقتخواهی و عدالتطلبای نویسانده باشاد کاه از سای
جلد تاریخ مسعودی ،فقط هزار صفحه باقی مانده و بقیة این تاریخ از بین رفته است.
بافت موقعیتی یا بافت برونزبانی همان شرایط حاکم بر تولید متن یا جهان خاارج و شارایط
محیطی حاکم بر گویناده و شانونده اسات .از ویژگایهاای مهام نثار ایان داساتان ،همناوایی و
هماهنگی واژگان با فضای حاکم است .دربارة مارگ بونصار مشاکان ،رئایس دیاوان رساالت،
بیهقی به شیوه شاعران که مدح را با تغزل و تشبیب و درگذشت را با پاییز و وصف برگریازان
خزانی توصیف میکنند ،داستان خود را روایت میکند .در انتها نیز بر راساتای قلام رخات عازا
میپوشاند و اشا مصیبت بر کاغذ می ریزد که تا پایان عمر اثر این اشا و اندوه او بار کاغاذ
بماند و جاودانه شود (جهاندیده27 :9851 ،ا .)63به دلیل اهمیت و حساسیت تاریخ ،نویسنده در
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ذکر زمان و مکان وقوع حوادث کوتاهی نکرده اسات؛ هماانطاور کاه روایات پایش مایرود،
درمییابیم که بونصر مشکان در شب آدینه ،درحالیکاه روی صافة بااغ عادنانی نشساته اسات،
دچار عارضة سکته می شود و دو روز بعد ،یعنی روز شنبه (احتماالً پنجم) مااه محارم ساال 189
هجری ،رخت از این دنیا برمیبندد .در این داستان ،عواملی در سکته و درنهایت ،مرگ بونصر،
دخیل هستند که رنجش او از امیر از آن جمله است.
داستان مرگ بونصر ،تبیین جایگاه و سالطة درباار غزناه در حافظاة تااریخی ماردم ایاران و
نقش آفرینی آن در ژرفای ذهن ایرانیان است .این داستان و مسائل وابسته به آن ،سراسر ،عرصاة
تقابل دو گفتمان برجسته در بعد اجتماعی ایران آن زمان اسات؛ یکای گفتماان آزادیطلباناه و
دیگری گفتمان استبدادی و اقتدارطلبانه .تقابل آسایش روحی و اضطراب و پریشانی ،وفااداری
و خیانت ،دوستی یا دشامنی و ...همگای فضاای داساتان را در هیجاان تقاابلی فارو بارده اسات
(قاساامزاده و گرجاای .)69 :9818 ،الگااوی ایاان کشاامکش را ماایتااوان در وضااعیت آن دوره
جستجو کرد ،وضعیتی که پیش از مرگ بونصر در جریان بود.
آنچه در این عرصة رقابتی نمود دارد ،غلبة گفتمان قدرت و اقتدارطلبی بر گفتماان مردمای
و آزادیطلبانه است که بخش اعظم آن با نمایش قدرت و استبداد توسط شخص امیار صاورت
می گیرد ،از جمله :تبعید مسعود رازی شاعر باه خااطر سارودن قصاایدی در انادرز امیار ،طلاب
کردن تعدادی اسب و اشتر از مقامات ایرانی بدون مشورت با افراد ذیصالحی چون بونصار ،و
نیز مصادرة اموال بونصر پس از مرگ وی .ایجاد شکاف و عفو و گذشت (در جریان عفو امیار
از عصبانیت بونصر) ترفندی است که گفتمان حکومتی ،برای غلبه بر گفتمان مردمای ،باه اجارا
میگذارد؛ این رفتار نهتنها لطمهای بر وجهة بونصر وارد نساخت ،بلکه او را به یکی از قهرماناان
کتاب تاریخ بیهقی تبدیل کرد ،گرچه این عمل امیر موجاب انازوا و یاأس و درنهایات ،مارگ
روشنفکری چون بونصر شد.
در این داساتان ،نقاش چاپلوساان در تقویات سالطة گفتماان فرادسات نسابت باه فرودسات
پوشیده نمانده است و بوالحسن عبدالجلیل نه به خاطر خدمت به امیر ،بلکه بهقصاد تیاره کاردن
رابطة بونصر و امیر ،در این داستان نقش بسزایی دارد.
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بنمایة اساسی داستان مرگ بونصر ،یعنی بیاعتباری دنیا و مال و جاه و مقام ،در سراسر ایان
داستان نفوذ کرده است ،داستانی باا روسااخت تااریخی و ژرفسااخت عبارتآماوز .داساتان،
بهظاهر ،با وقایع عادی دربار غزنه پیش میرود که ناگهان ،روشانفکری باه مارگ طبیعای جاان
می سرارد و همین امر ذهن خوانناده را درگیار مااجرای باهظااهر ساادة یاا مارگ مایکناد و
ناخودآگاااه او را بااه جریااانهااای پاایش از ایاان حادثااه و کنکاااش در آن ماایباارد ،جریااانهااای
تاریخیای که حکومت بیمارگونة مسعود را نمایان مایساازد و تاراژدی تکاراری از باین رفاتن
روشنفکران را به یاد خواننده میآورد .تراژدی غمناکی که از پیشینیان ،باه نسالهاای بعاد ارث
رسیده است (جهاندیده .)63-27 :9851 ،تأمل در همین جریانها خوانناده را متقاعاد مایساازد
که آنچاه سالطه و غلباة خاود را درنهایات نشاان داده ،گفتماان اساتبداد نیسات ،بلکاه گفتماان
روشنفکری یا همان گفتمان فرودست است.

 .5نتیجهگیری
ماجرای این بخش از تاریخ بیهقی مربوط به دوران اختناق و کشمکشهاای درون و بیارون
دربار است؛ تالش و کوشش دبیر کاردانی چون بونصر در برقاراری ثباات و آراماش باینتیجاه
می ماند و سرانجام نقاب مرگ چهرة او را میپوشاند .این داستان روایت بزرگمردی در درباار
شاه غزنه است که خدعه و سخنچینی نااهالن امانش نداد و او را از پاای درآورد .ایان تحلیال،
بر اساس رویکرد نورمن فرکالف ،در سه ساطح توصایف ،تفسایر و تبیاین صاورت گرفات .در
سطح توصیف ،بیشتر بر روی این موارد تمرکز شد :انتخاب نوع واژگان ،شخصیتها ،مکاانهاا
و همنشینی و همآیی ،تضاد معنایی ،شااخصهاا ،کااربرد ضامایر ،مجهاولساازی و جنباههاای
استعاری که دیدگاه ایدئولوژیا نویسنده را بیشتر بیان میکند .فضای سرد و بیروح حاکم بار
داستان ،اختناق اوضاع اجتماعی آن دوره و حس آزادیطلبای تاوأم باا یاأس شخصایت اصالی
داستان که در کلمات و عبارات متن نهفته و نویسنده با هنرمندی تمام آنها را کناار هام آورده
از ویژگیهای برجستة داستان است .در سطح تفسایر ،نویسانده باهخاوبی توانساته اسات فضاای
عاطفی و روانی حاکم بر اجتمااع بحاران زدة آن دوران را تفسایر کناد و باه باازگویی گفتماان
طیفهای مختلف برردازد .در پیوندی بینامتنی با وقایع پایش از ایان دوره کاه در تااریخ بیهقای
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آمده ،این داستان با داستانهایی چون «مرگ جعفر برمکی» و «بر دار کردن حسانا وزیار» در
ارتباطی تنگاتنگ قرار گرفته است .در سطح تبیین ،تقابل آساایش روحای و پریشاانی ،تعهاد و
بیتعهدی ،وفاداری و خیانت ،دوستی و دشمنی ،همگی؛ فضای داستان را در هیجان تقابلی فرو
برده است .بنمایة اساسی داستان مرگ بونصر ،یعنی بیاعتبااری دنیاا و ماال و جااه و مقاام ،در
سراسر این داستان نفوذ کرده اسات ،داساتانی باا روسااخت تااریخی و سیاسای و ژرفسااخت
تعلیمی و عبرتآموز .داستان مرگ بونصر ،تبیین جایگاه و سلطة دربار غزنه در حافظة تااریخی
ایرانیان و نقشآفرینی آن در ناخودآگاه این ملت است.
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