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دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان
تاریخ دریافت مقاله1932/5/8 :؛ تاریخ پذیرش مقاله1932/9/9 :

چکیده
بسیاری از راویان تاریخهای کالسیک فارسی سععی معیکننعد بعه رعورت خودافشعایی یعا غیرمسعتقی ،
عینیتگرایی یا بیطرفی خود را با مخاطع در میعان بگذارنعد؛ از میعان ایعن مورخعان« ،مؤلع ع راویِ»
سلجوقنامه با وجود سالها خدمت در دربار و معلمی دو تعن از شعاهان سعلجوقی ،آشعکارا در درون معتن
چنین ادعایی نمیکند ،ولی با ارجاع به نشانگان متنی میتوان به شکلهایی از تکعاپوی غیرمسعتقی وی
دست یافت که سعی میکند روایت خود را درست ،دقیق و خالی از موضعگیری بنمایاند تعا ضعمن جلع
اعتماد مخاط  ،واقعیتها را به شکلی ویژه تولید کند یا رواج دهد .ایعن نوشعتار انعواع گفتمعانسعازی و
مداخلۀ آگاهانه یا ناآگاهانۀ مول -راوی سلجوقنامه را در برساختن واقعیت یعا واقعیعتهعای تعاریخی آل
سلجوق ،با استناد به تمایز نهفته در دو ارطالح روایتشناختی «داستان» و «گفتمان» و نیعز بعا تکیعه بعر
انواع گفتمان در رورتبندی ژپ لینت ولت طبقهبندی و تحلیل کردهاست .نتیجعه نشعان معیدهعد کعه
مؤل ع راوی دانسته یا نادانسته در قال انواع گفتمان وجهی ،توضیحی ،انتزاعی ،عاطفی و ارزیابیکننده با
فروعات آنها ،سطوحی از واقعیت را به نفع یا علیه کسانی سوق داده یا تثبیت کردهاسعت کعه پیامعد آن،
مشروعیتبخشی به برخی رخدادها و اشخاص یا مشروعیتزدایی از آنهاست.
واژههای کلیدی :روایت تاریخی ،سلجوقیان ،سلجوقنامه ،واقعیت ،عینیتگرایی ،داستان ،گفتمان.
 .1رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

p.yaghoobi@uok.ac.ir
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 .1مقدمه
طبق عرف تاریخ نویسی کالسیک فارسعی ،روایعتهعای تعاریخی دررعدد القعای نعوعی
عینیتگرایی و دستکاری نکردن در معرفی واقعیت است .بر همین اساس ،مؤل ع راویعان
این دسته از روایت ها چه به رعورت مسعتقی و بعا نعوعی خودافشعایی و چعه بعه شعکل
غیرمستقی و ضمنی سعی میکنند بیطرفی خود و رحت روایت منقول یا در حال نقل را
برای مخاط برجسته تر کنند .این نوع تلقی فراتر از جنبۀ اخالقعی کعن  ،بنعا بعه وجعه
معرفتی سخن که نوعی عینیتگرایی نامیده میشود ،از دیرباز میعان راویعان روایعتهعای
تاریخی رایج بودهاست .در سنّت تاریخنگاری ایرانی ،مؤل ع راویان کتابهای تاریخی کعه
نوشتارشان ربغۀ ادبی نیز دارد ،از این قاععده مسعتثنی نیسعتند .یکعی از ایعن کتعابهعا،
سلجوقنامۀ ظهیرالدّین نیشابوری است .این کتاب در نظعر بسعیاری از محققعان تعاریخ از
کتابهای مه قرن شش و از منابع ارزندۀ تاریخ سالجقۀ ایران است .در باب تاریخ دولت
سالجقه ،چندین کتاب مه به عربی و فارسی وجود دارد ،ولی سعلجوقنامۀ نیشعابوری بعا
همۀ قلّت حج و کمی رفحات و نیز اختصار در مطال  ،خواه از لحعا مطالع بعدیع و
دقیق تاریخی ،خواه از لحا سادگی و روانی نثر پایگاه مهمی دارد و همۀ مورخان بععدی
در بیان وقایع عصر سعلجوقی از ایعن کتع سعود جسعتهانعد؛ بعرای مثعال ،منبعع ارعلی
راحةالصدور و آیةالصدور راوندی همعین کتعاب بعودهاسعت .از مؤلع سعلجوقنامه ،یعنعی
ظهیرالعدّین نیشععابوری اطالعععات زی عادی در دسععت نیسععت و فق ع از منععدرجات کتععاب
راحةالصدور میتوان دریافت که وی حق تعلعی برگعردن دو تعن از سعالطین سعلجوقی،
سلطان طغرل و سلطان مسعود داشتهاست (ر.ک؛ راونعدی .)14 :1981 ،این سخن بعه مثابعۀ
شکلی از «گفتمان وجهی» 1برونمتنعی بعرای بسعیاری از محققعان ،منجعر بعه ایعن بعاور
شده است که راح چنین مقامی مسلماً از وقایع پشت پرده آگاهی داشتهاست و افزون بر
آن ،با بزرگان دربار سلجوقی محشور و مأنوس بوده است و احتماالً میتوانست دقایق امور
را از دستاندرکاران ،یعنی رجال کشوری و لشکری تحقیعق کنعد؛ چنعانکعه چنعین نیعز
کردهاست و تاریخی دقیق و ارزنده از خود به یادگار گذاشتهاست (ر.ک؛ کاهن1981 :؛ اسعکات
میثمی588 :1931 ،ع 534؛ نوائی.)98 :1931 ،
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از گفتمان وجهی برونمتنی فوق که بگذری  ،برخالف بسعیاری از مورخعان و راویعان
کتابهای تاریخی فارسی ،مؤل ع راوی سلجوقنامه به شکل درونمتنی سعی نمیکند بعا
خودافشایی از اعتبار روایت خود دفعاع کنعد و آن را نعوعی واقععهنگعاری عینعی ،دقیعق و
بیطرفانه نشان دهد ،اما به شکل غیرمستقی میتوان چنین بعاور و تکعاپویی را در معتن
یافت؛ بر همین اساس ،اگر بخواهی گفتار وی را با استناد به تمایز مندرج در دو ارعطالح
روایععتشععناختی «داسععتان» و «گفتمععان» بسععنجی  ،بازنمععایی وی از واقعیععت ،از مععرز
داستانپردازی به سوی گفتمانسازی سوق داده شدهاست؛ به عبارتی دیگعر ،سعخنان وی
مبتنی بر انواع گفتمان و جهتمندی است که خواسته یا ناخواسته در متن اتفاق افتادهاست
و همین امر واقعیت یا واقعیتها را به شکلی ویژه برساختهاست .در ایعن مقالعه ،بازنمعایی
واقعیت در سلجوقنامۀ ظهیرالدّین نیشابوری با تأثر از رهیافت «تاریخ به مثابعۀ داسعتان» و
پی فرض تمایز نهفته میان دو ارطالح داستان و گفتمان ،و نیز با تکیه بر رورتبنعدی
ژپ لینتولت در باب انواع گفتمان ،طبقهبندی و تفسیر است.
 .5پیشینۀ پژوه
از میان نوشتارهای تحقیقی معارر در باب سلجوقنامه ،اولین نوشتۀ میعرزا اسعماعیلخعان
«حمیدالملک» افشار ( )1919مصحح سلجوقنامه است که ضمن معرفی کتاب ،دربارۀ پیوند
راحةالصدور راوندی با آن سخن گفتهاست .این پیوند و تعامل ،موضوع بقیۀ آثعار تحقیقعی
موجود دربارۀ ظهیرالدّین نیشابوری و کتاب اوست .تعامل مذکور را کمیلی ( )1982با معیار
انتحال یا اقتباس بررسی کردهاست .آزادیان و راسعتیپعور ( )1988نیعز آن را زیعر عنعوان
«بررسی انتحاالت ادبی راوندی» مطرح کردهاند .مقایسۀ اثر نیشابوری و راونعدی در مقالعۀ
ترکمنی آذر و جنگجو قولنجی ( )1939با شکلی دیگر آمدهاست ،به طوری که برای معرفی
ساختار در مواردی به تببین بافت تولید متن پرداختهاند که بعه شعکلی ضعمنی معیتوانعد
پشتوانۀ بحث حاضر باشد .بقیۀ موارد آنهایی است که به هنگام گزارش تاریخ آل سلجوق
سخنان کوتاه و کلّیگویانهای در باب سلجوقنامه ه مطرح میکنند.
 .9مبانی نظری
در تاریخنگاری ،دو دیدگاه در باب مواجهه با واقعیت وجود دارد .دیعدگاه اول همعان نگعاه
تجربهگرایانه است که به جدایی ذهن و عین باور دارد و چنین مینماید که واقعیتهعا یعا
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مدرکات حسی ،مستقل از آگاهی ادراککننده وجود دارند .این برداشت در باب تعاریخ کعه
همسو با پوزیتیویس قرن نوزده اوج گرفت ،ریشه در فلسفۀ ارعالت تجربعه دارد کعه از
جان الک تا برتراند راسل تداوم یافتهاست (ر.ک؛ کار .)94 :1928 ،البته تکاپوی مذکور که در
روششناسی تاریخی به عینیتگرایی ه معروف است ،پعی تعر از سعنّت تجربعهگرایعی
فلسفی به شکلی دیگر در نگارش تاریخهای کالسیک وجود داشتهاست .دیدگاه دوم شامل
مجموعهای از باورهای ضدّ رئالیستی است که با روششناسیهای گوناگون در اواخر قرن
نوزده و قرن بیست شکل گرفت .یکی از آنها ،تاریخگرایی اسعت کعه در آرای افعرادی
همچون کروچه ،دیلتای و کعالینگوود نمعود یافتعهاسعت (ر.ک؛ محمعدپور919 :1931 ،عع.)914

کالینگوود با ردّ عینیتگرایی مندرج در نظریۀ سنّتی نشان میدهد کعه تأمعل دربعارۀ هعر
واقعۀ خاص تاریخی ،با تفسیر منابع بر جای مانده از آن واقعه ممکن میشعود .امعا اینکعه
خود این تفسیر چگونه انجام میشود ،مسئلۀ دیگری است؛ به سخن دیگر ،باید دید مورخ
چه موضعی در برابر منابع دارد و به چه معنا رأی نهایی خود را دربارۀ واقعۀ تاریخی استوار
میکند .رایجترین پاسخ را نظریۀ سنّتی تاریخ میدهد .بر مبنای این نظریۀ دیرپا ،آنچه در
اختیار مورخ است ،مجموعۀ اظهاراتی مرتب با آن واقعه است که از پی

به شکل حاضر و

آماده وجود دارند .کار مورخ تنها یافتن این اظهارات و آنگاه انتخاب آنهایی است کعه بعا
یکدیگر همخوانی دارند و با قرار گرفتن در کنار ه  ،از آن واقعۀ تاریخی روایتی منسج و
اعتمادکردنی میدهند .کالینگود این نوع تاریخنگاری را نوعی «سعره بنعدی» معیدانعد و
برای ردّ آن براهینی اقامه میکند که هستۀ تمام آنها ،خودمختاری مورخ در گزین

این

منابع و آنگاه نقد و تفسیر آنهاست (ر.ک؛ کالینگود911 :1982 ،ع.)911

رهیافت دیگر به روایتگراییع تاریخ به مثابۀ داستانع مشهور است که با وجود باور به
تفاوتهایی میان تاریخ و داستان ،برساخت آنها را شبیه ه میداند و هعر دو را حارعل
پیرنگسازی راوی یا راویان میداند .در واقع:
«پیوند تنگاتنگ تاریخ و روایت از این واقعیت آشکار معیشعود کعه در بسعیاری از زبعان هعا،
واژههای همسان یا تقریباً همسان برای آن دو بهکار میرود؛ معثالً Histoiret :و .Geschicht
هرچند آشکار است که داستان های زیادی وجود دارد که ساختگی هستند .بنابراین ،تاریخ به
شمار نمیآیند و شمار زیادی تاریخِ نوشتهشده در قال غیر روایی وجعود دارد .لعذا بعه نظعر

پژوهشنامۀ نقد ادبی و بالغت ،سال  ،8شمارۀ  ،1بهار و تابستان 511/1938

میرسد که پیوند میان تاریخ و روایت چیزی بعی

از پیونعدی تصعادفی باشعد» (اسعتنفورد،

.)948 :1931

نظریۀ روایتگرایی در تاریخ یا تاریخ به مثابۀ داستان در دهۀ شصت میالدی با کتعاب
فلسفۀ تحلیلی تاریخ ،اثر آرثر .سی .دانتو شعروع شعد .سعس

بعا تتبعع و تحقیعق افعرادی

همچون مرتن وایت ،و.ب .گالی ،پُل ریکور ،پُل وین ،هایدن وایت و غیره تداوم یافتهاست
(ر.ک؛ احمدی141 :1931 ،ع122؛ محمدپور995 :1931 ،عع .)945از میان اینان ،عالوه بعر ریکعور،
هایدن وایت با کتاب فراتاریخ :تخیعل تعاریخی در اروپعای سعدۀ نعوزده کعه رویکعردی
واسازانه دارد ،سرشناس شد .او در مقالۀ «طرحانعدازی تعاریخی و مسعئلۀ حقیقعت» نشعان
میدهد که در طرحاندازی یا پیرنگسازی موجود در روایتهای تاریخی داستانپعردازی از
گزارش خنثی خارج شده ،وجوه گفتمانی مییابد؛ به عبارتی دیگر ،واقعیعت بعه شعکل یعا
شکلهای خاص سامان مییابد (ر.ک؛ وایت82 :1983 ،ع )119و در مقالۀ «متن تعاریخی بعه
مثابۀ فرآورده ادبی» نیز تلقی تاریخ به مثابۀ داستان ،بحث پیرنگسازی در هر دو را به این
شکل برجسته میکند که از قدی این باور وجود داشتهاست که تاریخ ،بعازنمودِ حقعایق ،و
ادبیات ،بازنمودِ امر خیالی است ،امعا فراتعر از موضعوع بازنمعایی هعر دو ،شعیوۀ بازنمعایی
آنهاست که مبتنی بر پیرنگسازی و حاوی وجوهی از موضعگیری ،اعع ّ از گعزین

یعا

طرد است (ر.ک؛ همان92 :1983 ،ع .)14برای درک بهتر موضوع ،به تببین تفعاوت داسعتان و
طرحع پیرنگع پرداخته میشود که فرمالیستهای روس و ساختارگرایان فرانسوی در باب
آن سخن گفتهاند .این دو ارطالح روایتشناختی بعا تععابیری متفعاوت مطعرح شعدهانعد.
بوری

توماشفسکی در مقالۀ «درونمایگان» به تمایز میان فابیوال 1و سیوژت 5میپعردازد.

در نظر وی ،فابیوال مجموعهای از رویدهای بهه وابسته است کعه در طعول اثعر از آنهعا
باخبر میشوی  .این رویدادها میتواند با انواع نظ چیده و عرضه شود ،اما سیوژت شعکل
برساخته و نظ یافتۀ آن حکایت با ترتیبی خاص در یک اثر است (ر.ک؛ توماشفسعکی:1982 ،

 .)538در تلقی فرانسوی ،فابیوال و سیوژت با تعابیر داستان 9و گفتمان 4مطرح شعدهاسعت
1. Fabula
2. Siuzhet
3. Histoire
4. Discourse
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(ر.ک؛ مکعوئیالن .)14 :1988 ،امیل بنونیست تمایز میان داستان و گفتمان را با مثالهایی بعه
شرح زیر توضیح میدهد:
ع وی سفری به ایتالیا داشت.
ع رراحتاً به شما اعالم میکن که این طرز رفتار نفرتانگیز را نکوه

میکن .

بنا به تعری بنونیست ،جملۀ اول میتواند یک «داستان» باشد؛ زیعرا سعخن از عرضعۀ
حقایقی است که در برهه ای از زمان رخ دادهاست ،بیآنکعه گفتعه پعرداز در رونعد داسعتان
دخالت داشته باشد .عک

این قضیه دربعارۀ «گفتمعان» رعادق اسعت؛ یعنعی هعر گونعه

گفته پردازی که مستلزم وجود یک گوینعده و یعک شعنونده باشعد و در اولعی ،تمایعل بعه
تأثیرگذاری بر دومی وجود داشته باشد .این وضعیت ،به ویژه در مواجهه با مثال دوم نمعود
مییابد که در آن گوینده بهوضوح حضور خود را به واسطۀ نشانههای زیر اعالم میدارد:
ع فاعل گفتهپردازی به دلیل استفاده از ضمیر فعاعلی «معن» بعه خعود گوینعده ارجعاع
میشود .در ضمن ،او مخاط خود را «شما» خطاب میکند.
ع گوینده زمان گفتهپردازی را «حال» معرفی میکند.
ع وی به کمک گفتمان فراروایتی و به واسطۀ ایراد جملۀ رریح «من اعالم میکن که»...
به روند گفتهپردازی خود اشاره میکند.
ع وی با اظهار نظر شخصی در باب نحوۀ رفتار فرد مقابل کعه بعا واژگعانی چعون «نفعرت
انگیز» و «نکوه

میکن » مشخص شده است ،به ابراز نوعی گفتمان ارزیابیکننده دسعت

میزند (ر.ک؛ لینت ولت11 :1931 ،عع .)11در واقع ،شاید بتوان داستان و گفتمان را نوشتههایی
بسیار نزدیک به ه تصور کرد؛ زیرا:
«تمام هنرهای روایی ،بهویژه آن دسته که منشاء نوشتاری دارند ،تقلیدی هستند از شکلی از
داستان که در مراودات روزمره از آن استفاده میشود .گونههای روایی وجعود دارد کعه بایعد
بدانها به دیدۀ انشعابات و شاخههای گفتمان ادبی ،مذهبی ،روزنامهای و غیره ،یا به عبارتی
دیگر ،به دیدۀ فعالیتهای مختل فرهنگی نگریست .بدین سان ،سفرنامههعا ،نبردنامعههعا،
زندگینامهها ،رویدادهای گوناگون و حکایات اخالقی ،همگی مشمول ایعن تعریع خواهنعد
شد» (رواز55 :1983 ،ع.)59
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با این ور  ،گفتمان حاوی مداخلهگری آشکار و پنهان راوی در عمل روایتپعردازی
است و برساخت هر نوع گفتمان نسبتی تام با ارطالح مدالیته و وجهیت در زبانشناسی و
سبکشناسی دارد .وجهیت بهکارگیری ساختارهای وجهی و نشانگرهای زبانیع روایعی در
متن است که موضعِ راوی یا شخصیت را نسبت به موضوع سعخن نشعان معیدهعد (ر.ک؛

نورگارد و دیگران .)515 :1934 ،ژپ لینت ولت با اسعتناد بعه سعخنان امیعل بنونیسعت ،انعواع
گفتمان را بر اساس موضوع و ساختار موضعگیری راوی و راویع کنشعگر در پعنج دسعته
رورتبندی کردهاست1 :ع گفتمان وجهی5 .ع گفتمان توضیحی9 .ع گفتمان انتزاعی4 .عع
گفتمان عاطفی2 .ع گفتمان ارزیابیکننده (ر.ک؛ لینت ولت12 :1931 ،ع .)25مبنای طبقهبنعدی
و تحلیل در تحقیق حاضر ،پنج دستۀ مذکور است که جزئیات هر یک به شرح ذیل توضیح
داده میشود.
 .4انواع گفتمانسازی در سلجوقنامۀ نیشابوری
آنچه در قال انواع گفتمان در رورتبندی ژپ لینت ولت آمعدهاسعت ،هعر یعک حعاوی
رگههایی از موضعگیری ،اع ّ از جانبداری یا طرد است که مؤل ع راوی نسبت بعه سعخن
نقلشده ،در حعال نقعل و یعا حتّعی آنچعه نقعل خواهعد شعد ،پعی

گرفتعهاسعت .شعکل

موضعگیریها ،میزان تأثیر و کارکرد جداگانۀ هر کدام متفاوت است ،اگرچه کارکرد نهایی
و جمعی آنها ،تغییر در تولید و رواج واقعیت است .مصداقهای رورتبندی مذکور را بعه
شرح زیر میتوان در سلجوقنامۀ نیشابوری داللتیابی و تحلیل کرد.
 .1. 4گفتمان وجهی
یکی از راههای اطمینانبخشی و جل اعتماد مخاط در کن

روایتپردازی ،بهکارگیری

گفتمان وجهی است .در این نوع گفتمان ،راوی سعی میکنعد میعزان اطمینعان خعود را از
آنچه که روایت میکند ،بیان کند (ر.ک؛ همان )25 :تا اعتماد خوانندهع شنونده را جل نماید.
گفتمان وجهی که نوعی مداخله در تولید و رواج واقعیت محسوب میشود ،میتواند آشکارا
یا ضمنی باشد.
 .1. 1. 4گفتمان وجهیِ آشکار
در روایتهای تاریخی ،گفتمان وجهی آشکار ،گاهی در قال فرازبان و نوعی خودافشعایی
مؤل ع راوی نمود مییابد؛ بدین رورت که مورخ با فرازبعان از موضعوع در حعال روایعت
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فارله گرفته ،ادعا میکند که واقعیت گفتهشده یا در حال گفته شدن را خعود بعیواسعطه

درک کردهاست و یا از واسطهای معتمد به دست آوردهاست .این ویژگی در تعاریخ بیهقعی
بسیار رایج است (ر.ک؛  .)134 - 455 :1939اما همان طور که در مقدمۀ مقاله نیز ذکعر شعد،
در سلجوقنامۀ نیشابوری ،چنین خودافشایی فرازبانمحور به چش نیامد ،اما نوعی دیگعر از
گفتمان وجهی آشکار در این روایت نیشعابوری وجعود دارد کعه مؤلع ع راوی بعه شعکلی
مستقی در مقام کنشگر یا ناظر درگیر آن رخداد یا وضعیت است و به هنگام گعزارش آن،
حضور خود را نیز اعالم میکند .بر اساس همین حضور ،واقعیت را برای مخاط میسازد
یا پذیرفتنی میکند .سخن پیتر برگر و توماس الکمن مؤید این نظر است کعه معیگویعد:
«واقعیت زندگی روزمره بر محور «اینجا»یِ جس معن و «اکنعون» حضعور معن تنظعی و
تشکیل میشود» (برگر و الکمن .)92 :1982 ،دو نمونه از این حضور در مقام کنشگر یا نعاظر
به این شرح است :یک از آن وقتی است که راوی به هنگام سخن گفتن در باب ملکشاه از
جمله شکاردوستی است که به دستخطی اشاره میکند و خود بیواسطه آن را دیدهاست و
در آن از ماجرای شکار ملکشاه سخن رفتهاست ...« :و بغایعت شکاردوسعت بعود .بعه خع
ابوطاهر خاتونی دیدم که یک روز هفتاد آهو در ریدگاه به تیر زده بعود» (نیشعابوری:1995 ،

 .)95در موردی دیگر ،راوی سلجوقنامه به هنگام گزارش فتح قلعۀ دزکوه در ارعفهان بعه
دست سلطان محمدبن ملکشاه مشاهدۀ عینی خود را از آن چنین ذکر میکند ...« :و هر کعه
دزکوه به در ارفهان دیده باشد ،داند که آن پادشاه در دفع آن طایفه و فتح آن قلعه چه رنج دیعده و چعه
سختی کشیده .مدت هفت سال در آن مجاهدت نمود و نیاسود تا آن سدّ منکر از راه مسلمانان برگرفعت»

(همان .)93 :چنین سخنی حاکی از این است کعه در آنجعا بعودم یعا آنجعا را دیعدم؛ یعنعی
حضوری که به ساختن یا ثبت واقعیت انجامیدهاست.
 .5. 1. 4گفتمان وجهیِ ضمنی

5

نوعی دیگر از گفتمان وجهی را میتوان در روایعتهعای تعاریخی سعرا گرفعت کعه نعه
خودافشایی مورخ در باب واقعیتگویی است و نه نشعاندهنعدۀ حضعور وی در رخعداد یعا
وضعیت .اما نشانههای غیرمستقی و پوشیدهای به همراه دارد که میتواند به مثابۀ سندی
برای واقعیتگویی مفروض شده ،شنوندهع خواننده را مجاب کند .این نوع سخنپردازی را
میتوان گفتمان وجهی ضمنی دانست کعه در سعلجوقنامه بعه دو شعکلِ تورعی دقیعق
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جزئیات و مستندنمایی با حضور شخصیتهای مشهور به چش معیخعورد .در شعکل اول،
راوی با ذکر جزئیاتی دقیق از موضوع سخن ،مثل توری دقیق چهره و نمعای شعخص،
شیء یا مکانی را که حاکی از فارلۀ نزدیک وی با موضوع بازنمعایی اوسعت ،بعه شعکلی
ضمنی حضور خود در آن مکان یا زمعان را نشعان معیدهعد .یکعی از اشعکال ایعن نعوع
گفتمانسازی ،توری دقیق چهرۀ شاهان است:
«حلیت ملکشاه ،رورتی خوب و شمایل محبوب داشت .قدی تمام افراخته ،بازو به ضخمی مایل،
محاسنی گرد به چهرۀ سرخ سسید ،یک چش اندکمایه شکسته داشتی ،از عادت ،نه از خلقت ،و
جملۀ سالحها را کار فرمودی در سواری و گوی باختن و نیزه آختن به غایعت چُسعت و چعاالک
بود» (نیشابوری.)94 :1995 ،
« ...و اول پادشاهی او بعد از وفات برکیارق در سنۀ ثمان و تسعین و أربعمائه ،مدت پادشعاهی او
سیزده سال و عمرش سیوهفت سال ،حلیۀ او تمامباال ،کشیدهابرو و چهره به انعدکمایعه زردی
مایل ،سیاهمحاسن و انبوه به طول مایل( »...همان49 :ع.)44

در شکل دوم ،به جای نشان دادن حضور ضعمنی مؤلع ع راوی ،واقعیعت بعا حضعور
شخصیتهای مشهور مستند میشود .یکی از این موارد ،استناد به شعر شاعرانی است کعه
در باب آن موضوع یا شخص شعر گفتهاند و حضور زمانیع مکانی آنها واقعیت روایتشده
از طرف مورخ را تأیید میکند:
« ...و سلطان را در آن هنگام از ارفهان به جان بغداد نهضت افتاد .چعون بعه نهاونعد رسعیدند،
فدایی نظامالملک را کارد زد .ه به اغراء و اغواء تاجالملک و او در آن حال پیعر بعود و سعال از
هشتاد گذشته و در تحقیق آن فال علی ماجری گشت .سلطان نیز چون به بغعداد رسعید ،بععد از
هیجده روز وفات یافت .میان سلطان و وزیر کمتر از یک ماه بود .امیر معزی گوید:
رفت در یعک معه بعه فعردوس بعرین دسعتور پیعر
شععاه برنععا از پ ع او رفععت در مععاه دگععر
کرد ناگه قهر ایعزد عجعز سعلطان آشعکار
قهر یزدانی ببین و عجعز سعلطانی نگعر»
(همان)99 :

« ...و محمد یحیی که پیشوای اهل عراق و خراسان بود ،به زخ شکنجه بکشتند و کعادم
دستی که چندین سال مطلع علوم شرع و منبع احکام دینی بوده ،به خاک تیره بیاگندند .بعر
کسی دیگر چه ابقا و اعضا بود و خاقانی در مرثیۀ او میگوید:
فاضلتر از محمعد یحیعی فنعای خعاک
در دولت محمعد مرسعل نداشعت کع
وین کرد روز قتل دهن را فعدای خعاک»
و کرد روز تهلکعه دنعدان فعدای سعنگ
(همان21 :ع)21
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گفتمان وجهی از هر دسته که باشد ،با ادعای واقعیتگویی نهتنها خود در تولید و رواج
واقعیت مداخله میکند ،بلکه مقدمهای برای پذیرش سعایر گفتمعانهعا از جملعه گفتمعان
ارزیابیکننده است که به شکلی آشکارتر واقعیت را برساخته ،تثبیت میکنند.
 .5. 4گفتمان توضیحی
گفتمان توضیحی ،همچنان که از نام

برمیآید« ،گفتمانی است که راوی یا بهکعارگیری

آن توضیحاتی دربارۀ پارهای از عنارر داستان ارائه معیدهعد» (لینعتولعت .)12 :1931 ،ایعن
گفتمان شباهت زیادی با گفتمان وجهی دارد .اگر گفتمان وجهعی دررعدد تثبیعت اعتبعار
روایت نقلشده یا در حال نقل است ،گفتمعان توضعیحی افعزودهای اسعت کعه توضعیحی
نظریهمحور ،اع ّ از بوطیقایی و سبکی دربارۀ متن بیان میکند .آنجا کعه معورخ از بایعد و
نبایدهای تاریخنویسی یا بوطیقای تعاریخ سعخن معیگویعد ،سعخن وی از نعوع گفتمعان
توضععیحی اسععت .ایععن شععیوه در روای عتپععردازی کهععن کع وبععی

وجععود دارد ،ولععی در

داستان نویسی پسامدرن بسیار رایج است .از این نمونه در سعلجوقنامۀ نیشعابوری چنعدان
وجود ندارد و فق یک مورد در آغاز کتاب آمده که دربارۀ ارزش دان

تعاریخ و ضعرورت

آگاهی از آن است:
« ...و هر پادشاه عادل که از علوم شری بهره دارد ،شرف او نزد دیگر ملوک زیاده باشعد و بعه
درجۀ انبیاء نزدیکتر و علمی که ملوک را باید بعد از عل شریعت و مایحتعاج طاععت و توحیعد و
ارکان دین بدانند ،سیر ملوک و اخبار و تاریخ شاهانست و چون بعر آن واقع شعوند و سعیرت و
طریقت هر یک بخوانند ،آنچه خالرۀ مکارم اخالق گذشتگان و سب نام نیک در دنیا و ثواب و
مغفرت در عقبی بود؛ از بهر خود برگزینند و آن را پیشوا سازند و آنچه مذموم عقل و مکروه شرع
و نقل است ،رد نمایند» (نیشابوری3 :1995 ،ع.)11

گفتمان توضیحی نیز همانند گفتمان وجهی به شکلی دیگر از موضعوع دانع معورد
بحث خود دفاع ،و برای آن مشروعیت فراه میکند .وقتی راوی از بایعد و نبایعدهایی در
باب بوطیقا یا سبک روایتپردازی مورد بحث خود سخن معیگویعد ،بعیشعک ایعن الگعو
همانی است که خود رعایت میکند یا وانمود میکند که بدان پایبند است .با ایعن ورع ،
به شکلی سخن وی در تأیید نوشتار خود اوست.
 .9. 5. 4گفتمان انتزاعی
یکی از گفتمان هایی که راوی سلجوقنامه در روایت خوی مدام و پیوسته بهکار میگیرد،
گفتمان انتزاعی است .در واقع« ،گفتمان انتزاعی ،گفتمانی است کعه بعه واسعطۀ آن راوی
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اندیشههای عمومی و انتزاعی را بازتاب میدهد» (لینعت ولعت .)21 :1931 ،گفتمعان انتزاععی
کععارکردی تعمیم عی دارد .راوی موضععوع مععورد بحععث خععود را در کنععار قععوانین و قواعععد
جهانشمول یا ارول رایج در سنّت قرار داده ،به شکلی کلّعی تعمعی معیدهعد و از قبعل
همین تعمی را برای آنها مشروعیت فراه میآورد.
راوی سلجوقنامه با استفاده از آیات ،احادیث ،ضرب المثل و معوارد مشعابه از سعنت و
قواعد عام بهره میگیرد تا حُسن و قبح اعمال یا خوشایندی و رقتانگیزی احوال را توجیه
کند .این رویه که تمسک به انواع سنّت ،بهویژه نوع دینیع فرهنگعی آن تلقعی معیشعود،
یکی از مبانی اقتدار و شیوههای مشروعیتبخشی است (ر.ک؛ بعودون و بوریکعو 48 :1982 ،و

ون لیوون .)1932 :از مصداقهای تمسک به سنّت و تولید گفتمان انتزاععی در سعلجوقنامه،
تبیین امور با تقدیر است؛ برای مثال ،راوی به قصد تبیین قتل امیر در قطعۀ زیر دو بار بعه
بحث قضا و قدر استناد میکند:
« ...و آن چنان بود که از اوباش حش  ،غالمی چند به ردمۀ خود آن قلععه بسعتدند و کوتعوال
قلعه یوس را پی

تخت آوردنعد .سعلطان از او احعوال والیعت و چگعونگی و چنعدی لشعکرها

استکشاف مینمود .راست تقریر نمیکرد .فرمود که تا او را سیاست کنند .کوتوال چعون طمعع از
جان خود ببرید و قضای آسمانی دررسید ،کاردی از ساق موزۀ خود بیرون کرد و آهنعگ سعلطان
نمود .سالحداران و غالمان خواستند که او را بگیرند ،سلطان کمانی بر دسعت داشعت و بعر تیعر
خوی

اعتماد تمام .بانگ بر ایشان زد که دور شوید و از تیر اجل که در قضا بود ،غافل .کوتعوال

پیشدستی نمود و کاردی بر سلطان زد ،مجروح شد .از مقربان یکی خود را بر سلطان افکند .او را
نیز کارد زد ،بزیست و سلطان به جوار حق پیوست .قرب دو هزار غالم بیحمیت ایسعتاده بودنعد
که یکی را نام و ننگ آن نبود که یوس را هالک کند( »...نیشابوری.)58 :1995 ،

یا در موضع دیگری ،عدم موفقیت سلطان را در دفع غوزان ،با تکیه بر «تقدیر» تفسیر
میکند:
« ...اما دولت سلطان پیر شده و تقدیر آسمان خالف تدبیر ایشان آمد:
را عنعععان تابعععد

خواسعت تعا از مصعاف کعردن غعوز

مرکع ع خعععوی

نتوانسعععت چعععون قضعععا آن بعععود

چعععون نمایع عد اجعععل ،قضعععا آیع عد

 ...و غوزان از رحمت و عاطفت پادشعاه ناامیعد شعدند .جعان را جهعت حفعا خعانومعان
کوشیدند و به یک حمله لشکر سلطان بشکستند( »...همان.)43 :
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گفتمان انتزاعی تظاهر به ه سویی با قواعد کلّی و نظ های بنیادین اسعت و معنعای
کمینهای آن حاوی این است که رخداد یا وضعیت موجود در چرخۀ نظ اتفاق افتادهاست.
این گونه تلقی خود نوعی طبیعیسازی یا طبیعینمایی واقعیتِ برساخته است.
 .4. 5. 4گفتمان عاطفی
شکلی دیگر از گفتمانسازی وجود دارد که راوی بر مبنای عواط خود نسبت به اوضعاع،
اشیاء و اشخاص به شکل جانبدارانه یا از روی ک اعتنایی یا انزجار موضعگیری میکند .در
تعری این نوع گفتمان چنین آمدهاست« :گفتمانی است که راوی احساسات و ععواطفی را
که داستان در او برمیانگیزد ،بیان میکند» (لینت ولت .)21 :1931 ،گفتمعان ععاطفی حعاوی
جهتمندی راوی و جهتگیری آشکار روایت است که از دیرباز در مقعام یکعی از وظعای
خطی آمدهاست .از نظر سیسرو ،هر خطی سه وظیفه دارد :ال ) مجذوب کعردن بعا جعا
انداختن اعتبار خطی  .ب) آموختن ،یعنی عرضۀ پیام بعا اسعتدالل .ج) منقلع کعردن بعا
انباشتن مخاطبان از احساس (ر.ک؛ پراتکانی و ارُنسون .)91 :1989 ،گفتمعان ععاطفی همعان
وجه سوم وظیفۀ خطی است که در ژانرهای دیگر ،از جمله متون تعاریخی هع بعهوفعور
دیده میشود .یک نمونۀ آن ،موضعگیری راوی برای سلطان مسعود و افسوسخوری برای
وی آشکار است:
« ...و بِنه و غارت مشغول شدند .سلجوقیان از هر گوشهای رجعت کردند و بعد از مصعافی
سخت لشکر مسعود را به زاری و خواری بکشتند و پانصد هزار دینار سرخ و سالح چهارپعای
بیاندازه غنیمت برداشتند و از اتفاق نامحمود ،مسعود را در هند قضیهای رادر شده بود کعه
او را مجال توق در خراسان نبود .به حس مصلحت و اقتضای وقعت ،از سعرِ ضعرورت بعا
سلجوقیان رلح کرد» (نیشابوری.)14 :1995 ،

در نمونهای دیگر ،راوی با نقل شعری ،نسبت به حقناشناسی انزجار نشان میدهد:
«ملک عالءالدّین حسین و علی خیری هر دو گرفتار شدند .سعلطان بفرمعود تعا علعی
خیری را به دو نی زدند به زیر رایت ،و ملک حسین را اسیر با خود داشت .عاقبت حسین
را به دست خواجه منقال خازن بازدادند و اسیران غور را آزاد کرد و زبعان ایعام ایعن بیعت
میسراید:
چو کفعر نعمعت بشکسعت گعردن
کععه بای عد بععر س عرِ خععاک نوشععتن

چنععان گفتنععد یکسععر حععقشناسععان
کععه لعنععت بععر روان ناسساسععان»
(همان42 :ع)48
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گفتمان عاطفی با همراه کردن مخاط در پذیرش واقعیتی که به شکلی ویعژه تولیعد
کرده یا در حال تولید و رواج آن است ،نق

بسزایی دارد.

 .2 . 5. 4گفتمان ارزیابیکننده
گفتمان ارزیابیکننده ارعلیتعرین ویژگعی گفتمعان ع در معنعای ارعطالحی آنعع یعنعی
موضعگیری را به شکلی آشکارتر نمایعان معیسعازد .مدالیتعه و جهعتمنعدی در گفتمعان
ارزیابیکننده چشمگیر است .ارزیابی به لحا ساختار میتواند توریفی ،هنجاری ،ارزشی و
تجویزی باشد (ر.ک؛ هولمز95 :1982 ،ع )91و از نظر موضوع ه معیتوانعد مبنعای اخالقعی،
زیباییشناختی و لذتجویانه داشته باشد .این نوع گفتمان با هر سعاختار و موضعوعی کعه
باشد ،یکی از راههای مشروعیتبخشی به موضوع سخن است (ر.ک؛ ون لیوون.)1932 :
ژپ لینت ولت «ور ها ،قیاس ها و تفسیرهایی را که راوی به واسعطۀ آن هعا بتوانعد
حکمی ذهنی یا اظهار نظمی اخالقی را دربارۀ داستان یا کنشگران دخیل در داستان ارائعه
کند» (لینت ولت« ،)13 :1931 ،گفتمان ارزیابیکننده» مینامد .سعلجوقنامه مشعحون از انعواع
ارزیابیهاست؛ برای مثال:
« ...و معلوم است که در مدت ایام و سیرت پادشاهان عراق و خراسان از طاهریعه و رعفاریه و
سامانیه و غرچقیه و دیالمه و غوریه و سلجوقیه سالطین بزرگوارتر و بر رعیعت مشعفقتعر از آل
سلجوق نبودند و چندان خیرات که در دولت سالطین آل سلجوق ظاهر و انشا گشعت ،از احیعای
معال دین و تشیید قواعد مسلمانی و بنای مساجد و رباطات و قناطر و ادرار و افطار و اوقاف کعه
بر علما و سادات و زهاد و ابرار که در هیچ روزگار نبوده و آثار آن در ممالک اسالم ظاهر است و
اجتهادی که فرموده در غزوۀ کفار و دفع و قهر اشرار وسیعی که به ایام دولت خلفا کردهانعد ،بعر
روی روزگار و رفحۀ جبین لیل و نهار باقی است .پ
ایشان اقتدا کردن ،سب تأکید دین و تأسی

ملوک روزگار را بعدداب و سِعیر پسعندیدۀ

قواعد مملکت باشد» (نیشابوری.)11 :1995 ،

از آنجا که گفتمان ارزیابیکننده برای تثبیت و قطعیتبخشعی بعه برسعاخت واقعیعت
بهکار میرود ،معموالً به هنگام اظهار از سایر انواع گفتمان ه در مقعام مقدمعه و زمینعه
بهره میبرد .در سلجوقنامه هع گفتمعان ارزیعابیکننعده اغلع بعا سعایر انعواع گفتمعان
درآمیختهاست .در نمونهای ،گفتمان ارزیابیکننده با تکیه بر گفتمان وجهی ضعمنی و بعه
شکل ترکیبی وجهی ع ارزیابانه سامان یافتهاست .در سطرهای پایانی سلجوقنامه ،مؤلع ع
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راوی ارزیابی خود را با قید «معاینه مشاهده میافتد» که مدالیته و وجهیعت منعدرج در آن
حاکی از اطالع و مشاهدۀ مستقی اوست ،بیان میکند:
« ...اظهار آثار سل و خصایص پادشاهی و امارت جهانداری معاینه مشاهده معیافتعد و عالمعت
جهانداری بر رفحات وجنات ناریۀ او معین میشود ،امید بندگان و امرای دولت در ایام سلطنت
او با استدامت میپیوندد و هیچ پادشاه را از پدر و جد این خصایص نبوده و این ممالک به ارث به
ایشان نرسیده که بدو رسید .امید است که به فیض حق تعالی این کمعال عقعل و وفعور علع و
شمول حل و نشر عدل و کمال تیقّا و تحفّا و شجاعت و عفّت نفْ

و علمادوسعتی و خع و

بالغت و چابکسواری و نیزه آختن و هنر و فرهنگ باختن و آنچه الیق و مستح حالت ملعوک
باشد که او را در عنفوان جوانی و مطلع زندگانی که حق تعالی ارزانعی داشعته ،هعر روز دولتعی و
نعمتی و موهبتی دیگر چون عمر و دولت درمیافزاید تا به فرق و قدم تاج و تخت را میآرایعد و
این خصال خوب و خصایص محبوب به جایی برسعد کعه فهع عقعال از ادراک آن قارعر آیعد»
(همان.)84 :

مورد دیگر ،بهرهگیری از گفتمان انتزاعی است .نمونۀ ذیل را باید انتزاععیع ارزیابانعه
خواند که در آن مبنای ارزیابی با استناد به سنت دینی و آیاتی با مضعمونی جهعانشعمول
تثبیت شدهاست:
«طغرل را مُلک مهنّا نبود .به جان خوزستان میرفت .خواجه قوامالدّین درگزینی را که وزیر او
بود ،بیاویخت در اشتر؛ چه سرگردانی خوی

همه از او میدانست و از نحْنُ قسمْنا بیْنهُ مَّعِیشتهُ ْ

فِي الْحیاةِ الدُّنْیا نمیاندیشید و رفعْنا بعْضهُ ْ فوْق بعْضٍ درجاتٍ نمیدانست .الجرم زید و عمر را در
کار ارادت باری تعالی شریک و معاون میکرد تا از ناگعاه در تسعع عشعرین خمع

مائعة بعه درِ

همدان وفات یافت .عمرش بیستوپنج سال ،پادشاهی سه سال .حلیعت او سعرخ ،چهعره فعراخ،
پیشانی کشیده ،محاسن ذوابه ،درازقامت بهاعتدال( »....همان.)22 :

افععزون بععر ایععنهععا ،راوی سععلجوقنامه از گفتمععان ع عاطفی هع در تثبیععت گفتمععان
ارزیابیکننده بهره بردهاست .در قطعۀ ذیل ،برای تبیین و ارزیابی پیروزی سعلطان ،نفعرت
خود را از سساه دشمن با الفاظی همچون «الجرادُ المنشور» معینامعد و خعاک بعر سرشعان
میپاشد:
« ...سلطان و امرا بعد از ادای فرض و سنن و ایراد اوراد روی به قتل خصمان آوردنعد و آن ...و
الجراد المنشور بعدد الرمل والنمل در حال به استقبال آمدند و در مقابله به مقاتله بایستادند .چون
وعدۀ موعود محقق گشت ،لشکر اسالم بهیکبار آواز تکبیر برآوردند و تأیید الهی و یمن فرّ الهعی
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به دلی قوی و سینۀ منشرح بر قل اعداء چاه کردند .ورع ایشعان کعه از کعوه آهنعی قعوی و
محک تر بود ،کا .....المنقوش به دست ادبار و نحوست خاک بر سرِ کفار پاشیدند» (همان.)52 :

بععا ایععن ور ع  ،مؤلع ع راوی سعلجوقنامه معتبرنمععایی نهفتععه در گفتمععان وجهععی،
طبیعیسازی گفتمان انتزاعی و احساسانگیزی را مالزمِ گفتمان عاطفی در خدمت گفتمان
ارزیابیکننده میگیرد و واقعیت برساختۀ خود را تثبیت میکند.
 .2نتیجه
مؤل ع راوی سلجوقنامه بیآنکه با به کارگیری فرازبان از متن فارله بگیعرد و بعه شعکل
خودافشایی از اعتبار روایتپردازی خود در بازنمایی واقعیت دفاع کند ،به شکلهایی دیگر،
داستان پردازی را به سوی انواع گفتمانسازی سوق دادهاست که حاکی از مداخله در تولید
واقعیت یا رواج واقعیتهای برساختهاست .دستهای از گفتمانسازی از نوع وجهی است که
به قصد معتبرنمایی روایتِ منقعول یعا در حعالِ نقعل مطعرح معیشعود .در ایعن دسعته از
گفتمانسازی ،گاهی مؤل ع راوی یا مورخ سلجوقنامه به تجربعۀ مسعتقی خعود در مقعام
«کنشگر ع ناظر» اشاره میکند که فالن دستخ یا فالن مکان را دیدهاست .در معواردی
ه به شکلی ضمنی پای حضور خود یا دیگران را به میعان معیآورد؛ بعدین رعورت کعه
گاهی به توری دقیق جزئیات چهرۀ شاهان میپردازد که حاکی از وجود فارعلۀ مکعانی
نزدیک به راح چهره یا حضور ادراککننده در کنار موضوع سخن است .گعاهی هع بعا
مستندنمایی مبتنی بر همزمانی رخدادها و وضعیتها با شعر شاعران ،ه حضوری «شاعرع
رخداد» را به رورت زمانی ع مکانی نشان میدهد .داللتپردازی بعا نشعانگرهای حضعور،
افزون بر اینکه تکاپویی ضمنی بعرای نمعای

بازنمعایی بعیطرفانعۀ واقعیعت و بعاور بعه

عینیتگرایی است ،زمینهای برای تثبیت انواع دیگر گفتمان هع اسعت .پع

از گفتمعان

وجهی ،نوبت به گفتمان توضیحی میرسد که در مقام مکملِ گفتمان وجهی و بعا همعان
کارکرد اعتباربخشی به روایت ع البته این بار معتبرنمعایی موضعوع روایعت ع ارزش دانع ِ
تاریخ را در کنار شریعت برجسته میکند .این نوع گفتمان جز یک مورد مشاهده نشد ،امعا
گفتمان انتزاعی با محوریتِ موتی تقدیر بهوفور در سلجوقنامه وجود دارد .مؤلع عع راوی
سلجوقنامه با تکیه بر آیات ،احادیث و امثالِ همسو با مفهعوم تقعدیر ،پیوسعته رخعدادها و
وضعیتها ،اع ّ از خوب یا بد را تفسیر نموده ،بعه مثابعۀ نظمعی بنیعادین آنهعا را توجیعه
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کردهاست که همین نمای

امور در چرخۀ نظ  ،خعود منجعر بعه طبیععینمعایی وقعایع و

پذیرش و مشروعیت آنها شدهاست .دستۀ دیگر گفتمانسازی از نوع ععاطفی اسعت کعه
مؤل ع راوی با انواع جان داری و طرد یا طل خیر و شر ،موضعگیری خود را نسعبت بعه
اشخاص یا رخدادها نشان دادهاست .ایعن شعکل از گفتمعان فقع بعه قصعد بعرانگیختن
احساسات مخاط برای همراهی با گوینده است که مورخ سلجوقنامه به شیوۀ خطیبان در
بازنمایی واقعیت بهوفور از آن بهره بردهاست .آخرین دستۀ گفتمانسازی در سلجوقنامه از
سنخ ارزیابیکننده است .بهکارگیری این نوع گفتمان با دربردارندگی جنبعۀ رعدور حکع ،
همراه با سایر گفتمانها سب شدهاست تا واقعیت یا واقعیتهای در حعال شعکلگیعری و
شکل گرفته با کمک معتبرنمایی گفتمان وجهی و توضیحی ،طبیعینمایی گفتمان انتزاعی
و برانگیزندگی گفتمان عاطفی تثبیت شود.با این ور  ،انعواع گفتمعانسعازی بعا قابلیعت
مشروعیتبخشی یا مشروعیتزدایی ،شکل یا شکلهایی از واقعیت را که در مثالها نشان
داده شد ،به نفع یعا علیعه کسعانی سعامان دادهاسعت .برسعاخت معذکور در تعاریخنگعاری
ظهیرالدّین نیشابوری را میتوان برآمعده از سعنّت تعاریخنویسعی آن عصعر ،فرهنعگ نیعز
پشتوانههای اخالقی و معرفتی مؤل ع راوی دانست.
پینوشتها
 .1برای توضیح گفتمان وجهی به شمارۀ 4ع1ع 5همین مقاله رجوع شود.
 .5گفتمان وجهی ضمنی در طبقهبندی ژپ لینت ولت نیامدهاست.
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