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 چکیده
 ،مسعتقی  غیر یعا  ییخودافشعا کننعد بعه رعورت     های کالسیک فارسی سععی معی   سیاری از راویان تاریخب

« راویِ ع مؤلع  »از میعان ایعن مورخعان،     ؛خود را با مخاطع  در میعان بگذارنعد    طرفی گرایی یا بی عینیت

معتن   درونآشعکارا در   ،ر و معلمی دو تعن از شعاهان سعلجوقی   ها خدمت در دربا با وجود سال سلجوقنامه

هایی از تکعاپوی غیرمسعتقی  وی    توان به شکل ولی با ارجاع به نشانگان متنی می ،کند چنین ادعایی نمی

تعا ضعمن جلع      نمایاندبگیری  ست، دقیق و خالی از موضعکند روایت خود را در دست یافت که سعی می

سعازی و   یا رواج دهد. ایعن نوشعتار انعواع گفتمعان     دنها را به شکلی ویژه تولید ک یتاعتماد مخاط ، واقع

  هعای تعاریخی آل   در برساختن واقعیت یعا واقعیعت  را  سلجوقنامهراوی -مول  ۀآگاهانه یا ناآگاهان ۀمداخل

نیعز بعا تکیعه بعر     و « گفتمان»و « داستان»شناختی  تمایز نهفته در دو ارطالح روایت با استناد به ،سلجوق

دهعد کعه    است. نتیجعه نشعان معی    بندی و تحلیل کرده بندی ژپ لینت ولت طبقه انواع گفتمان در رورت

نده با کن دانسته یا نادانسته در قال  انواع گفتمان وجهی، توضیحی، انتزاعی، عاطفی و ارزیابی یراو ع مؤل 

 ،کعه پیامعد آن   اسعت  تثبیت کرده یا سطوحی از واقعیت را به نفع یا علیه کسانی سوق داده ،ها آنفروعات 

 .ستها زدایی از آن بخشی به برخی رخدادها و اشخاص یا مشروعیت مشروعیت
 

 .، داستان، گفتمانییگرا تینیع، واقعیت، سلجوقنامهروایت تاریخی، سلجوقیان، کلیدی:  یها واژه
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 مقدمه .1

 ینعوع  یالقعا  دررعدد  یخیتعار هعای  روایعت  کالسیک فارسعی،  یسینو خیتار عرف طبق

راویعان  ع  مؤل  ،بر همین اساس .است تیواقعمعرفی  درنکردن  یدستکار و ییگرا تینیع

 شعکل  بعه  چعه  و افشعایی خود ینعوع  بعا  و  یمسعتق  رعورت  به چه ها تیرواین دسته از ا

 را ل یا در حال نقلونقمطرفی خود و رحت روایت  یب کنند یم یسع و ضمنی  یرمستقیغ

بنعا بعه وجعه     ،اخالقعی کعن    ۀفراتر از جنب یتلق نوع نیا .کنند تر برجسته مخاط  یبرا

 یهعا  تیع روا انیع راو انیع م دیرباز از، شود یم دهینام ییگرا تینیع ینوع که معرفتی سخن

 کعه  یخیتار یها کتاب انیراو ع مؤل  ،یرانیا ینگار خیتار تسنّ در .است بوده جیرا یخیتار

 ،هعا  یکعی از ایعن کتعاب   . سعتند ین یمسعتثن  قاععده  نیا از ،دارد زین یادب ۀربغ نوشتارشان

 ازدر نظعر بسعیاری از محققعان تعاریخ     نیشابوری است. این کتاب  الدّینظهیر سلجوقنامۀ

 دولت خیتار باب در .است رانیا ۀسالجق خیتار ۀارزند منابع از و شش  قرن مه  های ابکت

 بعا  نیشعابوری  ۀسعلجوقنام  یول ،وجود دارد یفارس و یعرب به مه  کتاب نیچند ،سالجقه

 و عیبعد  مطالع   لحعا   از خواه مطال ، در اختصار نیز و رفحات یکم و حج  تقلّ ۀهم

 یبععد  نامورخ ۀهمو  دارد یمهم گاهیپا نثر یروان و یسادگ لحا  از خواه ،یخیتار قیدق

منبعع ارعلی    ،بعرای مثعال   ؛انعد  جسعته  سعود  کتع   نیع ا از یلجوقسع  عصر عیوقا انیب در

 یعنع ی ،سعلجوقنامه  مؤلع   از .اسعت  بعوده راوندی همعین کتعاب    الصدورةالصدور و آیةراح

 کتععاب منععدرجات از فقعع  و سععتین دسععت در یادیععز اطالعععات یشععابورین الععدّینریظه

 ،یسعلجوق  نیسعالط  از تعن  دو برگعردن   یتعلع  حق یو که افتیدر توان یم الصدورةراح

 ۀبعه مثابع   سخن این .(14: 1981 راونعدی، ر.ک؛ ) است داشته مسعود سلطان و طغرل سلطان

منجعر بعه ایعن بعاور      ،بعرای بسعیاری از محققعان    متنعی  برون 1«گفتمان وجهی» شکلی از

 بر افزون و است شتهدا یآگاه پرده پشت عیوقا از مسلماً یمقام نیچن راح  که است شده

 امور قیدقا توانست یم احتماالً و است بوده مأنوس و محشور یسلجوق اردرب بزرگان با ،آن

 زیع ن نیچنع  کعه  چنعان  ؛کنعد  قیع تحق یلشکر و یکشور رجال یعنی ،اندرکاران دست از را

اسعکات   ؛1981کاهن: ر.ک؛ ) است گذاشته ادگاری به خود از ارزنده و قیدق یخیتار و است کرده

 .(98 :1931 ،یائنو ؛ 534ع588 :1931میثمی، 
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راویعان  بسعیاری از مورخعان و   برخالف متنی فوق که بگذری ،  از گفتمان وجهی برون

بعا   کند ینم یسع یمتن درون به شکل سلجوقنامه یراوع  مؤل ، فارسی تاریخی یها کتاب

 و قیع دق ،ینع یع ینگعار  واقععه  ینعوع  از اعتبار روایت خود دفعاع کنعد و آن را  خودافشایی 

معتن   دررا بعاور و تکعاپویی   چنین  توان یم مستقی ا به شکل غیر، امنشان دهد طرفانه یب

با استناد به تمایز مندرج در دو ارعطالح   را یو گفتار  یبخواه اگر ،بر همین اساس یافت؛

از مععرز  ،، بازنمععایی وی از واقعیععت  یبسععنج «گفتمععان» و «داسععتان» یشععناخت تیععروا

وی  سعخنان  ،به عبارتی دیگعر  است؛ شدهسوق داده  یساز گفتمانبه سوی  یپرداز داستان

است  در متن اتفاق افتادهمندی است که خواسته یا ناخواسته  ع گفتمان و جهتامبتنی بر انو

 ییبازنمعا  ،مقالعه  نیع ا در است. را به شکلی ویژه برساخته ها تیواقعیا و همین امر واقعیت 

 و «داسعتان  ۀاریخ به مثابع ت»ثر از رهیافت تأ با نیشابوری الدّینظهیر ۀسلجوقنام در تیواقع

 یبنعد  رورت نیز با تکیه بر ، وگفتمان و داستان ارطالح دو انیم نهفته زیتما فرض  یپ

 است. و تفسیر یبند طبقهدر باب انواع گفتمان،  ولت نتیل ژپ

 پژوه  ۀپیشین .5

 خعان  لیاسعماع  رزایع م ۀاولین نوشت ،سلجوقنامه تحقیقی معارر در باب هایاز میان نوشتار

پیوند  ، دربارۀاست که ضمن معرفی کتاب سلجوقنامهمصحح  (1919) افشار« الملکدیمح»

آثعار تحقیقعی    ۀموضوع بقی ،است. این پیوند و تعامل راوندی با آن سخن گفته الصدورةراح

با معیار  (1982) یلیکم عامل مذکور رانیشابوری و کتاب اوست. ت الدّینظهیر ۀموجود دربار

 آن را زیعر عنعوان  نیعز   (1988) پعور  یراسعت  . آزادیان واست کردهی رسانتحال یا اقتباس بر

 ۀاثر نیشابوری و راونعدی در مقالع   ۀ. مقایساند کردهمطرح « بررسی انتحاالت ادبی راوندی»

 معرفیطوری که برای ه ب ،است با شکلی دیگر آمده (1939)قولنجی  و جنگجو آذر  یترکمن

 توانعد  یمع که بعه شعکلی ضعمنی     اند پرداختهید متن ساختار در مواردی به تببین بافت تول

 سلجوق  آل خیبه هنگام گزارش تارکه هایی است  موارد آن ۀد. بقیبحث حاضر باش ۀپشتوان

 .کنند یمه  مطرح  سلجوقنامهدر باب  یا انهیگو یکلّ سخنان کوتاه و

 مبانی نظری. 9

نگعاه  همعان   دیعدگاه اول  .دارددو دیدگاه در باب مواجهه با واقعیت وجود  ،ینگار خیتاردر 

 یعا  هعا  تیواقع که دینما یمچنین  و است که به جدایی ذهن و عین باور دارد انهیگرا تجربه
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در باب تعاریخ کعه    این برداشت .دنکننده وجود دار مستقل از آگاهی ادراک ،مدرکات حسی

د کعه از  دار ریشه در فلسفۀ ارعالت تجربعه   ،اوج گرفت نوزده همسو با پوزیتیویس  قرن 

در که تکاپوی مذکور  البته .(94: 1928 کار،ر.ک؛ ) است الک تا برتراند راسل تداوم یافتهجان 

 یعی گرا تجربعه ت از سعنّ  تعر   یپع معروف است،  ه  ییگرا تینیعتاریخی به  یشناس روش

شامل  دومدیدگاه  .است داشتهوجود  کالسیک یها خیتاردر نگارش  به شکلی دیگر فلسفی

گوناگون در اواخر قرن  یها یشناس روشکه با  است یستیالئر ضدّز باورهای ا یا مجموعه

اسعت کعه در آرای افعرادی     ییگرا خیتار ،ها یکی از آن شکل گرفت. بیست و قرن  نوزده 

 (.914عع 919: 1931 محمعدپور، ر.ک؛ ) اسعت  یافتعه همچون کروچه، دیلتای و کعالینگوود نمعود   

هعر   ۀل دربعار تأمع  کعه  دهد یمتی نشان سنّ ۀج در نظریمندر ییگرا تینیع با ردّ کالینگوود

اینکعه  امعا   .شعود  یمآن واقعه ممکن  مانده از یجا منابع بر ریتفس با ،یخیخاص تار ۀواقع

مورخ باید دید  گر،ی؛ به سخن داست یگریدلۀ ، مسئشود یمچگونه انجام  ریتفس نیخود ا

استوار  یخیتار ۀواقع ۀخود را دربار یینها یرأ ر برابر منابع دارد و به چه معناد یچه موضع

پا، آنچه در رید یۀنظر نیا یبر مبنا .دهد یم خیتار یتسنّ یۀپاسخ را نظر نیتر جیرا. کند یم

 به شکل حاضر و  یمرتب  با آن واقعه است که از پ یاظهارات ۀمورخ است، مجموع اریاخت

کعه بعا    است ییها انتخاب آن اهآنگ اظهارات و نیا افتنیتنها  آماده وجود دارند. کار مورخ

منسج  و  یتیروا یخیتار ۀاز آن واقع کنار ه ، با قرار گرفتن در دارند و یهمخوان گریکدی

و  دانعد  یمع  «یبنعد  سعره  »نوعی  را ینگار خیتارنوع  نیا نگودیالک. دهند یم یکردناعتماد

 نیا ن یرخ در گزمو یخودمختار ها، تمام آن ۀکه هست کند یماقامه  ینیآن براه ردّ یبرا

 (.911ع911: 1982 نگود،یالکر.ک؛ ) هاست آن ریتفس و نقد آنگاه منابع و

که با وجود باور به  مشهور است ع ۀ داستانبه مثاب خیتارع  ییگرا تیروا بهرهیافت دیگر 

هعر دو را حارعل    و داند ها را شبیه ه  می برساخت آن تان،میان تاریخ و داس ییها تفاوت

 واقع:در  .داند یماوی یا راویان ر یساز رنگیپ
 ،هعا  زبعان از  یاریبسع  در کعه  شعود  یمع  آشکار تیواقع نیا از تیروا و خیتار تنگاتنگ وندیپ»

. Geschicht و Histoiret :معثالً  ؛رود یم کار به دو آن یبرا همسان باًیتقر ای همسان یها واژه

 به خیتار ،نیبنابرا. دهستن یساختگ که دارد وجود یادیز یها داستان که است آشکار هرچند

 نظعر  بعه  . لعذا دارد وجعود  ییروا ریغ قال  در شده نوشته خِیتار یادیز شمار و ندیآ ینم شمار
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 ،اسعتنفورد ) «باشعد  یتصعادف  یونعد یپ از  یبع  یزیچ تیروا و خیتار انیم وندیپکه  رسد یم

1931 :948). 

با کتعاب  شصت میالدی  ۀدهدر  داستان ۀیا تاریخ به مثاب تاریخ در ییگرا تیروا ۀنظری

 افعرادی  سعس  بعا تتبعع و تحقیعق     شعروع شعد.   دانتو .سی .آرثر اثر ،تحلیلی تاریخ ۀفلسف

 است یافتههایدن وایت و غیره تداوم ل وین، پُل ریکور، پُ گالی، .همچون مرتن وایت، و.ب

ر ریکعور،  ه بع عالو ،از میان اینان (.945عع 995: 1931 پور،محمد ؛122ع141: 1931 احمدی،ر.ک؛ )

کعه رویکعردی    نعوزده   ۀفراتاریخ: تخیعل تعاریخی در اروپعای سعد    هایدن وایت با کتاب 

نشعان   «حقیقعت  ۀلانعدازی تعاریخی و مسعئ    طرح» ۀاو در مقالسرشناس شد. واسازانه دارد، 

از  یپعرداز  داستانتاریخی  یها تیرواموجود در  یساز رنگیپاندازی یا  که در طرح دهد یم

واقعیعت بعه شعکل یعا      ،به عبارتی دیگر ؛ابدی یمشده، وجوه گفتمانی گزارش خنثی خارج 

متن تعاریخی بعه   » ۀو در مقال( 119ع82 :1983ر.ک؛ وایت، ) ابدی یمخاص سامان  یها شکل

در هر دو را به این  یساز رنگیپ بحث ،داستان ۀتلقی تاریخ به مثاب نیز «ادبی مثابۀ فرآورده

و  ،حقعایق  بعازنمودِ  که تاریخ، است داشتهباور وجود  که از قدی  این کند یمشکل برجسته 

بازنمعایی   ۀفراتعر از موضعوع بازنمعایی هعر دو، شعیو     امعا   ،ستا لیامر خیا بازنمودِ ،ادبیات

گعزین  یعا    از اعع ّ  ،یریگ موضعو حاوی وجوهی از  یساز رنگیپ مبتنی بر هاست که آن

داسعتان و   تفعاوت  ، به تببینوعبرای درک بهتر موض (.14ع92: 1983 ر.ک؛ همان،) استطرد 

باب  درفرانسوی  انیساختارگراروس و  یها ستیفرمالکه  شود یمپرداخته  ع پیرنگع  طرح

 .انعد  شعده بعا تععابیری متفعاوت مطعرح      یشناخت تیروااین دو ارطالح  .اند گفتهآن سخن 

 .پعردازد  یم 5و سیوژت 1والبه تمایز میان فابی« گانیما درون» ۀمقال در یتوماشفسک  یبور

هعا   وابسته است کعه در طعول اثعر از آن    ه  از رویدهای به یا مجموعهوال ی، فابنظر وی در

شعکل   توژیاما س ،با انواع نظ  چیده و عرضه شود تواند یماین رویدادها  . یشو یمباخبر 

: 1982 توماشفسعکی، ر.ک؛ ) است آن حکایت با ترتیبی خاص در یک اثر ۀیافت برساخته و نظ 

 اسعت  شعده مطرح  4و گفتمان 9 یر داستانبابیوال و سیوژت با تعاف ،در تلقی فرانسوی .(538

                                                           
1. Fabula 

2. Siuzhet 
3. Histoire 

4. Discourse 
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بعه   ییها مثالبا را  گفتمان و داستان تمایز میان ستیبنونامیل  (.14: 1988 مکعوئیالن، ر.ک؛ )

 :دهد یمشرح زیر توضیح 

 .داشت ایتالیا به یسفر یوع 

 .کن  یم نکوه  را زیانگ نفرت رفتار طرز نیا که کن  یم اعالم شما به رراحتاًع 

 ۀعرضع  از سعخن  رایع ز ؛باشد «داستان» کی تواند یم اول ۀجمل ،ستیبنون  یتعر به بنا

 داسعتان  رونعد  در پعرداز  گفتعه  آنکعه  یب ،است داده رخ زمان از یا برهه در که است یقیحقا

 گونعه  هعر  یعنع ی ؛اسعت  رعادق  «گفتمعان » بعارۀ در هیقض نیا عک  .باشد داشته دخالت

 بعه  لیع تما ،یاولع  در و باشعد  شعنونده  کیع  و نعده یگو کی وجود مستلزم که یپرداز تهگف

 نمعود  دوم مثال با مواجهه در ویژه هب ،تیوضع نیا .باشد داشته وجود یدوم بر یرگذاریتأث

 :دارد یم اعالم ریز یها نشانه ۀواسط به را خود حضور وضوح به ندهیگو آن در که ابدی یم

 ارجعاع  نعده یگو خعود  بعه  «معن » یفعاعل  ریضم از استفاده لیدل هب یپرداز گفته فاعل ع

 .کند یم خطاب «شما» را خود مخاط  او ،ضمن در .دشو یم

 .کند یم یمعرف «حال» را یپرداز گفته زمان ندهیگوع 

 ...«که کن  یم اعالم من» حیرر ۀجمل رادیا ۀواسط به و یتیفراروا گفتمان کمک به یوع 

 .کند یم اشاره دخو یپرداز گفته روند به

 نفعرت » چعون  یواژگعان  بعا  کعه  مقابل فرد رفتار ۀنحو ببا در یشخص نظر اظهار با یوع 

 دسعت  کننده یابیارز گفتمان ینوع ابراز به ،است شده مشخص «کن  یم نکوه » و «زیانگ

 ییها نوشتهبتوان داستان و گفتمان را  دیشا ،در واقع .(11عع 11: 1931 ولت، نتیلر.ک؛ ) زند یم

 ؛ زیرا:به ه  تصور کرد کینزد اریسب
از  یهستند از شکل یدیدارند، تقل یآن دسته که منشاء نوشتار ژهیو هب ،ییروا یتمام هنرها»

 دیع وجعود دارد کعه با    ییروا یها گونه. شود یمداستان که در مراودات روزمره از آن استفاده 

 یبه عبارت ای ره،یو غ یا روزنامه ،یمذهب ،یگفتمان ادب یها شاخهانشعابات و  ۀدیبه د ها بدان

 ،هعا  نبردنامعه  ،هعا  سفرنامه سان، نیبد .ستینگر یمختل  فرهنگ یها تیفعال ۀدیبه د گر،ید

خواهنعد    یع تعر نیع مشمول ا یهمگ ،یاخالق اتیگوناگون و حکا یدادهایرو ،ها نامه یزندگ

 (.59ع55: 1983 )رواز، «شد
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 یپعرداز  تیروار و پنهان راوی در عمل آشکا یگر مداخله حاوی گفتمان ،با این ور 

شناسی و  اخت هر نوع گفتمان نسبتی تام با ارطالح مدالیته و وجهیت در زبانسو بر ستا

روایعی در   ع رهای زبانینشانگکارگیری ساختارهای وجهی و  هبدارد. وجهیت  یشناس سبک

ر.ک؛ ) دهعد  یمع راوی یا شخصیت را نسبت به موضوع سعخن نشعان    متن است که موضعِ

انعواع   با اسعتناد بعه سعخنان امیعل بنونیسعت،      ولت  نتیلژپ  .(515: 1934نورگارد و دیگران، 

در پعنج دسعته    کنشعگر  ع و راوی راوی یریگ موضعموضوع و ساختار گفتمان را بر اساس 

عع  4 .انتزاعیگفتمان ع 9 .یتوضیحگفتمان ع 5 .یگفتمان وجهع 1 :است کردهبندی  رورت

 یبنعد  طبقهمبنای  (.25ع12: 1931ولت،  نتیلر.ک؛ ) کننده یابیفتمان ارزگع 2 .یگفتمان عاطف

ک به شرح ذیل توضیح ییات هر حاضر، پنج دستۀ مذکور است که جزئ و تحلیل در تحقیق

 .شود یمداده 

 نیشابوری ۀسلجوقنام در یساز گفتمان انواع. 4

حعاوی   یعک هعر   ت،اسع  آمعده  ولت  نتیلبندی ژپ  آنچه در قال  انواع گفتمان در رورت

راوی نسبت بعه سعخن    ع مؤل از جانبداری یا طرد است که  اع ّ ،گیری از موضع ییها رگه

. شعکل  اسعت  گرفتعه  ی آنچعه نقعل خواهعد شعد، پعی      حتّع یعا  حعال نقعل و    در شده، نقل

کارکرد نهایی  اگرچه ،هر کدام متفاوت است ۀو کارکرد جداگان ریتأث، میزان ها یریگ موضع

بندی مذکور را بعه   رورت یها مصداقتغییر در تولید و رواج واقعیت است. ها،  و جمعی آن

 تحلیل کرد. و یابی داللت نیشابوری سلجوقنامۀدر  توان یمشرح زیر 

 یوجه گفتمان .1. 4

کارگیری  هب ،یپرداز تیروا کن  در مخاط  اعتماد جل  و یبخش نانیاطم یها راهیکی از 

 از را خعود  نعان یاطم زانیع م کنعد  یمسعی  یراو ،انگفتماین نوع در . گفتمان وجهی است

نونده را جل  نماید. ش ع تا اعتماد خواننده( 25: ر.ک؛ همان) کند بیان ،کند یم تیروا که آنچه

 اآشکار تواند یم ،شود یمکه نوعی مداخله در تولید و رواج واقعیت محسوب گفتمان وجهی 

 باشد. یا ضمنی

 آشکار . گفتمان وجهی1ِ. 1. 4

خودافشعایی  و نوعی گاهی در قال  فرازبان  ،گفتمان وجهی آشکار ،تاریخی یها تیواردر 

موضعوع در حعال روایعت     فرازبعان از  بدین رورت که مورخ با ؛ابدی یمنمود راوی  ع مؤل 
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 واسعطه  شده یا در حال گفته شدن را خعود بعی   اقعیت گفتهکه و کند یم ادعا فارله گرفته،

 تعاریخ بیهقعی  در این ویژگی . است دست آورده  همعتمد ب یا واسطهاز  یاو  است کردهدرک 

 ،دشع نیز ذکعر  مقاله  ۀطور که در مقدم هماناما  .(134 - 455: 1939 ر.ک؛) استبسیار رایج 

اما نوعی دیگعر از   ،محور به چش  نیامد ، چنین خودافشایی فرازباننیشابوری ۀسلجوقنامدر 

راوی بعه شعکلی   ع  مؤلع   وجعود دارد کعه   یر در این روایت نیشعابور گفتمان وجهی آشکا

 ،مستقی  در مقام کنشگر یا ناظر درگیر آن رخداد یا وضعیت است و به هنگام گعزارش آن 

 سازد یمرا برای مخاط   واقعیت بر اساس همین حضور، .کند یمحضور خود را نیز اعالم 

گویعد:   معی کعه  مؤید این نظر است پیتر برگر و توماس الکمن  . سخنکند یمیا پذیرفتنی 

حضعور معن تنظعی  و    « اکنعون »جس  معن و   یِ«اینجا» محورواقعیت زندگی روزمره بر »

م کنشگر یا نعاظر  از این حضور در مقا نمونه دو .(92: 1982برگر و الکمن، ) «شود یمتشکیل 

از  باب ملکشاه گفتن در سخن به هنگام یراویک از آن وقتی است که  به این شرح است:

است و  آن را دیدهواسطه  و خود بی کند یمخطی اشاره  است که به دست یتشکاردوس جمله

 خع  ه بع  .بعود  شکاردوسعت  تیع بغا و... » است: آن از ماجرای شکار ملکشاه سخن رفته در

: 1995 ،یشعابور ین) «بعود  زده ریته ب دگاهیر در آهو هفتاد روز کی که دمید یخاتون ابوطاهر

 بعه  ارعفهان  در دزکوه ۀقلع فتحبه هنگام گزارش  مهسلجوقنا یراو ،در موردی دیگر .(95

 کعه  هر و... » :کند یمذکر  نیچن آن از را دخو ینیع ۀمشاهد ملکشاه محمدبن سلطان دست

 چعه  و دهیع د رنج چه قلعه آن فتح و فهیطا آن دفع در پادشاه آن که داند ،باشد دهید ارفهان دره ب دزکوه

 «برگرفعت  مسلمانان راه از منکر سدّ آن تا اسودین و نمود مجاهدت آن در سال هفت مدت .دهیکش یسخت

یعنعی   کعه در آنجعا بعودم یعا آنجعا را دیعدم؛      چنین سخنی حاکی از این است  .(93 :همان)

 است. به ساختن یا ثبت واقعیت انجامیدهحضوری که 

 5یضمن . گفتمان وجهی5ِ. 1. 4

نعه  ی سعرا  گرفعت کعه    تعاریخ  یهعا  تیع روادر  توان یمنوعی دیگر از گفتمان وجهی را 
حضعور وی در رخعداد یعا     ۀدهنعد  و نه نشعان  ست ا ییگو خودافشایی مورخ در باب واقعیت

سندی  به مثابۀ تواند یمبه همراه دارد که  یا دهیپوشمستقی  و غیر یها نشانهوضعیت. اما 
را  یپرداز سخنخواننده را مجاب کند. این نوع  ع شنونده ،شده ضوفرم ییگو تیواقعبرای 

تورعی  دقیعق    بعه دو شعکلِ   سعلجوقنامه دانست کعه در   گفتمان وجهی ضمنی توان یم
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 ،اول شعکل در  .خعورد  یمع به چش   مشهور یها تیشخصبا حضور  ییمستندنماو  جزئیات
مثل توری  دقیق چهره و نمعای شعخص،    ،ی دقیق از موضوع سخنجزئیاتراوی با ذکر 

بعه شعکلی    ،موضوع بازنمعایی اوسعت   نزدیک وی با ۀکه حاکی از فارلرا  ییا مکان ءشی
. یکعی از اشعکال ایعن نعوع     دهعد  یمع ضمنی حضور خود در آن مکان یا زمعان را نشعان   

 شاهان است: ۀتوری  دقیق چهر ،سازی گفتمان
 ،لیما یضخمه بازو ب ،تمام افراخته یقد .محبوب داشت لیشما خوب و یرورت ، ملکشاه تیحل»

 و ،نه از خلقت ،از عادت ،یشکسته داشت هیما اندک  چش کی ،دسسی ۀ سرخچهره گرد ب یمحاسن
چعاالک   سعت و چُ تیع غاه آختن ب زهین باختن و یگو و یدر سوار فرمودی کار را ها سالح ۀجمل
 .(94: 1995شابوری، ین) «بود
او  یمدت پادشعاه  ،ربعمائهأ و نتسعی و ثمان ۀسن در ارقیاو بعد از وفات برک یاول پادشاه و... »
 یزرد هیع ما انعدک ه چهره ب ابرو و دهیکش، باال او تمام یۀحل ،هفت سال و یعمرش س سال و زدهیس
 .(44ع49)همان:  «...لیطول ماه انبوه ب محاسن و اهیس ،لیما

راوی، واقعیعت بعا حضعور    ع  مؤلع  جای نشان دادن حضور ضعمنی  ه ب ،شکل دومدر 
 شعر شاعرانی است کعه استناد به  . یکی از این موارد،شود یممشهور مستند  یها تیشخص

شده  واقعیت روایت ها آنمکانی ع  و حضور زمانی اند گفتهدر باب آن موضوع یا شخص شعر 
 :کند یم دییتأاز طرف مورخ را 

 ،دندینهاونعد رسع  ه چعون بع   .جان  بغداد نهضت افتاده هنگام از ارفهان ب در آن سلطان را و... »
سعال از   بعود و  ریع حال پ او در آن الملک و اغواء تاج اغراء وه ه  ب .الملک را کارد زد نظام ییفدا

بععد از   ،دیبغعداد رسع  ه چون ب زیسلطان ن .گشت یماجر یآن فال عل قیدر تحق هشتاد گذشته و
 :دیگو یمعز ریام .بود ماه کیکمتر از  ریسلطان و وز انیم .افتیروز وفات  جدهیه

 ریع دسعتور پ  نیفعردوس بعر  ه بع  معه  کیع در  رفت
 عجعز سعلطان آشعکار    زدیع ناگه قهر ا کرد
 

 شععاه برنععا از پعع  او رفععت در مععاه دگععر 
 «نگعر  یعجعز سعلطان   و نیبب یزدانیقهر 

 (99همان: )                               

کعادم   زخ  شکنجه بکشتند وه ب ،خراسان بود اهل عراق و یشوایکه پ ییحیمحمد  و ...»
 بعر  .اگندندیب رهیخاک ته ب ،بوده ینیمنبع احکام د سال مطلع علوم شرع و نیکه چند یدست
 :دیگو یماو  یۀدر مرث یخاقان اعضا بود و چه ابقا و گرید یکس

 در دولت محمعد مرسعل نداشعت کع     
 سعنگ  یکرد روز تهلکعه دنعدان فعدا    و
 

 خعاک  یفنعا  یعی حیتر از محمعد   فاضل 
 «خعاک  یکرد روز قتل دهن را فعدا  نیو

 (21ع21همان: )                             
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تنها خود در تولید و رواج  نه ییگو تیواقعبا ادعای  ،باشد از هر دسته کهگفتمان وجهی 

از جملعه گفتمعان    هعا  گفتمعان برای پذیرش سعایر   یا مقدمهبلکه  ،کند یمواقعیت مداخله 

 .کنند یمتثبیت  ،ساختهواقعیت را بر به شکلی آشکارترکه ست ا کننده یابیارز

 یحیوضگفتمان ت .5. 4

کعارگیری   هیا ب یاست که راو یگفتمان» ،دیآ یم، همچنان که از نام  برگفتمان توضیحی

ایعن   .(12: 1931 ،ولعت  نعت یل) «دهعد  یمع از عنارر داستان ارائه  یا پاره ۀدربار یحاتیتوض آن

 اعتبعار  رعدد تثبیعت  ن وجهی دارد. اگر گفتمان وجهعی در گفتمان شباهت زیادی با گفتما

اسعت کعه توضعیحی     یا افعزوده  ، گفتمعان توضعیحی  یا در حال نقل استشده  روایت نقل

. آنجا کعه معورخ از بایعد و    کند یممتن بیان  ۀاز بوطیقایی و سبکی دربار اع ّ ،محور نظریه

سعخن وی از نعوع گفتمعان     ،دیع گو یمع نویسی یا بوطیقای تعاریخ سعخن    تاریخ یدهاینبا

ولععی در  ،بععی  وجععود دارد و کهععن کعع  یپععرداز تیععرواتوضععیحی اسععت. ایععن شععیوه در 

چنعدان   نیشعابوری  ۀسعلجوقنام  در نهموناین از پسامدرن بسیار رایج است.  یسینو داستان

ارزش دان  تعاریخ و ضعرورت    که دربارۀ  آمدهیک مورد در آغاز کتاب  و فق  وجود ندارد

 آگاهی از آن است:
ه بع  باشعد و  ادهیملوک ز گرید شرف او نزد ،بهره دارد  یپادشاه عادل که از علوم شر هر و... »
 و دیع توح طاععت و  حتعاج یما و عتیبعد از عل  شر دیکه ملوک را با یعلم و کترینزد ءاانبی ۀدرج

 و رتیسع  چون بعر آن واقع  شعوند و    شاهانست و خیتار اخبار و و کملو ریس ،بدانند نیارکان د
 ثواب و و ایدر دن کنی نام و سب  گذشتگان اخالق مکارم ۀآنچه خالر ،بخوانند کی هر قتیطر

مکروه شرع  آنچه مذموم عقل و سازند و شوایرا پ آن و نندیاز بهر خود برگز ؛بود یمغفرت در عقب
 .(11ع3: 1995 ،یشابوری)ن «ندیرد نما ،نقل است و

شکلی دیگر از موضعوع دانع  معورد     ی نیز همانند گفتمان وجهی بهگفتمان توضیح
از بایعد و نبایعدهایی در    راوی وقتی .کند یمفراه  و برای آن مشروعیت  ،بحث خود دفاع

شعک ایعن الگعو     ، بعی دیع گو یمع مورد بحث خود سخن  یپرداز تیروایا سبک  بوطیقا باب
 ،با ایعن ورع    .که بدان پایبند است کند یمیا وانمود  کند یمهمانی است که خود رعایت 

 نوشتار خود اوست. دییتأبه شکلی سخن وی در 
 یزاعانت گفتمان .9. 5. 4
 ،ردیگ یم کار به وستهیپ و مدام  یخو تیروا در سلجوقنامهراوی  که ییها گفتمان از یکی

 یراو آن ۀواسعط  بعه  کعه  است یگفتمان ،یانتزاع گفتمان» . در واقع،است یانتزاع گفتمان
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انتزاععی   گفتمعان  .(21: 1931 ،ولعت  نعت یل) «دهد یم بازتاب را یانتزاع و یعموم یها شهیاند
در کنععار قععوانین و قواعععد را دارد. راوی موضععوع مععورد بحععث خععود  یمععیمتعکععارکردی 

و از قبعل   دهعد  یمع ی تعمعی   به شکلی کلّع  ت قرار داده،شمول یا ارول رایج در سنّ جهان
 .آورد یمها مشروعیت فراه   برای آنرا همین تعمی  

سعنت و   و معوارد مشعابه از   المثل ضرب ،ثیاحاد ات،یآ از استفاده با سلجوقنامه یراو

انگیزی احوال را توجیه  ن و قبح اعمال یا خوشایندی و رقتستا حُ ردیگ یمعام بهره  قواعد

 ،شعود  یمع هنگعی آن تلقعی   رف ع دینیویژه نوع  هب ،تکند. این رویه که تمسک به انواع سنّ

 و 48: 1982 بعودون و بوریکعو،  ر.ک؛ ) است یبخش تیمشروع یها وهیشیکی از مبانی اقتدار و 

 ،سعلجوقنامه ت و تولید گفتمان انتزاععی در  تمسک به سنّ یها مصداقاز  .(1932 :نلیوو ون

زیر دو بار بعه   ۀتبیین قتل امیر در قطع راوی به قصد ،برای مثال با تقدیر است؛تبیین امور 

 :کند یمبحث قضا و قدر استناد 
 کوتعوال  و دندبسعت  قلععه  آن خود ۀردمه چند ب یغالم ،چنان بود که از اوباش حش  آن و... »

لشعکرها   یچنعد  و یچگعونگ  و تیع سعلطان از او احعوال وال   .تخت آوردنعد   یرا پ وس ی قلعه

کوتوال چعون طمعع از    .کنند استیرا س فرمود که تا او .کرد ینم ریراست تقر .نمود یماستکشاف 

آهنعگ سعلطان    کرد و رونبی خود ۀاز ساق موز یکارد ،دیرسدر یآسمان یقضا و دیجان خود ببر

 ریع بعر ت  بر دسعت داشعت و   یسلطان کمان ،رندیغالمان خواستند که او را بگ داران و سالح .مودن

کوتعوال   .غافل ،اجل که در قضا بود ریاز ت و دیزد که دور شو شانیا بانگ بر .اعتماد تمام  یخو

ا ر او .سلطان افکند خود را بر یکی رباناز مق .وح شدرمج ،سلطان زد بر یکارد نمود و یشدستیپ

بودنعد   سعتاده یا تیحم یقرب دو هزار غالم ب .وستیجوار حق په سلطان ب و ستیبز ،کارد زد زین

 .(58 :1995 نیشابوری،) ...«را هالک کند وس یننگ آن نبود که  را نام و یکیکه 

تفسیر  «تقدیر»با تکیه بر  را در دفع غوزان،عدم موفقیت سلطان  ،دیگری وضعیا در م

 :کند یم

 :آمد شانیا ریآسمان خالف تدب ریتقد شده و ریلت سلطان پاما دو... »

 خواسعت تعا از مصعاف کعردن غعوز     

 نتوانسعععت چعععون قضعععا آن بعععود 
 

 را عنعععان تابعععد  ی  خعععومرک ععع 

 دیعععقضعععا آ ،اجعععل دیعععچعععون نما
 

معان  و . جعان را جهعت حفعا خعان    ... و غوزان از رحمت و عاطفت پادشعاه ناامیعد شعدند   

 .(43)همان:  «بشکستند... یک حمله لشکر سلطانه کوشیدند و ب
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بنیادین اسعت و معنعای    یها نظ ی و سویی با قواعد کلّ ه  تظاهر به گفتمان انتزاعی

 .است هنظ  اتفاق افتاد ۀرخداد یا وضعیت موجود در چرخ حاوی این است کهآن  یا نهیکم

 برساخته است. واقعیتِ یینما یعیطبیا  یساز یعیطبنوعی  خود یتلق این گونه

 یعاطف گفتمان .4. 5. 4

وجود دارد که راوی بر مبنای عواط  خود نسبت به اوضعاع،   یساز گفتماناز دیگر شکلی 
. در کند یم یریگ موضعاعتنایی یا انزجار  به شکل جانبدارانه یا از روی ک  اشیاء و اشخاص

 را یععواطف  و احساسات یراوگفتمانی است که »: است آمدهوع گفتمان چنین نتعری  این 
گفتمعان ععاطفی حعاوی    . (21: 1931 ،ولت  نتیل)« کند یم انیب ،زدیانگ یمبر او در استاند که

  یاز وظعا  یکع یدر مقعام   دیربازاز  که آشکار روایت است یریگ جهتراوی و  مندی جهت
دارد: ال ( مجذوب کعردن بعا جعا     فهیسه وظ  یهر خط ،سروینظر س از. است آمده  یخط

منقلع  کعردن بعا     ج( .بعا اسعتدالل   امیپ ۀعرض یعنی ،تنآموخ ب( . یانداختن اعتبار خط
گفتمعان ععاطفی همعان     .(91: 1989 و ا رُنسون،  یپراتکانر.ک؛ ) انباشتن مخاطبان از احساس

وفعور   ، از جمله متون تعاریخی هع  بعه   خطی  است که در ژانرهای دیگر ۀوجه سوم وظیف
 یبرا یخور افسوسو  دمسعوسلطان  یبرا یراو یریگ موضع ۀ آن،نمونیک  .شود یمدیده 

 آشکار است: یو
 یمصعاف  بعد از رجعت کردند و یا گوشهاز هر  انیسلجوق .غارت مشغول شدند ه  ون و بِ»... 

 یپعا سالح چهار و سرخ ناریپانصد هزار د بکشتند و یخوار و یزاره سخت لشکر مسعود را ب
رادر شده بود کعه   یا هیقضهند در  مسعود را ،نامحمود فاقاز ات برداشتند و متیاندازه غن یب
ضعرورت بعا    رِاز س ع  ،وقعت  یاقتضا حس  مصلحت وه ب .خراسان نبود را مجال توق  در او

 .(14: 1995 ،یشابوری)ن «رلح کرد انیسلجوق
 :دهد یمانزجار نشان  یناشناس نسبت به حق ،یبا نقل شعر یراو ،گرید یا نمونهدر 
علعی   معود تعا  سعلطان بفر  .و گرفتار شدندحسین و علی خیری هر د الدّین ملک عالء»

 نیعاقبت حس و ملک حسین را اسیر با خود داشت. ،زیر رایت خیری را به دو نی  زدند به
 تیع ب نیع ا امیع زبعان ا  غور را آزاد کرد و رانیاس دادند ودست خواجه منقال خازن بازه را ب
 :دیسرا یم

 کفعر نعمعت  بشکسعت گعردن     چو
 خععاک  نوشععتن رِس عع بععر دیععکععه با

 

 سععانشنا حععق کسععریچنععان گفتنععد  
 «کععه لعنععت بععر روان ناسساسععان   

 (48ع42 همان:)                        
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تولیعد  ی که به شکلی ویعژه  واقعیت در پذیرشهمراه کردن مخاط   باگفتمان عاطفی 

 ، نق  بسزایی دارد.آن است رواج وکرده یا در حال تولید 

 کننده یابیارز گفتمان .2 . 5. 4

یعنعی   عع  در معنعای ارعطالحی آن  یژگعی گفتمعان ع    و نیتعر  یارعل  کننده یابیزارگفتمان 

منعدی در گفتمعان    . مدالیتعه و جهعت  سعازد  یمع نمایعان   را به شکلی آشکارتر یریگ موضع

ارزشی و  توریفی، هنجاری، تواند یمکننده چشمگیر است. ارزیابی به لحا  ساختار  ارزیابی

توانعد مبنعای اخالقعی،     ه  معی  از نظر موضوع و (91ع95: 1982 هولمز، ر.ک؛) تجویزی باشد

با هر سعاختار و موضعوعی کعه     . این نوع گفتمانداشته باشد انهیجو لذتشناختی و  زیبایی

 .(1932 ون لیوون:ر.ک؛ ) استبخشی به موضوع سخن  مشروعیت یها راهیکی از  ،باشد

 بتوانعد  هعا  آن ۀواسعط  به یراو کهرا  ییرهایتفس و ها اسیق ،ها ور » ولت  نتیلژپ 

 ارائعه  داستان در لیدخ کنشگران ای داستان بارۀدر را یاخالق یمنظ اظهار ای یذهن یحکم

مشعحون از انعواع    سعلجوقنامه . نامد یم «کننده یابیارزگفتمان » ،(13: 1931لینت ولت، ) «کند

 برای مثال: ؛هاست یابیارز
 و هیرعفار  و هیع خراسان از طاهر و پادشاهان عراق رتیس و امیمعلوم است که در مدت ا و... »

از آل  تعر  مشعفق  تیع بر رع بزرگوارتر و نیسالط هیسلجوق و هیغور و المهید و هیغرچق و هنیساما

 یایع از اح ،انشا گشعت  آل سلجوق ظاهر و نیکه در دولت سالط راتیچندان خ سلجوق نبودند و

اوقاف کعه   افطار و و ادرار ر وقناط رباطات و مساجد و یبنا و یسلمانقواعد م دییتش و نیمعال  د

 آثار آن در ممالک اسالم ظاهر است و روزگار نبوده و چیکه در ه ابرار زهاد و سادات و علما و بر

بعر   ،انعد  کردهدولت خلفا  امیاه که ب یعیوس اشرار و قهر و دفع کفار ۀکه فرموده در غزو یاجتهاد

ۀ دیپسعند  ری سِع  بعدداب و  لوک روزگار راپ  م .ستا یباقنهار  و لیل نجبی ۀرفح و روزگار یرو

 .(11: 1995 نیشابوری،) «مملکت باشد قواعد  یتأس و نید دیسب  تأک ،اقتدا کردن شانیا

بخشعی بعه برسعاخت واقعیعت      برای تثبیت و قطعیت کننده یابیارزاز آنجا که گفتمان 

ام مقدمعه و زمینعه   معموالً به هنگام اظهار از سایر انواع گفتمان ه  در مقع  ،رود یمکار  هب

سعایر انعواع گفتمعان    اغلع  بعا    کننعده  یابیع ارزهع  گفتمعان    سلجوقنامهدر  .برد یمبهره 

و بعه   وجهی ضعمنی  بر گفتمان هیکننده با تک یابیگفتمان ارز ،یا نمونهدر  است. ختهیدرآم

 ع مؤلع   ،سلجوقنامه یانیپا ی. در سطرهااست یافتهسامان  ابانهیارز ع  یوجه یبیشکل ترک
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که مدالیته و وجهیعت منعدرج در آن    «افتد معاینه مشاهده می»قید  را با خود ارزیابی یورا

 :کند یممستقی  اوست، بیان  ۀحاکی از اطالع و مشاهد
عالمعت   افتعد و  یمشاهده مع  نهیمعا یامارت جهاندار و یپادشاه صیخصا آثار سل  و اظهار... »

سلطنت  امیدولت در ا یامرا بندگان و دیام ،شود یم نیمع او ۀیرفحات وجنات نار بر یجهاندار

ه ارث به ممالک ب نیا نبوده و صیخصا نید اج  پادشاه را از پدر و چیه و ونددیپ یمبا استدامت  او

 کمعال عقعل و وفعور علع  و     نیا یحق تعال ضیفه است که ب دیام .دیکه بدو رس دهینرس شانیا

 خع  و  و یدوسعت علما و  فْت ن عفّ اعت وشج ا وتحفّ و اقّیکمال ت عدل و نشر شمول حل  و

مستح  حالت ملعوک   و قیآنچه ال فرهنگ باختن و هنر و آختن و زهین و یچابکسوار بالغت و

 و یهعر روز دولتع   ،داشعته  یارزانع  یکه حق تعال یمطلع زندگان و یرا در عنفوان جوان باشد که او

 و دیع آرا یمتخت را  قدم تاج و رق وفه تا ب دیافزا یمدولت در چون عمر و گرید یموهبت و ینعمت

 «دیع برسعد کعه فهع  عقعال از ادراک آن قارعر آ      ییجاه محبوب ب صیخصا خصال خوب و نیا

 (.84)همان: 

ارزیابانعه   ع ۀ ذیل را باید انتزاععی نمون انتزاعی است. از گفتمان یریگ بهره ،دیگر مورد

 شعمول  اتی با مضعمونی جهعان  که در آن مبنای ارزیابی با استناد به سنت دینی و آی خواند

 :است شدهتثبیت 
او  ریرا که وز ینیدرگز الدّین قوامخواجه  .رفت یمجان  خوزستان ه ب .ا نبودلک مهنّطغرل را مُ»

 مَّعِیش ت هُ ْ ب یْن هُ  ق س مْن ا حْنُن  از و دانست یمهمه از او   یخو یچه سرگردان ؛در اشتر ختیاویب ،بود

عمر را در  و دیالجرم ز .دانست ینم د ر ج اتٍ ب عْضٍ ف وْق  ب عْض هُ ْ ر ف عْن ا و دیشیاند ینم ی االدُّنْ الْح ی اةِ فِي

 رِد ه بع  ةمائع  خمع   نیتا از ناگعاه در تسعع عشعر    کرد یممعاون  و کیشر یتعال یارادت بار ارک

، فعراخ چهعره  ،  او سعرخ  تیع حل .سه سال یپادشاه ،پنج سال و ستیعمرش ب .افتیهمدان وفات 

 .(22)همان:  «اعتدال.... هقامت بدراز ،محاسن ذوابه ،دهیکش یشانیپ 

اطفی هعع  در تثبیععت گفتمععان از گفتمععان ععع سععلجوقنامهراوی هععا،  افععزون بععر ایععن

برای تبیین و ارزیابی پیروزی سعلطان، نفعرت    ،ذیل ۀ. در قطعاست کننده بهره برده ارزیابی

خعاک بعر سرشعان     نامعد و  معی  «المنشور الجرادُ» با الفاظی همچون ز سساه دشمنارا خود 

 :پاشد یم
 و ن...آ و آوردنعد قتل خصمان ه ب یاوراد رو رادیا سنن و فرض و یامرا بعد از ادا سلطان و»... 

ون چ .ستادندیمقاتله باه در مقابله ب استقبال آمدند وه الرمل والنمل در حال ب بعدد الجراد المنشور

 یالهع  فرّ منی و یاله دییأت برآوردند و ریآواز تکب کباری هاسالم ب لشکر ،قق گشتمح موعود ۀوعد
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 و یقعو  یکعه از کعوه آهنع    شعان یورع  ا  .منشرح بر قل  اعداء چاه کردند ۀنیس و یقو یدله ب

 .(52 )همان: «دندیکفار پاش رِنحوست خاک بر س  دست ادبار وه ب المنقوش کا..... ،بود تر محک 

نهفتععه در گفتمععان وجهععی،  معتبرنمععایی لجوقنامهسععی راوع  مؤلعع  ،بععا ایععن ورعع 

گفتمان عاطفی در خدمت گفتمان  مالزمِرا انگیزی  احساسگفتمان انتزاعی و  یساز یعیطب

 .کند یمخود را تثبیت  ۀواقعیت برساخت گیرد و کننده می یابیارز

 جهینت. 2

گیعرد و بعه شعکل    فرازبان از متن فارله ببه کارگیری با  آنکه یب سلجوقنامهراوی ع  مؤل 

 ،دیگر ییها شکل ، بهدفاع کند در بازنمایی واقعیت خود یپرداز تیرواخودافشایی از اعتبار 

 تولیدمداخله در  که حاکی ازاست  سوق داده یساز گفتمانرا به سوی انواع  یپرداز داستان

 که ستا  یوجهاز نوع  یساز گفتماناز  یا دسته .ستا برساخته یها تیواقعیا رواج  واقعیت

از در ایعن دسعته    .شعود  یمع مطعرح  نقعل   ل یعا در حعالِ  ونقع م به قصد معتبرنمایی روایتِ

در مقعام  مسعتقی  خعود   به تجربعۀ   سلجوقنامهمورخ  یاراوی ع  مؤل  ، گاهییساز گفتمان

در معواردی   .است فالن مکان را دیدهیا خ   که فالن دست کند یماشاره  «ناظر کنشگر ع »

 بعدین رعورت کعه    ؛آورد یمع به میعان  را ضور خود یا دیگران ه  به شکلی ضمنی پای ح

ۀ مکعانی  حاکی از وجود فارعل  که پردازد یم شاهان ۀچهر جزئیاتتوری  دقیق گاهی به 

گعاهی هع  بعا     .سخن است کننده در کنار موضوع حضور ادراک یا چهره نزدیک به راح 

ع  رشاع»حضوری  ه  ران،شاع با شعر ها تیوضعمبتنی بر همزمانی رخدادها و  ییمستندنما

 ،حضعور  بعا نشعانگرهای   یپرداز داللت .دهد یممکانی نشان  ه رورت زمانی ع را ب« رخداد

واقعیعت و بعاور بعه     ۀطرفانع  یبع بعرای نمعای  بازنمعایی    تکاپویی ضمنی افزون بر اینکه 

پع  از گفتمعان    هع  اسعت.   گفتمانبرای تثبیت انواع دیگر  یا نهیزم است، ییگرا تینیع

و بعا همعان    گفتمان وجهی در مقام مکملِکه  رسد یمگفتمان توضیحی به نوبت  ،وجهی

 ارزش دانع ِ  معتبرنمعایی موضعوع روایعت ع     بار  نیاالبته  به روایت ع یاعتباربخش کارکرد

امعا   ،. این نوع گفتمان جز یک مورد مشاهده نشدکند یمبرجسته در کنار شریعت را تاریخ 

راوی عع   مؤلع   .وجود دارد سلجوقنامهوفور در  تقدیر به تی مو گفتمان انتزاعی با محوریتِ

رخعدادها و   پیوسعته همسو با مفهعوم تقعدیر،    با تکیه بر آیات، احادیث و امثالِ سلجوقنامه

هعا را توجیعه    آن نظمعی بنیعادین   ۀبعه مثابع   نموده،تفسیر از خوب یا بد را  اع ّ ،ها تیوضع
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وقعایع و   یینمعا  یعع یطبمنجعر بعه    خعود  ،نظ  ۀکه همین نمای  امور در چرخ است کرده

ععاطفی اسعت کعه     از نوع یساز گفتمان دیگر ۀ. دستاست شدهها  ذیرش و مشروعیت آنپ

ت بعه  خود را نسعب  یریگ موضع ،داری و طرد یا طل  خیر و شر راوی با انواع جان ع  مؤل 

ایعن شعکل از گفتمعان فقع  بعه قصعد بعرانگیختن         .است اشخاص یا رخدادها نشان داده

در خطیبان  ۀبه شیو سلجوقنامهمورخ  همراهی با گوینده است که برایاحساسات مخاط  

از  سلجوقنامهدر  یساز گفتماندستۀ آخرین  است. وفور از آن بهره برده بهواقعیت  بازنمایی

رعدور حکع ،    ۀجنبع  یدربردارندگبا  نوع گفتمان این یریکارگ هب .است کننده یابیارزسنخ 

 و یریع گ شعکل در حعال   یها تیواقعواقعیت یا تا  است شدهسب   ها مانگفتسایر با همراه 

گفتمان انتزاعی  یینما یعیطبکمک معتبرنمایی گفتمان وجهی و توضیحی، با  گرفته شکل

بعا قابلیعت    یسعاز  گفتمعان انعواع   ،با این ور و برانگیزندگی گفتمان عاطفی تثبیت شود.

ها نشان  را که در مثال تیاز واقع ییها شکلیا  شکل ،ییزدا تیمشروع ای یبخش تیمشروع

 ینگعار  خیتعار برسعاخت معذکور در    .اسعت  سعامان داده به نفع یعا علیعه کسعانی    داده شد، 

نیعز  فرهنعگ   ،نویسعی آن عصعر   ت تعاریخ سعنّ  برآمعده از  توان یمرا  نیشابوری الدّینظهیر

 دانست.راوی ع  مؤل  اخالقی و معرفتی یها پشتوانه

 ها نوشت پی
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