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1. Introduction
One of the most essential duties of any state is to actualize social
justice, and it becomes possible through performance of courts of
law, independent judiciary, and presence of fair, honest judges. In this
research, two anecdotes with similar subjects were selected from the
books Siyasat-name and Beyhaqi History (Tousi, 1985: 153-154) and
(Beyhaqi, 1994: 2/673) and the approach of Norman Fairclough was
used as the main theory for discourse analysis in order to analyze and
explain the contrast existing between the ministerial view of Khajeh
Nezam-ol-molk-e Tousi and the administrative or secretarial view of
Aboulfazl-e Beyhaqi concerning the significant issue of judgement.
2. Methodology
The study was done using the analytic-descriptive and library
research method. In this research, after studying the two books
Siyasat-name and Beyhaqi History entirely, two anecdotes were
selected with the same subject and then the critical discourse analysis
of the text was dealt with using Norman Fairclough approach as the
main theorist. In this article we have described, interpreted and
explained the text data on the basis of the three models of Norman
Fairclough. Furthermore, the contexts were considered in relation
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with the texts adjacent to the anecdotes as well as the context of
situation and the background knowledge of the writers in order to
describe, interpret and explain the original text.
3. Discussion
Realization of social justice is, and will be, one of the major signs
marking the existence of the ideal society, and achieving this kind of
social justice with fundamentals for fair practice of judgement and
independent judicial courts is noticeable in the works of all writers.
Khajeh Nezam-ol-molk-e Tousi and Khajeh Aboulfazl-e Beyhaqi and
others have tried to reveal the bases of their viewpoints in this
respect.
In this research, along with the analysis of the two selected
anecdotes, as the original text, we have studied and interpreted the
two works, Siyasat-name and Beyhaqi History as the intertextual
material entirely so as to bring to light the dominating intercourse and
purposes behind these texts as well as ideological differences
between Khajeh Nezam-ol-molk and Beyhaqi in the social context of
their eras. The discourse analysis aims to discover how the social
practices whose specifications lie in the layers underneath the
discourse, have been depicted and reflected through the underlying
discourse (Yar Mohammadi, 2006: 35). From Fairclough's
perspective, every event of discourse possesses three dimensions:
text, discourse practice and social practice. Fairclough calls the
process which is relevant to analysis of the text as description, the
process relevant to the analysis of discourse practice as interpretation,
and the process relevant to analysis of social practice as explanation
(Qajari & Nazari, 2013: 88).
At the level of description of the text, the main purpose is analysis
of lingual structures and surface specification of the text so as to be
able to demonstrate how discourse is activated by means of text. In
the present research, from among Fairclough's features, "transition
system of language" (vide Sojoudi & Akbari, 2014:80) and
"dialectical system of language" (Younesi,2017:118) have more
efficiency in these two stories to answer the questions of the research
due to their conspicuous presence .
At the level of interpretation, Khajeh Nezam-ol-molk has specified
chapter three and a part of chapter six of Siyasat-name to the due
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status of judgement, and very frequently he documents by referring to
holy verses (Tousi, 1985: 66, 327, 328), hadiths (Tousi, 1985: 16, 65,
328) and various anecdotes (Tousi, 1985: 53, 54, 62, 99 and...) in his
book, and the anecdote of "the servant who took a bag of straws and a
hen from a peasant" and the punishment of this servant by Aleptegin
which is mentioned in this article, is one among them (Tousi, 1985:
154).
On the other side, also
Abulfazl Beyhaqi has attached significance to the status of
judgement and judiciary in his History to such a high level that the
King himself was in position of acting as the judge (Beyhaqi, 1994:
1/207and also 2/433). Throughout this book, the word "judge" has
lexical priority over such words as grandee, scholars, religious
jurisprudents, leaders, etc. (Beyhaqi, 1994: 2/462). The story of "the
patrician who took a lamb from a peasant and his punishment by
Sultan Mas'oud" which is viewed in this article is one of the book's
many anecdotes in this respect (Beyhaqi, 1994: 2/673).
The representation background is related to the domain and
methods in which the interpretation of the reader/hearer of the
secondary discourse is to be controlled by means of its position in a
particular context (vide Fairclough, 2000: 81). The mentality of
Khajeh Nezam-ol-molk with regard to his natural dependence on the
pyramid of power, is indicative of the authoritative viewpoint of the
ruling state whilst Beyhaqi in the ending parts of the story reasonably
expresses his thoughts as an individual and a popular historian.
Khajeh Nezam-ol-molk at the beginning of the story, as a member of
the ruling state feels no need to explain details, provide atmosphere,
setting, time and …. Even he calls the main character of the story
without any titles merely as Aleptegin whereas Beyhaqi with respect
to his own historical mission as a historian presents the elements of
time and setting the best possible way with every detail and by using
the title "emir" as though from the mouths of the inferiors and the
common people does not allow himself to name them without such
titles as the judge-king or god-king .
At the level of explanation, discourse is described as social
practice to show how social structures, objectify the discourse; also to
show what reproductive effects discourses can have on those
structures (vide: Fairclough, 2000: 245).
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Khajeh Nezam-ol-molk in Siyasat-name places himself in the
position of the judge-king and even higher, not explicitly but in the
hidden layers. Khajeh Nezam-ol-molk aims at lowering the discourse
of inferiors in the underlying layers of Siyasat-name emphasizing on
the discourse of technocracy and presenting the discourse of
dominance of the power particularly within the story of the
punishment of that wrongdoer servant. The viewpoint of Khajeh
Nezam-ol-molk is based on defense of the discourse of power, even
beyond the existing power of the Saljukide and with Divine Charisma
whereas in view of the writer of Beyhaqi History the introduced
judge-king is very weak, fragile, willing-to-hear and easily affected
although because of the domineering discourse of the writer's era
there is no place to freely express the liberty-seeking discourse in the
surface level of the text and society; however, Beyhaqi attempts to
criticize the Sultan's manner by taking shelter in the inner layers of
the text and thus secure some value and credit for those lacking them.
4. Conclusion
In the anecdote from Siyasat-name the material process is the
dominating process amongst all participants except for the main
participant. This is indicative of the passive deeds and actions of the
participants and their acting as puppets to carry out the decisions of
the judge-king which demonstrates weakness of these agents against
the violent power of the main agent whereas the dominating process
in the main participant is the speech process indicating that the
importance of element of authoritative and imperative conversation is
considered in exerting power. This is while in the anecdote of
Beyhaqi History, the dominant process among all participants is the
material process which is indicative of Beyhaqi's equal view on all
major or minor agents of the story, and unlike Siyasat-name he tries
to specify presence of the fellow inferiors whose existence cannot be
ignored despite their insignificance and being in the bottom layers of
society.
In the anecdote of Siyasat-name, the "wrongdoer servant" is not
permitted to respond in presence of the ruler or judge-king in the
ending section, and this absolute silence leads to illegitimacy of the
requirements of the democratic authority and discourse revealing the
distribution of power for the benefit of the judge-king in a dialectic
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contrast with people. In Beyhaqi History, however, there is a
response on the part of the wrongdoer patrician for each question of
the judge-king and the judge-king finds him guilty to be punished and
issues his verdict, and this judgement with introduction coming in
various parts aims at legitimizing requirements of power under the
label of democratic-mannered and liberty-seeking discourse.
Keywords: Khajeh Nezam-ol-Molk, Beyhaqi, Critical Discourse
Analysis, Judgment.
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چکیده
يکی از اساسیترين وظیفههای هر حکومتی فصل خصومت و رفع عامل نـاا بـین احـاد يـ
جامعه و تحقق عدالت اجتماعی است كه اين امر با وجود محاكم دادگستری ،ديوان قضايی مستقل
و حضور قاضیانی «ماكّی ومعدّل از هر دستی» میسر میشود .به اعتقـاد تمـامی انديشـمندان وجـود
عدالت و مساوات در هر روزگار و هر جايگاهی ي ضرورت است .در اين پژوهش دو حکايت
با موضو يکسان از كتاب سیاستنامه و تاريخ بیهقی در نظر گرفتهشـده و بـرای تحلیـل گفتمـانی
انها از رويکرد نورمن فركالف به عنوان نظريهپرداز اصلی استفادهشده اسـت .بـا تحلیـل گفتمـان
انتقادی و بر پاية مدلهای سهگانة فركالف به توصیف ،تفسیر و تبیین نمونه دادههای متنـی دو ارـر
پرداختهشده است تا تقابل ديدگاه وزيرانة خواجه نظامالمل توسـی و نظرگـاه دبیرانـة ابوالفضـل
بیهقی در باب امر مهم قضاوت تحلیل و تبیین شود .خواجه با توجّه به مقام سیاسی خويش قضاوت
را در بسیاری از مواقع حق صاحبان قدرت میداند؛ قدرتی كه خوداگاه يا ناخوداگاه ديدگاههـای
خويش را در اليههای زيرين زبان پنهان كرده است كه در ان فرودستان هیچ جايگاهی ندارند .در
تقابل با اين نگرش بیهقی به عنوان ي مـو ّر و دبیـر از میـان قشـر متوسـم مـردم جامعـه بـا همـة
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وابستگی به دربار غانه سعی میكند در باب قضاوت ،جايگاه مردم عامه ،فرودست و مـتظلّم را در
اليههای پنهانی زبان خويش به نمايش دراورد.
واژههایکلیدی :خواجه نظامالمل

 ،بیهقی ،تحلیل گفتمان انتقادی ،قضاوت.

 -1مقدّمه
تحقّق عدالت اجتماعی يکی از نشانههای اصلی رسیدن به جامعة ارمانی بوده و خواهد
بود و دست يافتن به اين عدالت اجتماعی تنها با وجود مبانی قضاوت عادالنه و محاكم
قضايی مستقل محقّق میشود؛ محاكمی كه در دورههای مختلف با نامهايی چون ديوان
مظالم ،ديوان اعلی ،ديوانخانة مباركه ،دارالحکومه ،مسند شر  ،محکمه ،عدالتخانه،
ادارة محاكمات ،ديوانخانة اعظم ،دادگستری و ...معرفی شدهاند (ن.ک :جعفری:9215 ،
.)990

در اين مقاله دو حکايت با موضو و محتوای عدالت و قضاوت از كتاب سیاستنامه
و تاريخ بیهقی به عنوان متن ،جهت تحلیل گفتمان انتقادی انتخاب شد ،تا بتوان با بررسی
مولّفههای زبانشناسانه به تحلیل مفاهیم قدرت و ايدئولوژی در زيرساختهای اين دو متن
نايل شد.
 -1-1بیان مسئله
رويکرد فركالف به عنوان ديدگاه غالب در توصیف ( ،)descriptionتفسیر
( )interpretationو تبیین ( )explanationمتنها ،رويکردی است كه عالوه بر
استفاده از نقاط قوّتِ رويکردهای مختلف تحلیل گفتمان ،به ديدگاهها و نظريههای خارج
از اين حوزه هم نظر دارد تا بتواند ي

كل همساز و منسجم به وجود اورد (ن.ک:

يورگنسن و فیلیپس .)39–33 :9211 ،با توجّه به تاكید تحلیل گفتمان نخست بايد بر روابم
قدرت و ايدئولوژیهای پنهان در متن و ارتباط متن با بافت موقعیتی متمركا شد و سپس با
در نظرگرفتن پیشفرضهای تحلیل گفتمان انتقادی همانندِ اين كه هیچ متن خنثی و
بیطرفی وجود ندارد يا هر متنی در شرايم و موقعیت خاصّی تولید شده است و تمام متنها
به ي

منبع قدرت مرتبم هستند (ن.ک :تاجی

 ،)33 :9241 ،دو حکايت از متون تاريخی

بهار و تابستان 99
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 تعلیمی را با درونماية كامال يکسان به عنوان متنهای اصلی پژوهش برگايدهايم تا نشاندادهشود نويسندگان اين دو حکايت بر اساس مولفههای فركالف در پردازش مناسبات
قدرت غانويان و سلجوقیان چه جايگاهی برای قضاوت قائل میشوند؟ و خواجه نظام
المل

توسی و ابوالفضل بیهقی چگونه روابم قدرت و ايدئولوژیهای پنهان در متنهای

تولیدی خويش را اشکار كردهاند؟
ما در اين پژوهش در وهلة اوّل به تحلیل و بررسی دو حکايت برگايده ،به عنوان
متن اصلی و در مرحلة بعد به بررسی و تفسیر كل دو ارر سیاستنامه و تاريخ بیهقی به
عنوان بافتهای بینامتنی پرداختهايم تا گفتمان مسلم و هدفهای پنهانشده در پس اين
متنها و تفاوتهای ايدئولوژی خواجه نظامالمل

و بیهقی از امر قضاوت در بستر اوضا

اجتماعی دوران خودشان نمايان گردد.
 -2-1پیشینۀ تحقیق
با مطالعات دقیقی كه در سايتهای علمی معتبر وسامانههای استنادی علمی صورتگرفت،
هیچ مقالهای پیش از اين پژوهش با موضو و عنوان انتخابی انجام نشده است .با اين همه،
برای عنوان اصلی مقاله ،زيرعنوانهايی درنظرگرفتهشد تا مشخّصشود در هر زيرشاخه يا
در هردو زيرشاخهای ،توأمان چه پژوهشهايی انجامشدهاست:
الف) در زيرعنوان «تحلیل گفتمان انتقادی» پژوهشهای فراوانی در حوزة ترجمه و
تالیف صورت گرفته است .به عنوان نمونه ،در حوزة ترجمه میتوان به ترجمة ارار
فركالف به وسیلة شايسته پیران و همکاران يا ترجمةديگری از اين ارر به وسیلة قاسمی و
ترجمة كتاب يورگنسن و فیلیپس به وسیلة جلیلی اشارهكرد ،و در بخش تالیف و
گرداوری میتوان ارار گلاقازاده ،يارمحمّدی ،تاجی

و عادل محمّدی را نام برد.

ب) در حوزة تحلیل زيرشاخههای سیاستنامه و تاريخ بیهقی با روش تحلیل گفتمان
انتقادی مقالههای متعددی به نگارش درامده است كه جهت اختصار به ذكر متناسبترين
موارد با عنوان تحقیق بسنده میشود -9 :مقالة «تحلیل گفتمان انتقادی داستان مرگ بونصر
مشکان بر اساس رويکرد نورمن فركالف» ( )9217كه زهرهسادات ناصری و همکاران در
ان با توجّه به مبحث واژگانی ،شخصیتها و جنبههای استعاری ،اختناق اوضا اجتماعی
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عصر غانويان و بحران عاطفی حاكم بر اجتما ان دوره را برجستهسازیكردهاند -3 .مقالة
«تحلیل گفتمان انتقادی قدرت در دو فصل از سیاستنامة خواجه نظامالمل
توسی»( )9213نوشتة محمّدعلی خاانهدارلو و مجید جاللهوند الکامی ،كه موضع تند زبانی
خواجه نظامالمل

با بهرهگیری از روايتها و فراروايتها علیه اقلیّت جامعه در فصول 79

و  72مورد تحلیل قرار گرفته است و نتیجهگیری كردهاند خواجه در اين فصول سعی در
مشروعیتبخشیدن به گفتمان اعتقادی  /مذهبی خويش دارد -2 .در مقالة «بررسی متن نامة
مسعود غانوی به ارسالنخان در تاريخ بیهقی با روش تحلیل گفتمان انتقادی» ()9212
محدره قدسی و همکاران سعی كردهاند ،نشان دهند بیهقی چگونه با بهكارگیری ساخت
معلوم و مجهول و وجهیت ،بعد از بحران جنگ دندانقان همچنان قدرت مسعود غانوی را

در اين نامه به نمايش میگذارد  -7فاطمه پیرا نیا در مقالة «جنسیت و قدرت در سیاستنامة
خواجه نظامالمل

» ( )9214به تحلیل انديشة خواجه در مورد زنان پرداخته است و معتقد

است ديدگاه خواجه نظامالمل

بیشتر تحت تاریر سنت ايرانشهری است تا متارر از روح

و قوانین اسالمی.
همانگونه كه مشخص است ،در تمامی اين مقالهها نويسندگان محترم با انتخاب نامه
يا بخشی از تاريخ بیهقی و دو فصل از سیاستنامه به عنوان متن يا گفتار گفتمانمدار و با
استناد به مقولههای قدرت ،جنسیت و  ...به تبیین و تحلیل ي

رويداد پرداختهاند .وجه

تمايا اين پژوهش ان است كه در كنار اشکارسازی معانی پنهان در اليههای متن ،به
بازنمود بیناگفتمانیت ) (Interdiscursivityو بینامتنیت ) (Intertextualityدر دو
متن از دو ژانر ادبی( ،تاريخی – تعلیمی) پرداختهشده تا با اشکارسازی روابم و
ايدئولوژی های پنهان دو متن به صورت تطبیقی ،مشخص گردد كنشگران در مواجهه با
ي

رويداد واحد چگونه به بازنمايی درزمانی قدرت پرداختهاند؟ و مولّفان اين دو ارر به

چه میاان و اندازهای هژمونی و استیالی طبقة حاكم را از طريق گفتمانها بازافرينی
كردهاند؟
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 -3-1ضرورت و اهمیّت تحقیق
ديدگاه بارگان ،دبیران ،وزيران و پادشاهان در باب اهمیت امر قضاوت از ديرباز مسألهای
مهم ،قابل تامّل و تحقیق بوده است .از اين جهت يافتن وجوه تفاوت يا تشابه ديدگاه
خواجه نظامالمل

توسی و خواجه ابوالفضل بیهقی به عنوان دو همشهری و با دو شغل

ديوانی متفاوت در عصر غانوی  /سلجوقی ضروری به نظر میرسد .برای پاسخ به سواالت
مطرحشده در بخش «بیان مسأله» ،عالوه بر تحلیل گفتمان انتقادی دادههای دو حکايتِ
مورد تحقیق ،به عنوان يکی از شیوههای مدرن نقد جديد؛ همبافتها ( )Contextيا
بافتهای همجوار اين دو حکايت و همچنین بافتهای موقعیت ( Context of
 )situationو دانش زمینهای ( )knowledge Backgroundنويسندگان اينارار
جهت توصیف ،تفسیر و تبیین متن اصلی مورد توجّهقرارگرفتهاست ،تا با بیان ضرورت
بررسی اليههای زيرين متنهای تاريخی  /ادبی ،راههای ناشناخته يا كمتر شناختهشدهتری
را فراروی ايندگان بگشايد.
 -2بحث و بررسی
 -1-2تحلیل گفتمان انتقادی
اصطالح گفتمان كه در مقابل ( )Discourseنهادهشده ،مفهومی میانرشتهای است
(يارمحمدی .)10 :9212 ،نورمن فركالف اين اصطالح را (-Languages Social
)Practice؛ يعنی زبان به عنوان عرف يا رفتار اجتماعی تعريف كرده است (فركالف،
 ،9110به نقل از يارمحمدی .)900 :9212 ،تحلیل گفتمان ) (Discourse Analysisدر
پی ان است كه كشف كند پركتیسهای اجتماعی -كه مختصّات ان در اليههای زيرين
گفتمان النه گرفتهاند -چگونه در گفتمان در اليههای زبرين ،تصويرسازی يا بازنمايانده
شدهاند؟ (يارمحمدی.)20 :9210 ،
ديويدكريستال در تعريف تحلیل گفتمان انتقادی (Critical Discourse-
 (CDA) )Analysisمیگويد :رويکردی به تجايه وتحلیل زبان است كه هدف ان
اشکارسازی روابم پنهان قدرت و فرايندهای ايدئولوژيکی در زبانشناسی است
(كريستال ،به نقل از اقاگلزاده .)99 :9210 ،اين عنوان را نورمن فركالف برای توصیف

191

نشریّۀ نثر پژوهی ادب فارسی

شماره74

رويکردی كه خود ابدا كرده ،استفاده میكند و نیا به منالة نامی برای جنبش گستردة
درونتحلیل گفتمانی استفاده میشود كه از رويکردهای متعددی 9تشکیلشده است و از
میان اين رويکردها ،رويکرد فركالف مدوّنترين نظريهها و روشها را برای تحقیق در
حوزة فرهنگ و جامعه داراست .از ديدگاه فركالف هر رويدادِ گفتمانی دارای سه بُعد
متن ،كردار گفتمانی و كردار اجتماعی است .اين سه بُعد برای انجام تحلیل گفتمان
ضروری هستند .فركالف فرايندی را كه مرتبم با تحلیل متن است توصیف و فرايند
مرتبم با تحلیل كردار گفتمانی را تفسیر و فرايند تحلیل كردار اجتماعی را تبیین مینامد
(قجری و نظری.)11 :9213 ،
 -2-2تحلیل حکایت سیاستنامه و تاریخ بیهقی درسطح توصیف
در توصیف متن هدف اصلی ،تحلیل ساختهای زبانی و ويژگیهای صوری متن است
تا بتوان نشان داد كه گفتمانها چگونه به طريق متنی فعّال میشوند و به تفسیری خاص
میرسند و ان را تقويت میكنند و تحکیم میبخشند .در پژوهش حاضر پس از مطالعة دو
حکايت در باب قضاوت و دادگستری از كتاب سیاستنامه و تاريخ بیهقی و بررسی انها
با روش تحلیل گفتمان انتقادی فركالف به اين نتیجه رسیدهايم كـه از میـان مﺆّلفههای
فركالف ،مولّفة «نظام گذرايی زبان» و «نظام گفتوگويی زبان» به دلیل نمود اشکار در
اين دو حکايت كارايی بیشتری جهت پاسخگويی به سﺆالهای ايـن پژوهش دارد.
 -1-2-2نمونههای متن

 1-1-2-2نمونۀ  -1حکایتی از سیاستنامه
مگر روزی چشم الپتگین بر غالمی [ترک] 3از ان خويش افتاد[ ،ترک] توبرهای
كاه و مرغی بر فتراک بسته بود و میامد .گفت« :ان غالم را پیش من اريد» پیش
او بردند .از او پرسید كه « :اين توبرة كاه و اين مرغ از كجا اوردی؟» گفت« :از
مردی روستايی بستدم» گفت« :هر ماهی بیستگانی و مشاهره میستانی؟» گفت:
«میستانم» گفت پس چرا به زر نخريدی؟ كه من اين بیستگانی و مشاهره ،شما را از
بهر ان میدهم تا از درويشی به بیداد چیای بنستانید؛ و با اين همه نیا منادی فرمودم»
در وقت ،فرمود تا غالم را میان به دو نیم كردند ،و هم ان جا بر سر راه با ان توبرة
كاه بیاويختند و سه روز منادی میكردند« :هر ان كس كه از كسی چیای بستاند و
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معلوم ما گردد با او همچنان كنیم كه با اين غالم خاص كرديم» .لشکريان همه
بترسیدند ،و رعیت ايمن گشتند؛ و هر روز از روستاها و ناحیتها چندان نعمت به
لشکرگاه اوردندی كه قیاس ان ،خدای -عاّ و جلّ -دانستی و نگذاشتندی كه ي
سیب در شهر بردندی ،و چون مردمان شهر ان امن و عدل و نعمت بديدند ،گفتند:
« ما را پادشاهی بايدكه عادل باشد و ما از او به جان و خواسته و زن و فرزند ايمن
باشیم خواه ترک باش و خواه تازي

» همه در شهر بگشادند و پیش الپتگین امدند

(توسی.)902 -907 :9207 ،

 -2-1-2-2نمونۀ  -2حکایتی از تاریخ بیهقی
و امیر -رضی اهلل عنه -به گرگان رسید روز ي

شنبه بیست و ششم ماه ربیعاالول،

و از تربت قابوس كه بر راه است بگذشت و بر ان جانب شهر جايی كه محمداباد
گويند بر كران رودی بارگ و بر راه كه میرفت از اين جانب شهر تا بدان جانب فرود
ايد .موالزادهای دست با گوسپندی دراز كردهبود ،متظلّم پیش امیر امد و بنالید .امیر
اسپ بداشت و نقیبان را گفت« :هم اكنون خواهم كه اين موالزاده را حاضر كنید.
بتاختند و از قضای امده و اجل رسیده موالزاده را بیاوردند– بیستگانیخوار بود– با
گوسپند كه استده بود .و امیر او را گفت« :بیستگانی داری؟» گفت« :دارم چندين و
چندين» گفت « :گوسپند چرا ستدی از مردمان ناحیتی كه واليت ماست؟ و اگر گوشت
محتاج بودی ،به سیم چرا نخريدی؟ كه بیستگانی 2ستدهای و بینوايی نیست» گفت« :گناه
كردم و خطا كردم» گفت« :الجرم ساای گناهکاران ببینی» .فرمود تا وی را از دروازة
گرگان بیاويختند و اسب و سازش به خداوند گوسپند داد و منادیكردند كه« :هركس
كه بر رعايای اين نواحی ستم كند ساای او اين باشد» .و بدينسبب حشمتی بارگ افتاد
و راعی رعیت را بدين و مانند اين نگاه تواند داشت ،كه هرگاه كه پادشاه عطا ندهد و
سیاست هم بر جايگاه نراند همة كارها بر وی شوريده و تباه گردد (بیهقی/3 :9247 ،
.)042

 -2-2-2بررسی نظام گذرایی زبان
اين نو بررسی يکی از اباارهای رايج در تحلیل گفتمان انتقادی است تا شايد به
كم

ان بتوان ادعا كرد نويسنده يا گوينده برای بازنمايی رخدادها ،كنشها و روابم

میان كنشگران و شركتكنندگان مختلف چگونه دست به انتخاب زدهاست ،انتخابهايی
كه ممکن است به لحاظ ايدئولوژي

معنادار باشند (ن.ک :سجودی و اكبری.)15 :9212 ،
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نخستین اصل در اين نظام مشخصكردن «كنشگر اصلی» است يا به اصطالح كشف اين
واقعیت كه «چهكسی چهكاری انجام میدهد»؟ ازنظر هلیدی هر فعل ي

رويداد يا فرايند

به حساب میايد .او فرايندها را به سه فرايند اصلی مادی ،ذهنی و كالمی تقسیم میكند.

در اين بخش ابتدا بندهای حکايت سیاستنامه و سپس بندهای حکايت تاريخ بیهقی
جداسازی گرديدهاست -جهت اختصار از اوردن انها خودداری میگردد -و سپس نتايج
به دست امده از شركتكنندگان اصلی و كنشگران فعال هر حکايت و فرايندهای
مربوط به هر بند تعیین میشود و به صورت كامل تفکی

و مشخّص میگردد.

 -1-2-2-2فرآیندهای حکایت سیاستنامه
شركتكنندگان وكنشگران اصلی اين حکايت به ترتیب باالترين بسامد دربندها عبارتند
از:
« -9الپتگین» در  97بند شركتكنندة اصلی است.
« -3غالمان و عامالن حکومتی» در  95بند ،شركتكنندگان ديگری هستند كه اسمی
از انها در كل حکايت نیست و با دقّت در متن ،اينشركتكنندگان معرّفی
میشوند.
« -2غالم خاطی» در  1بند كنشگر و شركتكننده است.
« -7مردم شهر» در  4بند ،ديگر شركتكنندگان حکايت هستند.
از بین شركتكنندگان اين حکايت فقم به تحلیل جائی فرايندهای فعلی شركت
كنندة اصلی« ،الپتگین» ،میپردازيم و فرايندهای فعلی ديگر شركتكنندگان را در جدول
شمارة ( )9به صورت اماری ارائه میكنیم .البته در پايان جدول ( )9و در تحلیل دادهها
دربارة انها مبسوط سخن خواهیم گفت .در بندهای مربوط به «الپتگین» ،فعلهای چشم
افتادن ،دادن ،كردن ( 3بار) فرايند مادی هستند و فعلهای پرسیدن ،گفتن ( 2بار) ،منادی
فرمودن و فرمودن فرايند كالمی هستند و فعلهای گرديدن و بودن (باش و باشد) فرايند
ذهنی هستند.
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جدول شمارۀ ( -)1فراوانی و درصد فرآیندهای حکایت سیاستنامه به تفکیک
شرکتکنندگان
شركت كنندگان
فرايندها

الپتگین
تعداد

غالمان و عامالن حکومت
در

تعداد

درصد

غالم خاطی
تعداد

درصد

مردم شهر
تعداد

درصد

صد

فرايند مادی

7

%31

1

%15

4

%41

7

%04

فرايند كالمی

0

%73

-

-

3

%33

9

%97

فرايند ذهنی

7

%31

9

%95

-

-

3

%31

جمع

97

955

95

%955

1

%955

4

%955

%

نمودار شمارۀ ( -)1فرآیندهای سیاستنامه

با تحلیل نتايج جدول شمارة ( )9و نمودار مربوط به ان میتوان اذعان كرد ،فرايند
غالب به جا «الپتگین» در ديگر شركتكنندگان حکايت سیاستنامه؛ يعنی «غالمان و
عامالن حکومتی» (« ،)%15غالم خاطی» ( )%41و «مردم شهر» ( )%04فرايند مادی است .بر
اساس نظر هلیدی ،انتخاب هر فرايند در نظام گذرايی بیانكنندة جهانبینی و طرز فکر
نويسنده يا شاعر است .فرايند غالب مادی در اين شركتكنندگان بیانگر نوعی رفتار به
ظاهر فعّال و در باطن منفعل است .به عنوان نمونه ،فعلهای شركتكنندة «غالم خاطی» مثل
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بستن ،امدن ،از كجااوردن (؟) ،ستاندن ( 2بار) ،چرا نخريدن (؟) روايتگر فعّالیتهای
گوناگون فردی و حضور عینی و ملموس اين كنشگر است ،و يا فعلهای شركت
كنندگان ديگر؛ يعنی «غالمان و عامالن حکومتی» مانندِ اوردن ،پیشكسیبردن ،به دو نیم
كردن ،اويختن ،منادیكردن ،بردن ،ستاندن ،نگذاشتن و ترسیدن ،نشاندهندة ان است كه
اين ماموران هرچند بر اساس ساختار زبانی شركتكنندة بندهای دهگانة حکايت در بخش
خويش هستند ،امّا در تمامی اين فرايندهای مادی التِ دست مقام شاهانة شركتكنندة
اصلی جهت اجرای احکام هستند و اگر فرايند ذهنی ( )%95هم وجود دارد ،فرايند فعلی
ترسیدن است كه نشان از ضعف اين كنشگر در برابر قدرت قاهرة «الپتگین» میباشد ،و يا
در فعلهای شركتكنندگان «مردم شهر» همانندِ اوردن ،ديدن ،گشادن و امدن هر چند
فرايند غالب مادی است ،ولی اين فرايند غالب از جهت اماری با توجّه به فرايند ذهنی
اين شركتكننده به عنوان دومین بسامد كنشی او ( )%31مورد توجّه است ،تمامی
فرايندهای مادی فوق را فعاالنه بايد انجام داد تا فرايندهای ذهنی ايمنبودن و ايمنگشتن
محقّق گردد.
فرايند غالب در شركتكنندة اصلی« ،الپتگین» ،فرايند كالمی است ( )%73و اين
بدين معنا است كه «الپتگین» ،پادشاه مطلق و بالمناز  ،با فعلهايی مانندِ گفتن ( 2بار)،
پرسیدن ،منادیفرمودن و فرمودن میخواهد به اهمّیت عنصر «گفتوگو» و جايگاه ان-
البته از نو امرانه و دستوریاش -تاكید كند .اين كاربرد فرايند كالمی به گونهای است
كه مخاطبان او يا اصال حق سخنگفتن ندارند (فرايند كالمی در شركتكنندگان «غالمان
و عامالن حکومتی» صفر است) يا فقم در بسامدی كم از فرايند كالمی استفادهكردهاند
ان هم فقم در پاسخ به بازخواستهای هیات حاكمه (غالم خاطی فقم ( )%33از فرايند
كالمی ان هم با جمالتی بسیار كوتاه استفاده میكند) و شركتكنندگان «مردم شهر» فقم
جهت تايید وجود پادشاه لب به سخن میگشايند و استفادة انان از اين فرايند كالمی
( )%97است .گفتند « :ما را پادشاهی بايدكه عادل باشد و ما از او به جان و خواسته و زن و
فرزند ايمن باشیم خواه ترک باش و خواه تازي

» (توسی.)907 :9207 ،
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 -2-2-2-2فرآیندهای حکایت تاریخ بیهقی
شركتكنندگان و كنشگران اصلی اين حکايت به ترتیب باالترين بسامد به كاررفته
در بندها بعد از تجايه و تحلیلهای توصیفی و كمّی عبارتاند از:
« -9امیر» [مسعود غانوی] شركتكنندة اصلی است ( 91بند).
 -3ديگر شركتكنندة اين حکايت «موالزاده» است ( 90بند).
« -2نقیبان» ديگر شركتكنندگان اين واقعه هستند ( 4بند).
« -7متظلّم» شركتكنندة ديگر اين حکايت است ( 3بند).
جهت اختصار فقم به تحلیل فرايندهای فعلی شركتكننده و كنشگر اصلی،
«امیر»[مسعود غانوی] ،میپردازيم و فرايندهای فعلی ديگر شركتكنندگان را در جدول
شمارة ( )3به صورت اماری ارائه میكنیم .در بندهای مربوط به شركتكنندة اصلی،
«امیر»[مسعود غانوی] ،فعلهای رسیدن ،گذشتن ،فرودامدن ( 3بار) ،رفتن ،داشتن (در
اسب بداشت) ،دادن ( 3بار) ،كردن (در مجازات میكنیم) ،راندن (در سیاست نراند) و
نگاهداشتن فرايند مادی هستند و فعلهای گفتن ( 7بار) و فرمودن فرايند كالمی هستند و
فعلهای خواستن ،هستن و گشتن فرايند ذهنی هستند.
جدول شمارۀ ( -)2فراوانی و درصد فرآیندهای حکایت تاریخ بیهقی به تفکیک شرکت
کنندگان
شركتكنندگان
فرايندها

موالزاده

امیر[مسعود غانوی]

متظلّم

نقیبان

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

فرايند مادی

99

%01

95

%04

0

%10

3

%955

فرايند كالمی

0

%30

3

%92

9

%97

-

-

فرايند ذهنی

2

%90

2

%35

-

-

-

-

جمع

91

%955

90

%955

4

%955

3

%955
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نمودار شمارۀ ( - )2فرآیندهای تاریخ بیهقی

از تحلیل جدول شمارة ( )3و نمودار شمارة ( )3اينگونه نتیجهگیری میتوان كرد كه
فرايند غالب در حکايت بیهقی و بین تمامی شركتكنندگان ،شامل «امیر» [مسعود غانوی]
(« ،)%01موالزاده» (« ،)%04نقیبان و عامالن حکومتی» ( )%10و «متظلّم» ( )%955فرايند
مادی است كه در ادامه ت

ت

انها در جايگاه خود مورد بررسی قرار میگیرد.

در باب شركتكنندة اصلی« ،امیر» [مسعود غانوی] ،كاربرد فعلهايی مانندِ رسیدن،
گذشتن ،فرودامدن ( 3بار) ،رفتن ،اسببداشتن ،دادن ( 3بار) ،مجازاتكردن ،سیاست
راندن و نگاهداشتن به عنوان فرايند مادی يا بیانكنندة نوعی تبختر و فخرفروشی هستند يا
بیانگر نوعی قدرت سلطه گرا و قاهر .فرايند كالمی بعد از فرايند مادی دومین بسامد
كاربرد را دارد كه القاكنندة «گفتوگويی» امرانه و دستورمآبانه است كه يا «فرمان
میدهد» و «می فرمايد» و يا فقم اوست كه «میگويد» و ديگران بايد پاسخ دهند يا صمّ
بکم شنوای اين سخنها و فرمايشها باشند.كمترين بسامد در میان فرايندهای اين شركت
كننده فرايند ذهنی است كه با «خواستن» اغاز میشود و با بیان ذهنیت خود در باب
واليت و تعلّق ان به خويش (ناحیتی كه واليت ماست) ادامه میيابد و با اين ذهنیت به
پايان میرسد كه انجامندادن اموری باعث شوريدهشدن و تباهگرديدن كارها میشود.
«موالزاده» ،ديگر شركتكننده و كنشگر حکايت بیهقی است كه فرايند غالب
مورد استفادهاش -همانگونه كه گفتهشد -فرايند مادی است ( .)%04فرايندی كه با
فعلهايی همچون «دستدرازكردن» (به مفهوم كنايیاش) اغاز میشود و با فعلهای
«استدن يا ستاندن» ( 2بار) ،داشتن ( 3بار) ،نخريدن(؟) ،گناهكردن و خطاكردن ادامه
میيابد و با فعل «ساای گناهکاران ديدن» به پايان مفهومی اين فرايند میرسد .فرايند
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ذهنی اين شركت كننده با ( )%35دومین فرايند بهكارگرفتة اوست ،فرايندی كه با
فعلهايی مانندِ هستن و بودن ( 3بار) ذهنیتهای موالزادة گناهكار و خاطی را از زبان
ديگران بیان میكند و كمترين حق را برای سخنگفتن و اعتراض به موالزاده میدهند و
اين كار را با كاربرد بسامد پايین فرايند كالمی ( )%92در میان ديگر فرايندها به صورت
ناخوداگاه بیان میكنند.
باالترين درصد فرايندها در اين حکايت مربوط به استفادة شركتكنندة «نقیبان و
عامالن حکومت» از فرايند مادی است ( )%10فعلهای مربوط به اين فرايند عبارتاند از:
حاضركردن ،تاختن ،اوردن ،اويختن ،ستمكردن و حشمتافتادن .همان گونه كه مشخص
است ،عمالً «نقیبان و عامالن حکومت» مجريان اين فعلهای مادی هستند كه به وسیلة
هیأت حاكمه يا انها را از انجام كاری نهیكردهاند ،مانند «ستمكردن» و يا مامور به انجام
كاری هستند ،مانند ديگر فعلهای اين فرايند .جالب اين كه حتی اگر به انان اجازه داده
شود تا عالوه بر فرايند مادی از فرايند كالمی هم استفاده كنند ( )%97فعل «منادیكردن»
را بايد به كارگیرند كه باز در همین مورد هم سخن هیات حاكمه را منادی بايدكرد و نه
سخن خويش و جامعه را .نبايد جا اين ذهنیت داشت زيرا فرايند ذهنی را به هیچ وجه به
كار نگرفتهاند و شايد حتی اجازة اين ذهنیت را هم به خويش نمیبايد بدهند.
پايان سخن در بحث نظام گذرايی زبان ،جايگاه «متظلّمان» به عنوان ديگر كنشگر و
شركتكننده میباشد .كنشگری كه با فرايند مادی ( )%955فقم در انجام فعل «امدن و
نالیدن» شركت دارد و در صورت صالحديد و مصلحت هیات حاكمه «اسب و سازش به
خداوند گوسپند داد[همیشود] » و اين امر هم به لطف و عنايت قاضی -پادشاه میسّر
میشود.
 -3-2-2بررسی نظام گفتوگویی زبان
از جمله عناصر مهم داستاننويسی كه بازگوكنندة نو شخصیت هرفرد است ،سخن
گفتن دوسويه است .مردم هنگام سخنگفتن ،صفات و خصوصیات خويش را در میان
گفتههای خود به نمايش میگذارند و شنوندة دقیق میتواند از خالل عباراتی كه بر زبان
میرانند انها را بشناسد و با خصوصیات انها اشنا شود (يونسی .)991 :9213 ،در اين

227

شماره74

نشریّۀ نثر پژوهی ادب فارسی

بخش ابتدا به توصیف گفتوگوهای دوحکايت مورد تحلیل میپردازيم و سپس به تفسیر
و تحلیل انها خواهیم پرداخت:

 -1-3-2-2گفتوگوهای حکایت سیاستنامه
در اينحکايت گفتوگوی بین «الپتگین» با «غالم خاطی» كه متهم به دزديدن توبرهای
كاه و مرغی شدهاست ارائه میشود .در اين ديالوگ الپتگین را با حرف «ال» و غالم خاطی
را با حرف «غل» نشان میدهیم:
 -9ال :ان غالم را پیش من اريد

[خطاب به غالمان و نديمان
[پیش او بردند

 -3ال :اين توبرة كاه و اين مرغ از كجا اوردی؟
 -2غل :از مرد روستايی بستدم.
 -7ال :هرماه بیستگانی و مشاهره میستانی؟
 -0غل :میستانم.
 -0ال :پس چرا به زر نخريدی؟ كه من اينبیستگانی و مشاهره شما را ازبهر ان میدهم تا
از درويشی به بیداد چیای بنستانید؛ و با اينهمه ،نیا منادی فرمودم.
[ديالوگ بعد كه از زبان جارچیان گفته میشود ديالوگ الپتگین است.
 -4ال :هرانكس كه از كسی چیای بستاند و معلوم ما گردد با او همچنان كنیم كه با
اينغالم خاص كرديم.

 -2-3-2-2گفتوگوهای حکایت تاریخ بیهقی
در اينحکايت گفتوگوهايی بین «امیر»[مسعود غانوی] و «موالزاده»  -كه دست به
گوسپندی دراز كرده بود و متظلّم از او بنالیده و به امیر تظلّمكرده -ارائه میشود .در اين
ديالوگ «امیر» را با حرف «ام» و «موالزاده» را با حرف «مو» معرفی میكنیم .در ضمن
ناگفته نماند ديالوگ اول «امیر» ،خطاب به نقیبان است:
 -9ام :هماكنون خواهم كه اين موالزاده را حاضر كنید.
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[نقیبان بتاختند و از قضای امده
و
[اجل رسیده موالزاده را
بیاوردند.
 -3ام :بیستگانی داری؟
 -2مو :دارم چندين و چندين.
 -7ام :گوسپند چرا ستدی از مردمان ناحیتی كه واليت ماست؟ و اگر گوشت محتاج
بودی ،به سیم چرا نخريدی؟ كه بیستگانی ستدهای و بینوايی نیست.
 -0مو :گناه كردم و خطا كردم.
 -0ام :الجرم ساای گناهکاران ببینی.
[فرمود تا وی را از دروازة گرگان بیاويختند؛
[اسب و سازش به خداوند گوسپند داد.
[و ديالوگ بعد كه از زبان جارچیان گفته میشود،
[در حقیقت ديالوگ و فرمان امیرمسعود است.
 -4ام( :از زبان مناديان) هركس كه بر رعايای اين نواحی ستم كند ساای او اين باشد.
با مقايسة دو گفتوگوی مطرحشده در حکايت سیاستنامه و تاريخ بیهقی مشخّص
میشود مقام باالتر و ب رتر يا حاكم و مقام خاطی و گناهکار در هر دو حکايت به عنوان
«مُراجع» به چه شیوههايی از هنجارهای نهادی پیروی نمیكنند يا از هنجارهای مذكور
سرپیچی میكنند؟

 -3-3-2-2سیاستنامه
الف) ال ،اجازة پاسخدادن به غل نمیدهد (.)0
ب) سخنان غل در ديالوگ اوّل كوتاه ،در دومی كوتاهتر و در اخرين ديالوگ به سکوت
میانجامد ( 3و .)0
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ج) فقم ال اجازة پرسیدن دارد ( 3و  7و  )0و غل فقم بايد پاسخ بدهد و حقِّ پرسیدن
ندارد ( 2و .)0
د) ال خود را مبرّا میداند و دلیل حقوق و مواجبدادن را نستاندن چیای از درويشان و
بیدادنکردن میداند (.)0
ه) غل هیچ قدرتی بر اقامة حقخواهی و بیان دلیل ندارد و كامال خنثی و منفعل عمل
میكند.

 -7-3-2-2تاریخ بیهقی
الف) به ازای هر سوال ام ( 3و  )7پاسخی از مو ديده میشود ( 2و .)0
ب) سوال اول ام بسیار كوتاه است و بدون استدالل ()3؛ پاسخ مو هم به اين سوال كوتاه
است ( )2در صورتیكه سوال دوم و سوم ام بسیار كامل ،مستدل و منطقی است ( ،)7و
اينگونه طرح سوال مستدل مو را مجاب میكند تا به خطاكاری خود اعتراف كرده،
گناهکاربودن خويش را بیان كند (.)0
پ) بعد از اعتراف به گناه به وسیلة مو ( )0ام در نقش ي

قاضی– پادشاه و با قید تاكید

«الجرم» او را مستوجب مکافات تشخیص میدهد و حکم صادر میكند(.)0
ت ) فقم ام اجازة پرسیدن دارد ( 3و  )7و مو فقم پاسخگوی سواالت است ( 2و .)0
 -3-2تحلیل حکایت سیاستنامه و تاریخ بیهقی درسطح تفسیر
كردارگفتمانی يا تفسیر ،واسطة بین متن وكردار اجتماعی است .كردارگفتمانی،
فرايندی است كه افراد از زبان برای تولید و مصرف متن استفاده میكنند و فقم از ايـن
طريق است كـه متنهـا به وجود میايند و به وسیلة كردار اجتماعی شکل میگیرند
(ن.ک:فركالف .)49 :9113،در تحلیل كردار گفتمانی ،كانون توجّه بر نحوة اتّکای مﺆلّف
متن بـرگفتمانهـا و ژانرهای از پیشموجود برای تولید متن است و نیا اين كه
دريافتكنندگان متن چگونه گفتمانها و ژانرهای در دسترس را برای مصرف و تفسیر
متون بـهكار میگیرند (ن.ک :يورگنسن و فیلیپس .)939 :9211 ،گفتمانها و متون به
مجموعههای تاريخی وابستهاند .در تفسیر بافت بینامتنی به اين بستگی دارد كه متن را به
كدام مجموعه متعلّق بدانیم و چه چیای را میان مشاركین ،زمینة مشترک و مفروض
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بخوانیم .پذيرش بافت بینامتنی مستلام اين است كه به گفتمانهای متون از دريچة
چشمانداز تاريخی نگريستهشود (ن.ک :فركالف.)320 ،325 :9241 ،
با توجّه به چنین نگرشهايی كل دو ارر سیاستنامه و تاريخ بیهقی در موضو قاضی
و قضاوت مورد واكاوی و فیشبرداری قرارگرفت تا بتوان ابتدا جايگاه نگرش و گفتمان
غالب مولّفان را در اين موضو مشخّص كرد و سپس وضعیت حکايتهای مورد بررسی را
در بستر بینامتنیتهای اينارار مورد تحلیل و تفسیر قرار داد.

خواجه نظامالمل

با توجه به اهمیت جايگاه قضاوت در سیاستنامه فصل سوم كتاب

و همچنین بخشی از فصل ششم را به اين مهم اختصاصدادهاست ،او قاضیان را به لقبهايی
مانند :مجدالدين ،شرفاالسالم ،سیفالسّنه ،زينالشّريعه ،فخرالعلما مینامد (ن.ک:
توسی ،) 395 :9207،و برای بیان اهمیت ان در جای جای كتاب خويش به ايات (توسی،
 ،)234 ،231 ،00 :9207احاديث (توسی )231 ،00 ،90 :9207 ،و حکايتهای متعددی
(توسی 11 ،03 ،07 ،02 :9207 ،و  )...استناد میكند .و حکايت غالمی كه توبرهای كاه و
مرغی از رعیت ستانده و مجازات اينغالم به وسیلة الپتگین  -كه در اين مقاله مورد بررسی
قرار گرفتهاست  -يکی از اين حکايتها است(توسی.)907 :9207 ،
از سوی ديگر ابوالفضل بیهقی نیا در تاريخ خويش اهمّیت خاصّی به جايگاه قضاوت
و قضا داده است به حدّی كه پادشاه خود اينمسئولیت خطیر را به تن خويش انجام میداده
است (بیهقی354 /9 :9247 ،و نیا  )722/3در سراسر اين كتاب واژة قضاة بر واژههای
اعیان ،علما ،فقها و صاحب بريدان ،زعما و ...تقدّم واژگانی دارد (بیهقی )773 /3 :9247 ،و
قاضیان عالوه بر امر قضا به اِشراف (بیهقی ،)340 /9 :9247 ،رسالت (بیهقی،01 /9 :9247 ،
 ،)140 /2 ،492 /3مشاور حکومت (بیهقی )22 /9 :9247 ،و  ...منسوب میشدند .در كتاب
تاريخ بیهقی چندين حکايت با موضو قضاوت نقلشده است ،از ان جمله میتوان به اين
مآخذ اشاره كرد( :بیهقی 22 /9 ، 431 -420 /2 :9247 ،و  ) ...و حکايت مجازات
موالزادهای كه گوسپند رعیتی را ستاند و مجازات او به وسیلة سلطانمسعود كه در اين
مقاله مورد بررسی قرارگرفته است  ،يکی از اين حکايتها است (بیهقی.)042 /3 :9247 ،
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 -1 -3-2وجوه تشابه و افتراق بیهقی و خواجه نظامالملک در باب قضاوت
در سیاستنامه با قاضی– پادشاهی رو به رويیم كه بیواسطه و به تن خويش به مظالم
مینشیند و بندرت اين مهم را به وزير ،بريد ،محتسب و عامل وامیگذارد و اجرای احکام
را خويشتن جاری و ساری میكند ،درحالیكه قاضی– پادشاه تاريخ بیهقی با همة اهمّیتی
كه در به مظالم نشستن به تن خويش قائل است در موارد متعدّدی وزير ،پسر وزير،
سپهساالر و حاجب را مکلّف به اين مهم میكند.
خواجه نظام المل

بر خالف رويکرد كتاب خويش و پرداختن به امر قضاوت در دو

فصل كامل به دلیل ذهنیت قاضی– پادشاهی خويش ،وظايف و مسوولیتهای مشخّص و
مدوّنی برای قاضی بیان نکرده است ،بر خالف او بیهقی ،همچنانكه در بخش پیشین
اورديم ،در جایجای ارر خود به تبیین و ترسیم اينوظايف پرداختهاست.
در سیاستنامه اهمّ مطالب مربوط به قضاوت و حکايتهای قاضیان حول محورهای
ذيل هست كه میتواند بیانكنندة ذهنیتها و ضمیر خوداگاه و ناخوداگاه خواجه نظام
المل

و دغدغههای اصلی اين وزير – پادشاه باشد:
 قاضی– پادشاهی بیواسطه و با استناد به احاديث و ايات و حکايات جهت بیان
اهمّیت ان؛
 خیانت قاضیان در چند حکايت و تدبیر پادشاهان وقت و ارائة راهکار جهت
ممانعت از خیانت با دادن مشاهره به اندازة كفاف؛
 ظلم و ستم شاهااده و ولیعهد ،سپاهساالر ،امیری مقتدر و نانوای دربار در
حکايتهای سیاستنامه و ورود خلیفه يا قاضی– پادشاه يا نمايندة تاماالختیار
ايشان به عنوان عامل نجات و رفع تظلّم؛
 اگاهی از احوال قاضیان يکانيکان و معاولداشتن ناعالمان و نهزاهدان و
درازدستان و به كارگماشتن عالمان و زاهدان و كوتاهدستان.
درحالیكه در تاريخ بیهقی مهمترين مسائل مربوط به قضاوت و روايتهای تاريخی

قضاة حول محورهای ذيل میباشد كه بیانكنندة ذهنیتها و ضمیر ناخوداگاه وكمتر
خوداگاه ابوالفضل بیهقی و دغدغههای اصلی اين دبیر و مورّ ملّی میباشد:
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 توجّه به قاضی – پادشاهی و در صورت ضرورت واگذاشتن به مظالمنشستن به
ديگران؛
 داشتن مسﺆولیت اِشراف ،رسالت ،اموزش ،ربت اَسناد و عهود ،مشاورت سیاسی
و مردمی ،نمايندگی پادشاه و مردم در جای جای تاريخ بیهقی به تناسب وقايع
تاريخی؛
 رجحان و برتری قاضی بر فقیه ،رسول ،اعیان ،علما و زعما؛
 معرّفی قاضیان برجسته به ضرورت بیان وقايع تاريخی ازجمله قاضیانی با رويکرد
مثبت و ارمانی مانند قاضی بُست و قاضیصاعد و همچنین قاضیانی با رويکرد
منفی همانند قاضی شیراز؛
 رويکرد حکايتهای بیهقی بیشتر بر برجستهسازی مسوولیتهای غیر قضايی
قاضیان و شخصیتسازی و تیپافرينی متمركا است ،به جا دو حکايت سیاست
امیر عادل سبکتگین و حکايت مجازات موالزاده كه باز در هر دو قاضی –
پادشاهانی قصد حل و فصل امور را دارند.
 -2 -3-2زمینۀ بازنمایی در دو حکایت
زمینة بازنمايی به دامنه و شیوههايی مربوط میشود كه در ان تفسیر خواننده  /شنونده از
گفتمان رانويه به واسطة جايگاه ان در ي

بافت متنی خاص كنترل شود (ن.ک :فركالف،

 .)19: 9241تمهیدی كه درحکايات سیاستنامه استفاده شده ،زمینة تفسیر به واسطة ارائة
نیروهای كنشی گفتمان رانويه (منادی میكردند) است و در حکايت تاريخ بیهقی نیا چنین
تمهیدی (منادی كردند) مورد استفاده واقع شده است ،امّا تفاوت ايندو ،ان است كه
بیهقی به عنوان ي

دبیر از میان احاد جامعه ،با اوردن فعل ماضی ساده يا مطلق بر قطعیت

موضو و قدرت سلطهگرانه تأكید میكند ،درحالیكه گمان میشود خواجه نظامالمل
با اوردن فعل ماضی استمراری ابتدا اندكی از اين قطعیّت و جامیّت كاستهاست ،ولی با
اوردن قید «دو سه روز» با همان قطعیت و حتی با تاكید بیشتر قدرت سلطهگر وزيرانه و
مقتدرانة خويش را با بسامدی باالتر به نمايش میگذارد .ديگر نکته در باب تفاوت
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نگرشها ،بخش پايانی دو حکايت است :در سیاستنامه ،خواجه نظامالمل

با بیان ي

مونولوگ با جنبة كامال ذهنی به ظاهر از زبان مردمان شهری كه ان امن ،عدل و نعمت را
بديدند میگويد« :ما را پادشاهی بايد كه عادل باشد و از او به جان و خواسته و زن و فرزند
ايمن باشیم خواه ترک باش خواه تازي

» (توسی .)907 :9207 ،با اندكی تعمّق و تامّل به

راحتی میتوان انديشه و ذهنیت نويسنده را كه بیانگر ديدگاه هیات حاكمه است شاهد
بود؛ ديدگاهی مقتدرانه كه با تاكید (بايد) باور به تايید و قبول خود به عنوان قدرت
سلطه گر و در عین حال محبوب و مورد تايید از سوی مردم دارد و به اصطالح اوردن مانندِ
اين عبارتها را مُهر تايیدی بر مقبولیت خود میداند .فركالف به نقل از هال و ديگران
( )09 :9141به گرايشی به نام «انتقال ديدگاه رسمی در قالب بیان عمومی» اشارهكرده است
كه میتوان ان را نوعی مشروعیتبخشیدن و بازتولید روابم نامتوازن قدرت از طريق طرح
و ارائة صدای قدرتمداران به مثابة صدای «عقل سلیم» دانست (فركالف10 :9241 ،
و)12؛ در حالیكه بیهقی در بخشهای پايانی حکايت خويش به جای بیان ذهنیت خیالی و
حتی شايد وهمگونة سیاستنامه به بیان مستدل انديشة خويش به عنوان يکی از احاد مردم
و تاريخنويس مردمی میپردازد و به عبارت ديگر؛ منتقدانه شوريدهنگشتن و تباهنشدن
كارها بر پادشاه و حاكمان را وابسته به عطا (به مفهوم عام) كه شامل همهكس بشود و
سیاستراندن (به صورت خاص) كه بر جايگاه باشد میداند .شرو داستان نیا در دو
حکايت با ي

ديگر متفاوت است؛ خواجه نظامالمل

در سراغاز حکايت  -به عنوان

عضوی از اعضای هیات حاكمه كه در جايی ديگر خطاب به مل

شاه ادعای شراكت در

قدرت را اين گونه بیانمیكند« :انكه تو را تاج داد ،دستار بر سر من نهاد .هردو درهمبسته
اند و با هم پیوسته»  -خود را بینیاز از توضیح جائیات ،فضاسازی ،بیان مکان و زمان و ...
میداند و حتّی شخصیّت اصلی حکايتِ خود؛ يعنی قاضی– پادشاه را با لقب متدوالش و
بدون هیچ پسوند و پیشوندی «الپتگین» مینامد ،درحالیكه بیهقی با اوردن لفظ «امیر» هم
زبان با فرودستان و قشر عامّه به خود اجازة نامیدن قاضی -پادشاه يا خدا -پادشاه را جا با
چنینخطابها و القابی نمیدهد.
بیهقی باتوجّه به رسالت تاريخی خويش به عنوان ي

مورّ عامل زمان و فضا را به

بهترين وجه ممکن و با ذكر جائیات ارائه میكند .بهعنوان مثال ،عبور از تربت ي

پادشاه
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همچون قابوس ،گويا فردی مانند امیرمسعود را هم به خويش اورده است و باعث تنبّه و
خوداگاهی او شده تا بتواند در تقابل متظلّم  #موالزاده ،قاضی – پادشاهانه حکم به گرفتن
حقّ مظ لوم و مجازات خاطی بدهد يا با اوردن (و) اغازين يا استیناف در اغاز حکايت
ذهنیتهای خويش را بیانكند تا معلوم گرداند حتما پیش از اينحکايت موضوعات و
جرياناتی مطرح بوده كه اينحکايت از دل ان وقايع و حوادث برخاسته است ،به همین
جهت رندانه با اوردن جملة معترضة «رضی ا ...عنه» به نقد عملکرد امیرمسعود میپردازد،
سلطانمسعودی كه در اينجايگاه بر منصب قاضی -پادشاه تکیه زده است همان كسی است
كه سال ها سال پیش كاالهای بازرگانی را ستاند و بها نداد و بازرگان مجبور به شکايت
بردن به پدرش ،محمود ،شد (بیهقی )230-234/9 :9242،و در حقیقت باعث و بانی اصلی
لشکركشی به امل و غارت ،سوزاندن و نابودكردن ان ديار و شکايتبردن مردم امل از او
به خلیفه و حتی خدا شده است (بیهقی.)010/3 :9242،
در حکايت بیهقی ،متظلّم بیان تظلّم و طرح شکايت میكند و مینالد كه پیرنگی كامالً
عادی و طبیعی به حکايت رئالیستی بیهقی میدهد ،درحالیكه خواجه نظامالمل
دارد به گونهای نمادين و سمبولی

قصد

اين طرح را توجیه كند كه در حکايت سیاستنامه،

قاضی– پادشاه فینفسه متوجّه ظلم و تعدّی شده است و خود امر به مکافات گنهكار داده
است.
در حکايت بیهقی ،نقیبانی صورتبندی شدهاند تا قاضی– پادشاه ،انان را مامور به
احضار موالزادة خاطی كند (به نقیبان گفت میخواهم اينموالزاده را حاضر كنید) در
حالیكه در حکايت سیاستنامه قاضی– پادشاه هیچ ارزشی برای اطرافیان قائل نیست تا
انان را به صورت مستقیم مورد خطاب قرار دهد ،بلکه امرانه دستور اوردن ان غالم را
صادر میكند (ـــ انغالم را پیش من اريد).
در حکايت سیاستنامه ،فرد خاطی به عنوان كنشگر اصلی از پايینترين قشر كه زر
خريدة خود قاضی– پادشاه است ،انتخاب شده ،درحالیكه در حکايت بیهقی فرد گناهکار
موالزاده و بارگزادهای است بهظاهر از طبقات نادي

به دربار و قدرتمداران و بیهقی

به واسطة رسالت تاريخنگاری خويش واقعیت را بیان میكند كه ي
خطاكار و گنهكار باشد ،درحالیكه خواجه نظامالمل

موالزاده هم میتواند

به واسطة وابستگی تامّ به هیأت
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حاكمه ،خاطیبودن و گناهکاربودن را مربوط به فرودستان و غالمان میداند كه بايد انان
را میان به دو نیم كرد.
 -7-2تحلیل حکایت سیاستنامه و تاریخ بیهقی درسطح تبیین
هدف از مرحلة تبیین ،توصیف گفتمان به عنوان بخشی از ي

فرايند اجتماعی است.

تبیین ،گفتمان را بهعنوان كنش اجتماعی توصیف میكند و نشانمیدهد كه چگونه
ساختارهای اجتماعی ،گفتمان را تعیّن میبخشند؛ همچنین نشان میدهد گفتمانهـا چه
تأریراتِ بازتولیدی میتوانند در ان ساختارها بگذارند (ن.ک :فركالف.)370 :9241 ،
در سیاستنامه ،خود را نه بهصورت اشکار ،بلکه در اليههای

خواجه نظامالمل

پنهانی متن در جايگاه قاضی  -پادشاه و حتی فراتر از ان قرار میدهد .وزارت مطلق و
مقتدرانة حدود سیسالة خواجه نظامالمل

بر دربار الپارسالن و مل

شاه و اِشراف بر

امور اداری دولت سلجوقی باعث پیدايش گفتمان تکنوكراسی شده است .بیدلیل نیست

كه وزيرمقتدر و امیرنشان در پاسخ مل

شاهی كه میگويد « :اگر در مل

شريکی ،ان

حکم ديگر است و اگر تابع منی چرا حدِّ خويش نگاه نمیداری؟ ...اگر میخواهی،
بفرمايم كه دوات از پیش تو بگیرند» (نخجوانی .)341 :9204 ،از جايگاه اقتدار و سلطه
پیغام میدهد « :با سلطان بگويید كه تو نمیدانی كه من در مل

شري

توام ...دولتِ ان

تاج ،بر اين دوات بسته است .هرگاه اين دوات برداری ،ان تاج بردارند» ( نخجوانی،
.)341-315 :9204
خواجه با تأسیس مدرسههايی به نام نظامیّه پا جای پای خلفا ،سالطین و امیران گذاشت
و با تربیت دانشاموختگانی كه خروجی ايننظام اموزشی بودند ،طرز فکر سیاسی/
مذهبی خويش را روزبهروز اشاعه و گسترشداد تا بتواند با قدرت پنهانی نیروهای
اموزشديده و تشکیل ي

خانوادة حکومتگرا ( )Oligarchyكه مسوولیت ان به

عهدة خود و  93فرزندش بود ،قدرت دربار و پادشاه را فروكاهد و عَلَم سلطة خود را
برافرازد .
خواجه نظامالمل

با نمايش گفتمان سلطه و قدرت در اليههای زيرين كتاب

سیاستنامه ،بهخصوص حکايت مجازات غالم خاطی ،سعی در فروكاستن گفتمان
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فرودستان و زيردستان دارد .بیان زمان ،مکان ،فضا و  ...برای كسی كه سالیان سال بر اريکة
وزارت تکیه زده و سعی در موروریكردن ان دارد جايگاهی ندارد .خواجه حتی برای
پادشاهی كه خودش او را بر تخت شاهی نشانده نیا ارزش چندانی قائل نیست .ديدگاه
خواجه نظامالمل

بر دفا از گفتمان قدرت بنا شده است ،قدرت و سلطهای حتی فراتر از

قدرت موجود سلجوقیان و دارای فرة ايادی .صد البته با وجود چنین نگرشی گفتمانهای
مردمی جايگاهی نداشته و نخواهند داشت.
در ديدگاه نويسندة تاريخ بیهقی ،قاضی– پادشاهِ معرّفیشده دارای روحیهای بسیار
ضعیف ،شکننده ،شنوا و تاریرپذير است ،به گونهای كه با گذشتن از ماار قابوس تحت تاریر
قرار میگیرد و سخن ي

متظلّم را میشنود و امر به احضار خاطی میدهد و از قضای

امده و اجل رسیدة نقیبان ،موالزادة خاطی را يافتند و بیاوردند (بیهقی.)042 /3 :9247 ،
درحالیكه اندک زمانی پیش از اين ،سخن مردم شهر امل و ناصحان را نمیشنود ،و چنان
مصیبتهايی روی میدهد (بیهقی .)012-010 /3 :9247 ،مسعود به خاطر عدم كفايت در
تدبیر امور ،شنوابودن و  ...در بخشهای بسیاری از تاريخ بیهقی مانندِ داستان حسن

وزير

 ،نشاندن خواجه علی قريب ،غازیسپهساالر و اريارق حاجب و  ...بهويژه واقعة امل ،از
منظر بیهقی قابل نقد است ،هر چند به دلیل گفتمان غالب استبدادی و اقتدارطلبانة عصر
نويسنده جايگاهی برای ابراز ازادانة گفتمان ازادیطلبانه در اليههای ظاهری و زبرين متن
و جامعه به ظاهر وجود ندارد ،امّا بیهقی با پناهبردن به اليههای باطنی و زيرين متن سعی
میكند رفتار سلطان را به نقد بکشد و برای ديگرانی كه براساس اين نو نگرش ظاهرا در
جامعة روزگار او هیج ارزش و جايگاهی ندارند ،ارزش و اعتباری فراهمكند.
 -3نتیجهگیری
در اين مقاله به مطالعة كاربرد زبان دو حکايت از سیاستنامه و تاريخ بیهقی با
مناسبات قدرت پرداختهشد و پس از بررسی و تحلیل دادههای تحقیق در موضو قاضی و
قضاوت بر پاية مولّفههای «نظام گذرايی زبان» و «نظام گفت و گويی زبان» به نتايج زير
دست يافتیم:
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الف) در حکايت سیاستنامه بر اساس مولّفة «نظام گذرايی زبان» ،فرايند مادی در بین
همة شركتكنندگان به جا شركتكنندة اصلی فرايند غالب و چیره است ،و در وهلة اول
بیانگر اعمال و افعال منفعالنة اين شركتكنندگان و سپس الت دستبودن انها در
اجرای احکام يا دستورات مقام قاضی – پادشاه هست ،كه خود نشان از ضعف اين
كنشگران در برابر قدرت قاهرة كنشگر اصلی است درحالیكه فرايند غالب در شركت
كنندة اصلی فرايند كالمی است كه بیانگر اهمّیت عنصر گفتوگوی امرانه و دستوری
جهت تفهیم و تبیین جايگاه رفیع (!) قدرتِ مورد استفاده بهشمارمیايد.
در حکايت تاريخ بیهقی فرايند غالب در میان تمامی شركتكنندگان بدون استثنا
فرايند مادی است و بیانگر نگرش يکسان بیهقی به تمام كنشگران اصلی يا فرعی
حکايت است.
اگرچه بیهقی در اينحکايت و در ديگر بخشهای تاريخش به ظاهر سعی در حفظ
جايگاه قاضی -پادشاهی يا به عبارت ديگر خدا – پادشاهی مسعود غانوی دارد ،ولی بر
خالف سیاستنامه سعی در بیان حضور هموندان و فرودستانی دارد كه هرچند پرفروغ و
برجسته نیستند ،اما نمیتوان وجود و هستی انان را در اليههای زيرين جامعه و متن ناديده
انگاشت.
ب) با بررسی حکايت سیاستنامه بر پاية مولّفة « نظام گفتوگويی زبان » مشاهده
میكنیم در محضر حاكم يا قاضی– پادشاه به غالم خاطی اجازة پاسخگويی در بند پايانی
دادهنمی شود .همچنین با توجّه به ديکتاتوری حاكم ،سخنان غالم خاطی در ديالوگ اول
كوتاه ،در ديالوگ دوم كوتاهتر و در اخرين بخش به سکوتی مطلق میانجامد و منجر به
مشروعیتزدايی از مناسبات قدرت و گفتمان مردمساالرانه میشود و توزيع قدرت را به
سود قاضی -پادشاه در تقابلی ديالکتی

با مردم اشکارسازی میكند ،درحالیكه در

حکايت تاريخ بیهقی بهازای هرسوال قاضی– پادشاه پاسخی از سوی موالزادة خاطی ديده
میشود .سوال اوّل امیر بسیاركوتاه و بدون استدالل است و در برابر اينسوال ،پاسخ
موالزاده هم بسیار موجا و كوتاه است ،درصورتیكه سوالهای دوم و سوم امیر بسیار
كامل و مستدل است به گونهای كه موالزاده در برابر چنین سواالت محکمی مجبور
میشود به گناهكاری و خطاكاری خود اعتراف كند و قاضی– پادشاه ،بعد از شنیدن
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اعتراف موالزاده او را مستوجب مکافات و مجازات تشخیص میدهد و حکم صادر
میكند و اين حکم با مقدّمات مفصلبندیشده سعی در مشروعیتبخشی به مناسبات
قدرت در زير لوای گفتمان دموكراتی

مآبانه و ازادیخواهانه دارد.
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