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  روش با بيهقي تاريخ در خان ارسالن به غزنوي مسعود نامة متني بررس

   انتقادي گفتمان ليتحل

1محدثه قدسي
 

2يدجعفر ياحّقدكتر محم  

3دخت پورخالقي چترودي دكتر مه  

  چكيده

 مطالعه و قيتحق ستةيشا اگونگون جهات از درباري مكاتبات منثور آثار انواع ميان از
 خـان  ارسـالن  بـه ي  غزنـو  مـسعود ي  اسـ يس مكاتبـات  ازي  ك ي جستار اين در .هستند
 شـده  ثبـت  آن كامل نسخةي  و كتاب در و نوشته را آن يهقيب ابوالفضل كهي  قراخان
 مناسـبات  پردازش در سندهينويي  توانا و ليتحل فركالف  مؤلّفة ازسه استفاده با است،
 كـارگيري  بـه  و ها واژه دقيق گزينش با نامه نيا دري  هقيب. است شدهي  بررس قدرت
 - راي  غزنـو  مـسعود  قـدرت  داردي  سع اخباري وجهيت و مجهول و معلوم ساخت

 نامـه  ايـن  تحليـل . دهـد  نـشان  -دنـدانقان  شكـست  از پسي  بحران طيشرا دري  حّت
  .سازد مي روشن سياسي روابط تبيين در را بيهقي زباني شگردهاي از بسياري

 گفتمـان  تحليـل  فركالف، نامه، خان، النارس ،يغزنو مسعود ،يهقيب تاريخ: هاكليدواژه
  .انتقادي

  پيشگفتار. 1

ـ  و دوره هر دري  خيتار قيحقا كشفي  برا پرارزشي و سودمند منبعي  دربار مكاتبات  افتن ي
 تـوان  يمـ  كـه  است آثاري ازي  كيي  هقيب خيتار.  است ادوار آن عيوقا ازي  اريبس اساس و شهير
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 آن در قـدرت  مناسـبات  وي  اسـ يس طيشـرا  و حـوال ا و اوضاع به آني  اسيس مكاتبات ليتحل با
 بـا  مكاتبات اي ي ر سپاهساالر ناباد،يتگ سران نامة به توان مي ها نامه اين جمله از بردي  پ روزگار

 دارد اذعـان ي  هقـ يب. كرد اشاره آلتونتاش خوارزمشاه به نامه اي ) خان ارسالن و قدرخان (انيخان
 شـود  آگـاه  آنگـاه  مرد و است گريد نبشت ديبا وكمل تخت به ملوك تخت از كه نمط نيا «كه
  ).66: 1388 ،يهقيب(» ستيچ كاري پهنا كه بداند و رديگ نبشتن كه

 و خنثـي  مـتن  هـيچ  « جملـه  از انتقـادي  گفتمان تحليل هاي فرض پيش از برخي به توجه با
 به ها متن تمام و است شده توليد خاصي موقعيت و شرايط در متني هر و ندارد وجود طرفي بي
 از و بررسـي  را گونـاگون  هاي متن توان مي) 22:1379پور، بهرام(»هستند مرتبط قدرت منبع يك
 گـرفتن  نظـر  در بـدون  البّتـه  شـد،  آگاه است، پنهان آن پشت كه اغراضي و آن دروني هاي اليه
  .داد ارائه آن از جامعي ليتحل توان ينم گرفته شكل آن در متن كهي طيشرا و تيموقع
 زبـاني  شـگردهاي  بـه  بـردن  پي هدف با خان ارسالن به غزنوي مسعود نامة پژوهش اين در
 مناسـبات  پـردازش  دري  هقـ يب نگـرش  ويي  توانـا  و تحليـل  فـركالف  هاي مولّفه براساس بيهقي
  .است شده داده نشان) انيقراخان( يشرق ةيهمسا با انيغزنو قدرت

 بـه  كـه  اي نامـه  در است توانسته گونهچي  هقيب كه شود مي داده پاسخ سؤال اين به همچنين
 فرسـتاده  خـان  ارسـالن  براي دندانقان شكست از بعد طيشرا در نظامي كمك درخواست هدف
ـ  را مـسعود  دسـتور  و دهـد  جلوه گذشته چون را مسعود شكوه و قدرت موضع شده،  بـر ي  مبن
  .سازد  ي عمل انيخان برابر در قدرت وي اسيس وجهة حفظ
 از بـسياري  در بنـابراين . اسـت  گـسترده  بسيار و اي رشته بين رويكرد يك گفتمان تحليل       
 از. ند ا پرداخته متون از مختلفي انواع تحليل به كه است گرفته انجام متنوع هايي پژوهش ها رشته
 گفتمـان  تحليـل  رويكـرد  بـا  را غزّالـي  محمـد  امام هاي نامه خود رسالة در) 1390 (درپر جمله
 و آنها موقعيتي بافت به توجه با ها نامه پژوهي سبك پژوهشگر هدف .است هكرد بررسي انتقادي
  .است بوده سبكي هاي مؤلّفه كاركرد به پرداختن
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 بـا  را مـسعود  اميـر  بـه  تگيناباد سران نامة اي مقاله در) 1387 (مشهدي ناصري و نژاد پهلوان      
 هنـري  اقنـاع  و موفّق ارتباط يك رايب نويسنده هنر دادن نشان و زباني هاي ظرفيت تبيين هدف
  . اند كرده تحليل و تجزيه كاربردي شناسي معني رويكرد اساس بر

 از اسـت  كـرده  ثبـت  خـود  كتـاب  در بيهقي كه مكاتباتي به دانند يم نگارندگان كه جا آن تا     
 ايـن  بررسي و است نشده حاضرپرداخته مقالة انتخابي روش با و انتقادي گفتمان ليتحل دگاهيد

 دسـترس  در را مهمـي  نتـايج  بيهقـي  خـاص  نحـو  بـه  نظر با و رويكرد اين به توجه با موضوع
  .دهد مي قرار خوانندگان

 وقـت  خـان  بـه  مـسعود  دربـار  از كه استي  ا نامه بيهقي تاريخ دري  اسيس مكاتبات ازي  كي
ـ ا بيهقـي . است شده فرستاده) ي  قراخان خان ارسالن (تركستان  سـلطان  توردسـ  بـه   را نامـه  ني
  ).657:1388،يهقيب رك(است شده ثبتي و كتاب در آن كامل متن و نوشته مسعود
 تحليـل  فـركالف  هـاي  مؤلّفـه  از اسـتفاده  بـا  نامـه  متن حاضر پژوهش در كه اين به توجه با
  . شد خواهد فركالف رويكرد به اي اشاره ادامه در شود، مي

  فركالف كرديرو

 مـتن  سـطح  بهي   دستور روابط و جمله سطح از مفهوم قالانت ،انتقادي گفتمان ليتحل روش
ـ  در متن و گفتمان ليتحل ازي  ا گونهي  الديم 1970 سال در).171: 1382 لز،يم(است تر بزرگ ي پ

ي هـا  پـژوهش  اكثـر  رايـ ز آمـد،  وجـود  بـه  جامعـه  در قـدرت  روابط در زبان نقشي  سازمانده
 وي  اجتمـاع  مراتـب  سلـسله  چـون ي  تموضوعا بهي  كم توجه دوران آن در زباني  شناخت جامعه
 بـارز  چهرة) -م1941(1فركالف نورمن كه نقّاد شناسان زبان««).wodak,2001:5(داشتند قدرت

ـ تعري  مبان به شتريب آنهاست،  آنهـا  نقـش  و دارنـد  وفـا  گفتمـان  از.) م1983-1926(2فوكـو  في
» سـت ا گفتمـاني  تحليـل  هـاي  پـژوهش  سـاختن  روشـمند  و فوكـو  مباحـث  كردن تر انضمامي

ـ پ مـتن  در رايي  ها يژگيو توان يمي  و هاي مولّفه از استفاده با) . 71: 1379 ،يكاش غالمرضا(  داي

                                                 
1 Norman Fairclough                                                                                                                         

2 Foucault 
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 ليـ تحل از اسـتفاده  بـا  تواننـد  يمـ  محقّقـان  نيا بر عالوه. مانند يم دهينادي  عاد قرائت با كه كرد
ـ ب مـتن  بـه  راجع كهيي  ادعاهاي  براي  محكم داتيمؤ مند نظامي  شناخت زبان  ابنـد يب ننـد، ك يمـ  اني
  ).237: 1389 پس،يليف و ورگنسني(
 اسـت  داده ارائـه  انتقـادي  گفتمـان  تحليـل  بـراي  فـركالف  نـورمن  كـه ي  ا هيـ ال سـه  الگوي در
ـ ا و ها گزارهي  سازمانده وةيش از است عبارت 1يمتن ليتحلFairclough,1992:73)رك(  كـه  ني

ي سـّنت ي  هـا  صورت شامل متن ليتحل درواقع. شوند مي مربوط گريكد ي به ها گزاره نيا چگونه
 آن از كـوچكتر ي  واحـدها  و جمـالت ي  دسـتور  ويي  معنـا  ،يواژگان ليتحلي  عني ي زبان ليتحل
  . است
ـ ا تفكيك. است آنيي  معناي  محتوا هم و متن صورت شامل هم متن ليتحل  آسـان  جنبـه  دو ني

 را صـورت  در تفـاوت  معنـا،  در تفـاوت  و شوند مي فراهم ها صورت در ضرورتاًي  معان. نيست
 ديدگاه از انتقادي گفتمان تحليل فرآيند كلي طور به). Fairclough,1995:57(كند يمي  ضرور

 Fairclough,1989:109رك( تبيــين تفــسير، توصــيف،. اســت ســطح ســه شــامل فــركالف

  .دارد ارتباط متن صوري هاي ويژگي با كه است اي مرحله توصيف. )140,141,
 شـود  گرفتـه  نظر در حليلت در بايد كه را مطالبي از يفهرست متن توصيف سطح در فركالف

 بـستة  عنـوان  بـه  تـوان  مـي  را فهرسـت  اين .كند مي مطرح فرعي و اصلي سؤال چند صورت به
 بـه  و انـه جداگ را كدام هر و بيان كلي حيطة ده در را سؤاالت اين او .گرفت درنظر وي ابزاري
ــور ــصل ط ــي مف ــرده بررس ــت ك  Fairclough,2003)و) Fairclough,1989:110-111(اس

:190_195).  
 شناساندن و معرّفي به) 2003و2001و1995و1992و1989(خود متعدد تأليفات در فركالف 
 پيوسـته  و منـسجم  طور به توان مي كه منابعي از يكي اما است، كرده اقدام خود رويكرد و نظريه
 ايـن  در. اسـت ) 1992 (2اعياجتم تحول و گفتمان كتاب يافت آگاهي وي هاي مؤلّفه به نسبت

                                                 
1Textual analysis 

2 Discourse and Social change 



  75                              ...به غزنوي مسعود نامة متني بررس                    چهل و هفتم   سال 

 ،5وجهيـت  ،4بحـث  كنتـرل  ،3كنايه ،2سازي منفي ،1فرض پيش چون هايي مؤلّفه از فركالف كتاب
 بـــرد مـــي نـــام... و 10،گـــذرايي9،اســـتعاره8واژه انتخـــاب ، 7واژه معنـــي ،6هـــا دهنـــده ربـــط

)Fairclough,1992:120-194.(و ددار اذعـان  آنهـا  بودن ناقص و محدود به خود حال اين با 
 مـواردي  در و راهنماسـت  يـك  تنهـا  و نيست قطعي طرح يك روش و رويه اين كند مي تأكيد

 اهـداف  به ربط بي ها بخش بعضي كه دريابند است ممكن بندند، مي كار به را آن كه خوانندگاني
 را طرح است ممكن مواردي در و آيد نمي آنها كار به و است مفصل خيلي و آنهاست موردنظر

 كنـد  مـي  اشـاره  وي ).Fairclough,1989:110(بداننـد  تكميل نيازمند را آن و ببينند كافي غير
 تكميـل  بـراي  هـايي  كتـاب  معرّفـي  بـه  جـا  آن در و باشـد  مفيـد  تواند مي فصل هر پاياني منابع

 فـركالف  توسط شده گرفته نظر در خصوصيات).139:همان(است كرده اقدام ها مؤلّفه توضيحات
 تحليـل  بـراي  كـه  هـستند  خـصوصياتي  از دسـته  آن شـامل  تنها و هستند بيانتخا زيادي حد تا

  ).110:همان(معنادارترند همه از انتقادي
 تـاريخ  در قراخـاني  خان ارسالن به مسعود نامة متن كامل مطالعة از پس حاضر پژوهش در
 ميـان  از كـه  ايم رسيده نتيجه اين به فركالف انتقادي گفتمان تحليل روش با آن بررسي و بيهقي
 "مؤلّفـة  و "مجهـول  و معلـوم  فعـل  بررسـي " و "واژگـاني  گزينش" مؤلّفة فركالف هاي مؤلّفه

 ايـن  سؤال به گويي پاسخ جهت را بيشتري كارآيي نامه اين در تر فراوان نمود دليل به "وجهيت
 دندانقان شكست از پس مسعود قدرت موضع نماياندن در بيهقي توانايي بنابراين .دارد پژوهش

  .شد خواهد تحليل و بررسي مزبور هاي مؤلّفه  كمك به

                                                 
1 Presupposition 

2 Negation 

3 Irony 

4 Topic control 

5 Modality 

6 Connectives 

7 Word meaning 

8 Wording 

9 Metaphor 

10 Transitivity 
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 زيـرا  پـردازيم،  مـي  نوشـته  را نامـه  آن در بيهقـي  كـه  اي تاريخي شرايط بازگويي به جستار اين در
  .سازد مي روشن حساس موقعيت آن در مسعود قدرت ساختن گر جلوه در را وي هنرمندي و توانايي

  تاريخي شرايط

 چهـارم  سـدة  نخـست  مةين در كه هستندي  نژاد ترك مسلمان سلةسل نيمشهورتر انيقراخان
ـ ن ابيافراسـ  آل عنـوان  بـا ي  قراخـان  سلسلة. كردند برپا تركستان در را خود حكومتي  هجر  زي

  ). 1/245: 1363 ،يجوزجان (شوند يم شناخته
 سلـسلة  كـشور  داشـتند،  يمـ  نگـاه  را آنها حساب انيغزنو كهي  خارج معتبري  كشورها تنها
. بـود  غـرب  در بغـداد  خالفـت  و شـرق  در) بالسـاغون  و كاشـغر  (انيخان لكيا ا ي  ركت خانان

 و مـستور ي  فروشـ ي  برتر وي  گر جلوهي  اندك با دوستانه جنبة تركستان خانان به نسبت غزنويان
  ).43: 1357،يطبر(گرفتند  يم خود به محتاط

ـ ترد رقابـل يغي  برتـر ي  نظام وي  اسيس اقدامات با محمود سلطان  بـه  نـسبت  را نايـ غزنو دي
 فـة يخل كـه  آن بـا  و داشـت  آنان باي  زيآم مسالمت روابط حال نيا با و رساند اثبات به انيقراخان
ــا تنهــا عمــل دري عباســ ــست مــي محمــود اجــازة ب ــا توان ــا ب ــراوده آنه  رك(باشــد داشــته م
 انيـ قراخان توان ينم قتيحق در و نبود نامحدود انيقراخان قلمرو دري  و نفوذ) 291:1388بيهقي،

  ).64ـ66/ 1: 1366 بارتولد، (آورد شمار بهي و تابع ملوك زمرة در را
 جلـب  درصـدد  ،گرفـت  دسـت  بـه  راي  غزنـو  حكومـت  امور زمام كه آن از بعد زين مسعود

. كردي  خواستگار را خاندان آن دختران از تن دو روابطي  استواري  برا و برآمد قدرخاني  دوست
 انيخان است مسّلم. بود آنان باي  دوست حفظ انيقراخان باي  خانوادگ ونديپ جاديا از مسعود هدف

 هـم  ونـد يپ نيا با خواست يم مسعود كه آمدند يم حساب به زمان آني  نظامي  ها قدرت ازي  كي
ـ پ انيـ قراخان بـا  شيخـو  دشـمنان  اتّحاد از هم و باشد خاطر آسودهي  شمالي  مرزها از ي ريشگي
 تا و افت ي ادامه خان ارسالن با مسعود دوستانة طارتبا قدرخان از بعد). 210:1390فروزاني،(كند
 بـه  انيغزنو كه يزمان در. بود استوار مراوده وي  دوست بر همواره مناسبات نيا مسعود عمرِ انيپا
 جنـگ  از پـس  مـسعود  بودنـد،  شـده  انحطـاط  و ضعف دچاري  سلجوق تركمانان حمالت ليدل
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 كمـك  درخواسـت  داشـت  قـرار  درتقـ  ازي  گـاه يجا در كهي  قراخان خان ارسالن از دندانقان
  .كردي نظام
 خـدمت ي طـوالن ي هـا  سال وي غزنو دستگاه در منصبش و شغل خاطر به سو ك ي ازي  هقيب
 تكامـل  خـاطر  بـه  گـر يدي  سو از و درباري  اقتدارگرا و آمرانه گفتمان از متأثّر ليرسا وانيد در
 و فكـر  جهـت  همـين  بـه  .بود زين دربار منتقد گفتمان از متأثّر فراوانشي  اسيس تجربة وي  فكر
: 1390 ،يپنـاه  نيحـس  (اسـت  حـاكم ي  اسيس گفتمان در سلطه نظام ديتشد جهت در او سخن
120.(  
 عنـوان  به كه آن از شيب پردازد يم انيغزنوي  اسيس وي  خارج روابط توصيف بهي  وقتي  هقيب
 مهنگـا  بخـصوص   اسـت،  كـرده  عمـل ي  دربار ريدب ك ي عنوان به كند عمل طرف بي مورخ كي

 به است كردهي  سع -آورده كتابش در را آنها ازي  برخ كامل نسخة كه-ي  اسيس مكاتبات نوشتن
  . بپردازد آنها ياسيس روابط در انيغزنو قدرت نظام تشديد و تيتثب

 طغـرل، . كننـد  جـاد ياي  مشكالت انيغزنوي  برا بودند توانستهي  سلجوق تركمانان دندانقان نبرد از قبل
 جانـب  از كـه  يحـال  در انيـ غزنو و زد هيتك مسعود تخت بر شابورين دري  مدت ،يسلجوق سران ازي  كي

ـ ا در. دنديرسان دندانقان حصار به را خود داشتند، قرار سخت حمالت مورد انيسلجوق  فـرار   نبـرد،  ني
 سـپاه  شكـست  محل در و ماند تنها معركه در چندي  تن با مسعود كه بود چناني  غزنو سپاه بار فضاحت
ـ اع همـة  و بنشـست  تخت بر طغرل و «گرفت قراري  تخت و شد برپاي  ا مهيخي  غزنو  بـه  و امدنـد يب اني
 موجـب  و آوردند كف به كهي  ميغنا جمله از و) 655:1388،يهقيب(»كردند سالمي  و بر خراساني  ريام
 هـا  نامـه  فـتح  و گرفـت  قـرار  اسـتفاده  مورد فوراً كه بودي  سلطاني  ها دوات و كاغذ گشت آنهاي  شاد دل
ـ  ركن (گرفتند بهره هم» غاتيتبل«ي  روين از و دنبشتن  خانـان  بـه  نبـشتند  هـا  نامـه  و«)235: 1388 ،يزدي ي

 فاصـلة  در و شـد  مـرو ي  راه دندانقان معركة از فرار از بعد مسعود سلطان). 655:1388بيهقي،(»تركستان
ي هقـ يب نينـابرا ب. شود فرستادهي  قراخان خان ارسالني  براي  ا نامه داد دستور نيغزني  منزل هفت ا ي شش
 ازي  غزنـو ي  نظـام  قدرت بر ديتأك ضمن  فراوان تجربة خاطر به اما نوشته،ي  بحران طيشرا آن در را نامه
 درخواسـت  خـود  فرودسـت  از فرادست كيي ي گو و ديگو يم سخن زين خان ارسالني  ار ي به نانياطم

  .كند يمي نظام كمك
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  نامه هاي داده

 وجهيـت  بررسـي  در. اسـت  مجهـول  آن جملـة  26 كه است شده ساخته جمله 235 از نامه
 جملـه  4و سـت  ا دعايي هاي عبارت آن مورد 13 كه است التزامي وجه به جمله 16 شد مشّخص

  .اند شده ساخته) غيرمستقيم  (امري وجه با

  نامه  متن ليتحل

  واژگاني تحليل

 معـاني  اهري،ظـ  معـاني  بـر  عالوه قيدها و اسامي،صفات،افعال ويژه به و ها واژه انواعة  هم
 مختلفـي  هـاي  انتخاب با متن نويسندة ).Richardson,2007:47 (كنند مي منتقل نيز را ضمني

 ايـن  در كـه  داشـت  توجـه  بايـد  .دارد دربـر  را متفاوتي معاني كلمه، هر برگزيدن و روبروست
 ديـد  بايـد  مـتن  يك در. است تأثيرگذار نيز متن از خارج فرهنگي و اجتماعي مسائل ها انتخاب

. كند مي كمك خاص اي شيوه به واقعيت توليد به آن دهندة تشكيل مختلف هاي واژه چگونه كه
ــاه ــدئولوژي و نظرگـ ــاص ايـ ــسنده خـ ــات و نويـ ــن در او تجربيـ ــاب ايـ ــا انتخـ ــؤثّر هـ  مـ

 است بهتر روبروست، كلمات از گروهي با متن مفسر هرچند ).Fairclough,1992:191(است
  .كنيم تمركز كلمه كي روي بر تحليلي اهداف براي
ي بـرا ي  ا ژهيو انيب و نحو و ...) و وديق افعال، ها، اسم (خاصي  ها واژه ازي  هقيب نامه، نيا در

 حفـظ ي  راسـتا  دري  همگ كرده،اما استفاده خان از كمك درخواست و آمده شيپ تيوضع نييتب
  .است ) انيخان (اش يشرق قدرتمند و متّحد همساية برابر در مسعود وجهة

 و«: شـود  مـي  آغـاز  قدر و قضا انيب دري  ا مقدمه با خان حقّ در دعا و خدا ستايش از پس مهنا
 كـه  برنـده،  ريشمـش  چون و رونده رهاستيتقد را ذكره عزّ زديا كه نگردد دهيپوش خان بر: بعد

 عجز كه است نيا از و افت ي نتوان در شد خواهد دايپ آن از آنچه و ديد نتوان آن برش و روش
 گـزينش  دليـل  بـه  كـه  فيـ ظري  ا مقدمه. )658:1388بيهقي،(» گردد يم ظاهري  وقت هر هبي  آدم
 نامهي  محتوا و موضوع به اشاره كه دانستيي  بايز استهالل براعت را آن توان يم دقيق هاي واژه
 فنـون  بايي  آشنا خاطر به و شيتوانا قلم باي  هقيب. است كرده تر برجسته را آن اهميت و دارد زين
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 را فرسـتنده  و آمـده  شيپـ ي  نديناخوشا اتّفاق كه است كرده مشّخص نامه آغاز همان ازي  ريدب
 بـه  تمـام ي  هنرمنـد  با اتّفاقات نيا حال نيع در اما سد،يبنو مخاطبشي  براي  ا نامه ساخته وادار
  .است شده داده نسبتي اله قدر و قضا
 دارد قـصد ي  هقيب). 658:1388،بيهقي(»گردد مي ظاهر وقتي هر به آدمي عجز كه است اين از و«
 نامـه  مخاطب به الهي، تقدير برابر در آدميان تمامي بودن عاجز و بشر ذاتي خصيصة به اشاره با
 مـا ي  تيكفا يب و ضعف از ناشي ناگوار اتّفاقات نيا از كي  چيه تنها نه كه بقبوالند) خان ارسالن(

ـ  اسـت  ممكـن  كه كند يم نوانع هشدارگونه و است انيآدمي  تمام عجز مبين بلكه نبوده،  نيچن
 در يعنـي  ؛»ديزا چه آبستن شب از دانست نتوان و«ديآ شيپ هم شماي  برا» يا رونده«ي  رهايتقد
 كفـايتي  بي و ناتواني و عجزو كند حفظ را مسعود اقتدار گاهيجا تا است آن بر نامهي  ابتدا همان
  .كند  پنهان دندانقان شكست در را وي
 كـه  يعدت و شيخو قوت و حول بر و نهد ميتسل قبضة در را شتنيخو كه است آن خردمند و«

 زهيپاكي  اعتقاد و درستي  تين و صادقي  رغبت به ميخواه را ذكره عزّ زديا ما ... نكند اعتماد دارد
 بلكـه  ساعت، ك ي و باشد ريدستگ و نيعم والرّخا ةالشد و الضّرا و السرا يف حال هر در را ما كه
ـ  الهـام  ديآ شيپ كهي  شدت و دهد كه ينعمت بر و نگذارد باز ما هب را ما نفس كي  تـا  داردي  ارزان

 شكر به گردد ادتيز نعمت هم تا زنيمي  و تماسك به دست و ميآر شيپ صبر و شكر وار بنده
 در مـساهمت  و مشاركت رسم... نيمع و موفّق ريخ سبحانه انّه. صبر به ديآ حاصل ثواب هم و

ــر ــاب ه ــاهي ب ــته نگ ــ داش ــد، يم ــه آم ــصافات ك ــه م ــتيحق ب ــم ق ــتان اني ــت آن دوس  اس
  ).658:1388بيهقي،(»...كه

 تماسـك،  م،يـ آر شيپـ  شكر ر،يدستگ ن،يمع«جمله از نامه ابتداي در بيهقيي  انتخاب هاي واژه
ـ  الهـام  نگـذارد،  بـاز  را مـا  والرّخـا،  ةوالشد الضّرا، يف قوت، و حول عدت، نعمت،  دارد،ي  ارزان

 نظـر  در دهـد  نـشان  كـه  اسـت  رفته كار بهي  ا گونه به» دوستان صافات،م مساهمت، مشاركت،
 ارادة و تسليم قبضة در را خود خردمندانه مسعود كه اوست هم و خداست حقيقي ياور مسعود

 خيـر  كـه  خداونـد  برابـر  در و كرده دراز او جانب به تماسك دست خان از قبل و داده قرار او
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 كمـك  او بـه  خان اگر حال عين در و ندارد خان ياري به هم نيازي چندان است معين و موفّق
  .است داده انجام را خود دوستي وظيفة كند

 را شكـست  ايـن  خردمند انسان كه كند مي تأكيد» خردمند«واژة انتخاب با بيهقي همچنين
 كمـك  ديگـري  از و نكـرده  اكتفـا  خود نيروي بر خردمندي دليل به و داند مي خداوندي تقدير
  .داريم كمك درخواست خان از نيز ما كند، مي ستدرخوا نظامي

 قـصد » هـا  دل «واژة انتخاب با). 660:1388بيهقي،(»است محض خطاي كه داد مي گواهي ها دل«
 در اي حاثـه  دانـستيم  مـي  كـه  آن بـا  و نبود دريافت قابل تدبير و عقل با اتّفاق دهدآن نشان دارد،
 كـه  بود كاري اما است، محض خطاي) مرو به رفتن(ايم كرده انتخاب كه راهي اين و است پيش
 كـه  اسـت  هايي عبارت يادآور نيز عبارت اين . شده مقدر كه بود راهي و شود انجام بايست مي

  .نمايد توجيه را مسعود كفايتي بي دارد سعي شده، تقدير آنچه بودن حتمي به اشاره با بيهقي
 آن و...لـشكر  اصـناف  همـة  ميـان  رفـت  فاحش هاي داوري آمد بريده كه مرحله چهار سه در« 

ـ م و منهيم در و قلب در بودند مرتّب كه چست انياع را ها يداور  نيمواضعتـسك  گـر يد و سرهي
 واژة بـا  را مـسعود  سـپاه  در شـده  ايجـاد  هـاي  پراكندگي و ها دستگي دو). 660:همان(»دادند يم
 بـازگو  ادامـه  در خـود  هكـ  چنـان  كنـد  مي پوشيده است، رفع قابل اختالفات بيانگر كه» داوري«

 يـك  از مـسأله  بنـابراين  .دهند» تسكين «توانستند تنها چست اعيان را» ها داوري آن «كه كند مي
 در داوري واژة. كننـد  آرام را اوضاع اند توانسته تنها سپاه بزرگان و است بوده فراتر ساده داوري
  .است شده برگزيده ستيدر به سپاه در شده ايجاد بزرگ اختالفات و نظمي بي كردن پنهان

 نظـر  در كـه  نـد يگز يبرمـ ي  طـور  را ها عبارت و جمالت نحو و ها واژه افعال، ظرافت، باي  هقيب
 سـپاه  به دهيرسي  ها بيآسي  اصل علّت عنوان به آب نبود و آذوقه كمبود وي  عيطب حوادث خان

 دندانقان  نبرد رد شكست به ميرمستقيغ طور بهي  حّت نامه ازي  بخش چيه در . شودي  تلّق مسعود
 همـين  به رسيده؛  خان به انيسلجوق فتوحات اخبار كه داند يمي  هقيب حال هر در. كند ينم اشاره
 مبـشّران  برسـد  هـا  نامـه  تـا  كـه  نكننـد  بيـ ع تا ديبا راستي  سخن پس گفتم«: گويد مي جهت

 ايــن رســم را تركمانــان كــه بــرده هــا عالمــت و هــا نــشان و باشــند رفتــه خــصمان
 پـردازد،  يمـ  قيحقـا  اتيجزئ انيب به ناچار هب كهيي  جاها در نيبنابرا). 607:1388ي،بيهق(»است
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 عظمـت  و قـدرت  گـاه يجا كه دهيگرد انتخابي  طوري  وي  ها يپرداز عبارت و افعال و ها واژه
  .شود حفظ انيغزنو
 عّلـت ) 662:همـان (»بگسست نهاده راست نظام و دنديترس مردم نبود آب چون «عبارت در
  . است شده عنوان آب نبودن سپاه، نظم شدن گسسته و دنيترس

 و جـو  و ... و افتنـد ي  ينمـ  مثل بهي  ناريد به اهيگ ذره كي كه ديرس گاهيجا بدان« عبارت در
 د،يرسـ  لـشكر  همة و سوارگان ك يبر بزرگي  رنج سبب نيبد تا ... ديد ينمي  كس چشم به كاه

 ظـاهر  انـدازه  يبـ ي  خللـ  هـست  كـه  تعد و شوكت اريبس با ما خاص حشم در چون كه چنان
 حمـالت  نه داند مي غزنوي سپاه ضعف علّت را آذوقه ونبودي  قحط بيهقي).659:همان(»گشت
  . را انيسلجوق گاه يب و گاه
 گاه رؤيا در طوركه همان.نيست رؤيا تعبير به شباهت بي متن يك شناختي زبان تعبير اند گفته«
 بـسياري  در است اي حاشيه و اهميت بي و جزئي ظاهر هب اي نكته دوش بر رؤيا معنايي بار همة
 سـراغ  اي حاشـيه  ظـاهر  به اي واژه گرد بايد را عبارت معنايي هالة همة گاه نيز بيهقي عبارات از
 صـورت  هنرمندانـه  بسيار» هست «فعلِ انتخاب بحث مورد درعبارت). 709:1372ميالني،(»كرد

ـ اي  عني است؛ شده انتخاب موجود» تعد و شوكت«بر تأكيد براي فعل نيا گرفته،  و شـكوه  ني
 شـوكت  طريـق  اين از تا» هست «رسيده هاي بيآس وجود با هنوز بوده قبالً كه عدتي و قدرت
  .سازد گر جلوه را مسعود نظامي وقدرت
 نامـداران  لـشكرو  بـه  بييآسـ  چيهـ  دهد نشان خان به كه است نياي  هقيب گريد داتيتأك ازي  كي

 و عبـارت  چنـد  در جهت اين كند؛به اشارهي  غزنوي  روهاين در قدرت و نظم دوام و راقتدا به تا دهينرس
 م،يآمـد  فـرود ي  جـا  فـالن  را شـب  «ـ:شود مي يادآور را نكته اين مناسب تركيبات و ها واژه گزينش با

 يكيتـار  و شـب  در تا عهيطل و دراجه از شد ساخته ستيببا چه آن و ناشده كمي  نامدار و ناافتادهي  خلل
 كــرده حركــت ،مثلهــاي فــ الرســم يعلــ ،تمــام ةيــتعب و رتــ ســاخته لــشكر بــا وميســ روز فتــادين ادرنــ
 بـر  ديتأك: فتادين نادر. مسعود سپاه توانايي و نظم و شوكت يادآوري:شد ساخته ).661:1388بيهقي،(»آمد
ـ تعب «،»تر ساخته لشكر«. نشدندي  سردرگم و خونيشب حمله دچار كه نيا ـ ب: »تمـام  هي ي نظـام  شـكوه  اني

ـ  الرسم يعل.استي طيشرا هر در آني  آمادگ و غزنوي سپاه  در مـسعود  سـپاهيان  كـه  ايـن  بـا : مثلهـا ي ف
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 تأكيـد  باشـند،  نظـامي  آرايش و نظم در» مثلها في الرسم علي «توانند نمي و برند مي سر به سختي شرايط
 شـرايط  در سپاه به خشيب نظم در را مسعود توانايي تا كرد حركت ما سپاه هميشگي نظم مطابق كند مي

 .سازد گر جلوه سخت
 در دنديرسـ  جا آن وفرمانبرداران نامداران و فرزندان و برادران از ما حشم و اياول جمله و «ـ
  ).662:همان(»سالمت ضمان
 ادگـان يپ از ماندنـد ي  كـسان  و نماند واپس مذكور چيه كه چنان دنديرس در كرلش جمله و «ـ
 اهميتـي  بـي  بـر  تأكيـد : نيـست  نـامي ).662: همان(»ستيني  نام را شانيا كه مردم خرده و درگاه
  .اند رفته دست از كه كساني
  ).663:1388بيهقي،(»اند سالمت به اللّه نصرهم حشم و اياول جمله و فرزندان و «ـ

 در دهـد،  مي جلوه الهي قدر و قضا از راناشي مسعود شكست نامه ابتداي در ها واژه گزينش
 نـه  بـود  مـسعود  سـپاه  انگاري سهل خاطر سلجوقيانبه پيروزي كند مي تأكيد يبيهق نيز نامه طول

  :بماند برتر قدرت  مسعود، قدرت خان نظر در آنها،تا توانايي
 گريكـد  ي در كـه  ديرسـ ي  گـاه يجا بـه  كـردن  ادهيپ را گريكد ي و ستودن ستور آن لجاج« 
 صـعب  يحـال  و رفتنـد گ مـت يغن ار فرصت آن خصمان و ماندندي  خال شيخو مراكز و افتادند

ـ آل ناچـار  خـصمان  بـه  و عاجزماندنـد  نامداران، چه و ماي  را چه آن، افتيدر از كه فتاديب  وي  ت
 ). 662:همان( »برفت و گذاشت ستيبا بود كهي تجمل

ـ  فرصـت  از خـصمان  دهد مي نشان» متيغن «واژة انتخاب با بيهقي  اسـتفاده  آمـده  شيپ
 .نداشتند را الزميي توانا صورت آن ريغ در و كردند

 مـي : »ماندنـد  عـاجز  نامـداران،  چه و ماي  را چه آن، افتيدر از كه فتاديب صعبي  حال «
 بـا  برخـورد  در نـه  و بود سپاه در آمده پيش درگيري خاطر به  افت،يدر از ما عاجزماندن گويد
 . انيسلجوق

 مـا  تجمـالت  از آوردنـد  دست به خصمان كهي  تجمل و اسباب كند مي تأكيد»بود «فعل با بيهقي
  . است بوده



  83                              ...به غزنوي مسعود نامة متني بررس                    چهل و هفتم   سال 

 اشـاره  غزنويـان  شكـست  بـه  نامه نوشتن از قبل كتابش ديگر هاي بخش در بيهقي:صعب حالي
 اسـت  اي لحظـه  آن و شود مي گسسته نظام پيوندند، مي تركمانان به سرايي غالمان وقتي كند، مي
 در اما). 649:1388بيهقي، رك(»نهادند هزيمت به رو هموار ما مردم و«افتد مي اتّفاق هزيمت كه
ي جـا  بـه  و كنـد  نمي اشاره تركمانان از شكست به مستقيم طور به گاه هيچ خان ارسالن به نامة
» هـا  حـال  «خنثاي واژة از بود، انيغزنو ضعف نمودار كهي  ا واژه هر ا ي و متيهز شكست، واژة

 درنتــوان را حــال ايــن كــه رفــت ببايــد كــه كردنــد اشــارت مــا بــر و«.اســت كــرده اســتفاده
ــت ــان(»ياف ــونگي«). 662:هم ــال چگ ــا از ح ــد م ــوتر بخوان ــد آن از نيك ــه باش ــه ك ــر ب  خب
  ). 663: همان(»ديآ افتهيدر ها حال نيا« ).663:1388بيهقي،(»بشنود
 بـوده  جهـان  تـا  كه داند است گانهي آن اندر كه روزگار جاربت و خرد حكم به «عبارت در
 گـزينش  بـر  عـالوه ).1388،663: يهقيب( »است آمده شيپ حال نيچن را لشكرها و ملوك است
ـ ا در خـان  كه نيا انيب و» تجارب «و» خرد «هاي واژه ظرافتمندانة انتخاب با» حال«واژة دقيق  ني
 سـخنان  رشيپـذ  اخالقي محظوريت يك ايجاد با ميرمستقيغ وي  ضمن طور به است، گانه ي امور
  .كند يمي قطع وي سوي از را خود
 دقيـق  اريبـس ي  هقـ يب).663: همـان (»اقبال بر و ميملك صدر در بحمداللّه ميطبق كه ما چون و«
 قـدرت  دوام دادن نـشان ي  بـرا  را» اقبـال  بر «و» ملك صدر «هاي واژه و» قطب«ي  استعار واژة

 و بـود  انيغزنو تيموقع برعكس كامالً كه» اقبال بر «واژة مخصوصاً است، كرده انتخاب مسعود
ـ ا هـاي  واژه. بردنـد  يم سر به كامل ارادب در انيسلجوق از متيهز از پس آنان  بـراي  بخـش  ني
  .است شده انتخاب هدفمند و اسييس وجهة حفظ و طيشرا نيا كردن پنهان
 خاصـه  د،يرسـ  نتواند آن عدد و شمار به كننده حرز چيه كه سته عدت و تآل چندان كه«
 ما از عدت و مرد و لشكر از زيچ چيه كه است مقرّر كه خان چون ميدار يمشارك و يدوست كه
 ايـن  تـا  نـدارد  غيـ در مـا  از باشـد،  رنجـه  شيخـو  نفـس  به كه ميكن التماس اگر و ندارد غيدر

  ).663:همان(»نشمرد رنج و كند دور ما روزگار از غضاضت
 در امـا  شـده،  نوشته سپاه و برگ و ساز گرفتن وي  نظام كمك درخواست هدف به نامه نيا
ـ تأك مـسعود ي  نظامي  برتر و انفراو عدت داشتن بر نامه از بخش نيا  همـة  در«.اسـت  شـده  دي
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 بـه  عمـل  در قـدرت  از ناشـي  اعتبـار .شود مي ديده اعتبار كسب براي تالش قدرت ساختارهاي
 از قبـل ي  هقيب). 184:1382وبر،(»است ديگر هاي جماعت مقابل در قدرت به فخرفروختن معني
 الحـق  « نوشـته ي  نسخت زين ثيل سعودم و ليعبدالجل ِ بوالحسن كه كند يم اشاره نامه نيا نوشتن
 بيع و بگفته چند سخن معما و كرده ها ستايش و بودند داشته نگاه نيك سلطان خداوند جانب
 دنـدانقان  بـه  عـدت  و سـتور  و كـاال  ميداشـت  نيغـزن ي  سوي  رو «ما كه بودند نبشته كه بود آن

 در مـت يهز و انيغزنوي  انناتو و ضعف ليث و عبدالجليل عبارات در) 657:1388بيهقي،(»نهاده
 بـه  حرزكننده چيه «عبارت و»هست «فعل انتخاب با هنرمندانهي  هقيب اما است، شده نمودار نبرد
 در و پـردازد  يمـ  غزنـه  دربـار ي  نظام توان و شكوه دادن جلوه به» ديرس نتواند آن عدد و شمار
 عـدت  و لـشكر  فرسـتادن  در را خـان ي  اريـ هم» يدوسـت  «واژة هدفمنـد  انتخـاب  بـا  حال عين

 كمك در را او بودن مشارك سهم و وظيفه خان بودن» مشارك «بر تأكيد با و كند يم درخواست
  . شود مي يادآور رساندن ياري و

 محظوريـت  ايجـاد  بـا  تأكيـد،  و تكرار اين با و است شده تكرار دوبار نيز »ندارد غيدر «فعل
  .كند مي پذيرش به مجبور را مخاطب

 بـه  بيهقي). 663:1388بيهقي،(»بشنود خبر به كه باشد آن از نيكوتر بخواند ما از حال چگونگي«
 را اخبـار  هم ما اند، رسانده خان به را  ما شكست اخبار سلجوقيان اگر گويد مي غيرمستقيم طور
  . كند باور را ما هاي نوشته كه است آن» نيكوتر «كند مي وتأكيد ايم نوشته او براي
ـ ا در«). 664:همـان (»عزّوجلّ اللّه باذن«رسد يم اتمام به» عزّوجلّ «عبارت با نامه  حكـم  دوره ني
 بـه ي  تعـال  و سـبحانه  گـر يديي  جا دري  تعال و تباركيي  جا در عزّوجلّ كه بوده نيا كالم منطق

 بـه  عّلـت  نيبد عزّوجلّ. است شده يم تيرعا دقّت با انيب منطق و رفته يم كار به گريد مناسبتي
ـ  ي خداونـد  قـدرت  بـه  مربـوط  صفات از علّت نيهم به و است درتق از سخن كه رفته كار ي عن

يي بـا يز اسـتهالل  براعت با را نامهي  هقيب). 96: 1384 ،يمحمد(» است گرفته بهره عزّت و جاللت
 كـه  اسـت  كـرده  اسـتفاده ي  عبـارت  از زين  ختام حسني  برا و كرده آغاز بود آني  محتوا بيانگر كه

  .شود انينما مخاطب نظر در او قدرت و حفظ كمك درخواست از پس مسعود اقتدار
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 فــركالف. اســت بيهقــي هــاي بنــدي دســته نــوع نامــه ايــن در بررســي قابــل ديگــر نكتــة
 عامـل  كه دهد مي توضيح و كند مي اشاره 1بندي دسته يا دهي نام فرآيند به 146-2003:145)(در

 مثـل  عنـوان  يـك  اسـاس  بر اي غزنوي مسعود مثالً شود بازنمايي اسم يك با تواند مي اجتماعي
  . شود  داده ارجاع گروه يك يا خاص شخص يك به تواند مي نيز بندي دسته. خان
. اسـت  متفـاوتي  هـاي  پيـام  حـاوي  آنهـا  از هركدام گزينش كه هست مختلفي هاي واژه زبان در

 از چگونـه  مختلـف  نويـسندگان  شـود  داده نـشان  كـه  اسـت  ايـن  دهي نام هاي شيوه از منظور
 هاي گروه و خودي هاي گروه ناميدن براي گذارد مي آنها اختيار در زبان كه اي واژگاني امكانات

  ).127:1384سلطاني،(گيرند مي بهره آنها به وابسته اشخاص و خودي غير
 شـده  يـاد  تركمانـان  گـروه  از مقابل در و غزنويان سپاه به وابسته افراد و نامداران از نامه در
 بـه  وابسته افراد به نوعي به بار 40 نامه اين در بيهقي. است پنهان روهگ دو اين هويت اما است،
. انـد  شـده  مطرح گروهي صورت به و عام اسم يك با ها دهي نام تمامي اما كند، مي اشاره مسعود

 ثقـات،  اوليـا،  فرزنـدان،  لـشكر،  اصـناف  خاص، حشم مذكور، نامداران، چست، اعيان جمله از
 مـاجراي  كـه  زمـاني  نامـه  نوشـتن  از اماقبـل  ، برادران فرمانبرداران، لشكر، مبارزان يكسوارگان،

 رك(كنـد  مي ذكر را نبرد در كننده شركت افراد نام كند مي روايت را تركمانان از مسعود شكست
 بـين  از لشكريان و نامداران اين از اي عده دندانقان نبرد در). 653و652و650و649:1388بيهقي،
 كـم  نامـه  طول در سپاه، مذكوران و نامداران فرزندان، هويت گذاشتن شناسنا با بيهقي. اند رفته
  .كند مي پنهان هزيمت از پس را آنها از برخي به رسيدن خلل و شدن
 در دنديرسـ  جا آن وفرمانبرداران نامداران و فرزندان و برادران از ما حشم و اياول جمله و «ـ
 واپسمـذكور چيه كـه  چنـان  دنديرسـ  در ركلـش  جملـه  و «ـ).662:1388بيهقي،(»سالمت ضمان
ــد ــان(»نمانـ ــ).662: همـ ــدان و «ــ ــه و فرزنـ ــاول جملـ ــشم و ايـ ــصرهم حـ ــه نـ ــه الّلـ  بـ
  ).663:1388بيهقي،(»اند سالمت

                                                 
1Named/Classified 
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 حفـظ  بـراي ). 662:1388بيهقـي، (»بگسـست  نهاده راست نظام و ترسيدند مردم نبود آب چون«
 صـورت  بـه  را شـدن  پراكنـده  و ترسـيدن  و كرده استفاده عام اسم يك از غزنوي سپاه وجاهت
  .است نداده نسبت مسعود سپاه به مستقيم

 مـشارك  و دوسـت  عنـوان  بـه  كـه  اسـت ) خـان  ارسالن(نامه مخاطب خودي، عامالن كنار در
 ارسـالن  مـورد  در كهي  القاب و ها مخاطبه تمام. است شده داده قرار سلجوقيان مقابل در غزنويان
 از اصـالً  كـه  استي  وقت ارجاع و احترام نيتر شيب«.است بانهمؤد و آميز احترام رفته كار به خان
ـ (» شود اشاره شخص به نيعناو و القاب از استفاده با بلكه نشود، استفاده ريضم : 1381 مـن،  يب
  .است برده نام او از مشارك و دوست صورت به بار 3 و» خان «عنوان با بار 6 بيهقي ).203
 راي «،)659:همـان (»آمـد  مـي  كـرده  آگـاه  را خـان  «،)658:1388بيهقي،(»نگردد دهيپوش خان بر«

 كارهـــا ايـــن در را خـــان اعتقـــاد و راي«،)663:همـــان(»خـــان ســـوي كـــه كـــرد اقتـــضا
ـ فرمانروا از زين االخبار نيز كتاب در).664:همان(»بدانيم ـ ا اني  و» خـان  «نيعنـاو  بـا  سلـسله  ني

 براي عمومي عنوان يك خان نيبنابرا). 369: 1363 ،يزيگرد (است آمده انيم به سخن» لكيا«
 خطـاب  مـورد  را خـان  ارسالني  عموم عنوان ك ي با بيهقي و است سلسله اين پادشاهان تمامي
 اديز را مخاطب گاهيجا و است كرده خودداري اضافي القاب و ها مخاطبه آوردن از و داده قرار
ـ  عنوان به مسعود اقتدار تا است نبرده باال مرتبه و شأن لحاظ از  و مانـد  محفـوظ  تفرادسـ  ك ي
 بـا  ).658:1388بيهقـي، (» ميالحمـ  االجـلّ  الخـان  بقـاء  اهللا اطـال  «عبارت در و نامه آغاز در تنها

 خـان  ارسـالن  بـه  را مـسعود  ارادت و دوسـتي  مراتب دارد سعي»حميم «و» اجل «چون صفاتي
 رازد اجـل  خـان  زنـدگاني «دعـايي  عبارت شده فرستاده قدرخان به كه قبلي نامة در.شود يادآور
 نوشـته  اضـطراري  شـرايط  در خان ارسالن به نامه كه داشت توجه بايد. است شده انتخاب» باد
 قـرار  اخالقـي  محظوريـت  در را خـان  ارسـالن » حمـيم  «صـفت  نمودن اضافه با بيهقي و شده
 نيـست؛  درخواسـت  موضـوع  بـا  ارتباط بي نامه طول در آن تكرار و» خان «عنوان حّتي دهد، مي
 و دوسـت  و تركـستان  ثروتمنـد  و قدرتمنـد  خـان  ضـمن  در و فرمـانروا  كه انخ ارسالن يعني

  .ندارد كاري وي نظر در نيرو و سپاه و عدت رساندن است، ما مشارك
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 جلـب  براي بحث مورد عبارت در). 663: همان(»خان چون داريم مشاركي و دوستي كه خاصه«
 مـشارك  و دوسـت  يـك  وظيفـة  ادامه در و است شده ياد مشارك و دوست عنوان به او از خان توجه
ـ  التماس اگر و ندارد غيدر ما از وعدت مرد و لشكر از زيچ چيه«است شده گوشزد  نفـس  بـه  كـه  ميكن
  .»ندارد غيدر ما از باشد، رنجه شيخو
 عنـاوين  بـا   تركمانـان  از بـار  11 بيهقي است شده ياد او از غزنويان دوست عنوان به كه خان مقابلِ در 

 تـضعيف  و تحقيـر  جهـت  در واژگـان  و افعال مورد 6 در كه برد مي نام خصمان مخالفان، ،نوخاستگان
  :است شده انتخاب آنها جايگاه

 جهـت  در نوخاستگان تعبير).659:1388بيهقي،(»بودند افتاده ها ابانيب اطراف به كه كنند چه نوخاستگان«
ي ســمت چيهــ قــبالً كــه دهيرســ راه از تــازهي گروهــي عنياســت؛ آنــان تيشخــص دادن جلــوهي منفــ

 بـا  بيهقـي .اسـت  شـده  انتخـاب  سلجوقيان تحقير جهت در» بودند «جاي به» بودند افتاده«فعل.اند نداشته
  .هستند مكان و جا بي و بيابانگرد گروهي سلجوقيان دهد نشان دارد، سعي فعل اين انتخاب

ـ پ ابـان يبي  ها گير اطراف بر مخالفان ازي  فوج  «عبارت در   ـ ن و دنـد يپر در و آمدنـد  داي ي شـوخ  كي
ــد ــتند و كردن ــه خواس ــچ ك ــديرباي زي ــشم ،ن ــا ح ــك را شاني ــاز ني ــديمال ب ــا دن ــه ت ــراد ب ي م

 وقتـي » رباينـد  «و» درپريدنـد «. اسـت  انيسلجوق ريتحق جهت در افعال نيز).1388:661بيهقي،(»دندينرس
 يـك  گـستاخي  بيـان  جهـت  در نيز» كردند شوخي «فعل و ندارد مثبتي معني رود مي كار به انسان براي
 نيـك  را ايـشان  حـشم «گويـد  مـي  مـسعود  سـپاه  برتـري  دادن نـشان  بـراي  ادامه در. رود مي كار به فرد

 حـشم  نـد يبرباي  زيـ چ سـپاه  از توانـستند  انيسلجوق كه آن از پس يعني» دندينرسي  مراد به تا بازماليدند
  .كردند ادب را آناني  سلطان

 سـلجوقيان  بيابـان،  هـاي  ريگ بر آمدن پيدا).  661: همان(»آمدند اپيد بيابان هاي ريگ اطراف به خالفانم«
 بـه  اشـاره ي  بـرا : مخالفـان .دهـد  مـي  نـشان  اجتمـاعي  جايگـاه  و نـسب  و اصل بدون افراد عنوان به را

 سـر  كـه  دانـد  يمـ  مخـالف ي  مـشت  و شناسـد  ينم پرقدرت دشمن ك ي عنوان به را آنها ان؛يعنييسلجوق
  .اند برآورده

 در شـدن  پراكنـده  و گريختن معناي در رميدن)661: همان(»دررميدند يم خالفانم جانبي هر به« 
. اسـت  شـده  انتخـاب  مـسعود  سـپاه  مقابـل  در آنها دادن نشان ناتوان و سلجوقيان تحقير جهت
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 بـراي  فعـل  ايـن  انتخـاب  و رود نمـي  كـار  بـه  انـساني  فاعـل  بـراي » رميدن «فعل اين بر عالوه
  .آنهاست شخصيت دادن وهجل اهميت بي جهت در سلجوقيان

 و اسـباب  بـه  مخـالف ي  ا عـده  شـدن  مـشغول ي  عني).662:همان(»گشتند مشغول بدان مخالفان«
 كـه  رسـد  مـي  نظر به گونه اين فعل، اين انتخاب با. بود كرده رها مسعود سپاه كه اندكي تجمل
 را خـود  تتجمـال  و اسباب از مقداري سلجوقيان كردن آرام و سرگرم براي مسعود سپاه گويي
  .است كرده رها
 .ندارد مثبتي معنايي بار كه است فعلي زدن الف). 663:همان(»زنند ها الف نخالفام«
 اينگونـه  ضـمني  طـور  به). 663: همان(»نشيند ديرتر چند جهد،روزي بادي اگر حال خصمان با«

 زمـاني  انـدك  تگذش با كند رو نوا بي افراد اين به هم زماني اقبال و بخت اگر: شود مي استنباط
 .نشيند مي فرو حتماً

  مجهول يا معلوم فعل انتخاب

 بـا  قبلـي  نيت با يعني شود؛ مي استفاده مجهول فعل از معلوم فعل از استفاده جاي به گاهي
 در شـود  مـي  آورده روي سـازي  پنهـان  بـه  و نشده فاش حقيقت از بخشي عامل، عمدي حذف
 سـاختارهايي  مـتن  در .اسـت  جملـه  فاعـل  بـر  تأكيـد  معمـوالً  معلـوم  جمـالت  در كه صورتي
 باعـث  مـتن  در ديگـر  صـورت  بـه  آنهـا  تبديل و تغيير يا و كارگيري به كه هستند مدار گفتمان

 مـتن  از برعكس،بخـشي  يـا  شود پوشيده گردد،مطلبي ممكن متفاوتي هاي برداشت كه شود مي
 نامـه  كـه  شـد  ارهاشـ  ).144:1383يارمحمدي،(گيرد قرار حاشيه در ديگر بخش و شود برجسته
 شـده  نوشـته  خـان  ارسـالن  بـه  مـسعود  زبان از نامه هاي عبارت. است مجهول جملة 26 شامل
 بـه  شخص اول جاي به تفاخر اظهار و مسعود برتر جايگاه دادن نشان براي آن جملة 16. است

 فعـل  از امـر  جـاي  بـه  مـسعود  شـأن  حفظ براي آن مورد 2. است رفته كار به مجهول صورت
 6 در اسـت  مجهـول  فعل مسعود، مقام بزرگداشت جهت به نيز مورد 2 و شده ستفادها مجهول
 سـپاهيانش  و مـسعود  وجاهـت  و اقتدار حفظ جهت به ها فاعل كردن پنهان نيز مانده باقي مورد
  .است شده آورده كامل طور به عبارت 6 اين تحليل كه بوده
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ـ  و رفـت  چـه  هـر  از د،بـو  خراسان به ما تيرا كه سال دو بيقر در و «عبارت در  شيپ
 آگـاه « فعل).  659:1388بيهقي،(»آمد يم كرده آگاه را خان درشت و نرم و ناكام و كام و آمد يم

 ذكـر  فاعـل  اگـر  رايز شود، حفظ مسعود صالبت و اقتدار تا شده انتخاب مجهول» آمد يم كرده
 شـد  يم دريافت اي نهگو به عبارات از و كرد يم تلّقي وي فةيوظ را دادن آگاهي مخاطب شد، يم
 . دهد يم حيتوض خود فرادست به ردستيز كيي يگو كه

 اريبـس  و انـدك  از زيـ چ چيهـ  كـه  است آن دوستان انيم قتيحق به مصافات «عبارت در
ـ ن خان به كار نيا انجام تا است نشده اشارهي  خاص فاعل به). 659: همان(»دياين داشته دهيپوش  زي

 م،يگذار ينم دهيپوش خان از راي  امر چيه ما كه كرده انيب ميقرمستيغ طور به و شود داده نسبت
  . است شده حفظ) مسعود(ندهيگو اقتدار فعل، آوردن مجهول با اما

 صـورت  بـه   شـده  او،گفتـه  جانب از كاري انجامدادن براي مسعود زبان از كه هايي اكثرعبارت
). 660:1388بيهقي،(»آيد زاردهبرگ كار تا رويم مرو سوي كه خواستيم«.است رفته كار به مجهول

ــا« ــه ني ــوده نام ــآ فرم ــان(»دي ــه«).663:هم ــادني آنچ ــت نه ــاده اس ــد نه ــي و آي ــه گفتن  گفت
  ).664:همان(»شود
 كـشيده  هـرات  سـوي  كـه  اسـت  آن درسـت  راي «كـه  گفتنـد  مي سخن تصريح و تعريض به«

ــد ــان(»آي ــر و«).660:هم ــا ب ــد اشــارت م ــه كردن ــد ك ــت بباي ــه رف ــن ك ــال اي ــوان را ح  درنت
 فعـل  امـر،  جـاي  بـه  مـسعود  مقـام  حفظ براي» رفت ببايد «و» آيد كشيده«). 662:همان(»يافت

 از را مـسعود  نـاتواني  تـا  ندارد اشاره خاصي فاعل به» يافت درنتوان«. است رفته كار به مجهول
  .سازد كمرنگ هزيمت دريافت
 منـد  هـدف  هـا  كردن انپنه اين و سازد مي پنهان كند مي آشكار آنچه از بيش زبان بپذيريم اگر
 بـا  نويـسنده  وقتي ويژه به يافت، دست متن از بيشتري درك به توان مي تحليل و تجزيه با است
 نژاد پهلوان(باشد گرفته بهره ممكن ظرفيت باالترين در زبان از و بوده آشنا زباني ترفندهاي همة
 شـرايط  و قحطـي  ،دنـدانقان  شكست از قبل كه داشت توجه بايد).41:1387مشهدي، ناصري و

ـ  كـه  ديرس گاهيجا بدان « عبارت در بيهقي اما بود، آمده پيش مسعود سپاه براي سختي  ذره ك ي
 بـا ). 659:1388بيهقـي، (»ديد ينم يكس چشم به كاه و جو و ... يافتند يمن مثل بهي  ناريد به اهيگ
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 بـا  دارد سـعي ) كـسي (فاعل آوردن مبهم يا و» يافتند نمي «فعلِ در خاصي فاعل به نكردن اشاره
 شـرايط  در سـپاهيانش  و وي گرفتـاري  رغـم  علـي  را مسعود اقتدار جايگاه همچنان كاري پنهان
  .كند حفظ قحطي سخت

 بـازگو  نامـه  ايـن  نوشـتن  بـراي  را شـدنش  انتخـاب  دليـل  صريح بياني با كتابش در بيهقي
 قبـل  ليـث  مسعود و عبدالجليل بوالحسن اينكه به توجه با). 657-658:1388بيهقي، رك(كند مي
 اگر باد، دراز خداوند زندگاني گفتم«جريان اين به اشاره از پس بودند، كرده تهيه نسختي وي از

 ديگـــر لـــوني از نامـــه خواســـتن، معـــونتي و عـــدتي خانـــان از بـــود خواهـــد احتيـــاجي
 نخانـا  برابر در غزنوي مسعود وجهة و اقتدار حفظ در بيهقي توانايي شك بي).657:همان(»بايد

ــد ســـبب تركـــستان ــة نـــسخت مـــسعود شـ ــد تأييـــد را وي نامـ ــين راســـت«كنـ  همچنـ
  ).658:همان(»خواستم مي

 كـرده  تأكيـد  بيهقـي ).662:همان(»فتاديني  خلل را ينامدار چيه كه چنان«عبارت در همچنين
 هويـت  و دارد وجـود  گـويي  پوشيده نوعي عبارت در اما نديده، خللي نامداري» هيچ «كه است

  .نيست مشّخص رساندند خلل كه سانيك و نامداران
 فـرود  آنجـا  نگردد ممكن تا كرده كور و بودند بينباشته مخالفان بود حصار در بر كه ها چاه«
  ).661:همان(»آمدن

 سـاخته  پنهـان  را ها فاعل  اما است، نظر مورد مسعود سپاه آمدنِ فرود .آييم فرود: فرودآمدن
 نـداده  نـسبت  خـودي  گروه به مستقيماً را) آب چاه اشتنانب(سلجوقيان شگرد برابر در ناتواني تا

  .باشد
 يافتنـد،  كـه  كـس  هـر  سـتورِ  و آمدنـد  زيـر  بـه  بودنـد  اشتران بر كه سرايي غالمانِ از فوجي« 
 در نامـه،  نوشـتن  از قبـل  بيهقـي ). 662:1388بيهقـي، (»آينـد  كـار  پيش و برنشينند تا ربودند مي

 رك(»تازيكـان  از گرفتند ستدن اسبان« سرايي غالمان كه كند مي اشاره نبرد، هاي صحنه توصيف
 سـاختن  پوشـيده  بـا  بحـث  مـورد  عبارت در و خان ارسالن به نامه در اما ،)649: 1388بيهقي،
 اي عـده  شـدن  جـدا  و خودي سپاهيان بين شده ايجاد هاي درگيري دارد سعي» كس هر «هويت
  .كند پنهان را مسعود لشكريان از سوار
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 كنـد  نمي اشاره. »659:1388بيهقي،(»نگذاشته چيزي نسل و حرث از خراب را احينو آن يافتيم«
  .اند كرده خراب را نواحي آن كساني چه
 بـه ). 662:همـان  (»ماندند عاجز نامداران چه و ما راي چه آن دريافت از كه بيفتاد صعب حالي«

 ضـمن  در و دهـد  نمـي  نـسبت  مـسعود  شـخص  بـه  مستقيماً را ماندن عاجز. مانديم عاجز جاي
 قابـل  طريقـي  هـيچ  به هزيمت دريافت دهد نشان تا داند مي شريك عجز اين در نيز را نامداران
  .است نبوده جبران

 مـشغول  بـدان  مخالفـان  و برفـت  و گذاشـت  بايـست  بود كه تجملي و آلتي ناچار خصمان به«
 رفته كار به مصدري وجه در فعل آمده پيش مسعود اجبار و اضطرار چون). 662: همان(»گشتند
 بـه  شـگرد  ايـن  بـا  نويـسنده  نتيجه در نيست، معلوم و مشّخص زمان و شخص آن در كه است
  ).رفتيم مي و گذاشتيم مي بايست(برفت و گذاشت بايست .است كرده پنهان را فاعل نوعي

 مـسعود  دهـد  نـشان  دارد سعي). 662: همان(»برانديم آمد صواب چون ديدند راي اين كه را ما«
 .است بوده پذيرنده و منفعل نبرد صحنة ترك در

  .است كرده تأكيد فاعل بر معلوم ساختار بردن كار به با نويسنده: معلوم فعل انتخاب
ــالح و« ــواب و صـ ــود آن صـ ــه بـ ــد، كـ ــا گفتنـ ــا امـ ــاجي را مـ ــتيزه و لجـ ــه اي سـ  گرفتـ

 و رونـد  اتهـر  بـه  كه دهند مي پيشنهاد او به مسعود اعتماد مورد افراد). 660:1388بيهقي،(»بود
 بيهقـي . كند مي مخالفت نظر اين با سرسختي و لجاجت با مسعود اما بود، همان صواب كه آن با

 ايـن  در را او ستيزه و لجاج دادن قرار فاعل با مسعود تدبيري بي و كفايتي بي ساختن پنهان براي
  .دهد مي نشان پذيرنده و منفعل گيري تصميم
ـ م و منـه يم در و قلـب  در بودنـد  ّتـب مر كه چست انياع را هايداور آن و«  گـر يد و سرهي
 شـكوه  خواهد يم رايز است، فاعل بر ديتأك و معلوم جمله. )660:همان(»دادند ينميتسك مواضع
ـ  اختالفـات  وجـود  بـا  وي سـپاه  اعيان كه كند انيب را مسعودي  نظام  آرام را اوضـاع  آمـده  شيپ
 .كردند يم
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 اسـت  معلـوم  جمله). 661:همان(»دندينرسي  رادم به تا دنديمال باز كين را شانيا حشم، «
 در مسعود سپاه سلطة و قدرت تجّلي عبارت در . است گرديده ذكر) سلطاني حشم(آن فاعل و

 .است شده داده نشان سلجوقيان برابر
 درم ده بـه  آرد ندارنـد،مني  يـاد  آن مانند گذشت كه سال صد اين در كه گفتند مي پيران«
 هـيچ  بـه  اسـت،كه  آب آنجـا  كـه  پنداشتند كه گشتند متحير راهبران«). 659:همان(»نايافت شده

 بـا  بيهقـي  و است معلوم ها عبارت). 662:همان(»نداشت ياد آب بي كسي را ها جوي آن روزگار
 بـه  دارد سـعي  و كنـد  مي مستند را خود سخنان» راهبران «و» پيران«اعتماد قابل افراد از بردن نام

 و بـوده  ايـن  بـر  تقدير و شوند گرفتار آنها كه رفته مي پيش وريط حوادث كه بقبوالند  مخاطب
  . است نبوده مسعود تدبيري بي از آمده پيش حوادث

  وجهيت

 جمله يك مفهوم درستي ميزان دربارة وي عقيدة يا چيزي از گوينده تلّقي به عموماً وجهيت
 بـه  ضـمني  طـور  به كه رهگزا يك بيان در گوينده قاطعيت ميزان از است عبارت «و دارد اشاره
 يـا  گوينـده  يـك  كلـي  قـصد  يـا  منظور كنندة بيان و شود مي داده نشان دستوري عناصر وسيلة
 روابـط  نـوع  گفتمـان  يـا  گفتگو يك در كالم وجه.است گزاره يك واقعيت به او پايبندي درجة
 را وجهيـت  مفهـوم ). 285:1390فتـوحي،  (كنـد  مي مشّخص را اجتماعي مناسبات و افراد ميان
 زبـان  دسـتور  هـاي  كتـاب  برخـي  در. وجهـي  افعـال  -1:كـرد  بيان ذيل موارد طريق از توان مي

: جملـه  از پايـه  غيـر  خـاص  هـاي  فعل از محدودي دستة) 93:1388الديني، ةمشكو رك(فارسي
 ويژگـي  چنـد  آنها براي و نامند مي وجهي فعل را توانستن فعل هاي صورت و بتوان بايد،بشود،

 وجهـي  فعل -:شود مي اشاره آنها از برخي به وجهيت مبحث شدن روشن براي هك اند كرده ذكر
 ممكـن  مـواردي  در شـود؛تنها  نمي ظاهر تنهايي به گاه هيچ و رود مي كار به پايه فعل با همواره
 در همـواره  وجهـي  فعل -.كرد كمك همنوعان به بايد:مثال.شود حذف قرينه به پايه فعل است
 الزامـاً  و فعلي گروه در حاضر هاي گروه ميان يا و فعلي گروه يا جمله آغاز هاي جايگاه از يكي
 جديد هاي نشريه و ها كتاب هميشه] بايد [دانشجويان همة:مثال.رود مي كار به پايه فعل از پيش
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 داريم،اطمينــان داريـد،انتظار  دارد،اجـازه  دارد،ضـرورت  احتمــال نظيـر  افعـالي .كننـد  مطالعـه  را
 -2). 286:1390فتـوحي، (كنـد  مي بيان را گزاره محتواي از گوينده تلّقيِ يزن...و است داريم،بهتر
 صـورت  بـه  وجهي قيدهاي اين از هايي شكل و...)و قطعاً،شايد مطمئناً،احتماال،ً(وجهي قيدهاي
 نظر زدن،به كردن،حدس فكر(واژگاني افعال -3...كه است محتمل: مانند هايي ساخت در صفت

 تـوان  مـي  نيـز  كـالم  آهنـگ  و فعـل  زمان در را وجهيت ...).و ودنب داشتن،مجبور رسيدن،باور
 ).Fairclough,1992:159(كرد بررسي

 عبـارت  در كه است اين كند مي مطرح فركالف كه هايي پرسش از يكي وجهيت مبحث در 
 اسـاس  بـر  مـتن  كـه  ايـن  بـه  توجـه  با). 191:1379فركالف، (است شده استفاده ها وجه كدام از

 خـواهيم  افعـال  وجـه  بررسـي  بـه  ابتـدا  ها عبارت تحليل در شود، مي تحليل فركالف هاي مؤلّفه
 بـه  نـده يگو اگـر . دارد وجود امري و التزامي اخباري، اصليِ وجه سه امروز فارسي در.پرداخت
. اسـت ي  اخبـار  وجـه  از فعـل  آن سـازد   مطرحي  قطع را سخنش يا باشد داشته نيق ي فعل وقوع

 شرط، ه،يتوص آرزو، د،يترد الزام، صورت به آن وقوع كه رود يمي  مالتزا وجه به فعل يدرصورت
 گوينـده  گيري جهت وجه اين: امري وجه). 54: 1382 ار،يكام انيديوح(شود مطرح ليم ا ي دعا
 وجـوه  اين از كدام هر غلبة. دهد مي نشان دستور و فرمان نوع از عمل يك اجراي به نسبت را
 بـه  كـه  موضوع يك بيان در نويسنده قاطعيت مثال طور به.ستا نويسنده ديدگاه گر بيان متن در

 چنـين  اسـت،در  موضـوع  بـه  او مـسّلم  و قطعـي  بـاور  دهندة نشان شود مي بيان اخباري وجه
 اّطـالع  بـراي (رود مـي  كار به قدرت ضد بر ابزاري منزلة به يا قدرت خدمت در زبان وضعيتي
  ).106:1390،درپر رك اخباري وجهيت انتخاب تأثير از بيشتر

 شـأن  حفـظ  خـاطر  بـه  نامـه  آغاز عبارت در بيهقي).658:1388بيهقي،(»نگردد پوشيده خان بر«
 التـزام  وجـه  بـه  ظـاهر  در عبـارت  فعـل . است كرده مطرح پوشيده را كالم بودن امري مخاطب
 پوشـيده  نبايـد (شـود  مـي  دريافـت  آن از نيز امر معناي غيرمستقيم طور به و مفهوم در اما است،
 نـشان  خان ارسالن برابر در را او اقتدار و مسعود برتر جايگاه دارد سعي آغاز همان از و) ددگر
 گوينـده  حالت و گيري جهت دهد مي نشان وجه اين گويد مي التزامي وجه بيان در فتوحي. دهد
 ايـن  التزامي وجه در. است فرمان و اجبار توصيه، درخواست، نوع از عمل يك اجراي به نسبت
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 را شـرطي  و نهـي  امـري،  وجه وي. شود مي بيان سخن در صريح يا ضمني طور به يريگ  جهت
 و داشـتن  الـزام  معنـاي  "بايـد  "وجهي فعل). 287:1390(است آورده التزامي وجه شمار در هم

  ).95:1388الديني، مشكوه رك(دارد اجبارداشتن
ـ  و روش كه برنده شمشير چون و رونده تقديرهاست را ذكره عزّ ايزد«   و ديـد  نتـوان  آن رشب

  ).658: همان(»يافت درنتوان شد خواهد پيدا آن از آنچه
 گوشـزد  انـسان  سرنوشـت  بـر  را الهـي  قدر و قضا تأثير قطعيت اخباري، وجه انتخاب با بيهقي
 شـود  قلمداد» برنده شمشير چون و رونده «تقديري نيز دندانقان شكست طريق اين از تا كند مي
 بـه  بيهقي .كند پنهان هزيمت اين بودنِ مقدر پس در را مسعود ناتواني و نبوده دريافت قابل كه

 شـيوة  چنانكـه  كّلي طور وبه داند مي تقدير دست در را امور سررشتة روزگار آن تفكّر از تبعيت
 را همـه  و شناسـد  مـي  گنـاه  بـي  ها شكست و سوء آمدهاي پيش مورد در را مسعود اوست تفكّر
 از ديگري هاي بخش در). 24و 17: 1388ندوشن، اسالمي(»داند مي هيال مشيت و تقدير از ناشي
 كـه  بـود  سابق تقدير كه ديگر و«:كند مي اشاره مسعود ناكامي در قضا قطعي تأثير به دوباره نامه
 خـويش  كـار  آمـده  فـراز  تقـدير  كـه  بايـست  مـي  امـا «).660:1388بيهقـي، (»ديد بايست مي ناكام
 ).661:همان(»بكند

 بـراي ). 659:1388بيهقـي، (»ندارنـد  ياد آن مانند گذشت كه سال صد اين در كه تندگف مي پيران«
  .بود نيفتاده اتّفاق قحطي چنين» سال صد اين در « گويد مي خود برگفتة تأكيد

 و ناكـام  و كام و آمد مي پيش و رفت هرچه از بود خراسان به ما رايت كه سال دو قريب در و«
 داشـته  نگـاه  بـابي  هـر  در مـساهمت  و مشاركت رسم و آمد يم كرده آگاه را خان ودرشت نرم
 پوشـيده  بـسيار  و انـدك  از چيـز  هـيچ  كه است آن دوستان ميان حقيقت به مصافات كه آمد  مي

 وجـه  انتخـاب  با برده باال را كالم تأكيدي جنبة كه هايي واژه بر عالوه). 659: همان(»نيايد داشته
 و داديـم  انجـام  مـشاركت  از باشد دوستان ميان است سمر آنچه ما گويد مي قاطعيت با اخباري
 پوشـيده  بـسيار  و انـدك  از را حقيقـت  نيز نامه اين در بنابراين. نكرديم پنهان را چيزي گاه هيچ
   .باشد ما همراه و شريك شرايط اين در بايد دوست عنوان به نيز خان پس. گذاريم نمي
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 است حقيقت از خاصي روايت گزارشگر هك»حقيقت گزارشگر «نه يوسفي نظر خالف بر بيهقي
 پذيرفتـه  شـكل  او زمـان  تـاريخي  هـاي  محـدوديت  و خصوصي منافع اقتضاي به روايت اين و
 و آمدنـد  زير به بودند اشتران بر كه سرايي غالمانِ از فوجي« عبارت در).712:1372ميالني،(بود
 حادثـه  بيهقي).662:1388بيهقي،(»آيند كار پيش و برنشينند تا ربودند مي يافتند كه كس هر ستورِ
 براسـبان  آنكه براي غالمان كه است همان واقعيت گويي كه كند مي مطرح قاطعيت با آنچنان را

 يهـا  صـحنه  توصـيف  در اما» ربودند مي يافتند كه كس هر ستور «روند كارزار به و شوند سوار
 را اسـبان  كـرد  خواهنـد  جنگ آنكه نةبها به تنها آنها كه كند مي اشاره نامه نوشتن از قبل و نبرد
 لحظـة  درسـت  ايـن  و) 649:1388 بيهقـي،  رك(پيوستند تركمانان به هم آن از بعد و ربودند مي

  . است مسعود سپاه هزيمت
 كـسي  را ها جوي آن روزگار هيچ به كه است، آب آنجا كه پنداشتند كه گشتند متحير راهبران  «
 بـا  حـوادث  تمـامي  كند مي تأكيد قاطعيت با نيز عبارت اين در). 662:همان(»نداشت ياد آب بي
  .رسد انجام به بود شده مقدر  سپاهش و مسعود براي كه هزيمتي تا شدند همراه هم
ـ ا ،گـردد  مـشغول  دل چنـد  هـر  خـان، ي  سـو  كه كرد اقتضا چناني  را و«  فرمـوده  نامـه  ني
 بيـان  اخباري وجه به كه »گردد مشغول دل چند هر «معترضة جملة در ).663:1388بيهقي،(»ديآ

 دل مـا ي  بـرا  آمـده  شيپـ ي  گرفتـار  از حتمـاً  خان.(است نهفته سندهينو درخواستي  تمام شده
 . )افتد مي ما بهي رسان كمك فكر به و شود مي مشغول

 خبـر  مخاطب، حال به توجه باي  هقيب).663: همان(»زنند الفها مخالفان كه ستين شك كه«
 تـأثير  بـراي  و كنـد  يمـ  جلـب  را مخاطـب  اعتمـاد  ترتيب اين هب و آورد مي طلبي صورت به را

ـ  گويـد  مي و) 34:1381مقدم، علوي رك(كند مي مؤكّد را خود بيشتر،كالم  مخالفـان  كـه  ميمطمئّن
ي كـار  پنهـان  طيشرا كردن بازگو در نيبنابرا. آورند يم شماي  برا آميز اغراق بسيار را خودي  روزيپ اخبار
 . ميداد شرح كه است گونه همان طيشرا و ميا  نكرده

 افتـه يدر حالهـا  نياي  و قيتوف و صنع كوين و ذكره عزّ زديا فضل به است، ريتأخ اجل در اگر و«
 در سـخنش  داردي  سـع  رايـ ز ،)شـود  مي دريافته حتماً(استي  اخبار فعل وجه). 663:1388بيهقي،(»آيد
 .باشد برخوردار تيقطع زا آمده شيپ متيهز جبران و كارها دادن سامان در مسعود قدرت مورد
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 و ملـوك  اسـت  بـوده  جهـان  تا كه داند است گانه ي آن اندر كه روزگار تجارب و خرد حكم به«
 شيقـر  كـافران  از -هيـ عل اللّه يصّل -را ما غمبريپ ،يمصطف محمد واست آمده شيپ حال نيچن را لشكرها
ــد روز ــام آن اح ــي ناك ــد شيپ ــوت و آم ــز را او نب ــتي اني ــس و نداش ــه آن از پ ــراد ب ــامي م  تم
 ).663: همان(»ديرس

  ). داند مي حتماً(است شده اداي اخبار وجه به» داند «فعلِ
 متنـي  بينـا  ارجـاع  يـك »آمـد  شيپي  ناكام آن احد روز شيقر كافران از...يمصطف محمد «عبارت

 سـوق  ديگـري  مـتن  بـه  اصـلي  مـتن  از را شـنونده  ذهـن  كـه  شود مي گفته هايي متن به متن بينا«.است
ـ مقا و احـد  غـزوة  به اشاره با بيهقي). 40:1384ساساني،(»است تلميح متن بينا موارد از يكي.دهد يم  سةي

 پـس  هـم  مـا  كند يم عنواني  ضمن طور به و است كرده وجهه كسب انيغزنوي  برا آن، با دندانقان نبرد
 ايـن  بـا  و اسـت  نرسـانده  مـا  قدرت و ما بهي انيز شكست نيا و ميرس يم تمامي  مراد بهي  ناكام نيا از

  .است برده باال را خود كالم قطعيت سنديتي چنين يك از استفاده و مقايسه
: جهـد ي  بـاد ). 663:1388بيهقـي، (»ندينـش  رتريد چندي  روز جهد،ي  باد اگر حال خصمان با و«

 در و دارد اشـاره  انيسلجوق آمدة دست به تيموقع و مقام بودن زودگذر به كه استيي  بايز ييِكنا ريتعب
ـ ب ديترد و شك با وي  التزام وجه به عبارت اين بعالوه است؛ رفته كار به آنها ريتحق جهت  نـه  شـده  اني
ـ اهم يب جهت در و ندارد باور را انيسلجوق قدرتي  عن ي ؛يقطع ـ پ دادن جلـوه  تي  از آنـان ي  هـا  يروزي
ـ قطع از كـه ي  اخبـار  وجـه  بـا  ادامه در اما است، كرده استفاده التزامي وجه فعـل  اسـت،  رداربرخـو  تي 
 .كند رونيب سر از را سلجوقيان با اتّحاد فكر خان تا ندينش يم فرو حتماًي عن يبرد؛ مي كار به را»ندينش«

 بتــوان زود را خللهــا نيــا ...اقبــال بــر و ميملكــ صــدر در بحمــداهللا ميقطبــ كــه مــا چــون و«
 رفتنيپـذ  انجـام  از را خود نيق  ي  ياخبار وجهيت با نويسنده. دريابيم توانيم مي زود). 663: همان(»افتي

 .دهد يم نشان عمل
 مـرد  و لشكر از زيچ چيه كه است مقرّر كه خان، چون ميداري  مشارك وي  دوست كه خاصه «
 تـا  ندارد غيدر ما از باشد، رنجه شيخو نفس به كه ميكن التماس اگر و ندارد غيدر ما از وعدت

  ).663: همان(»نشمرد رنج و كند دور ما روزگار از غضاضت نيا
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» نـدارد  غيـ در «افعال نيهمي  برا نكند رد را كمك درخواست خان كه است نيا سندهينوي  قلب ليم
 موضـع  از درخواسـت  هـم  تـا  كرده ادا است، تيقطع دهندة نشان كهي  اخبار وجه با را»نشمرد رنج «و

ـ ا بر آن تكرار با و باشد ملزم و مجبور درخواست برابر در خان هم و شود مطرح قدرت ـ تأك امـر  ني  دي
 .كند مي رفتنيپذ به ملزم را خان ندارد غيدر حتماً كه مطلب نياي القا با و كند يم

ي زمـان » اگـر  «حّتـي : گويـد  مـي  آمـده،  شيپي  سخت طيشرا كه نيا با : ميكن التماس اگر و
 اضـطرار  و عجـز  طيشـرا  فعـل،  كـاربرد  ايـن  با و بيايد خان خود كه كنيم خواست در بخواهيم
 .ابدي يم ليتقل خان برابر در انيغزنو

 نـشان  را ها گزاره بيان در وي باورپذيري و نويسنده قاطعيت ميزاني  اخبار وجه: است مقرّر
 مخاطـب ي  برا محظوريتي  نوع) است مقرّر(تيقطع با بيهقي). 285:1390فتوحي، رك(دهد مي
  .دارد وامي كار آن انجام به را او و آورد يم شيپ

 امـر  كـه  ايـن  جـاي  بـه  حقيقـت  در و كـاري  بـه  اسـت  مخاطب برانگيختن براي خبر گاهي
 در بيهقـي ). 33:1381مقـدم،  علـوي (سـازيم  مـي  بـرآورده  خبـر  وسـيلة  بـه  را خود كنيم،مقصود

ـ ا در را خان اعتقاد وي  را تا رسد ازب يزود به كه را نامه نيا جواب ميمنتظر«عبارت  كارهـا  ني
 مخاطـب  بـه  را خـود  انتظـار  خبـر  خواهد نمي). 664:1388بيهقي،( »گردد تازه دوستي تا ميبدان

 امر خان به مستقيم غير و دهد انجام را آن تا مخاطب از است درخواستي وي هدف بدهد،بلكه
  .بفرستد زودي به را نامه جواب كه كند مي

ـ ا با. است» ميبدان كارها نيا در را خان اعتقاد وي  را «عبارت ما بعدي تأكيد  بـه  فعـل  كـه  ني
 انجام به او داشتن وا اي ي كس ازي  زيچ كسب گاهي» من بي «قول بهي  امر نه استي  اخبار وجه
 مفهـوم  ).233: 1381(باشـد  داشـته  درخواسـت  ا يـ  دسـتور  مفهومي  ضمن طور به تواند يمي  عمل
 ثابـت  مـا ي  بـرا  را خود اعتقاد خان كه دهيرس فرا آن زمان: است اين بحث مورد عبارتي  ضمن
 بايـد  وي تـصميم  و رأي كه كند مي توجيه را خان» گردد تازه دوستي تا«يبعد عبارت با و كند

ـ ا بـا  مخاطـب  و گـردد  مـي  تـازه  دوسـتي  صـورت  ايـن  در تنهـا  و باشـد  مـا  به كمك  نـوع  ني
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 هـاي  كنش "عنوان با اي مقاله در1سرل.نديب يم درخواست انجام به موظّف را خودي  پرداز عبارت
 قائـل  تمـايز  جملـه  معنـاي  و گوينـده  نظر مورد معناي بين 1975 سال در "غيرمستقيم گفتاري

 گوينـده  منظـور  غيرمـستقيم،  گفتاري كنش يك در گويد مي وي). 30:1390زاده، آقاگل(شود مي
  ).31:همان(دارد ذهن در كه است آن بلكه گويد، مي كه نيست همان
 از ناشـي  اسـت  يمغيرمـستق  كنش از استفاده به مايل مستقيم كنش از استفاده جاي به هركس كه اين

 اسـت  تعامل تسهيل هدف با فردي بين روابط از نظامي 2ادب). 32:همان(است ادب رعايت مالحظات
 صـورت  -اسـت  انـساني  تبـادالت  ماهيـت  كـه -رويـارويي  و برخورد رسانيدن حداقل به طريق از كه
 و سـت ا ديگـري  وجهـة  از آگـاهي  ادب. اسـت  لهجه صراحت نداشتن ادب ديگر عبارت به. پذيرد مي

 باشـد  كـم  اجتماعي فاصلة كه وقتي و حرمت و احترام قالب در باشد زياد فرد دو بين فاصلة كه هنگامي
  ). 1388صفّارمقدم،( شود مي مطرح رفاقت و دوستي قالب در

 داننـد  مـي  اي پيچيـده  نظام را ادب آنها. است 3لوينسون و براون آن از ادب نظرية معتبرترين
 حفـظ  بر نظريه اين. خصومت رسانيدن حداقل به و خطر از جلوگيري و تهديد از كاستن براي
 براسـاس . شود مي تعبير دارد، فرد هر از اجتماع كه تصويري به وجهه. است استوار افراد وجهة
. منفـي  ديگـري  و مثبـت  يكـي . قائلند وجهه گونه دو فرد هر براي لوينسون و براون نظريه اين

 واقـع  تأييـد  مـورد  اجتماعي تعامالت در هايش خواسته كه اين به است فرد هر ميل مثبت وجهة
 ايـن  به شمارند، مي جهاني اي پديده را ادب آنها همچنين. گيرد قرار ديگران احترام مورد و شود
 حـسب  بر امكانات اين اما دارند، اختيار در آن بيان براي امكاناتي جهان هاي زبان همة كه معني
  ).watts,2004:12(متفاوتند زباني ساختار نوع

 طـرف  دو كـه  داشـت  توجه بايد. مسعود زيردستان از نه است قدرت صاحبان از نامه اين مخاطب
 متغيـر  ايـن  درون و شـوند  مـي  محـسوب  گفتگـو  متغيـر  عوامل و عناصر از) مخاطب و گوينده(گفتگو
 ادب رعايـت  بـه  ملـزم  را خـود  بيهقي). 277:1362ساعدي، پور لطفي(دارد وجود قدرت قبيل از عواملي
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 عنـوان  بـه  او اصـلي  هدف اما) برساني جاي به رسد باز(است كرده خودداري مستقيم دستور از و كرده
 حالـت  عبـارت  فعـل  عمـالً » زودي به «قيد انتخاب با بنابراين است؛ مسعود وجهة حفظ دربارة  نويسند
  .ستا ساخته ملزم و مجبور مسعود برابر در را خان و كرده پيدا امري و دستوري

  يريگ جهينت

  :كند مي آشكار را زير نكات خان ارسالن به نامه متن تحليل در فركالف هاي مؤلّفه كارگيري به
ـ  ،ها واژه دقيق گزينش با بيهقي گفت توان مي آنها معاني و ها واژه انتخاب بخش در  دري  حّت
 را ودمـسع  قـدرت  گـاه يجا اسـت  توانـسته ي  خوب به دندانقان شكست از پس وي  بحران طيشرا
 انتخـاب  توجـه  قابـل  نكتـه  امـا  اسـت،  صادق دادهايرو تيروا ويي  بازگو دري  هقيب. كند حفظ
 و كنـد  ينمـ  اشاره ميمستق طور به انيسلجوق از شكست به نامه ازي  بخش چيه در است؛ ها واژه
 ارب 6 نامه در . است نماياني  هقيب هاي بندي عبارت و ها واژه پرتو در قدرتي  برتري  كّل طور به
 نامه آغازين مخاطبة از غير به كه شده استفاده قراخاني خان ارسالن به ارجاع براي خان لقب از
 رفتـه  كار به ساده موارد ديگر در است، همراه» حميم «و» اجل« چون آميزي احترام صفات با كه
   . كند حفظ وي برابر در را مسعود اقتدار و شأن تا

 مـسعود  حاكميـت  و سـلطه  روايت به كه جمله،زماني زا است معلوم ساخت با غلبه نامه در
 خـان  بـراي  را آمده پيش اتّفاقات نامه در بيهقي همچنين،.است معلوم عبارات تمامي پردازد مي

 بيـشتر  خـان  بـراي  كـرده  روايت را آنچه باورپذيري معلوم ساخت انتخاب با و كند مي روايت
 مـسعود  اقتـدار   مجهول ساخت كاربردن به و خاصي فاعل از نبردن نام با مواردي در و كند مي
  . است كرده حفظ بحراني شرايط آن در را

 ها گزاره بيان در را بيهقي قاطعيت كه استي  اخبار وجه در جمالت اغلب كه اين ديگر نكتة
 اخبـاري  وجـه  انتخـاب  كنـد  يمـ  تيروا خاني  برا را حوادث كهيي  ها بخش در. دهد مي نشان
ـ ا از كـه  اسـت  داده حيترجي  هقيب زين گريد واردم در اما است، مسّلم  از. كنـد  اسـتفاده  وجـه  ني
ـ  و سـازد  گـر  جلـوه  را مـسعود  قدرت داردي  سع كهي  موارد جمله  كـه ي  عبـارات  اكثـر  دري  حّت

 صـورت  بـه  و قـدرت  گاهيجا از و كند مي استفادهي  اخبار وجه از است شده كمك درخواست
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 از نامـه  مخاطـب  داشـت  توجـه  بايـد . دهـد  نجـام ا را خود فةيوظ كه خواهد يم خان ازي  ضمن
 خـودداري  او بـه  مستقيم دستور از بيهقي و نيست مسعود فرودستان از و است قدرت صاحبان
 وجـه  همـان  در كـه  بـرده  كار به عباراتي در و كرده انتخابي  ا گونه به را افعال اما است، كرده
  . شود يم القا خان به درخواست رفتنيپذ رفته كار به تيقاطع با زيني اخبار

 و كنـد  بـازگو » خـوبتر  معـرض  در«را دنـدانقان  هزيمـت  ، است توانسته نامه اين در بيهقي
 .كند حفظ قدرت صاحبِ مخاطب برابر در بحراني شرايط در را مسعود عظمت و حشمت

  

  معلوم ساختار و اخباري وجهيت درصد نمودارهاي

  

 كتابنامه

ـا  يسـخنران  مجموعـه . يهقـ يب ابوالفـضل  ادنامـة  ي . »بيهقـي  ابوالفضل بيني جهان«).1388.(ندوشن،محمدعلي اسالمي ي ه
ـاالت  ترجمة و هينما مقدمه، د،يجدي  نيچ حروف نظر، ديتجد با ،يهقيب ابوالفضل بزرگداشت مجلس ـ انگل مق  ،يسي

 .38-1 صص ،يفردوس دانشگاه انتشارات: مشهد. ياحّق يجعفر محمد كوشش به
  .فرهنگي و علمي انتشارات:تهران. انتقادي گفتمان تحليل).1390.(زاده،فردوس آقاگل
: تهـران . كـشاورز  ميكـر  ترجمـة ). مغول هجوم عهد در تركستان (نامه تركستان ).1366. (والديميروويچ واسيلي بارتولد،

  .آگاه انتشارات
ـان  ليـ تحل و گفتمان. »گفتمان ليتحل بري  درآمد«). 1379. (يعل شعبان پور، بهرام ـاالت  مجموعـه (ي  گفتم ـام  بـه ).مق  اهتم

  .19ـ38 صص. گفتمان فرهنگ انتشارات: تهران كيتاج محمدرضا
 .ين نشر: تهران. مقدم ذوقدار رضا ترجمة. رانيا در قدرت و منزلت زبان، ).1381 (اميليو من، يب
ـا  فهرسـت  و حاتيتوضـ  قات،يتعل ح،يتصح مقدمه، ،يهقيب خيتار). 1388 (ابوالفضل ،يهقيب د  ه وي  احّق يـ  جعفـر  محمـ 

  .سخن: تهران. يديسي مهد
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ـا  بيهقـي  تاريخ از اي نامه متن تحليل«).1387.(مشهدي ناصري نصرت و نژاد،محمدرضا پهلوان  شناسـي  معنـي  رويكـرد  ب
 .58-37صص.62شمارة.16سال.انساني علوم و ادبيات دانشكدة مجلة.»"مسعود امير به تگيناباد سران نامة"كاربردي

  .كتابي ايدن: تهران. اول جلد. يبيحب يعبدالح حيتصح. يناصر طبقات ).1363 (سراج منهاج ،يجوزجان
ـان  ليـ تحلي  مبنا بري  هقيب خيتار در تيواقع و قتيحق تقابلي  بررس«). 1390 (نيفرد ،يپناه نيحس ي جـستارها . »گفتم

  .99ـ122 صص. 173 شمارة. 44 سال. يادب
ـان  تحليل رويكرد با غزّالي محمد امام هاي نامه شناسي سبك«).1390.(درپر،مريم ـادي  گفتم ـالة .»انتق  دانـشگاه .دكتـري  رس

 .مشهد فردوسي
ـار  خـالل  ازي  ريـ دب نييآ و رسالت وانيد«). 1388(ي  مهد محمد ،يزدي ي ركن  .يهقـ يب ابوالفـضل  ادنامـة  ي .»يهقـ يب خيت

ه،  د،يـ جدي  نيچ حروف نظر، ديتجد با ،يهقيب ابوالفضل بزرگداشت مجلسي  ها يسخنران مجموعه و هيـ نما مقدمـ 
 .233ـ277 صص ،يفردوس دانشگاه انتشارات: مشهد. ياحّق يجعفر محمد كوشش به ،يسيانگل مقاالت ترجمة

 .57-39صص.2شمارة.شناسي زبان و زبان فصلنامة.»متن خوانش در بينامتني روابط تأثير«).1384.(ساساني،فرهاد
: تهـران ). رانيـ اي  اسـالم ي  جمهـور  در قدرت انيجري  سازوكارها (زبان و گفتمان قدرت،). 1384 (اصغر يعل ،يسلطان

 .ين نشر
ـان  در ادب عناصر مقايسة").1388.(احمد صفّارمقدم، ـاي  زب ـات  فـصلنامة ."فارسـي  و اي كـره  ه . دوم دورة. ادبـي  تحقبق
  .97-77صص. 1شمارة

  .توده حزب انتشارات. يغزنو جامعة وي هقيب ابوالفضل). 1357 (احسان ،يطبر
د  علوي م،محمــا  و مقد ـاني ).1381.(زاده اشـرف  رض ـان  و مع ـازمان :تهـران .بي  علـوم  درسـي  كتـب  تـدوين  و مطالعـه  س

 ).سمت(انساني

ـام  وي  فرهنگ تيذهن (گفتاري  جادو ).1379. (محمدجواد ،يكاش غالمرضا ـان  نظ ـاب  دري  مع : تهـران ). خـرداد  دوم انتخ
 .انيپو ندهيآي فرهنگ مؤسسة

 
  .سخن انتشارات: تهران). ها روش و كردهايرو ها، هينظر(ي شناس سبك).1390.(فتوحي،محمود

ـات  مركـز : تهـران . گـران، يد و رانيـ پ ستهيـ شا فاطمـه  ترجمة. گفتماني  انتقاد ليتحل). 1379 .(نورمن فركالف،  و مطالع
 .ها رسانه قاتيتحق
ـازمان : تهران. فروپاشي تا پيدايش از غزنويان ).1390.(سيدابوالقاسم فروزاني،  علـوم  درسـي  كتـب  تـدوين  و مطالعـه  س

 ).سمت(انساني



 اول      شمارة                                )ادبيات و علوم انساني سابق(           جستارهاي ادبي                                         102 

ي ايـ دن: تهـران . يبـ يحب يعبدالح حيتصح). يزيخگرديتار (األخبار نيز). 1363 .(ضحاك بن يعبدالح ديابوسع ،يزيگرد
  .كتاب

ـ  دانـشكدة  مجلـة .»زبان شناسي جامه نظر از كنوني فارسي در مؤدبانه زبان بررسي«).1362.(ساعدي،كاظم پور لطفي اتادبي 
 .292-271صص.16سال.2شمارة.مشهد انساني علوم و
  .مشهدي فردوس دانشگاه انتشارات: مشهد. يفارس ادب استواري ها انيبن ).1384.(ي عباسقل ،يمحمد
ـاختي  پيوندهاي و واژگان فارسي زبان دستور).1388.(الديني،مهدي  ةمشكو ـازمان : تهـران .س  كتـب  تـدوين  و مطالعـه  س

 ).متس(انساني علوم درسي

 .721-702صص.4شمارة.پنجم سال.شناسي ايران مجلة.»بيهقي تاريخ در تاريخ«).1372.(ميالني،عباس
  .سوم هزارة: تهران. يمحمد فتّاح ترجمة. گفتمان). 1382 .(سارا لز،يم

 .هرمس انتشارات:تهران.تدين احمد ترجمة.دين،قدرت،جامعه).1382.(وبر،ماكس
 درسـي  كتـب  تـدوين  و مطالعه سازمان:تهران. فارسي زبان دستور).1382.(عمراني رضا مغال و كاميار،محمدتقي وحيديان
 ).سمت(انساني علوم

  .هرمس انتشارات:تهران.انتقادي و رايج شناسي گفتمان).1383.(اللّه يارمحمدي،لطف
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Abstract 

Critical discourse analysis has proved to be of great help in analyzing the 

form and meaning of literary works. Certain scholars such as Norman 

Fairclough have greatly improved such studies. The present study deals with 

one of the political letters of Mas'ud I of Ghazni to Arsalan Khan written by 

his secretary Abul-Fazl Bayhaqi. The complete version of the letter has been 

recorded in Bayhaqi’s history.  Using Fairclough's method, the article tries 

to study power relations.  In this letter, Bayhaqi carefully employs diction, 

grammatical structure (e.g. active and passive voices), and modality to show 

the king’s power even after his Dandanghan failure. 
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