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  بررسي تقابل حقيقت و واقعيت در تاريخ بيهقي بر مبناي تحليل گفتمان
 

         1 پناهي فردين حسين
  چكيده

گفتـار و  (زباني  ةعصر ابوالفضل بيهقي با امكانات گسترد ةهاي جامعگفتمان يا گفتمان
...) ها و عوامل اعتقادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصـادي و  زمينه(و غيرزباني ) نوشتار

. اندداشته تاريخ بيهقيهاي حاضر در  اي بر افكار، اعمال و سخنان شخصيت تأثير همه جانبه
يكـي از افـراد حاضـر در     ،كه راوي رويدادهاي آن دوره اسـت  ابوالفضل بيهقي با وجود آن

. هاي آن دوره بوده اسـت گفتمان تاريخ بيهقي است و افكار و سخنانش تحت تأثير گفتمان
-ار و سخنان بيهقي در نگرش به حاكميت غزنويان و شخص سلطان، نشان ميدقت در افك

در اين مقاله، بـراي تبيـين نقـش بيهقـي در گفتمـان      . دهد در كالم او دوگانگي وجود دارد
، با محوريت وجود دوگانگي در سخنان بيهقي، تقابـل حقيقـت و واقعيـت در    تاريخ بيهقي

در ايـن  . شـود  و به حكومت و شـاه بررسـي مـي   كالم بيهقي و وجود اين تقابل در نگرش ا
بخشي به حاكميت غزنوي و نقش  بيهقي از ايدئولوژي در مشروعيت ةاستفاد ةبررسي، نحو

نتـايج ايـن   . شـود  ذهن خودآگاه و ناخودآگاه او در نگرش به شاه و منصب او تحليـل مـي  
رپـذيريِ او از  و تأثي» فراخـواني «دوگانگي در كـالم بيهقـي ناشـي از     دهد بررسي نشان مي

  . جانب دو گفتمان متضاد است
  .تاريخ بيهقي، ابوالفضل بيهقي، گفتمان، ايدئولوژي، مشروعيت: ها كليدواژه

  مقدمه - 1

اخير بيش از پيش مورد توجه  ةدر چند ده) ق.ه 385- 470(تاريخ بيهقي اثر ارزشمند ابوالفضل بيهقي 
ـاريخ بيهقـي صـورت گرفتـه،       با وجود تحقيقـات متعـد  . پژوهشگران قرار گرفته است دي كـه بـر روي ت
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يكي از  1كاوي گفتمان. ها و مطالعات جديدتر است اي مساعد براي پژوهش همچنان عرصه» پژوهي بيهقي«
  . هاي مختلف، از جمله متون است هاي كارآمد در شناخت و بررسي پديده شيوه

گفتمان تاريخ بيهقي نيـز همـان   اي از فرآيندهاي اجتماعي است و حضور بيهقي در  مجموعه 2گفتمان
حكومـت غزنـوي   . هاي بيهقي نسبت به حوادث و امور پيرامونش است عملكردها، سخنان، افكار و بينش

در نگرش بيهقي بـه حكومـت غزنـوي و در رأس آن    . اي است كه بيهقي با آن روبرو بود ترين پديده مهم
رات به تمجيد و ستايش از غزنويان و شخص ك بيهقي از يك سو، به. سلطان مسعود، دوگانگي وجود دارد
صورت مستقيم و غيرمستقيم، از زبـان خـود يـا ديگـران، بـه انتقـاد از       سلطان مسعود و از سوي ديگر، به

محمـد علـي اسـالمي ندوشـن توجيـه دينـي        .ها و عملكردهاي حكومت غزنوي پرداخته استسياست
به نظر او، گرايش بيهقي به انضباط و اعتدال . سته استحاكميت غزنويان را ناشي از ايمان مذهبي بيهقي دان

اش نيز در اين امر دخيـل بـوده    و احتياط از عوامل تأثيرگذار در اين دوگانگي است كه انضباط كار ديواني
يكـي،  : عباس ميالني براي اين دوگانگي دو علـت ذكـر كـرده اسـت    ). 26: 1374ندوشن،  اسالمي(است 

ـت    » عاشحيات و مقام و م«وابستگي  ـاي بس ـتبداد    ةبيهقي به دولت غزنـوي و ديگـري، فض سياسـي و اس
: دانـد  محمد حسين كرمي علت اين دوگانگي را در عوامـل زيـر مـي   ). 41- 40: 1378ميالني، (حكومتي 

جويي و اعتقاد شخصي بيهقي  پرورده شدن بيهقي در دستگاه غزنوي و وفاداري به غزنويان، پرهيز از عيب
هـاي   عباس اقبال آشتياني با برشمردن معايب روش ).157: 1379كرمي، (ن تالي پيامبرانند كه پادشاها به اين
هاي تاريخ بيهقي را در مقايسـه بـا    هاي اسالمي، يكي از مزيت نگاري كتب تاريخي كهن در سرزمين تاريخ

لطان مسـعود  ويـژه شـخص سـ    ديگر آثار تاريخي، در انتقادهاي مستقيم و غيرمستقيم بيهقي از درباريان، به
كه بيهقي براي توجيه و تبليغ حاكميت غزنويان، پادشاهان غزنوي را برتر از اسكندر  اما از اين ،دانسته است

ـته اسـت    بيهقـي،  (و اردشير بابكان دانسته، انتقاد كرده است و سخن او را بر خالف واقعيت تاريخي دانس
ـ پنجاه  عباس اقبال آشتياني، پنجاه ةمقدم: 1358 اي مرتبط با اين نوشتار، نيـره   همچنين در مقاله ).هون وشش 

جنگي و هانيه اسدپور فعال مشهد بر مبناي تحليل گفتمان، نگرش بيهقي بـه مسـعود غزنـوي را بررسـي     
آميز به سلطان مسعود،  به نظر نويسندگان اين مقاله، بيهقي با استفاده از دادن عناوين و القاب ستايش. اند كرده

                                                 
1. Discourse Analysis  
2. Discourse  
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عنوان دشمنان و مخالفان سرسخت مسعود، ياد نكردن از اعمال نيك امير محمـد،   ديان بهمتهم كردن محمو
ناديده گرفتن اعمال نامناسب مسعود و سعي در مبرا ساختن او، سعي دارد به حاكميـت مسـعود غزنـوي    

سـت و  اي كه بيهقي از مسعود غزنوي ارائه نموده، مطابق با واقعيت ني به نظر آنان، چهره. مشروعيت بخشد
ـال  (كارانه عمل نموده است  توان گفت بيهقي در نگارش تاريخ خود بسيار محافظه مي جنگي و اسدپور فع

  ). 844ـ854: 1389مشهد، 
شناخت دقيق علت ايـن  . بيهقي بيشتر كلي هستند ةهاي دوگان هاي مطرح در مورد علت نگرش ديدگاه

ـناخت بهتـر و   آو پژوهي است؛ زيرا دست دوگانگي يكي از ضروريات بيهقي ردهاي اين تحقيق منجر به ش
اي مناسـب و كارآمـد در    تر جايگاه و نقش بيهقي در گفتمان تاريخ بيهقي خواهد شد و ما را به شيوه جامع

كـاوي، بـا    اين تحقيق بر اساس مباني گفتمان. شناخت جايگاه خالق اثر در گفتمان اثر رهنمون خواهد كرد
در كالم بيهقي » واقعيت«و » حقيقت«يهقي، در پي آن است كه تقابل محوريت وجود دوگانگي در سخنان ب

بيهقي از ايـدئولوژي در   ةاستفاد ةو بر اساس آن، وجود اين تقابل در نگرش بيهقي به حكومت و شاه، نحو
بخشي به حاكميت غزنوي و نقش ذهن خودآگاه و ناخودآگاه او را در نگرش به شاه و منصب  مشروعيت

   .اي و سندكاوي بررسي شده است كتابخانه ةنتايج با استفاده از تحليل محتوا، به شيو. او تحليل كند

  فرد و گفتمان  - 2

ـتار  (گفتمان كليتي گسترده، پيچيده و منسـجم اسـت كـه متشـكل از عناصـر زبـاني       و ) گفتـار و نوش
ـادي، فرهنگـي و   زمينه(غيرزباني عوامـل زبـاني و   . اسـت ...) ها و عوامل اعتقادي، سياسي، اجتماعي، اقتص

هاي  گيري گفتمان عوامل و مؤلفه بخشند و از سوي ديگر، با شكل غيرزباني از يك سو، به گفتمان شكل مي
ـان كليتـي     . شود زباني و غيرزباني خاصي نيز تحت تأثير گفتمان در جامعه ايجاد مي ـاس، گفتم بر ايـن اس

بخشـد و آنهـا را در    معه شكل خاصي مـي هاي افراد جا ها و واكنش منسجم است كه به زبان، افكار، كنش
از نظـر  . شـود  ناميده مي 1»بندي گفتماني صورت«اين كليت منسجم در اصطالح . برد مسير معيني پيش مي

ـيار فـراوان و     گفتمان را ميان اظهارات، قضايا و گزاره ةگاه بتوانيم سيستم پيچيده و پراكندفوكو هر هـاي بس

                                                 
1. Discourse Formation 
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ـارات،  هر«ن را تعيين نماييم و و ثغور آمتنوع تعريف كنيم و حدود  گاه بتوانيم بين موضوعات، اشياء، انواع اظه
ـيم، در آن صـورت مـي   ... مندي هاي مضموني نوعي قاعده ها، قضايا، مفاهيم و يا گزينه گزاره تـوانيم   برقرار كن

   )39- 40پيشگفتار مترجم،: 1380دانل، مك(» .بندي گفتماني سر و كار داريم بگوييم كه با صورت
ـتن، و در سـطح غيرزبـاني،      فتمان در سطح زباني، كوچكگ ترين اجزاي زباني همچون واژه تا كـل م
بنابراين، افراد جامعه . گيرد ميها و عملكردهاي جامعه را دربر شترين كن ترين كنش اجتماعي تا بزرگ جزئي

ـان و    شوند كه افكار، اعمال و سخنان آن نيز به عنوان اجزا و گاه فرآيندهايي محسوب مي هـا متـأثر از گفتم
» بيشتر يك فرآيند است تا يك هويت كانونمند و مشـخص «كاوي فرد  در گفتمان. هاي آن است زايي كنش

گرِ مستقل از ديگـر اجـزا و عناصـر گفتمـان نيسـت و در       يعني، فرد يك كنش .)19: 1379، )ب(تاجيك(
ين سنجش مبتني بر ارتباط تنگاتنگ ميان فرد ا. شود هاي گفتمان سنجيده مي ارتباط با ديگر فرآيندها و مؤلفه

كه گاه يك عامل اعتقادي يا اجتماعي يا سياسي و يا فرهنگي با فرد  چنان با عناصر زباني و غيرزباني است،
شود و يا سنجش برعكس است و فرد يا افراد با عامل اعتقادي يا اجتمـاعي و   يا افرادي خاص سنجيده مي

جبري گفتمان بر  ةالبته، اعتقاد به فرآيند بودن فرد در گفتمان به معناي سلط. ودش سنجيده مي... يا سياسي و
دهـي  تأثيرگذاري و جهت. دهنده باشد تواند تأثيرگذار و جهتبلكه گفتمان عاملي است كه مي ،فرد نيست

بـه  هاي مختلف و حتـي متضـاد تأثيرپـذير باشـد؛      تواند از گفتمانگفتمان به اين صورت است كه فرد مي
اما در مقابلِ گفتماني ديگر مقاومت  ،عبارت ديگر، حق انتخاب داشته باشد؛ ممكن است گفتماني را بپذيرد

  . كند
مبتني بر يك ارتباط متقابل است كه حتي ... سنجش ميان فرد و عوامل اعتقادي يا سياسي يا اجتماعي و

ـند، چنـان    ممكن اسـت در آن عامـل انسـاني و غيرانسـاني، همسـان و داراي تأثير      ـان باش ـاي يكس كـه   ه
بخشد يا جامعه به فـرد هويـت    شناسان در اين امر اختالف نظر دارند كه آيا فرد به جامعه هويت مي جامعه
  سازد؟  سازد يا تاريخ فرد را مي دهد؟ و يا، آيا فرد تاريخ را مي مي

انتخـاب فـرد محفـوظ    چند حق هر. ناصر انساني و غيرانساني استگر تأثير متقابل ع اين سؤاالت بيان
  . گفتمان ممكن است فرد و نقش او تا حد يك فرآيند تقليل يابد ةگسترد ةاما در مجموع ،است

ها، سخنان، افكار و اعمال آنهاست و همگي آنهـا در   ي تمام شخصيت گفتمان تاريخ بيهقي در بردارنده
يكي از عناصـر ايـن گفتمـان     ابوالفضل بيهقي نيز. كنند منسجم گفتمان ايفاي نقش مي ةچارچوب مجموع
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امـا معمـوالً در تمـام ماجراهـا      ،هر چند بيهقي راوي حوادث و وقايع عصر مسعود غزنـوي اسـت  . است
ـين    . شخصيتي فرعي است ـاً هم حضور بيهقي در جريان وقايع تاريخ بيهقي حضوري فعال نيسـت و اتفاق

واند بـه عنـوان فـردي نـاظر بـر      اصلي حوادث است كه باعث شده او بت ةحضور فرعي و خارج از گردون
ـنده  ويژه آن حوادث، بهتر به بازگويي رويدادهاي آن روزگار بپردازد، به ـنج و   اي دقيـق، نكتـه   كه او نويس س

ها پيش ديده است،  هايي كه سال جزء او از رويدادها و صحنه بين است و گاه توصيف دقيق و جزءبه باريك
  .شود باعث شگفتي خواننده مي

ان و بازنمايي رويدادهاي روزگارش متأثر از شرايط اجتماعي، اعتقادي، سياسي و فرهنگـي  بيهقي در بي
فراخواندن به فرآيندي «. ناميده است 2»فراخواندن«اين تأثيرپذيري را  1لوئيس آلتوسر. آن روزگار بوده است

 ةاو را بـه سـوژ  كند و بـه ايـن طريـق    اشاره دارد كه طي آن زبان يك موضع اجتماعي براي فرد ايجاد مي
آلتوسر، عملكرد يا كاركرد ايـدئولوژي  به نظر  .)39: 1389يورگنسن و فيليپس، (» .كندايدئولوژيك بدل مي

- كند؛ شبيه صدا زدنگيرد و يا افراد را به سوژه بدل مياي است كه افراد سوژه شده را به خدمت ميگونهبه

ـا   ا صدا ميپليس يا ديگران كه وقتي فردي ر ةهاي عادي و روزمر زنند، آن فرد با شنيدن صدا به سمت آنه
شـده اسـت   » فراخوانـده «در اين حالت، آن فرد به يك سوژه بدل شده است؛ به عبارت ديگر، . گردد برمي

  ). 39- 40 :همان(
هـا را  ايدئولوژيك باشد و يا يك ايدئولوژي بتوانـد تمـام گفتمـان    ةكه فرد قابل تبديل به يك سوژاين

. دي انتخاب او معتقد بودنـد منتقدان به مقاومت فرد و آزا. رو شدبعدها با انتقادات فراواني روبهكنترل كند، 
حال، اگر به صورت متعادل قضاوت شود، بايد گفت كه در عين وجود مقاومت و انتخاب فـردي در  درهر

كه سوژه تنهـا در  يجه ايننت«ها و القاهاي گفتمان، فراخواني از جانب گفتمان نيز تأثيرگذار است، مقابل پيام
مواضع متفاوت و احتماالً متناقض براي سخن گفتن  ،هاي مختلفشود، گفتمانيك موضع فراخوانده نمي
ـان    ) 42 :همان(» .دهنددر اختيار سوژه قرار مي ـاي مختلـف و حتـي متضـاد     بيهقـي نيـز از جانـب گفتم ه

  . شده استفراخوانده مي

                                                 
1.  L .Althusser 
2. Interpellation 
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  گفتمان، قدرت، ايدئولوژي  - 3

زور  ةكاوي قدرت تنها در معناي اوليـ  در گفتمان. مان با قدرت و مناسبات آن ارتباط تنگاتنگي داردگفت
بلكه نظم حاكم بر جامعه، سلسله مراتبِ نهادينـه شـده در جامعـه و     ،رود كار نمي گري به و اجبار و نظامي

ـتر . فرآيندهاي سيستماتيك جامعه نيز از مصاديق قدرت هستند ده از قـدرت را از آراي  ما اين تعريف گس
دهنده، تغييردهنده و حتي  قدرت است و هم شكل ةدهند گفتمان، هم پديدآورنده و پرورش. ايم فوكو گرفته

هاست؛ زيرا قدرت ماهيتاً به دنبال مطيع زايي قدرت، اهرم مهم گفتمان در كنش. آن نيز هست ةكنند منسوخ
ايجاد اين نظم بدون ايجاد مشروعيت براي . جامعه است كردن، و ايجاد نظم و سيستم مورد نظر گفتمان در

ها يا معاني مشترك در  گفتمان براي كسب مشروعيت در جامعه از باورها، ارزش. پذير نيست گفتمان امكان
ناميـده  » ايدئولوژي«اين باورها و معاني مشترك اصطالحاً . گيرد هاي اجتماعي بهره مي ميان جامعه يا گروه

صورت اتوماتيـك امكانـات ديگـري را بـراي     ه از ايدئولوژي عالوه بر ايجاد مشروعيت، بهاستفاد. شودمي
ـتفاده از ايـدئولوژي   از جمله اين ؛آورد گفتمان فراهم مي ـان مخالفـت را از مخالفـان     ،كه گفتمان بـا اس امك

ـافع قدرتمنـدان حركـت مـي      گيرد و از سوي ديگر، گروه مي ـتاي من ؛ زيـرا  كننـد  هاي اجتماعي نيز در راس
ـ به صورت واقعي و يا به صورت تحريف ـ از همان ارزش شده يا تأويل ايدئولوژيِ مورد استفاده  ها و  شده 

جـا كـه ايـن ايـدئولوژي و      هاي اجتماعي گرفته شده اسـت و از آن  هاي مشترك و بنيادين گروه بيني جهان
هاي اجتماعي است، در نتيجـه،   يا گروهها و اعمال مردم  بيني ركن اساسي در زبان، اعتقادات، انديشه جهان

شود و مردم خواسته يا ناخواسته، همواره به بازتوليد سـلطه در   سلطه يا قدرت مرتباً در گفتمان بازتوليد مي
  . پردازند گفتمان مي

مفهـوم  . است» 1هژموني«رود، اصطالح  كار مي يكي از مفاهيمي كه غالباً در كنار اصطالح ايدئولوژي به
هر چند . ، شكل گرفت)1937ـ1891(2پرداز ايتاليايي، آنتونيو گرامشي ر ابتدا بر مبناي آراي نظريههژموني د

امـا كـاركرد و مصـداق امـروزيِ هژمـوني از آراي       ،پيش از گرامشي نيز اين اصطالح كاربرد داشته اسـت 
هاي بسيار  ها و مصداق پردازان و منتقدان در بافت بعدها، اين مفهوم در آراي نظريه. گيرد گرامشي نشأت مي

                                                 
1. Hegemony  
2. Antonio Gramsci  
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كه در مواردي، تقريباً مترادف با مفهوم ايدئولوژي به كـار   چنان) 468: 1388مكاريك، (كار رفت  متفاوتي به
در اين نوشتار نيز نگاه ما به مفهـوم هژمـوني در جهـت كـاركرد بنيـادين و      ). 43 :همان(گرفته شده است 

ت ميان پرولتاريا و دهقانان و يا نسبت ميان بـورژوازي و  آن در نسب ةهاي ويژ آن است و با مصداق ةگسترد
هدف ما از كاربرد مفهوم هژموني، تفسير نسبت ميـان دولـت و جامعـه در تـاريخ     . پرولتاريا ارتباطي ندارد

  . بيهقي است
مدني و دولت  ةجامع ةوي به دو سوي. در آراي گرامشي، هژموني مفهومي متفاوت از ايدئولوژي است

با وجود نوساناتي كه در نظرات او وجود دارد، در كُل، او قهـر يـا سـلطه را بـه     . داده است اهميت خاصي
بـه نظـر گرامشـي،    ). 53ــ 54: 1383اندرسون، (مدني اختصاص داده است  ةدولت، و هژموني را به جامع

ز نظـر  ا. كنـد  قهريه، اعمال سـلطه مـي   ةگذاري و در دست داشتن قو قدرت حاكم با ابزارهايي چون قانون
تواند منجر به ايجاد يك فضاي سياسي و اجتماعي پويا شود و حاكميت  گرامشي، اين فرآيند به تنهايي نمي

قدرت هژمونيك با جلب رضـايت عمـومي بـه دسـت     . عالوه بر سلطه، به قدرت هژمونيك نيز نياز دارد
فرهنگي  ةتماعي، از وجههاي اج سياسي، بايد با جلب رضايت گروه ةآيد؛ يعني حاكميت عالوه بر وجه مي

  .   و اخالقي نيز برخوردار باشد

  حقيقت، قدرت، واقعيت  - 4

قـدرت بـر وقـايع و     ةوجود تقابل ميان حقيقت و واقعيت در تـاريخ بيهقـي و نيـز تـأثير همـه جانبـ      
در چيسـت؟ آيـا   » واقعيت«و » قدرت«شود كه ارتباط  رويدادهاي جامعه باعث مطرح شدن اين سؤال مي

نيز ارتباطي تنگاتنگ و متقابل قائل شـد؟ آيـا اصـوالً    » قدرت«و » حقيقت«توان ميان  واقعيت، مي عالوه بر
  يكي است؟» واقعيت«و » حقيقت«

ميشل فوكو قدرت را منشأ همه چيز از جمله . كاوي است اين مباحث از موضوعات مطرح در گفتمان
جا كه امور و رويدادهاي جامعه  او، از آن به نظر). 302: 1379، )الف(تاجيك(حقيقت به شمار آورده است 
) صـدق (تواند منشأ حقيقـت  قدرت مي ت در سطوح گوناگون است، بنابراينمحصول روابط مختلف قدر

. حقيقت چيزي متعلق به اين جهـان اسـت  ... حقيقت بيرون قدرت نيست«: او معتقد بود). همان(نيز باشد 
هـال،  (» .شـود  و اثرات قانوني قـدرت را موجـب مـي   ... شود اشكال متعدد اجبار توليد مي ةصرفاً به واسط
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تحت تأثير فوكو معتقد اسـت حقيقـت   » تاريخ در تاريخ بيهقي« ةعباس ميالني نيز در مقال) 68- 69: 1386
وي در مورد حقيقت بر ) 37: 1378ميالني، (» .هاي قدرت مالزم است ضرورت«ريشه در تاريخ دارد و با 

به هيچ چيـز جـز آنچـه بـه راه     ... گويند خردمندان مي. است 1مدار علمي چشم حقيقت«اين باور است كه 
اي فـرا مـوقعيتي اسـت و     مقوله» ايمان« ةغافل از آن كه همين واژ) 42 :همان(» .بينم، ايمان ندارم چشم مي

  . حتي فراتر از نظام علت و معلول است
در پرتوِ آن دانسته است؛ بـه عبـارت    در اين تفكر، فوكو حقيقت را همچون واقعيت متأثر از قدرت و

تفكـر فوكـو از آن جـا    . امري محصور به گفتمان تلقي شده اسـت » واقعيت«نيز همچون » حقيقت«ديگر، 
گيرد كه او نيز همچون ژان پل سارتر حقيقت را امري فراتر از وقايع تجربـي و ملمـوس جهـان     نشأت مي

ـاي مختلـف مـي    نقد جديد نيز به گونه هاي اين نوع نگرش را در برخي نحله. ندانسته است تـوان ديـد،    ه
حقيقـت  (=كه پساساختارگراياني چون ژاك دريدا و ژوليا كريستوا نيز قائل به وجود مدلول استعاليي چنان
در ايـن انديشـه، حقيقـت امـري در     . نيستند و اساساً به وجود حقيقتي فراتر از بينامتن قائل نيستند) متعالي

در اين باور، انسان محور و مدار . ، حقيقتي وجود ندارد»موقعيت«است و خارج از  )زمان و مكان(موقعيت
در موقعيت (هر آنچه براي انسان قابل درك باشد. مالك شناخت، ادراك انسان است و بس. همه چيز است

عزيمت خردگـرا   ةنقط«. ، حقيقت است و هر آنچه شناخت انسان بر آن مسلط نشود، حقيقت ندارد)باشد
معمار و مدبر آن نه خداوند ملكوت كه انسان . انسانهاست ةاراد ةن گمان است كه تاريخ ساخته و پرداختاي

   .)43 :همان(» .ناسوت است
هاي متعدد در طول تاريخ اگر به محصور بودن حقيقت به گفتمان قائل باشيم، بايستي به وجود حقيقت

است و حقيقت را » حقيقت«مقابل مفهوم  ةيقاً نقطاين خصوصيت فرضي براي حقيقت، دق. نيز معتقد باشيم
اما محصـور   ،زمان استان حقيقت بر يگانه بودن آن در هرجا و هردهد؛ زيرا بنيواقعيت تنزل مي ةبه درج

كند؛ زيـرا در طـول   هاي متعدد و حتي متضاد و يا شايد متناقض ميبودن آن به گفتمان، آن را داراي شكل
» حقيقـت «با اين اوصاف، آنچه فوكو . متعدد و گاه متضاد با هم وجود داشته استهاي گفتماني تاريخ نظام

كه به حقيقت پرداخته باشد، با يك حركـت دوري دوبـاره بـه    است و بيش از آن» واقعيت«نامد، همان مي

                                                 
1  .  Ocular centric 
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دسترسي بـه حقيقـت مطلـق    «شود كه فوكو براي رهايي از اين امر مدعي مي. واقعيت برگشته است ةمقول
. تـوان از چنـگ بازنمـايي گريخـت    نمـي . توان از خارج از گفتمان چيزي گفـت ن نيست؛ چون نميممك

جا كه دسترسي به حقيقـت ممكـن نيسـت، پرسـش از      از آن... كنندمي» احساس حقيقت«ها ايجاد گفتمان
ـپس،   (» .حاصل اسـت صدق و كذب چيزي بي ايـن ديـدگاه فوكـو، خـود،     ) 38: 1389يورگنسـن و فيلي

شود كه خواننده نيز در درستي ايـن   ديدگاه خودش است؛ زيرا عدم قطعيت حقيقت باعث مي ةدكنن نقض
) همان(» توان از خارج از گفتمان چيزي گفت نمي«كه  از سوي ديگر، اعتقاد به اين. سخن فوكو ترديد كند

را ) فـرد (ه سـوژه ها هستند ك در اين تفكر، فرد مقهور گفتمان است و اين گفتمان. مبتني بر جبرگرايي است
  . كنند تعيين مي

» حقيقـت «اما  ،جامعه است» واقعيت«حوادث و رويدادهاي جاري جامعهـ  خواه سفيد و خواه سياهـ    
چيزي است كه بايستي وجود داشته باشد تا فرد يا جامعه به سوي سعادت گام بردارد؛ بـه عبـارت ديگـر،    

واقعيـت در ظـرف موقعيـت    . شود و نبايد مربوط مي بايد زة بود و نبود، و حقيقت به حوزةواقعيت به حو
قدرت به واقعيـت  . عمل قدرت قرار دارد ةدر حيط) زمان و مكان(گيرد و موقعيت زماني و مكاني قرار مي

حقيقت روح متعالي جامعه يا همان آرمان . برد دارد و يا آن را از بين مي برد، نگه مي دهد، پيش مي شكل مي
و گـاه  ) نمود قوي يـا ضـعيف  (گاه ممكن است در كليت جامعه نمود پيدا كند خردمندان جامعه است كه
معناي واقعيت يافتن حقيقت در جامعه است و در ايـن   نمود حقيقت در جامعه به. ممكن است نقض شود

اما گاه ممكن است واقعيت جامعه برخالف حقيقت باشد كه در اين حالت  ،صورت، واقعيت سفيد است
ـبت ميـان     در اين .واقعيت سياه است جا، نمود يا عدم نمود حقيقت در جامعه مورد نظر ما نيست بلكـه نس

اما حقيقت  ،واقعيت امري نسبي و متكثر است. حقيقت و واقعيت، و مناسبات آنها با گفتمان مد نظر ماست
منبـع   حقيقت مطلق بمثابه يك. همين خاطر است كه فراگفتماني است امري مطلق و واحد است و دقيقاً به

هـايي از حقيقـت مطلـق     اين پرتوها هر يك شاخه. شود شماري از آن ساطع مي نور است كه پرتوهاي بي
ـتيزي و مهـرورزي از جملـه شـاخه     هستند؛ يكتاپرستي، عدالت، آزادي، كمك به مستضعفين، ظلم هـاي   س
بشـر همـواره    اين حقايق در طول تمدن. شوند حقيقت مطلق هستند كه همچون پرتوهايي از آن ساطع مي

اند و ارزش و تقدس آنها منوط به واقعيت يا عدم واقعيت آنها نبوده است؛  محترم، ارزشمند و مقدس بوده
ـان نيسـت، چنـان    ةعبارت ديگر، ارزش حقيقت وابسته به قرار گرفتن در حيط به كـه اگـر فرضـاً در     گفتم
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طلبي بـراي مـردم    ان عدالت و عدالت، همچنان آرم)واقعيت نيابد(= اي هيچ گاه عدالت عملي نشود جامعه
ة مهم ايـن  نكت. زندگي انساني هستند ةها نيازهايي فطري و بايست آن جامعه مقدس و محترم است؛ زيرا اين

هايي از حقيقت در جامعه نمود پيدا كند، واقعيت يافتـه اسـت و ايـن بـه      گاه شاخه يا شاخهجاست كه هر
گفتمان، و در نتيجه، وارد شدن آنها به مناسبات قدرت اسـت؛   يافته در معناي محصور شدن حقايقِ واقعيت

اما در  ،برد آن شود برد و يا بالعكس، ممكن است مانع از پيش يافته را پيش مي يعني قدرت، حقيقت واقعيت
ـيچ وجـه در گفتمـان     يافته است، به هايي از حقيقت واقعيت هر حال، حقيقت مطلق كه منبع اصليِ شاخه ه

امـا   ؛ه است و همچنان ارزش آن فراگفتماني، و به تبـع آن، فـرا زمـاني و فـرا مكـاني اسـت      محصور نشد
  . بالعكس، گفتمان امري محدود به زمان و مكان است

راحتي  واقعيت به. تداللي استو در نتيجه، اس اي عقلي اي گفتماني است، بنابراي مقوله رساختهواقعيت ب
ـتدالل    اما حقيقت به ،گذارد فاهيم زباني ميآنچه را كه دارد در اختيار عقل و مهر پـذير   راحتـيِ واقعيـت اس

ـيت فرازبـانيِ حقيقـت    . شود ها و تعابير متفاوت از حقيقت مي نيست و اين منجر به برداشت اين خصوص
هـاي   باعث شده كه برخي به اشتباه حقيقت را امري نسبي و منوط به فهم و برداشت انسان يـا تغييـر دوره  

اي از حقايق داشته باشند؛  يك، تعاريف جداگانهت كه افراد و نهادها ممكن است هرشكي نيس .تمدن بدانند
ـاي متعـدد و گـاه متضـادي از حقـايقي چـون آزادي، عـدالت و حتـي          براي مثال، امـروزه بـا تعريـف    ه

ـتي  تواند توجيه د اما اين نمي ،روبرو هستيم) همچون توجيهات مسيحيان در اعتقاد به تثليث(يكتاپرستي رس
ـتند كـه       . براي نسبي بودن حقيقت باشد پرستش وجودي برتـر، آزادي و عـدالت مفـاهيمي ارزشـمند هس

. هـا نشـده اسـت    ها از اين ارزش گاه تعابير متفاوت، متضاد و حتي متناقض منجر به رويگرداني انسان هيچ
هد همگان به وجود ذات د هايي شهودي كه والتر ترنس استيس از اديان مختلف دنيا آورده، نشان مي تجربه

اما تالش براي شناخت و توصيف چيستيِ ايـن حقيقـت اسـت كـه      ،و حقيقتي مطلق و متعالي علم دارند
ـتيس،  (منجر به تعابير متفاوت و حتي گاه متناقض شده است  جـا منظـور از    در ايـن ). 112ــ 29: 1388اس

مفاهيم زباني و ذهني انسـان در   بلكه اين ناشي از ضعف ،تناقض، تناقض در چيستيِ حقيقت مطلق نيست
  . فهم و توصيف حقيقت متعالي است

شمار  هاي بي هاي متعدد و مطرح شدن سؤال باعث افزوده شدن باب» حقيقت و واقعيت«مبحث  ةادام
افالطون تا روزگار ما جدال بر سر چيستيِ حقيقت و تمايز يا عدم  ةدانيم، از دور جا كه مي تا آن. خواهد شد
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تشـريح جوانـب ايـن جـدالِ دور و دراز در ايـن      . قت و واقعيت، همچنان پابرجا بوده و هستتمايز حقي
اي شهودي و فطـري اسـت و آوردن آن بـه قالـب      همين بس كه حقيقت متعالي مقوله. گنجد نوشتار نمي

مباحث در مجموع، با توجه به . پايان خواهد شد هاي غالباً دوري و بي مفاهيم زباني منجر به بحث و جدال
در بعد وجودي، باور . توان بررسي كرد گفته شده، حقيقت مطلق را از سه بعد وجودي، معرفتي و زباني مي

ها و تضادهاي مختلف در تعريف  گير است و حتي وجود برداشت به وجود حقيقت، باوري فطري و همه
  . و تفسير حقيقت، مانع از كنار گذاشتن مفهوم حقيقت نشده است

عرفتي، حقيقت مطلق همان خير مطلق است؛ زيرا كاركرد حقيقـت اساسـاً تـأمين و تضـمين     در بعد م
ـ  . كه واقعيت هميشه توانايي چنين چيزي را ندارد هاست، در حالي نيكي حـق و   ةحقيقت مستقيماً بـا مقول

  . است) راستي، صدق، درستي(=  Truthكه معادل انگليسي حقيقت نيز  شود، چنان راستي مرتبط مي
گنجد؛ زيرا شناخت خيرِ مطلق  ر بعد زباني، حقيقت مطلق با تمام جوانبش در قالب مفاهيم زباني نميد

شناخت عقليِ ذات . همان قدر دشوار و ناممكن است كه شناخت ذات صاحبِ خير مطلق؛ يعني خداوند
كه  يم است، حال آنخداوند و به تبع آن، حقيقت مطلق، منوط به قرار گرفتن ذات باري تعالي در قالب مفاه

ـار و نيـز شـاخه     نشانه. گنجد خداوند در قالب مفهوم نمي هـايي از   هاي علم و حكمت و قـدرت پروردگ
اما شناخت هـر چنـد انـدك از     ،توان شناخت و در قالب مفهوم درآورد حقيقت مطلق را با ابزار عقلي مي

ن  : گنجد تجربه نيز در قالب مفهوم نميپذير است و اتفاقاً اين  شهودي امكان ةحقيقت مطلق تنها با تجرب مـ
سانُهاهللاَ كَل ل رفممكـن   ها در شرايطي خـاص  بلكه تمام انسان ،شهودي تنها خاص عرفا نيست ةتجرب. ع

  . چند اندك، دست يابنداست به تجربياتي شهودي، هر

  تقابل حقيقت و واقعيت در كالم بيهقي  - 5

گر روايت خاصي از حقيقت اسـت و   ر حقيقت، بلكه گزارشگ به نظر عباس ميالني، بيهقي نه گزارش
هاي تـاريخيِ زمـان او شـكل گرفتـه اسـت       گري نيز به اقتضاي منافع خصوصي و محدوديت اين روايت

همـان قيـد و بنـدها، قراردادهـا،     » هاي تاريخي محدوديت«و » منافع خصوصي«اين ). 38: 1378ميالني، (
ـابع ايـن      كنـد و روايـت   مان براي بيهقي ايجاد ميها و هنجارهايي است كه گفت دهي جهت گـري بيهقـي ت

به قول . شود اي گفتماني تبديل مي گري او به برساخته شود؛ به عبارت ديگر، روايت فرآيندهاي گفتماني مي
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ست  شخصيتيت تا روايت حقيقت؛ نوعي حديث نفس تاريخي اس ةتاريخ بيهقي بيشتر يك تجرب« ميالني،
 :همان(» .هاي مالزم چنين شخصيتي در متن روايت او از حقيقت راه يافته است ديتمحدو ةتاريخي و هم

41 -39(.  
- اش را از جامعه و محيط پيرامونش گرفته است و گفتمان يا گفتمان بيهقي رنگ و مايه ةسخن و انديش

ابـه  هاي حاضر در تاريخ بيهقـي بمث  اگر شخصيت. اندهاي رايج به سخن و فكر او شكل و جهت بخشيده
آفرينان ميدان حوادث و رويدادهاي آن روزگار هستند، نقش ابوالفضل بيهقي بيشتر شبيه به  بازيكنان و نقش

داستان جريان بازي است و گاه از نگريستن آن همه تعقيـب و گريـز    فكر و هم يك تماشاگر است؛ گاه هم
خيزند و مشتي حطام حرام گرد كنند وز ندانم تا اين نوخاستگان درين دنيا چه بينند كه فرا«: شود زده مي دل

 /1: 1388بيهقـي،  (» .را آسان فراگذارند و با حسرت برونـد  بهر آن خون ريزند و منازعت كنند، و آنگاه آن
بيهقي از يك سـو  . اين دوگانگي ناشي از تأثيرپذيري بيهقي از دو يا چند گفتمان متضاد با هم است .)407
عنـوان  ثر از گفتمان اقتدارگرا و انحصارطلب دربار بود و از سـوي ديگـر بـه   عنوان يك دبير درباري، متأبه

ـار و سياسـت   اي فرهيخته و پخته، متأثر از گفتمان منتقدانهنويسنده ـين    اي بود كـه درب ـاي آن آرمـان چن ه
   . كرد گفتماني را عملي نمي

هـاي   واقعيت. عالي حقيقتاو از يك سو، با واقعيت روزگارش روبرو بود و از سوي ديگر، با مفهوم مت
تضادهايي كه گاه در سخنان و . كرد سياسي و اجتماعيِ روزگارش غالباً حقايق مورد اعتقادش را نقض مي

هايي كه در كالم او وجود دارد، چيزي نيست جز نوسان بيهقي در مرز  شود و تناقض افكار بيهقي ديده مي
يد نظام قدرت حاكم بـر جامعـه اسـت، سـخن او     آن جا كه سخن بيهقي در تشد. ميان حقيقت و واقعيت

ـاد از قدرتمنـدان جامعـه          ،مبتني بر واقعيت جاري جامعه است ـاهي حكيمانـه بـه انتق اما آن جا كـه بـا نگ
او در تضاد با گفتمـان سياسـي    ةوقتي سخن درست و حكيمان. پردازد، سخن او مبتني بر حقيقت است مي

گـاه  . وزگار او حقيقت متعالي را در جامعه محقـق نكـرده اسـت   حاكم باشد، اين يعني، گفتمان حاكم بر ر
شـود و گـاه    هاي او تبديل مي ها و قضاوت شود و قدرت به معيار سنجش بيهقي تسليم واقعيت جامعه مي

شود تا بيهقي  بازگويي داستان شكست انسان در كشاكش قدرت و فروپاشي بناي آرزوهاي او، تلنگري مي
در اين حالت، مبناي سخن او در تقابل . اي ديگر به جامعه و تحوالت آن بنگرد رهبه خودش بيايد و از پنج

  :با دربار و گفتمان سياسي آن دوره است
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پايان آمد و احمق كسي باشد كه دل درين گيتي غدار  اين است علي و روزگار درازش و قومش كه به«
؛ )51 :همان(» و خردمندان بدو فريفته نشوندهيچ چيز شمرد  فريفتكار بندد و نعمت و جاه و واليت او را به

ـاالر كجـا شـد؟     عاقبت كار دو سپاه«: نويسد پس از شرح مفصل عاقبت كار اريارق و حاجب غازي مي س
ـيار    كه گفتي هرگز نبوده است و زمانه و گشت فلك به پايان آمد چنان همه به ـين بس فرمان ايزد عز ذكره چن

» .يي كه زمانه دهد، فريفتـه نشـود   نعمتي و عشوه ردمند آن است كه بهكرده است و بسيار خواهد كرد، و خ
ـ 178 :همان(بيهقي در جاهاي ديگري نيز به مناسبت موضوع چنين سخناني را آورده است  .)234 :همان(

  ). 613و 407و  349ـ350و  188و  177
مقابل گفتمـان   ةگفتمان، نقطاين . گرايانه، گفتمان بيهقي مبتني بر تقاعد دروني است در اين سخنان حق

يـا بيگانـه يـا    » غير«كند كه خود را  ها و عبارات كسي استفاده مي از واژه«آمرانه و اقتدارگراي دربار است و 
ـنا و محـرم   »خـودي «بلكه بر اساس متقاعدسازي دروني خـود را   ،داند يك قدرت بيگانه نمي ةنمايند ، آش
  )41پيشگفتار مترجم،: 1380دانل، مك(» .داند مي

نگرش به حاكميت غزنويان و نگرش به شخص شاه و مقام او، دو شاخص مهم در نشان دادن نوسان 
  . بيهقي ميان حقيقت و واقعيت است

  نگرش به حكومت - 6

هاي آنها در  به حاكميت غزنويان و در نگرش به پيامدهاي اعمال و سياست ابوالفضل بيهقي در نگرش
  :گي در دو بخش الف و ب بررسي شده است اين دو سويه. قبال جامعه نگرشي دو سويه دارد

ـ نگرش مبتني بر حقيقت اگر بيهقي در جاهاي مختلف اثرش از حاكميت غزنويان تمجيد كرده  :الف 
هاي دولت غزنوي در قبال جامعـه سـخناني ديگـر     ه در ارتباط با پيامد سياستويژ است، در خالل متن، به

  : هايي از اين موارد آمده است در اين بخش نمونه. ها در تضاد است دارد كه با اين تمجيدها و ستايش
هـاي سياسـي متعـددي در     ها و قتل ها، ستم ها، مصادره هاي ابوالفضل بيهقي، چپاول با توجه به گزارش

هايي بود كـه در روزگـار بيهقـي جريـان      ها واقعيت اين. »وليكن بازجستي نبود«مسعود انجام گرفت  ةدور
 ةهاي ناحق، ستم به مردم و مصـادر  ريزي خون. داشت و حاكميت غزنوي مسؤول اصليِ اين رويدادها بود

وجـود ايـن   . دكـر  ستيزي را نقض مـي  هايي بود كه حقايقي چون عدالت و ظلم ناحقِ اموال مردم، واقعيت
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ها معتقد بود، ناخودآگاه توجه بيهقي را به سوي دستگاه  هاي سياه و تقابل آن با حقايقي كه بيهقي بدان واقعيت
كرد؛ دستگاهي كه در نگاه خيرانديشاني چون بيهقي، بايد مجري و حافظ حقايق ارزشمند در  حاكم جلب مي

ـتقيم و        ديد كه حاكميت خود باعث و اما وقتي مي ،جامعه باشد ـانيِ نقـض حقيقـت در جامعـه اسـت، مس ب
در : اش شاهد آنها بوده است هاي روزگاري پرداخته است كه قبالً در ايام جواني غيرمستقيم به انتقاد از واقعيت
مردي متهور و ظالم بود، چون دست «نويسد كه او  مي ،صاحب ديوان خراسان ،بيان كارهاي ابوالفضل سوري

» .ضعفا رسيد اندازه ستد و آسيب ستم او به هاي بي خراسان، اعيان و رؤسا را بركند و مال او را گشاده كردند بر
ـيد، بـراي    هايي از ستم و چپاول سوري به امير مسعود مي كه گزارش با وجود آن .)405 /1: 1388بيهقي، ( رس

سعود بـدون توجـه   آمل، سلطان م ةدر واقع). 405ـ   406 :همان(مسعود تنها ثروت و منافعش اهميت داشت 
آن،  ةبه وضعيت اقتصاد و معيشت مردم آن نواحي، آنها را ملزم به پرداختن خراج هنگفتي كـرد كـه در نتيجـ   

» .يي سخت بزرگ حاصـل شـد   نامي مؤنات و بد«زندگي اجتماعي و اقتصادي آمل از هم گسيخت و  ةشيراز
كسي و نواحي آن را بكندند و از هر طوس«: نويسد در بيان اقدامات سپاه غزنوي در خراسان مي .)459 :همان(

ـان (» .علفـي بمـرد   كه مني غله داشت بستدند و سوري آتش درين نواحي زد و مردم و ستور بسيار از بي  :هم
كه از حسنك وزير ستايش كرده است، پس از بيان بر دار كردن او، از ايـن نكتـه نيـز     حتي با وجود آن .)634

   .)178 :همان(» .غصب بستد مسلمانان به زمين و آب«غافل نيست كه حسنك 
اين نوع نگرش بيهقي را در جاهاي مختلـف تـاريخ بيهقـي     :بـ  نگرش مبتني بر قدرت و واقعيت 

در ايـن مقدمـه،   . اي است كه بيهقي در آغاز مجلد ششم آورده است شاخص آن مقدمه ةنمون. توان ديدمي
كوشد كه  در اين مقايسه، بيهقي مي. كندر مقايسه كرده استبيهقي پادشاهان غزنوي را با اردشير بابكان و اس

اي از قـرآن   سپس، با بيان آيـه ). 86ـ  87 :همان(بابكان و اسكندر برتري دهد سالطين غزنوي را بر اردشير 
پس ). 88 :همان(ها اشاره كرده است  ها و حكومت جايي قدرت كريم به اراده و تقدير خداوند در سير جابه

اشاره كـرده كـه بنـا بـه تقـدير      » در فالن بقعت«آوردن نام حاكم يا حاكمان غزنوي، به مردي  از آن، بدون
دسـت بـه    ةسپس مقول). همان(آيند  رسد و زيردستان و فرمانبراني دور او گردهم مي خداوند به قدرت مي

ـارانش دور او    )ص(دست شدن قدرت را با رسيدن رسالت پيامبري به حضـرت محمـد   رد آمـدن ي و گـ 
پس از بيان اين مقدمات و آماده كردن ذهن خواننـده، بـه ذكـر نـام پادشـاهان      ). همان(مقايسه كرده است 

ها  در اين بخش، واژه. كه آنان ياور خلفاي پس از پيامبرند، پرداخته است غزنوي و به قدرت رسيدن آنان و اين
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، عادل، كفر، ايمان، مسلماني، اسالم، )راث حاللمي(ناصر دين اهللا، اطال اهللا بقاءه، حالل «: و عبارات ديني مانند
ـا السالم و  خلفاي پيغمبر عليه ـ » رحمة اهللا عليهم ـار بـرده اسـت    ه را ب ـان (ك ـين از واژه ). 89 :هم ـاي   همچن ه
  ). همان(در توصيف سالطين غزنوي استفاده كرده است » آفتاب، صبح، شفق و ستاره«: خوشنامي چون

ـ      ةروحاني اسكندر در تفكر دور ةـ با توجه به جنب  انتخاب اردشير بابكان و اسكندر ـ اسـالمي  ايرانـي 
ـين  . انتخابي هدفمند است منزلت اين دو شخصيت در اذهان مردم باعث شده كه بيهقي از ميان شاهان پيش

ـته،     پـس چنـان گـويم كـه فاضـل     «: هاي آنها برگزيند عنوان مهمترين نماينده اين دو را به تـرِ ملـوك گذش
» .يكي اسكندر يوناني و ديگر اردشير پارسي: اند تر بودند، وزان گروه دو تن را نام برده كه بزرگاند  گروهي

ـته   پس از آن، به نكوهش اعمال اسكندر پرداخته است و در مورد اردشير نيز با اشاره) 86 :همان( اي سربس
البتـه  . ن غزنوي قـرار دهـد  اي فروتر از جايگاه شاها به محاسن حكومت او، تالش كرده كه او را در مرتبه

دهد كه بيهقي  توان گفت كه عدم نكوهش اردشير و حتي اشاره به نكات مثبتي از حكومت او، نشان مي مي
تـر چيـزي كـه از وي     اردشير بابكان، بـزرگ «: تا حدي هر چند اندك، از عاليق ملي برخوردار بوده است

د و سنتي از عدل ميان ملوك نهاد و پس از وي ي عجم را بازآور روايت كنند، آن است كه وي دولت شده
هايي از اعمال شـاهان   در هر حال، آوردن نمونه .)87 :همان(» .گروهي برآن رفتند و لعمري، اين بزرگ بود

گرايـي در جامعـه    هايي از ملـي  باستان، و تالش براي برتري دادن شاهان غزنوي بر آنان، بيانگر وجود رگه
عنوان گفتمـاني   اي وفادار و وابسته به حاكميت، به اين گرايشات به عنوان نويسنده كه بيهقي به است، طوري

رقيبِ گفتمان سياسيِ حاكم نگريسته است و با برتري دادن شاهان غزنوي بر شاهان باستان، در پي منكوب 
   .كردن گفتمان رقيب بوده است

سـعي دارد بـراي حاكميـت يـك     بيهقي پس از برتري دادن گفتمان سياسيِ حاكم بر گفتمان رقيـب،  
هـاي   سازيِ واقعيـت  قرآن و همسان ةبراي اين كار، به تفسير سياسي و هدفمند آي. هژمونيِ قوي ايجاد كند

اصـل  «كه  گفتمان سياسي حكومت غزنوي با توجه به اين. پردازد روزگار غزنويان با وقايع صدر اسالم مي
و نيز با توجه به نژاد غيرايرانيِ شـاهان  ) همان(» ل ذكربزرگان اين خاندان بزرگ از كودكي آمده است خام

ب  سـازي   اين خاندان، در تقابل با گفتمان ملي قرار گرفته بود و حتي پيش از اين، تالش غزنويان براي نَسـ
نيز به جايي نرسيده بود، درنتيجه، بيهقي سعي دارد كه از يك سو، جايگاه شاهان باستان را در مقابل شاهان 

جا كه در اسالم هويت نژادي و ملي مالك مشروعيت نيست، بيهقي  نزل دهد و از سوي ديگر، از آنغزنوي ت
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. با تفسيرهاي هدفمند و سياسي، سعي دارد كه با استفاده از گفتمان اسالم، براي غزنويان مشروعيت ايجاد كند
ـبب رواج و   سـوي ديگـر، بـه   سازي از يك سو، بار ايدئولوژيك و اقتدارآميز دارد و از  مشروعيت ةاين شيو س

تر است و  هزينه تر و كم تثبيت كامل دين اسالم در جامعه، تحميل مشروعيت سياسي از اين راه به مراتب آسان
ـا باعـث    ةهژمونيك نيز هست؛ زيرا در جامع اسالمي از اقبال بيشتري براي پذيرش برخوردار است و چه بس

   .و تشديد نظام قدرت حاكم كمك خواهد كرد ايجاد نوعي رضايت عمومي شود و اين به تثبيت
 ،گفتمان آمرانه، حول يـك موضـوع  . گفتمان به كار رفته در اين خطابه، گفتماني آمرانه و اقتدارگراست

دارد  كنـد و مخاطـب را از نزديـك شـدن بـه آن يـا ترديـد در آن برحـذر مـي          حريمي تابومانند ايجاد مي
ـترس  ). 36- 37پيشگفتار مترجم،: 1380دانل، مك( استفاده از مفاهيم ديني، باعث ممتاز شدن و غيرقابل دس

بيهقي سعي دارد با پيوند دادن چندوچون حكومت غزنوي به تاريخ اسالم، به طـور  . شود شدن واژگان مي
اي از تقدس را  غيرمستقيم عالوه بر ساختن يك اصل و نسب انتزاعي براي غزنويان، در ذهن خواننده هاله

بدين ترتيب، فرد به قدرت رسيده مأمور اجراي احكام و مقدرات خداست و كس . ايجاد كندگرد نام آنان 
درك مردمان از دريافتن آن عـاجز مانـده اسـت، و    «را به كنه ماهيت و جوهرة پادشاهي او علمي نيست و 

ست و گفتار رسد و هر چند اين قاعده درست و راست ا كس را نرسد كه انديشه كند كه اين چراست يا به
   .)88 /1: 1388بيهقي، (» .ناچار است راضي بودن به قضاي خداي عز و جل

هاي  گريزي و تفسير سياسي و هدفمند مفاهيم و گزاره جا انجام داده است، منطق كاري كه بيهقي در اين
لين مري. عنوان يك دبير درباري عمل كرده است عنوان يك مورخ عمل كند، به كه به ديني است و بيش از آن

ـيش از ايـن     هاي ديني به خاطر آن است كه بيهقي نمـي  والدمن معتقد است اغلب اين نوع اشاره خواهـد ب
ـاب و اقنـاع خواننـده       يعني از گزاره) 133: 1375والدمن، (سخن بگويد  هاي ديني در جهـت فصـل خط

هـا،   مفاهيم و گزاره اعتقادي قوي اين ةهاي ديني و جنب معناي گسترده و تفسيري گزاره. استفاده كرده است
  . عاملي است كه باعث شده بيهقي از آنها به صورت خودآگاه يا ناخودآگاه بهره ببرد

ها گفتمان رايج در اغلب آثار درباري يا مربوط به دربار در دنياي كهن بود و عـالوه بـر    اين نوع خطبه
 /1: 1385جويني،  ؛2- 14: 1383منشي،  ؛5: 1382طوسي، (شود  تاريخ بيهقي، در آثار ديگري نيز يافت مي

بلكه گفتمان سياسي رايج در اغلـب جوامـع دنيـاي     ،اين سيستم حاكميت تنها خاص ايران نبود). 13- 14
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دانست كه فراتر  در فرانسه نيز تا پيش از انقالب كبير، پادشاه، حاكميت خود را يك حق الهي مي. كهن بود
  ). 13: 1384كورزين، (از خواست مردم بود 

: 1375والـدمن،  (شناسـد   سياسي در ادوار كهـن مـي   ةها را به عنوان يك نظري دمن اين گونه خطابهوال
ـين شـده اسـت و     بر اساس اين ايدئولوژي، از آن). 133 جا كه رسيدن به قدرت امري مقدر و از پيش تعي

معه خواسـت  رساند، بنابراين، تمام تحوالت سياسي جا خداوند متعال هر كس را كه بخواهد به قدرت مي
 ةكه فـردي گمنـام باشـد، قـدرت او معلـول اراد      پروردگار است و هر آن كس كه به قدرت برسد، ولو آن

بنابراين، فرمانبرداري از اين فرد واجب، و مخالفت و دشمني با او بمثابه دشمني با خواست . خداوند است
گمنـام در آثـار مختلـف بـه      اين فرد). 87ـ   89 /1: 1388بيهقي، (و مشيت خداست و كاري عبث است 

» يك كس«و ) 5: 1382طوسي، (» يكي را از ميان خلق«، )88 :همان) (يك نفر(»مردي«: هايي چون صورت
  . آمده است) 13 /1: 1385جويني، (

ـين كـه از    1ها يك كنش گفتاري سازي از سوي ديگر، اين توجيهات و مشروعيت است و نويسنده هم
ومت غزنوي استفاده كرده، امكان هرگونه مخالفـت رسـمي و علنـي را از    هاي ديني براي توجيه حك گزاره

در گفتمان سياسي حاكم، اطاعت از پادشاه موجب سعادت، و نافرماني . مخالفانِ غزنويان سلب كرده است
اگر بندرت مقاومت يا اعتراضي صورت ). 315 /1: 1388بيهقي، (از او سبب شقاوت دنيوي و اخروي بود 

» رند و اوباش«، »عاصي«كار بردن اصطالحاتي چون  وه بر سركوب شديد، با تبليغات و با بهگرفت، عال مي
چنين  ةدر ساي. كردند فرد يا افراد معترض را از نظر شخصيتي، اجتماعي و ديني منكوب مي» كافر نعمت«و 

ـند سـخن  . شد وضعيتي توانايي و شايستگي فكري به عنوان مالك حاكميت به فراموشي سپرده مي  ةنويس
ساماني اوضاع يك جامعه است كـه   اش، بيانگر آشفتگي و بي هاي تاريخي دقتي نظر از بي چهارمقاله صرف
رسـد كـه    به نظر مـي ). 42ـ  43: 1366عروضي سمرقندي، (تواند به اميري خراسان برسد  يك خربنده مي

وجيهـات آورده، در خـور   بيهقي خود از غيرمنطقي بودن اين توجيهات آگاه است، سخني كه پس از اين ت
ها  تر باشد و گوش ها نزديك كه بر دل چون ازين فصل فارغ شدم، آغاز فصل ديگر كردم چنان«: تأمل است

  .)89 /1: 1388بيهقي، (» .آن را زودتر دريابد و بر خرد رنجي بزرگ نرسد
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  نگرش به شاه  - 7

با بيان مستقيم و با نگاهي برنگرانه سخنان بيهقي در ارتباط با مسعود غزنوي دو پهلو است؛ از يك سو 
ويـژه   اما از سوي ديگر با بيان و توصيف اعمال مسـعود، بـه   ،او را ستايش، و اعمالش را توجيه كرده است

اي ديگر از مسعود را در ذهن خواننده ترسيم كرده است كه باعث سرزنش  طرز بيان خاصي كه دارد، چهره
مر كه ناشي از همان نوسان بيهقي ميان حقيقت و واقعيت است، در اين ا. شود مسعود از سوي خواننده مي

ها، اين دوگانگي بر اساس نوع نگاه بيهقي به مسعود  در اين بخش. هاي الف و ب بررسي شده استبخش
خودآگاه  ةحوز: بر اين اساس، نگرش بيهقي را در دو حوزه بايستي مطالعه كرد. شودو اعمالش بررسي مي

  . اهناخودآگ ةو حوز
ـ  حوز  ـنده    توان آن را احساس تاريخي و واقـع  كه مي ،خودآگاه ةدر الي :خودآگاه ةالف گـراي نويس

اين انتقادها در بيان وقايع اواخر . هاي اُمرا و درباريان پرداخته است ها و پلشتي دانست، گاه به انتقاد از زشتي
چند مستبد و به هر... تقصيري نكرد ،عنهرضي اهللا  ،اين ملك»  .حكومت مسعود غزنوي نمود بيشتري دارد

تر آن بود كه هـم فـرود    و طرفه«) 710 :همان(» رايِ خويش بود، شب و شبگير كرد، ولكن كارش بنرفت
ـين       نمي ايستاد از لجاجت و استبداد، و چون فروتوانست ايستاد؟ كه تقـدير آفريـدگار جـل جاللـه در كم

از بونصر مشكان چنين نقل كـرده  . از زبان بزرگان نقل كرده استگاه انتقادها را  .)571:همان(» .نشسته بود
و ) 505 :همـان (» بپوشد اين خداوند ما همه هنر است و مردي اما استبدادي عظيم دارد كه هنرها را مي«كه 

تـا ايـن غايـت چنـدان     «كند كه  و يا از احمد عبدالصمد نقل مي) 392 :همان(» كند ناانديشه استبدادي مي«
ـتقيم صـورت گرفتـه     ) 704 :همان(» .كرد و عاقبت آن ديداستبداد  انتقاد از زيردستان مسعود به شـكل مس
گناه است  اي ديگر از انتقادها يا فاعل خاصي ندارد يا نويسنده خود گفته كه شاه در اين مسائل بي پاره. است

ايـن نـوع   . ي در آن نـدارد كه امر از قبل مقدر بوده و شـاه نقشـ   و مقصر فرد يا افراد ديگري است و يا اين
مرا چـاره نيسـت از   «گردد؛  انتقادها كه برخالف ناخودآگاه نويسنده است، غيرمستقيم به شخص شاه برمي

ها، كه ازين بيداري افزايد و تاريخ بر راه راست برود، كه روا نيست در تاريخ تخسير و  بازنمودن چنين حال
ـتم مسـعود و لشـكريانش در    ب) 450: همان(» .تحريف و تقتير و تبذير كردن يهقي پس از شرح ماجراي س
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در چنين ابواب تثبت فرمـودي،   ،رضي اهللا عنه ،بايستي كه امير«: آمل، با احترام از كار او انتقاد كرده است ةواقع
» .رود ولكن چه چاره است، در تاريخ محابا نيست و سخت دشوار است بر من كه بر قلمِ من چنين سخن مي

   .)459 :همان(
ـ حوز  صرف نظر از انتقادهاي مستقيم و غيرمستقيم، نگاه ابوالفضل بيهقـي بـه مسـعود     :ناخودآگاه ةب 

چون اين پادشاه در سخن آمدي جهانيان بايستي كه در نظاره بودنـدي  «: غزنوي در اغلب موارد برنگرانه است
ـا  شكرستاني بود در همه حال«؛ )16 :همان(» كه در پاشيدي و شكر شكستي ـان (» ه ـا   «؛ )155 :هم ـافتم ت راه ي

مـن   سعادت ديدار همايونِ خداوند ديگر باره يافتم، و آن نامه را بخواند و دوات خواست و توقيع كـرد و بـه  
 ةآمده است، ناشي از نگرش برنگران تاريخ بيهقياين سخنان و سخنان مشابهي كه در ) 510 :همان! (»انداخت

اين سخنان ناشي . شاه و پاك و منزه نگه داشتن او از هر عيب و خطابيهقي به مسعود غزنوي است؛ تكريم پاد
ـادي بـود    . از گفتمان درباري آن دوره است در اين گفتمانِ آمرانه، شاه فردي فراتر از درك و شناخت مـردم ع

. ايزدي همچنان وجـود داشـت   ةويژه در سرزمين ايران كه در ناخودآگاه مردم ذهنياتي چون فر به) 88 :همان(
ي ماهيت و جايگاه او واالتر از يعالوه بر داشتن باالترين مقام در مملكت، از لحاظ ماورا» شاه«در بينش كهن، 

شاه يك اَبرمرد بود و مردم عادي توانايي تشخيص و شناخت  ،آنان ةدر انديش. شد يك فرد معمولي تصور مي
ـام    در اين تفكر،. ديدند چيستي و ماهيت پادشاهي او را در خود نمي وجود و شخصيت شاه تحت شـعاع مق

ـان (گرفت؛ يعني اگر شخصي بدون خيانت به مخـدومش   شاهي قرار مي ، از راه )464و248و215ــ 216 :هم
اي  اش، در اذهان مردم به مرتبه خود تحت تأثير منصب شاهنشاهي رسيد، خودبه اعمال قدرت به حكومت مي

ـاه  . سوادي مثل طغرل سلجوقي باشد تي اگر شخص بيرسيد، ح نايافتني مي بسيار واال و چه بسا دست  اگر ش
ـيار واالتـر     ةبود، در انديش اعتقادي برخوردار مي ةاصالت خانوادگي و يا پشتوان ةاز پشتوان ـاهي بس مردم جايگ

 . آنان داشت ةعباسي شأن و منزلتي فراتر از فكر و انديش ةبر اين اساس، در تفكر مردم خليف. يافت مي

ـيف حـاالت شـاه و سـخنان او،     : هقي در مواردي چوندر مجموع، بي توصيف تاجگذاري شاه، توص
ـتنش، بـا نگـاهي       توصيف شراب خواري و هيكل و قدرت و شكار او و توصيف قصـر و جايگـاه نشس

  . برنگرانه به توصيف و ستايش شاه پرداخته است
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ـاس ناخود   بيهقي بي ـاهش و منطبـق بـا    آنكه خودش خبر داشته باشد، سير زندگي مسـعود را براس آگ
هاي گذر همگـي بـه    آشناسازي، پاگشايي، رازآموزي و آيين. تعريف كرده است 1»آشناسازي«الگوي  كهن

ـتي، گنـاه و يـا    (شود كه طي آن نوآموز از دوران پيشين هايي گفته مي مجموعه هنجارها و آيين خامي، سس
اسازي يكي از الگوهاي ذهني و عملي آشن. رسد فاصله گرفته، به بلوغ فكري، جسمي و روحي مي) ناداني

ـتار بيهقـي ديـده     . هاست و در سراسر جهان الگوهاي متنوعي دارد مشترك ميان انسان الگويي كـه در نوش
رسد كه بيان زندگي شـاهان  به نظر مي. شود، آشناسازي قهرماني و تحول از نوآموزي به اَبرمردي است مي

كه در تاريخ بنـاكتي  بخشي به آنان است، چنانهاي مشروعيت الگوي آشناسازي، يكي از راه بر اساس كهن
  ). 41- 42: 1378بناكتي، (اسكندر مقدوني بر اساس همين الگوي ناخودآگاه آمده است  ةنامنيز زندگي

الگو بيان  بيهقي سرگذشت مسعود غزنوي، از كودكي تا بزرگسالي را ناخودآگاه، بر اساس همين كهن
ـتن بـه     به اين صورت . كرده است كه در سال چهارصد و يك هجري قمري محمود غزنـوي هنگـام رف

جنگ با غوريان، برادرش يوسف را همراه با فرزندانش مسعود و محمد كه سن و سال كمي داشـتند، در  
ـند    نزد يكي از اُمـرايش گذاشـت تـا مـدتي در آن    » زمين داور«ة  ناحي ). 1/101: 1388بيهقـي،  (جـا باش

بيهقي با محور قرار دادن مسعود و به حاشيه . مورد نظر بيهقي، مسعود استشخصيت محوري و قهرمان 
پردازي، و با گـزينش مراحـل و رويـدادهايي خـاص، منطبـق بـا        راندن محمد و يوسف در سير روايت

  زمين«در . الگوي جاي گرفته در ناخودآگاهش، مراحل رشد و پرورش مسعود را تشريح كرده است كهن
كردنـد   از آنـان نگهـداري مـي   » ريحـان «هنسال و خردمند و نيز زني خدمتكار به نام زن و مردي ك» داور

بيهقي پس از شرح كارهاي مسعود در آن ناحيه، به صورت گزينشي، يكباره به شرح ). 101ـ102 :همان(
سپس به بيان تمرينات و ). 105ـ 109 :همان(هاي مسعود در اوان جواني پرداخته است  و توصيف جنگ

پرداخته ) 114ـ 116 :همان(برداري، كشتي، شكار و نبرد با شيران  اي سخت مسعود همچون وزنهه ورزش
  .) 115 :همان(» .پس از آن امير چنان كالن شد كه همه شكار بر پشت پيل كردي«. است

ـا      شكي نيست كه ابوالفضل بيهقي در بازگويي رويدادهايي كه در باال بدان ـادق اسـت ام ها اشاره شـد، ص
ـاه بيهقـي اسـت     مورد نظر ما گزينش خاص حوادث و چينش خاص آن ةنكت ـا ناخودآگ . هاست كه منطبق ب
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ـازي «الگـوي   هايي كه بيهقي در بيان مراحل پرورش و بزرگسالي مسعود آورده، منطبق با كهـن  كاركرد » آشناس
ـانواده . است ـين        جدا شدن مسعود از خ ـين داور در جهـت هم ـتادن او بـه زم الگـوي  اش در غـزنين و فرس

ـاده،  (آشناسازي اسـت   ةناخودآگاه نويسنده است؛ زيرا جدايي قهرمان نوآموز از خانواده يكي از مراحل اولي الي
ـاه  . برند راهنمايان، نوآموز را به محلي دورتر از قبيله مي). 26: 1368 ـا از ارزش و اهميـت آيينـي     ايـن جايگ ه

خـدمت  . ي مرگ آييني و انزواي نوآمـوز از جامعـه اسـت   ها به معنا انتقال نوآموز به اين جايگاه. برخوردارند
ـين الگـوي      ) 101ــ 102 /1: 1388بيهقي، (مادربزرگ عبدالغفار و ريحان خادم به مسعود  ـا هم نيـز منطبـق ب

ـازي اسـت   . آشناسازي است ـاده،  (خدمت زن به قهرمان نوآموز يكي از اصول مهم در برخي مراسم آشناس الي
و انجام تمرينات سخت و ) 104ـ 109 /1: 1388بيهقي، (عود در اوان جواني هاي مس بيان جنگ). 139: 1368
فرسا و شكار و نبرد با شيرها همگي منطبق با تمرينات و مراحل دشوارِ آشناسازي قهرماني است؛ زيـرا   طاقت

. استاز مراحل مهم آشناسازي قهرماني ) 161- 162: 1368الياده، (نبرد سخت با حيوانات درنده و شكار آنها 
ـامي و ضـعف بـه وضـعيت       قهرمان نوآموز پس از طي مراحل آشناسازي متحول مي شود و از وضـعيت خ

در باور جوامع بدوي اين انتقال از وضعيت اوليه به وضعيت ثانويه، از طريق مرگ . رسد پختگي و قهرماني مي
كه در مراحل آشناسازي، نوآمـوز  باور آنها بر اين بود . گرفت آيينيِ قهرمان نوآموز و تولد مجدد او صورت مي

ـان (شـود   بلعيده مي...) خدا يا خدايان قبيله، هيوال، كروكوديل و(توسط موجود برتر طبـق  ). 192و45و44 :هم
نوشتار بيهقي، مسعود نيز پس از گذراندن دوران تمرينات و نبردهاي دشوار به ابرمردي تبديل شـده بـود كـه    

ـان (او مـردي تنومنـد   ). 104ــ 110 /1: 1388بيهقي، (قهرمان نبرد با دشمنان بود  ـياس  )115 :هم ـان (، س  :هم
گماشت  بود و پيش از رسيدن به قدرت، بر پدرش جاسوس مي) 117ـ120 :همان(و سخاوتمند ) 110ـ114

   .)106 :همان(» .خواستند جهانيان جانب مسعود مي«و ) 146 :همان(
  نتيجه  - 8

ـنش مهـم  يچند نقش بيهقي در حوادث و رويدادهاي تارهر و مـاجرا   خ بيهقي نقشي فرعي است و ك
در نگـرش بيهقـي   . شودگفتماني محسوب مي 1اما فكر و سخن او در تاريخ بيهقي يك عمل ،سازي ندارد

او  شـة توان قطعيت و وضـوح را در سـخن و اندي   مي) غير از سلطان(نسبت به مردم و يا درباريان غزنوي 
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امـا در نگـرش او بـه حاكميـت      ،ود را كامالً آشكار كـرده اسـت  در اين گونه موارد، بيهقي موضع خ. ديد
علت اين دوگانگي را بايـد در  . ويژه در نگرش به سلطان مسعود غزنوي دوگانگي وجود دارد غزنويان و به

بيهقي از يك سـو، بـه خـاطر    . هاي مختلف و حتي متضاد با هم جستجو كردتأثيرپذيري بيهقي از گفتمان
هاي طوالني خدمت او در ديوان رسايل، متـأثر از  ن رسايل دستگاه غزنوي و سالشغل و منصبش در ديوا

سياسـي فـراوانش    بـة گفتمان آمرانه و اقتدارگراي دربار بود و از سوي ديگر، به خاطر تكامل فكري و تجر
سـلطان  سـرانجامِ   ةاش، مشـاهد كار و بار قدرتمنـدان جامعـه   ةمشاهد. متأثر از گفتمان منتقد دربار نيز بود

دربار در جامعه، در اين بينش انتقـادي او تأثيرگـذار    ةهاي خودكاممسعود غزنوي و دقت در تأثير سياست
توان گفت بر اين اساس، با در نظر گرفتن حق انتخاب بيهقي به عنوان يك سوژه در گفتمان، مي. بوده است

ا كه بيهقـي متـأثر از گفتمـان دربـار     آن ج. شده استمي» فراخوانده«كه بيهقي از جانب دو گفتمان متضاد 
اما آن جا كـه متـأثر از    ،است، فكر و سخن او در جهت تشديد نظام سلطه در گفتمان سياسي حاكم است

ـاكم و در جهـت حقيقـت و         گفتمان منتقد دربار است، فكر و سخن او در تقابـل بـا واقعيـت سياسـي ح
وجـود دو  . حقيقت و واقعيت در نوسـان اسـت  جويي است؛ به عبارت ديگر، بيهقي در مرز ميان  حقيقت

. گفتمان مختلف در تاريخ بيهقي و به تبع آن، وجود نوسان، باعث چندصدايي در كالم بيهقي شـده اسـت  
  .توان ديدهاي مختلف تاريخ بيهقي مي اين نوسان و دوگانگي را در بخش

ـ   در بعد واقع ـتقيم تالشـي ب بخشـي بـه   راي مشـروعيت گراييِ سياسي، كالم بيهقي مستقيم و غيرمس
اي است كـه در آغـاز مجلـد ششـم آورده      بارز آن خطبه ةنمون. حاكميت غزنويان و پادشاه غزنوي است

چند ضـعيف  گفتمان سياسيِ حاكم بر گفتمان هردر اين مقدمه، او سعي كرده است با برتري دادن . است
ـتفاده از ايـدئولوژي دينـي،    گرايي در جامعه و به ملي بـه توجيـه حاكميـت غزنويـان و ايجـاد       ويژه، با اس

سـعي دارد كـه    ،هژمونيك از ايدئولوژيِ رايج ةدر اين شيوه، بيهقي با استفاد. مشروعيت براي آنان بپردازد
در اين موارد، گفتمان او گفتمان آمرانه و اقتدارگراست و بـا  . به تشديد و تثبيت نظام قدرت حاكم بپردازد

ضوع مورد نظرش مخاطب را از نزديك شدن بـه آن و يـا ترديـد در آن    ايجاد حريمي تابومانند حول مو
توان در نگـرش بيهقـي بـه شـخص شـاه       بخش ديگري از تأثير گفتمان دربار را مي. برحذر داشته است

الگوي آشناسـازي،   ابوالفضل بيهقي در نگرش به سلطان مسعود، ناخودآگاه و براساس كهن. جستجو كرد
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الي تا بلوغ به صورت گزينشي و منطبق با الگوي آشناسازيِ قهرمان بيان كرده سير زندگي او را از خردس
  . بخشي به حاكميت مسعود غزنوي استاين طرح ذهني و ناخودآگاه نيز در جهت مشروعيت. است

هاي مبتنـي بـر قـدرت و     مقابل نگرش ةاوست كه نقط ةجويان بعد ديگر كالم بيهقي، سخنان حقيقت
هايي را  آگاه، زشتي ةعنوان يك مورخ و نويسند در اين سخنان، بيهقي به. زگار استواقعيت جاريِ آن رو

شود، بازگو كرده اسـت و از زبـان    كه معموالً در پرتو نظامِ تشديد سلطه در گفتمان مسكوت گذارده مي
تـي  مردان غزنوي پرداختـه اسـت و ح   خود يا ديگران، به صورت مستقيم و غيرمستقيم به انتقاد از دولت

صداقت و امانتداري بيهقي در بازگويي وقايع و . گاه انتقادها را متوجه خود سلطان مسعود نيز كرده است
رويدادها نيز خصوصيت ديگري است كه لحن خاصي به كالم بيهقي داده است و مخاطـب را وادار بـه   

ايـان رويـدادها بـه    ويـژه در مـواردي كـه در پ    در اين مـوارد و بـه  . كند سرزنش مسعود و اطرافيانش مي
پردازد، گفتمان او مبتني بر تقاعد دروني اسـت و در آن بـرعكس    هاي اخالقي و حكيمانه مي گيري نتيجه

  . گفتمان آمرانه، با بياني خودي و آشنا، با مخاطب ارتباط نزديكي برقرار كرده است
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