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 چکیده
زبان، آینه شفافی نیست، که جهان عینی متعارض و متخاصم را، همان گونه که هست، در خود انعکاس دهد، بلکه قدرتی 

گیرد و خود بخشی از فرایند مبارزه است. اگر گفتار را نه بیانگر است که مبارزه براي آن، و از طریق آن، صورت می
تلقی کنیم، دیگر به جاي آن باید از دال گفتمان استفاده کرد، که مفاهیم قدرت  مبارزهها، بلکه موضوع و ابزار مبارزه

گونه به قدرت، گفتمان و سازد. نگاهی اینناپذیر مفهومی، قابل فهم میتنیدگی مداوم و تفکیکوگفتار را در یک درهم
آن بتوان به خوانشی گفتمانی و انتقادي از متون تواند راهی به سوي نظریه ادبی و زبان جامعی باشد، که در سایه متن، می

ادبی و زبانی دست یافت. در همین راستا مقاله حاضر برآن است با استفاده از روش تحلیل گفتمان، متن و فرم داستان 
اصم هاي متخهاي متنی در تاریخ بیهقی است، که در آن گفتمانافشین و بودلف را بفهمد و بخواند. این داستان از میدان

اش و رابطه اند. به عبارت دیگر با قراردادن این متن در بافت گفتمانیآرایی ایستادهعصر در مقابل یکدیگر به صف
هاي متضاد و معارض بتوان به فهمی ها و گفتماناش با قدرت و فهمیدن این متن به عنوان ابزار مبارزه قدرتدیالکتیک

 نو از آن دست یافت.
 گفتمان، متن، تاریخ بیهقی، افشین و بودلف واژگان کلیدي: قدرت،

 
 مقدمه  

استراتژي قدرت به ویژه قدرت مدرن، براي بازتولید و تراکم خود، ایجاد نظم وسیع و عمیق است. نظمی که به        
مل هاي ایدئولوژیک بر ذهن، زبان و عها و گفتمانرحمانه، ایدئولوژيهاي بیهاي سفت و سخت، مجازاتشکل انضباط

-ها میها و بدنها، کنشها، گفتارهایش مویرگوار در نسوج ذهنکند. قدرت از طریق سازوکارفرد و جامعه حاکمیت می
هایی مفید(هدف اقتصادي) ودرعین حال مطیع( هاي زیستی قدرت، سوژهکند و تولیدات این ماشینخزد و رسوخ می

ي خود انقیادآور از آن رو که فرد را در چنبرة نظم همه جانبههدف سیاسی) است. قدرت هم انقیادآور است هم مولد. 
سازد که به میل و اي مفید و مطیع میکند، و از طریق گفتمان، سوژه و جامعهگیرد و مولد ازآن رو که گفتمان تولید میمی

ي قدرت در حوصلۀ کند، پرداختن به تمامی ابزارها و سازوکارهاگوید و عمل میکند، سخن میخواست قدرت فکر می
خارج است، لیکن  -شودي زبان وادبیات نوشته میکه در حوزه-گنجد و اصوالً از دایرة بحث این مقاله بحث ما نمی

تواند ما را در جهت فهم سازوکارهاي گیرد، میها در حوزة نقد ادبی جاي میسازوکارهاي گفتمان و متن که تحلیل آن
 د هدایت کند.قدرت در حوزة زبانی مربوط به خو
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تصنیف خواجه ابوالفضل  "تاریخ بیهقی"هاي نو است ها و خوانشیکی از آثار کهن ادبیات فارسی که شایستۀ نقد     

محمد بن حسین بیهقی دبیر، از نویسندگان صاحب سبک و ممتاز قرن پنجم هجري قمري است. این اثر گرچه اثري 
بیهقی چندان مرز روشنی بین داستان و تاریخ نیست و هم رفتار زیباشناسانه با تاریخی است اما هم از آن رو که در عصر 

اي از افسانه، شود. تاریخ بلعمی که مدتی پیش از تاریخ بیهقی تألیف شده است، آمیزهمتن، بیشتر اثري ادبی تلقی می
د گاه دراثناي روایت حوادث نویسد و نه قصه، هرچنحکایت و داستان است. بیهقی هم اگرچه آگاه است که تاریخ می

آورد که موضوع تاریخش نیست، یعنی متعلق به دورة اي میتاریخی به مناسبتی داستان و یا حکایتی تاریخی از گذشته
ها، داستان افشین و بودلف است. افشین براي آراستن تاریخ. یکی از این داستان -ي خودشبه گفته -شود، غزنویان نمی

توان از دیدگاه گفتمانی و انتقادي هم فرم و ساختار و هم متن و محتوایش را هایی است که میداستانو بودلف از جمله 
هایی در تکوین هایی از این دست که این متن و داستان از چه گفتمان یا گفتمانمورد نقد و پرسش قرارداد. پرسش

اجتماعی داراي چه جایگاه و موقعیتی است؟  ساختار و محتواي خود سود برده است؟ این داستان در میدان مبارزة
کنند؟ عناصر تشکیل دهندة هاي متخاصم و متضاد چگونه در سطح فرم و متن این داستان با یکدیگر مبارزه میگفتمان

اي و شکل و ساختار کلی و سایر ها، دانش زمینهها و نحوة ارتباط آناین متن: واژگان، چینش واژگان، نحو جمله
هایی هایی را برجسته و چه گفتمان یا گفتمانیز و درشت زبانی و غیر زبانی این متن  چه گفتمان یا گفتمانخصوصیات ر

 راند؟ را به حاشیه می
 

 مبانی نظري -1
 گفتمان 1-1
). فهمی 18: 1389یورگنسن، فیلیپس،»(ي آن هستنداي خاص براي فهم جهان و سخن گفتن دربارهها شیوهگفتمان«

هاي فهم و سخن گفتن ممکن دربارة جهان را به حاشیه اص که با برجسته کردن خود سایر شیوهخاص و سخن گفتنی خ
شود هایی ساختاربندي میدر چارچوب قالب -هاي متفاوت استکه فصل مشترك همۀ گفتمان-در واقع زبان «راند. می

ها که همان گفتمان-ختاربندي شده هاي سا). این قالب19همان:»(ها حکم فرماستهاي ایدئولوژیکی برآنکه انضباط
اي آشتی ناپذیر براي رسیدن به موقعیت هژمونیک، در حال ستیز با یکدیگر هستند در تمام سطح جامعه به گونه -هستند

کنند. در واقع ها را بازتولید میکنند و آنها استفاده میو مردم به هنگام فکر کردن، سخن گفتن و عمل کردن از آن
کنند و از این طریق با یکدیگر به جدال نرم یابی به قدرت در سطح جامعه مبادرت به تولید متن میبراي دستها گفتمان

-می خیزند. با چنین نگرشی نسبت به گفتمان در واقع ماهیت آنها به یک زمینۀ متعارض و متخاصم گره زدهو سرد برمی
تخاصمش نیندیشید. اندیشیدن گفتمانی یعنی تأیید وجود شود گفتمان را به درستی فهمید ولی به هویت مشود. نمی

ها کنند خود را بر زبان انسانها، که در جدالی همیشگی با یکدیگر، سعی میگفتن در مورد چیزهاي متفاوت سخنگونه
-حال هویت اي آشتی ناپذیر که در عینها به تعبیر دریدا نسبت به هم بیرون سازنده هستند. مبارزهتحمیل کنند. گفتمان

اجتماعی خود، به  -ها در بستر تکوین تاریخیگفتمان«ساز نیز هست. به تعبیر دیگر گفتمان هست چون متفاوت است. 
 ).59: 1380مک دانل، » ( روندها به پیش میها و تصادمکمک برخورد

 متن 1-2
افزاري در قالب تولید متن و مبارزة نرمافزاري است. مبارزة افزاري و سختمبارزة گفتمانی داراي دو چهرة نرم       
کند. هاي مختلفی چون توقیف، حبس، اعدام، ترور، تظاهرات خیابانی و مانند آن نمود پیدا میافزاري به صورتسخت

). این مقاله بنا به ماهیت زبانی و 80: 1390اند(سلطانی،کنندة هماین دو نوع مبارزه با هم رابطۀ تنگاتنگ دارند و تقویت



 ۹۹۳/  با رویکرد تحلیل گفتمان بیهقیخوانش داستان افشین و بودلف در تاریخ 
 

شود. البته متن در این کند، متمرکز میي نرم افزاري مبارزات گفتمانی که در قالب متن نمود پیدا میاش بر چهرهادبی
شود، بلکه این پژوهش نگاه خود به متن را بر اساس تعریف پل ریکور، سامان مقاله در معناي محدود آن استفاده نمی

). بر این اساس 10: 1389داند (حسنی،هر کنش اجتماعی را یک متن میدهد ودهد. ریکور معناي متن را گسترش میمی
متون به هر شکلی که باشند، سیاسی هستند، البته نه سیاست به معناي محدود و حزبی آن، بلکه هر کاري از جمله تولید 

هاي فاده از شیوههاي ممکن شود و یا آن شیوة موجود را با استمتن که منجر به حفظ یک شیوة موجود در میان شیوه
) و این درست همان کاري است که 71: 1389ممکن به چالش بکشد، یک کار و عمل سیاسی است(یورگنسن، فیلیپس، 

هاي ممکن و طرد ها از میان سایر شیوهدهد. تحمیل یک شیوة سخن گفتن و اندیشیدن در متنگفتمان در متون انجام می
 کشند. کنند یا به چالش میکه این متون امر اجتماعی را یا بازتولید می هاي دیگر در فواصل مختلف به طوريگونه

-می را در خدمت ارتباط و تعامل اجتماعی  -اعم از ادبی یا غیر ادبی  -این مقاله با اتخاذ دیدگاهی انتقادي همۀ متون 
تصادفی نیست بلکه به شکلی نهادین تعامل اجتماعی مبتنی براین فرض است که رابطۀ بین مردم و جامعه «داند و چون 

توان همۀ متون را به شکلی انتقادي، مشکوك و بدبینانه مورد نقد قرار ) پس می22: 1386(آقاگل زاده، » شودایجاد می
 داد. 

مقالۀ پیش رو سعی دارد دال گفتمان را در قالب دو معنا و در دو تعریف متفاوت به کار ببرد: یکی تعریف           
ي زبانشناسی است و دیگري ل گفتمان انتقادي از گفتمان، که نهایی ترین نقطۀ حرکت مفهومی گفتمان در حوزهتحلی

ي سیاسی و ي فلسفهي گفتمان الکالو و موفه از گفتمان، که یک تلقی کامًال پساساختارگرایانه در حوزهتعریف نظریه
 بسته.هاي آنها و تبدیل آنها به یک مجموعۀ همعقد تفاوتمبتنی بر آرا و نظریات میشل فوکو است. البته با حل و 

 
 تحلیل گفتمان انتقادي ۱-۳
گرا و تحلیل گفتمان شناسی از سه مرحلۀ تحلیل گفتمان توصیفی، تحلیل گفتمان نقشتحلیل گفتمان در حوزة زبان     

گرایی با وارد کردن مفهوم بافت به قش). پیش از تحلیل گفتمان انتقادي، مکتب ن20: 1390کند (سلطانی،انتقادي عبور می
هاي زبانی قدرت گیرد و راه را بر فهم سازوکارهاي خود تا حدود زیادي از تحلیل گفتمان توصیفی فاصله میتحلیل

کند. ولی مفهوم بافت در نزد نقشگرایان محدودتر از آن چیزي است که بتواند هاي کثیر مردم، باز میبراي کنترل توده
تأثیر تحقیقات میشل فوکو در  حتترت و ابزارهایش را پوشش دهد. این خأل توسط تحلیل انتقادي گفتمان که مفهوم قد

شناسی  زبان ةاندیشمندانی مانند روث وداك ، نورمن فرکالف و پنیکوك در حوز و به همت قدرت و گفتمان ۀزمین
ال قدرت که در آن ابزارهاي مقاومت سوژه به شکل گرفت، با اضافه کردن مفاهیمی مانند: سلطه (نوعی اعمانتقادي 

هاي اجتماعی) به ) و انتقاد ( توجه به نابرابريحفظ روابط نابرابر در جامعه زبانی ابزاررسد) و ایدئولوژي (حداقل می
و به این ترتیب تئوري و روشی را در زبان  (یارمحمدي)کند تر از بافت موقعیتی ارائه میمفهوم بافت، فهمی وسیع

شود. تحلیل کند که با توسل به آن سازوکارهاي زبانی سلطه و قدرت را در فضاي متون قابل ردیابی میشناسی ابداع می
ي توصیف). سطح دوم، گیرد: سطح اول، گفتمان به مثابۀ متن (مرحلهگفتمان انتقادي فرکالف در سه سطح انجام می
تر است، گفتمان به مثابۀ متن (مرحلۀ تفسیر) وسطح سوم، که سطح کالنگفتمان به مثابۀ تعامل بین فرایند تولید و تفسیر 

 زمینه است (مرحلۀ تبیین).
پردازد. مرحلۀ تفسیر به روابط موجود می هاي زبان شناسی گفتمان فارغ از نقش زمینهدر مرحلۀ توصیف به تحلیل مقوله

اي تولید متن و نسبت آن با شود و دانش زمینهپردازد که باعث تولید و درك این گفتمان میبین روندهایی می
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ساختارهاي اجتماعی است و مرحلۀ تبیین نیزگفتمان را به عنوان جزئی از روند مبارزة اجتماعی در ظرف مناسبات 

 ).157: 1379کند (فرکالف،قدرت بررسی می
 

 نظریۀ گفتمان الکالو و موفه 1-4
ها در جهان فضایی خارج از گفتمان ل گفتمان انتقادي است. در نزد آنتر تحلیگفتمان نزد الکالو و موفه بسیار انتزاعی

). براي فهم نظریۀ الکالو و 71: 1390وجود ندارد، لذا بین امور گفتمانی و غیر گفتمانی تمایزي قائل نیستند (سلطانی،
ل است که حول یک دال هاي سیااي از نشانهموفه باید برخی از مفاهیم آن را توضیح داد: گفتمان (گفتمان مجموعه

بندي یعنی مفصلبندي (کند)، مفصلشوند و این مجموعه جهان را در درون خود معنادار میبندي میمحوري مفصل
بندي بندي است. در مفصل)، ساختار شکنی (نقطه مقابل مفصلگردآوري عناصر مختلف و ترکیب آنها در هویتی نو

شود)، دال (دال عبارت است از دال زبانی و تار شکنی مدلول از دال جدا میشود و در ساخمدلولی به دالی چسبیده می
غیر زبانی که در چارچوب گفتمانی خاص بر یک مدلول داللت دارد)، مدلول (معنا یا مصداقی است که در چارچوب 

ناور (دالی است که شود)، دال ششود)، نشانه (به ترکیب دال و مدلول گفته میگفتمانی خاص به یک دال نسبت داده می
شود، لذا چند معنایی است)، دال مرکزي (مهمترین هاي متعددي به آن نسبت داده میهاي متخاصم مدلولتوسط گفتمان

کنند)، هویت فردي، گروهی و گفتمانی هاي آن گفتمان با محوریت آن معنا پیدا میدال یک گفتمان است که سایر دال
هاي گیرد)، گفتمانگفتمانی در این نظریه در تقابل و تفاوت با اغیار شکل می(هویت چه فردي، چه گروهی و حتی 

-هاي مورد نظرش مفصلهاي مورد نظر خود را به دالشود که بتواند تمامی مدلولحاکم و پیرامونی (به گفتمانی گفته می
شوند)، هژمونی (به ایجاد محسوب می ها، گفتمان پیرامونیها به اجماع برسد. مابقی گفتمانبندي کند و جامعه بر سر آن

شود، عنصر شود)، عنصر و وقته (هر دال و مدلولی که در یک گفتمان جذب میاجماع در جامعه بر سر یک دال گفته می
 )35-28: 1389شود، وقته نام دارد). (یورگنسن و فیلیپس،و هرآنچه که طرد می

 
 مدل ترکیبی دو نظریه 1-5

هاي کالن و انتزاعی حاکم بر یک عصر یا دوره یا توان در تحلیل گفتمانو و موفه را میتعریف و نظریۀ گفتمان الکال
توان جهت توصیف، تفسیر و تبیین متونی که بر اساس کرد و تعریف و نظریۀ انتقادي گفتمان را میجامعه استفاده

استا در این مقاله از نظریۀ گفتمان الکالو اند، به کار برد. در همین رهاي مسلط و پیرامونی شکل گرفتههاي گفتمانویژگی
کنیم هاي گفتمانی حاکم بر جامعۀ عصر داستان افشین و بودلف استفاده میبنديهاي کالن و صورتو موفه براي تحلیل

 هاي خرد متنی بهره خواهیم گرفت تا بتوانیم با ارتباط دادن این دو سطح خرد وو از تحلیل گفتمان انتقادي براي تحلیل
 بخش و انتقادي از سازوکارهاي اعمال قدرت در متون ادبی نائل شویم. کالن به یکدیگر به تحلیلی رضایت

 
 تحلیل گفتمان داستان افشین و بودلف  -2
 هاي کالنتحلیل 2-1

بر اساس دهند. سامان می» هاآن«و» ما«کنند که ذهنیت سوژه را در راستاي دو قطب اي عمل میها به گونهگفتمان        
-آن-ي ماها را در قالب دوگانهگیرد که او تمامی پدیدهاي شکل میهمین ذهنیت دوگانه کلیه رفتار و کردار سوژه به گونه

برجسـته  » مـا «شـود.  رانی در کردار وگفتار سوژه نمایان میسازي و حاشیهریزد و این دوگانگی به صورت برجستهها می
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هـاي متخاصـم بـراي    رانی استراتژي کالن گفتمانسازي و حاشیهشود. بنابراین برجستهیبه حاشیه رانده م» هاآن«شده و 
 یابی به قدرت در سطح جامعه است.مبارزة با یکدیگر براي دست

هاي متعددي تشخیص داده شد که با یکدیگر بر سر تعریف کردن در بررسی آرشیو قرن پنجم، مرزهاي گفتمان     
برند. از این میان، گفتمان دین و اسالم با دال محوري پیامبر و محمد(ص) و دو خرده سر می جهان در جدال و ستیز به

گفتمان تسنن با دال محوري خالفت و تشیع با دال محوري امامت از موقعیت هژمونی برخوردارند و مابقی موقعیت 
 پیرامونی دارند.

 
 گفتمان اسالم و دین 1 -2-1

هایی است که در طول تاریخ گذشته و امروز جوامع مختلف به ویژه جوامع ن گفتمانتریگفتمان دین یکی از پرقدرت
هاي متافیزیک، خدا یا خدایان، پرستش، روح، تقدس شرقی در مناسبات قدرت نقش بازي کرده است. گفتمان دین نشانه

بندي درون این چارچوب مقولهکند و جهان را بندي میارز مفصلو ... حول محور دال مرکزي پیامبر در یک زنجیرة هم
شوند که از هاي یهودیت، مسیحیت، اسالم و ... همگی زیر مجموعۀ این گفتمان کالن محسوب میکند.گفتمانو معنا می

 این میان گفتمان اسالم در دورة مورد بحث ما موقعیت هژمونی دارد و مابقی در حاشیۀ فکري جامعه قرار دارند.
اي دیالکتیکی با یکدیگر، هاي شناور حول محور یک دال مرکزي است که در رابطهاي از دالعهگفتمان اسالم مجمو      

زمان سایر کند و به طور همدار میآورد و جهان را درون این نظام معنایی، معنیاي را به وجود مییک نظام معنایی رابطه
هللا، بنده، مسلمان، تقوا، برابري، معاد، قیامـت، اخـرت، دنیـا،    راند. به عنوان مثال اهاي معنایی را طرد و به حاشیه مینظام

اي شوند و هرکـدام در رابطـه  کافر، مشرك، حالل، حرام و ... حول محور دال مرکزي و ارشد محمد(ص) صورتبندي می
ن، فاسق، مشـرك،  یابند، نه ارجاع به جایی خارج از جهان زبان. به عنوان مثال مؤمن، مسلمادیالکتیکی با یکدیگر معنا می

کننـد و  بندي مـی کافر در ارتباط با یکدیگر طیفی از داشتن تا نداشتن اعتقاد به باوري را در درون این نظام معنایی، مقوله
شوند. به همین ترتیب هاي شناور و محوري گفتمان اسالم مانند اهللا و محمد معنی میها نیز در ارتباط با سایر دالاین دال

شده در گفتمان اسالم مانند دنیا، برزخ، آخرت/ حق، باطل/ حرام، مکروه، حالل/  گناه، بنديهاي شناور مفصلتمامی دال
 شوند.ي مداوم با یکدیگر معنا میاي برخوردارند و در رابطهمکروه، مستحب، ثواب و ...از یک هویت رابطه

کند که فرد با قرار کند و یا شرایطی را طراحی میدعوت می خواند،اسالم فرد را به درون موقعیتی که تعبیه کرده، فرا می 
-اي که گفتمان اسالم فرد را در درون آن میترین موقعیت گفتمانیگرفتن در درون آن، دعوت را بپذیرد. هویت یا بنیادي

ئات زبـانی،  دهـد و اقتضـا  است. مسلمانی موقعیتی است که وقتی فرد خود را در درون آن قرار مـی  "مسلمانی"خواهد، 
رفتاري و اندیشگانی خاصی را باید رعایت کند. فرد درون این موقعیت گفتمانی محصور شده در درون خیل عظیمـی از  

 شود.  اقتضائات و باید و نبایدهاي زبانی و غیر زبانی، تبدیل به هویتی مطیع و مفید می
ن، منافقان، مشرکان، کفار، اهل کتاب و از این دسـت  ها را به مسلمانااسالم هویت گروهی خاص خود را نیز دارد. انسان

دهـد و  ها شکل میهاي زبانی و غیر زبانی با سایر گروهگذاريکند و هویت گروه مسلمانان را به وسیلۀ تفاوتتقسیم می
 کند.هاي گروهی مانند: ترك و ایرانی و...را طرد میسایر هویت

رانی نرم و سخت به سرعت تبدیل به گفتمـان مسـلط و هژمـون    ي و حاشیهسازاسالم  به کمک ابزارهاي برجسته       
مورد بررسی ماسـت و مـا سـعی در فهـم      ةدور که قرن پنجم ه.قشود و در ي عربستان، ایران و شمال آفریقا میقارهشبه

 ورد بررسی خود، یعنی مـتن ها را با متن مآن ۀرابط تا بتوانیم- داریمرا هاي مسلط و حاکم بر این دوره گفتمان یا گفتمان
داراست نه تنها  را خود بینیم که گفتمان اسالم همان موقعیت هژمونی، می-کنیم تحلیل ،افشین و بودلف و ساختار داستان
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رقیب چنـدان بزرگـی را در مقابـل خـود      تقریباً ششم ست، گفتمان اسالم تا انتهاي قرنهم ه در حال تحکیم بیشتر بلکه
هـاي  (بـا دال یت ملی در این دوره غیرهاي گفتمان در کند.هبي اجتماعی مبارزهتمامی رقبا را از میدان  بیند و توانستهنمی

و بـه   مرکزي ایرانی، ترك و عرب)، دهریون، زردشتی، مانوي، مسیحی، یهودي و ... در جامعـه بـه حاشـیه رانـده شـده     
مورد  ةاسالم به عنوان گفتمان مسلط و هژمون در این دور. سیاست گفتمان دهندصورت پیرامونی به حیات خود ادامه می
سـو سـعی در   ، زیرا گفتمان اسالم از یکاستها نشینی آن، حفظ موقعیت حاشیهبحث، در رابطه با این غیرهاي گفتمانی

هـاي  انرانی گفتمو این مستلزم به حاشیه استدر جامعه  خود و به دنبال حفظ قدرترد کردن خود در جامعه دابرجسته
هویـت معنـایی خـود را در     دتوانمیست که هاو از سویی دیگر گفتمان اسالم با ایجاد غیریت با این گفتمان استدیگر 

در  کـه بایـد   دنگـر دشمنی می ۀها به منزلدهد و استمرار بخشد. به همین دلیل گفتمان اسالم به دیگر گفتمانجامعه شکل
-نمـی بیـرون  مرزها آن ها را از د ولی آننکقط تا مرزهاي فکري جامعه دنبال میها را فجامعه حفظ شوند، لذا آن ۀحاشی
هاي دیگر به طور کامل از ساخت گفتمانی جامعه حـذف  بعد از رسیدن به موقعیت هژمونی گفتمان اسالم، گفتمانراند. 
نیز بعد از رسیدن بـه موقعیـت    دهند و خود گفتمان اسالمشوند و کژدار و مریز به مبارزة خود براي حیات ادامه مینمی

گیرد هایی در درون آن شکل میگفتمان کند و خردههاي کالن شروع به تجزیۀ درونی میرانی گفتمانهژمونی و به حاشیه
 ها خواهیم پرداخت.کنند. در ادامه به آنکه مبارزه براي دست یابی به قدرت در سطح جامعه اسالمی را آغاز می
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و فضـاي گفتمـان    شودمیبعد از رحلت پیامبر، دال مرکزي و محوري گفتمان اسالم که تنها منبع معنا بخش بود، حذف 
. براي جانشین کردن یک دال مرکزي جدیـد بـه جـاي دال مرکـزي سـابق، دو      گرددمیاسالم دچار نوعی بحران معنایی 

گفتمان تسنن که دال مرکزي خالفت را جایگزین دال مرکـزي   :آوردمیسر برنوین حول موضوع جانشینی پیامبر گفتمان 
. در کنـد میبندي محور مرکزي مفصل همین هاي شناور موجود در گفتمان اسالم را حولدال دیگرو داند میمحمد(ص) 

ال مرکزي و محوري کردن دغیریت با این گفتمان و در واقع در تقابل و تخاصم با این گفتمان، گفتمان تشیع با جایگزین
. موضوعی که این دو گفتمان حول آن شـکل  اردبندي گفتمان رقیب دبندي متفاوت از مفصلمفصلیک امامت، سعی در 

 ۀو در واقع حاکم و نوع حکومت جامع ردسیاسی دا -. این موضوع که ماهیتی دینیاست، جانشینی پیامبر(ص) گیرندمی
ـ سیاسی کرده که هر یـک سـعی دا   -ن را تبدیل به دو گفتمان دینید، این دو گفتمانکاسالمی را تعیین می بـراي دال    درن

شدن آن در سطح جامعه بشود، کسب کننـد. طراحـی گفتمـان    مرکزي خود میزانی از مشروعیت را که منجر به هژمونیک
کـه   استیکدیگر  بندي سه گزاره در کنارکردن خالفت به عنوان دال مرکزي گفتمان مسلط، مفصلمونیکژتسنن براي ه

 گرایـی (قبیلـه  بودن حکومت(انتخاب از طریق مردم)، قریشی بودن حکومتعبارتند از: زمینی و نیستنداسالمی هم  لزوماً
(شیخوخیت مبتنی بر گفتمان جاهلی و اسالم توامان). در مقابل  سابقه در اسالم گفتمان جاهلیت) و سن و شده ازاقتباس

دینی زردشتی)،  -(مشابهت با گفتمان سیاسی و وراثت (تکیه بر وحیانی بودن آن) حکومت بودنگفتمان تشیع طرح الهی
که البته این ستیز و جدال گفتمانی منجر به پیروزي گیردمیرا براي کسب مشروعیت و هژمونیک کردن دال امامت به کار 

کردن دال مرکزي و محوري خـود، یعنـی   مونیکژ. گفتمان تسنن با هگرددمیاسالمی آن روزگار  ۀگفتمان تسنن در جامع
کلیت گفتمان تسنن را در جامعه هژمونیک کند. البته گفتمان تشیع با  دتوانمی ،خالفت به عنوان ستون فقرات این گفتمان

، بلکه در موقعیت پیرامونی به حیات خـود ادامـه   بنددبرنمیاسالمی رخت  ۀاز جامع دال مرکزي خود، یعنی امامت کامالً
سد. این دو گفتمان همـراه بـا برخـی    رمیهاي بعدي  در برخی جوامع جهان اسالم به موقعیت هژمونیک در قرن و هداد

ها در طول تاریخ گفتمان اسالم در جدال و ستیز با یکدیگر مسیر تحوالت خرد و کالن اجتماعی را گفتماندیگر از خرده
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م، حول موضوعیت جانشینی پیـامبر، دو گفتمـان متخاصـم تشـیع و     شد که بعد از رحلت پیامبر اکرند. گفتهکنمیکانالیزه 
نشینی گفتمان شدن گفتمان خالفت و حاشیهورد که منجر به هژمونیآمیهاي مرکزي خالفت و امامت سر برتسنن با دال

تغییـرات   هاي رقیب به ویژه تشـیع بعد از چهارمین خلیفۀ راشدي، علی(ع) تحت تاثیر گفتمان د.وشمیامامت در جامعه 
بخش خالفت از دایرة این گفتمـان  به عنوان یکی از منابع مشروعیت "مردم"یابد. دال اي در گفتمان خالفت راه میعمده
بخش شود؛ یعنی دال خدا به عنوان منبع مشروعیتجایگزین آن می "عربیت"و  "وراثت"، "دال الهی بودن"شده و خارج

هـاي  گذاري خود را با گفتماننشیند. البته گفتمان تسنن همچنان منطق تفاوتبخش مردم میتازه به جاي دال مشروعیت
که در گزارة   "وحی"کند نه تکیه می "تقدیر"کند و در الهی بودن حکومت بر دال رقیب، به ویژه گفتمان تشیع، حفظ می

رتباط و در واقع متناقض یکـدیگر  ابودن حکومت مورد تأکید گفتمان تشیع است و با این عمل گفتمانی دو گزارة بیالهی
کنـد  کند. مردم را از دایره خارج میبندي میبودن خالفت را تحت عنوان تقدیر به یکدیگر مفصلبودن و زمینییعنی الهی

بخشـد. تغییـر دیگـري کـه بعـد از دورة      بخش خود را نیز با گفتمان تشیع تداوم میگذاري هویتو در عین حال تفاوت
کـردن دال مـردم از   یابد، دال وراثت است. این گزاره نیز به نوبۀ خود در خارجگفتمان خالفت راه می خلفاي راشدي در

اي دارد. گفتمان خالفت با طراحـی جدیـد خـود یعنـی: خویشـاوندي بـا پیـامبر        کنندهحوزة گفتمان خالفت نقش تعیین
این هژمونی با دهد و ر جامعۀ اسالمی استمرار می(قریشی بودن)، الهی بودن (تقدیر)، عربیت و وراثت، به هژمونی خود د

یافت و گفتمـان  ن ادامهآمورد بحث ما و بعد از  ةاسالمی تا انتهاي دور ۀهاي مختلف جامعهایی در مکانشدت و ضعف
-مورد بحث تا رسیدن به موقعیت هژمونی پیش می ةو حتی در انتهاي دور ردتشیع نیز موقعیت پیرامونی خود را حفظ ک

هاي محلی دیگـر، در  گفتمان تسنن در این دورة مورد بحث با دستگاه خالفت، حکومت غزنویان و برخی حکومت رود.
مناسبات و مبارزات اجتماعی حضور دارد و از موقعیت هژمونی برخوردار است. به عبارت دیگر زبان گفتمان تسـنن در  

مقابل گفتمان تشیع با دستگاه امامان فاطمی مصر، اسماعیلیان هند  این دوره زبان سلطه، اقتدار و از باال به پایین است. در
هاي محلی دیگر، در فضاي سیاسی جامعۀ اسـالمی حضـور   و حکومت آل بویه در مرکز و غرب ایران و برخی حکومت

یین به بـاال  دارد و موقعیتش موقعیت پیرامونی است. به عبارت بهتر زبان گفتمان تشیع در این دوره زبان مقاومت و از پا
 است.
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تراشد و آن را اي میدارد و از تودة سنگیِ حوادث تاریخ پیکرهگري چکش و قلمش را برمیگفتمان چون تندیس      
اي دیگر آن را تراشید، شود به هرگونهاي که میدهد. پیکرهها قرار میدر قامت تاریخ یک دوران در مقابل چشمان انسان

نمایانند که پذیرند و چنان میهاست که این را نمیمنوط به اینکه مؤلف آن گفتمانی دیگر باشد. اما از غیرت گفتمان
کنیم، چنان نیست که به تعصبی و تزیدي کشد، بلکه بر فرق ایم و چنان معتقدند که در تاریخی که میبهترین را ما ساخته
-گویانی تاریک سیرت و این چنین احساس حقیقتی در وجود سوژهها نیستند جز دروغایم و آنیستادهحقیقت ماییم که ا

شده بگذارند. گفتمان دین، اسالم و تسنن با ساختهپیشآفرینند که حاضرند جان بر سر این حقیقت ازشان میهاي مفلوك
شکل حوادث گر به جان تودة بیچون همان تندیسشان، هاي گفتاري جدياحکام یا به تعبیر میشل فوکو همان کنش

شود ذهن و زبان خواننده از دیدن این متن (تندیس) در تسخیر این تراشند که باعث میاي میافتند و پیکرهتاریخی می
ها قرار گیرد، چه خواننده از طریق این آینه است که با افشین، بودلف، احمد، معتصم، دیگران و روزگارشان گفتمان
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دهد و خواهد، نشان میسازد که آنچه را او میاي میآینهشود، لذا گفتمان با تسخیر زبان فضاي این متن، ماترو میروبه

 نشینند.می شود و مردمان دربارة آن به قضاوتتاریخ چنین است که ساخته می
شبی با نیرویی مرموز از خواب . احمد نیمشود که تاکنون براي احمد بن ابی دواد نیفتاده استداستان از اتفاقی آغاز می

کند. داند و بی تاب و بی قرارش میکشد که آن را هیچ سبب نمیپرد، غمی و ضجرتی غیر معمول بر جانش چنگ میمی
-کند خوابش نمی برد، گویی چیزي از درون او را از خواب بیدار کرده و به سوي مقصدي نامعلوم میهرچه حیلت می
غالمی » که گفتی کاري افتاده است.«دهد دلش گواهی می» چه خواهد بود؟«کشد که یش را به پرسش میکشد نداي درون

نشیند و پگاه کنند، برمیدهد، خري را برایش زین میدارد نام او سالمه که به او نزدیک بودي به هر وقت، او را آواز می
برد و بی وقت، آخرچیزي از درون او را به سوي معتصم می گرچه پگاه است». رومو البته ندانستم که کجا می«راند می

ي او، دارد او را به سوي هدفی و مقصدي انگار چیزي از درون و بدون اراده» تربا خود گفتم که بدرگاه رفتن صواب«
نه نوبت احمد براي رود، درعین شگفتی(نه زمان بار دادن است و کشاند. با بیم و امید بار یافتن یا نیافتن نزد خلیفه میمی

-کند در حالی که درمانده و پریشان است. علت را مییابد و معتصم را مالقات میشرف یاب شدن نزد خلیفه) بار می
دارد، مأموریتی که نجات جان یابد چه افتاده است و معتصم او را به سوي مأموریتی غیر ممکن گسیل میجوید و درمی

اي هاي اساطیريها و حماسهساختار این داستان تاریخی همان فرم و ساختار افسانهبودلف از دست افشین است. فرم و 
هاي دینی انباشت شده است: انسانی توسط نیروهاي ماوراءالطبیعی ها توسط گفتماناست که براي سالیان در ذهن سوژه

نیمه  -توسط یک موجود نیمه زمینیشود تا مأموریتی را در آن سوي تاریکی به انجام برساند، مأموریتی که انتخاب می
او بعد از  -رسدها به دادش میماند و در بزنگاهاین موجود تا پایان قصه همراه قهرمان می-شود آسمانی به او ابالغ می

-رساند و تبدیل به یک قهرمان بیها آن مأموریت غیرممکن را به انجام میهاي فراوان و از خود گذشتگیتحمل مشقت
اسراییل را از چنگ فرعون نجات دهد و او با شود تا بنیود، مانند حدیث موسی که توسط خدا برانگیخته میشهمتا می

ذهن و زبان راوي  -گفتمان دینی حاکم که -شود ممکن میهاي فراوان موفق به انجام این مأموریت غیرتحمل مشقت
ریزد و تاریخ را در قالب و درقالب این فرم و ساختار می حوادث تاریخی یک دورة زمانی را -رویدادها را در اختیار دارد

 کند.  فرم یک اسطورة پیش از تاریخ که آمیخته با ذهن و زبان سوژه است به یک داستان تاریخی بدل می
شود اما نه به واسطۀ وحی و رابطۀ مستقیم چون احمد هم چون موسی از جانب خدا براي انجام مأموریتی مبعوث می 

بندي گفتمان تسنن هستند). هاي مفصلپیامبران، بلکه به واسطۀ تقدیر و مشیت الهی (تقدیر و مشیت از وقته موسی و
برد. شود و آن را به پیش میدهد، عامل انسجام میخزد، اجزاي آن را به هم پیوند میتقدیر مویرگوار در نسوج متن می
شود. (متن دراینجا به شکل رابطۀ خدا و ویاي تقدیر خداوند میشود. معتصم زبان گمأموریت از زبان معتصم ابالغ می

کند. در گفتمان تسنن، خالفت دال مرکزي و خلیفه در گفتمان تسنن اشاره دارد و آن را در قالب گزارة تقدیر تبیین می
مد مبعوث شده جانشین پیامبر و خداست، ولی رابطۀ خلیفه و خدا بر اساس تقدیر و الهام است نه وحی.) اح خلیفه،

اسراییل بودلف را از دست فرعون افشین به انجام برساند. مأموریتی که از جانب رود تا مأموریت خود یعنی نجات بنیمی
از بهر این آزاد مرد، بودلف را خطري «رود و با از خود گذشتگی خدا و از زبان معتصم به او واگذار شده است. او می

، این مأموریت سخت و »و عادت من با وي... چنان که خوي از من بشد«و مشقت  )223(ص» بکنم، هرچه باد، باد
 گردد.خوان با موفقیت بر میرساند و در قامت یک قهرمان از هفتغیرممکن را به انجام می

حمد پردازند. ااحمد بن ابی دؤاد، معتصم و بودلف و افشین قهرمانانی هستند که در این برش تاریخی به ایفاي نقش می
باك «ممکن در این داستان تاریخی همان پیامبر برگزیده شده است که باید کاري بزرگ را به انجام برساند، مأموریتی غیر

جز آن نشناسم که تو هم اکنون «)، معتصم همان فرشتۀ ابالغ رسالت است 222ص»(نداشتم که به شغلی بزرگ رفته بودم
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ماند یمه زمینی و نیمه آسمانی که تا پایان داستان همراه قهرمان داستان میجا)، همان موجود نهمان»(نزدیک افشین شوي
پیغام من است، و کی تا کی شنیده بودي که بوعبداهللا از ما و پدران ما پیغامی گزارد به «رسد ها به دادش میو در بزنگاه

خوب خدایی که در چنگال  )که سخنش تقدیر خداوند است و بودلف نیز همان بندة225ص»(کسی و نه راست باشد.
دیوي اسیر شده است و باید نجات پیدا بکند و افشین نیز اهریمن و دیو قصه است که باید شیشۀ عمرش را به سنگ زد 

روشنایی،  -کژي، تاریکی -بد، راستی -و بودلف را از دست او نجات داد. این ساختار بر اساس مرزبندي خوب
هاي دینی در جهان و بر جهان ایجاد شده است کل گرفته است که توسط گفتمانشیطانی ش -اهریمنی و الهی -اهورایی

شود تا به سوي تاریکی برود هاي غیر دینی به وام گرفته شده است. فردي از میان روشنایی برانگیخته میو توسط گفتمان
ي بازتولید خود در سطح متن و اهورایی را انجام دهد. اما گفتمان تسنن چگونه از این ساختار برا -و مأموریتی الهی
 کند؟ جامعه استفاده می

هاي این داستان عبارتند ازچهار نقش اصلی: احمد بن ابی دؤاد، بودلف، معتصم و افشین و چند قهرمانان و شخصیت     
دو قطب  نقش جانبی مانند: سالمه، حاجب نوبتی، سیاف و ... چهار بدن در این داستان در هفت جایگاه گفتمانی و در

اند. گفتمان تسنن که بر راوي داستان و در نتیجه کل مثبت و منفی در یک ساختار طراحی شده از پیش بازنمایی شده
هاي (قهرمان مبعوث شده، فرشتۀ ابالغ ها را بر اساس سلیقه و خواست خود درون جایگاهداستان حاکم است، این بدن

اهریمن قصه) این ساختار و شبکه توزیع کند، اما چرا او احمد را در  رسالت، کسی که باید نجات داده شود و دیو و
جایگاه قهرمان منجی، معتصم را در جایگاه فرشتۀ وحی، بودلف را در جایگاه کسی که باید نجات پیدا کند و افشین را 

بن ابی دؤاد مردي است  ها چیست؟ احمددهد؟ علت قرار گرفتن این افراد در این جایگاهدیو و اهریمن داستان قرار می
تر است. معتصم که دال محوري که سه خلیفت را خدمت کرده است، قاضی القضات است و از وزیران روزگار محتشم

هاي مطیع و مفید گفتمان تسنن است و در راستاي بازتولید قدرت آن زبان و گفتمان تسنن است و بودلف هم از سوژه
ها داراي هویت عربی هستند که در این داستان در مقابل هویت ه هر سۀ آنشمشیر چرخانده است، به اضافۀ این ک

هاي گفتمانی در هاي مفصل بندي شده توسط گفتمان تسنن است)، لذا جایگاهعجمی قرار داده شده است(عربیت از وقته
حت تأثیر گفتمان دیگري قطب مثبت داستان که تحت تاثیر گفتمان تسنن است به این افراد واگذار شده است، اما افشین ت

غیر از گفتمان تسنن است. او داراي هویت ایرانی است، لذا در این مبارزة نرم گفتمانی در سطح این داستان در قطب 
 منفی آن قرار گرفته است.

بلعمی اند. تاریخ در عصر بیهقی هنوز تاریخ داستان است؛ زیرا پیشتر از بیهقی بسیاري تاریخ را با داستان حکایت کرده«
مخلوطی از افسانه و داستان و تاریخ است. بیهقی با آن که خود تاریخی با نگرش علمی پرداخته است و به قول خود او، 

وارگی تاریخ اش راه نداده و راندن تاریخ را از نوع دیگر برگزیده است، ولی به داستانذهنیت باطل و ممتنع را در تاریخ
داند ولی حقیقت این گویی برکنار می). بیهقی اگرچه خود را از داستان115: 1379جهاندیده، »(هم توجه داشته است

هاي حاکم براي سالیان انباشت شده است در ژرف ساخت اي که در ذهنش توسط گفتمانهاي داستانیاست که فرم
 افتد.  می هاي زیرین اتفاقروایت او از تاریخ، حضور دارند، لذا تأثیر داستان در تاریخ بیهقی در الیه

 
 تحلیل متن داستان  2-2-2

احمد بن ابی دؤاد و معتصم و بودلف که در قطب مثبت داستان قرار دارند، در این متن با واژگان مثبت بازنمایی      
متن شود. حال به بازنمایی این افراد در اند و افشین که در قطب منفی داستان قرار دارد با واژگان منفی از او یاد میشده
و این احمد با قاضی القضاتی که داشت، از وزیران روزگار محتشم تر بود و سه خلیفت «پردازیم. احمد ابن ابی دؤاد: می
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را خدمت کرد...که دانی عداوت و عصبیت میان ایشان تا کدام جایگاه است... و دیگر دوستی که میان شما دو تن 

ي وي شدمی، برابر آمدي و سر فرود کردي، چنانکه سرش به سینه است...و عادت من با وي چنان بود که چون نزدیک
من رسیدي... با خویشتن گفتم: یا احمد سخن و توقیع تو در شرق و غرب روان است... مرا از آزادمردي آنچه آمد، گفتم 

اند و چه از تو و کردم و تو حرمت من نگاه نداشتی و دانی که خلیه و همه بزرگان حضرت وي چه آنان که از تو بزرگتر
خردتراند، مرا حرمت دارند...کی تاکی شنیده بودي که بوعبداهللا از ما و پدران ما پیغامی گزارد به کسی و نه راست 

اند... و از این نام نیکو یادگار مانده بوده بزرگانباشد؟... و هرکس از این حکایت بتواند دانست که این چه 
-ب و با نفوذي است که از صدر تا ذیل دستگاه خالفت به او حرمت می) احمد فرد صاحب منص220-226ص»(است

نهند و سخن و توقیعش در شرق و غرب روان است. مردي است خیرخواه، دانا و مشکل گشا، بیشترین حجم متن به او 
. معتصم: شود و این نشانگر برجستگی او نسبت به دیگران استاختصاص داده شده است و داستان از زبان او روایت می

 ). 221»(را از آمدن آگاه کن... خداوندامیرالمؤمنین... تو «
ي خداوند است و سوار عرب است و مقرّر است که وي در والیت جبال چه کرد و چند اثر نمود و بودلف بنده«بودلف: 

تن نپسندیدم...عزیزاً جانی در خطر نهاد تا قرار گرفت... از بهر این آزادمرد، بودلف خطري بکنم... خون مسلمانی ریخ
گناه گرفتار آمده است، اما افشین که مرد، مسلمان و مطیع خلیفه است که بی). بودلف جنگجویی آزاد221-225» (مکرماً

-اینک این سگ ناخویشتن«شود: در قطب منفی داستان قرار دارد، با واژگانی متفاوت از اهالی قطب مثبت از او یاد می
افشین... نزدیک مستحل برند... استخفافی بزرگ کرد... تو از این چنین سگی استخفاف  شناس نیم کافر بوالحسن

گوید... لرزه بر اندام او افتاد و کند و چنین گزاف میکشی؟... این چنین مرداري و نیم کافري بر من چنین استخفاف می
). این عبارات افشین را سرداري 221-225ص»(به دست و پاي بمرد... افشین جان از من نبرد که وي مسلمان نیست

داند که عجمی، ترسو، سگ صفت، مردار، ناخویشتن شناس، نا مسلمان، کافر، مستحل، بی عزت و احترام و کینه توز می
 ها که در متن براي اشاره به افشین و بودلف آمده است دقت کنید: گناه نهاده است. به این واژهچنگ در انسانی بی

                                                                                                                              افشین          
 بودلف

 سگ ناخویشتن شناس نیم کافر...........................................................بودلف القاسم بن عیسی الکرخی العج 
 .............مسکین.............................................................................................................................مستحل.

 ي خداوند/ سوار عرب.....بندهافشین...........................................................................................................
 خدمتی پسندیده کرد و بابک خرم دین را برانداخت..................................چند اثر نمود/ جانی در خطر نهاد

 این آزاد مردمردك/ سگ/عجم/ مردار...........................................................................................از بهر  
 ...................مسلماننامسلمان.....................................................................................................................
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