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مراتـِ  دـتر      است که سلسـله  یاسیـ س  یخیاثر تار یک یهقی،ب یختار

اسـت    کننـت   یـی  آن، تع هـا   یتمنزلت شخصـ  یده حاکم بر آن، در شکل

  هـا  از گـرو   یکیق( که خود از کنشگران وابسته به 074) یهقیابوالفضل ب

 روزگـار و بـه    یرق( است، در ناگز۳۸۴ـ۴00)  در دور  غزنو یاسیفعال س

 یاز رمز واژگان زبـان  یش،خو یتروا یانو استبتاد حکومت، در ب برعلت ج

 یـت و مطالـِ خـود را از د   یاسـی س یشبهر  گرفته اسـت تـا گـرا    یخاص

 دترتمنتان پنهان کنت  

به  یهقی،ب یخشناخت عناصر منزلت و وجو  آن در تار  پژوهش، برا ای 

  هـا  پرداخته است تا بتوانت نشـانه  نهیزم ی متفاو  در ا ها  یتگا د  واکاو

پـژوهش،   یافتـه گفتمـان بررسـت     یلاز تحل یر گ ساز را با بهر  منزلت یزبان

 یاسـت س عرصه یگرانبا نشان دادن منزلت باز یهقیدهنت  آن است که ب نشان

ـ  یش،خـو  یزبان یتبا استفاد  هتفمنت از ظرف برجسـته کـردن گـرو      یدر پ
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)سلطان  یماض یربه منزلت ام یتنبخش  با برتر بود  و یِدر برابر رد  خود

ـ 023ق( در برابر سلطان مسـعود ) 024ـ۴93محمود( ) ـ 0۴2ـ بـه   یق(، در پ

 دتر  حاکم بود  است  یتنچالش کش
 

 ی،سلطان  حعلدوغ نو لو    ی،سلطان  حمولوغ نو لو    یهقی،ابوالفضل ب: کلیدواژگان

 یخ.گفتون  حنولت، زبن  و تنر

 . مقدمه1

آحیلو   وجل  اتتلرا   »تلوا    حنوللت را حلی  از کطیدواژگن  غیدگنه کنشگرا  اسلت.   1حنولت،

آگلنیی و هینیلت دلرغی و     2ب  تعلن  آورغ. « ترین و پنیدارترین شکل قشربندی عووحی

پژوین  از ایویت اسنسی برخلورغار اسلت و    غر غیدگنه حنولت جنیگنه حنولت اجتونعی درغ،

اعتبلنر و تیییلت ادلراغ یلر       بر این بنور لد کل    ینی ایشن  است. اینن حرکو توج  تئوری

 شوغ. ای، حتننسب بن درینگ آ  جنحد  حشخص حی جنحد 

کند  حنولت ین پنیگنه اجتونعی، حرتب  و ارزش یر درغ را غر حمیط اجتونعی حندکس حی

از  ظلر   3ینبلد.  و بن حفنییوی چو : شهرت، اعتبنر،  فوه، اتترا  و تأیید اجتونعی پیو د حلی 

یر حوقدیت از   (، حنولت ب  خصوصیت کنش حتقنبل بین ادراغ اشنره غارغ. او1221)غ.  4وبر

شلوغ،   سر وشت ا عن  را ک  از طریق ارزینبی حیبت ین حنفی از تیث اجتونعی تدیلین حلی  

یلنی حلرغ  و    یلن و قضلنوت   حنوللت، غربرغار لده برغاشلت    5 نحلد.  حلی « حوقدیت حنولتی»

ردتنر، تمصیالت و خصنیصلی حشلنب  آ     نشأ خن واغگی،غینده حوارغی یوچو : ح بنزتن 

                                              
1. Stutas. 

 .45، ترجمه: جواد افشار کهن، صهای اجتماعی شناسی قشرها و نابرابری جامعه. لیپست، 2

 .181، صشناسی نظم جامعه. چلبی، 3
4. Max Weber. 

 . 215، ترجمه: احمد تدین، صدین قدرت جامعه. وبر، 4



 061  0011 پاییز، هفتمو دوم، شماره هشتاد و  یستسال ب             

است و حشخص  حنولت، وجوه ز دگن ی، شیوه حصلر،، شلیوه سلکو ت، لبلنش پوشلید ،      

 1گیلرغ.  ازغواج کرغ  و خالص ، صورت حدیّنی از تربیت ب  حدننی وسیع کطول  را غربرحلی  

 قش غاشت  حنولت او  غر ادوایش  دتوا حیو قدرت، عنحل زور  غ،ینی در ویژگی ین و ددنلیت

  4شلورغ و وبطلن   صراتت اقتصنغ را عنحل حنولت حلی  ب  (، 1883)غ.  3کنرل حنرکس 2.بنشد

بر آ  است ک  کعب اتترا ، حوجب ایجنغ دضنی رقنبتی برای کعب حنوللت   (، 1222)غ. 

 بن  (،2112)غ.  6بورغیو 5گرغغ. جویی آ هن از یکدیگر حی گرغغ و حوجب سبقت حین  ادراغ حی

 وغیک شد  ب   ظری  وبر، س  عنحل: سرحنی  اقتصنغی، درینگی و اجتونعی و تفلنوت غر  

سنز تفنوت غر حیوا  حنولت اجتونعی ادراغ است، غر حفهو   ین را ک  زحین  حیوا  این سرحنی 

 (.Bourdieu,1985) 7غا د حنولت حؤثر حی

 8ن ی چلو  پنرسلو و  اگرچ  برخی از  ظرینت غر بن  حنولت یوچو   ظری  کنرکرغگرای

توا  بن واکلنوی   حیقنبل طرح غر جواحع سنّتی  یعت، احن   (،2113)غ. 2 ( و حرتن1272)غ.

یلن از آ ،    ظری  ا دیشوندا ی حن ند: وبر، وبطن و بورغیو و بن عنریت گردتن برخی شنخصل  

ینی درغی و ثروت، ب  بررسی حفهو  حنوللت غر ایلن جواحلع     چو : سبک ز دگی، ویژگی

توا   ایم. غر این روش، حی حن غر این پژویش، از روش واکنوی  ظری  بهره گردت  اخت.پرغ

                                              
1. Turner,. and et, The Emergence of Sociological Theory, 

Wadsworth215وبر، همان، ص  ؛  

 .54-131، ترجمه: احمد صدراتی، صشناسی مفاهیم اساسی جامعهوبر،  .2
3. Karl Marx. 

4. Thorstein Veblen. 

 .362، ترجمه: محسن ثالثی، صشناسی ، زندگی و اندیشه بزرگان جامعه. کوزر4
6. Pierre Bourdieu. 

7. Robert K. Merton. 
8.Talcott Parsons. 

9. Robert K. Merton. 
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وجو و بررسی آّ   ین را از حین  چند  ظری  ا تخن  کرغ و آ گنه ب  جعت تنهن برخی شنخص

غر حتن پرغاخت. یددون ، یلک واکلنوی  ظریل  اسلت. بنلنبراین، حنوللت را غر  ظریلنت        

ایم کل  یلک الگلوی     ایم و سدی  ووغه یوبل و وبر بررسی کرغها دیشوندا ی چو : وبطن، ز

شده از حفهو  حنولت ک  قنبل تابیق بن عصر پیشنحدر  و سنّتی است، ارائ   برسنخت  بوحی

ینبلد کل  بلدا یم  ظریلنت ا دیشلوندا ی چلو         غییم. این تالش،  نگویر، زحن ی ارزش حی

ت و قنبل تابیق بن عصر بیهقی  یعت. پنرسو و و حرتن، وابعت  ب  زحن  و حکن  خنصی اس

اسلت و حلن غر    تلنریخ بیهقلی  ید، اصطی و  هنیی این پژویش، تمطیل زبن ی و گفتون ی 

وجلوی   جعلت از طردلی،   سنزی حتن یعتیم. حواجه  بن حتن بطند بیهقی،  نگویر ب  خالص 

ای، ز لدگی و   کل  یوچلو  غیگلر تلواریخ سطعلط       تلنریخ بیهقلی  حنولت غر کتنبی چلو   

ینی درغی سینستودارا  را حورغ حداق  قرار غاغه است، حن را غر ایلن پلژویش، بل      ژگیوی

را بلرای  « قلدرت »و « حنولت»شوغ و غو عنحل  طرح کرغ  حنولت این طبق  رینوو  حی

 ز د. بررسی ب  یم گره حی

حننسب بنشد؛  تنریخ بیهقیتوا د برای تمطیل حنولت غر  ینی حنولتی حذکور حی شنخص 

آید ک  سنتَت درینگی غر شکل  یک حتن غورا  سنّت ب  شونر حی تنریخ بیهقیوّالً، زیرا ا

گذاری  توا  وجویی چو   موه ارزش غاغ  ب  حوقدیت حنولتی آ ،  قش اسنسی غارغ و حی

ین و احور اقتصنغی آ هن چو  لبنش پوشید  و... را غر جهت  اجتونعی او  عبت ب  شخصیت

غر دضلنیی  گنشلت  شلده     تنریخ بیهقلی بع پیگیری  ووغ. ثن ینً، سنزی غر این حن  این حنولت

  حراتب غر آ  تنکم بوغ. حنوللت کلنرگوارا ، غر سلنی     است ک  یک  ظن  سینسی بن سطعط 

 گردت و ادراغ حعتقیونً تنبع و تندظ حنندع تکوحت بوغ د. قدرتِ تکوحت شکل حی

اش،  قال  اتصلنل حنوللت و     سنز بیهقی غر حتو  تلنریخی  وجوی واژگن  حنولت جعت

گیری از  توا  بن بهره گرغغ. زبن ، صردنً ابواری برای برقراری ارتبنط  یعت و حی گفتون  حی

حلؤلفی چلو    آ ، ب  بعینری از حقوالت اجتونعی چو  حنولت ادراغ شلکل غاغ. بنلنبراین،   

غاغ  حننسبنت سینسی تنکم برای طرغ حخنلفن  و تأیید حنولتلی  بیهقی برای وارو    شن  
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گفتنری و ردتلنری آ هلن از  گلنه یکعلن ی       از کنش  گروین  سینسی خویش، غر ارزینبی یم

گیلری از ابلوار زبلن ی ل تمطیلل گفتولن  ل بلن          گیرغ و غر این حیلن ، تنهلن بهلره    بهره  وی

 این حهم رینوو  گرغغ.توا د حن را ب   رحوگشنیی از حدن ی واژگن  حی

از غیدگنه قنئال  ب  گفتون ، واقدینت اجتونعی زاییده گفتون  بوغه و غر ظر، آ  شکل 

  3 (، گراحشلی 1221)غ  2شننسلن ی چلو : آلتوسلر    ینی جنحد  گفتون ، از  ظری  1گیر د. حی

 ( بهره گردت و بن یولت بورگلن ی   1284)غ  5 ( و دوکو1222)ت  4 (، ینبرحنش1237)غ 

 (، بن وروغ ب  حانلدنت درینگی، اجتونعی و 1241)ت  7 ( و درکال،2114)غ  6حن ند غریدا

برسلنخت  احلر    یلن  گفتولن  بر آ  اسلت کل    غریدا  8.سینسی، شکل ا تقنغی ب  خوغ گردت

آ هن را تولید و  قش  ک   ونیش ین بنزی تونیوین ینی زبن ی  نتونحی یعتند  ظن اجتونعی و 

 .دنبخشل  د و بر تجرب  حن از جهلن  سلنحن  حلی   نکن واسا  را برای دهم حن از جهن  ایفن حی

حرزینی حن بین خان و تقیقلت را ترسلیم   ، ب  شکطی خنص ،ین بن بنز ونیی واقدیت گفتون 

 11یندغ ین ب   ظم و کنش حتقنبل اجتونعی درغ بن جنحد ، حدنن و شکل حی گفتون  2.کنند حی

یلن،   یلن، لبلنش   گذاری، بنورغاشتن، اتعلنش، بلد    ینی عول، تدنحل، ارزش و یوواره شیوه

                                              

 . 54، ص1، شنامه پژوهش، «های هویت در ایران گیری گفتمان شکل»تاجیک، . 1

2. Louis Althusser. 

3. Antonio Gramsci. 

4. Jürgen Habermas. 

5. Michel Foucault. 
6. Jacques Derrida. 

7. Norman Fairclough. 

 .11، صگفتارجادوی . غالمرضا کاشی، 8

 .234، ترجمه: هادی جلیلی، صنظریه و روش در تحلیل گفتمانیورگنسن و فیلیپس، . 1

10. Jaworski, & Coupland, The Discourse Reader. P.3. 
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یلن، زحلن  و حکلن  را بلن ابلوار زبلن ی ابلراز          ونغینی نیرزبن ی، اشین، ابواریلن، تکنوللوژی  

 1. ونیند حی

بررسی گفتون ی حتو ، خوا ش غقیق حتن و تجویل  و تمطیلل آ  را غر تلوزه زبلن ی،     

« سلنختنر  ملوی  »و « ترکیبنت»عننصر کوچک زبن  )واژه( تن سنختنرینی بورگ یوچو  

گر، بعلن  حلواغ آزحنیشلگنیی غر     شوغ. غر این حرتط ، زبن  غر غست تمطیل حتن شنحل حی

بل  غ بلنل    ،حتن و غستینبی ب  قرائت  نپیدای آ سنختنرشکنی غست آزحنیشگر است ک  بن 

 است.حتن  غر خصوصینی خوغ  حعتنداتی برای اثبنت غعوی

غر این پژویش، ضون غستینبی ب  حفنییم پنهن  غر حتن بیهقی، غر پلی یلندتن وجل     

شننسی حد  الی حانلب وی بوغه و اثبنت کنحل  ظری  حنولت از غیدگنه جنحد  حنولت غر الب 

بلرای    ین، تنهن غر پلی شلننخت وجلوه حنوللت     ه است؛ بطک  بن واکنوی این غیدگنه ظر  بوغ

 بنشد. وجوی حدن ی زبن ی حی جعت

 طرح مسئله

اعتبنر و تیییت اجتونعی، از طریق حننبع حتفنوتی چو : سینست، اقتصنغ، اجتونع و درینگ 

شلوغ.   نلد ل کعلب حلی     ونی آدرینی حی یک از این ابدنغ  قش ل بعت  ب  اینک  ادراغ غر کدا 

اصنلتِ  ژاغ، دضل و غا ش و غر حواقدی ثروت و...، از صفنت ارزشی است ک  حنولت ادلراغ  

است ک  بن غقلت غر تلنریخ او،    نو ویعصر کنتبن  از جوط  کشد. بیهقی،  را ب  تصویر حی

ینبیم ک  او غر شکل غاغ  ب  حنولت غو گروهِ یویتی خویش غر بین  کنش حتقنبل و  غرحی

کنلد کل  چگو ل      رو حلی  دتنرینی آ هن، تفنوت قنئل شده است و حن را بن این پرسش روبل  ر

ینی تنریخ خویش، دصل حشخصی را حین  آ هن ترسیم  بیهقی غر ارزینبی حنولت شخصیت

 کرغه و چگو   بن کنش زبن ی خوغ، قدرت حوجوغ را ب  چنلش کشیده است؟ 

                                              
1. Pual Gee, An introduction to Discourse Analysis: Theory and 

Method. P25.  
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ینی زبن ی  . از آ جن ک  کنشاست بهره گردت   یزبن ابوار از  روایت خوغ،غر بین  بیهقی 

تأثیر او حتن بر  گنرش  ،بیرو یای( و  زحین  غرو ی )پیشعواحل خنین  یعت، سنختنر تولید و 

تلوا    حلی  را بن سوگیری ب  تصویر کشیده اسلت. جهن  و روابط اجتونعی آ   گذاشت  و او

ای  غوگن  حنولتی ینی  گذاری از ارزشغلیل ترش از دضنی تنکم، ب   بیهقیتصور کرغ ک  

سنز ب  صورت یکعن   بین ی و کنربرغ عننصر زبن ی حنولت از شیوه تکو حتن را  گردت بهره 

ل خلنرج  ولوغه     گوارشگر تنریخی اسلت حورغ ا تظنر  ینی گیویژاز ک  ین ل   برای شخصیت

 .شلو د  ین غر جریلن  کنربعلت گفتولن  خطلق حلی      ین، بنورین و ارزش  گرشاست؛ چراک  

حنولت از  گلنه  ینی زبن ی  غستینبی ب  ابوارین و حؤلف بر آ  یعتیم غر این حتن بن بننبراین، 

گفتون ،  قش بیهقی را غر حون دت از تیبیت قدرت تنکم بررسی  ونییم. غر زحین  بررسلی  

ا لد کل  یرکلدا   گلنیی      ، حقنالت چندی ب  رشت  تمریر غرآحلده تنریخ بیهقیگفتون  غر 

ا د و حن دی بر ا جن  پژویش تنضر ک  یک واکلنوی   شی از این تنریخ غاشت حتفنوت ب  بخ

 ا د. شننسی است،  بوغه ینی گفتون  بن جنحد  تطفیقی از  ظری 

 تمطیلل گفتولن  ا تقلنغی غاسلتن  حلرگ      «  (، غر حقنلل  1324ل زیره سنغات  نصری )

 کن  را تمطیلل  ، واقد  حرگ بو صر حشل «بو صر حشکن ، بر اسنش رویکرغ  ورحن درکال،

  ووغه است. 

بررسلی حلتن  نحل  حعلدوغ     »(، غر حقنلل   1322ل حمدث  قدسی و حمودجدفر ینتقی )

،  نح  حعدوغ نو وی ب  ارسال  خن  را بلن روش  «تنریخ بیهقینو وی ب  ارسال  خن  غر 

ا لد کل  بیهقلی چگو ل  بلن       ا د و  شلن  غاغه  تمطیل گفتون  ا تقنغی درکال، تمطیل کرغه

نی زبن ی یددوند، توا عت  است حعدوغ را بدد از شکعت غ لدا قن ، یوچنلن  غر   ی گوینش

 حوضع قدرت جطوه غید.

بن  تنریخ بیهقیای از  تمطیل حتن  نح »(، غر حقنل  1387 ژاغ و  نصر حشهدی ) ل پهطوا 

شننسی کنربرغی،  نحل  سلرا  تگیننبلنغ بل       ، بن روش حدنی«شننسی کنربرغی رویکرغ حدنی

ا د ک  چگو    ویعنده بنینرحندی و اسلتفنغه از    وی را تمطیل کرغه و  شن  غاغهحعدوغ نو
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غید و حعدوغ را از  ینی زبن ی، خانی سرا  را غر  ظر حعدوغ حوج   شن  حی تون  ظردیت

 غارغ. خشم ا تقن  اتتونلی برتذر حی

گری ، بیهقلی را گوارشل  «تلنریخ بیهقلی  تنریخ غر »(، غر حقنل  1381ل عبنش حیال ی )

ینی ز دگی، روایت تنریخی خویش را ب  تصلویر   غا د ک  ب  اقتضنی حنندع و حمدوغیت حی

ظنیر تعطیم شرایط سینسلی اسلت، احلن غر     کشیده است و بر این است ک  گرچ  بیهقی ب 

 پس آ ، حنتقد قدرت حوجوغ است.

بیهقلی   ، تنریخزحن   و ز دگی بیهقی(، غر کتن  خویش ب   ن  1375ل حریطین والدحن )

ای از تجربینت شخصی او  شورغ ک  آحیخت  را    تقیقت حمض، بطک  روایتی از تقیقت حی

 بن تدطیونت حذیبی و تربیت غبیریِ برآحده از بنورین و آغا  و رسو  ایرا ی است.

  ساز در متن بیهقی عناصر منزلت

 با القاب و عناوین 1سازی . شاخص1

را زبلن   شلننختی اسلت و    شننسلی بلن جنحدل     تمطیل گفتون ،  تیج  تطفیق حانلدنت زبلن  

غا د ک  از  ین حی ب  عنوا  بنز ووغی از حفنییم و ا دیش گفتون ی و چنرچو  اصطی حفنییم 

شننختی و توصیف صر،  گیرغ و از حانلدنت زبن  ینی حوجوغ شکل حی جنحد  و ایدئولوژی

ینی سنّتی زبن ، یدنی تمطیل واژگن ی و حدننیی و  ی و تمطیل صورتینی زبن  عننصر و غاغه

حین  ا لواع سلنختنر واژگلن  و دراینلدینی     حؤلف ا تخن  روغ.  غستوری جوالت، دراتر حی

رسد، غاشت  بنشد  حمور بنشد و حدننیی بیش از آ چ  ب   ظر حی توا د ایدئولوژی حی ،غستوری

بیهقللی بللن   2.وللن  آگنین لل   هفتلل  بنشللد  خنصللیت دریبنللدگی یللن کت   ،و غر ورای آ 

ینی تنریخ خوغ  ، زحین  را برای برجعت  کرغ  حنولت گرویی از شخصیت«سنزی شنخص»

                                              

1. Entitle. 

 .43ترجمه: فاطمه شایسته پیران و دیگران، ص، تحلیل گفتمانفرکالف،  .2
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آید ک  حقید ب  بندت حوقدیتی بلوغه و   کند. شنخص، عنصری زبن ی ب  تعن  حی آحنغه حی

نی ب  حکن  و ین شخص اشنره غارغ. شنخص اجتونعی، عنوا  و لقبی اسلت کل  بل  اقتضل    

شلنخص اجتولنعی، بلرای ایجلنغ ارتبلنط و       1شلوغ.  حوقدیت اجتولنعی ادلراغ ا تخلن  حلی    

 2ای برخلورغار اسلت.   سنزی زحین  برای القلنی حاطلب بل  شلنو ده، از ایویلت ویلژه       آحنغه

شوغ، غر توهید جهت ایجنغ ارتبلنط، تلأثیری آشلکنرتر     ین ک  پیش از اسم هکر حی شنخص

تضور غار د، یرکدا  از حقن  و حنولت سینسی، غیوا ی و  یتنریخ بیهقغارغ. عنحال ی ک  غر 

ین  ظنحی برخورغار د و غر کنش زبن ی حتدنر،، یرکدا  بن توج  ب  حقلن  و حوقدیلت خلوغ،    

 سنالر، تنجب و...  نحیده شو د.  ینیی حن ند: خواج ، وزیر، سپ  بنید بن شنخص

حورغ تأیید خلویش کل  آ هلن را    ین برای عنحال ِ  بیهقی غر ب  کنربرغ  القن  و شنخص

ای حتفنوت، بنور و عنطفل  شخصلی خلوغ را غخیلل       نحیم، ب  گو   حی« خوغی»پس  ازاین

کند. بیشترین حنولت غر ارجنع، زحن ی است ک  برای  نحیلد  ادلراغ، از ضلویر اسلتفنغه      حی

بعلنحد   تلنریخ بیهقلی  غر  3 شوغ؛ بطک  بن استفنغه از القن  و عننوین، ب  شخص اشنره شوغ.

کنربرغ القن  و شنخص برای گروه خوغی و غر حقنبل، کنربرغ ضویر برای گروه نیر، بیشتر 

ب  حدننی: سرور، بورگ، حنلدار و غولتوند، و صفنتی چلو   « خواج »است. بیهقی، شنخص  

برغ؛ از جوطل :    درت برای گروه غیگری ب  کنر حی را انطب برای گروه خوغی و ب « بورگ»

او «. تنجب بورگ عطی قریلب »و « آلتو تنش تنجب بورگ»، «گ اتود تعنبور  خواج »

پوشی غو تن از بورگن  غربلنر کل  غر آ     غر یک حوقدیت یکعن ، غر توصیف روایت خطدت

                                              

 .161، صشناسی درآمدی بر معنی. صفوی، 1

 شناسری کراربردی    با رویکررد معنری   تاریخ بیهقیای از  تحلیل متن نامه»نژاد و مشهدی،  پهلوان .2

 ، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیرت معلرم،  «)نامه سران تگیناباد به امیر مسعود(

 .52، ص62ش

 .243دار مقدم، ص ، ترجمه: رضا ذوقزبان منزلت و قدرت در ایرانمن،  . بی3
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پوشلند،   خواج  اتود تعن، خطدت وزرات و بوسهل زوز ی خطدت رینست غیوا  عَرَض حی

ک  برای  را آورغه؛ غرتنلی« واج خ»بنر شنخص  نجپ، «اتود تعن»بیهقی غر توصیف وزیر 

را « او»فذترین حقنحنت غیوا ی غر غستگنه حعدوغ است، یک بلنر ضلویر   نتبوسهل ک  از ح

ین،  شن گر سوگیری ایدئولوژی  ویعنده است.  آورغه است. ب  واقع، توزیع واژگن  شخصیت

ر  لوعی  ین، سهم یک شخصیت ین گروه بیشتر بنشد، بیلن گ  اگر غر توزیع واژگن  شخصیت

کنربرغ ین تذ،  1صدایی غر حتن است ک  تنکی از توزیع  نبرابر قدرت غر گفتون  است. تک

ین و یوچنین بعنحد و تکرار آ هلن، از سلوگیری پنهلن  حؤللف غر برکشلید        این شنخص

تلوا  تفلنوت    غر جدول زیر، حی غید. عنحال ِ گروه خوغی و طرغ عنحال  غیگری خبر حی

 2را برای گروه خوغی و غیگری رغینبی کرغ. ینی بیهقی گذاری شنخص
 

 گذاری بیهقی برای گروه خودی و دیگری جدول بسامد شاخص

 بسامد عامالن گروه غیر بسامد عامالن گروه خودی

 2 عبدوس 91 حاجب بزرگ علی قریب

 9 بوالحسن عقیلی 91 حاجب علی

 3 خواجه بوسهل زوزنی 91 علی

 91 بوسهل زوزنی 1 حاجب

 5 بوسهل 2 عضدالدوله/ یوسفامیر/ 

 9 مرد )بوسهل( 1 یوسف

صاحب دیوان رسالت خواجه 

 بونصر

 5 ساالر خراسان، حاجب غازی سپه 9

 5 ساالر غازی سپه 2 استادم خواجه بونصر مشکان

                                              

 .112، صتحلیل گفتمان انتقادیزاده،  آقا گل. 1

 نسخه دکنر فیاض است. تاریخ بیهقیصفحه آغازین  144. جامعه آماری این جدول، 2
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 1 حاجب غازی 9 استاد بونصر

 1 غازی 9 خواجه بونصر

 9 اریارق حاجب ساالر هند 1 استادم

 9 غازی اریارق 1 بونصر مشکان

 9 اریارق 7 وزیر حسنک

 9 خواجه طاهر دبیر 1 حسنک

 1 طاهر دبیر  2 آلتونتاش حاجب بزرگ

 1 طاهر  1 خوارزمشاه آلتونتاش

 9 عراقی دبیر  7 خوارزمشاه

 9 عراقی 1 آلتونتاش

 9 بوالفتح حاتمی  3 خواجه بزرگ/ فاضل احمد حسن

   2 خواجه

   9 این محتشم

   2 عمید عبدالرزاقخواجه 

   2 خواجه احمد عبدالصمد

 

توا  غریندت بیهقی بن تکرار القن  و صفنت شنخص حیبت بن بعلنحد   از این جدول، حی

کل    بنال، ب  طرزی پنهن ، اعتبنر و حنولت دراتر را برای گروه خوغی رقم زغه است؛ غرتنلی

حنولت دروتر را  علبت بل     ینی گروه نیر، دروحنیگی و ر گ کرغ  شنخص  بن تذ، ین کم

 کند. آ هن القن حی
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 . برخورداری کنشگران از هنر ذاتی و اکتسابی2

ینی ز دگی درغ و صورت حدیّنی از تربیت ب  حدننی وسلیع   حنولت اجتونعی، تون  جنب 

توا د بن  ین و ردتنرینی ا عن ، غارای حدننست و  ویعنده حی تون  کنش 1گیرغ. آ  را غر برحی

  تصویر کشید  آ ، حنولت ادراغ را غر  گنه خوا نده غچنر تملول  ولوغه، دلراز    چگو گی ب

آورغه ین درو کشد، بننبراین، بیهقی بن توصیف صفنت هاتلی و اکتعلنبی بلنزیگرا  عرصل      

 سینست، ب   ونیش حنولت اجتونعی آ هن پرغاخت  است.

گویر وراثت و از  ظر بیهقی، ا عن  غارای غو ینر و گویر است: یکی هاتی، چو : 

اصل و  عب. غو  اکتعنبی، حن ند: خِرغ، یولت علنلی، غا لش و تلدبیر و غورا دیشلی.      

غا د کل  یلر    شک،  ظر بیهقی بر برتری ینر اکتعنبی است؛ احن او کعی را برتر حی بی

غوِ این گویرین را غاشت  بنشد. بیهقی ب  صورت حدننغاری از صلفنتی اکتعلنبی چلو :    

، برخورغاری از خِرغ و یوت عنلی و تدبیر و غورا دیشی برای عوت  فس و حننعت طبع

گیلرغ. علوت  فلس و حننعلت طبلع       بنال برغ  ین پنیین کشید  حنولت ادراغ بهره حلی 

کند کل  او غر بلرزم حیلن  حلرگ      بو صر، رئیس غیوا  رسنلت را این گو   تصویر حی

وا  رسلنلت  سلوی غیل  »شلد؛ احلن    حمووغ و آننز سطانت حعدوغ غر غربنر تنضلر حلی  

از تَطَک یندو  یو یرچند پعر تجنحی بوغ، احن ب  غلیل برخلورغاری از   2« گریعت.  وی

ولی بن شگرغینی گو لنگو ، بلن    3کند؛ ، ب  عظوت ینغ حی« فس و خِرغ و یوت اصل»

بین  ترص و طوع عنحال  نیر، چو  بوسهل از گروه نیر، حنولت او را غر حقن  دروتر 

 4. شن د حی

                                              

 .215، ترجمه: احمد تدین، صدین قدرت جامعه. وبر، 1

 .61ص اکبر فیاض، ، تصحیح: علیبیهقی تاریخبیهقی،  .2

 .425، ص. همان3

 .114. همان، ص5
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ورا دیشی، یکی از صفنت اکتعلنبی و  تیجل  عطلم و تجربل  اسلت. بیهقلی،       تدبیر و غ

کنلد. تلدبیر و    ستنید و بدین گو  ، حنولت بنالتری را برای آ هن خطق حی غار دگن  آ  را حی

غورا دیشی، غید  تواغث آینده، غر آین  گذشت  و تنل است ک  دقط از پیلرا  کلنرآزحوغه   

دروگردتن )بنزغاشلت( سلوارا  ترکون لن  را غر علرا      آید. وقتی بو صر حشکن  خبر  برحی

بو صلر، سلقوط خراسلن  را     1«از آ  دعنغ بعلینر توللد خوایلد کلرغ    »گوید:  شنوغ، حی حی

غید، غه یوار گوسفند او را بفروشلد تلن بل      کند و ب  کدخدای خوغ غستور حی بینی حی پیش

ینی خلنص، گویلنی    وقدیتآراحش و اعتونغ ب   فس یر درغ غر ح» 2غست ترکون ن   یفتد؛

 3«ینست. ینی حتصور از آ  حوقدیت تجربینت غرازحدت او غر روینرویی بن تهدیدین و درصت

یلنی شلیرین حعلدوغ و     ین و قول گو   است ک  عطی تنجب، از گروه خوغی ک   نح  یوین

  4خوا د. حی« دریب»پذیرغ و آ  را  غاغ  حقن  تنجبی ب  براغرش حَنگیتَراک را  وی

گیلری   ینی کنربرغی بیهقی برای بین  صفنت اکتعنبی، بهره ترین تکنیک از حهم یکی

ترین ابوارین غر تمطیلل گفتولن  زبلن ی     ین، یکی از حهم وجوی کننی  جعتاست.  5از کننی 

غینلده  واکلت    است. کننی ، عالوه بر  شن  غاغ  عد  صراتت حؤلف، غر حلوارغی  شلن   

ا بنشلتی از حدلن ی غارغ کل  بل  ایجلنز و اختصلنر بیلن         زبن ی اوست. کننی  غر غرو  خوغ، 

شوغ. بعینری از حدن ی ک  اگر بن حناق عنغی گفتلنر بیلن  کنلیم، حعلتهجن و زشلت       حی

توا د ب  اسطوبی غلکش و حؤثر بین  گرغغ. جنی بعینری از   ونید؛ احن از ریگذر کننی  حی حی

 ، بل  کطولنت و تدبیراتلی غاغ کل      تلوا  از راه کننیل   تدبیرات و کطونت زشت و ترا  را حی

                                              

 .411. همان، ص1

 .413. همان، ص2

 .81، ترجمه: رضا موفقیان، ص، تجدد و تشخص، جامعه و هویت شخصی در عصر جدیدگیدنز .3

 .48ص اکبر فیاض، ، تصحیح: علیبیهقی تاریخبیهقی،  .5
5. Irony. 
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بیهقی، از کننی  برای تمقیر گلروه   1گو   احتننعی  داشت  بنشد. خوا نده از شنید  آ هن ییچ

ک  او برای گلروه   بهره یعتند؛ چنن  برغ تن  شن  غید آ هن از ینر اکتعنبی بی نیر بهره حی

سد  صدر و ظردیت علنحال   گیرغ ک   شن گر دقدا   ینی پُرتکراری بهره حی نیر، از کننی 

غر حدنلنی عصلبن ی شلد  و    « بن صفرای خویش بر ینحد »و « از جنی شد »نیر است. 

 ویعد: وقتی بوسهل حَکرُحت وزیر  عد  تعطط بر خشم خویش، از جوط  آ هنست. بیهقی حی

بلن صلفرای خلویش    »و ب  سلطان  گفلت:   «  یک از جنی بشد»را  عبت ب  تعنک غید، 

کشلد،   ظردیتی ک  بیهقی غر ادراغ گروه غیگری ب  تصلویر حلی   خشم و بی این 2«بر ینحد .

سنز حهم تکلوحتی   ینی خنص و حنولت تجربگی و قرار  گردتن ایشن  غر حوقدیت  شن   بی

کنلد:   است. حؤلف، ننزی و ارینر ، غو تن از سنالرا  سپنه حعدوغی را چنین توصیف حلی 

پس از تکی  زغ  خواج   3«تن، کس  بوغ. غر سراینی حمووغی، خنحل هکرتر از این غو»

بنغی گردلت کل  از   »غید ک  او  بورگ بر حعند وزارت، عوطکرغ بوسهل را چنین  شن  حی

غر عطلت   4«غاغ لد،  خواسلت.   تر  بنشد و ب  حرغحن   ووغ ک  این وزارت بلدو حلی   آ  یول

 یول  عنصلی   بنغ غر سر وی چگو   شد تلن  »سنالر یندوستن ، گوید:  سرکشی ارینر ، سپ 

غر بن  طنیر غبیر ک  غر دترت ا تقنل قدرت، بل  غیلوا  رسلنلت  شعلت  بلوغ،       5«گردتند.

  6«تشوتی گردت ... بنغی غر سر گردت  بوغ.» ویعد: او  حی
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غربنره گروه نیلر، پوششلی اسلت بلر      تنریخ بیهقیکنرردت  غر  ینی ب  تقریبنً تون  کننی 

آ هن روا غاشلت  اسلت؛ احلن  کتل  غقیلق ایلن        طدن  و تدریض و تمقیری ک  حؤلف غر تقّ

یویتی آ هن ک  از خصوصلینت حلوروثی و    کننینت، آ  است ک  بیهقی بن این کننینت، بر بی

  ینی  نتوا ی غا د، ب  یوراه عد  غرک و تجرب  حقنحنت عنلی  ک  از  شن   تکوینی ایشن  حی

غر جلنیی وارغ  « بلنغ »؛ زیرا کند غر غریندت ینرینی اکتعنبی گروه غیگری است، تأکید حی

کنلد وبلن ردلتن آ ،     تهی بنشد و بن آحد  بلنغ، آحلنش حلی    گیرغ ک  حین  شوغ و قرار حی حی

حفلروض بل   داشلتن    « بنغ غر سر گردتن»ک  واژه  حن د؛ چنن  ارزش بنقی حی ای بی پوست 

نی  را ظردیت و وصول یکبنره ب  حقنحنت عنلی  بدو  غاشتن توهیدات است. بیهقی، این کن

بنرین برای بوسهل، طنیر غبیر و عبدوش ب  کنر برغه است ک  ب  این طریق، دروتر بلوغ   

 کند. حنولت ایشن  و غ نئت هاتی آ هن را از طریق کننی  گوشوغ حی

 گذاری وابستگان و متعلقان کنشگران دو گروه  ارزش

گذاری صفنت هاتی و اکتعلنبی  علبت بل  شخصلیت وابعلتگن  و       شیوه پرغاختن و ارزش

ای  ینی تدظیم ین تمقیر اوست ک  بل  گو ل    اقنر  و نالحن  و حتدطقن  درغ  یو یکی از راه

گلذارغ. بل     وار و نیرحعتقیم، تأثیری شگر، بر هین حخنطب غر بن  حنوللت او حلی   کننی 

وارغ، غر پی آ  بوغ ک  حنولت درغ را دراز آورغه ین درو کشلد.  واقع، بیهقی بن توصیف این ح

 تنریخ بیهقیینی اصطی ک  ب  عنوا  عنحال  گروه خوغی و غیگری غر  عالوه بر شخصیت

ینی دراوا  غیگری غر این کتلن  هکلر    کنند، شخصیت  قش اصطی و حموری را بنزی حی

علتند. اینلن  شلنحل: حنغریلن،     یلنی اصلطی ی   ا د ک  از حتدطقن  و وابعتگن  شخصیت شده

شو د. بیهقی غر بن  حتدطقن  بو صر ک  حشلنور غو وزیلر بلورگ،     درز دا ، نالحن  و... حی

ینبیم حدشلو ِ حدنلوی    یدنی خواج  اتود تعن و خواج  عبدالصود است و غر اغاح ، غرحی

کلیّس و  نالحی غارغ »او  1«ز ی عنقط  بوغ.» ویعد ک  حنغر بو صر،  بیهقی است، چنین حی
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حنغر تعلنک وزیلر را ز لی جگلرآور      1«کند. تدبیر دتح حی ای را ب  تن ، قطد  شجنع ک  یک

حمعلن، درز لد    2«ک  ز لن  کننلد.   غر حرگ درز د، جوع و  نل   کرغ؛ چندا »خوا د ک   حی

 3«غار. سخت جلوا  بلوغ؛ احلن بخلرغ و خویشلتن     »کند ک   را چنین حدردی حی عطی تنجب

خوا لد   حی« سخت خرغحند و کنرغیده»از حتدطقن  گروه خوغی است، یوچنین، ز ی را ک  

تلنریخ  یلن غر   تضور ایلن شخصلیت   4«خطّ  یکو غاشت و پنرسی سخت  یکو  بشتی.»ک  

،  شن گر این  کت  است ک  یرکدا  از این غو گروه، ب  عنوا  یلک جریلن  تضلور    بیهقی

تگن  ب  تلداو  آ  جریلن    آدرینی و کنش وابع غار د و بن حرگ یک شخصیت اصطی،  قش

ینبی یرکدا  از ایلن   توا د غر یویت ین حی پس از سنل تنریخ بیهقیرسن د و  گنرش  حدغ حی

ک  از وابعتگن  و اقنر  گروه رقیب، گوارش چنلدا ی بل     ین حؤثر واقع شوغ؛ غرتنلی جرین 

 کنلد کل  ایلن    غید و آ چ  یعت، صفنت حنولت دروغست ایشن  را تداعی حلی  غست  وی

گلرغغ. عطلت گردتلنری اریلنر  و تنجلب نلنزی را         دوت ایشن  بنز حی دروغستی، ب  ولی

غو کدخدای شنیعتۀ غبیرپیشۀ گر  و »گوید: آ هن را  غا د و حی تدبیری غبیرا  ایشن  حی بی

حنی ،  سرغ چشیده،   ؛ ک  پیداست از سدیدِ صرا، و حن ند وی، چنکرپیشگن ِ خنحل هکرِ کم

  5«چ  آید.

 ساز وت، عامل منزلت. ثر3

پرغازا   برخی  ظری گیرغ.  یکی از وجوه تیییت اجتونعی، از قدرت اقتصنغی درغ  شئت حی

چراک  حدووالً ب  غست آورغ   چو  وبر، غر  گنه ب  حنولت تأکید چندا ی بر اقتصنغ  دار د؛
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کل  غر   غا ند. کعلن ی  تر از کعب ین از غست غاغ  حنولت حی ین از غست غاغ  پول را آسن 

کننلد؛ زیلرا حنوللت،     ینی حنولتی بنالتری قرار غار د، بر حنولت تأکید بیشلتری حلی   جنیگنه

غینده عواحطی چو : حنشأ خن واغگی، ردتنر، تمصیالت و خصنیص حشنبهی است ک   بنزتن 

تر از غستینبی ین از غست غاغ  ثروت اقتصنغی  غستینبی ب  آ هن ین از غست غاغ شن ، سخت

 (،  ظری حخلنلف غاشلت ، ایجلنغ و    1218)غ  2ا دیشوندا ی چو  وبطن و زیوبلاحن  1است؛

البت  الگوی آ هن  3غا ند. ینی حنولتی را تنهن غر گرو حنلکیت و ادووغ  غارایی حی تونیو گروه

تنهنیی الگوی جلنحدی   توا د ب   غاری حتأخر، قنبل تدویم است و  وی بیشتر بر جنحد  سرحنی 

ر ی چو  نو وین  بنشد؛ زیرا غر جواحع سنّتی، ب  جهت قوت سنتَت برای تکوحت پیشنحد

درینگی غر حقنبل سنتَت اقتصنغی، حنولت صردنً احری قنبل دروکنستن بل  توکلن حلنلی    

از  توا علت  حلی  حندی از ثلروت غر کنلنر قلدرت سینسلی،      یعت. البت  غر این جواحع، بهره

یلنی یلک    ز دگی خنص ک  از ویژگیسنز حمعو  شوغ؛ چو  احکن  سبک  عواحل حنولت

بنلنبراین، غر جنحدل     4گروه حنولتی بوغ، حدووالً حشروط ب  وضلدیت اقتصلنغی آ هلن بلوغ.    

گردلت، آ هلن غر    ثروت جنحد  غر غست عواحطی سینسی قلرار حلی  پیشنحدر  از آ جنیی ک  

یلن  غر اگردتنلد.   ینی جنحد  ب  لمنظ حنولت اجتولنعی قلرار حلی    غست  قدرتوندترین گروه

شد. ب  یر تنل، اگر  حین ، غر صورت برابری حنولتی، غارایی ب  هات خوغ، حوجب برتری حی

شد غر حقنیع  بن کعن ی  آورغ، ثروت او حوجب حی کعب ثروت و قدرت برای درغ اعتبنر حی

ایلن گو ل     5ک  صردنً ب  غلیل سبک ز دگی حدعی اعتبنر د، تیییت بیشتری کعلب کنلد.  
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یلنی بدلد، یلنغ     ینی تعنک، تتی غر تلواغث سلنل   ین و درش کاست ک  بیهقی از کوش

یلنی   کوشلک »ک  غر حراسم عروسی حعدوغ بن غختر تلنکم گرگلن  گویلد:     کند؛ چنن  حی

تعنکی را چو  غرجنت درغوش اعطی بینراست  بوغ د، تعنک آ  یو  سنخت  بوغ از جهت 

حلرغحش غر جنلب    و ین ثروت بوسهل را بن جنه و  دولت و  1«پن صد ششصد نال  خویش.

وی یوچنلین، بننچل  بو صلر را زیبلن      2خوا لد.  ای غر برابلر روغی حلی   احیر تعنک، قاره

او  3«بهشت را حن عت از بعینری ینسوین شلکفت  و غیگلر ریلنتین.   »کند ک   توصیف حی

چو  بل  غیطیلو  شعلت،    »ستنید ک   شوکت شنین   عطی تنجب، احیر  ظنحی را چنین حی

 4«.چنن  خدحت کرغ ک  پنغشنین  را کنندیرکس ک  رسید، او را 

پوشی خواج  اتود تعلن از گلروه خلوغی و     غر بین  روایت و حقنیع  تشریفنت خطدت

یلن،   شلوغ. غر یول  درینلگ    خوبی  ونین  حی بوسهل از گروه غیگری  یو این سوگیری ب 

ای  ای برای تفنظت از بد  است. لبلنش، آشلکنرا وسلیط     لبنش چیوی بیش از وسیط  سنغه

برای عرض   ونغین خویشتن است ین  وعی شکل غاغ  ب  قنلب برو ی روایتی ک  شخص 

ا تصن  ب  یک حقن  تکوحتی از سلوی پنغشلنه،    5برای یویت شخصی خوغ برگویده است.

ینی حنولتی است ک  علنحال  گلروه خلوغی و غیگلری، از آ  برخلورغار       یکی از حوقدیت

ود تعن جهت حقن  وزارت و بوسهل بلرای حقلن    پوشی خواج  ات شو د. حقنیع  خطدت حی

رینست غیوا  عرض ک  ب  دنصط  یک روز از یم اتفن  حی ادتد، از این حواضع اسلت کل    

یلنیی کل     یلن و حوقدیلت   ینی خنص و یکعن  و برابر واقدیلت  بیهقی غر پرغاختن ب  جنب 
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گیرغ. بعنحد   وی ینی یکعن  بهره گیر د، از گواره عنحال  خوغی و غیگری غر آ  قرار حی

ینی زبن ی او، غربنره عنحال  خوغی بیشتر است و تنالت ایشن  را بن تدلداغ کطولنت    گواره

ین را برای علنحال  نیلر بلن تدلداغ      کند ک  یون  تنالت و حوقدیت بندی حی بیشتر عبنرت

 کشد. ینی کوتری ب  تصویر حی گواره

ی سلقالطو  بدلداغی بلوغ    قبلن »، پوشلن د د.  «احیر اشنرت کرغ»خطدت خواج  را، 

سپیدی سپیدسخت خُرغ  قش پیدا، و عونح  قصب بورگ؛ احن ب  ننیت بنریک و حرتفع 

یلن غر او   ای بورگ و کوری از یلوار حیقلنل پیلروزه    و طرازی سخت بنریک و ز جیره

ای بن غو پیلروزه    شن ده و تنجب بطگنتکین ک  حقد  تنجبن  بوغ... غیننری و غستنرچ 

پوشلی   احن خطدلت  1؛«گ بر ا گشتری  شن ده، ب  غست خواج  غاغ و...  گین سخت بور

تنجبن  یکی سرایی و یکلی بیرو لی او را خطدلت    »کند:  بوسهل را این گو   بین  حی

سخت دنخر پوشن ید د و کور و زر یفتصدگن ی ک  غر شلب ایلن یول  راسلت کلرغه      

یلنی   نر بیشلتر از گلواره  پوشی خواج  ک  بعی ینی خطدت ؛ عالوه بر تدداغ گواره«بوغ د

ینی زبن ی  ین و  شن   پوشی بوسهل است. از آ  جوط ، کیفیت توصیف این گواره خطدت

 شن  و تقریبنً خنیلن غر توصلیف    ینی بی حیبت غر توصیف قبنی خواج  غر حقنبل گواه

 لبنش بوسهل قنبل تأحل است.

ایویت خواج  برای ،  شن  «احیر اشنرت کرغ»پوشی خواج ، جوط   . غر توصیف خطدت1

 شوغ. ای ب  تصویر کشیده  وی پوشی بوسهل، چنین صمن  احیر است ک  غر لمظ  خطدت

نتکین کل  حقلد  تنجبلن     گل تنجب بط»سنز، هکر  ن  و صفت  . غیگر حوقدیت حنولت2

، غر وصف پوشن د  لبنش خواج ، غر حقنبل توصیفِ تنجبن  بوسهل اسلت کل  آ  را   «بوغ

غینلده خنحلل هکلر     کنلد کل   شلن     هکر حی« ایی و یکی بیرو ییکی سر»بن صفت حبهمِ 

 ایویتی حوضوع برای بیهقی است. )گونن ( و بوغ شن  غر قصر و یوچنین بی

                                              

 .114ص اکبر فیاض، ، تصحیح: علیبیهقی تاریخبیهقی،  .1



 یهقیب یخگفتمان منزلت در تار ییبازنما 011 

. یکی از حتدیرین غر  شن  غاغ  قادیت حؤلف، طول جوط ، یدنی کوتنیی یلن بطنلدی   3

ینی کوتنیی  جوط  1تر، از صراتت و قادیت بنالتری برخورغار د. جوط  است. جوالت کوتنه

غینده تأ ی و وقنر یولراه بلن    کند، یوگی  شن  پوشی خواج  هکر حی ک  غر توصیفِ خطدت

ای  آراستگی غر ترکنت و سکننت خواج  اسلت و حن نلد ترکلت آیعلت  غوربلین، صلمن       

تر آحد، بلنزوی خواجل  را    پیش» ویعد: بطگنتکین  ک  حی کشد؛ چنن  غلپذیر را ب  تصویر حی

  2.«  برخنست... گردت، خواج

کنلد؛ احلن بلرای     زیور و پوشش بدو  هکر جوئیلنت بیلن  حلی    2. برای بوسهل، تنهن 4

 وع زیورآالت )قبن، عونح ، حرتفع، طرازی، ز جیره، کور، غیننر و غستنرچ ( بن هکر  7خواج ، 

سلنزی   کند ک  یوگی تلنکی از حنوللت   جوئینت: ر گ، جنس، شهر،  قش و... توصیف حی

 ی خواج  است.بیشتر برا

غینده تأکید و انرا  غر توصیف است. بننبراین، غر حوقدیت حلذکور   . صفت و قید ک   شن 5

سپیدِ سلپید، سلخت خلرغ  قلش     »بنر قید و صفت، و گنه تواحن  ب  کنر برغه است؛  6برای وزیر 

 «خطدت سخت دنخر.» ویعد:  ؛ احن غر حوقدیت حشنب ، برای بوسهل ب  صورت خالص  حی«و...

 بیهقی نسبت به گروه غیر و خودی  سازی . بررسی رابطه زبان و قدرت در منزلت4

. بعلینری از  یلرغ گ ک  غر قشربندی حورغ توج  قلرار حلی  است یک حویت اجتونعی  ،قدرت

توا لد از طریلق عضلویت غر یلک      قدرت حی. ین غر جنحد ، حبنرزه برای قدرت است ستیوه

ینی حنولتی را  وقتی ک  گروه سینسی ب  غست آید.ین پذیردتن یک  قش و طبق  اجتونعی 

ینبیم حنولت اجتونعی، بل  طلور    کنیم، غرحی غر یک جنحد  سنّتی چو  نو وین  بررسی حی

عوده یوراه حمدوغ شد  آ  غر ا مصنر عوّنل سینسی بن قدرت گره خورغه و گلنه تلالش   
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. تکوحلت غر پلی   برای کعب قدرت  یو حشروط ب  تیییت اجتونعی پنهن  غر قدرت بلوغ 

سهولت  ینی حنولتی بوغ ک  ودنغار و وابعت  ب  شخص تنکم بنشد تن سطان  ب  ایجنغ گروه

بتوا د بن تدییر جنیگنه آ هن، حن ع از ثبنت ایشن  غر حوقدیت سینسی و  هنغین  شد  قدرت غر 

ت و آکنده واقع، بن  بوغِ حقررات حشخص، یوواره دضنیی پُر از تنش و رقنب آ هن گرغغ؛ احن ب 

  خورغ. ین رقم حی ین و غسیع  از ا واع خین ت

وت غبیری اشتدنل غاشت. ب  سِنو وین    غر غیوا  رسنلت 442 تن 416 بیهقی از سنل

او  1گرغیلد.  حمبلوش  و حدلوول غربلنر،  ینی سینسی  بندی غست ین غر  تیج   او پس از سنل

حلرغا    ل علل اوّ دوغ و عولد   ب  رشت  تمریر غرآورغ ک  سطان  حعل تنریخ خوغ را زحن ی 

و غسیع  و توطئل  غر حیلن  غربنریلن  جریلن      غرگیری ینوز احن  ؛ بوغ د گذشت سینست، غر

 ،یلنی خلوغ   تنریخ و بیلن   نگفتل   این بن  وشتن غاشت. بننبراین، بیهقی غر پی این بوغ ک  

 .کشدتصویر زحن  ب  آ  سینسی بنز ونیی غیگری را از حوقدیت 

تقعیم شلده  « پعرین »و « پدرین »حمووغ نو وی، ب  غو گروه سینسی غربنر سطان  

رأی بن حمووغ، خواین  جن شینی حمود ل درز د کوچلک ل و گلروه       بوغ. گروه پدرین ، یم

پعرین ، غر پی جن شینی حعدوغ بوغ د. گرچ  پس از حرگ حمووغ، پلدرین  حمولد را بل     

ی پدرین  ک  قدرت حعدوغ را برای نصب زوغی بورگن  غربنر و عقال تخت  شن د د، احن ب 

 غید د، از ترش جن  ین ب  طوع کعب حقن ، او را بر تخت  شن د د. سطانت روزادوو  حی

. بلوغ دار جریلن  پلدرین    بل   لوعی جن  ب بیهقی، گوارشگر وقنیع عصر سطان  حعدوغ و 

 علتند ا تو حلی بوغ د کل   حعدوغ  غوره تکوحت حمووغ و او، حدنصرا حخنطبن  ای از  غست 

ک  بنید غر طلول   ی بوغ دحخنطبن  ،گروه غیگر 2کنند. ییدحانلب او را تأ  نغرستیو غرستی 

. او بنرین حخنطب خوغ را خرغحندا  و غا نیلن   کنندتنریخ غربنره بیهقی و تنریخش قضنوت 
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یلن   ک  بیهقلی ینلوز پلس از گذشلت سلنل      رینوو  شوغینیی   کت  تن آ هن را ب  ؛ نحد حی

  1.بین  کندروشنی  ب  عتتوا   وی

ا لد.   یر غو گروه سینسی حذکور، یویت و یعتی خوغ را از شخص پنغشنه کعب کلرغه 

پدرین ، ثروت، حنولت و قدرت خوغ را حدیو  سطان  حمولوغ یعلتند و پعلرین ، واحلدار     

شوغ، بلرای آ کل  بتوا لد     سطان  حعدوغ. بیهقی ک  جنیگنیش غر حین  پدرین  تدریف حی

ب  حعدوغ ب  تصویر کشد، از تکنیک  قل قول حعتقیم یلن نیرحعلتقیم بهلره     گنه خوغ را 

گیرغ. او بنرین از زبن  پدرین ، این غو سطان  را بن یم حقنیع  کرغه اسلت. غر تلرازوی    حی

این »غر حقنیع  این غو گوید:  کند. بو صر قضنوت بیهقی، کف  حمووغ پیوست  سنگینی حی

در است؛ پدرش حرغی بوغ ترو  و غورا دیش... و طبع خال، پ یوت و جگر، ب خداو د ب  

وی غر تضور سطان  حعلدوغ   2«کند  نا دیشیده. این خداو د، غیگر است ک  استبداغی حی

ین، و روزگنر  سطان  حمووغ،[ حرغی بوغ ک  وی را غر جهن   ظیر  بوغ ب  یو  بن »]گوید: 

پدرین  کل    3«حروز ب  راه ردت  آید.تر ک  ا او عروسی آراست  را حن عت... بنده را آ  خوش

غا ند، خواستنر تلداو    اش حی ثروت، قدرت و حنولت خوغ را حدیو  حمووغ و  ظن  تکوحتی

کس را زیره و توکین آ   بنشد کل     ویعد: ییچ این  ظن  یعتند. آلتو تنش ب  حعدوغ حی

 4آ  را بگرغا د.

عصر حعدوغی است، بن این یول ، سلنی  حمولوغ و تضلور      تنریخ تنریخ بیهقیاگرچ  

تر شده است. یر ا دازه کل  سلطان     حرغا  او، ب  لاف روایت بیهقی غر این تنریخ پُرر گ

قدرتوندتر بنشد، زیرغستن ش ب  واسا  اتصنل بل  او، غر حیلن  اقلرا  خلوغ، از جنیگلنه و      
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برتر حمووغ، بل  طلرزی پنهلن ، اثبلنت      شو د و اثبنت حنولت حنولت واالتری برخورغار حی

ینی زبن ی گروه خوغ و بن  سنزی گواره حنولت حرغا  او  یو یعت. بیهقی بن تکرار و برجعت 

سنزی  عبت  خوبی تفنوت  گنه خوغ را غر حنولت ینی زبن ی گروه، ب  تذ، و سرکو  گواره

حدنلنی آ ، یدنلی    بلنر و واژه یلم  11را « حمووغیلن  »ب  آ هلن  شلن  غاغه اسلت. او واژه    

بنر آورغه 2را تنهن « پعرین »بنر آورغه است؛ احن واژه گروه نیر، یدنی واژه 11را « پدرین »

یلن و بل  طلرز     سلنزی صلفت بل  جلنی شلنخص      است. بیهقی غر حوارغ دراوا ی بن جن شین

بلنر بلن واژه   3یلنی گلروه غیگلری را     کند. او شخصلیت  بنرزتری، گروه غیگری را طرغ حی

گلذاری    ن « کشخن ک»و « اه ن »بنر بن واژه 1و « قو   وخنست »بنر بن واژه 3، «تنسدا »

احیر اه ن   2بنغ تنسدا  یکبنرگی  شعت... 1قو   وخنست   خوایند گذاشت...»کرغه است؛ 

 3«را گعتنم کرغه و ب  تخت خوغ راه غاغه است.

 
 جدول القاب و صفات گروه خودی و دیگری

 بسامد ب و صفات عامالن گروه دیگریالقا بسامد ه خودیالقاب و صفات عامالن گرو

 2 مسعودیان 91 پدریان

 3 قوم نوخاسته 99 محمودیان

 9 اذناب 9 ساالران محمودی

 1 حاسدان  

 9 کشخانک  

 9 جوانان کارنادیده  
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ب  گروه پعرین  تدطق غارغ و بل   ظلر   ینی سینسی قرار غارغ،  سطان  ک  غر رأش گروه

ازآ ِ اوست. غر ا دیش  سینسی بیهقی  تنریخ بیهقیرسد ک  غر ابتدا، بنالترین حنولت غر  حی

سنّت اسلت،   ک  ترکیبی از ا دیش  سینسی ایرا  بنستن  و اسالحی غوره حین   بن قرائت ایل

نه آرحن ی بیهقی بل  حقلن     گوجوغ پنغشنه برای تفظ و احنیت و برقرای عدالت الز  است. 

روغ و  او بل  شلکنر شلیر حلی     توا  غیلد؛  پنغشنه را غر ا تظنرات و توصیفنت او از حعدوغ حی

گیری  برغاری توا ن و کشتی وز   و 1کند ینی رستم و بهرا  گور را ب  واقدیت بدل حی ادعن  

 2ینرحند است.

 ی، حنوللت حعلدوغ را غر برابلر    خوبی بن استفنغه از رحوگن  زبن غر ابتدای احر، بیهقی ب 

گیری از عننصر و رحوگن  غیگر، حنولت ادراغ حقنبل او را پنیین  برغ و بن بهره غیگرا  بنال حی

، از جوط  بو صر حشکن  و خواج  اتود تعن تنریخ بیهقیینی  آورغ. بننبراین، شخصیت حی

و ردتلنری خلوغ غر    ینی کالحی گویند، غر کنش وزیر ک  بن زبن  بیهقی غر تنریخ سخن حی

بنالترین حقن  غولتی غر تدنحلل بلن   »کنند؛ زیرا  تضور سطان ، حنولت بنالی او را تفظ حی

پنلنه   ایشن  ک  بلن حلرگ حمولوغ، خلوغ را بلی      3«شوغ. ریبر کشور، دروغست حمعو  حی

کنند بن  وغیک شد  ب  سطان  جوا ، حوقدیت گذشت  خلوغ را تفلظ    بینند و تالش حی حی

خواید خوغ را از زیلر سلنی  سلنگین پلدر کنلنر بکشلد،  یلنز بل           ن حعدوغ ک  حی ونیند؛ اح

کنرگوارا  جوا ی غارغ ک  حنولت خویش را واحدار او بنشند. ب  یوین سبب، غر تصلویونت  

توا د غر تضور حعدوغ، سخنن  خوغ را  کند. وزیر ک   وی خوغ ب  پیرا  پدری کوتر اعتنن حی

ی  بشت  بوغ سخن سخت گشلنغه بگفتل  کل  واجلب  کلرغی      ا حعتوره»ب  پنغشنه بگوید، 
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وگو بن درغی ک  حنوللت بلنالتر غارغ، از یلک     چراک  اگر شخصی غر گفت 1؛«حاطق بگفتی

روغ کل    صورت زبن ی خنص ک   شن گر حنولت آ  شخص است، استفنغه  کند، بیم آ  حی

سطان   یو بر رحوگن  زبن ی غر واقع، ترش از قدرت  2ردتنر زبن یِ او،  نحننسب ارزینبی شوغ.

کنیلد. بو صلر بلن درسلتنغ       گذارغ و آ هن را ب  حقن  عبد و بنده دلرو حلی   دروغستن  اثر حی

وقتی  3«غار  ک  بگویم. زیره  وی»گوید:  بکتددی ب  جنگ ترکون ن ، حخنلف است؛ احن حی

تضلور  ک  آلتو تنش خوارزحشنه  یو پس از تیبیت قدرت حعدوغ، جهت اظهلنر بنلدگی بل     

غا لد کل     رسد، حنتظر است حعدوغ حقن  خوارزحشنیی او را تودید کند؛ احن حلی  سطان  حی

ینی بوسهل، قصد درو گردتن او را غارغ. او بن عطی تنجب ک  غر  حعدوغ تمت تأثیر وسوس 

گو ل    ب  قدرت رسن د  احیر حمود، بنز ده اصطی قونر سینست است، غر تضور حعدوغ ایلن 

او د غور غست ادتنغه بوغ... حن بندگن  را یو  یوش و غل بل  خلدحت   خد»گوید:  سخن حی

وی بوغ. تن احروز سدنغت آ  بیندتم و بنده عطی ر ج بعینر کشید تلن خططلی  یفتلنغ... احلروز     

بموداهلل کنرین یکروی  گشت... خداو د جوا  است و بر جنی پدر  شعت و حراغین تنصلل  

ا د و  یو غر خواینلد رسلید . اینجلن     ک  غر رسیدهگشت... یرچند بندگن  شنیعت  بعینر د 

 « پیری چند است درسوغه خدحت حمووغ.

آلتو تنش بن این جوالت، حنولت بندگی و تنلت ر ج و دالکت و پیری را ب  خوغ  عبت 

ا دک  گنه واقدی پدرین   علبت   است؛    ا تقن ؛ احن بیهقی ا دک  غید ک  شنیعت  ترتم حی

کل    آرا  حنولت بلنالی سلطان  را پلنیین بکشلد؛ چنلن       کند تن آرا  یب  حعدوغ را تصویر ح

ای بل  او   رسلد،  نحل    شوغ و ب  خلوارز  حلی   آلتو تنش یوین ک  از غسترش حعدوغ غور حی
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 ویعد ک  بیشتر جنب  آحرا   غارغ و تداقل برابری حنولت شخص او بلن سلطان  غر آ     حی

ب  گفتنر حرغحن  حشدول  بنید »کند:  تفنغه حیینی خانبی غر آ  اس شوغ و از گواره غیده حی

کس را زیره و توکین  بوغ و صالح حطک  گنه بنید غاشت. اگر رأی عنلی بیند، بنید ک  ییچ

یلنی حلتن    تاویل و پُرگویی حوجوغ غر جوط  1«آ   بنشد ک  یک قنعده را از آ  بگرغا د.

ی حلتن غو  ل غر نیبلت ل     یلن  اوّل ل غر تضورل غر قینش بن ایجنز و کوتنیی طلول جوطل    

کلنری   غینده پنهن   ( حدتقد است پُرگویی،  شن 1224ک  ینیون ) گو   غار است. یون  حدنن

و جولالت   2است و ب  یر غلیطی ک  بنشد، برخنست  از بیگن   ا گنشتن طر، حقنبلل اسلت  

علدوغ  تر، از صراتت و قادیت بیشتر برخورغار است. خوارزحشنه ک  خوغ را غر حین  ح کوتنه

بیند، سدی غارغ بن آورغ  جولالت طلوال ی، خالنی     اش بیگن   و نیر حی و ینرا   وخنست 

پدرین  را از روی کنر آورغ  احیر حمود پنهن  غارغ. این تفنوت دنتش حین  زبن  نیبت و 

غینلد،   ای ک  پدرین  غر غرو  و بیرو  از خلوغ  شلن  حلی    تضور و این شخصیت غوگن  

 گروه پدرین  بن سطان  است. بین گر رابا  لرزا 

وار بلر تولن     رسد ک  این گروه نیر است ک  شَبَح گرچ  غر  گنه اوّل، چنین ب   ظر حی

ا د و تدبیر احور ب  خواست ایشن  است؛ احلن بیهقلی    ارکن  تکوحت، از جوط  پنغشنه، حعطط

ت کنلد. غر واقلع، جولال    بن کنربرغ جوالت حجهول، یوچنن  تضور پلدرین  را تفلظ حلی   

بننبراین، غر سخنن  گروه  3غید. حجهول، دنقد کنشگر غر حوارغی  یت پنهن  او را  شن  حی

ینی حدطو  و ارجنع ددل ب  دنعلل نیرصلریح،    خوغی، بعنحد اددنل حجهول  عبت ب  ددل

این کلنر  »، «از خانینی بورگ ک  ردت  بوغ»، «ین بگرغا یده بوغ د آ  قنعده»بنالتر است؛ 

                                              

 .115. همان، ص1

 .184، صانتقادی تحلیل گفتمانزاده،  آقا گل .2

 .111ص، فاطمه شایسته پیران و دیگران، تحلیل انتقادی گفتمان . فرکالف،3



 011  0011 پاییز، هفتمو دوم، شماره هشتاد و  یستسال ب             

احن پس از تدابیر نطط و حعتبدا   حعدوغ غر توطل  بل     1؛«تبنه خوایند کرغراست  هنغه را 

ینی حتوالی سطان  از ترکون ن  غر خراسن ، ارجنع احلور بل  دنعللِ پنهلن       آحل و شکعت

تلدریج غر   رسد ک  بیهقی ب  گیرغ و ب   ظر حی شوغ و جنی آ  را ا تقنغ صریح حی کوتر حی

غید. قنعده  ن  و پعرین  را یرچ  بیشتر حتولول جطوه پی آ  است ک  حوقدیت حنولتی سطا

غینلد و غر حقنبلل دروغسلتن ،     دراغستن ، ب  زیرغستن  خوغ پنغاش حلی »بر این است ک  

احن پس از وقنیع حذکور، درحن لدین  و اطرادیلن     2؛«آور د شننسی را ب  جنی حی حراتب تق

ف و حرتوت خوغ را از ایشن  غریغ ز ند و سطان   یو لا حعدوغ، از قبول خدحت سر بنز حی

غید و شنعری را ک  او را  صیمت  غارغ. غر حراسم جشن حهرگن ، ب  شنعرا  صط   وی حی

غیگر روابط حنولتیِ دراغست و دروغسلت،   3«درحوغ تن او را ب  یندوستن  درستنغ د.»کرغه، 

 4«عیلد  سلخت بینلوا  »درو پنشیده است. بیهقی حراسم عید پلس از شکعلت غ لدا قن  را    

کند ک  ییچ شبنیتی ب  جشن شنین    دارغ. این شکعلت حنولتلی و بلر یلم      توصیف حی

شلوغ.   خورغ  رابا  دراغست و دروغست غر کنش ردتنری، غر کنش زبن ی یلم واقلع حلی   

بدا قوحن ک  حنییم ک  ایوغ عوّ هکلره، چنلین   »گوید:  بو صر غر حقن   صیمت ب  سطان  حی

خواید ک  ب  غرگنه خدا تضرع و از گذشت  خوغ توب   حعدوغ حی و از 5«قو  بر حن حعطط کرغ

شلد.   ای ک  حدا  تون  وقنیدش بل  دلنعال ِ حجهلول  علبت غاغه حلی      کند؛ یون  گذشت 

ظلنیر بیهقلی را غر بلن      شوغ، بل   سخنن ِ شبی  این را ک  غر آ  برابری حنولتی غیده  وی

ردت بر لفظ وی  ده بوغ... سخنن ی حیاستنغ  را اجل  وغیک رسی»کند ک   بو صر  گرا  حی

                                              

 .141ص اکبر فیاض، ، تصحیح: علیبیهقی تاریخ. بیهقی، 1

 ..85دار مقدم، ص ، ترجمه: رضا ذوقزبان منزلت و قدرت در ایرانمن،  . بی2
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سلطان  بلرای تجهیلو لشلکر خلوغ، از       1«پعلندید د.   نپعندیده ک  خرغحندا  آ  را  ولی 

روغ،  کند. یرچ  روایت بیهقی پیش حی کند ک  بو صر اطنعت  وی اطرادین  ططب کوک حی

 ویعد؛  ب  سطان  حی« سخت غرشت»ای  شوغ و  نح  کنش زبن ی بو صر بن پنغشنه تندتر حی

شوغ  حی« سخت غر خشم»ا دازغ و  حی« رقد »خوا د،  ک  وقتی سطان   نح  را حی طوری ب 

  2ا جنحد. و این احور، سرا جن  ب  تذ، و حرگ بو صر حی

شلوغ؛ بطکل  خلوغ بیهقلی      بین  و ا تقنغ از سطان ، دقط از زبن  بو صر و وزیر بین   وی

تلرین   ین ل ک  بیهقی آ  را از حهم  تدبیری بیغید سررشت  تون   جوالتی غارغ ک   شن  حی

کنرینی  نا دیشیده »ینی گروه پعرین  شورغه بوغ ل اکنو  غر غست سطان  است؛   ویژگی

تر آ  بوغ کل  یلم دلرو     آید و طرد  حکرر آحده بوغ غر حدت  ُ  سنل، عنقبت اکنو  پیدا حی

ول حعتقیم از زبن  پدرین  یلن  بیهقی تتی بن کنربرغ تکنیکِ  قل ق3«ایعتنغ از استبداغ.  وی

ک  بوسهل  غید؛ چنن  پعرین ، غر ا تقنغ از سطان  بنرین آ هن را غر کننر گروه خوغی قرار حی

بیند، بلن بیلن ی کل  خلنلی از توعلخر  یعلت،        ک  پشیون ی سطان  را از ترکت ب  حرو حی

ایلد غاشلت،   احروز بیک چنشنی ک  یندت بیدار شد و پشیون  شد و چ  سوغ خو»گوید:  حی

 ،ک  بیهقی غر غو جن از تنریخ خوغحعئط ، قنبل تأحل است؛ چرااین  4«پشیون ی غر حین  غا .

. بنلنبراین، او  گوید ینی خوغ سخن حی ین و تدطیق ادعوش از  نبوغ شد  ینغغاشت بن غریغ و

ین پس از برکننری از حشدط  تکوحتی، تنریخ خویش را ب   گلنرش غرآورغه اسلت،    ک  سنل

شده از سوی پدرین  و تتی پعرین  غسترسلی   توا عت  ب  تون  جوالت و کطونت بین   وی
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غاشت  بنشد و غر واقع، این حانلب سنخت  و پرغاخت  هیلن اوسلت و  یلنت شخصلی او غر     

 پشت آ  پنهن  است.

ز د، ظنوآحیو است و حنولت  تصویری ک  بیهقی از حعدوغ غر پنین  روایت خوغ  قش حی

ن ی را کنحاًل بل  زیلر کشلیده اسلت؛ شلرا  خلواری کل  حلدا ، تتلی غر          یک پنغشنه آرح

ترین لمظنت جنگ و تدقیب غشون، غر خلوا  اسلت و یلن چلو  غیوا گلن  دریلنغ        تینتی

و ین  1«حن شون را جنیی خوایم برغ ک  یوگی غر چنه ادتید و یالک شوید»آورغ ک :  برحی

کنلد و بل  یندوسلتن      حلی  یوچو  حتویوی است ک  از تلرش غشلون، پنیتخلت را ریلن    

گریوغ. گوین بیهقی  یو چو  غیگر  ویعندگن  و حتفکرا  ایرا ی، حراتل حختطلف از بل     حی

  2کوغکی ضدیف، طی کرغه است.  خدایی رسن د  شنین  را تن تشبی  آ ن  ب 

 نتیجه

سلنز آ ،   یلنی حنوللت   ، یک اثر درینگی ل سینسی عصر سنّت است ک  حؤلف  تنریخ بیهقی

گرغغ؛  گنر ده این کتن ، از سویی، ب  طبق  غبیرا  تدطق غارغ  ب  این غو عنصر بنز حیبیشتر 

سلنز آ  اسلت و از غیلد او،     ینی حنوللت  ک  ینر غبیری و  ویعندگی و سخنوری، از ارزش

ا د، از حنولت بنالتری غار لد و از طردلی، حنوللت     وزیرا  و غبیرا  ک  ب  این ینرین آراست 

شلوغ ل برجعلت        را ل ک  طبقنت غیگری چو   ظنحین  را شنحل حلی  گروه سینسی پدرین

 کند ک  خوغ، از وابعتگن  سینسی آ هنست. حی

گروه حنولتی بیهقی، سبک ز دگی حتفنوتی غار لد کل  بل  ایشلن ، اعتبلنر و تشلخص       

ینی ینر اکتعنبی، چو : ا تخن ِ  لوعِ لبلنش،    ای از  شن   ای بخشیده است. حجووع  ویژه

اعتننیی و سرگرا ی ب  جنه و  ری از شنگرغا  و نالحن  حتبمر غر ینر و صندت، بیبرخورغا

                                              

 .811. همان، ص1
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عالقگلی بل  آ ، و    حقن  غر عین کفنیت و استمقن ، غاشتن ثروت و زینت غ ین غر عین بی

ینی وراثتی، چو : غاشتن حنغرا  و درز لدا  شنیعلت  و کلندی،     ای از ویژگی  یو حجووع 

بن ی و بد ی غر لمظنت خشم و ییجن  ک  عالوه بر  شن  ینی ز ین و واکنش کنترل کنش

غاغ  تجرب  بنال و تضور حتونغی غر عرص  سینست و اجتولنع،  شلن گر ظردیلت وراثتلی     

 ایشن  است.

گیری از  بیهقی بن استفنغه از ابوار زبن ی، حن ند: گوینش واژگن ، کننی  و یوچنین بن بهره

ینی زبن یِ گلروه خلوغ و بلن تلذ، و      سنزی گواره تردندینی روایی، چو : تکرار و برجعت 

ینی زبن ی گروه نیر، تفنوتِ حنولت ایلن غو گلروه را غر کتلن  خلویش بل        سرکو  گواره

حراتب  ظن  سینسی، دضنیِ  ر پنغشنه )سطان  حعدوغ( غر رأش سطعط کشد. تضو تصویر حی

کنلد. اقتلدار و اسلتبداغ     را ب  غو غست  دراغست و دروغست تقعیم حلی  تنریخ بیهقیکنشیِ 

کنری کنرگوارا ، سبب تفنوت رحو واژگن  غر  ین و ترش و حمندظ  گیری سطان  غر تصویم

روایت نیرشفن،، یوچو  استننغ ددلل بل     شوغ. ا تخن  زبن  و تضور و نیبت سطان  حی

دنعل حجهول و پُرگویی و بین  جوالت طوال ی، چو  سالتی غر غسلت بیهقلی و گلروه    

 حنولتی اوست ک  ایشن  را از قهر استبداغ سطان  غر احن  غارغ.
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