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بررسی و تحلیل نظریه ی چندصدایی 
درحکایت افشین و بودلف از تاریخ بیهقی

                                                                                                             
                                                                   زینب طاهریان*                                                                                                                        

چکیده
چندصدایي، یکي از مهم ترین نظریات »ميخایيل باختين« در حوزه ي نقد و نظریه هاي ادبي 
است. برمبناي این نظریه، متون چندصدایي، متوني هستند که شخصيت هاي حاضر در آن ها هرکدام 
به یک ميزان، حّق اظهار نظر دارند و آزادانه تفّکرات خود را بيان مي کنند؛ بدون این که صدایي بر 
صداي دیگر، برتري داشته باشد. باختين با مطالعه ي آثار »داستایوسکي« به این کشف، نائل شد 
و متون قبل از او را متوني تک صدایي ناميد که فقط صداي راوي یا نویسنده ي داستان به گوش 
مي رسيد. گرچه از نظر منتقدان ادبي، متون چندصدایي عمدتاً مربوط به روزگار معاصر هستند اّما 
بررسي متون کهن نيز از این منظر، نشان دهنده ي حضور رگه هایي از خصلت چند صدایي است که 
در این بررسي ها همواره باید احتياط را درنظرگرفت تا نظریه ها  بي وجه و بي دليل بر متن ها تحميل 
نشوند. تاریخ بيهقي، یکي ازمتن هاي مهّم ادب فارسي است که در برخي از داستان هایش رگه هایي از 
چندصدایي دیده مي شود. داستان»افشين  و بودلف«یکي از این داستان هاست که با تأّمل در گفتار و 
مکالمه ي شخصيت ها مي توان برخي از مشخصه  هاي چندصدایي را درآن مشاهده کرد. این  پژوهش 
به بررسي و تحليل این  داستان از منظر نظریه ي چندصدایي مي پردازد. یافته هاي پژوهش حاضر، 
نشان دهنده ي آن است که گرچه برخي از داستان هاي بيهقي از خصلت تک صدایي به دور نيستند 
اّما در حکایت افشين و بودلف، آواها و صداهاي مختلفي به گوش مي رسد که حاوي جهان بيني و 

طرز تفّکر اشخاص این داستان است.
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1(  مقّدمه
ميخایيل باختين)Mikhail bakhtine( یکي از مشهورترین و بزرگ ترین نظریه پردازان 
روزگار معاصر است که حتّي برخي، او را بزرگ ترین نظریه پرداز ادبي قرن بيستم دانسته اند.)ر.ک: 
تودوروف، 1391: 7( یکي از مهم ترین نظریات باختين که توّجه بسياري از محّققان جهان را به خود 
معطوف کرد، نظریه ي منطق گفت وگویي )Dialogism( بود که بعدها توسط کساني که به نوعي 
 ،)roland barthes(شاگرد وی محسوب مي شدند، ادامه یافت. منتقدان بزرگي مثل روالن بارت
 maykel(مایکل ریفاتر ،)gerard genette(ژرار ژنت ،) Julia  kristeva( ژوليا کریستوا
Riffaterre ( و... بنيادهاي نظري باختين را ادامه دادند و با دسته بندي هایي منّظم و دقيق، افق هاي 
تازه اي را روبه روي نقد ادبي معاصر قرار دادند؛ به عنوان نمونه، کریستوا بر مبناي نظریات باختين، 
transtextu�( را وضع کرد و ژرار ژنت، نظریه ي ترامتنيت )intertextulite )نظریه ي بينامتنيت
alite( را مطرح نمود. یکي از مهم ترین نظریات باختين، طرح نظریه ي چندصدایي بود. وی با 
دقّت و بررسي آثار داستایوسکي، نظریه ي چندصدایي)pholyphony ( را براي نخستين بار در 
گستره ي تحقيقات ادبي معاصر، مطرح کرد. وي اعتقاد داشت که در آثار قبل از داستایوسکي، 
نشانه هاي چنداني از چندصدایي نيست که این مسأله نيز معلول عّلت هایي بود که عمدتاً ناشي 
از سخت گيري هاي ایدئولوژیک و نيز فضاي بسته ي حاکم بر جوامع بود؛ با درنظرگرفتن این 
مالحظات بود که باختين، داستایوسکي را خالق ُرمان چندصدایي مي دانست.)ر.ک: باختين، 1395: 
64( باختين، نظریه ي چندصدایي را خاص ُرمان مي دانست و معتقد بود، رمان بيش از هرنوع ادبي 
دیگري کيفيّت چند آوایي دارد. به همين دليل، وي بخش اساسي مطالعات خود را صرف مطالعه ي 
رمان کرد.)ر.ک: تودورف، 1391: 9( از نظر وي شعر، زمينه هاي الزم را براي چندصدایي ندارد و 
معتقد بود:»شاعر گفته ها را از قصد و حضور دیگري عاري مي کند.«)باختين،1975: 117؛به نقل از 
نامور مطلق،ب،1385: 14( اّما بعدها این نظر تاحدودي با چالش هایي مواجه شد و برخي، نظریات 

او را در این باره رد کردند.

1-1( بیان مسأله
باختين در مطالعات خود، داستان ها را به دو دسته ي چندصدایي و تک صدایي تقسيم کرد. 
اگر بخواهيم تعریفي مختصر از آن ها ارائه کنيم، چندصدایي یعني حضور صداها و ایده هاي 
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متفاوت در متن یک اثر. بر طبق این نظریه، در آثار چندصدایي همه ي شخصيت ها به یک ميزان، 
حّق اظهارنظر دارند و نویسنده یا راوي، حاکم مسّلط و بي چون و چراي داستان نيست؛ بلکه او نيز 
فردي است مثل دیگر شخصيت هاي داستان اّما در رمان هاي تک صدا، نویسنده یا راوي داستان، 
حکومتي مستبّدانه بر متن اثر دارد. وي، راوي بي چون و چرا و بالمنازع اثر است که تنها صداي 
اوست که از متن به گوش مي رسد و حضور دیگر شخصيت ها در داستان، تنها محملي است که 
صداي او را تقویت و تأیيد مي کند تا صداي او بهتر و رساتر به گوش برسد؛ درحالي که به اعتقاد 
باختين در رمان هاي چند صدایي:»هيچ چيز از قبل معيّن نشده است؛ شخصيت ها آزادند که مطابق 
با اعتقادات خودشان )مستقل از اعتقادات شخص نویسنده( عمل کنند و خواننده هم ایضاً مختار 

است که آن گونه که خود مایل است، شخصيت ها و رفتارشان را بسنجد.«)پاینده، 1395: 25(
ازطرفی، سابقه ي بررسي هاي آثار ادبي زبان فارسي از این منظر، چندان دراز دامن نيست و 
مربوط به روزگار معاصر است. سؤالي که در این جا مطرح مي شود، این است که آیا مي توان متون 
دوره ی کالسيک را از این منظر بررسي کرد؛ درحالي که خالق این نظریه به صراحت آن  را مربوط 
به متون متأّخر و به طور خاص پس از داستایوسکي مي داند. براي یافتن پاسخ این پرسش  باید 
متون را بررسي کرد و فارغ از هرگونه الصاق و تحميلي، به تحليلي مبتني بر واقعيت و نه مبتني بر 
پيش داوري پرداخت اّما در بررسي این متن ها همواره باید این نکته را در نظر داشت که در دوران 
کالسيک، فضا و سيستم حاکم بر جوامع، فضایي شاه محور و طبيعتاً مستبّدانه بود که مجال چنداني 
براي بروز صداها و اندیشه هاي متخالف نمي داد؛ گاهي نيز اگر صداهاي متفاوت به گوش مي رسيد، 
نتيجه اي جزحذف آن صدا وجود نداشت. همين مسأله، فضا را به سمت تک صدایي پيش مي بُرد؛ 
وگرنه در حالت عادي، چندصدایي بودن جزو خصایل طبيعي و اجتماعي یک مّلت است:»زیرا از 
تنّوع اجتماعي برمي خيزد اّما همان طورکه جامعه با قوانين تحميل شده ي حکومتي )یک حکومت 
واحد( محدود و مقيّد مي شود، تنّوع لحن ها نيز توسط خواست قدرتمندان براي نهادینه کردن یک 
زبان )و یا یک سخِن( متداول به مبارزه طلبيده مي شود.«)تودوروف،1391: 97( نگارنده در این 
مقاله با بررسي یکي از داستان هاي مشهور تاریخ بيهقي، یعني داستان افشين و بودلف-که در ظاهر 
کار، نشانه هایي از حضور مؤلّفه هاي چندصدایي در آن دیده مي شود- می کوشد به این پرسش، 
پاسخ دهد که نویسنده ي کتاب ارزشمند تاریخ بيهقي تا چه حد توانسته است به صداهاي متضاد 

و ناهمگون، مجال عرض اندام بدهد. 
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1-2( پیشینه ي پژوهش
درباره ي نظریه ي چندصدایي تاکنون آثار مختلفي به چاپ رسيده که برخي از این آثار، 
ترجمه  و یا تفسير نظریات باختين هستند و برخي دیگر نيز مقاالتي است که درباره ي نظریه ي 
چندصدایي و کاربست آن در یک متن ادبي به نگارش درآمده است. از دسته ي اّول مي توان 
آثاري مانند»منطق گفت وگویي از تزوتان تودوروف، ترجمه ي داریوش کریمي« )1391(و نيز 
»پرسش هاي بوطيقاي داستایوسکي ترجمه ي سعيد صلح جو« )1395( را نام بُرد که عمده ي 
نظریات باختين را مطرح کرده اند. از دسته ي دوم نيز مقاالتي مانند»باختين، گفت وگومندي و 
چندصدایي«)1385( از بهمن نامور مطلق، »گفت وگومداري و چندصدایي در رمان جزیره ي 
سرگرداني، اثر سيمين دانشور« نوشته ي ابراهيم سليمي کوچي و فاطمه سکوت جهرمي)1391(، 
»چند صدایي و چند شخصيتي در رمان پسامدرن ایران با نگاهي به رمان اسفار کاتبان ابوتراب 
خسروي«)1391(نوشته ي محسن نوبخت و...را مي توان نام بُرد که در باب نظریه ي چندصدایي 
و کاربست آن در یک متن ادبي به نگارش درآمده اند. همان طورکه مالحظه مي شود،  اکثر این 
مقاالت، داستان ها و رمان هاي معاصر را از این منظر، نقد و بررسي کرده اند و تاجایي که نگارنده 
جست وجو کرده  در حوزه ي ارتباط نظریه ي چندصدایي با تاریخ بيهقي تاکنون اثري مستقل 
به چاپ نرسيده است؛ لذا نگارنده ي این مقاله برآن است که یکي از داستان هاي مشهور تاریخ 

بيهقي)حکایت افشين و بودلف( را از منظر نظریه ي چندصدایي باختين، نقد و بررسي نماید.

1-3( ضرورت و اهّمیّت پژوهش
ایران است که بر مبناي واقعيات  بيهقي، یکي از متن هاي مهّم ادبی و فرهنگی  تاریخ 
تاریخي به نگارش درآمده است. از آن جا که این متن، دوره اي مهم از تاریخ ایران را به تصویر 
کشيده، ضرورت دارد که از زوایاي گوناگون نقد و تحليل شود تا نکات مهّم تاریخ و فرهنگ 
ایران در دوره ي غزنوي نشان داده شود. نظریه ي چندصدایي نيز یکي از مهم ترین نظریه هاي 
ادبي قرن بيستم است که در آن، ميزان حضور صداها و نگاه هاي مختلف در یک متن، بررسي 
مشخص شدن  بر  عالوه  بررسي ها  این  با  که  است  سبب  بدین  نکته  این  اهّميّت  مي شود. 
وضعيت حضور صداهاي مختلف در جامعه ي آن دوران، آشکار مي شود که نویسنده یا راوي 
داستان چقدر به صداها و نظرات مختلف و گاه ناهمگون، مجال حضور داده و متن مورد 
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یا متون چندصدا که در آن شخصيت هاي  با راوي مستبد  بررسي جزو متون تک صداست 
داستان، حّق اظهارنظر دارند.

2( حکایت افشین و بودلف و ویژگی های چندصدایی در آن
کتاب تاریخ بيهقي، یکي از آثار مهّم تاریخی نثر فارسي است که وجود پاره اي مشخصات 
خاص از جمله: به تصویرکشيدن برهه اي خاص از تاریخ ایران، صّحت مطالب مندرج  در آن، 
قدرت داستان پردازي نویسنده و جّذابيت داستان ها، نثر شيوا و...بر اهّميّت و ارج آن افزوده 
است. در این  اثر، داستان هاي بسياري هست که هرکدام عالوه بر ارزش تاریخي، از ارزش ادبي 
بسياري برخوردارند و یکي از داستان  هاي مشهور آن، داستان افشين و بودلف است که برمبناي 

یک واقعيت تاریخي، نگارش و از زبان »احمد بن ابي داوود« نقل شده است. 

2-1( خالصه ي حکایت افشین و بودلف
یک شب در روزگار معتصم، خليفه عباسی، »احمد ابي داوود« قاضي القضات آن روزگار، نيمه 
شب از خواب بيدار مي شود و غم و اندوهي سخت و بي دليل بر او چيره مي گردد. وي به دنبال 
یافتن جوابي براي عّلت این غم، راهي دربار مي شود و در کمال تعّجب، معتصم را نيز  اندیشه مند، 
نگران و چشم انتظار مي بيند. احمد بعد از گفت وگو با معتصم، سبب غم ناگهاني اش را در مي یابد: 
افشين)از خاندان ملوک عجم( پس از اصرارهاي زیاد، جواز کشتن بودلف)سوار بزرگ عرب و 
از دوستان احمد( را از معتصم گرفته است. معتصم اندکي بعد از رفتن افشين، پشيمان شده ولي 
به دليل سوگند و قولي که به افشين داده، نمي تواند و نمي خواهد جلِو کار افشين را بگيرد و اکنون 
از احمد طلب کمک مي کند. احمد سراسيمه به سراي  افشين مي رود و تالش مي کند که او را آرام 
کند تا بودلف را نجات بدهد و در این راه حتّي دست و پاي افشين را  مي بوسد اّما او با بي احترامي 
درخواست احمد را نمي پذیرد. در نهایت احمد مجبور مي شود که از زبان معتصم سخن بگوید و 
او را از انجام دادن این کار، منع کند. احمد پس از این کار، سراسيمه به درگاه باز مي گردد تا براي 
معتصم ماجرا را تعریف کند و بگوید که چرا به دروغ از طرف خليفه چنين پيغامي داده است 
اّما هنوز صحبتش تمام نشده که افشين، متعّجب و ناراحت، وارد درگاه مي شود و از معتصم در 
مورد صّحت پيام مي  پرسد. معتصم نيز در پاسخ مي گوید که آري من این پيغام را داده ام و افشين 
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با ناراحتي از درگاه مي رود. سپس معتصم از احمد سوال مي کند:»یا باعبداهلل چون روا دیدي پيغام 
ناداده گزاردن؟« احمد مي گوید:»یا اميَرالمومنين، خون مسلماني ریختن نپسندیدم و...« درنهایت، 
بودلف نجات مي یابد و با احترام به سراي احمد آورده مي شود و او را شکر مي گوید... .)ر.ک: 

بيهقي،1389: 167 - 161(

2-2( بررسي ویژگي هاي چندصدایي در داستان افشین و بودلف
حکایت افشين و بودلف - که عالوه بر تاریخ بيهقي در کتاب »فرج بعد از شّدت« البتّه با 
اختالفاتي در محتوا و شيوه ي روایت داستان آمده است- یکي از داستان هایي است که نشانه هاي 
چندصدایي در آن دیده مي شود. پُرواضح است که انتظار این که آثاري از این دست به طورکامل، حائز 
ویژگي هاي چندصدایي باشند، انتظاري است بي جا و نامقبول؛ چرا که تاریخ بيهقي در روزگاري 
نوشته شده است که به تعبيري، حاکمان آن »انگشت در جهان کرده و قرمطي مي جستند.«)همان: 
237( همان طور که مشخص است نسبتي عميق بين بسته بودن فضاي جامعه و بروز مؤلّفه هاي تک 
صدایي و چند صدایي وجود دارد. اگرچه راوي این داستان، احمد ابي داوود است و تاحدودي، 
دست بيهقي براي به تصویرکشيدن افکار و عقاید شخصيت ها باز است اّما از طرفي نيز  وي باید 
به حکایت تعریف شده از قول احمد، وفادار بماند؛ بنابراین نمي تواند بيش از حّد معمول در 
اصل روایت، دخالت کند1. در این جا به بررسی و تحليل این داستان از منظر نظریه ي چندصدایي 
مي پردازیم. در داستان افشين و بودلف، خواننده شاهد حضور شخصيت هاي مختلف و تقریبًا 
زیادي است که در طول داستان به گفت وگو با یکدیگر مي پردازند؛ شخصيت هایي مثل: احمد، 
حاجب، معتصم، افشين و... اّما نمي توان صرفاً حضور این شخصيت ها را به عنوان حضور صداهاي 
مختلف یا همان چندصدایي تّلقي کرد؛ چرا که چندصدایي، یعني حضور جهان بيني هاي مختلف 
در یک متن، نه صرفاً حضور شخصيت هاي مختلف در آن متن؛ زیرا ممکن است در یک داستان، 
یک ایده و تفّکر از زبان ده فرد مختلف بيان شود اّما نهایتاً در پشت همه ي آن ها یک ایده یا یک 
تفّکر باشد که به اشکال مختلف و از زبان افراد متفاوت به گوش برسد. زماني مي توان یک متن را 
چندصدایي ناميد که افرادي با تفّکرات و اعتقادات مختلف، در متن حضور پيدا کنند و صداي آن ها 
یکسان و برابر به گوش برسد و به عبارتي، صدایي که مورد پسند و هم سو با اعتقادات نویسنده 
نيست هم، به ميزان صداي مورد پسند نویسنده، حّق شنيده شدن داشته باشد و محکوم به سکوت 
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نباشد. براي رسيدن به پاسخي مناسب به این پرسش که آیا مي توان داستان افشين و بودلف بيهقي 
را داستاني چندصدایي ناميد یا نه، الزم است به بررسي دقيق و جزیي این داستان بپردازیم. صداهاي 
مختلف در یک متن از طرق متفاوتي بيان مي شوند که شاید بتوان آن ها را در سه طریق خالصه کرد: 

1. مکالمه ي شخصيت ها 2. مونولوگ یا گفت وگوي دروني 3. ارتباطات بينامتني.

2-2-1( مکالمه ي شخصیت ها
گفت وگو به معناي مکالمه و صحبت کردن با هم و مبادله ي افکار و عقاید است.)ر.ک: 
ميرصادقي،1394: 356( گفت وگو یکي از عناصر مهّم داستان است که خلق وخوي شخصيت ها، 
رفتار و اعمال و نوع نگرش آنان را به نمایش مي گذارد:»گفت وگو نشان دهنده ي ذهنيات و 
به  شخصيت ها  یک  داستان،  در  هنگامي که  است.«)یونسي،1379: 349(  خصوصيات شخص 
گفت وگو مي پردازند، در خالل این گفت وگوها نظرات و ایده هاي خود را که گاه متضاد با دیگري 
است، بيان مي کنند. در داستان افشين و بودلف نيز مکالمه هاي بسياري ميان شخصيت هاي داستان 
صورت مي گيرد؛ لذا براي فهم این مطلب که آیا تفّکرات پشت صداهاي افراد مختلف در این داستان 

با یکدیگر متفاوت است یا نه، ابتدا به بررسي شخصيت هاي موجود در این داستان مي پردازیم:
الف( شخصيت هاي اصلي: احمد ابي داوود، معتصم، افشين و بودلف هستند که به نسبت دیگر 

شخصيت ها نقش پررنگ تر و مهم تري دارند.
ب( شخصيت هاي فرعي: سالم )غالم احمد(، حاجب نوبتي )نگهبان معتصم(، حاجبان افشين، 
سيّاف، خویشان احمد، خادم معتصم، حاجب )فرستنده ي معتصم براي آوردن بودلف(. این افراد، 
شخصيت هاي فرعي و داراي نقش کم رنگ تري مي باشند و به عبارتي در متن، حضور فّعالي 
ندارند. ازميان گفت وگوي این دو دسته از شخصيت ها، گفت وگوهاي دسته ي دومي چندان 
نقش مهّمي در روند داستان ندارند؛ گفت وگوهاي آنان عمدتاً معمولي و فاقد اندیشه است اّما 
گفت وگوي شخصيت هاي دسته ي اّول، نقشي تعيين کننده در داستان دارند و صداهاي مختلفي 
که از داستان به گوش مي رسد، عمدتاً از طرف شخصيت هاي اصلي است. اگر گفت وگوهاي 
معمولي بين شخصيت ها را که فاقد اندیشه و تفّکر خاصي هستند  کنار بگذاریم، صداهایي را 
که از این شخصيت ها به گوش مي رسد، مي توان در پنج صدا دسته بندي کرد که این صداها بارها 

در متن داستان و به طرق مختلف، تکرار مي شوند.

بررسی و تحلیل نظریه ی چندصدایی درحکایت افشین و بودلف از تاریخ بیهقی
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2-2-1-1( طرح مسأله ي برتري عرب بر عجم و رویکرد عجم ستیزي
یکي از صداهاي مرکزي این داستان که بارها مستقيم و غيرمستقيم از زبان شخصيت هاي این 
داستان به گوش مي رسد، مسأله ي برتري عرب بر عجم است که درنهایت، رویکرد عجم ستيزي را 
به شکلي گسترده به تصویر مي کشد. اساساً تقابل اصلي این داستان بر محور شخصيت افشين)سردار 
ایراني دربار معتصم( در برابر  بودلف)سردار عرب دربار معتصم(است:»درحقيقت انگيزه و عامل 
اصلي دشمني بودلف با افشين و سپس احمد بن ابي داوود و معتصم با افشين-که منجر به تصميم 
افشين براي کشتن بودلف بود و درپایان منجر به مرگ افشين شد- ریشه در مليّت و قوميّت نژاد 
ایراني و عربي دارد که به صورت جسته و گریخته، چند بار به ویژه از البه الي سخنان احمد بن ابي 
داوود، ظاهر شده است.«)کرمي،1389: 103( معتصم و احمد ابي داوود نيز دو شخصيت تأثيرگذار 
این داستان هستند؛ به خصوص احمد که راوي داستان است و ظاهراً اختالفاتي عميق با افشين دارد، 
بارها بر رویکرد ضّد عجمي خود تأکيد می ورزد و در خالل مکالماتش خود بارها به طرفداري 
از عرب و برتري آن  در مقابل عجم اشاره مي کند. در این جا گفت وگوهاي این شخصيت ها- که 

حاوي رویکرد فکري آن ها که همان برتري عرب بر عجم است- آورده مي شود:
از زبان احمد، راوي داستان، در گفت وگو با افشين:»فرا ایستادم و از طرزي دیگر سخن - 

پيوستم ستودن عجم را که این مردک از ایشان بود- و از زمين اسروشنه بود- و عجم 
را شرف بر عرب نهادم؛ هرچند که دانستم که اندر آن، بزه بزرگ است ولکن از بهر 

بودلف تا خون وي ریخته نشود... .«)بيهقي، 1389: 164(
گفت وگوي احمد و معتصم، از زبان احمد:»گفتم: بودلف بنده ي خداوند است و سوار - 

عرب است ...و مقّرر است که وي در والیت جبال چه کرد و چند اثر نمود و جاني 
در خطر نهاد تا قرار گرفت.«)همان: 163(

گفت وگوي معتصم و افشين از زبان معتصم:»معتصم گفت: پيغام من است و کي تا کي - 
شنيده بودي که بوعبداهلل از ما و پدران ما پيغامي گزارد به کسي و نه راست باشد؟ اگر 
ما دوش پس از الحاح که کردي، تو را اجابت کردیم در باب قاسم، بباید دانست که آن 
مرد چاکرزاده ی خاندان ماست. ِخَرد آن بودي که او را بخواندي و به جان بر وي منّت 
نهادي و او را به خوبي و با خلعت بازِ خانه فرستادي و آن گاه آزرده کردن بوعبداهلل از 
همه زشت تر بود ولکن هرکسي آن کند که از اصل و گوهر وي سزد و عجم، عرب را 
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چون دوست دارد به آن چه بدیشان رسيده است از شمشير و نيزه ي ایشان؟ بازگرد و 
پس ازین هشيارتر و خویشتن دارتر باش.«)بيهقی، 1389:  168- 167(

2-2-1-2(گرایش هاي دیني
یکي دیگر از صداهایي که در این داستان، مکّرر به گوش مي رسد، طرح مباحث دیني است 
که در بسياري از موارد با تعصبّات اعتقادی شخصيت ها آميخته مي شود. مباحث مطرح شده ي دیني 
در داستان را مي توان در دو محور دسته بندي کرد: محور نخست، اعتقادات دیني است که در خالل 
گفت وگوي شخصيت ها، ميزان باورها و اعتقاد آنان به گوش مي رسد و محور دوم، دیدگاه هاي 
متعصبّانه ي دیني است که عمدتاً از طرف احمد و معتصم خطاب به افشين گفته مي شود. براي 

محور اّول، جمالت زیر درمتن داستان آمده که عمدتاً با گزاره هاي دیني همراه است:
گفت وگوي احمد و معتصم:»گفت: خبر نداري که چه افتادست؟ گفتم: ندارم. گفت:  - 

انّا هلل و انّا اليه الّراجعون؛ بنشين تا بشنوي.«)همان: 162(
گفت وگوي احمد و معتصم:»گفت: یا باعبداهلل! همچنين است که تو مي گویي و بر من - 

این پوشيده نيست اّما کار از دست من بشده است که افشين دوش دست من بگرفته 
است و عهد کرده ام به سوگندان مغّلظه که او را از دست افشين نستانم و نفرمایم که 

کس او را بستاند...«)همان: 163(
گفت وگوي احمد و افشين:»گفتم: یا امير! خدا مرا فداي تو کناد. من از بهر قاسم عيسي - 

را آمدم تا بارخدایي کني و وي را به من بخشي؛ در این تو را چند مزد باشد.«)همان: 
)164

»گفت: نه بخشيدم و نه بخشم که وي را اميرالمومنين به من داده است و دوش سوگند - 
خورده در باب وي سخن نگوید تا هرچه خواهم کنم که روزگار درازست تا من 

اندرین آرزو بودم.«)همان: 164(
»و سپاس خدای عّزوجل را که تو را از این  منّت در گردن من حاصل نشد.«)همان: 165(- 
گفت وگوي احمد و افشين که احمد از قول معتصم مي گوید:»و اگر او را بکشي، تو را - 

بدل وی قصاص کنم...«)همان: 165(
»و اگر او را بکشي، تو را بدل وی بکشند.«)همان: 165(- 

بررسی و تحلیل نظریه ی چندصدایی درحکایت افشین و بودلف از تاریخ بیهقی
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گفت وگوي احمد و معتصم:»گفتم: یا اميرالمومنين! خون مسلماني ریختن، نپسندیدم - 
و مرا مزد باشد و ایزد تعالی بدین دروغم نگيرد و چند آیت قرآن و اخبار پيغامبر عليه 

الّسالم بياوردم.« )بيهقی، 1389: 167(
گفت وگوي احمد و بودلف:»گفتم: مرا شکر مکن بلکه خدای عّز وجل و اميرالمومنين - 

را شکر کن به جان نو که بازیافتي... .« )همان: 167(
در محور دوم که گرایش هاي دیني همراه با تعّصب شخصيت هاست، عمدتاً با جمالتي بيان 
مي شود که حّب و بغض معتصم و احمد ابي داوود نسبت به افشين به وضوح دیده مي شود که 
این مسأله نيز ناشي از همان عداوت قدیمي ميان این دو یعنی مسأله ي عجم و عرب و نيز کينه ي 

شخصي عميق احمد ابي داوود نسبت به افشين است:
گفت وگوي معتصم و احمد که معتصم گوید:»به خدای عّز وجل سوگند خورم که - 

افشين، جان از من نبََرد که وی مسلمان نيست!« )همان: 167(
»گفت: اینک این سگ ناخویشتن شناِس نيم کافر بوالحسن افشين...«)همان: 162(- 
 »دریغا مسلمانيا که از پليدی نامسلمانی این ها بایست کشيد...« )همان: 166(- 

2-2-1-3( اعتقاد به قضا و جبر
در اعصار گذشته و به خصوص در دوران غلبه ی خلفای اموی، عباسی، ترکان غزنوي و نيز 
دیگر حکومت هایي که خواستگاه ایراني نداشتند، جبرگرایي و اعتقاد شدید به قضا و قدر دیده 
مي شود. در متن داستان افشين و بودلف نيز بارها شخصيت هاي داستان در مکالمات خود به 

قضا و قدر و تسليم محض بودن در برابر آن اشاره دارند:
گفت وگوي احمد و معتصم:»و پس اگر شفاعت تو رد کند، قضا کار خود بکرد و هيچ - 

درمان نيست.« )همان: 163( 
»اندیشه ي من این بود؛ ایزد عّز ذکره دیگر خواست که خليفه را سخت درد کرده بود              - 

از بوسه دادن من بر کتف و دست و آهنگ پاي بوس کردن و گفتن او که اگر هزار بار 
بوسه دهي بر زمين، سود ندارد.«)همان: 166(
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2-2-1-4( تعصبّات قومي و قبیله اي
یکي دیگر از صداهایي که به کّرات از متن این داستان به گوش مي رسد، تعصبّات قومي و 
قبيله اي است؛ بدین معنا که هر یک از شخصيت  هاي این داستان، برآمده از قبيله اي هستند که 
نسبت به حيات تک تک افراد قبيله ي خود تعّصب دارند. در متن داستان  بارها اشاره شده است که 

اگر مثاًل فالني را بکشيم، قبيله اش به هواخواهي او بر مي خيزند:
گفت وگوي احمد و معتصم که احمد می گوید:»پس گفتم: بودلف بنده ي خداوند است - 

و سوارِ عرب است و مقّرر است که وي در والیت جبال چه کرد و چند اثر نمود و 
جاني در خطر نهاد تا قرار گرفت و اگر این مرد خود برافتد، خویشان و مردم وي 

خاموش نمانند و درجوشند و بسيار فتنه برپاي شود.« )بيهقی،1389: 163(
سخنان احمد درباره ي قوم و قبيله اش:»بازگشتم و برنشستم و روي کردم به محّلت - 

وزیري و تني چند از کسان من که رسيده بودند با خویشتن بردم.« )همان: 163(
»و من،  قوم خویش را مثال  دادم تا به دهليز بنشينند و گوش به آواز من دارند.«)همان: - 

)164
اندرآمدند مزّکي  و معّدل -  دادم قوم خویش را که درآیند؛ مردي  سي  و چهل  »آواز 

ازهردستي.«)همان(
 »کس هاي خود را نيز گفتم: برین گواه باشيد. گفتند: گواهيم!...« )همان: 165(- 

2-2-1-5( بیان دروغ مصلحت آمیز 
یکي از اصلي ترین ایده ها و اندیشه هاي این داستان، طرح این مسأله است گه گاه گفتن 
دروغي که مصلحت در آن است و مانع از انجام دادن فتنه اي مي شود، بهتر از گفتن راستي است 
که در آن خون کسي ریخته ميگردد یا ظلم و ستمي در حق کسي انجام مي گيرد؛ به قول 
این داستان،  فتنه انگيز.« )سعدي، 1376: 49( در  سعدي:»دروغي مصلحت آميز، به که راستي 
احمد نيز به صراحت مي گوید:»از بهر این آزاد مرد بودلف را خطري بکنم هرچه بادا باد! و روا دارم 
که این بکرده باشم که به من هر بالیي رسد، رسد.«)بيهقی،1389: 165( اساساً بيهقي داستان افشين 
و بودلف را در تأیيد داستان قبلي یعني »ماجراي بوبکرحصيري و خواجه احمد حسن« آورده 
است؛ آن جا نيز اتّفاقي شبيه به این مي افتد اّما ماجرا با پایمردي بونصرمشکان ختم به خير مي شود. 
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گفت وگوي احمد و معتصم:»معتصم گفت: یا باعبداهلل! چون روا داشتي پيغام ناداده - 
گزاردن؟ گفتم: یا اميرالمومنين! خون مسلماني ریختن نپسندیدم و مرا مزد باشد و 
ایزد تعالي بدین دروغم نگيرد؛ و چند آیت قرآن و اخبار پيغامبر عليه السالم بياوردم. 

بخندید و گفت: راست همين بایست کردن که کردي... .« )بيهقی، 1389: 167(
گفت وگوي افشين و احمد:»چون افشين این سخن بشنيد، لرزه بر اندام اوفتاد و به - 

دست و پاي بمرد و گفت: این پيغام خداوند به حقيقت مي گزاري؟ گفتم: آري، هرگز 
شنوده اي که فرمان هاي او را برگردانيده ام؟« )همان: 165(

گفت وگوي معتصم و افشين:»معتصم گفت: پيغام من است و کي تا کي شنيده بودي که - 
بوعبداهلل از ما و پدران ما پيغامي گزارد به کسي و نه راست باشد؟... .«)همان:167– 166(

2-3( مونولوگ
مونولوگ یا تک گویي، شيوه اي از داستان نویسي است که در مقابل دیالوگ قرار مي گيرد. 
در این شيوه، شخصيت داستان به صحبت کردن با خود مي پردازد و از این طریق، پيامي را به 
مخاطب منتقل مي کند. تک گویي دروني یا گفتار دروني نيز به بازگویي افکار دروني و عاطفي 
شخصيت که در ذهنش اتّفاق مي افتد، مي پردازد. در واقع کشمکش هاي دروني شخصيت ها و 
تضادهاي پنهان آن ها از طریق مونولوگ بيان مي شود. شخصيت احمد ابي داوود، راوي داستان 
نيز تا حّد زیادي از مونولوگ یا تک گویي دروني استفاده مي کند. وي که در برخي از مواضع 
داستان در ظاهر و علني، توان ابراز عقيده ي واقعي خود را ندارد، در گفت وگوهاي دروني با 
خود، افکار و عقایدش را بيان مي کند. تک گویي هاي دروني احمد را -که در واقع تنها شخصيتي 
است در این داستان که تک گویي هاي او توسط خودش که راوي است، بيان مي شود- مي توان 
در چند موضوع تقسيم بندي کرد: برخي ازمونولوگ هاي او فاقد اندیشه اي محوري هستند بلکه 
بيش تر کنش ها و رفتار او را نشان مي دهند که در این جا چندان مورد نظر ما نيستند؛ چنان که 

مثال هاي زیر:
و ضجرتي سخت -  غم  و  نيامد  کردم، خوابم  هرچند حيلت  بيدار شدم؛  »نيم شب 

بزرگ بر من دست یافت که آن را هيچ سبب ندانستم؛ با خویشتن گفتم: چه خواهد 
بود؟«)همان: 161(
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»آخر با خود گفتم که به درگاه رفتن، صواب تر؛ هرچند پگاه است اگر بار یابمي، خود - 
بها و نعم و اگرنه، بازگردم؛ مگر این  وسوسه از دلم دورشود.«)بيهقی، 1389: 162(

»اندیشيدم که نباید که من دیرتر رسم و بودلف را آورده باشند و کشته و کار از دست - 
بشده.« )همان: 163(

من به خشم بازگشتم و اسب در تگ افکندم چون مدهوشي و دلشده اي و همه راه با - 
خود مي گفتم: کشتن آن را محکم تر کردم که هم اکنون افشين بر اثر من در رسد و 
اميرالمومنين گوید: من این پيغام ندادم، بازگردد و قاسم را بکشد.«)همان:166– 165(

 »با خود گفتم که این اتّفاق بد بين که با اميرالمومنين تمام نگفتم که از تو پيغامي که - 
نداده بودي، بگزاردم که قاسم را نکشد. هم اکنون افشين حدیث پيغام کند و خليفه 

گوید که من این پيغام نداده ام و رسوا شوم و قاسم کشته آید.«)همان: 166(
اّما مونولوگ هاي  اصلي احمد- که در واقع از منظر بررسي هاي چندصدایي بسيار قابل توّجه 
هستند- گفت وگوهایي است که در آن ها احمد دیدگاهش را نسبت به شخصيت هاي مقابل 
با نگاهي متعصبّانه،  این مونولوگ ها احمد معموالً  بيان مي کند. در  افشين،  خود به خصوص 
دیدگاه اصلي خود را که درعالم واقع جرأت بيان آن ها و یا مجال گفتن آن ها را ندارد، بيان 
مي کند:»درحدیث نفس تنها اّطالعاتي به خواننده یا تماشاگر داده نمي شود بلکه خصوصيت هاي 
رواني راوي نيز بر خواننده آشکار مي شود.« )ميرصادقي، 1394: 597( مونولوگ هاي احمد در 
این قسمت را مي توان به دو بخش تقسيم کرد: بخش اّول که نظرات اصلي و نژادي خود را 

درباره ي برتري عرب بر عجم بيان مي کند:
»فرا ایستادم و از طرزي دیگر سخن پيوستم ستودن عجم را که این مردک از ایشان - 

بود- و از زمين اسروشنه بود- و عجم را بر عرب شرف نهادم؛ هرچند که دانستم که 
اندر آن بزه بزرگ است.« )بيهقي، 1389: 164(

بخش دوم که دیدگاه هاي متعّصبانه و بغض آلود خود را درباره ي شخصيت افشين بيان مي کند 
که معموالً با توهين هاي نژادي، دیني و شخصيتي آميخته است:

»من با خویشتن گفتم: یا احمد! سخن و توقيع تو در شرق و غرب روان است و تو از - 
چنين سگي چنين استخفاف کشي؟« )همان: 164(

»خشمي و دلتنگي اي سوي من شتافت؛ چنان که َخوي از من بشد و با خود گفتم: - 
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این چنين مرداري و نيم کافري بر من چنين استخفاف مي کند و چنين گزاف گوید، 
مرا چرا باید کشيد؟ از بهر بودلف را خطري بکنم؛ هرچه باداباد! و روا دارم که این 

بکرده باشم که به من هر بالیي رسد، رسد.«)بيهقی، 1389: 165(
»با خود گفتم: این چنين مرداري و نيم کافري... .«)همان(- 

2-4( ارتباط بینامتني 
در این شيوه، نویسنده یا راوي داستان با ذکر نقل قول هایي از افراد یا کتب دیگر، اجازه  
مي دهد که صداهاي تازه وارد متن شوند. متن هاي ادبي، متن هایي مستقل و بي نياز از متون قبل 
از خود نيستند و هر متني پاره اي از گفتارهایش برگرفته از متون قبل یا هم دوره ي خود است. 
بينامتنيت )intertextualité( مطرح کرده اند.  این فرایند را تحت عنوان  ادبي  نظریه پردازان 
این اصطالح را براي نخستين بار ژوليا کریستوا، منتقد مشهور بلغاري، بر مبناي نظریه ي منطق 
گفت وگویي ميخایيل باختين مطرح کرد. روالن بارت، لوران ژني، مایکل ریفاتر و ژرار ژنت، 
جزو نظریه پردازاني بودند که در گسترش و تکوین نظریه ي بينامتنيت، نقش و تأثير به سزایي 
داشتند. بر مبناي این نظریه، ارتباط بينامتني»به رابطه اي اطالق مي گردد که بين دو یا چند متن 
وجود دارد و این رابطه در چگونگي درک متن، مؤثّر است.« )مقدادي، 1378: 112( هرگونه 
مناسبت ميان متن ها از نقل قول گرفته تا نقل به معنا و... جزو حوزه ي مطالعات بينامتني است 
اّما ارتباط نظریه ي بينامتني با نظریه ي چندصدایي در این نکته است که هنگامي که نویسنده اي 
مجّوز حضور بخش هایی از یک متن را در متن خود مي دهد، در واقع یک صداي جدید را 
پذیرفته است؛ صدایي که قباًل نویسنده اي دیگر مطرح کرده و حاال مجال حضور در متني دیگر 
را پيدا کرده است. این مسأله باعث مي شود که معناها و صداهاي متفاوت در متن ها بيشتر به  
گوش برسد و متن از فضاي بسته و تک صدایي فاصله بگيرد:»ارتباط متن  با دیگر متن ها موجب 
مي شود تا آن متن از یک معناي ثابت و بسته، رهایي یابد و داراي معناهاي گوناگون شود. منظور 
از متن هاي دیگر، هم متن هاي نوشتاري معاصر و پيشين است و هم جامعه و تاریخ مربوط به 

نوشتار.« )نامورمطلق،د،1390: 131(
      داستان افشين و بودلف، داستاني است که بيهقي براي تأیيد رفتار بونصر مشکان در واقعه ي 
گرفتارشدن بوبکر حصيري در چنگ خواجه احمد  آورده است. در آن جا نيز  پس از خشمي که 
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احمد بر بوبکر حصيري مي گيرد، پادشاه به احمد جازه مي دهد که او را شدیداً تنبيه کند و مال 
و دارایی اش را بستانَد اّما پنهاني از بونصر مشکان مي خواهد که نزد خواجه احمد رفته و بوبکر 
حصيري و پسرش را نجات دهد. بيهقي پس از نقل این ماجرا، داستان افشين و بودلف را در 
تأیيد رفتار بونصر مي آورد؛ بنابراین بيهقي با این کار، پيوندي بينامتني با داستان افشين و بودلف 
برقرار کرده است؛ البتّه و از آنجا که کار ما در این مقاله صرفاً بررسي حکایت افشين و بودلف 
است، فقط ارتباط بينامتني این داستان را با متون دیگر بررسي مي کنيم. در این داستان، بيهقي 
ارتباط چندان زیادي با دیگر متن ها برقرار نکرده است؛ تنها متني که بيهقي با آن ارتباط بينامتني 

برقرار کرده، قرآن کریم است که در این جا مثال هاي آن آورده مي شود:
»گفت: انّاهلل وانّا اليه الّراجعون بنشين تا بشنوي... .« )بيهقی، 1389: 162(- 
»گفتم: اهلل اهلل یا اميرالمومنين که این خوني است و ایزد عز ذکره نپسندد و آیات و - 

اخبار خواندن گرفتم... .« )همان: 164(
 »معتصم گفت: یا باعبداهلل! چون روا داشتي پيغام ناداده گزاردن؟ گفتم: یا اميرالمومنين! - 

خون مسلماني ریختن نپسندیدم و مرا مزد باشد و ایزد تعالي بدین دروغم نگيرد، و 
چند آیت قرآن و اخبار پيغامبر عليه الّسالم بياوردم. بخندید و گفت: راست همين 

بایست کردن که کردي... .«)همان: 167(

نتیجه گیري
با بررسي حکایت افشين و بودلف مي توان جنبه هاي چندصدایي را از سه طریق شنيد: 
نخست از طریق مکالمه  ي شخصيت ها؛ در این داستان  شخصيت ها را مي توان به دو دسته ي 
شخصيت هاي اصلي و فرعي تقسيم کرد. عمده ي دیدگاه ها از طرف شخصيت هاي اصلي داستان 
مطرح مي شود که مي توان آن ها را در پنج صدا خالصه کرد: 1. طرح مسأله ي برتري عرب بر 
عجم و رویکرد عجم ستيزي؛ یکي از صداهاي مرکزي که بارها مستقيم و غيرمستقيم از زبان 
شخصيت هاي این داستان به گوش مي رسد، مسأله ي برتري عرب بر عجم است که در نهایت، 
رویکرد عجم ستيزي را به شکلي گسترده به تصویر مي کشد. 2. گرایش هاي دیني؛ طرح مباحث 
دیني در این داستان در بسياري از موارد با تعصبّات دیني شخصيت ها آميخته مي گردد که این 
دیدگاه ها عمدتاً از طرف احمد و معتصم خطاب به افشين گفته مي شود 3. اعتقاد به قضا و 
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از طرف  به کّرات  که  است  بودن جزو صداهایي  تسليم محض شرایط  و  جبر؛ جبري گرایي 
شخصيت هاي داستان به گوش مي رسد و بخشي از این مسأله به  دليل شرایط تفّکرات حاکم بر 
دوران گذشته است که عمدتاً معتقد به جبرگرایي بودند. 4. تعّصب قومي و قبيله اي؛ یکي دیگر 
از صداهایي است که به فراوانی از متن این داستان به گوش مي رسد؛ بدین معنا که هر یک از 
شخصيت هاي این داستان برآمده از قبيله اي هستند که نسبت به حيات تک تک افراد قبيله ي خود 
تعّصب دارند. 5. اثبات این نکته که گاهي دروغي مصلحت آميز از راستي فتنه انگيز، بهتر است. 
دوم: از طریق گفت وگوي دروني)مونولوگ( شخصيت ها. در این قسمت عمدتاً صداي راوي 
داستان، یعني احمد شنيده مي شود که درخالل تک گویي هاي دروني، برخي از اندیشه ها و افکار 
خود را بيان مي کند. سوم: .بينامتنيت و آن، هنگامي است که نویسنده اي مجّوز حضور بخش هایی 
از یک متن را در متن خود مي دهد و در واقع یک صداي جدید را پذیرفته است؛ صدایي که 
قباًل توسط نویسنده اي دیگر مطرح شده و حاال مجال حضور در متني دیگر را پيدا کرده است. 
این مسأله باعث مي شود که معناها و صداهاي متفاوت در متن ها بيشتر به گوش برسد و متن 
از فضاي بسته و تک صدایي فاصله بگيرد. در این حکایت، عناصر بينامتني چندان قوي نيست 
و صرفاً محدود به آیاتي از قران کریم شده است. از ميان این سه راه براي انعکاس صداي 
شخصيت ها، بار اصلي به ترتيب، روي مکالمه ي شخصيت ها، مونولوگ و سپس بينامتنيت است.

یادداشت 
1.  بررسـی و مقایسـه ی روایـت بيهقـی از ایـن داسـتان بـا روایـت مطرح شـده در کتاب فـرج بعد از 
شـدت، نشـان می دهـد کـه شـيوه ی روایت این دو داسـتان تا حـدودی با هـم متفاوت اسـت.)در این 

زمينـه، ر.ک: کرمـي، 1389: 112 - 92(
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