
  
  
  
  
  
  
  گفتگو در تاريخ بيهقينگاهي به تأثير قدرت بر 

  سپيده جواهري
  كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي

  چكيده
كتاب تاريخي هايي است كه به دست ما رسيده است. اين تاريخ بيهقي به راستي يكي از ارزشمندترين گنجينه

ي غزنوي، به ذكر جزييات شماري است كه عالوه بر بيان حوادث تاريخي دورهي بيحاوي نكات ارزنده
  پردازد.به ويژه در دربار مي –ي آن زمان هاي اجتماعي جامعهبسيار ديگري از جمله ويژگي

حتواي آن نهاده است. يكي از گذرد، تأثير شگرفي بر ماين مسأله كه تاريخ بيهقي و حوادث آن در دربار مي
اي است ها با يكديگر است. مناسبات قدرت در بين درباريان مسألهها گفتگوي شخصيتترين اين بخشمهم

  كه بر گفتگوي افراد تأثير شگرفي نهاده و به همين سبب بررسي آن، موضوع اين مقاله قرار گرفته است.
چون هاي مختلف جمله همها در تاريخ بيهقي در بخشدهد زبان شخصيتنتايج حاصل از پژوهش نشان مي

ها و گزينش واژگان به شدت تحت تأثير قرار گرفته و ها، جمالت معترضه، مخاطبهضماير، افعال، مخاطبه
اند تا به اقتضاي حال مخاطب سخن بر زبان آورند و موضع قدرت را رعايت گويندگان، بسيار سعي داشته

  كنند.
  ت، گفتگو، تاريخ بيهقي: قدرواژگان كليدي

  
  مقدمه

هـ. ق به تخت نشست. ماجراي پر تب و تاب اين  421مسعود غزنوي به روايت ابوالفضل بيهقي در سال 
بها هايي است كه از اين تاريخ گراني مرگ محمود غزنوي تا پايان حكومت مسعود، بخشجلوس از لحظه
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ي قدرت در دربار غزنويان به خوبـي توسـط زنهچه مسلم است اين است كه موادر دست مانده است. آن

هاي بيهقي از گونهشود. روايتشود. اين موازنه تنها در حوادث نيست كه نشان داده ميراوي نمـايان مي
  نماياند. ي او به اين امر اين مسأله را بيشتر بازميكاوانهمسائل تاريخي و ديد روان

- شناسي آنها و روانهاي بسياري رفته است و اين موازنهدر آن سخني قدرت در باب تاريخ بيهقي و موازنه

ها موضوع اين مقاله نيست. اين مقاله در تالش است به بررسي نمودهاي مناسبات قدرت در گفتگوهاي 
  تاريخ بيهقي بپردازد.

هاي گيريمي ايران، مقام و قدرت شاه تا چه اندازه بوده است. تمام تصميي گذشتهپيداست كه در جامعه
ي اختيارات شاه و سخن سلطان در مملكتي چه در امور سياسي، چه اقتصادي و چه فرهنگي تنها در حوزه

بندگان «نويسند كه ها را به سلطان چنان ميدر چنين فضايي زيردستان نامه 1حكم قانون بوده است.
غزنويان نيز از اين قاعده مستثني  3»اندازند.مي«ها را براي زيردستان و خداوندان ملطفه 2»بخداوندان نويسند.

نبودند. ويژگي فرهنگي قرن پنجم و تفكر جبرگراي آن دوره نيز در تفويض تمام و كمال قدرت به سلطان 
ال «چون ي تاريخ بيهقي به خوبي پيداست. جمالتي همي آن در گوشه گوشهتأثير نبود. تفكري كه سايهبي

ي پادشاهان با و... نيز مقايسه» كردقضا در كمين بود، كار خويش مي«، و »تَبديلَ لخَلقِ اهللاال «، »مرد لقضاء اهللا
گر تفكر جبرگراي آن دوره است. فضايي كه جامعه را در دو به خوبي نمايان 4هاانگاري آنپيغمبران و مقدس

. 1ا به عبارت ديگر . قطب ضعف مطلق و ي2. قطب قدرت مطلق و 1دهد: قطب كامالً متضاد قرار مي
  . فرمانبردار2فرماندار و 

كند. زبان در اين عرصه سرشار از هايي را در فرهنگ، انديشه و زبان ايجاد مياين دو قطبي بودن ويژگي
گفتند كه اوالً سبب اي با وي سخن مينمايي مخاطب است. مخاطبان شاه بايد به گونهتكلف، تملق و بزرگ

ي ثانياً منظور خود را به طور كامل به وي القا كنند. اين زبان هوشمندانه نتيجهآزردگي وي نشوند و دل
-. وگرنه اين ارتباط به درستي برقرار نمي5شناخت مخاطب، شناخت بافت فرهنگي و گزينش واژگان است

  تر بايد تبعاتي سنگين را بپذيرد. شود و سوي ضعيفشود. سوي قدرتمند گفتگو آزرده و خشمگين مي
ي توانند در اين مقاله در حوزهها مييابد. اين ويژگيهاي خاصي ميي استبدادي، زبان ويژگيجامعه در

  دستوري مورد بررسي قرار گيرند.    
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داري خـاص بيهقـي در نوشتـن اين تاريـخ بر هـمگان روشـن اسـت. در نتيـجه زبـان گفتـگوي امانت
توان با قدرت گويندگان به همين دليل اين گفتگوها را مي هاست.هاي آنها هماهنگ با ويژگيشـخصيت

  سنجيد و تأثير چنين قدرتي را در اين مقوله مورد بررسي قرار داد. 
  

  قدرت در تاريخ بيهقي
ي آن روز يك قدرت مطلق وجود دارد و گونه كه اشاره شد در سيستم پادشاهي و حكومت جامعههمان

ي اين افراد گاهي با ظاهر يابند. در اين راستا درجهت كه موجوديت ميديگران در ارتباط با اين قدرت اس
- شود. بدين معنا كه در دربار مسعود غزنوي چند تن از افرادي كه در اطراف شاه به سر ميها متفاوت ميآن

. كنندها هستند كه خط مشي سلطان را تعيين ميبرند، در حقيقت قدرت اصلي را در دست دارند و عمالً آن
طلبي او ي وي، يعني مشورتاين تأثيرگذاري اطرافيان بر مسعود داليل متعددي دارد و آن دو ويژگي برجسته

  بيني اوست.از درباريان و نيز دهان
گونه كه جالل متيني نيز كند. آنهاي مسعود آن است كه با اطرافيانش بارها و بارها مشورت مييكي از ويژگي

كند، مسعود با تمام خودرأيي و استبدادي كه دارد در تمام موارد به هقي تببين ميدر مقاله اي در تاريخ بي
گويد كه به مشورت سخت معتقد است و بي صالحديد اعيان و بزرگان درگاه به كاري اطرافيان خود مي

  )430: 1386زند. (متيني، دست نمي
- د است. مسعود پس از دريافت نامه با آني ختلي پس از مرگ محموي حرهها دريافت نامهيكي از اين نمونه

  بيند:نياز نميشود خود را از مشورت بيكه با تأييد خواجه طاهر دبير مواجه مي
گفت: همچنين است و رأي درست همين است كه ديده است و همچنين كنم اگر خداي عزَّوجل خواهد. «...

تاش حاجب بزرگ را و ر تاش را و آلتونساالفأما از مشورت كردن چاره نيست. خيز كسان فرست و سپاه
ديگر اعيان و مقدمان را بخوانيد تا با ايشان نيز بگوييم و سخن ايشان بشنويم، آنگاه آنچه قرار گيرد بر آن كار 

  )12: 1381(بيهقي،  6»ميكنيم.
برخي دهد كه مسعود غزنوي به شدت تحت تأثير هاي مختلف در تاريخ بيهقي نشان ميبررسي از سوي ديگر

در واقع آنچه او را به رفتارهايي نابخردانه با بعضي از بزرگان دولت سلطان محمود «از اطرافيانش بوده است. 
) 198: 1384(فروزاني، » انديش بود.طلب و چاپلوس منفعتهاي جمعي از افراد فرصتوادار نمود، توطئه
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تر نتيجههاي سلطان با ديگران بياورهگذرد، مشبدين ترتيب هرچه از تاريخ جلوس او به تخت سلطنت مي

  )58: 1385شود. (يزداني، مي
. چون سخنان مخالف كردندهر روزي رأي امير در باب وي بتر ميحال غازي بدان جاي رسانيدند كه «... 

تر گشت و بامير رسانيدند و از غازي نيز خطاب بضرورت ظاهر گشت و قضا با آن يار شد، امير بدگمان
  )283-282: 1381(بيهقي، » و دانست كه خشت از جاي خويش برفت... درانديشيد

و نخست كه همه دلها را سرد كردند برين پادشاه آن بود كه بوسهل زوزني و ديگران تدبير كردند در نهان كه «
 ها كه برادرت اميرمحمد داده است، باز بايد ستد كه افسوس و غبن است، كاري ناافتاده رامال بيعتي و صلت

و اين حديث را در دل پادشاه افزون هفتاد و هشتاد هزار هزار درم بتركان و تازيان و اصناف لشكر بگذاشتن. 
  )407-406(همان، » شيرين كردند.

هاي شخصيتي مسعود بايد در علل و عوامل ديگري نيز جستجو كرد. بيني مسعود را غير از ويژگيعلت دهان
ريزي شد. محمود مشرفاني بر فرزند خود ن از همان زمان محمود پايهفضاي تشويش و ناامني دربار غزنويا

و چنانكه پدر بر وي جاسوسان داشت پوشيده، وي نيز بر پدر داشت هم از اين ) «173گماشته بود (همان، 
ي درباريان هاي خاصي را با خود داشت. همه(همان) اين فضا ويژگي» طبقه كه هر چه رفتي، بازنمودي.

هاي كسي موقعيت و جان خود را از چينيآينده، هر لحظه از اين هراس داشتند كه شايد با دسيسه بيمناك از
ي پدريان و شود و دو دستهي مسعود نيز كشيده مي) فضايي كه به دوره435: 1386دست بدهند. (متيني، 

  دهد.  پسريان را در تضاد و تقابل با يكديگر قرار مي
بينيم كه اين گفتگوها لحن و واژگان ها قرار گرفته ميي كه مسعود تحت تأثير آنبا نگاهي به نوع گفتگوهاي

هاي آنان خاصي دارند. به عبارت ديگر افرادي چون بوسهل زوزني كه مسعود به شدت تحت تأثير وسوسه
ن امر ما ها عمل كند. ايتوانند سلطان را مجاب كنند تا بر اساس تفكر آندانستند چگونه ميبود به خوبي مي

ي اين كنندههاي قانعي اين گفتگوها بپردازيم تا بتوانيم به ويژگيتر به كنكاش دربارهكند تا دقيقرا وادار مي
  گفتگوها دست يابيم.

  
  7گفتگو

رود و هدف آن انتقال پيام از فرستنده به گيرنده است. به ترين عناصر داستاني به شمار ميگفتگو يكي از مهم
شوند. ها تعيين ميي اين شخصيتها با توجه به گفتگو و روش مكالمههاي شخصيتويژگي 8آبرامزي عقيده



 2515    ات فارسيو ادبي هاي زبانپنجمين همايش پژوهش هايمقاله

)Abrams, 2005 :33( كه در هر گفتگو پيامي از يابند: نخست آنپس در گفتگو دو جنبه اهمـيت فـراوان مـي
هاي دروني، فردي و نيز گيكه گفتگو ويژشود و دوم آنيك يا چند فرستنده به يك يا چند گيرنده منتقل مي

ي زمينهكه به پسها ممكن نيست مگر آنگذارد. شناخت اين ويژگيها را به نمايش ميجايگاه شخصيت
ها در ارتباط با هم و نيز موضوع ها و جايگاه آنگفتگو كه شرايط آن را فراهم آورده است، به شخصيت
بندي تگو، جز پرداختن به صرف واژگان و جملهگفتگو توجه كنيم. بدون توجه به اين نكات بررسي گف

  چيزي نخواهد بود.
ترين عناصري است در كه در انتقال پيام به گيرنده تأثير شود بافت يكي از مهمگونه كه مشاهده ميهمان

بسزايي دارد. متن، تعامل و بافت اجتماعي سه عنصر اين تحليل هستند. توضيح اين تعامل و تفسير آن در 
- در نتيجه شناخت بافت حكومتي غزنويان مي 9با بافت اجتماعي اهميت فراواني در اين تحليل دارد.ارتباط 

  هاي انتقال پيام به مخاطب كمك شاياني بكند.تواند به تبيين ويژگي
  

  هاي قدرت در تاريخ بيهقيگفتگوي قطب
قدرت «بيين نماييم. به طور كلي هاي قدرت و منظور از مفهوم اين واژه در اين مقاله را تابتدا بايد ويژگي

) قدرت در اين مقاله عبارت است از Thomas, 2005 :15» (يعني توانايي واداشتن ديگران به اطاعت از خود.
گيري و يا دخالت و تأثير در آن ولو در قالب مشورت و يا تحريك. در نتيجه احمد هر گونه توانايي تصميم

دهد و به نوعي خط مشي او را در لتونتاش به مسعود مشورت ميحسن ميمندي كه در ماجراي احمد حسن آ
دارد تا فرمان قتل كند به نوعي قدرتمند است و بوسهل زوزني كه مسعود را واميجهت حل مشكل تعيين مي

اي ديگر. قدرت مطلق اگرچه در دست سلطان مسعود غزنوي است، اما به آلتونتاش را صادر كند به گونه
گيرد و بارها با ه وي به شدت تحت تأثير اطرافيانش است. بارها مورد تحريك قرار ميخوبي روشن است ك
)، باز 228: 1381هاي بوسهل زوزني در بر دار كردن حسنك وزير (بيهقي، كند تحريكوزيرش مشورت مي

ور قتل ) و نيز تحريك او در دست407هايي كه اميرمحمد به مردم غزنين بخشيده بود (همان، پس گرفتن صله
  ) همگي گواه اين مدعاست.456-455آلتونتاش خوارزمشاه (همان، 

  
  گيرند: در تاريخ بيهقي گفتگوها همواره در چند فرمول زير قرار مي

 گفتگوي قدرت مطلق و قدرت نسبي: مثل گفتگوي مسعود با خواجه احمد حسن ميمندي -الف 
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  ه احمد حسن ميمندي با بونصر مشكان: مثل گفتگوي خواج10گفتگوي قدرت نسبي و قدرت نسبي -ب 
  گفتگوي قدرت مطلق و ضعف مطلق: مثل گفتگوي محمود با اميريوسف –ج 
 

هاي دستوري و زباني گيرد، ويژگيهاي گفتگو كه تحت تأثير مناسبات قدرت قرار مييكي از ويژگي
توجهي دارند.  هاي قابلهاي مختلف جمله در گفتگوي مناسبات مختلف قدرت، تفاوتگفتگوست. بخش

ها، جمالت معترضه و نيز نوع ترين عناصر جمالت در گفتگو در تاريخ بيهقي، ضماير، افعال، مخاطبهمهم
ها به شدت تحت تأثير موضع بينيم كه زبان شخصيتگزينش واژگان هستند. با بررسي اين گفتگوها مي

تأثير و اشكال مختلف آن، به بررسي هريك از اند. براي نشان دادن اين قدرت در گوينده و شنونده قرار گرفته
  پردازيم: اين عناصر مي

  
  ضمير  .1

هاي جمله كه در حين گفتگو تحت تأثير موقعيت قدرت و ضعف قرار گرفته ضمير است. در يكي از بخش
  شود:گفتگوي تاريخ بيهقي چندگونه استفاده از ضمير ديده مي

 
 ارجاع به خود:هاي نسبي با يكديگر و . گفتگوي قدرت1 - 1

براي ارجاع به گوينده استفاده شده است. ضمير من در اين جمالت چه » من«در اين موارد همه جا از ضمير 
  در نقش فاعل، چه مفعول و چه مضاف اليه هميشه به همين صورت مفرد آمده است:

خبر داري كه چه  خواجه (احمد حسن ميمندي) بطارم آمد و خواجه بونصر را بخواند و خالي كرد و گفت:«
اند؟ گفت: ندارم. گفت: خداوند سلطان را بر اين حريص كردند كه آنچه برادرش داده است صلت ساخته

در اين باب سخن  منزن را و مسخره را بايد ستد. و خداوند با لشكر را و احرار و شعرا را تا بوقي و دبدبه
حال چيزي بيشتر گفتم كه امير را سخت را اين حديث. در مگفته است و سخت ناپسنديده آمده است 
  )407: 1381(بيهقي، » حريص ديدم در بازستدن مال، گفتم بينديشم.

 
  هاي نسبي با يكديگر و ارجاع به مخاطب:. گفتگوي قدرت 2- 1
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اند. در جايي كه اثري از قدرت نبوده و بهره برده» تو«در اين گونه از گفتگوها، دو طرف گفتگو از ضمير 
اند، اين ضمير به ميزان فراوان مورد استفاده قرار گرفته شدهكفو يكديگر محسوب ميي همهاي نسبقدرت

بندي دارند و يكي برتر از ديگري است. تنها در مواردي كه اين افراد، بر اساس سلسله مراتب قدرت درجـه
تر از وي پايين مورد خطاب قرار داده است. به عكس فردي كه» تو«است، قدرت برتر، مخاطب را با ضمير 

گيرد كه داراي فعل سوم است از هيچ ضميري براي خطاب استفاده نكرده و به جاي آن از جمالتي بهره مي
شخص است. در اين مورد نيز فاعل نيز به طور مستقيم ذكر شده و از به كار گيري ضمير در مورد او آگاهانه 

  خودداري شده است:
 توو هم مانند  توه معني دشنام ميدهي؟ مرا هم خداوندي است بزرگتر از مرد گفت: اي نديم پادشاه، مرا بچ«

  )210(همان، » و آن خداوند خواجة بزرگ است.
دل شكسته چون ميباشد و روزگار چگونه ميگذارد؟ گفت: جاي شكر است. خواجه گفت:  خواجهگفت: «

بهرچه خداوند فرمايد، كه تا جان در  دبرداري بايد نموفرمانكه چنين حالها مردان را پيش آيد،  نبايد داشت
  )232(همان، » تن است، اميد صد هزار راحت است و فرج است.

را كرا كند كه با چنين سگ قرمطي كه بر دار خواهند كرد بفرمان  خداوندبوسهل را طاقت برسيد، گفت: «
  (همان)» اميرالمؤمنين، چنين گفتن؟

  
  ارجاع به خود:هاي نسبي و گفتگوي قدرت مطلق با قدرت .3- 1

تواند كانون توجه واقع شود. در اين گونه گفتگوها تضاد و هاي ديگر ميي بخشاين بخش بيشتر از همه
تقابل ميان جمالت هريك از گويندگان، به خوبي قابل دريافت و ادراك است. مسعود به عنوان رأس 

اشاره كرده است و آن » من«با ضمير  دهد. تنها در يك مورد به خودارجاع مي» ما«حكومت به خود با ضمير 
هاي گوناگون خويش سخن به ميان آورده است. اين پدرش در حق او و زلت زماني است كه از خشم

هايي از سوي سلطان محمود به دست وي رسيده است و در كند كه ملطفهجمالت را مسعود زمانـي بيان مي
كنند به هواداري پدر ف ديگران كه پدر را نكوهش ميآن پدر، پسر را از خويش رانده است. مسعود بر خال

  11آورد:چنين جمالتي را بر زبان مي
امير گفت: چه سخن است كه شما ميگوييد؟! اگر بĤخر عمر چنين يك جفا واجب داشت و اندرين او را «

اشته است درگذ مانگهداشت و بسيار زلّت بافراط  ماغرضي بود، بدان هزار مصلحت بايد نگريست كه از آن 
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 محمودرا امروز سود خواهد داشت. ايزد عزّ ذكره بر وي رحمت كناد كه هيچ مادر چون مـو آن گوشمالها 

  )23: 1381(بيهقي، » نزايد...
» وي«و گاهي » او«هاي مسعود و ديگران به محمود با استفاده از ضمير جاست كه ارجاعجالب توجه اين

اي بزرگداشت محمود، عالوه بر استفاده از ضمير غايب، نام او را به جا مسعود برپذيرد. اما اينصورت مي
قرار گرفته و بدين ترتيب تناسب و توازن قدرت » محمود«در مقابل » من سلطان«جا كار گرفته است. اين

  12حفظ شده است.
برده است؛ به  براي ارجاع به خويش بهره» ما«در ديگر گفتگوها مسعود از همه باالتر بوده و مطلقاً از ضمير 

  :13سخن گفته و ملكانه پاسخ داده است» ملكانه«قول بيهقي 
سلطان حاجب بزرگ را گفت: برادرم، محمد را آنجا بكوهتيز ببايد داشت و يا جاي ديگر؟ كه اكنون بدين «

 قصد بلخ داريم اين زمستان، آنگاه وقت بهار چون به غزنين رسيديم، ماگرمي بدرگاه روي آوردن ندارد. و 
  )48(همان، » آنچه رأي واجب كند، در باب وي فرموده آيد.

 مايي كه بسلطان عبدوس را گفت: بر اثر حاجب برو و بگوي كه پيغامي ديگر است. يك ساعت در صفه«
  (همان)» نزديك است بنشين.

گذارد و ميجا كه مسعود به خوارزمشاه احترام شود. آناين برتري در سخن گفتن با خوارزمشاه نيز ديده مي
  خواند:او را پدر خويش مي

را برابر سخن پدر است و آن برضا بشنويم و نصيحت مشفقانه او را  ماسلطان گفت: كه سخن خوارزمشاه «
نگاه نداشته است؟ و آنچه درين روزگار كرد، بر  مابپذيريم و كدام وقت بوده است كه او مصلحت جانب 

(همان، » پوشيده نمانده است و بحق آن رسيده آيد. مانبشت بر  همه روشن است و هيچ چيز از آنچه گفت و
47(  

  يابد:ي عـذرخواهي سلطان از آلتـونتاش نيز چنـدان تغييري نمياين لحن سخن گفتن حتي در نامـه
 ماچون از ري حركت كرديم تا تخت ملك پدر را ضبط كرده آيد و بدامغان رسيديم، بوسهل زوزني ب ماو «

الحال محنتي بزرگ كشيد... و اكنون بعاجل مارا خدمت كرده بود و در هواي  ماپيوست، و وي بروزگار 
عزيز باشد  مافرزند حاجب را، ستّي، ولدي و معتمدي نواختي تمام ارزاني داشتيم و حاجبي يافت و پيش 

  )469-468(همان، » چون فرزندي.
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  خود: گفتگوي قدرت نسبي با قدرت مطلق و ارجاع به .4- 1
گيرند كه نهايت تواضع و فروتني خود را به وي زيردستان در صحبت با محمود از ضماير يا واژگاني بهره مي

ي اصرار و ابرام بسيار اين افراد در اثبات دهندهنشان» من بنده«و » بنده«، »من«القا كنند. استفاده از ضمير 
  است: دست بودن، بندگي و نيز مقام خداوندگاري مسعودپايين

بوسهل زوزني گفت: آنچه خداوند را بايد فرمود از حديث لشكر و درگاه و مجلـس امارت و غـالمان و «
- دهد كه آنچه مي بندهداران و جز آنچه بدين ماند، بفرمايد سپاه ساالر را تا راست كند و اندازه بدست مـرتبه

ز آن سلطان ماضي، رضي اهللا عنه بگويم تا راست ام و ديده ااست و خوانده من بندهبايد كرد بكند و آنچه راه 
  )38(همان، » كنند.

سوگند  منخواجة بزرگ (احمد حسن ميمندي) زماني انديشيد، پس گفت: زندگاني خداوند عالم دراز باد، «
دارم كه در هيچ چيزي از مصالح ملك خيانت نكنم. و حديث ساالر و لشكر چيزي سخت نازك است و 

كند و را در ايـن يـك كار عـفو كند. و آنچـه خـود صواب بيند مـي بندهرأي عالي بيند  بپادشاه مفوض. اگر
» گران كند. مندر چنين بابها چيزي گويد، باشد كه موافق رأي خداوند نيفتد و دل بر  بندهفرمايد. اگر مي

  )269(همان، 
  فعل .2

ها به سبب ماهيت تاريخي ست. فعلهاي جمله كه تحت تأثير عنصر قدرت قرار گرفته فعل ااز ديگر بخش
ها از قدرت ي مهمي كه در اين افعال مشهود است، تأثيرپذيري آنكتاب، بيشتر كنشي هستند تا اسنادي. نكته

ي معلوم و مجهول ترين مشارك فعل) و مفعول (مشارك دوم فعل) است. اين تأثير در دو مقولهفاعل (مهم
  14ند مورد بررسي قرار گيرد.توابودن و نيز شخص و شمار افعال مي

  . افعال معلوم و افعال مجهول1- 2
. 2. ذكر و يا عدم ذكر فاعل و 1گردد: ويژگي معلوم و مجهول بودن فعل از لحاظ دستوري به دو چيز برمي

سازند. اما ذكر و يا عدم ذكر شكل ساختماني فعل. اين دو ويژگي معلوم و مجهول بودن فعل را مشخص مي
كند. در علم معاني ذكر يك چيز نشان از اهميت آن در جمله معاني عميقي براي آن ايجاد ميفاعل در يك 

گر است. برعكس، نويسنده يا ي تأكيد بر كنشدهندهذهن گوينده دارد. در نتيجه ذكر فاعل در جمله، نشان
ف فاعل از جمله، برد. در مورد حذگوينده با حذف بخشي از جمله اهميت آن را در ذهن مخاطب از بين مي

  شود:دو نكته دريافت مي
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 فاعل به داليلي بايد پنهان بماند و براي مخاطب آشكار نشود. .1

 دهد.فاعل چندان مهم نيست و تأكيد گوينده بر خود كنش است كه در فعل رخ مي .2

شود و نه فاعل در صورتي كه حذف فاعل براي تأكيد بر كنش باشد، توجه مخاطب به خود عمل جلب مي
ن. در تاريخ بيهقي حذف فاعل و استفاده از شكل مجهول فعل، معناي سومي نيز دارد و آن احترام به فاعل آ

  نويسد:اي به مسعود مياست. به عنوان مثال احمد حسن ميمندي در نامه
ا و هر دو ر بخشيده آيداگر رأي عالي بيند شفاعت بنده را در باب ايشان رد نبايد كرد و اين مال بديشان «

  )229(همان، .» فرستاده شودبعزيزي بخانه 
شود، جمله از نوع امر (تقاضا) است و براي احترام به مخاطب، فعل به شكل گونه كه مالحظه ميهمان

مجهول به كار گرفته شده است. اما در بسياري از موارد ديگر نيز مجهول آوردن فعل و حذف فاعل تنها براي 
  گيرد: تأكيد بر كنش صورت مي

  )229(همان، .» ريخته نيايدتا بتواني خداوند را بر آن دار كه خون حسنك «
  )230(همان،  15.»كرده آيدگفتم: بنده بدانست و آنچه واجب است در اين باب «
  
  . شخص و شمار افعال2- 2

گيرد، تواند مورد توجه قرار يكي از مسايل مهمي كه در نثر تاريخ بيهقي و به ويژه در گفتگوهاي آن مي
  ي قابل توجه مطابقت شمار فعل با فاعل آن است.شخص و شمار افعال است. در مورد شمار افعال، نكته

-در گفتگوهاي تاريخي گاهي فعل با فاعل از لحاظ شمار مطابقت دارد. اما اين مطابقت در دو مورد رخ نمي

كند. در اين گونه صحبت ميدر مورد خود  –يعني موضع قدرت مطلق  –دهد: يكي زماني است كه مسعود 
  :16برد، معموالً جمع استموارد فعلي كه مسعود در مورد خود به كار مي

ترا بدين چه كردي، و پس فردا احماد كرديم گفت: نزديك بونصر بازرو و او را بگوي كه نيكو رفته است و «
  )213(همان، .» بفرماييم، آنچه ديگر بايد فرمود، بياييمچون ما 

، ميĤييمت: بونصر را بگوي آنچه در باب حصيري كردة سخت صواب است و ما اينك بسوي شهر امير) گف«(
  )217(همان، .» بفرمائيمآنچه فرمودني آيد 

اميرمسعود انگشتري پيروزه بر آن نگين نام امير بر آنجا نبشته بدست خواجه داد و گفت: انگشتري ملك «
  )205(همان، » ان ما مثالهاي خواجه است.تا مقرر گردد كه پس از فرم داديمماست و بتو 
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خواهد به افعال تاريخ بيهقي گرايش خاصي به سوي سوم شخص مفرد دارند؛ به ويژه زماني كه فردي مي
  مخاطب احترام بگذارد از فعل سوم شخص مفرد براي مخاطب استفاده كرده است:

  )200(همان، .» ميگويدخواجه) گفت: چنين است كه «(
  

  گويي.گويد.)           چنين است كه ميكه بونصر مي (چنين است
ي ديگر از فعل سوم شخص مفرد براي فاعل اول شخص مفرد (متكلم وحده) بوده است. جدا از استفاده
هاي سبكي، گويا اين امر از يك سو حكايت از احترام به مخاطب و از سوي ديگر نشان از تحقير و ويژگي

ت؛ در اين حالت گاهي حتي ضمير سوم شخص براي اول شخص به كار رفته خوارداشت گوينده داشته اس
  است (به اين امر در بخش ضمير پرداخته شد):

  )213(همان، .» تمام كردبنده رفت و آن خدمت «
كه از وي وزارت برنيايد كه نگذارند و هر كس بادي در سر گرفته  گفتميزندگاني خداوند دراز باد، بنده «

و جهاني را دشمن  كندبا خلق  مكاشفتسر كه از محنتي بجسته و ديگر پيرانه نداشترگ است. و بنده ب
  )211(همان، .» گرداندخويش 

ي امر (تقاضا) است؛ زماني كه گوينده با فردي از موضع سومين استفاده از فعل سوم شخص مفرد در حوزه
- و چه افعالي كه در مورد مخاطب به كار ميبرد گويد. چه افعالي كه در مورد خود به كار ميباالتر سخن مي

  خوانيم:ي خواجه احمد حسن ميمندي به مسعود ميگيرد. به عنوان مثال در نامه
كه استخفاف چنين قوم كشيدن دشوار است. اگر رأي عالي  نراندوزارت  شغلو  نيايدبهيچ حال بنده بدرگاه «

، چنانكه ضرر آن بسوزيان و بتن وي رسد كه سطبر دمالش فرمايبيند، و اگر عفو ارزاني ندارد، حصيري را 
  )211(همان، » شده است.

اين  17اند.ي اين افعال گروه ديگري هستند كه بدون شخص و به صورت مشترك استفاده شدهدر كنار همه    
ه اين امر نيز عالوه به سبك نثر تاريخ بيهقي، ناشي از موضع ميان دو سوي گفتگوست. در بيشتر موارد، فعل ب

  احترامي به مخاطب پرهيز شود:صورت به كار گرفته شده تا از بي
و بر اشارت وي كار كرد، و در لشكر كه مهم تر كارهاست،  بايد رفتامير گفت: مبارك باد، نزديك خواجه «

  )208(همان، .» بايد داشتانديشه 
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ا مزكيان تا آنچه خريده آمده كه حسنك را آنجا خواهند آورد ب بايد نشستامير خواجه را گفت: بطارم «

  )231-230(همان، » است، جمله بنام ما قباله نبشته شود و گواه گيرد بر خويشتن.
و اين مال بديشان بخشيده آيد و هر دو را  رد نبايد كرداگر رأي عالي بيند شفاعت بنده را در باب ايشان «

  )218» (بعزيزي بخانه فرستاده شود.
  

  هامخاطبه .3
قابل توجه در گفتگوي زيردستان با مسعود، مخاطب قرار دادن وي بدون استفاده از ضمير يكي از نكات 

كنند و يا اگر بيان كنند از لفظ مخاطب است. بدين صورت كه گويندگان، يا فاعل جمله (مسعود) را بيان نمي
  كنند: خداوند و خداوندگار استفاده مي

  )434(همان، » ده است؟خواجه گفت: خداوند را رأي چيست و چه انديشي«
خواجه گفت: خداوند اين سخت نيكو ديده است و جز اين نشايد و صواب آن باشد كه رأي عالي بيند. اما «

جاي مسئلتي است. و چون سخن در مشورت افكنده آمد، بنده آنچه داند بگويد و خداوند بشنود و اين 
  (همان)» آنچه خوشتر آيد ميبايد كرد.بندگان كه حاضرند نيز بشنوند تا صواب است يا نه، آنگاه 

 استفاده از جمالت معترضه .4

يابد، تملق و چاپلوسي در هاي زبان در موضعي كه قدرت و ضعف دو سوي گفتگو اهميت مييكي از ويژگي
اي به شدت مشهود است. يكي از نمودهاي اين تملق، در زبان است. در دربار غزنويان نيز چنين ويژگي

شود. جمالتي چون شود كه در ميان جمالت خطاب به موضع باالتر ديده ميديده مي ايجمالت معترضه
(براي سلطان محمود) » رضي اهللا عنه«و » زندگاني خواجة بزرگ دراز باد«، »زندگاني خداوند عالم دراز باد«

  شوند.ده مياند كه در تاريخ بيهقي بارها و بارها از زبان گويندگان شنيهايي از اين تملقو... نمونه
و  –جا كه در متن اصلي تاريخ بيهقي شوند؛ اما از آني ديگري نيز در متن ديده ميجز اين، جمالت معترضه

  اند، موضوع بحث اين مقاله نيستند.آمده –نه در گفتگوها 
  

  گزينش واژگان و رويكرد جانشيني .5
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زند. به همين سبب غزنه موج ميتر اشاره شد فضاي تشويش و اضطراب در دربار گونه كه پيشهمان
گيرد با دقت خاصي همراه است. گوينده سعي گفتگوهايي كه با افراد باالدست، به ويژه با مسعود صورت مي

ترين واژگان و جمالت، خود را از خطر ايجاد بدگماني در ذهن سلطان دور ي بهينه از مناسبدارد با استفاده
  حفظ كند.سازد و بدين وسيله موقعيت خويش را 

ترين و شود از تأثيرگذارآيد سعي ميدر اين گفتگوها به ويژه در جاهايي كه در مورد سلطان سخن به ميان مي
و » بنده«، استفاده از »سلطان«يا » امير«به جاي » خداوند«آميزترين واژگان استفاده شود. استفاده از لفظ اغراق

به جاي » فرمودن«، به كار گرفتن فعل »شما«به جاي » عالي« ، استفاده از لفظ»من«به جاي ضمير » من بنده«
  هايي از اين گفتگوها توجه كنيد:و... از اين جمله است. به نمونه» گفتن«
سلطان حاجب بزرگ را گفت:... و ما قصد بلخ داريم اين زمستان، آنگاه وقت بهار چون به غزنين رسيديم، «

  48» يد.آ فرمودهآنچه رأي واجب كند، در باب وي 
  گفته                                     

اميرمسعود انگشتري پيروزه بر آن نگين نام امير بر آنجا نبشته بدست خواجه داد و گفت: انگشتري ملك «
) (به تفاوت بين دو 205(همان، » هاي خواجه است.مثالما  فرمانماست و بتو داديم تا مقرر گردد كه پس از 

  دقت فرماييد.)» مثال«و » فرمان«ي واژه
كند؛ به ويژه زماني كه گوينده در آن اين گزينش واژگان در گفتگو با شخص سلطان بيشتر خودنمايي مي

  جمالت هم به خود و هم به سلطان ارجاع داده باشد:
و  بندهگوي، پير است و حق خدمت قديم دارد و هميشه كار و گزافو حصيري هر چند مردي است گزاف«

را  خداوندبايد كه را، و بسبب اين دوستداري بالها ديده است. و امروز مي خداونددوستدار يگانه بوده است 
را برانداختن؟ غرضي كه  بندهكي روا دارد اين چنين دو  بندهشايسته دررسند، پس  چاكرانو  بندگانبسيار 
به نيكويي تا كدام جايگاه است.  بندهدر باب  را بود، اين بود كه خاص و عام را مقرر گردد كه رأي عالي بنده
اين مقدار خود دانست  بندهرا آن غرض بجاي آمد و همگان بدانستند كه حد خويش نگاه بايد داشت. و  بنده

كه ايشان را نبايد زد، و لكن ايشان را بحرس فرستاده آمده است تا لختي بيدارتر شوند... اگر رأي عالي بيند 
باب ايشان رد نبايد كرد و اين مال بديشان بخشيده آيد و هر دو را بعزيزي بخانه فرستاده  را در بندهشفاعت 

  )218(همان، » شود.
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ي خواجه احمد حسن ميمندي به سلطان، پس از درگيري حصيري و پسرش با يكي از اين سطور از نامه    

و » بنده«و » خداوند«هاي واژهغالمان احمد و سپس بخشيدن آنان انتخاب شده است. تضاد و تقابل بين 
بينيم كه كند. نيز ميارتباط معنايي اين دو واژه با يكديگر به درك موقعيت قدرت در دربار مسعود كمك مي

آيد و به اجبار و از سر كه با تدبير و سياست مسعود، توسط بونصر مشكان به خود ميوزير، پس از آن
دقيقًا چهار » بنده«ي نويسد. در اين سطور واژهي سلطان ميبخشد با چه لحني برامصلحت حصيري را مي

رسد كه وزير سعي در قانع كردن سلطان و تكرار شده است. بدين طريق به نظر مي» خداوند«ي برابر واژه
  توجيه خود دارد.

  گيرينتيجه
ه است. دو قطبي گونه كه مالحظه شد در دربار غزنويان، قدرت تأثير شگرفي بر زبان گويندگان نهادهمان

بودن فضاي دربار در دو موضع ضعف و قدرت به خوبي در زبان متجلي شده است. دقت در گزينش 
-به ويژه شخص مسعود، اغراق در تحسين و تمجيد وي، تملق، بزرگ –نمايي موضع قدرت واژگان، بزرگ

ر موضع قدرتمند و به نمايي و چاپلوسي در صحبت با سلطان، احتياط بيش از حد در حفظ تواضع در براب
  عبارتي با سياست سخن گفتن، ويژگي اصلي زبان گفتگو در تاريخ بيهقي است.

آلود دربار غزنوي اذعان داشتند. به همين سبب، در عين بدون شك گويندگان به فضاي پردسيسه و اضطراب
سلطان داشتند. قدرت كردند، سعي در نشان دادن و اثبات ارادت خود به حال كه برخي ديگري را تخريب مي

در دربار غزنوي با عدم امنيت همراه شده است. مسعود به شدت تحت تأثير اطرافيانش است و در نتيجه 
رود. پس گفتگو در اين زمينه نيز نقشي اساسي و بسياري از تدابير حكومتي از طريق همين گفتگوها پيش مي

  تعيين كننده دارد.
پذيرد و در عوض ارجاع به مواضع باالدست با نهايت تواضع صورت ميدست به خود ارجاع گويندگان پايين

نمايي همراه است. گويندگان براي اقناع با تملق بسيار، اغراق فراوان و بزرگ –به ويژه به شخص مسعود  –
شود تا عطف به هم پيوند داده مي» واو«ها جمله با آورند. دهمسعود جمالت را به طور پيوسته به زبان مي

- سخن مي» ملكانه« -به قول بيهقي  –سلطان به خوبي قانع شده باشد. در عوض مسعود با احترام به خود 

گويد و تا جايي كه سياستش ايجاب كند به برخي افراد چون خواجه احمد حسن و احمد حسن آلتونتاش 
ايي را در زبان گفتگو هگذارد. موضع قدرت در تار و پود زبان به شدت نفوذ كرده و چنين ويژگياحترام مي

  به وجود آورده است.
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