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اسکویی

چکیده
وجود دیوانساالري ایرانی  -اسالمی قدرتمند و حضور پررنگ وزیران دانشمند ایرانی -كه خود
ایدئولوگ سياسی  -مذهبی عصر خود بودهاند  -از ویژگیهاي برجستۀ دولت سلجوقيان ،بهویژه در
عهد سالطين نخست این حکومت مقتدر بوده است .این امر ،التزام به نگارش تاریخهاي مستقل را در
موضوع این جایگاه خطير سبب شد كه پيامد آن ،توليد آثاري در ذكر عملکرد ،مآثر و سيرت وزیران
و دیوانساالران این عصر است .تاریخ الوزراء نوشتۀ ابوالرجاء قمی ،از جملۀ این آثار مهم تاریخی
است .مسئلۀ اصلی این تحقيق ،تحقيق در الیههاي سبکی كتاب تاریخ الوزرا ،بهمنظور بازنمایی و
تحليل ایدئولوژي پنهان در زیرساخت هاي زبانی و ادبی این متن ،با استفاده از روش تحقيق توصيفی -
تحليلی  -استداللی بوده است .نتایج تحقيق شامل این اطالعات است .1 :در الیۀ ایدئوژلویکی،
نویسنده ضمن بازگویی تاریخ ،بهصراحت و با تعصب از قضاوتهاي شخصی خود در باب
مهارتهاي شغلی دیوانيان و خصایص اخالقی آنان با بهرهگيري از تعاليم دین اسالم و آموزههاي
اخالقی سخن میگوید؛  .2در الیۀ واژگانی ،غلبه با شاخصهاي اسمی حکومتی ،رمزگان مذهبی و
اخالقی و نيز واژگان ذهنی از حوزۀ اخالق و دین است كه بر گرایش و تعصّب دینی و اخالقی
نویسنده تأكيد دارد؛  .3در الیۀ نحوي ،نویسنده با استفاده از جمالت ساده و گسسته ،صداي دستوري
فعال ،وجهيت قاطع اخباري ،با صراحت و قطعيت از گزارههاي خبري خود جانبداري میكند؛  .4در
الیۀ بالغی ،كررت كاربرد ابزارهاي بالغی ،كمتر در خدمت ایدئولوژي و بيشتر در جهت تقویت زیب
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و زیور بيانی است؛  .5در الیۀ كاربردشناسی ،نویسنده با كنشگري بيانی-ترغيبی در پی اثبات و ترغيب
نظام ارزشی خویش است.
کلیدواژه :تاریخنگاري ،وزارتنامهنویسی ،تاریخ الوزراء ،نجمالدین ابوالرجاء قمی ،ایدئولوژي،
سبکشناسی انتقادي ،الیههاي سبکی.

 .1مقدّمه
وزارتنامهنویسی ،جریانی مهم و دیرپا در تاریخ ادبيات ایران است .این جریان
در دوران اسالمی ،كاركردي ویژه در انتقال و تداوم پارهاي از حوزههاي مهم
سال یازدهم ـ پاییز و زمستان 9911ـ شمارة بیست و دوم

اندیشگان فرهنگی و سياسی ایرانی داشته است .با انتقال امور به كاركنان دولتی و
ایرانی در حکومتهاي اسالمی ،نوشتن آثاري به سبک وزارتنامهنویسی رونق یافت.
این دسته از متون تاریخی -ادبی ،از لحاظ محتوایی شامل مواردي چون آگاهیهاي
ارزشمند دربارۀ امور دیوانی و كاربرد مفاهيم ف ّنی این منصب و نيز نشان دادن
تعارضات نظامهاي دیوانی است .همچنين بخش اصلی این نوع متون ،به بيان
ویژگیهاي مقام وزارت و احوال و سيرت وزیران اختصاص دارد .وزراتنامهنویسی،
در عهد سالجقه نيز به دليل رونق یافتن نهاد دیوانساالري و تعالی اعتبار و جایگاه
وزارت و وزیر در تصميمگيريهاي كالن كشوري ،از سوي مورّخان و مترسّالنی
چند ،از جمله نجمالدین ابوالرجاء قمی ،مؤلف تاریخ الوزراء ،مورد توجه قرار گرفته
است.
تاریخنویسی ایرانی ،قرنها تحت سيطرۀ قدرت سياسی حاكم قرار داشته است و
مورّخان كه اغلب وابستگان به دربار بودند ،راوي شرایط زیست حاكمان و كنشهاي
آن بهگونۀ گزیده بودهاند .در عين حال ،متون تاریخنگار ،منابعی به شمار میآید كه
انعکاسدهندۀ زیست  -جهان مورّخ و سپس بازنمایی آن در زبان وي است .متن،
نوعی گفتوگو بين آفریننده (نویسنده) و خواننده است .این گفتوگو صرفاً بر پایۀ
مکالمه بين دو سوي ارتباطی صورت نمیگيرد؛ بلکه در اصل ،گفتوگو بين جهان
متن ،جهان نویسنده و جهان خواننده است و حركتی است پویا و زنده .نویسنده همواره
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میكوشد منِ فردي خود را در پشت متن پنهان كند؛ امّا احساس تعهّد و بازنمایی
ارزشها چيزي است كه هميشۀ تاریخ ،دغدغۀ همۀ نویسندگان متعهّد بوده است؛
نویسندهاي كه به گفتۀ ژان پل سارتر1019-1095( 1م« ،).آن رؤیاي ناممکن را از سر
به دركرده است كه نقش بیطرفانه و فارغانهاي از جامعۀ بشري ترسيم كند» (سارتر،
 .)42 :1341بنابراین حتّی در نوشتههایی كه نویسنده اصرار دارد كالمش را به قول

بارت1019-1015( 2م ،).خنری ،آزاد و به اصطالح به درجۀ صفر نوشتار نزدیک كند،
مواردي از باورها و عقاید خود را به طور كامالً ناخودآگاه در متن رسوخ میدهد .به
بيان دیگر ،متون تاریخی ،بازتابی از گفتمان زمانۀ مؤلف در نظام فکري و نوشتاري
اوست و اگر بپذیریم كه تحليل گفتمان ،یعنی درك و دریافت آنچه در متن ذكر
نشده است ،از طریق كنکاش در عينيتهاي زبانی متن ،آنگاه به لزوم تجهيز زبانی
نگرش انتقادي به متون تاریخی براي كشف معانی و ایدئولوژي پنهان در كالم مورّخ
پی خواهيم برد؛ این همان طریقی است كه سبکشناسی انتقادي در پی آن است« .در
سبکشناسی انتقادي ،هدف از مطالعۀ ویژگیهاي سبکی متن ،آشکاركردن
فرایندهاي ایدئولوژیکی پنهان در متون است» (مکاریک.)43-42 :1311 ،3

 .1-1بیان مسئله و ضرورت تحقیق
تحليل گفتمان انتقادي كه هدف عمدۀ آن ،تحليل و ارزیابی متن بر اساس سنجش
شرایط و فضاي توليد متن و معناست ،امروزه به یاري تحقيقات سبکشناسی آمده
است تا اطالعاتی دقيقتر از تجزیه و تحليلهاي سبکی در اختيار مح ّقق قرار دهد.
وزارتنامهنویسی ،یکی از انواع سياستنامهنویسی در آثار مکتوب تاریخی و ادبی
فارسی محسوب میشود كه در شناساندن اهميت و جایگاه نقش وزیر در
حکومتهاي ایرانی و ارائۀ راهكارهایی براي بهبود كيفی این سمت خطير میكوشد.
این نوع نگارش متون تاریخی و سياسی ،در تحقيقات پژوهشگران علوم تاریخ و
سياست مورد توجه بوده؛ امّا در پژوهشهاي زبانی و ادبی ،كمتر به این متون توجه
1. Jean-Paul Sartre
2. Roland Barthes
3. Makaryk
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شده است .وزارتنامههاي پارسی از منظرهاي سياسی و تاریخی در چند تحقيق مورد
تحليل قرار گرفتهاند؛ امّا به دليل گفتمان حاكم بر آنها كه راهیابی به ارتباطهاي پيدا
و پنهان بين متن و فرامتن است ،تاكنون موضوع سنجش و پژوهش نبودهاند .یافتن
نکات پنهان فکري در ژرفساخت گفتمانی متن ،منجر به شناختهایی عميقتر از متن
خواهد شد كه از طریق پژوهشهاي زبانشناختی و سبکشناختی مبتنی بر اصول
زبانشناسی و تحليل گفتمان تاریخی و فرهنگی متون ميسّر شده و مسئلۀ اصلی این
تحقيق بر همين اساس شکل گرفته است .این پژوهش بر آن است كه یکی از
سال یازدهم ـ پاییز و زمستان 9911ـ شمارة بیست و دوم

نمونههاي نوع وزارتنویسی ،یعنی كتاب تاریخ الوزراء را در جستوجوي ایدئولوژي
پنهان در الیههاي مختلف متن بررسی و تحليل كند .در این تحقيق ،از شيوۀ تركيبی
(توصيفی  -تحليلی -استداللی) بهره گرفتهایم.
 .2-1پیشینة تحقیق
تاكنون تحقيقی مشابه پژوهش حاضر ،روي متن تاریخ الوزراء انجام نشده است.
رجایی بهبهانی ( ،)1314پایاننامۀ خود را با عنوان «شرح تاریخ الوزراء» ،به توضيح

معانی لغات و ابيات و عبارات فارسی و عربی این متن اختصاص داده است .قمري
( )1311در مقالۀ «بررسی چند تركيب مجازي تاریخ الوزراء» ،یاري گلدره ( )1301در

مقالۀ «بررسی باورهاي قدما دربارۀ جانوران و تجلّی فراوان آن در كتاب تاریخ
الوزراي قمی» و عبداللهی در مقالۀ «نظري بر تاریخ الوزراء :نرري مصنوع از قرن
ششم» ،هریک از جهاتی دیگر كه در عنوان مقاالت مشخص است ،این متن را بررسی
كردهاند.

 .2بحث و بررسی
 .1-2تحلیل گفتمان انتقادي 1و سبكشناسی انتقادي

2

تحليل گفتمان انتقادي ،شاخۀ علمی بينرشتهاي در زبانشناسی است كه كاركرد
زبان را در جامعه و سياست بررسی میكند .تحليل گفتمان انتقادي ،از رهاوردهاي
1. Critical Discourse Analysis
2. Critical stylistics
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تفکر پسانوگرایی (پستمدرنيسم) است كه بهویژه ریشه در آراي ميشل فوكو

1

(1014-1021م) دارد .این رویکرد از زبانشناسی معتقد است كه عواملی همچون
بافت تاریخی ،روابط قدرت و سلطه ،نهادهاي اجتماعی ،فرهنگی و ایدئولوژي ،متن یا
صورت زبانی و معانی را به وجود میآورند (آقاگلزاده .)11 :1310 ،تحليل گفتمان
انتقادي ،چگونگی تبلور و شکلگيري و پيام واحدهاي زبانی را در ارتباط با عوامل
درون زبان (زمينۀ متن) و محيط بالفصل زبانی مربوط و نيز كل نظام زبانی و عوامل
برونزبانی (زمينۀ اجتماعی ،فرهنگی و موقعيتی) بررسی میكند و این امکان را میدهد
كه قضایاي حاكم بر متن ،اهداف و نقشهایی كه صورت كالم به دنبال دارند ،كشف
شود .در تحليل گفتمان انتقادي ،معانی تازهاي از گفتمان ،قابل دستيابی است؛ زیرا در
این رویکرد ،فرض بر این است كه «تنها یک معنا در متن وجود ندارد؛ بلکه بهطور
بالقوه هر متن داراي معانی متنوعی است كه بعضی از آنها به دالیل اجتماعی،
فرهنگی ،سياسی و ...در مواقع مختلف ،بر سایر معانی اولویت دارند؛ از این رو در
واكاوي و تحليل گفتمان ،میتوان با بهرهگيري از روساختهاي كالمی و
زیرساختهاي داللتی ،به معانی تازهاي دست یافت و به خطوط فکري ،ایدئولوژیک
و اهداف ارتباطی و كنشی گفتمان پی برد» (روشنفکر و اكبريزاده-121 :1309 ،
.)121
در تحليل گفتمان ،با دو عنصر كليدي سروكار داریم كه باید به هردوي آنها
توجه كافی داشت؛ بافت متن و بافت موقعيت .منظور از بافت متن این است كه عنصر
زبانی در چارچوب چه متنی قرار گرفته و جمالت قبل و بعد از آن عنصر در داخل
متن ،چه تأثيري در تبلور صوري ،كاركردي و معنایی آن دارد .در بافت موقعيتی ،یک
عنصر یا متن در چارچوب موقعيت خاصی كه توليد شده است ،مدّ نظر قرار میگيرد.
بافت هاي فرهنگی ،اجتماعی ،محيطی و سياسی همگی از این نوع هستند (بهرامپور،
.)24 :1310

1. Paul Michel Foucault
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«سبکشناسی انتقادي ،اصطالحی است براي اشاره به آن دسته از آثار
سبکشناختی كه روشهایی را بررسی میكنند كه در آنها مفاهيم اجتماعی از طریق
زبان آشکار میشوند .زبانشناسی انتقادي و تحليل گفتمان انتقادي ،این گرایش
سبکشناختی را بهطور گستردهاي الهام بخشيدند و بر آن اثر گذاشتند» (نورگارد و
همکاران .)21 :1304 ،به بيان دیگر ،سبکشناسی انتقادي ،رویکردي است كه نحوۀ
شکلگيري مفاهيم اجتماعی را در زبان و شيوههاي بازنمایی آنها تحليل میكند.
«مفاهيم بنيادي سبکشناسی انتقادي عبارتاند از :سبک ،گفتمان ،نظریۀ انتقادي،
سال یازدهم ـ پاییز و زمستان 9911ـ شمارة بیست و دوم

ایدئولوژي و قدرت .این رویکرد ،از زبانشناسی انتقادي و تحليل گفتمان انتقادي
متأثر شده است» (فتوحی.)111 :1301 ،
 .2-2ایدئولوژي

1

اصطالح ایدئولوژي ،مورد توجه صاحبنظران تحليل گفتمان انتقادي است؛ از
جمله ون دایک 2با استفاده از واژۀ «باور» كه از روانشناسی وام گرفته ،ایدئولوژي را
بهطور عام بهمنزلۀ «نظام باورها» تعریف میكند .از نظر او ،ایدئولوژي هم میتواند
منفی باشد كه در این صورت ،سازوكار مشروعيتبخشی به سلطه به شمار میآید و
هم ممکن است مربت باشد كه در این صورت ،براي مشروعيت بخشيدن به مقاومت
در برابر سلطه و نابرابريهاي اجتماعی به كار میرود .همچنين ایدئولوژي ،مبناي
كردارهاي اجتماعی نيز هست .یکی از این كردارهاي اجتماعی كه بهشدّت تحت تأثير
ایدئولوژي است ،كاربرد زبان و گفتمان است .البته ،كاربرد زبان و گفتمان نيز بر
چگونگی كسب ،یادگيري و تغيير ایدئولوژي تأثير دارد (درپر.)41-45 :1302 ،
درهمتنيدگی زبان و ایدئولوژي ،تا حدي است كه زبان را صورت مادّي ایدئولوژي
دانستهاند و معتقدند كه «زبان ،آغشته به ایدئولوژي است» (فركالف.)01 :1310 ،
 .1-2ایدئولوژي قاهر سیاسی -مذهبی عصر سلجوقیان

1. Ideology
2. Teun Adrianus Van Dijk
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پس از آنکه تركان آغوز به سردمداري طغرل بيگ (431ق ).دولت سلجوقی را در
ایران تأسيس كردند ،براي تربيت پایههاي اقتدار و برخورداري از مقبوليت و
مشروعيت سياسی ،ناگزیر از چارهاندیشیهایی شدند .نزاع دائمی با امرا و حاكمان
محلی براي حفظ قدرت و هوس سيريناپذیر براي بسط دایرۀ حکمرانی و معارضات با
دول همج وار ،فرمانروایان این دولت را در معرض تعارضات و حمالت سياسی و
نظامی متعددي قرار میداد .بدین منظور ،آنان نخست با رفتن به زیر لواي خلفاي
عباسی بغداد ،سعی كردند به سيطرۀ خود بر ایران مشروعيت سياسی -مذهبی ببخشند و
سپس از دانش و سياستورزي دیوانساالران مسلمان ایرانی ،نظير خواجه نظامالملک
طوسی ،براي بقا و استيالي خود بر ایران یاري جستند .در این زمينه ،سلجوقيان با
هماندیشی وزیران دانشمند ایرانی خود ،به دستاویزهایی چند متوسل شدند؛ از قبيل:
ازدواجهاي سياسی با حکام محلی (بنداري 22 :1351 ،و كلوزنر ،)214 :1313 ،انتساب
به خاندان اسطورهاي افراسياب (راوندي )252-251 :1350 ،و ا ّتخاذ سياستهاي
نظامی و حکومتی ،نظير پاكسازي لشکر از تركمانان و تشکيل سپاهی قدرتمند
متشکّل از غالمان ترك .بدین ترتيب توانستند امپراتوري قدرتمندي از جيحون تا شام
تشکيل دهند و منشأ تحوالتی عظيم در عصر خود شوند.
در زمان حکومت سالجقه ،بين نهادهاي مذهبی و قدرت سياسی ،پيوندي ایجاد
شد و نتيجۀ آن ،پيدایش نهادهاي آموزشی (نظاميهها) ،دینی (مساجد و مدارس دینی به
تعداد زیاد) و حکومتی (دیوانساالري) جدید بود كه شالودۀ دولت سلجوقی بر اساس
آنها استوار شد .سلجوقيان براي پيشبرد اهداف سياسی خود ،داعيهدار اسالم و
مسلمانی شدند و در تابعيت از خلفاي عباسی بغداد ،به طریق تسنّن رفتند .سران این
دولت با تعصّب از اهل سنّت حمایت میكردند .این سياست مذهبی ،تابع وزیران بود؛
چنانكه سالجقه ،نخست پيرو مذهب حنفی بودند؛ امّا با روي كار آمدن خواجه
نظامالملک -كه میتوان از او بهعنوان تئوریسين این حکومت یاد كرد -به مذهب
شافعی گرویدند و آن را ترویج دادند و از نشر سایر فرقههاي سنّی جلوگيري كردند
كه همين موضوع ،موجب درگيري ميان فرقههاي اهل س ّنت شد.
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سلجوقيان در حمایت از خلفاي عباسی بغداد ،با دولت فاطمی مصر و اسماعيليه نيز
در تعارض و جنگی پایانناپذیر بودند .مناسبات خصمانه جریان عمومی اهل سنّت با
اسماعيليان ،عالوه بر توجيه مکتبی و اعتقادي ،بيشتر در بستر سياسی قابل تأمل است.
خواجه نظامالملک در سياستنامۀ خود در این باب مینویسد« :هيچ گروهی نيست
شومتر و بددینتر و بدفعلتر از این قوم كه از پسِ دیوارها ،بدي این مملکت
میسگالند و فساد دین می جویند ...و هرچند ممکن باشد كه از فساد یا قيل و قال و
بدعت چيزي باقی نگذارند» (طوسی .)111 :1310 ،اسماعيليان نيز در پاسخ به این
سال یازدهم ـ پاییز و زمستان 9911ـ شمارة بیست و دوم

دشمنیها ،مخالفان و صاحبنظران جبهۀ مقابل ،یعنی سنيّان و سلجوقيان را ترور
میكردند؛ آنچنان كه ابوطاهر ارّانی ،خواجه نظامالملک را ترور انقالبی كرد.

 .1شیوة تاریخنگاري و اندیشهورزي نجمالدین ابوالرجاء قمی
كتاب تاریخ الوزراء ،معرفی صاحبان منصب و وزیران ،شرح انتصاب ،عزل و سایر
اتفاقات دورۀ وزارت هفده وزیر از وزراي سالجقۀ غرب ایران را در خود جاي داده
است؛ تاریخ الوزراء ،ذیلی است كه نجمالدین ابوالرجاء قمی بر كتاب نفره المصدور،
تأليف انوشروان بن خالد ،نگاشته است« .ذیل همين نفره المصدور كه نجمالدین
ابوالرجاء قمی و از منقطع حال ایشان تا اواخر عمر خویش از تق ّلب احوال اهل روزگار
و افاضل و اماثل وزراء و امراء و ملوك و صدور شنيده است و مشاهده كرده ،به
هریک اشارتی لطفآميز كند( »...وراوینی.)1: 1319 ،
نجمالدین ابوالرجاء قمی ،در قرن ششم هجري قمري و در عهد سلجوقيان
میزیست .وي از طبقۀ منشيان سلجوقيان بوده ،كار كتابت تاریخ الوزراء را در سال
514ق .به پایان برده است .در این اثر كمنظير تاریخی كه مأخذ تقریباً همۀ مواد مربوط
به وزراي سلجوقيان عراق است (آثار الوزراء ،نسائم االسحار و ،)...گذشته از
آگاهیهاي بسيار از شرح حال وزیران دورۀ سلجوقی ،نگارنده از روزگار و چگونگی
دستگاه دفتري (بوروكراسی) ،از اصطالحات فنّی دیوان (نظير طغرا ،استيفا ،انشا ،توقيع
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و اشراف) و نحوۀ امارات تركی سخن به ميان میآورد .نجمالدین به سنّت دیگر
وزارتنامهنویسان ،گاه به طریق وعظ و حکمت گام مینهد و مضامينی چون
ث الشکوي در مضمون بیوفایی و ناپایداري روزگار ،مذمّت جاهالن و
اندرزگویی و ب ّ
نيز نکوهش كسانی كه در برابر صاحبان زر و سيم سر تعظيم فرود میآورند و دست
اربابان قدرت را میبوسند ،در كتابش بسيار میتوان یافت .مؤلف عالقه دارد به حاشيه
برود و از موضوع مورد بحث ،نتيجۀ اخالقی بگيرد.
اهميت آنچه نجمالدین در تاریخ الوزراء ذكر میكند ،در این است كه او خود
همۀ اتفاقاتی را كه به رشته تحریر درآورده ،یا مشاهده كرده یا روایاتی است كه آن را
از اشخاص ثقه و مورد اعتماد شنيده است« .و در این مختصر شرح كردم نصوص
حکایات را چنان كه دیده بودم و شنيده نقل افتاد .توقع از مکارم دوستان ،آن است كه
آن را به عين الرضا نگرند و اگر بر هفوتی واقف شوند ،از آن تجاوز كنند تا به سنّت
مقابل شود» (قمی .)151 :1313 ،این كتاب ،گذشته از محتوا كه بر مباحث سياسی،
تاریخی ،كشورداري ،دیوانی ،جامعهشناسی و ...اشاره دارد ،از لحاظ ادبی ،گنجينهاي
از مرلها ،كنایات لطيف ،تشبيهات بدیع و بيان استوار و ...است.
نرر تاریخ الوزراء ،مختصات نرر مرسل و ویژگیهاي نرر ف ّنی را دارد .با ورود لغات
كهن و عربی ،استفادۀ بسيار از آرایههاي ادبی و صورتهاي خيالی ،تمريلهاي متناوب
و پياپی ،توصيفات متعدد و استشهاد به ابيات فارسی و عربی ،آیات قرآنی و احادیث
كه از لوازم فنّی شدن نرر به شمار میرود ،نرر تاریخ الوزراء ،راه فنّی شدن را در پيش
میگيرد.
مؤلف تاریخ الوزراء ،اظهارنظر در باب قابليتها ،مهارتها ،صنعتها (هنر و
تواناییهاي دیوانی) یا عدم كفایت شغلی وزرا و كاركنان دیوانهاي مختلف عهد
خود را با صراحت ،امّا در مجراي پر طول و تفصيلی از جمالت و عبارات هممعنی
ابراز میدارد« :كار عزالدین ولی ،در مالحظت خط و تفخيم و تعظيم در این حرفت به
درجتی بود كه نقش مانی در استحسان برابر نقش كلک او نبود ...بياض و سواد خط او
عزیزتر از بياض و سواد چشم بود .دبيري تبيينی دارد ،خط عزالدین ولی در هر طرف
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كه هست ،مقتدي است ...دیگر كتّاب پيش او چون موران بودند .خط ،زبان دست
است .گریانی خندانتر از قلم ندیدهاند( »...همان.)11 :
این یک واقعيت است كه نویسندۀ تاریخ الوزراء ،بيش و پيش از توجه به گزارش
تاریخ ،از نظر روساخت متن ،به آرایش ادبی و بالغی متن و از لحاظ فکري ،به ارائۀ
نکات اخالقی ،باورهاي اعتقادي -مذهبی و قضاوتهاي شخصی خود – منبعث از
تفکرات و سوگيريهاي سياسی و دینی -در موضوع عملکرد و شخصيت اشخاص
پرداخته است؛ به گونهاي كه مخاطب ،اغلب سررشتۀ اتفاقات را در خالل بحثهاي
سال یازدهم ـ پاییز و زمستان 9911ـ شمارة بیست و دوم

اخالقی و قلمفرساییهاي طوالنی ابوالرجاء گم میكند و در پيچ و خم درازگوییهاي
ادیبانه و انتقادي -تعليمی وي سردرگم میماند .اظهارنظرهاي مطنب نویسنده در
جایگاههاي مختلف متن و به شکل توالی معناي واحد در طرق مختلف بيانی (نظير
تلميحات ،كنایات ،تمريالت و امرال و حکم و استشهاد به ابيات فارسی و عربی و آیات
و احادیث) ،به تعليق در شکل روایتگري تاریخی این كتاب انجاميده است؛ همچون
درنگ نویسنده در ذكر معناي بيهودگی لشکركشی به همدان .همچنان كه در مرال زیر
دیده میشود ،مؤلّف صرفاً در تبيين مفهوم «كار بیحاصل و امر بيهوده» ،از چندین
عبارت همسنگ ،در شکل تصاویر بيانی استفاده كرده است:
«با لشکري كه از زحمت آن ،هامون كوهآسا نمود ،به حدود همدان آمدند؛ سنگ
خاره به دندان گرفتند و ميخی در ميان كاه میزدند و ریگ باران و قطرۀ بيابان
میشمردند و سنگی در دریا میافکندند و آهنی سرد میكوفتند و آب دریا زیرباال
میكردند و زهري به گرو میخوردند و با درفش طپانچه میزدند و خاك بر روي
آسمان میافشاندند و تيري بر جرم خورشيد میانداختند و نقش كتابتی بر آب
مینوشتند و تخمی در شورستان میافکندند و شعاع آفتاب میپيمودند .میخواستند
كه آفتاب از مغرب برآرند و در مقابل آفتاب مشرق دارند .گمان بردند كه از ستارهها
آتش باز شاید گرفتن و از مهتاب جامه شاید دوختن( »...قمی.)11 :1313 ،
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صب بر دین و تأكيد بر الزام به
تأكيد و ابرام بسيار بر بیوفایی و غدر جهان ،تع ّ
قيودات و احکام دینی ،سفارش به معاداندیشی از طریق خيرات و مبرّات ،جبرگرایی و
تقدیرباوري ،ذكر محاسن اخالقی و فرجام نيک ابرار براي اندرزدهی و دعوت به
نيکیها ،برشمردن و تفسير مکاره و مقابح اخالقی دیوانساالران ،هشدار دادن نسبت به
جار ،یاد كردن مداوم از
سرانجام بدكاري و فساد از طریق برشمردن عاقبت ظالمان و ف ّ
مرگ و ناگزیري آن ،شکایت از بدعهدي ،بیوفایی ،بیهنري و بیمروتی مردمان
زمانه ،شکوه از جفاي ایام در حق هنریان و بركشيدن و قدر دیدن بیهنران و نيز تاختن

بر اهل حکمت (فالسفه) ،از رئوس نگرههاي ایدئولوژیکی نویسنده در كتاب تاریخ
الوزراء است« :صفیالدین مته ّتک بود ،از ورع و تقوي دور .جرم او محض جرم بود.
پيوسته مطالعات جعلی كردي كه مشتی بیدین آن را حکمت نام كردهاند .ندانستی كه
احباط دین و اسالم در ضمن آن است و از علت و معلول گفتن ،جز عذاب ابد نياید...
شيخ رئيس ایشان ،ابوعلی سينا را در اصفهان با خاك برابر كردند» (همان.)291 :

 .1تحلیل الیههاي سبکی تاریخ الوزراء
 .1-1تحلیل الیة واژگانی تاریخ الوزراء
الیۀ واژگانی ،یکی از الیههاي بنيادین در شکلگيري یک اثر ادبی به شمار
میآید؛ زیرا در شاكلۀ سبک فردي ،نقشی بسزا ایفا میكند .در این سطح ،بررسی
كوچکترین واحدهاي معنادار زبان ،ساختمان واژه و شيوۀ ساخت واژهها ،معناي
آنها ،ائتالف معنایی واژهها با هم ،دالها و نشانهها و مانند آن انجام میگيرد .بررسی
این سطح از سبک ،به كمک دانش تکواژشناسی (علم صرف) امکانپذیر است.
كلمهاي كه موضوع مورد نظر خود را هدف قرار داده است ،قدم به محيط كلمات،
ارزشگذاريها و تکيههاي بيگانهاي میگذارد كه به لحاظ مکالمهاي ،آشفته و پرتنش
است .كلمۀ مزبور گاه به درون روابط متقابل پيچيدهاي جذب میشود و گاه از این
روابط رانده میشود ،با برخی میآميزد و از پارهاي دیگر میگریزد و از ميان گروه
دیگري نيز میگذرد .تمامی این امور ممکن است اثري حياتی در شکلگيري گفتمان
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داشته باشند ،در تمامی الیههاي معناشناختی آن از خود ر ّد پایی باقی گذارند ،ترجمان
آن را پيچيده سازند و كل وضعيت سبکشناسی آن را تحت تأثير قرار دهند (باختين،
 .)315 :1311بخشی از این نمودها در واژگان و تركيبات متن پيداست .به عبارتی،
«واژهها عالوه بر رسالت ارتباطیاي كه بر دوش میكشند ،محمل انگارهها و فضاهاي
ذهنی خالق خویشاند و هيچگاه نباید از بار عاطفی آنها غافل بود» (دلبري و مهري،
« .)11 :1304در پدیدارشناسی ،ذهن انسان ،مركز و اساس همۀ معانی است .تفسير متن
هنگامی امکانپذیر است كه متن ،اجازۀ دستيابی مخاطب را به آگاهی نویسنده
سال یازدهم ـ پاییز و زمستان 9911ـ شمارة بیست و دوم

میدهد» (مقدادي« .)11-11 :1314 ،بسياري ،سبک را هنر واژنویسی میدانند و در
كار شناخت سبکها بيش از هر چيز ،چشم بر واژگان دوختهاند .این نگرش ،گاه
چندان بیپایه نيست؛ زیرا واژه ،هم شناسنامهدارتر از دیگر سازههاي زبان است و هم
چونان انسان ،زنده و پویاست» (فتوحی .)240 :1301 ،در مطالعۀ الیۀ واژگانی،
مؤلّفههایی از قبيل واژگان حسی و انتزاعی ،عموم و خصوص ،رمزگان ،شاخص و...
بررسی میشوند.
 .1-1-1واژگان نشانهدار
وجود معانی ضمنی و تداعیهاي مربت و منفی در واژههاي نشاندار ،سبب میشود
كه این واژه ها دربردارندۀ دیدگاه و نگرش مشخص و تلقی ایدئولوژیک باشند؛ از
اینرو ،نشانهداري ،بيانكنندۀ رابطۀ بينافردي در كالم است و سطوح سبکی را بيان
میكند .ميزان استفاده از لغات بینشان و نشاندار ،میتواند معياري روشن براي
شناسایی سبک ،انعکاس فردیت ،دیدگاه روایی و تعيين ميزان دخالت نویسنده در یک
متن یا بیطرفی وي باشد« .این دسته از واژهها ،عالوه بر داللت بر یک مفهوم خاص،
دربردارندۀ معانی ضمنی و مفاهيم ارزشی نيز هستند كه نگرش و طرز تلقّی نویسنده و
گوینده را در خود دارند» (شميسا« .)11-15 :1314 ،نوع رمزگان در الیۀ وژگانی و
نقش آن رمزگان در متن ،ميزان وابستگی و دلسپردگی نویسنده به گفتمانهاي مسلط
و نسبت او با ایدئولوژيها و نهادهاي قدرت را مشخص میكند .البته گاه ،بيان هنري
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سخنور در حدي است كه تن به سلطۀ گفتمانهاي اقتدارگر نمیدهد» (فتوحی:1301 ،
.)219
 .1-1-1-1رمزگان

1

«رمزگان ،از اصطالحات كليدي نشانهشناسی است .هر رمزگان ،نظامی از دانش
است كه امکان توليد ،دریافت و تفسير متون را فراهم میكند و بيشتر بافتبنياد و
فرهنگبنياد است .زبان ،بزرگترین و پيچيدهترین رمزگان است؛ زیرا همۀ
رمزگانهاي دیگر ،از جمله رمزگانهاي آداب ،پوشاك ،غذا ،اطوار ،اشارات،
نظامهاي حركتی و غيره ،بهواسطۀ زبان قابل توصيف است» (سجودي.)159 :1311 ،
جدول شمارة  -1تویع فراوانی واژگان نشاندار در تاریخ الوزراء
رمزگان اعتقادي و

رمزگان حکومتی

رمزگان  -حرفه

اخالقی
اجــل ،قضــا ،رحمــت خــدا ،پادشــــــاه -وزارت -شـــــاعر -راه علـــــم -صـــــنعت-
ثواب ،حج ،عـدل ،انصـاف ،سياســـت -اصـــحاب معاملهشناسی طبابت -دارو سـاختن-
فردوس ،اعمال خيـر ،ورع و مناصـــب -دیـــوان -شعر -هنـر -اصـحاب قلـم -كاغـذ-
تقـوي ،دیــن ،اسـالم ،مســلم ،درگه -طغرا -دولـت پارســـی نوشـــتن -دانـــش -خامـــه-
مسلمان ،مسجد ،مناره ،نمـاز ،ســلجوقی -ســلطان -كتابت -مقط -نامه -خواندن
آیهالکرســـــی ،عبودیّـــــت ،والیــت -مســتوفی-
متواضع ،متکبّر

حکــــم -قــــدرت-
دولــــت ســــامانيان-
خليفــــــــــــــــــه-
ســـــلطانطغـــــرل-
حقــــوق -ملــــک-
استيفا -مشرف

1. code
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تحليل رمزگان كاربردي در الیۀ واژگانی تاریخ الوزراء ،نمایانگر گرایش به
ایدئولوژي مذهبی و اخالقگرایی است .گزینش غالب مؤلف از دایرۀ كلمات و
كاربرد آن در متن ،همانگونه كه در جدول نيز مشخص است ،جهتگيري معناداري
به سمت انگارههاي مذهبی و مکتبی دارد كه رنگی از اندرزدهی به رعایت موازین
اخالقی و مذهبی و نيز عاقبتاندیشی به متن این كتاب تاریخی بخشيده است .پس از
رمز گان مذهبی ،رمزگان حکومتی و نيز رمزگان دیوانی و انشایی ،در مرتبههاي بعدي
گزینش واژگانی متن قرار دارند كه با محتوا و مضمون متن و منظور از تأليف كتاب،
سال یازدهم ـ پاییز و زمستان 9911ـ شمارة بیست و دوم

ارتباط و پيوند مییابند.
 .2-1-1-1شاخص

1

شاخص« ،صورتی از ارجاع است كه وابسته به بافت گوینده است .اصطالحی است
كه از كلمۀ یونانی به معنی نشانهگذاري اخذ شده است و با استفاده از ابزارهاي
زبانشناختی براي تعيين محل و مکانیابی هویت در بافت مکان اجتماعی ،مکانی-
زمانی و گفتمانی استفاده میشود» (شيبانی اقدم .)12-11 :1304 ،شاخص ،همان القاب
و عناوینی است كه براي كلمات به كار گرفته میشود.
جدول شمارة  -2توزیع فراوانی شاخص در تاریخ الوزراء
شاخص شخص

شاخص زمان

شاخص مکان

جنـــدتگين و وكيـــل دري روز -مغـــرب -مشـــرق -شـــب -ري -فــــارس -دیــــالم-
(جرباذقانی)  -جمـالالـدین صبح -سال -نيمروز -روزدوسه -همــــدان -آذربایگــــان-
و نظــام الــدین (لقــب پســر پارسال -چهارصد سال -امروز

خراسان -عراق -كرمان-

فحـــول فضـــال )  -ســـوري

گيالن -خوزستان

(لقب محمد پسایی)

1. Semiotics
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بررسی جدول شاخصها در متن تاریخ الوزراء نشاندهندۀ باال بودن شاخص اسم،
در شکل عناوین و القاب درباري براي اشخاص در این متن است كه با توجه به
مضمون اثر ،عادي و قابلپيشبينی به نظر میرسد .شاخصهاي اسمی كه به شکل
القاب مركّب در پيوند با الدین و الدوله (كمالالدین ،شمسالدوله) در متن بهوفور
وارد میشود ،منبعث از انگاره هاي اندیشگانی حاكم بر فضاي دربار و دیوان است.
«صفیالدین را چون آخر كار بود ،در خصومت كمال ثابت و مجدالدین ابوطالب و
رضی الدین ابوسعد چاك باز زد و قضاي بد ،دست او از آستين به در آورد .از اميرۀ
دارا و ابراهيم ترسا و كریمالدین ابومسلم سه بيدق در مقابل رخ و پيل و فرس نهاد تا
عاقبت به شاهمات انجاميد» (قمی.)11 :1313 ،
 .1-1-1-1واژههاي خاص و عام
«اسم خاص ،آن است كه تنها بر یک فرد مع ّين از افراد نوع داللت كند و اسم
خاص ،كمتر از عام وابسته میگيرد و جمع میشود» (فرشيدورد .)114 :1314 ،هرچه
نویسنده در نوشتار خود بيشتر از واژگان خاص بهره میجوید ،اطالعات بيشتري دربارۀ
امري كه از آن سخن میگوید ،در اختيار مخاطب میگذارد ،مکث بيشتري در جریان
گزارش موقعيت ،بافت و متن اتفاقات پيش میآید و به تصویريتر شدن ادراك متن
كمک میكند .امّا عام بودن واژگان ،بيانگر كلّینگري مؤلف است و نشان میدهد
كه هدف او از روایت متن ،نه در گزارش واقعات ،بلکه در نتایج آن است .ذهنيت
عبرتاندیش و نتيجهگراي ابوالرجاء قمی در گرایش وي به گزینش واژگان عام ،قابل
دریافت است .وي جز در موضوع اَعالم اشخاص و امکنه ،در سایر موارد ،واژههاي
عام را ترجيح میدهد و چندان روي جزئيات روایت و تبيين حوادث مکث نمیكند.
كالم ابوالرجاء مطنب است؛ امّا در روایت تاریخی ،درنگ كمی دارد و سریعاً از
جریانی به جریان دیگر میگذرد .درنگهاي طوالنی نویسنده در متن این كتاب ،نه
براي شکافتن موضوع و تشریح جزئيات ،بلکه براي لفّاظی و سخنپردازي است.
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جدول شمارة  -1توزیع فراوانی واژهاي خاص و عام در تاریخ الوزراء
واژههاي عام

واژههاي خاص

اســامی بزرگــان (از جملــه ســلطان ســنجر -ســنگ -قصــيده -ســرو -جامــه -دســت-
قـــوامالـــدین -شـــرفالـــدین انوشـــيروان -بيگانه -باغ -پا -مرد -نيـک -جمـال -بـاد-
اميرمعـــزي -كمـــالالـــدین علـــی -ســـنایی) -دریا -ابر -مهره -شيدا -گل -بـاز -چشـم-
خورشيد -سپهر-جهان

ستاره -شادروان -ربقه -بخيل

سال یازدهم ـ پاییز و زمستان 9911ـ شمارة بیست و دوم
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نمودار شمارة  -1توزیع فراوانی واژهاي خاص و عام در تاریخ الوزراء
 .1-1-1-1واژههاي حسّی و ذهنی
واژگان ذهنی ،یعنی واژههایی كه بر عقاید ،كيفيات ،معانی و مفاهيم ذهنی داللت
دارند ،انتزاعیاند و متن را به سمت انتزاعی شدن و عدم وضوح و شفافيت پيش
میبرند؛ امّا واژگان حسّی ،بر وضوح متن میافزایند .در تاریخ الوزراء غلبۀ واژگان
حسّی بيش از واژگان ذهنی است و نشاندهندۀ صراحت و آشکاري نيّت مؤلف در
گزارشگري تاریخ است .تعداد واژگان ذهنی مربوط به معارف دینی یا معقوالت
اخالقی و ادراكی نيز در متن این كتاب قابل توجه است؛ امّا این كلمات به دليل نقش
زیربنایی كه در فرهنگ و اعتقادات مخاطب دارند ،بسيار براي او آشنا به نظر میرسند
و از نوع نمادها یا استعارات پيچيدۀ انتزاعی كه موجب ابهام یا ذهنگرایی متن شوند،
نيستند .بيشترین سهم از واژگان ذهنی در متن تاریخ الوزراء در بخش مربوط به
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داللتهاي اخالقی ،حکمی و مذهبی ابوالرجاء جاي دارد و برگرفته از ایدئولوژي
مذهبی و اعتقادي اوست.
«استاد شرف الدین در این نوبت چون از وزارت معزول شد ،آب قناعت بر آتش
حرص زد .تا وقت وفات منزوي و محترم بود و موقر .نه زندگانی كسی را از وي رنج
و نه مرگ او كسی را شماتت .اسباب تعيش او مهيا و مهنا .نه از نهمت ،عرض او
مبتذل و نه به تهمت ،دامن او آلوده» (قمی.)11 :1313 ،
جدول شمارة  -1توزیع فراوانی واگان حسی و ذهنی در تاریخ الوزراء
واژههاي ذهنی

واژههاي حسی

شمع -كمند -عندليب -گنج -دریـا -كمنـد -فضــل -مــروت -آز -شــکر -عــدل -علــم-
خــاك -عنــدليب-كمــان -خلعــت -دیبــا -جهل -ظلم -دنيا -فضـل -خـواب -تمنـی-
گوهر -گل -حلقه -سراي -ابـرو -پالهنـگ-

طراوت -اقبال -اندیشه -وقار

ميخ -خيمه -ناقه -دلو -سوزن
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نمودار شمارة  -2توزیع فراوانی واژگان حسی و ذهنی در تاریخ الوزراء
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 .2-1ایدئولوژي در الیة نحوي تاریخ الوزراء
 .1-2-1جمالت گسسته و پیوسته و جمالت ساده و مرکّب
طول جمالت و انقطاع یا عدم انقطاع بين عبارات ،تأثيري بسزا در انتقال حاالت
روحی و جنبههاي عقيدتی مؤلف به بافت متن ایفا میكند« :جمله ،بلندترین واحد
سازمانی در نحو است و اگر هر ساخت نحوي ،شکلی از یک واحد اندیشه باشد،
میتوان از رهگذر بررسی بلندي و كوتاهی جملهها ،ساخت اندیشه و سبک و حاالت
روحی گوینده را تحليل كرد؛ زیرا طول جمالت ،نسبتی با ميزان درنگ و تأمل
سال یازدهم ـ پاییز و زمستان 9911ـ شمارة بیست و دوم

گوینده در یک واحد فکري دارد» (همان .)215 :در تاریخ الوزراء ،نویسنده معنی كم
را در لفظ زیاد تبيين می كند و نحو او از اطناب ممل در رنج است؛ زیرا غالباً عبارات
متعدد با معانی واحد ،پيوسته و رگباري به دنبال هم آورده میشود؛ امّا اغلب طول
جمالت كوتاه است .همچنين در نرر كتاب ،جمالت ساده نسبت به جمالت مركّب
فراوانی بيشتري دارند .در نرر این كتاب ،جمالت كمتر به هم وصل یا عطف میشوند
و از جمالت تأویلی نيز كمتر استفاده شده است.
«اتابک محمد از ساوه حركت فرمود .یک منزل برفت .از درگاه سلطان او را
انفصال افتاد .از آفتاب بسيار وقت باشد كه احتراز كنند .دستان امير عمر و معينالدین
ظاهر شد .سرّ ميان مردم دشوار پنهان ماند .كوه جماد ،چون آوازي بکنند ،هم به صدا
نمّ امی كند .نهنبن از سر تنور بيفتاد .امير عمر ندانست كه از آنچه عنکبوت بافد ،جامه
نشاید دوختن» (همان.)291 :
«خاصبک با شمسالدین ابونجيب متّفق شد .شمسالدین مدتها كدخداي او بود.
او را از بطانۀ خویش میدانست .امير حاجب تتار را به معاونت او قهر كرد» (همان:
.)152
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نمودار شمارة  -1توزیع فراوانی جمالت پیوسته و گسسته در متن تاریخ
الوزراء

نمودار شمارة  -1توزیع فراوانی جمالت ساده و مرکب در متن تاریخ الوزراء

 .2-2-1وجهیّت

1

وجه ّيت ابزاري است كه مؤلف با آن ،درجۀ تعهّد و التزام و قاطعيت خود را نسبت
به گزارههایی كه ایراد میكند ،نشان میدهد .وجه ّيت نحوي نشان میدهد كه واكنش
مؤلف در قبال پایبندي به واقعيت یک گزاره ،از چه نوع است؛ اعتماد و باور كامل،
کم و اجبار .وجه كالم ،در یک گفتمان ،قادر است
شک و تردید ،تمنّا و آرزو یا تح ّ
نوع مناسبات قدرت و ایدئولوژي را به تماشا بگذارد .وجه ّيت كالم در ابعاد اخباري،
1. Modality
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التزامی ،تمنّایی ،معرفتی و عاطفی ،قابل رهجویی است (فتوحی .)205-214 :1301 ،در
متن تاریخ الوزراء از جنبۀ وجه ّيت ،غلبه با وجه اخباري است؛ یعنی همان وجهی كه از
التزام و باور كامل مؤلف به گزارههاي گفتمانی مشخص  -نظير تعهّد كامل به مناصب
قدرت و پایبندي به باور مذهبی و انگارههاي عبرتآموز و نيز معاداندیشی وي -نشئت
گرفته است .وجه التزامی و امري ،در درجات بعدي وجهيّت نحوي این كتاب قرار
میگيرند.
«سيم از اهل هنر چنان میگریزد كه آهو از یوز .در این حساب به كيسه ساقط
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شدهاند .روزگار با ایشان عربدۀ مستان میكند .از الوان مطبخ جهان ،كامه به ناكام
میخورند .پاي جز بر قدر گليم نتوانند كشيدن .از تشنگی به آب گندیده راضی
میشوند .هركس كه آلت دارد ،محرومتر است .به هزار جاهل كه كامراناند ،یک
عالِم را نيمسيري نيست» (قمی.)11 :1313 ،

نمودار شمارة  -1توزیع وجهیّت جمالت در تاریخ الوزراء

همچنان كه از مرالهاي باال برمیآید ،مؤلف در روایت حوادث ،وجه اخباري را
هم براي افعال و هم در سطح جمله ،براي اركان دیگر جمله ،از جمله قيود (الجرم،
دروقت و )...كه نقشی بسزا در تعيين وجه جمله و متن دارند ،برگزیده است .این امر،
ناظر بر قطعيت متن و تکيۀ مؤلف بر نظام باورهاي خود است و از تأكيد و توجيه او در
امور مربوط به ارزشهاي ایدئولوژیکی (مذهبی -سياسی) وي حکایت میكند.
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 .1-2-1صداي دستوري

1

صداي دستوري ،یکی از بازتابدهندههاي اندیشه و ایدئولوژي در زبان و
سبک متن است .صداي دستوري ،بيانكنندۀ رابطۀ ميان «كنش فعل با عناصر دیگر
جمله (فاعل ،مفعول و )...از یک سو و رابطۀ نظاممندي ميان سبک و اندیشۀ حاكم بر
متن ،از سوي دیگر است» (دشتبش و آهنچی .)114 :1301 ،متنی كه با فعل متعدي
در جملۀ معلوم توليد میشود و فاعل ،كنندۀ كار است ،صداي فعال دارد؛ امّا
جملههاي مجهول با فعلهاي الزم و گذرا ،جملههاي اسميه (با افعال ربطی ،مانند
است ،بود ،شد ،گشت و گردید) ،جملههاي بیفعل و شبهجمله ،همگی صدایی منفعل
و پذیرش گرند (فتوحی.)201 :1301 ،
در متونی با گفتمان اقتدارگرا كه قدرت بهمرابه یک باور مقدس و ایدئولوژیکی
حضوري فعال دارد ،ذكر فاعل قاهر كه اغلب یکی از دو سویۀ موافق یا مخالف و
منتقد گفتمانی است و نيز حذف آن ،به دو منظور مهم و ایدئولوژیکی انجام مییابد.
هرگاه فاعل ،تاثيرگذار بر مفعول ذكر میشود ،نویسنده به دنبال قطعيت و جزميت
بيشتر گزارههاي روایی خود است و همراه كردن نام فاعل با واژگان نشاندار و وجه
ي
اخباري ،منظور او را در تقویت جانب خودي و تحقير و تضعيف سویۀ دیگر ِ
مخالف مقدور میسازد .حذف فاعل و نسبت دادن رویکرد روایت به اندامهاي دیگر
جمله ،نظير مفعول یا مسند نيز موجب حضور همهگير ،امّا در سایۀ قدرت خواهد بود
كه جنبۀ تقدس نيز بدان میبخشد .نویسندۀ تاریخ الوزراء همراه با قطعيّت و جزميّت
متن و نيز شفاف ّيت و صراحت موجود در واژگان ،از صداي دستوري فعال ،بيشتر از
صداي منفعل یاري گرفته است تا منظورهاي ایدئولوژیکی خود را علنیتر سازد .در
عين حال ،صداي دستوري منفعل نيز در تاریخ الوزراء به فراوانی وجود دارد.
«صفیالدین اوحدي را امساك و بخل به افراط بود؛ چنانكه نباش به شب كفن
مردگان برد ،او به روز جامۀ مردم ستدي ...اگر گوري رایگان دیدي ،بيم آن بودي كه

1. Grammatical voice
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در آنجا خفتی؛ چون زن آبستن از هر بوي كه برآمدي ،نواله خواستی ...خواهان آن
بود كه بناتالنعش را دربرگيرد» (قمی.)191 :1313 ،
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نمودار شمارة  -1توزیع فراوانی انواع صداي دستوري در تاریخ الوزراء

 .1-1تحلیل الیة بالغی تاریخ الوزراء
بالغت بيش از آنکه به بازنمایی «چه چيز» بپردازد ،به این توجه دارد كه امور
چگونه بازنمایی میشوند .اگر ایدئولوژي را محتوا بدانيم ،صناعات بالغی ،غالبا تابعی
از محتواي متن هستند؛ اما همين صناعات با آنکه تابعاند ،عميق ًا در شکل دادن به
واقعيات دخالت دارند .نویسندۀ ایدئولوژیست براي تقویت معانی مورد نظر خود،
توجيه گري ،استدالل و اقناع مخاطب با استفاده از صنایع بالغی منظورهاي ثانوي نظير
بزرگنمایی ،تحقير ،تخفيف ،مبالغه ،حسن تعبير ،كنایه ،تهکّم و امرال آن را در متن
وارد میكند .در تاریخ الوزراء ،نویسنده ،عالوه بر منظورهاي بالغی و قدرتنمایی در
وادي ترسّ ل و نویسندگی ،براي تحکيم مبانی فکري و سياسی مورد نظر خود ،به
فراوانی از ابزارهاي زبانی -بالغی استفاده میكند .این صناعات در كنار تقویت معانی
فکري موجود در متن تاریخی ،همچنان كه پيشتر نيز اشاره شد ،بر ادبيّت متن تاریخی
افزوده است و بهویژه قاطعيت در مدح موافقان مدّ منظور مؤلف و ذمّ مخالفان یا التزام
پایبندي به خيرات و اجتناب از مکروهات و شروریات را تحکيم بخشيده؛ همچون
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عبارات زیر در تأیيد كارآمدي وزارت قوامالدین كه در آن ،اغلب دستاویزهاي بيانی
نظير تشبيه ،كنایه ،استعاره و مجاز احضار شدهاند:
«در عهدۀ قوامالدین ،جریدۀ جور و اجتذاب بر طاق نهادند و نمد زین ظالمان كه
از چپ و راست دوانيدندي ،خشک شد .جهانيان را بیآنكه در رقّ عبودیت آمدند،
نام شادبخت آمد .از آسمان عدل ،خورشيد و ماه را چون دو كفۀ زرّین از سویت
درآویختند ...دولت پدرش ،دولت درفش كاویان بود ...همۀ گردنكشان در خدمت و
طاعت چون دستی كه آن را فصد كنند ،مستقيم بودند» (قمی.)221 :1313 ،
در متن تاریخ الوزراء ،نویسنده براي تبيين تمام منظورهاي ایدئولوژیکی خود ،از
ابزار بالغی به فراوانی بهره میبرد؛ چنانكه سهم متن از تصاویر بالغی ،بيشتر از
گزارشدهی تاریخی است .متن اگرچه از قطعيّت نحوي و صراحت واژگانی
برخوردار است ،بهرهجویی بيش از حد از صورتگريهاي بالغی ،همچون
دست اندازهایی بر سر راه تفهيم و تفاهم و ارتباط گوینده با مخاطب قرار گرفته است.
اگر صنعتگريها و تصویرسازيهاي شاعرانۀ متن ،از آن كاسته شود ،به یقين چيزي
بيش از یکپنجم متن بر جاي نمیماند .در این حالت ،ابزار بالغی به جاي ایفاي نقش
خودكار و طبيعی خود در جایگاه ایضاح ،توجيهگري ،استدالل و بحثهاي اقناعی و
ایدئولوژیکی ،شکل تصنّع و تک ّلف پذیرفتهاند و بیمصرف افتادهاند.
«دنيا رباطی است كه مردم در آن پاي در ركاباند .در این خان ،مزد جانها ،جان
میستانند .طاقت روي روزگار محال است .شيري جانرباست .شتر زشتروي و
مکروه باشد .روزگار به حادثۀ مرگ مردم آبستن است .البد باشد كه روزي بار بنهد.
مادري است چون گربه كه فرزندان خویش از فرط محبت میخورد .كس نمد خویش
از این آب بيرون نتواند آوردن .حلقۀ این حکم در گوش همه كردهاند ...اختران فلک
هم روزي در مغاك خواهند افتاد ...ملکالموت هم شربت موت بچشد ... .ميزان فلک
را كه تا این غایت زبانه نگسست هم پاره پاره كنند» (همان.)43 :
بهندرت در متن تاریخ الوزراء ،شاهد كاركرد ابزار بالغی بهعنوان نوعی مجراي
ارتباطی پوشيده و مستتر هستيم .در چنين مواقعی ،مؤلف ،سخن را بسيار سربسته و در
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لفافهاي ضخيم از صورتگريهاي بالغی ارائه میكند .یکی از بارزترین مواقع ،زمانی
است كه مؤلف قصد توصيف تابوهاي اخالقی ،نظير غالمبارگی را دارد (همان.)11 :
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نمودار شمارة  -1توزیع فراوانی ابزارهاي بالغی در تاریخ الوزراء

 .1-1الیة کاربردشناسی

1

در الیۀ كاربردشناسی ،به بررسی چگونگی ارتباط نویسنده با مخاطب در الیههاي زیرین
متن پرداخته میشود .آنچه در بخش كاربردشناسی ،بيش از سایر مسائل مورد توجه
سبکشناسی انتقادي قرار میگيرد ،توجه به نوع نظامهاي گفتمانی موجود در متن است .نظام
گفتمانی غالب بر وزارتنامهها اغلب از نوع نظام گفتمانی كنشی هستند كه در آنها سه واژۀ
كليدي كنش ،ارزش و تغيير براي تبيين هرچه بهتر نظام روایی مورد استفاده قرار میگيرد .در
گفتمانهاي كنشی ،با ابژههاي ارزشمحور مواجهيم كه كنشگرانی در پی تصاحب آنها
هستند (شعيري .)21-10 :1305 ،در گفتمان ایدئولوژیستی و قدرتمحور ،ارزش از آنِ
صاحب ایدئولوژي و قدرت است كه قصد حفظ ،اشاعه یا تبليغ و صدور آن را دارد .از این
رو ،در این نوع نظام هاي گفتمانی ،كنشگر اغلب دارنده و مدعی ارزشی است كه با توجيه و
داللت بر آن ،تمایل دارد دیگران را نيز به سمت آن ارزش جذب كند .چنين نظام گفتمانی
در متن تاریخ الوزراء نيز قابل پيگيري است .در این نظام گفتمانی ،همچنان كه در نمودار
مربوط به این بخش مشخص شده است ،از ميان انواع كنشهاي گفتمانی ،پس از كنش بيانی
یا تصریحی و اظهاري (توليد عبارات و جمالت معنادار بهمنظور بيان یک واقعه یا گزارش
1. Pragmatics

سبكشناسی انتقادي «تاریخالوزراء» ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 111

یک فرایند) كه در تاریخنویسی و هر نوع روایت دیگر ،بهگونۀ ذاتی بيش از دیگر كنشها
كاركرد دارد ،به شکل معنیداري ،غلبه با كنش تأثيري یا ترغيبی است .در این كنش ،گوینده
میكوشد مخاطب را به انجام كار یا پذیرش امري ،با خود همراه و همرأي سازد .بنابراین
میتوان نظام حاكم بر گفتمان تاریخ الوزراء را در گفتمان كنشی -ترغيبی دستهبندي كرد .در
درجات بعدي كنشهاي گفتمانی در الیۀ كاربردشناسی متن این كتاب ،باید به كنش تعهّدي
(ایراد تعهّد ،سوگند و قول در تأكيد انجام عمل) نيز اشاره كرد .نظام ارزشی و نيز كاركرد
بيان ،توجيه ،استدالل ،ترغيب و تحذیر در كنشهاي گفتاري ابوالرجاء ،همچنان كه پيشتر
نيز گفته شد ،از طریق بازگویی پادافره اعمال نيک و بد و توصيف سرانجام و آخر و عاقبت
افرادي كه اعمال و احوالشان در این تاریخ روایت میشود ،قابل رهجویی است؛ مرالً در حسن
عاقبت یکی  -به دليل رعایت ارزشهاي ایدئولوژیکی منظور -مینویسد« :سلطان ارسالن و
اتابک شمس الدین و والدۀ سلطان ارسالن بر اثر یکدیگر ،به جوار رحمت خداي تعالی رفتند.
گردون گردان ،اظهار سيرت خویش كرد .ثواب هر نفس كه در مصالح خلق زده بود ،حجّی
مبرور آمد .در سایۀ عدل و انصاف كه فرموده بودند ،آسایش یافتند .درهاي فردوس بر ایشان
گشاده شد .باالي گنبد اخضر اعالء ،صحيفۀ اعمال خير ایشان باز كردند و نيسان ثواب ،باغ
اميد ایشان را بياراست» (قمی.)211 :1313 ،
و در سوء عاقبت دیگري مینگارد« :بازار كمال ثابت تيز شد ...استيالي او به جایی رسيد
كه رئيس منشأ و مسقط رأس خویش ،صفیالدین محمد وكيل را ميان بازار بياویخت و قاضی
قم را كه چهارصد ساله خانۀ علم داشت ،بفرمود تا در زندان هالك كردند ...او را همين حال
افتاد .چند خون چون زه گریبان در گردن او آمد» (همان.)12 :
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 111ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1نتیجهگیري
این تحقيق در پی آن بود كه نحوۀ بازنمایی ایدئولوژي را در الیههاي سبکی كتاب
تاریخ الوزراء ،بهعنوان نمونهاي از وزارتنامهنویسی-كه خود زیرمجموعۀ
سياستنامهنویسی است -بازجوید تا مناسبات بين زبان و تفکر سياسی -مذهبی را در
این نوع از مکتوبات تاریخی -ادبی تحليل كند .ابوالرجاء قمی ،منشی دربار و مورّخ
دورۀ سلجوقی ،همچون بسياري دیگري از همپيشگان منشی و مورّخ خود در این
عهد ،در تاریخنویسی ،تابعی از گفتمان قاهر سياسی زمانۀ خویش است .تعصّبات
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مذهبی ،جوهرۀ تفکر این عهد و ابوالرجاء را ساخته است؛ از این روي ،ابوالرجاء در
نقل واقعات عصر خود ،پایبندي بسياري به تقدیر الهی و پادافره نيک و بد اعمال و
مقيّدات مذهبی و اخالقی اظهار میدارد و هيچ سستی در داوريهاي شخصی و
قضاوت در اوضاع و احوال و دانش و سيرت دیوانيان نمیكند .نتایج حاصل از بررسی
الیههاي سبکی متن تاریخ الوزراء نيز مؤید این نکته است:
 .1ابوالرجاء قمی ،در الیۀ واژگانی كتاب تاریخ الوزراء با بهرهمندي از
شاخصهاي شخصی كه اغلب القاب و انساب دیوانيان است ،اعتبار و رسميّتی خاص
به مناصب حکومتی در تاریخنویسی خویش بخشيده است .همچنين در این بخش با
گزینش از ميان نشانههاي مذهبی ،تقيّد شخصی و حکومتی خود و حکام ممدوح
معاصرش را به مناسک و ظواهر دینی ،در جايجاي متن ابراز داشته است .غلبۀ واژگان
عام بر خاص و ح ّسی بر ذهنی نيز بر وضوح گفتمانی متن افزوده است.
 .2در الیۀ نحوي ،مؤلف با گزینش نحو گسسته و جمالت غالباً ساده و منقطع،
اگرچه در امر گزارشدهی تاریخی ،كندي و درنگی ماللآور از خود نشان میدهد،
راه را براي زینت كالم و درازگوییهاي ادیبانۀ خویش هموار میكند .آنچه بيش از
همه در الیۀ نحوي تاریخ الوزراء به تبيين مبانی ایدئولوژیکی نویسنده یاري رسانده،
بهرهگيري از وجه اخباري در الیۀ نحوي اثر است .وجهيّت اخباري ،صراحت و
قطعيت مؤلف را در باورداشتهاي ایدئولوژیکی نشان میدهد .همچنين در این الیه،
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مؤلف با انتخاب صداي دستوري فعال ،صریح و آشکارا ارزشهاي اندیشگانی خود را
ابراز میكند.
 .3در الیۀ بالغی ،تشبيه از سایر اركان بالغی پيشی دارد .تصاویر بالغی فراوان
موجود در متن تاریخ الوزراء ،نخست بهمنظور قدرتنمایی مؤلف در عرصۀ انشاء و در
مرحلۀ بعد براي تقویت جنبههاي ایدئولوژیکی متن ،نظير حقارت ظالمان و نااهالن و
منظورهایی چون اغراق ،استدالل و تمريل به كار رفته است.
 .4در الیۀ كاربردشناسی و در نظام گفتمان كنشی ابوالرجاء قمی ،كنشهاي بيانی
و ترغيبی ،اولویت معناداري براي مؤلف داشتهاند .خواندمير با روایت كنشمند ترغيبی
در متن تاریخ الوزراء ،عالوه بر تلقين باورداشتهاي ایدئولوژیکی خود در متن،
ارزشهاي مذهبی و سياسی مدّ نظر خویش را به معرض نمایش میگذارد.
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