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 چكيده
 در ظـرف آن شـكلهويت از منظر قائلين به گفتمان، دسـتاورد گفتمـان اسـت و 

توان آن را همچون فرآيند، گيرد. هر هويتي محصول گفتمان خاصي است و ميمي
امـري  فهم كرد و به آن جنبه تاريخي و در حال شدن داد. از آن جا كـه گفتمـان،

 در حقيقـت گفتمـانسيال و نسبي است هويت نيز امري متغير و دگرگـون اسـت. 
را  از نمادهـا و معـاني خـاص نظامي كه تنظام علم و ساختار زباني اس محصول
تري از زبان اسـت و هـر گفتمـان بـر . گفتمان، نظام معنايى وسيعاست داده شكل
ها، به گفتارهـا و هايى از حوزه جامعه چيره شده و از طريق سيطره بر ذهنقسمت

گيـري از هرهبدر اين پژوهش با دهد. ها شكل مىكردارهاى فردى و جمعي سوژه
يل مفصل نظريه گفتماني انتقادي فركالف، تاريخ بيهقي در سه مرحله؛ نخست؛  تحل

هايي كه متن متكي بـرآن اسـت و سـوم؛ اي و گفتمانمتن، دوم؛ تفسير بافت زمينه
ظـرف  تبيين به معني ديدن گفتمان به عنوان جزئي از رونـد مبـارزه اجتمـاعي در

دامين كـاست كه بيهقي با تكيه بـر مناسبات قدرت، تحليل شده و  نشان داده شده 
دهـد؟ و بـا ي مـورد نظـر خـود را شـكل مي»ما«صفات و فصول مشترك گروه 

و  كندگيري از كدام الگوها، گروهي را طرد ميها و بهرهبرجسته كردن كدام تفاوت
شـكل » غيـر«و » مـا«در نهايت هويت سياسي بيهقي چگونـه در توصـيف او از 

  گيرد. مي
 بيهقي، هويت سياسي، گفتمان، فركالف.ي: هاي كليدواژه
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    مقدمه
و وقايع نيست و مـورخ تنهـا  دادهايبا نگاه هويتي به تاريخ، تاريخ ديگر گزارش صرف رو

 كوچكي هستند ءجز ،رسد، بلكه مورخ و اثرشگر ايستا و غيرفعال به نظر نمييك گزارش
هويـت  ،از نگـاه گفتمـاني .بنـدياها معنـا ميداراي هويت كه در ساختار كلي ديگر هويت

با قرار گرفتن در طبقه اجتماعي، منطقه جغرافيـايي، طيـف مورخ يعني  ؛سيال است ،مورخ
در نـوع سـاز ي هويتيابد. هر يـك از ايـن اجـزاهويت مي، بندي سياسيگروه و قوميتي

 هويـت مولـف درجستجوي  توان باگذارد و مياثر مي نگرش نويسنده و نگارش تاريخ او
ترين نويسـنده عصـر غزنـوي و بيهقي بزرگ .ش راه يافتدر وراي زبان نگرش اوبه  متن،

از جمله كاتبان و ديوانيان عصر محمودي و . او گر وقايع عصر سلطان مسعود استگزارش
از شروع سلطنت مسعود در جمع كـارگزاران  پسكه در زمره حاميان حكومت محمد بود، 

گيـري از گفتمـان ش، با تعمق در روايـت تـاريخي بيهقـي بـا بهرهدر اين پژوه او در آمد.
بـه  ،در وراي زبـان اوايم و يابي بـه اركـان هـويتي مولـف برآمـدهفركالف به دنبال دست

  . ايمهجستجوي نگرشي كه شالوده اصلي هويت اوست پرداخت
جناح  پس از تصميم مستبدانه سلطان محمود در تغيير جانشيني از مسعود به محمد، دو

(مسـعوديان يـا نوخاسـتگان) در دربـار شـكل گرفتنـد.  (محموديـان) و پسـريان پدريان
عهـد در زمـان انتخـاب ولي بـه بحـران جانشـيني و ،گيري اين دو جريانهاي شكلريشه

گيري روز افـزون گردد. سـبكتگين از بـيم قـدرتباز مي حكومت سبكتگين (پدر محمود)
از مرگ سبكتگين، محمود  پس را به جانشيني برگزيد د، اسماعيل ـ فرزند ديگرش ـمحمو

با پيروزي او به ظاهر تمامي حاميان سلسـله غزنـوي و  كنار زدن برادر برتخت نشست. با
قـرار گرفتنـد. » ديگري«و در برابر » خودي«كارگزاران حكومتي و لشكري در يك گروه 

انـي در غـرب و هـايي بـا هويـت ايرغيري كه دشمنان خارجي غزنـوي اعـم از حكومت
شد، اما اين امر نقطه پاياني بـر تعـارض هاي ترك در مرزهاي شرقي را شامل ميحكومت

گرچه محمود با برقراري سيستم جاسوسي چند اليه  نبود. حكومت غزنوي ساختار سياسي
اما اين امـر نقطـه د، كه به او پيوسته بودند كنترل كن ساالران لشكر برادر را تالش كرد سپه

اجتماعي در ـ  نبود. اين شكاف سياسي حكومت غزنوي ي بر تعارض ساختار سياسيپايان
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فقـدان نظـام   1.اواخر حيات محمود بار ديگر بـه صـورت تقابـل دو جريـان نمـود يافـت
هاي كالن سياسي موجب شد كـه محمـود ثباتي تصميمجانشيني در حكومت غزنويان و بي

گيري دو واگذار كند و شـكل به شاهزادة كهتر ترنيز چون پدر مقام جانشيني را از فرزند مه
 گروه متخاصم پدريان (حاميان محمد) و پسريان (حاميان مسعود) را رقم بزند.

كـه پس از مرگ محمود، حاميان حكومت محمد، او را بـه تخـت نشـاندند، امـا زماني
و عقالي  و قصد غزنين كرد، بزرگان دربارشد مسعود با لشكري گران از ري عازم خراسان 

ه طمـع ديدند، از ترس جان يا بـميپدريان چون قدرت مسعود را براي سلطنت روزافزون 
مـت كارگزاران حكو ، محمد را فروگرفتند و مسعود بدون جنگ برتخت نشست.مقامكسب 

اغماضي  عفو و همانمحمودي كه شاهد تكرار تاريخ در انتخاب جانشيني بودند، از مسعود 
ر رسـوم با تغييـ اما مسعود؛ ود در حق حاميان اسماعيل روا داشترا چشم داشتند كه محم

ر دپيشين، با حذف حاميان برادر از گردونه قدرت و سـاختار سياسـي، سياسـت جديـدي 
بـه  واحـد» خودي«هويت  ،پيش گرفت. بنابراين با آشكار شدن دشمني پدريان و پسريان

د را وه رقيب درون حكومتي خوهاي متخاصم گراي ديگر ظاهر شد و هر يك از گروهگونه
ا دشـمنان حتي نسبت به تخاصم ب ،تقابل ميان اين دو گروه قرار داد. »ديگري«جايگاه  در

قاي خـود شد، بنابراين چه بسا آنها براي حفظ بتر تلقي ميتر و جديخارجي غزنويان مهم
متمسك   نانحتي تركما علي تگين و ،به دشمنان خارجي چون: عراقيان ،و مقابله با رقيب

  محسوب كردند.» خودي«را جزئي از گروه  شدند و در لحظات حساس آنها
اي شـفاف زبـان مقولـه؛ اسـت از ابزار زباني استفاده كـرده روايت خود،در بيان بيهقي 

بيهقي  بنابراين .گيردفرهنگي، اجتماعي و سياسي قرار مي ترتاثير بافت وسيعنيست و تحت
بلكـه سـاختار  ؛جهان و روابط اجتماعي آن به شكل خنثـي باشـدكننده تواند منعكسنمي

توليد، زمينه وقوع و عوامل بيروني بر نگارش او اثر گذاشته است و چه بسا متن او را بايد 
توانـد ميروايت جديدي از تاريخ به حساب آورد. از آن جايي كه ساختار حاكم بر جامعه 
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حكومت جبر و استبداد  ان تصور كرد كه او به علتتوگذارد، آيا ميببر نحوه توليد متن اثر 
پنهان ماندن مطالب خود از ديد قدرتمنـدان و برخـي خواننـدگان در رويكـرد خـود  براي

گيـرد و مـتن را از اي بهره ميهاي متناقض و دوگانهنسبت به طبقه حاكم از ارزش گذاري
خود را هويت سياسي  اوكند؟ خارج مي، گر تاريخي استمسير تك بياني كه ويژه گزارش

از نگاه او چگونه تعبير » ديگري«و » خودي« كند؟ ودر برابر مسعوديان چگونه تعريف مي
وجو جست تاريخشرا در  بيهقييابي چگونگي هويت ،مي شود؟ به اين منظور در اين مقاله

 م.كنيمي

 ان آسـتينج» كنش گفتاري«مريلين والدمن از منظر نقد ادبي، و به طور بارز، با نظريه 
هـاي شخصـيتي يژگيوو  شناسي فراينـدهاي ذهنـيكند و به بازبيهقي را تحليل مي تاريخ

 گمارد. او تارخ بيهقي را نه حقيقت تـاريخ بلكـه روايتـي از حقيقـتهمت مي آفريننده آن
خصـي و شخصـيت شت اي از تداخل تجربيـاداند كه تركيبي از چند عنصر است. آميزهمي

 و رسـومات از تعليمات مذهبي اشعري با تربيت دبيري برآمده از باورها ـ تركيبيفرهنگي 
  داند.اخالقي ايراني ـ مي

داند كه به اقتضاي منافع گر روايت خاصي از حقيقت ميعباس ميالني، بيهقي را گزارش
اين باور است كه بيهقـي بـه  او بر 1هاي زندگي او شكل گرفته است.خصوصي و محدوديت

 2اسـت.ستيزي خفيف پيشه كـرده ات سياسي و تعلقات مذهبي، نوعي پارسياعتبار مالحض
كند؛ اما در پس اين تسـليم ظـاهري، بيهقي گرچه در برابر شرايط سياسي زمان تمكين مي

دانـد كـه بـا هاي قدرت حاكم است و باالخره او را از تبار رنـداني ميراوي برخي كاستي
  است. لبه كردههويت چندوجهي بر شرايط ناگزير زمان غ

 جهانگشاي جـوينيو  تاريخ بيهقيزاده كه هويت ايراني را در دو كتاب اسماعيل حسن
كند معتقد است: بيهقي به دليل غلبه فرهنگ دينـي كـه در زمـان وي در قامـت مقايسه مي

گزيند و بيـنش خليفه بغداد نمود يافته بود، دين را به عنوان عنصر اصلي هويت خود بر مي
اي گرفتـار بـوده اسـت و نوشـتن اي يا سلسلهو حصار محدود ايدئولوژي و منطقهاو در د
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  1تاريخ به زبان فارسي ناشي از خودآگاه قوم ايراني نيست.

 هـر از شيپـداند كه زباني مي يفارس نيمورخ ي را در زمرههقيب جولي اسكات ميثمي،
 در ياخالق يداور به سپس و دهند دست به دادهايرو از معنادار يتيروا اندخواستهيم زيچ

  فارسـي زبـان بيشتر و نيست مطرح »ايراني هويت« بحث كتاب، اين در .بپردازند آنها باب
مولف، عالقه بيهقي به اخبار ساسانيان را  .است مطرح تاريخ  روايت در زبان اين و قابليت

ي تـاريخ هـاي الحـاقاو بحث اصلي خود را بـر حكايت 2كند.عمال در حد هيچ توصيف مي
گيري گيرد هدف نويسنده از تـوالي ايـن حكايـت، نتيجـهكند و نتيجه ميبيهقي متمركز مي

  اخالقي  است.
  

  هويت
هـايي كـه در اوان شـود. هويتآغـاز مي» مـن«اي است كه از فرد و با واژه مقوله ،هويت

چــون خويشــتن، انســان بــودن، جنســيت و در برخــي شــرايط ؛ گيرنــدحيــات شــكل مي
نسـبت بـه  ،اي هستند كه در مراحل بعدي زنـدگيهاي اوليههويت، دي و قوميتخويشاون
تر و در برابـر دگرگـوني انعطـاف ناپـذيرتر مسـتحكم هاي ثانويه (هويت اجتماعي)،هويت
   3.هستند

ن فرآيند اجتماعي شدن نقطه عزيمت از هويت فردي به هويت اجتماعي است كـه ضـم
هايي هـاي اجتمـاعي همـان واحـدگروه گيـرد.كل ميهاي اجتماعي شارتباط فرد با گروه

چـون خـانواده تـا  هايي كوچككند و هويتبه آن اشاره مي» ما« يهستند كه فرد با واژه
بيني در گيرد. اختالف عقيـده و گونـاگوني جهـانهاي عامي چون مليت را در بر ميهويت

خود  عيگروه اجتما يري ازهاي اجتماعي امري گريزناپذير است و هر فردي تعبميان گروه
  و ديگران دارد.
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اي از خصـايص كنند و مجموعـههويت خود را تعريف مي ،هاافراد با عضويت در گروه
به اين ترتيب خود را از ديگر اعضاي جامعـه . دهندطبيعي و اجتماعي را به خود نسبت مي

ر خـالل رابطـه بـا سـت. د»آنهـا«مستلزم ارائه تعريفـي از  ،»ما«شناسد. تعريف از باز مي
هـا) شـكل ديگران مفاهيم شباهت (در ميان اعضاي گروه) و تفاوت (با اعضاي ديگر گروه

   1.گيردقرار مي» آنها«در برابر » ما«گيرد و گروه مي
  

  ماني:تهويت گف
  2:توان شناسايي كردسه ديدگاه كالن پيرامون هويت مي

 وجود دارد و ثابت در چهره زيرين هويتاي پايدار پديده : معتقدندديدگاه جوهرگرايان .1
  دهد. كه به فرد و جامعه معنا مي

ز انقش خـاص  هويت را به معناي مفاهيم بالنسبه ثابت و مبتني بر: انگاران. ديدگاه سازه2
  كنند.خود و انتظارات ديگران تعبير مي

 ،اقعيات اجتماعيو ها دستاورد گفتمان هستند ومعتقدند هويت: . ديدگاه قائلين به گفتمان3
گيرند و از آن جايي كه گفتمان امـري سـيال و زاييده گفتمان بوده و در ظرف آن شكل مي

                                                                              3.هويت نيز متغير و دگرگون شونده است ،نسبي است
 ،زنده مفاهيم هويت است. به عقيده دريدادر ديدگاه گفتمان، زبان چارچوب اصلي و سا

كه نمايش يا بازي تمايزها آنها را توليـد و نقـش  هاي زباني ناتمامي هستندها نظامگفتمان
 .بخشـدكنـد و بـر تجربـه مـا از جهـان سـامان ميواسطه را براي فهم ما از جهان ايفا مي

ها و ممكـن ديگـر سـوژههاي ها با بازنمايي واقعيت به شكلي خاص به جاي شكلگفتمان
كننـد و سازند. مرزهاي ما بين خطـا و حقيقـت را ترسـيم ميها را به شكلي خاص ميابژه
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ها را مربوط و معنادار و سايرين را نامربوط و خارج از موضـوع هاي خاصي از كنشگونه
   1.دهند، به اين معناست كه گفتمان برساخته امر اجتماعي هستندقرار مي

توان آن را همچون فرآيند فهم كرد و بـه صول گفتمان خاصي است و ميمح ،هر هويتي
آن جنبه تاريخي و در حال شدن داد. جنكينز هويت را حاصل ديالكتيك درون و برون يـا 

مرز هويـت  يسازد كه دربارهدرون و برون ما را قادر مي ،داند. ديالكتيكفرد و جامعه مي
هاي هويت، اعضـاي گـروه خـودي را از م. مرزبندينديشياهاي ديگر بيگروه خود با گروه

سازد و به اين ترتيب تعيين كردن آنها را دست كم به صـورت ساير اعضاي جامعه جدا مي
چنـين  ،بـه عقيـده فيليپسـون 2.آوردهاي حساس در تعريـف هويـت در مـييكي از مولفه

وط بـه جـذب هاي مربـچون و چراي پرسـشقائل به اهميت بي يتلويحطور بهديدگاهي 
چرا كه  هويت را بـر مبنـاي عضـويت در گروهـي  ؛گيري) است(دربرگيري) و طرد (كناره

هـا شـرط دانـد. بنـابراين تعيـين حـدومرز گروهداراي حد و مرزهاي مشخص استوار مي
  3.شودضروري و الزم تعريف از خود محسوب مي

 ترين وترين، جـامعممنسـج« ،گران انتقـاديرويكرد فركالف در مقايسه با ديگر تحليل
بـراي حـل مسـاله ايـن پـژوهش و بازنمـايي  از اين رويكرد 4،نظريه است »پرطرفدارترين

. اين رويكرد، نوعي تحقيق متن محور است كه شده است بهره گرفتههويت در تاريخ بيهقي 
 5:گيردسه مرحله را در برمي

گيرد بـا سـاختار در بر مي تحليل مفصل و دقيق متن را در حوزه زبان شناسي مرحله اول؛
هاي خود توان مستنداتي براي اثبات دعوييابي به قرائت ناپيداي آن ميشكني متن و دست
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هاي صـوري مـتن اكتفـا دهي ويژگيتحليل به برچسب ،نسبت به متن يافت. در اين مرحله
اژگـان و انتخاب ميان انـواع سـاختار و 1.گيردكند و متن را به مثابه يك شي در نظر ميمي

تواند ايدئولوژي محور باشـد و معنـايي بـيش از آن چـه بـه نظـر فرايندهاي دستوري مي
از نظر  رسد، داشته باشد و در وراي آن خاصيت فريبندگي يا كتمان آگاهانه نهفته باشد.مي

براي درك تحليل گفتمان  ـبازنمود جهان از ديد منافعي خاص  ـفركالف مفهوم ايدئولوژي 
ايـدئولوژي  2.يدي است، چرا كه زبان به اشكال گوناگون حامل ايدئولوژي اسـتاي كلواژه

  كند و پيوستگي نزديكي با زبان دارد. به ايجاد و حفظ روابط نابرابر در جامعه كمك مي
اي مـتن و پردازد و به اين منظور بايد به تفسـير بافـت زمينـهبه نفسير متن مي؛ مرحله دوم

تحليــل فرآينــدهاي شــناختي بــه آنهاســت، توجــه كــرد.  هــايي كــه مــتن متكــيگفتمان
  3گيرد.نيز بخشي از اين مرحله را در برميتعامل ميان آنها بررسي كنندگان و شركت

تبيين به معني ديدن گفتمان به عنوان جزئي از رونـد مبـارزه تبيين متن است.  ؛مرحله سوم
طـرف ي به لحاظ سياسي بيتحليل گفتمان انتقاد 4.اجتماعي در ظرف مناسبات قدرت است

    5.دنكنها در حوزه روابط قدرت عمل مينيست، همچنان كه فوكو معتقد است، گفتمان
هاي  practice)(خواهد نقش پركتيس گفتمان فركالف از آن جهت انتقادي است كه مي

گفتماني را در حفظ و بقاي جهان اجتماعي از جمله آن دسته از روابط اجتماعي كه توام با 
و قصد دارد بـه تغييـر اجتمـاعي بـراي رسـيدن بـه  آشكار كند، مناسبات قدرت نابرابرند

ارتبـاط ميـان  6.مناسبات قدرت در فرآيندهاي ارتباطي و جامعه به طور كلـي كمـك كنـد
و بـه تحليـل  رويدادهاي اجتمـاعي (تعـامالت) را بـا سـاختارهاي اجتمـاعي بيـان كنـد
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توان بـا تحليـل با وجود اين سه مرحله مي 1.پردازدبشناختي كالن پركتيس اجتماعي جامعه
  هم زمان متن و بافت آن به روش دقيقي در تحليل گفتمان دست يافت.

ونه با چگ بيم اودريا برآنيم تا ،به تاريخ بيهقي با نگاه از دريچه گفتمان انتقادي فركالف
با  و؟ دهدشكل ميي مد نظر خود را »ما«گروه ، هادر نظر گرفتن فصل مشتركي از ويژگي

 درتـا ؟ كنـدگروهي را طـرد مي ،گيري از كدام الگوهاها و بهرهدر نظر گرفتن كدام تفاوت
وادث حـسـير  چگونـه بـا و برقـرار كنـد »آنها « و » ما«را ميان ي تيمرز هوتاريخ خود، 

  ؟شوددچار دگرديسي مياو سياسي هويت 
 

  شناسانه روايت بيهقيبررسي زبان
 به واكاوي الگوهاي جذب يك گروهن هاي ظاهري و زباني متظر گرفتن ويژگيدر نابتدا با 

 پردازيم.در مقابل طرد گروه ديگر مي

  گرينظامي »ديگري«كتابت و  دبيري و »خودي« طبقاتي: الگوي .1
» ديگـري«و طـرد گـروه  »خـودي«بركشيدن گروه  نويسندگي را الگويي براي بيهقي هنر

كند. او كـه خـود اي ميان اين دو گروه محسوب ميفصل جداكنندهداند و اين مهارت را مي
 بيند كهاي برجسته با تربيت ديواني است، كمال نويسندگي را در بونصر مشكان مينويسنده

 ينامـه كند.بونصر به زبان پارسي و عربي كتابت مي. در نگارش منشأت ديواني همتا ندارد
اقرار دارنـد شـنوندگان «كند كه ترجمه مي» وميراست چون ديباي ر«خليفه را به پارسي 

خواجه احمد حسن وزيـر هـم در كنـار تمـام ، عالوه بر بونصر 2.»كسي را كفايت آن نيست
   3.»محتشم تر در آن روزگار از اهل قلم كسي نبود«محاسن، اهل قلم و هنر است كه از وي 

ف شده اسـت، امـا در هاي چندي توصيها و لشكر كشيكه در تاريخ بيهقي جنگبا اين
كنـد، سـاالران معرفـي ميبـه عنـوان سپه هايي كـه بيهقـيها و از ميان نامميانه اين جنگ

ها هيچ قهرماني ندارند و كسي در آن كـاري شوند و گويا اين جنگهيچكدام شاخص نمي
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گـذاري بيهقـي شود. اين امر بيشـتر بـه نـوع ارزشساز نمياي حماسهكند و چهرهبنام نمي
ي نگـرد، بنـابراين در ميانـهگردد؛ زيرا او از زاويه ديد يك دبير به امور حكومت ميزميبا

نامـه و جنگ به جاي برجسته كردن عملكرد نظاميان، از نگارش عهدنامه، سوگندنامه، فتح
هاي فـراوان ذكـر گويد، از شعر شاعران بزرگ به اقتضاي سخن نمونـهانگشتوانه سخن مي

اي بـود سـخت نـادر نامـه«كند كـه آمليان، نامه بونصر را شاخص ميكند. در جنگ با مي
ي أكـه رنكته جالب اين 1».امچنانكه وزير اقرار داد كه بر آن جمله در معني انگشتوانه نديده

  صائب در جنگ تلخاب نيز از آن ديوانيان است، نه نظاميان. 
او قـرار »  خودي«ن در گروه همه ديوانيااما  ،ستايدگرچه بيهقي ديوانيان را همواره مي

شود. او از هنر نويسندگي ديوانياني سخن در برخي از موارد استثنائاتي ديده ميگيرند. نمي
دهـد. بوسـهل از جملـه رغم داشتن هنر دبيري، آنها را در گروه غير قـرار ميبهراند كه مي

و كه به زبان عربي  رااشعار مدحي بوسهل . بردكساني است كه به فضل و ادب از او نام مي
يگانه روزگـار در «داند و او را مي »ه غايت نيكوب«در توصيف شكار شير مسعود سروده، 

اما آن همه فضايل در كنار صـفات اخالقـي منفـي او  2كند،توصيف مي» ادب و لغت و شعر
بوالقاسم حريش و تني چنـد « 3بازدچون زعارت، شرارت، تضريب و فتنه انگيزي رنگ مي

گويند، اما آنهـا گرچه شعر به غايت نيكو مي، انديران را كه از عراق همراه مسعود آمدهاز دب
از تخت ملوك به تخت ملوك بايد نبشت ديگـر «دانستند كه كند كه نميرا چنين تحقير مي

گويـد: در باب مقايسه بونصر مشكان با بوطاهر دبير عراقي از زبـان مسـعود مي 4.»است...
طاهر را نشناسم مي بايد چـون تـو ده تـن اسـتي و نيسـتي و جـز تـرا  من ترا شناسم و«

   5.»نداريم...
، كسـاني را بـه هنـر نويسـنگي و كتابـت خارج از دايـره ديوانيـان از طرفي بيهقي در
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كشـد، چنـين مـورد تحسـين قـرار ميرا براندازي غـازي كتابت زني را كه نقشه ستايد،مي
داليـل از سـوي ديگـر، بيهقـي  1».ت نيكو نبشتيخطي نيكو داشت و پارسي سخ« :دهدمي

كند. او به ويژه فقدان مهـارت كتابـت و قرائـت را در چندي در طرد گروه نظاميان بيان مي
در بيـان واقعـه . دهـدقـرار مي» ديگـري«و آنهـا را در حـوزه  كنـدطرد آنها برجسته مي

ي را در تقابـل بـا برانداختن ارياق و حاجب غازي به دسـت وزيـر و بونصـر، هنـر ديـوان
دهد. وزير احمد حسن به لطايف الحيـل اريـاق سـركش و نيمـه هنري نظاميان قرار ميبي

كنـد. همچنـين كشاند و زمينه فـرو گـرفتن او را فـراهم ميعاصي را از هند به پايتخت مي
كند، بـه سوادي سپه ساالر آن را ممكن ميبيهقي طرح ساده برانداختن حاجب غازي كه بي

 كـه راساالر بزرگ مسـعودي دو سپاه اين او نقطه ضعف .كندتحقيرآميز توصيف ميطرزي 
 دو را سـاالرسپاه دو اين«. داندمي سوادبي دبيران برگزيدن شود،مي آنها فروگرفتن موجب

هرچند بتن خويش كار و سخي باشند  ...نه چشيده سرد و گرم پيشة دبير شايستة كدخداي
  2.»در دبيري راه نبرندو تجمل و آلت دارند اما 

فروشي نظاميان غزنوي در جنگ با تركمنان، يكي ديگر از داليل بيهقي براي تمرد و كم
كنـد، سباشـي طرد اين گروه است كه بارها آن را از زبان بزرگـان و فرمانـدهان بيـان مي

ايـن «: آوردامير مسعود فريـاد بـر مـي 3».ناجوانمردان يارانم مرا فرو گذاشتند...«گويد: مي
در اين الگو برخي نظاميـان نيـزاز دايـره  4».برندكنند و آب ميحميتان لشكريان كار نميبي

توان از آلتونتـاش، شوند، از جمله ميجذب مي »خودي«طرد بيهقي خارج شده، در گروه 
  ، نام برد.سباشي و بگتغدي و...كه از سپهسالران محمودي هستند

  ترك »ديگري«و  ايراني)تاجيك ( »خودي«الگوي نژادي:  .2
بيهقي گرچه يك ايراني خراساني است، اما واژه ايران را در تاريخ خود با تعصب و غيـرت 

مدار با صـبغه عربيـت بـه نـژاد ايرانـي لعكس از نگاه يك مسلمان شريعتابكار نبرده و ب
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ير ياد صدر اسالم با تحق در بهره گرفته است. از شكست ايرانيان» عجم«نگريسته و از واژه 
آن بزرگان كه در اول اسالم بودند، چـون عجـم را بزدنـد و از مـداين بتاختنـد و «كند مي

  1.»يزدگرد بگريخت...
ـ نـژاد ايـن حكايـت ، بيهقي از زبان دو شخصيت عرب»افشين و بودلف«در حكايت 

و نامد. احمد كه براي وساطت مي» سگ و نيم كافر«ايراني تبار را  احمد ـ افشين و معتصم
عجم را شرف «گويد: نجات بودلف از دست افشين آمده، براي فرو نشاندن خشم افشين مي

اي است بزرگ ...اين چنين مـرداري و نـيم بر عرب نهادم هرچند كه دانستم كه اندر آن بزه
» خـودي«نـژادي در تقابـل بـا »  خـودي«اينجـا ». كندكافري بر من چنين استخفاف مي

». گفتم دريغا مسلماني كه از پليدي نامسلماني اينها بايـد كشـيد«بازد؛ ايدئولوژي رنگ مي
هاي صدر اسالم را كند و شكستمعتصم هم اين بي اعتنايي افشين را به نژاد او منتسب مي

    2.»لكن هركس آن كند كه از اصل و گوهر وي سزد«داند: عامل كينه او مي
گويـد، ابتـدا از ديـن  سـخن مي  آميزاي مـبهم و كنايـهاما درحكايت بزرجمهر به گونه

اي آكنده نامهسپس وصيت» كه دين با خلل بوده است«گويد زردشتي او به تحقير سخن مي
دارد كند كه مخاطب را به حيرت و كنجكاوي وا مياز معارف عالي اخالقي از او روايت مي

   3چنين سخناني بر زبان براند.» دين گبركان«كه چگونه ممكن است پرورده 
ها چند اليه است و او با توجه به مقتضيات زمان با درجـات نگاه بيهقي نسبت به ترك

غزنويان غالمان ترك نژاد دربار سامانيان بودند كه فرهنـگ و  كند.متفاوتي آنها را طرد مي
مسعود كه شخصيت اول تاريخ اوست و به ظاهر بيهقي او را در گـروه  خوي ايراني يافتند.
دهـد، بـه بسان پادشاهان ايران باستان بـار مي ند، ديگر ترك نيست؛كماي خود جذب مي
دارد. به فارسـي نشيند. مراسم جشن نوروز و مهرگان و سده را پاس ميشراب و نشاط مي
ويژه در ميـان هاما در دربار او و بـ 4.»دُرپاشيدي و شِكر شكستي«گويد كه خوب سخن مي
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كاك ميـان تـرك و تاجيـك و اصـطويژه تنازع هسپاهيانش تركيب و ناهمگوني نژادي و ب
در  تاريخ بيهقـيشود. مرزهاي به ظاهر محو شده نژادي ترك و تاجيك در فراوان ديده مي

دهد و شود و اختالف نژادها خود را نشان ميلحظات سخت و حساس تاريخي پررنگ مي
و مسعود  در جنگ طلخاب كه سپاه طغرل شود.ها بدل مي»ديگر«يگانه شده به  »خودي«

بيند كه شاهد نبرد دو سـپاه آويزند، بيهقي گويا خود را تازيكي ميدر نبردي سهمگين درمي
بجنبيد و فلك خيره شـد گفتي جهان مي«كوبند. ترك نژاد است كه به سختي تمام برهم مي

خصمان پيدا آمدند با لشكري سـخت  ها...ها و  طبلها و بوقاز غريو مردمان و آواز كوس
خود نمي دانستيم كه در جهان كجاييم و  من و مانند من تازيكانبا ساز و آلت تمام... قوي 

  1.»چون مي رود
هـا نظـام، ترك هندوها اغلب پيـادهيافت، درتوان آن گونه كه از فحواي كالم بيهقي مي

بيهقي عامل شكست دندانقان را غالمان تـرك  ها اسب سوار بودند.سوار بر اشتر و تاجيك
بر «كنند كه ما داند كه پيش از جنگ دندانقان، نافرماني را آغاز و تهديد ميگري ميعصيان

اشتر پيداست كه چند توانيم بود، فردا اگر جنگ باشد، اسبان تازيكان بستانيم كه بـر اشـتر 
غالمان سـرايي از اشـتر بزيـر آمدنـد و اسـبان سـتدن  و در روز جنگ 2»جنگ نتوان كرد

به يك دفعت سيصد و هفتاد غالم با عالمـت هـاي شـير «و عاقبت » .گرفتند از تازيكان..
گرچه سپاهيان ترك مسعود خيانت پيشـه كردنـد، امـا گويـا » بگشتند و بتركمانان پيوستند

 دانند، چرا كه منـافع سياسـي ومسعود را از خود مي مقابل تركمانان غير، اينجا ايرانيان، در
ه سرنوشت اين جنگ وابسته است و در ميان دو لشگرِ تر از همه امنيتشان بمهم اقتصادي و

تـرك  »ديگـري«سلجوقيان را  ايراني و» خودي« را غزنويان ـ سلجوقي غزنوي و ـترك 
غالمان تازيكان با امير نيك بايستادند و جنـگ سـخت كردنـد از حـد «بينند. بنابراين مي

تجربگـي را بي ـ رق و غازياـ اري عامل برافتادن دو سپاه ساالر بزرگِ تركاو  3.»گذشته
تركـان « زند:داند و چنين طعنه ميآنها مي امل ذكرحاصل و نژاد و و عدم تدبير چاكران بي
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نمونـه ديگـر ايـن تركـان  1.»همي گرد چنين مردمان گردند و عاقبت ننگرند تا خلـل افتـد
سـف است كه عليه خداونـد خـود يو»  كافر نعمت« شده در تاريخ بيهقي طغرل» ديگري«

ربك بخورد و ندانست كه كفـران نعمـت اين ترك ابله اين چُ« كند.سبكتگين جاسوسي مي
  2.»شوم باشد

، همسايگاني چـون: علـي تگـين در و خارج از مرزهاي غزنوياندر مناسبات سياسي 
سمرقند و بخارا؛ و سلجوقيان در ماوراءالنهر تـرك ناميـده مـي شـوند. سـمرقند و بخـارا 

د. علي تگين همسايه قدرتمند غزنويان است و در حالت ترك مخاصمه فرهنگي ايراني دارن
برد. سلجوقيان، بيايان گرداني قدرت طلب و پرخاشجو هستند كـه دغدغـه اصـلي بسر مي

سياست خارجي دولت مسـعود منازعـه بـا ايـن گـروه اسـت. ايـن گـروه كـه بـا عنـوان 
غيرهايي هستند كه بـه خطـا در  اند،در تاريخ بيهقي ناميده شده» تركمنان«و » سلجوقيان«

ويژه وزير خواجـه اند. بيهقي بارها از زبان رجال سياسي بهداخل خاك كشور اسكان يافته
بابتدا خطا بود ايـن تركمانـان «كند كه احمد حسن به اين سياست غلط محمود اعتراض مي

برخـي تركـان  آن چه بيان شد، بيهقي ازرغم به 3.»را آوردن و به ميان خانه خويش نشاندن
كند، از آن جملـه يكـي آلتونتـاش اسـت، او از بزرگـان و وفـاداران عهـد به نيكي ياد مي

هشـياري چنـو  در بيـداري و« دانـد كـهمحمودي است، بيهقي او را تـرك خردمنـدي مي
كنـد و خـود را بهـر هيچگاه خالف عهـد نمي«است كه  »دارمحتشم و خويشتن« 4.»نيست

   5.»دهدغزنويان به كشتن مي
سباشي و بگتغدي كه از نظاميان هسـتند، بـدگويي : ديگر چونتركان همچنين از برخي 

بگتغدي در اولين جنگ سـپاه  شوند.بيهقي سهيم مي» خودي«كند. گويي آنها در حوزه نمي
جهت توجيه شكست سپاه تحـت فرمانـدهي  بيهقي است. مسعود با تركمانان فرمانده لشگر
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امر فرمانـدهي و پيـري و نـاتواني  دخالت فرماندهان جوان در از حركت سپاه از پيش ،او
درساالري نبايـد  تن درماند... و از چشم و ام پير شده ومن مردي« كند.بگتغدي روايت مي

همچنـين از سسـتي او در فرمانـدهي غالمـان در جنـگ سرنوشـت سـاز  1.»مخالفتي رود
  گذرد.دندانقان به آساني مي

  

  عراقي   »ديگري«خراساني و  »خودي« گرايي:الگوي منطقه .3
در تاريخ  خود ابتدا خراسان و سـپس غـزنين را  بيهقي ،اثري خراساني است ؛تاريخ بيهقي

دانـد. حـره ختلـي ـ عمـه دهد و واليات ديگر را فرع ميمحوريت و مركز امور قرار مي
خراسان و ديگر اصل غزنين است و آنگاه «اي به مسعود بيان مي دارد كه مسعود ـ در نامه
نويسد،  بر اين باور است  بـه همـين اي كه به خليفه ميمسعود هم در نامه2».همه فرع است

  گردد. كند و به سوي خراسان باز ميعلت اصفهان و ري و جبال را رها مي
دادگـي در گويد، نوعي شـيفتگي و دلويژه نيشابور سخن ميوقتي بيهقي از خراسان به

ها و قصرهاي زاد پنداري دارد. با حظ تمام از محلهاين شهر حس هم كالمش هويداست. با
گويد. فصلي مفصل هاي گران قيمت سخن ميهاي حسنكي مفروش به فرشنيشابور و كاخ

توضـيحات  3كنـد.در حق خانـدان تبـاني ـ بوطـاهر و بـو صـادق ـ  قلـم فرسـايي مي
يست. از دانشمندان و صنعتگراني تاثير از اين حس ناش در باب حسنك نيز بيمندانهسوگ

گويد كه به خواست محمود غزنوي از خراسان به غزنين كوچانده شدند و رونق و سخن مي
  برازندگي را به پايتخت نو هديه آوردند.

 هاي بيهقي است، از غزنين آراستگي و شكوه وبرخالف نيشابور كه شهر يادها و خاطره
هاي عروسي محمد و مسعود، بر پايي مراسم جشن كند.شوكت شاهانه را بيشتر توصيف مي

  كند. هاي سلطنتي كه در چشم  و دل بيهقي ِجوان دو چندان جلوه ميو اعياد و جشن
شود شدگي نسبت به عراق و غرب ايران ديده مي» غير«در تاريخ بيهقي يك نوع حس 
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شـود. يهاي سياسـي عصـر غزنـوي بـازگو مو اين واقعيت از زبان بسياري از شخصـيت
حكومت غزنوي ميراث سلسله سامانيان است و در گذشته بين سامانيان در خراسـان و آل 
بويه و كاكويان در مركز و غرب ايران رقابت و تضاد سياسي وجود داشـت كـه اختالفـات 

از سـامانيان  پـسزده است. گويا حكومت غزنـوي مذهبي و كالمي بر اين تضاد دامن مي
  ي ـ خراساني شده بود.وارث تضاد و تقابل عراق

شود، البته به اين نكته نيـز در تبختري كه در زبان خراسانيان نسبت به عراقيان ديده مي
معترفند كه آنها منفور عراقيان هستند. مسعود در جمـع رجـال حكـومتي از تجربـه خـود 

ت ام، قومي انـد كـه خراسـانيان را دوسـشما حال آن ديار ندانيد و من بدانسته«گويد: مي
  2داند.بوسهل حمدوي نيز ري و جبال را ديار مخالفان مي1». ندارند

كند، گروهي از مسعود كه مدتي را در عراق گذرانده، وقتي به سوي خراسان حركت مي
رجال سياسي و ديواني را به همراه خـود دارد. ايـن گـروه وقتـي بـه خراسـان و غـزنين 

محمـودي آنهـا را بـه چشـم رقيـب خـود هايي هستند كه رجال با سـابقه رسند، غربيهمي
نگرند كه چشم در مقام ايشان دارند. از ميان اين افراد بيهقي از طـاهر دبيـر و بوالقاسـم مي

» ديگـري«هم به لحاظ عراقي بـودن در گـروه  اين افراد .آوردنام به ميان مي حريش و...
كه براي تصاحب مناصب رقيباني هستند  هم به لحاظ مقام دبيري گيرند واي قرار ميمنطقه

بنـابراين  اند، تعدادي از آنها مذهب شيعه دارند،ديوانيان خراساني، كمر به نابودي آنها بسته
هاي بـه داليـل متعـددي چـون رقابـت شـغلي، علقـه 3كه بر مذهب ماتريدي اسـت، بيهقي
ن كند و برجستگي گروه خـود را نشـادبيران عراقي را طرد مي يمذهب اختالف اي ومنطقه
، اقبال سلطان به »منشور اشراف«دهد. از آن جمله طاهر دبير عراقي كه وقتي در نوشتن مي

است كه بـه مقـام بونصـر  بوالحسن جليلي نيز از عراقياني. افكندبيند، سپر ميبونصر را مي
اي بيهقـي رغم رويكرد منطقهبهاما  .كندبرد و پس از مرگ او، با بيهقي رقابت ميرشك مي
چـون بوسـهل زوزنـي،  و طرد افراد، در اين تاريخ برخي كـارگزاران خراسـاني در جذب
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شوند و بالعكس برخـي كـارگزاران عراقـي همچـون احمـد بوسهل حمدوي و ... طرد مي
  گيرند.عبدالصمد شيرازي وزير مورد توجه بيهقي قرار مي

كـه  ودشـدر هر يـك اسـتثنائاتي ديـده مي، سخن به ميان آمدي كه از سه الگوي طرد
تري يافت كه بتواند ، بنابراين بايد حوزه هويتي وسيعكندرا سيال ميها مرزبندي اين هويت

اين الگوها را در خود بگنجاند. اين واكاوي ما را به يافتن حوزه هويـت سياسـي رهنمـون 
در هر  تواند به حضور تمام انواع اين استثناها در مرزبندي هويتي پاسخ دهد.شود كه ميمي
توانند قرار بگيرنـد. اگـر ايـن مياجتماعي هاي متفاوت بنديافرادي با ردهاجتماعي وه گر

تـوان در هـر هاي سياسي حاكم بر جامعه تعميم دهـيم، ميها و دسته بندينگاه را به گروه
هاي اجتمـاعي رده بنـدي هـا ومختلـف و ويژگيهاي اوليه سياسي افرادي با هويت گروه

رسد همين تقسيم بندي شالوده و اساس مرزبندي هـويتي را در ظر ميكه به ن ،متفاوت ديد
نه صـرفا بـر  »ديگري«و  »خودي«دهد و الگوهاي او در ساختن تاريخ بيهقي تشكيل مي

بندي ي از اين عوامل در دسـتهاهاساس قوميت و منطقه گرايي و ديوانساالري بلكه مجموع
  يابد. سياسي او معنا مي

 
    پسريان » ديگري«پدريان و »خودي«الگوي سياسي: . 4

كنـد؛ منازعـه، آنچه در سراسر اين تاريخ بـه وضـوح ذهـن خواننـده را متوجـه خـود مي
دربـار را بـه  مولـف توزي و توطئه دو گروه (پدريان و پسريان )عليه يكـديگر اسـت.كينه

 كه جاسوسي مهمترين استراتژي درباريـان بـراي حفـظ دهدصورت كانون توطئه نشان مي
 و كسب جاه است.جان 

، بونصـر مشـكان رئـيس ديـوان وزيرجناح پدريان شامل خواجه احمد حسن ميمندي 
، حاجب علي سپهساالر لشكر غزنوي، آلتونتاش حاكم خوارزم، يوسـف سـبكتگين رسالت

جناح پسريان نيز اريـارق  شود.ميبرادر سلطان محمود، حسنك وزير سلطان محمود و ... 
، ، بوطاهر دبيرمسعود جب غازي فرمانده لشكر، عبدوس حاجب دربارحاكم هندوستان، حا

گرفت. سرآمد اين گروه بوسهل زوزني است كه را در بر مي بوالحسن عبدالجليل ديواني و...
فـالن را مـن «شخصيت تاريك تاريخ بيهقي است و تمـام افتخـارش بـر ايـن اسـت كـه 
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تقابـل و تعـارض ايـن دو مانـد، ميدي داستان بلن كه به در تاريخ خود بيهقي». فروگرفتم
ق اغـرا و توطئـه كـه همانگونـه ،گـذاردبه نمـايش ميآميزشان را توطئه جناح و عملكرد

 ترفنـد از بيهقـي نشـاند،چـوبين مي مركب بر وزيررا كساني چون حسنك مسعود اطرافيان
 دارد.برمي نيز پرده و اعيان ديواني انبزرگان پدري پنهان و آشكار

شـان كند، به معرفي اين گروه و سوگيريپدريان نقل قول ميزبان  كه ازناني سخدر  او
اينان زمان محمود را، با نقـدهايي كـه بـر اسـتبداد او  پردازد.ميغزنوي نسبت به حكومت 

حكومت را  ،دانند و معتقدند كه بايد به همان روش و اصولها ميكنند، بهترين زمانوارد مي
سلطان محمود] مردي بود كه وي را در جهان نظير نبود به همـه «[: اداره كرد. بونصر گويد

ها و روزگار او عروسي آراسته را مانست... بنده را آن خوشتر كه امـروز بـر راه رفتـه باب
كـه مـدت يافـت و «آلتونتاش نيز در مالقات كوتاه با امير مسعود از كفايت محمود  1 .»آيد

گويـد و از سـلطان جـوان سـخن مي .»نهـاد دولت و قاعده ملك سخت قـوي و اسـتوار
در مقابـل  2.»هيچ كس را زَهره و تمكين آن نباشد كه آن قاعده ها بگردانـد«خواهد كه مي

نظيـر بـه در كنـد، نيـاز بـه پدر باشـكوه و بي يهخواهد خود را از زير سايمسعود كه مي
هاي بخشـش ان ازدلشـ و، رپُـ سـلطاني شان از مهابـتكارگزاران جواني دارد كه چشمان

پادشاهي بزرگ سير نباشد، تا بتواند رسوم جديدي ايجاد كند. اگر به پـدريان نيـز مقـام و 
بخشد، از سـر ضـرورت اسـت. پـس از فتنـه بوسـهل دربـاب آلتونتـاش كـه جايگاه مي

خواجه «گويد: بيند، به وزير ميخوارزمشاه را هراسان و رميده و خوارزم را از كف رفته مي
آيد در ملك و مال و تـدبيرها همـه باشـارت او دانست كه پس از اين هرچه كرده را بيايد

خداوند را ببايد دانست كه اين پيـري سـه و چهـار كـه «و خواجه بگريست و گفت: » رود
اند، خداي عزوجل ايشان را از بهر تأييد دولت خداوند را راند، از هزار جوان بهتاينجا مانده
   3.»زود به باد نبايد داد ايشان را زود مانده است،
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هاي تغييـر در كند كه اولين نشـانهبيهقي از برانداختن رسوم حسنكي در نيشابور ياد مي
گويد، امور به همان قاعده پيشين هاي مسعود است و آنجا كه به ظاهر به بونصر ميسياست

تن افتـاد كـه آن حقاً ثم حقاً كه دو هفته برنيامد و از هرات رفـ«خواهد بود، اما در عمل و 
بينـد و بـا آه و هاي نوبنياد مسـعودي را كـژ ميقاعدهآلتونتاش  1.»ها بگردانيده بودندقاعده

گروه نخست رجال سياسي، مردان ورزيـده  2.»آن نظام كه بود بگسست«گويد: افسوس مي
بـا تمـام  ايشـانو بزرگان مُهذب دولت محمودي و خواهان حفظ وضـع موجـود هسـتند 

و قصـد شكسـتن  داننـدميبا مسعود دارند، خود را وفادار به حكومت غزنوي  اختالفي كه
 مسـعود به را خود گران سپاه با كه ـ محمودي ـ سپهساالرعلي حاجب . ساختار را ندارند

هرگـز از مـن « تواند دنيايي را فتح كند ، اما دارد كه با اين سپاه مي؛ بيان ميكندتسليم مي
وَم رواسـت در «آلتونتاش بر اين باور است كه  3.»خيانت و كژي نيامده است اگر كشـته شـَ

مقام ايشـان چشـم  اما پسريان كه سخت به ثروت و 4.»طاعت خداوند خويش شهادت يابم
و اعـدام؛ ه مصادر ،حسنك دستگيرسرانجام ، كننددارند، آشكار و نهان عليه آنها توطئه مي

 آلتونتـاش بـد دل و هراسـان وشـته علي حاجب و يوسف سبكتگين دستگير و زنداني و ك
  .شدند

دار و بركشيدگان مسعودند. آنها بر مقامات بـاالتري مردان نوخاسته، دوست ،گروه دوم
دل سـلطان بـزرگ  و اند. ثروت محموديان را به چشـمچون وزارت و دبيري چشم دوخته

رزانـت  دهند و خواهان برچيدن اصول عهد محمودي و ايجاد نظمي جديد هستند.جلوه مي
ورزي، كارداني و دبيري و نويسـندگي وصـف شـده؛ و گروه اول، بيشتر با وزارت، سياست

در هر دو گروه مردان بزرگي  قدرت گروه دوم بر امور نظامي و اطالعاتي قرار گرفته است.
از هر نژاد و مقام و منصبي وجود دارند، اما بيهقي براي پدريان، جايگـاه وااليـي را قائـل 

دهد و به صورت مكـرر واژه و فضايل پدريان را در مقابل رذايل پسريان قرار ميشود. امي
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كند، در حالي كه واژه پسـريان بسـيار بـه پدريان يا محموديان را در تاريخ خود تكرار مي
است كه بيهقـي در تـاريخ » خودي«ترين گروه شود. پدريان عمدهندرت (يك بار) ذكر مي

ترين شامل وسـيع هاي كتاب به دو گروه، پسريانقسيم شخصيتآورد، بنابراين با تخود مي
ترين عمـدهگيرنـد. دامنه الگوي طردي است كه ديگر الگوهاي طرد در محيط آن قـرار مي

نقطه اختالف دو جناح بر سر جانشيني است. پدريان طبق سنت ايران باستان بر نژاده بودن 
حمد برآمدند كه مادرش از نجيب زادگـان پادشاه تاكيد داشتند، به همين سبب ايشان گرد م

بود. همين انديشه پيش از اين سبب شده بود كه سـبكتكين اسـماعيل را در جانشـيني بـر 
  محمود مقدم بدارد.

تنها نقطه اشتراك اين دو گروه سياسي، وفاداري به نظام سياسي حكومت غزنوي اسـت 
ري جنـاح پـدريان را بـه سـاختار كنيم. بيهقي وفـاداتعبير مي» گراييسلسله«كه از آن به 

دهد؛ در سخنان بزرگاني چـون علـي حاجـب و سلسله غزنوي به طرق گوناگون نشان مي
وفاداري جناح پسريان به  1شود.آلتونتاش  درآخرين روزهاي زندگي اين وفاداري ديده مي

سلسله غزنوي گرچه به صراحت در بيان بيهقي منعكس نشده است؛ اما تمكين بوسـهل بـر 
رو گرفته شدن در غائله آلتونتاش و پرهيز حاجب غازي در پناهندگي به حاكم تركسـتان ف

هاي اين وفاداري به اميد نجات دانست. امـا وقتـي پـاي حـذف كامـل توان از نمونهرا مي
آيد، هر يك از دو جناح براي برتري بـر ديگـري بـه دشـمن سياسي از قدرت به ميان مي

ن دو خطاي فاحش دارند، اول اينكه براي جنگ با محمـد شوند. پسرياخارجي متوسل مي
مسـته خراسـان «شوند و دوم تركمانان را كـه با علي تگين (دشمن خارجي) هم پيمان مي
نسل دوم گروه پـدريان (فرزنـدان و غالمـان  2».بخورده بودند...استمالت كردند و بخواندند

مقدمه شكست دندانقان و زوال  قيان،با پيوستن به سلجوهاي سياسي) نيز بازمانده از تصفيه
  .كردندفراهم  را مسعود

از نظر بيهقي، كه سخنگوي جناح پدريان است، انسـان داراي دو گـوهر اسـت؛ يكـي، 
اكتسابي چون خرد و همت عالي دانش و ديگري گوهر اصـل و نسـب. او كسـي را برتـر 
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مردي جلد آمـد و «گويد: داند كه هر دو اين گوهرها را داشته باشد. درباره تلك هندو مي
اخالق ستوده نمود و در آن مدت كه عمر يافت زيانش نداشت كه پسر حجامي بود و اگر با 
 1».آن نفس و خرد و همت اصل بودي نيكوتر نمودي كه عظامي و عصامي بس نيكو باشـد

. دانـدبيهقي گروه پدريان را عالوه بر توصيف به داشتن هنر اكتسابي، داراي گوهر ذاتي مي
دهند و در تنهايي عزلـت شـكوه اينان كساني هستند كه به مقام و منصب سياسي زينت مي

چـون بـه دهليـز نشسـت «دهند. علي حاجب شوكت شـاهانه دارد؛ خود را از دست نمي
  2».هركس كه رسيد او را چنان خدمت كرد كه پادشاهان را كنند

ن بـه وزارت تـن در خواجه احمـد احسـ 3».نگريستسوي ديوان رسالت نمي«بونصر 
قريب پنجاه، شصـت پيغـام رفـت، «طي دو سه روز  4».اممن پير شده«گويد: دهد و مينمي

داند كـه اصل و نژادي ميدر مقابل، گروه پسريان را افراد بي 5».درين باب البته اجابت نكرد
 و ارزش داده اسـت. در بـاب غـازي و اريـارق دو تـن از نأشـتنها جاه و مقام به ايشان 

در سراهاي محمـودي «گويد: اند از زبان بگتغدي پير ميساالران سپاه مسعود كه مقام يافته
بوسـهل وقتـي 6».اندخامل ذكرتر از اين دو تن كس نبود، هزار بار پيش من زمين بوسه داده

  7».تر نباشدبادي گرفت كه از آن هول« رسد: به مقام مي
  

  بيهقي و مخاطبان 
امير غزنوي  به سـمت دبيـري و كتابـت  ، ششق. در ديوان رسالت 442تا  416بيهقي از 

در جريـان رقابـت  پسريان هاي سياسي پدريان وبنديدستهها، پس از سالاشتغال داشت. 
 دولت مستعجل پيروزيبا و عبدالرشيد دوباره سر برآورده بود، ـ فرزند مسعود  ـ ميان علي
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ـ جنـاح پـدريان دانست ا اليق حكومت مياز محمد تنها او ر پسكه بيهقي ـ عبدالرشيد 
بيهقي معزول، محبوس و ، »كافر نعمت«به دنبال طغيان طغرل اما ، دوباره به قدرت بازگشت

آنگـاه كـه  1.از خدمت كناره گرفـت ،مصادره شد و پس از رهايي در زمان فرخزاداموالش 
اند، اما هنـوز ته شدهپدريان و پسران گذش نسل اولي عمدهنگارد، بيهقي تاريخ خود را مي

ها از زمـان حـبس او پس از گذشـت سـال .ها و درگيري آنها ادامه دارداذناب اين جريان
، كندهاي خود تالش ميبا نوشتن تاريخ و بيان ناگفته بيهقي ».در تبعت آنم«گويد: خود مي

 موضع رقيب را به چالش بكشد و بازنمـايي ديگـري را از موقعيـت و تعامـل آن روزگـار
  تصوير نمايد.

داري از جريان پدريان است. او بارهـا مخاطـب خـود را نبنگارش بيهقي، به نوعي جا
هدايت مخاطبـان زيـرك و ظريـف بـه » خردمندان«نامد، تأكيد بر خردمندان و دانايان مي

تواند به وضوح آنها را بيـان كنـد ها نميهايي است كه بيهقي هنوز پس از گذشت سالنكته
ها معاني پنهان را صيد كند. اين كه بيهقي در دو الي حكايتدر البه ه سنج بايدخواننده نكت

هـاي خـود سـخن ها و تعليقافسوس از نابود شدن يادداشـت جا از تاريخ خود با دريغ و
اي را روايت كند كه بر حوادث توانست، گذشتههاي بيهقي ميدهد، نوشتهنشان مي ؛گويدمي

باشد و اينكه بيهقي هنگام آغاز نگـارش كتـاب از بزرگـان دربـار آينده تأثيرگذار و حال 
براندن تاريخ اين پادشاه مشغول گردند تير بر نشانه «گويد كه اگر ابراهيم غزنوي سخن مي

نـوعي بيـان » ايشان سـوارند و مـن پيـاده«و در مقام مقايسه خود با ايشان گويد:  2،»زنند
اسـت كـه بايـد معنـاي متضـادي از آن  يقغيرجدي و تعارف برخواسته از روحيات شـر

  استنباط كرد.
زماني كه از همسـن و مخاطبان بيهقي از نظر زماني دو گروه هستند؛ يكي مخاطبان هم

تواننـد صـحت و سـقم ايـن مي كهمسعود هستند  محمود و ساالن بيهقي و از معمرين زمان
خود اين مخاطبان را كه شايد روايات را مهر تاييد بگذارند. بيهقي مدام در طول نگارش اثر 

هنوز سود و زياني در نظـام غزنـوي دارنـد، پـيش چشـم دارد و در نظـر دارد كـه مبـادا 
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آن نوشتم كـه پيـران «هايش از سوي شاهدان زنده و ذي نفع مورد انكار قرار گيرد. نوشته
ي گروه ديگر مخاطبان درزمـان 1.»محمودي و مسعودي چون بر آن واقف شوند، عيبي نكنند

قضاوت كنند. آنجا كـه بيهقـي بـر  او بيهقي و تاريخ يهستند كه بايد در طول تاريخ درباره
كند، مخاطبان خارج از فضاي غزنه و قرن پـنجم را تأكيد مي» دانا«و » خردمند«مخاطب 

گيري حكومـت گيرد. كساني كه بايد حقايق تاريخي مربوط بر افتـادن و شـكلدر نظر مي
  الي انبوه مطالب بيهقي جدا كنند.هاي سياسي آن را از البهها و جناحغزنوي، تنازع گروه

 
  )تدبيرديوانيو  استبدادسلطانيتبيين: (تقابل 

شـود، آگاهانـه يـا تعريـف مي هـاها و ردهفرآيندهايي كه هويت در طي آن با معيار گروه
رود كه بـه مي داند. گمانناآگاهانه وجود نوعي نظام پايگاني قدرت را از پيش مفروض مي

تر مسئله ظلم و ستم را توان مالحظات ناظر به مناسبات قدرت و به بيان كليهيچ روي نمي
شود، غالبـا بـه تصـور ناديده گرفت. دعاوي و مطالبات هويتي نيز كه به نام گروه اقامه مي

برمال ساختن و اصالح اين مناسبات در راستاي تحقـق برابـري و عـدالت بيشـتر صـورت 
تواند نظم اجتمـاعي را بازتوليـد هر رخداد ارتباطي از جمله توليد متن نه تنها مي 2.ددبنمي

اما در اين ميان متن تاريخ بيهقـي در  3،كند، بلكه با استفاده خالقانه از زبان، آن را تغييردهد
سـلطه  ،خواهد بـا خالقيـت خـودرابطه با حوزه قدرت چگونه عمل كرده است؟ بيهقي مي

يدئولوژيكي پسريان را زير سوال ببرد، البته بايد به اين نكته توجـه كـرد كـه بندي اصورت
گذاري مستقيم بر ساختار را ندارند و تنها به واسـطه گفتمانشـان چنـين توانايي تاثير ،متون

  كنند.نقشي را بازي مي
نـان ااگر بخواهيم تاريخ بيهقي را به يك داستان بلند و رمان مانند كنيم، قهرمان يا قهرم

شخصيت اول كيست؟ ضد قهرمـان كدامسـت؟ بسـياري را  اين داستان چه كساني هستند؟
ها باور بر اين است كه قهرمان داستان بلند بيهقي، مسعود است. توصيفاتي كه او از شجاعت
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كند، اين حـدس را بـه گمـان هاي  او عرضه ميها و هنرمنديها و خوش خلقيو بخشش
اين است كه نگاه بيهقي نسبت به مسعود در سـير تـاريخ بيهقـي  كند؛ اما واقعيتنزديك مي
كند. چهره مسعود ـ بدون احتساب اعدام حسنك ـ در آغاز روايت چهره روشن و تغيير مي
شود و در آخر تصويري كه بيهقي از او نقش است كه اندك اندك تيره و كدر مي درخشاني

شود؛ قهرمان، تبديل به ضد قهرمان ميزند، ظلماني است يعني يك شخصيت پويا كه از مي
اما شخصيت مقابل مسعود كيست؟ شخصيت مقابل مسعود كسي است كه از فراز و فرود  به 

كند. بيهقي سه شخصيت را در مقابل انديشد و درست عمل ميدور است و پيوسته نيك مي
اگر ايـن دهد: بونصرمشكان، خواجه احمد حسن، خواجه احمد عبدالصمد؛ مسعود قرار مي

تـدبير ديـواني بـا اسـتبداد «سه نفر را در ديوان رسالت و مقام وزارت خالصه كنيم، تقابل 
گردد. اينان گاه به صراحت و اغلب از بارزترين و پرتكرارترين مضامين بيهقي مي» سلطاني

كنند و بيهقي در ميان اين گفتگوهـا، به تعريض و كنايه از تدبيرهاي غلط سلطاني انتقاد مي
گيرد و خرد ديواني را در برابر قـدرت سـلطان كـه بـا برچسـب دهـي انب ايشان را ميج

  كند.شود ، برجسته مياستبداد به ابتذال و چالش كشيده مي
توان ديد. نگاه آرماني بيهقي به مقام پادشاه را در انتظارات و توصيفات او از مسعود مي

كنـد. در ام گـور را بـه واقعيـت بـدل ميهاي رستم و بهررود و افسانهاو به شكار شير مي
در  2،گيري هنرمنـد اسـتبرداري توانـا و كشـتيوزنـه 1.»از پشت اسب مبارز ربود«جواني 

شكرسـتاني بـود در همـه «وييدر بذله گـ«3مانند است،سخاوت و پذيرش عذر تقصيرها بي
در توطئه و » مانند استدر سخنوري و كتابت و فهم دقائق و ظرافت سخن بي«و  »هاحال

را خـود طراحـي » عـدناني«نقشه مهندسي قصـر». همتاستآيتي بي«و گماردن جاسوس 
صـفت بايسـته و  نتهاي انديشه است. با اين همـه دوكرده، در آرايش سپاه و فنون جنگ م

دانـد و دهد. اول اين كه تدبير و سياست ملك نميضروري پادشاه را بيهقي از او سراغ نمي
پوشاند. گـزارش ايـن دو رذيلـت د راي دارد  كه همه اين هنرها را ميديگر اين كه استبدا
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اخالقي در وجود او از زبان  بزرگان دربار (پدريان) از همان آغاز حكومت به كنايه شروع 
درپي از تركمانـان نزديـك هاي پيشود و هر چه به پايان كتاب و حوادث تلخ شكستمي
  شود.شود،  به صراحت بيان ميمي

ز گروهـي تداي حكومت مسعود، انتقادها بيشتر متوجه اطرافيان او است و مـدام ادر اب
ها تـدبيريكنند؛ اما با ادامه بيي خود را به مسعود تلقين ميشود كه خواستهسخن گفته مي

كند لطان مينتيجه تمام تصميمات غلط را متوجه خود س استبداد سلطان، بيهقي رفته رفته و
كثر اتقريبا در ». ذشتاين كار (استبداد) از حد بگ«گويد: هل زوزني مياز زبان بوس او حتي
ها تدبير وزير و بونصر در يك ها و جنگ و صلحهاي سرنوشت ساز و عزل و نصبتصميم

لبه ايشان غ سو قرار دارد و تدبير سلطان در سوي ديگر و چون به استبداد، راي خود را بر
  شود.مي دهد، نتايج زيانبار عايد حكومتمي

در مقابل تدابير ر صائب وزير و بونصر را تدبي شبيهقي با ظرافت تمام در سراسر تاريخ
تر آيـد كـه آن بنده را خـوش«گويد: كند. خواجه در باب ري ميغلط سلطان شاخص مي

نواحي را به پسر كاكو داده آيد...لشگرگران و ساالري آن جا ايسـتاده حاجـت نيايـد، امـا 
براي منطقه  1».لشكر گران تا وي را كنده آيد االري محتشم بايد فرستاد باس«د: مسعود گوي

كند و گرگان و طبرستان، خواجه، علي دايه و اياز را  (هر دو از جناح پدريان) پيشنهاد مي
كند. خطاي بـزرگ پذيرد و تاش فراش را كه از ري با خود همراه داشته، نامزد ميامير نمي

جهد بايد كرد تا اين مقدمان را فرو گرفته آيد كـه «تركمانان است: مسعود درگرفتن اميران 
  و خواجه با تدبير درست با اين راي مخالف است.  2».در سر فساد دارند

از پدر به غزو هندوستان بـرود و ايـن در حـالي اسـت كـه  سيأتخواهد به مسعود مي
عالي قصد هندوسـتان  اگر راي«خراسان و كرمان و عراق در تالطم است و خواجه گويد: 

طرفـه اينكـه در پايـان تمـام ايـن وقـايع،  3».كند، اين كارها همه فروماند و باشد كه بپيچد
شود و اين دو در خلوت خـود تدبيري سلطان آشكار ميدرستي تدبير وزير و بونصر بر بي
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ان و تـدبيري سـلطبينند به جد يا به طنز از بيآنگاه كه چشم سلطان و مخالفان را دور مي
كار ناانديشيده «گويد: گويند. خواجه در باب بدگمان كردن آلتونتاش مياطرافيان سخن مي

 2».اين خداوند اكنون آگاه شد كه رمه دور برسيد!« 1».را عاقبت چنين باشد

با مرگ وزير با مهابت امور سلطنتي لرزان، دخالت اطرافيان افزونتر و اسـتبداد سـلطان 
اين كبر سني بـر شـهامت  و  3».است خواجه ما را پدر«رها گفته بود: شود. امير بابيشتر مي

افزود. با انتخاب خواجه احمد عبدالصمد، دوباره ديـوان رسـالت و وزارت كفايت وزير مي
هـاي مسـعود بـر اما گويـا رذيلت يابد،رايي سلطان آرايشي نو ميددر برابر استبداد و خو

تر بيـان تـر و صـريحاز زبان بونصر افزون اي بيهقيكند، انتقادهيني ميهاي او سنگفضيلت
شود و گويا آن اميري كه يگانه روزگار بوده و در هر امري آيتـي بـود، ديگـر در نظـر مي

  بيهقي ارج چنداني ندارد.
د، او كـه بينويه يك فرد متشرع و زاهد نميبيهقي مرد دربار است، امور شرعي را از زا

را توصيف كرده با اعمال خالف عرف و عفت مسعود در  بارها مجلس شراب نوشي بزرگان
 4».جوانان را شرط است كه چنين و مانند اين بكننـد«كه داستان خيشخانه هرات با بيان اين

خواري و لهو بارها از شراب فرار دندانقان ع حمله به آمل تاگذرد پس از وقايبه آساني مي
 نابسـامان رو به افراط پادشاه امور ملـك را تكند، زيرا اين عادو بطالت مسعود انتقاد مي

بايـد و امير را  خبر مهمي است«رسد، وزير گفت: مي رده است. وقتي خبر حمله تركمانانك
همه شب شراب خورده است تـا چاشـتگاه فـراخ و نشـاط « بونصر پاسخ داد:». آگاه كرد

پـرده ورت بيدر مقـام مشـ بونصـر 5».خواب كرده است گفت چه جايگاه خواب است؟!...
بونصر براي رسـاندن  6».يك چندي دست از طرب كوتاه بايد كرد و تن بكار داد«گويد: مي
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وقت سحر خفته است و بـه هـيچ گونـه «شنود: رود، اما ميخبر شكست سپاه بكتغدي مي
از زمان  تصميم حركت سلطان به سـوي آمـل  1».ممكن نشود تا چاشتگاه فراخ بيدار كردن

در فرسـتادن  2تر مي شود. در گرفتن ماليات از گرگانيان،ر و پادشاه پررنگتضادها بين وزي
رهـا كـردن تركمانـان و رفـتن  3انـد.سپاه بگتغدي به جنگ تركمانان كه اظهار بندگي كرده

دزدي رانـده «تعقيب بـورتگين بـا سـپاهي كـالن در حاليكـه او  4بسوي فتح قلعه هانسي،
و باالخره فـرار بـه سـوي هندوسـتان از 6كساليحركت سپاه در سال قحطي و خش 5».است

و بونصر  دبير غلط پادشاه است كه راي وزيرهمگي برخواسته از استبداد و ت7ترس تركمانان
  مخالف آن است.

بيهقي نه تنها در امور سياسي و نظامي تدبير صـائب وزيـر را در برابـر اسـتبداد و راي 
نشـاند. و شخصي نيز وزيـر را برتـر مي كند، بلكه در امور عاطفيغلط سلطان برجسته مي

امير...از تخـت فـرود آمـد «شود، تي خبر مرگ فرزند خردسال سلطان به او گزارش ميقو
بيهقي اين واكـنش سـلطان را بـا ظرافـت و  8».وآهي بكرد كه آوازش فرود سراي بشنيدند

دهـد. قرار ميتر و واكنش ستايش برانگيز وزير يي به مراتب صعبزيركانه در مقابل حادثه
و از شهامت وي ديدم كه آب «رسد وقتي خبر قتل و مُثله شدن فرزند جوان وزير به او مي

  9».از چشم وي بيرون نيامد
وزارت در تاريخ سياسي ايران زمين، همواره به تنهايي به عنوان نهادي در دل حكومت 

ر كتاب آثار الـوزرا كرده و در راس نيروهاي حافظ ايرانشهري قرار داشته است. دعمل مي
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افراد نوع انسـان را جملـه كمـاالت  سلطنت را مطلقا بنياد بر وزارت است ...«آمده است: 
در تاريخ ايران پـس  1».وتمامت سعادت چه در دنيا و چه در آخرت متعلق به وزارت است

يـت هايي كه سلطان از نژاد غيرايراني بـود، اهماز اسالم در دربار خلفاي عباسي و در برهه
شد، زيرا اين نهاد سياسي نمادي از اعمال قدرت و مقام وزارت براي ايرانيان دو چندان مي

  آمد.هويت ملي به حساب مي
تكريم مقام وزارت در نگاه بيهقي امري اتفاقي نيست. او هـر كجـا از پادشـاه  تعظيم و

بـه «كندر، شود. سبب قدرت اسـبرد، سهم وزير را در اين عظمت يادآور ميبزرگي نام مي
بزرگمهر حكيم را در هيات يـك  2».يك تدبير راست بود كه ارسطاطيس استاد اسكندر كرد

كنـد و در مقـام مقايسـه سـرانجام او بـا كسـراي پادشـاه عارف و انسان برتر توصيف مي
از خاندان برمكي، خاندان سهل و بزرگـاني  3».وي ببهشت رفت وكسري بدوزخ«گويد: مي

  كند.نيكي ياد مي چون  بلعمي و... به
نسـت مقام وزارت در حكومت غزنويان و با استبداد روز افـزون سـلطان هيچگـاه نتوا

نـدان زايني در جايگاه گذشته خود را پيدا كند. از وزيران نامي اين سلسله، ابوالعباس اسفر
شوند. بيهقي با آگـاهي رسد، حسنك وزير اعدام، خواجه احمد حسن زنداني ميبه قتل مي

راژيك در حكومت غزنويان، آغاز حكومت مسعود را با توصيف تايگاه لرزان وزارت از ج
بنـد غلبـه اسـتبداد و در سراسر تاريخ خود ترجيع رودبردار كردن حسنك وزير نشانه مي

  كند.سلطاني برتدبير خردمندانه وزير را برجسته مي
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  نتيجه
هاي بنـديطيـف قـوميتي، گروههويت از نگاه گفتمان امري سيال است. طبقـه اجتمـاعي، 

گذارنـد اجزاي هويت سازي هستند كه در نوع نگرش و نگارش فـرد اثـر مي سياسي و...
  سازند. جدا مي» ديگري«او را از » خودي«وگروه 

در اين پژوهش با گفتمان فركالف در تاريخ بيهقي، كـه مولـف آن از جملـه بزرگتـرين 
ايم. در خوانش اين تاريخ، ابتدا ، مداقه نمودهگران عصر غزنوي استگران و روايتگزارش
بيهقـي را ديوانيـان خراسـاني » خـودي«شويم. گـروه هاي خُرد مولف روبرو ميبا هويت

دهند؛ (تركان، نظاميان و عراقيان) قرار مي» ديگري«دهند و او را در برابر گروه تشكيل مي
زند و ما را به سـوي را بر هم ميها اين مرزهاي هويتي اما وجود برخي استثناها و تناقض

شـود كـه محـيط بـر تمـام ايـن تري ـ هويت سياسي ـ رهنمـون ميمرزهاي هويتي كالن
هاست. در واقع هويت سياسي هيچ عنوان خاصي از قبيل گرايشات نژادي، طبقـاتي، هويت

عيـين كدام از اين عناوين مالك واقعـي بـراي تگيرد و هيچشغلي، منطقه اي و...را در برنمي
ي مرزهـاي دهشوند، بنـابراين در محـدومحسوب نمي» ديگري«و » خودي«اعضاي گروه 

تر و برخـي عنـاوين هويت سياسي بيهقي برخي عناوين چون ديوانيان خراسـاني پررنـگ
  شود.تر ميرنگكم

ستيزي انـدكي از خـود بيهقي گرچه تحت فضاي مذهبي روزگار، به ظاهر، انديشه ايران
هاي زبان مايهاما با نگارش تاريخ خود به زبان فارسي كه از شاهكارها و بن دهد؛بروز مي

 فارسي است، تاثير شگرفي در تقويـت هويـت ايرانـي دارد. همچنـين دفـاع او از انديشـه
و دفـاع از آن در برابـر اسـتبداد » نهـاد وزارت«و تبيين و ترفيـع » اصالت نژادي پادشاه«

هدفمند به جريان احياي انديشه سياسي ايران باستان مدد  سلطان به طرزي عميق، پنهاني و
  رساند.مي

دگرديسي آرام در هويت و انديشه سياسي بيهقي، نكته مهمي است كه در خوانش تاريخ 
دهد. بيهقي كه در آغاز كتاب خـود سـعي دارد بـه مـدد خـواب و بيهقي خود را نشان مي

رسـد، بـه ر و جبـر از آن بـه مشـام ميهاي نامتقن و توسل به آياتي كه بوي تقديحكايت
بردگان غزنوي مشروعيت ببخشد، اندك اندك با ضعف تدبير مسعود به زبـان حكومت غالم
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زنـد. او كـه ابتـدا نگـاهي گاه به صراحت، دسـت بـه نقـدهاي بنيـادين مي رمز و كنايه و
ه غزنـوي گيري از سيستم غزنوي با نگـاهي بيـرون از سلسـلاي دارد، با كنارهسلسلهدرون

نگارد. به عقيده او حكومت نُه ساله مسعود حاكي از آن بود كه او درايـت كتاب خود را مي
 .و كفايت كافي را براي حفظ ميراث پدر ندارد

نگـارد و قطعـا تاريخ خود را مي، ودعسال از حكومت مس 25از گذشت پس بيهقي كه 
، خواهـداز آن جـايي كـه مي ويژهدر اين زمان با برخي درباريان در ارتبـاط اسـت و بـه

آورد، تاريخ خود را بـه رشـته تحريـر درمـي هايي را به نسل دوم اين جريان بدهد،آگاهي
تواند متن او ميمالحظات حاكم بر ساختار، بر نگارش كتاب او اثر گذاشته است و بنابراين 

بـال بازتوليـد . او در دعاوي هويتي خود نه بـه دناي از مبارزه با ساختار مسلط باشدجنبه
گفتمان حاكم و انسجام بخشيدن به ساختار آن بلكه با بيان اسرار اين حكومت و انتقـاد از 

دارد كه او را بر آن مي ،هاالبته محدوديتآن به دنبال تخريب و به چالش كشيدن آن است. 
 خرد ديـواني، وزارت و بندي پدريان در مقابل پسريانصورت تنها براي نشان دادن برتري

را در برابر استبداد سلطاني برجسته كند. با وجود تعداد محـدود خواننـدگان اهـل مكتـب، 
توان انتظـار نمي ،تعداد اندك مخاطبان سياسي او و تعداد ناچيز استنساخ كتب در آن دوره

داشت چنين متوني در روزگاران گذشته بتوانند با پيام خود بـه صـورت مسـتقيم و سـريع 
  .بندي رقيب را جايگزين آن كنندمسلط را كنار بزنند و صورتبندي گفتماني صورت
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