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Abstract
Nafthat ol-Masdur is one of the most important books in the history of Iranian literature
that brings together the borders between history and literature. The affinity of history
and literature is one of the basic foundations of new historicism. In this approach,
history as a narrative text has interpretations that help to keep the text intact in the
context of the blockade and the cessation of certainty. Zaidari Nasavi's method in the
writing of Nafthat ol-Masdur is a dialogue between the whole of the text and the
narratives that have been marginalized or obscured due to the overcoming of the power
discourse and intellectual constructs. Zaidari did not mention or exclude some of the
aspects of historical narratives in his book because of his education in the Ash'arite
intellectual space and the court of Khwarazmian dynasty. These narratives have been
investigated through the ways of critique of historicism via deletions, selections,
duplications, implication, and coverings. The findings indicate that the mentioned text is
related, in a complex way, to the social and material conditions of its age. In an
expression of the chaos in the Sultan's system, Zaidari states in the face of some of the
surrounding people that the sub-rulers of the regions are seeking to build power and
ultimately the controversy in an oppressive and neglected way for their ‘will to the
truth’. In such a situation, the struggle for survival from the top of the sovereignty to
ordinary people prevails with betrayal, ‘Life to bread’ and ‘Feast to Fleece’.
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چکیده
نفثةالمصدور از مهمترین کتابهای تاریخ ادبیات ایران است که مرز بین تاریخ و ادبیات را به همم نزدیم
کرده است .نزدیکی تاریخ و ادبیات یکی از پایههای اساسی تاریخگرایی نو به شماار ممیرود .در ایمن رویکمرد تماریخ
بهمنزلة متن روایی تفسیرها و تأویلهای نهفتهای دارد که کا
برساخته ناانمد .شمیو زیمدری نسموی در نیمار

میکند متن در محمدود انسمداد و فروبسمتیی قطعیمت

رنجناممة نفثةالمصددور گفمتوگویی بمین کلیمت ممتن و

خردهروایتهایی است که بهسبب غلبة گفتاانی قدرت و ساختهای فکری به حاشیه رانده شده یا پوشیده مانده است.
زیدری بهسبب تربیت در فضای فکری اشعری و دستیاه دیوانی خوارزمشاهیان برخی وجوه خردهروایتهمای تمارییی
را در کتاب خود ذکر نکرده یما آنهما را بمه حاشمیه رانمده اسمت .ایمن خمردهروایتهما از خمل حمف ها گزینشهما
دوگانهگویی پوشیدهگویی و الپوشانی به شیو تفسیر انتقادی تاریخگرایی نو بررسی شده است .یافتمهها نشمان میدهمد
متن یادشده بهشکلی پیچیده با شرایط اجتااعی و مادی دورانِ پیدایی خود ارتبما دارد .زیمدری بما بیمان همر و ممر
پدیدآمده در دستیاه سلطان در رویارویی برخی اطرافیان بیان میدارد که حاکاان خُرد نواحی به دنبا برسماخت قمدرت
و سرانجام جدا به شیوههای سرکوبیرانه و مسامحهآمیز برای «اراد معطو » بمه حقیقمت خودنمد .در چنمین شمرایطی
تنازع برای بقا از صدر حاکایت تا مردم عادی با خیانت «جانی به نانی» و «نفسی به فلسی» فروختن روا مییابد.
واژههای کلیدی
تاریخ گرایینو؛ نفثةالمصدور؛ زیدری نسوی؛ گفتاان؛ قدرت
مقدمه
تاریخگرایی ( )historicismرویکرد نوین مطالعات متون تارییی است که از نیاة دوم قرن نوزدهم روا یافت .نقطة
 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشیاه گیلن رشت ایران (نویسنده مسؤو

) mamranjbar@gmail.com
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عزیات تاریخگرایی نو گسست «ارز های سنتی تارییی غرب و امکان معرفت عینی تارییی بوده است» (لیشمتهایم
 .)932 :1385گسست پدیدآمده هم در تاریخ و هم در سایر علوم گستر

یافته بود .نبمود قطعیمت و تردیمد در پیکمر

برساخت حقیقت و واقعیت موجب شد تا صداهای شنیدهنشده و خردهروایتهمای مغفمو سمر برآرنمد و در سمتیز بما
رویکرد استعلجویانه و هنجارهای ثابت بر مناسبات اثباتگرایانه و تجربهگرایانه پای فشمارند .در رویکمرد تماریخگرایی
نو وجوه «کارناوالی»

1

ایجاد میشود .هد

از این رویکرد آشکارسازی ارادههمای انسمانی در برابمر کلیشمههای تمارییی اسمت کمه در قرائمت

منسجم و ی

نیز پدیدار میشود .این وجه به دنبا خودانیییتیی وارونیی و دگرگونی مناسبات فرد با تاریخ

دست تاریخ میکوشیده است .درواقم ممور در جاییماه سموبژکتویته یما فاعلیمت صمر

نایگیرد؛ بلکه فردیت اوست که سرخوشی بیش سوژ تارییی او نیز هست؛ زیمرا نتیجمة یم
معاصر سرگفشتی تارییی جامعهشناسانه و رواننژندانه (آموز

از ممتن بهمره

فراینمد بسمیار پیچیمد

طبقة اجتااعی شماکلة کمودکی و  )...اسمت (بمارت

 .)85 :1382اهایت دییری که تاریخگرایینو به متن تارییی میدهد رویکرد زبانی به متون است .تاریخگرایان براساس
تفسیر انتقادی تاریخ را نوعی روایت ( )Narrativeمیدانند؛ درنتیجه بر شکلگیری تاریخ در بستر روایمی توجمه دارنمد.
این رویکرد منطبق بر نظریة شناختی موقعیت کلمی ( )the theory of Registerاست که چنین بیان میکند« :همر عامل
زبانی برحسب غرض معینی و در موقعیت ویژهای شکل گرفته و ساختار متن بازتابی از شرایط و موقعیت است» (فاولر
 .)281 :1395ازنظر پیشینة تارییی باید گفت دو رویکرد عاد تاریخگرایی از قرن نوزدهم وجمود داشمت .در رویکمرد
نیست آثار ادبی بهمثابة قلههای رفی مستقل و محصو تاام و کاا نبوغ فمردی شمارده میشمد .در رویکمرد دوم بمه
شیوهای ادغامی تاریخ ادبیات را بیشی از تاریخ فرهنیی کلنتر میدانستند که بما بهمرهگیمری از سمنت فکمری حیمات
اندیشیانی دوم هیل محصو ایدهآلیسم و فرضیة روح اوست (رک :نجومیان  .)308-305 :1385در ایمن دوره تماریخ
به معنای هیلی آن روا داشت که مساوی با وجود است .رویارویی پوزیتویسم با تأکید بر رو

تجربی و ایدئالیسم که

بر رو های محض عقلنی تکیه دارد بر سر «نظام علم» ( )system of scienceبموده اسمت .در اواخمر هامین قمرن بما
جدایی علوم از یکدییر وجه خودبسندگی آنها در معرفت تیصصی دقیق جزئی و عایقتر شد .هامین عاممل باعم
شد تا از خل جزئیات بهظاهر عریان پیوستییهای وجودشناختی بین اجزای دانشهای میتلف پدیمد آیمد .در هامین
تحو ِ دانشی تاریخ نیز بهشکل چشاییری به ادبیات نزدی

شد .تاریخ تا پمیش از قمرن نموزدهم بهسمبب سمندوارگی

تأکید بر واقعیتهای قطعی و جزمیت در بیان ارتبا وثیقی با ادبیات نداشت .از دهة  1970به بعد «با زدودن مرز میمان
متن و داستان در ی سو و بافت و تاریخ در سویی دییر نزاع دیرینه میان دو طر

به ارتبا متقابل بمد شمد» (میمرزا

بابازاده و خجستهپور  .)8 :1392ازسوی دییر در کلاة ( historyتاریخ) معنایی دوگانه نهفته است .واژ تاریخ ازسمویی
میتواند به معنی واقعیت یا چیزهای ر داده باشد و ازسوی دییر میتواند روایت ثبتشد اموری معنا دهد کمه فمرض
شده ر داده است؛ یعنی تاریخ هم میتواند به معنای رخدادهای گفشته باشد و هم قصمة ( )storyایمن رخمدادها اممر
واق یا داستان باشد (رک :اسکولز .)4-5 :1377
در حوز فلسفه نیز مسئلة معطو

به واقعیت در تاریخ ازجاله مباح

مهمم در فلسمفة کانمت و نوکمانتی بمه شماار

میرود .ایاانوئلکانت ( 1804-1724م) نیست با طرح مسئلة نقد و شکاکیت و کمرنگکردن باورهای سمنتی زمینمه را
برای ویرانی آن و طرحریزی معنای جدیدی از واقعیت پدیمد آورد .پم

از او جاعمی از فیلسموفان آلامانی در جاییماه

منتقدان ایدئالیسم هیلی نیرشی متفاوت به جریان جزماندیشی و مادهگرایی پدید آوردند .نوکانتیها بما تأکیمد بمر اینکمه
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«ماده پدیدار ح

بیرونی ماست نه موجودی فینفسه خارجی و واقعی» نشان دادند که «محسوسات خارجی قطم نظمر

از احساس بیرونی ما هیچ چیز نیستند جز تصورات ح

بیرونی مما» (علموی سرشمکی  .)135 :1392نوکانتیهما بمرای

دستیابی به منشأ تجربی ذهن ساختارهای وضمعیت اجتاماعی بشمریت را بررسمی کردنمد .آنمان بما تأکیمد بمر خصملت
خطاپفیری بشر جزماندیشی را به حاشمیه راندنمد؛ درنتیجمه واقعیمت بهسموی دریافمت ویژگمیهمای منفمرد و یکتمای
پدیدارهای فرهنیی تغییر جهت داد (رک :لیشتهایم  .)939 :1385با چنین پشتوانة فکری و فلسفی تماریخگرایمان نمو
تل

کردند از شیءشدگی بشر و محصورشدن او پشت کلیات و کلنروایتهای قطعی جلموگیری کننمد .ازنظمر آنمان

جزئیات موجود در هر گفتاان مانند ذرات ریز معلق در هوا تعامل و جنب و جوشی برای هویت خود دارند؛ اما چمون
نادیده به شاار میروند در خود فرومیروند و سیت و محکم میشوند .برخل

برخی تضادها و تقمابلی کمه بمه نظمر

برخی میان روایتهای ادبی و تاریخ فرض شده ریشة ارتبا این دو در اصو اندیشة اثباتگرایی ( )Positivismجمای
گرفته است (رک :میلنی .)104 :1385
بازتاب رویکرد تاریخگرایی نو در متون کلسی

جنبههای میتلفی از زمینمههای اجتاماعی و نظمام هژمونیم

را در

جاییاه بازتولیدکنند نظام قدرت بیان میکند .هرقدر نویسندگانِ این متون به ساختار قدرت نزدی تر باشمند شمبکههای
پیچیممد فرهنممگ مرئممی و نممامرئی دورهای تممارییی را بیشممتر ناایممان میکننممد .در تمماریخ ادبیممات ایممران کتمماب
نفثةالمصدور یکمی از «امهمات کتماب تماریخ ادب فارسمی» (صمفا  )1181 :1363اسمت .ایمن اثمر ناممة بلنمد
شهابالدین محاد خرندزی نسوی (نسفی) است که در سا  628هجری خطاب به یکی از بزرگان و اعیان نوشته شمده
است .این اثر با نثری د انییز و توأم با احساسات رمانتیکی به بیان تعقیب و گریز سملطان جل المدین آخمرین پادشماه
خوارزمشاهیان و لشکریانش پرداخته است .دادههای تمارییی کتماب و نثمر ادبمی آن ممرز بمین کتابهمای تمارییی در
سادهنویسی و مرسل را درنوردیده «و این کتاب را که علوهبر جنبة تارییی به لحما بیمان عواطمف و احساسمات همم
مقامی دارد به نثر مصنوع اما سیت «دالویز مؤثر» درآورده است» (شایسا .)141 :1376
نفثةالمصدور ضان وجوه زیباییشناختی ازنظر تارییی نیز واجد اهایت است .زیدری نسوی در اثمر خمود
به نیار

تاریخ و بیان ی سویة رویدادهای حاله مغو به ایمران نامیپمردازد؛ بنمابراین در منظمر نیسمت اصمالت و

اولویت با تاریخ نیست؛ بلکه متن یادشده بهمثابة روایتی ادبی و تفسیرپفیر مجاوعهای از دادههای فرهنیمی و اجتاماعی
و سیاسی را منعک

میکند .با توجه به اینکه زیدری نسوی بین سا های  621تا  624هجری منشی میصمو

سملطان

بوده است بهخوبی از شیو ورود مغو در نواحی مرکزی و شاا غربی ایمران پیاانشمکنیها و سیاسمتها در آخمرین
ماههای حیات سلطان جل الدین آگاه بوده است .او در خل نامة سرگشاد خود خردهروایتهمای بمه حاشمیهرانمده و
مناسبات قدرت و گفتاان سیاسی و مفهبی را مطرح میکند.
در این پژوهش با رویکرد تاریخگرایی نو ضان تشکی

در قطعیت دادههای زیدری نسوی به بررسی هویت تماریخ

در ایدئولوژی متن و مناسبات متقابل بین «متنیت تاریخ و تاریییبودن متن» خواهیم پرداخت .هد

از ایمن بررسمی آن

است که «مرزهای فروبستة متن و تاریخ» را برای رسیدن به خوانشی تازه از متن یادشمده دچمار خلمل کنمیم تما در حمد
مجا این مقاله به کلیت نظام فکری نویسنده و نکات تاری

روایت او در برهة خاصی از تاریخ دست یابیم.
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پیشینة پژوهش
بررسی آثار تارییی بر مبنای تاریخگرایی نو در ایران با کتاب تجدد و تجددستیزی در ایمران ( )1385نوشمتة عبماس
میلنی آغاز شد .او در مقدمة کتاب خود یادآور میشود که با بررسی برخی آثار مهم در هزار سا اخیر دربمار فرهنمگ
ایران به دنبا آن است تا «از خل این متون منظر مناسب شناخت مسئله تجدد» را بیابد .فروغ صمهبا ( )1390در کتمابی

با عنوان تاریخ بیهقی در بوتة نقد جدید نیاهی به تاریخ بیهقی بر مبنای نظریة تاریخگرایی نوین با تفسیر انتقادی تماریخ
بیهقی تل

داشته است زوایای میتلف تارییی این اثرِ ابوالفضل بیهقی را بکاود .میرزا بابمازاده فومشمی و خجسمتهپور

( )1392در سلسله مقاالتی به تبیین دیدگاه تفسیری تاریخگرایی نو پرداختهاند .این دو پژوهشمیر در مقالمهای بما عنموان
«ابهامزدایی از نقد نوپای تماریخگرایی نمو در ایمران بما نیماهی بمه پژوهشهمای انجمامشمده» ابهاممات و کجفهایهمای
صورتگرفته در پژوهشهای حوز تاریخگرایی نو را بررسی کردهاند .برخی نویسندگان در پژوهشهای دییمری ماننمد
رضوانیان ( )1393محادی و پشیان ( )1394به نقد کتاب و رممان بما رویکمرد تماریخگرایمی نمو اشماره دارنمد .دربمار
نقثهالاصدور دو نوع پژوهش صورت گرفته است .دستة نیست پژوهشهایی است که به جنبههای زیبماییشمناختی اثمر
توجه داشتند؛ مانند ذاکری و هاکاران ( )1393که در مقالهای با عنوان «تحلیل ساختاری زبان غنایی» کارکردهای ادبمی و
عاطفی نفثةالمصدور را براساس وجموه زبمان غنمایی نشمان دادهانمد .امیمری خراسمانی و علینمژاد ( )1394در
پژوهشی با عنوان «بررسی انسجام متن در نقثهالاصدور براساس نظریة هالیدی و حسن» کتاب یادشده را برپایمة عناصمر
انسجام متن شامل دستور و واژگان و پیوندهای میان آنها بررسی کردهاند .صدرایی ( )1396در پژوهش خمود بما عنموان
«بررسی شیردهای ادبی در نفثةالمصدور با تکیه بر مبانی ساختارگرایی» عناصر زیباییشناختی این اثر را بمرای
نشاندادن خرو آن از زبان معیار بررسی کرده است.
دسته دوم پژوهشهایی است که به تحلیل محتوایی این اثر پرداخته است؛ مانند پژوهش حکیم آذر ( )1394با عنموان
«تحلیل محتوایی نفثةالمصدور» که به بررسی اخلق و مسائل اخلقی در این اثر توجه نشان داده است .امیمری
خراسممانی و غفمماری ( )1395در پژوهشممی بمما نممام «تممأثیر روانممی هجمموم مغممو بممر جامعمة قممرن هفممتم بمما نیمماهی بممه
نفثةالمصدور» به بازتاب جنبههای میتلف روانی هجوم مغمو ماننمد بیاعتامادی ناامیمدی انزواطلبمی توجمه
داشتهاند .عباسی و عظیای ( )1395در مقالمهای بما عنموان «مغلطمة عماطفی در بازنامایی تماریخ  »...بمهطور مقایسمهای
نفثةالمصدور را با سیرتجل الدین دییر کتاب این مؤلف بررسی کردهاند .این پژوهشمیران معتقدنمد نسموی
در کتاب سیرت جل الدین «کاتر دستخو

احساسات و انقلبهای عاطفی» شده است .به هاین سبب تماریخگویی

آن علایتر و عینیتر است.
با بررسیهای صورتگرفتمه تماکنون پژوهشمی منتشمر نشمده اسمت کمه کتماب نفثةالمصددور را ازنظمر
تاریخگرایی نو بررسی کرده باشد .خواننده در این کتاب با دشواریهای نثمر فنمی و توصمیفهای خلّاقانمه روبهروسمت.
تحلیل مبادی و مبانی تارییی در شکست خوارزمشاهیان از خل نثر متکلّف این اثر مما را بما وجموه تمازهای از تماریخ
حالة مغو ( 617ق) و شیو رویارویی امیران محلی و مردم با آنان آگاه خواهد کرد.
بحث
رویکردهای تاریخ سنتی حو سه محور رویدادهایی که در گفشته اتفماق افتماده اسمت شمناخت وقمای و تبیمین و
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میکند .در تاریخ سنتی هد

چرایی و چیونیی رویدادها بح

مورّ از نقل رویدادهای میتلمفْ قطعیمت حقیقمت و

رسیدن به وحدت و جامعیت نهایی بود .ویلدورانت دربار علت نیار

تاریخ تادن چنین مینویسد« :کسانی که عشق

و شور و فلسفه آنان را بدینجا کشانده است که امور را کلی بنیرند و نظام و وحدت و درک و فهم را از خمل تماریخ
در زمان دنبا کنند  ...به وحدت و جامعیتی که طالب آن هستند به صورتی علامی دسترسمی پیمدا میکننمد» (دورانمت
 .)21 :1368البته منظور از «نظام وحدت» ازسوی ویل دورانت «تاریخ ترکیبی» است که در برابر تماریخنیماری تحلیلمی
قرار میگیرد؛ روشی که در آن مراحل عاد زندگی و کار و فرهنگ ی

ملت و فعل و انفعاالت همزمان آنها نشمان داده

میشود (هاان.)23 :
تاریخگرایان نو با بهرهگیری از اندیشة فوکو معتقدند میتوان قدرت در گفتاان را برای رسمیدن بمه نموعی پویمایی و
تنازع برای بقای عناصر فرهنیی مطالعه کرد .هاچنین ناودهای گفتاانی قدرت با تباد بیپایان کاالهمای ممادی تبماد
افراد و گفتاانهای گوناگون گستر

مییابد (تایسن  .)472 :1387ازسوی دییر با حف

مرزهای بین روایت و تماریخ

ازسوی تاریخگرایان نو امکان تحلیل تاریخ و عناصر آن هااننمد روایمت امکمانپمفیر میشمود؛ بمه عبمارتی در رویکمرد
تاریخگرایی نو پژوهشیر میتواند با تحلیل زاویة دید مور

نحو کاربرد واژگان مک ها فاصملهها حمف ها و دییمر

عناصر روایی را بررسی کند.
قدرت و گفتمان
قدرت و گفتاان از اطلعات پایهایِ اندیشة میشل فوکو ( )1984-1926است .او بهدرسمتی دریافتمه بمود کمه از قمرن
نوزدهم دو قطب «قدرت مشر

بر حیات» یعنی اعاا کنتر بر بدن و بر نوع انسان بهشکلی فزاینده به جنسمیت پیونمد

خورده است .بنابراین علوهبر دولت اشکا دییری از قدرت نیز وارد عال شدند و آنها نیز با همد

کنتمر کردارهمای

جنسی رو هایی جدید و نیز گفتاانی دربار جنسیت به کار گرفتند (دریفوس  .)251 :1379او معرفت بمه قمدرت را
وابسته به مفهومپردازی اخلق و بهمثابة ساختن خود ( )self-fashioningمیداند .بنابراین پروژ فوکو تنها برای فهایمدن
این نیست که ما چه هستیم بلکه چیونه بودن ما را نیز تغییر میدهد (اُلیری  .)42 :1396این مهمم بما شمناخت چیسمتی
جامعه خصایص و اشکا و قدرت دگردیسی آن امکانپفیر است .این شرایط بستری یکپارچه برای هاة جوام بشمری
نیست؛ بلکه «در هر جامعهای تولید گفتار کاری است که نظارت بر آن و انتیاب و سازمانیابی و توزی آن با کاربسمت
شیوههایی که نقش آنها برگرداندن بلی قدرتها و خطمر گفتمار چیمرهشمدن بمر رونمد اتفماقی رویمداد نهفتمه در آن و
مصونماندن از مادیت سنیین و ترسناک آن است صورت میگیرد» (فوکو  .)14 :1378ازنظر او علیرغم قدرت انسمان
برای تولید معنی توانایی وی برای اندیشیدن و انجامدادن همزمان محدود است؛ زیرا آنچه ما فکر میکنیم با آنچه انجمام
میدهیم فاصله دارد .این فاصله محصو قدرت روابط حاکم در جامعه است .او گفتاان را نیز محدود به یم
حقیقت نایکنمد؛ بلکمه گفتامان بمهمنزلمة تماریخ خما

معنما یما

(تماریخ دورهای) شمناخته میشمود (.)Rabinow, 1984: 127

تاریخگرایی نو به متن در بافت زمانی خود توجه میکند .بنابراین برای فهم وجوه گفتامانی یم

ممتن در بافمت زممانی

خود باید به وجوه اجتااعی سیاسی و تاریییِ شکلگیری متن توجه داشت .وجوه برشارده در هالة وسی تری بمه نمام
ایدئولوژی جای میگیرد .ایدئولوژی مجاوعهای از تلفیمق گفتامان و قمدرت اسمت کمه در مفهمومی سیاسمی عهمدهدار
مشروعیتبیشیدن به قدرت سیاسی خا

و مناف طبقه یا گروه اجتااعی ویژهای است .این مفهوم با شیوههای میتلف

در خدمت قدرت قرار میگیرد و به شکلهای میتلف به بازناایی و تداوم روابط قدرت میپردازد.
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در تعریفهای گوناگون ایدئولوژی بُعد سیاسی آن نیز هاواره محفو و مؤکد بوده اسمت؛ زیمرا ایمدئولوژی بمرای
مشروعیتبیشیدن به قدرت سیاسی خا

و مناف طبقه یا گروه اجتااعی ویژهای عال میکند و ترکیبمی از «گفتامان و

قدرت» است؛ هاچنین معنایی است که «در خدمت قدرت قرار دارد» و با شیوههای بازناایی موجب به وجود آممدن یما
تداوم روابط قدرت میشود ()Fairclaugh, 2010: 8؛ بنابراین متنها «نهتنها مناسبات قدرت را منعک
تحکیم و یا ساختن گفتاانها و ایدئولوژی فعاالنه مشارکت دارد» (برتن

میکنند بلکه در

 .)205 :1383ایدئولوژی در نهماد بسمطیافتمة

بشر بهشکلی نامحسوس حف کنند برخی از واقعیتهای اجتااعی است .به قو ماشری «نویسنده چهبسا با بیتموجهی
از آن غافل میماند» ( Althusser, 1971: 23و  Barry, 2009: 152به نقل از میرزا بابازاده .)14 :1392

یا کمتوجهیا

تحلیل گزارش زیدری نسوی از رویداد
پ

از آخرین حالة مغو به لشکرگاه سلطان جل الدین و فرار هاراهان سلطان زیدری نسوی با تحامل مشمقات

فراوان به میافارقین میرسد .زیدری در سا  623هجری برای دریافت خرا و درخواست کا
الاوت میرود .پ

بمه دربمار ملحمده در

از دریافت خرا در راه بازگشت خبر حالة مغوالن را در قزوین میشنود .سمپاهیان سملطان منهمزم

میشوند .زیدری هر سوی به جانب سلطان روانه میشود؛ اما هاواره سپاهیان مغو بین او و سلطان قمرار میگیرنمد .او
در هاان سا موفق به دیدار سلطان میشود و پ

از آن به جانب شام مأمور میشود .در این زمان نسموی از سرنوشمت

سلطان کاملً بیخبر است .حضور درازمدت زیدری نسوی در میان میافارقین شام نزد صاحبالدین دیمار «ملم
چندان خو یان نیست؛ زیرا خبرهای تازهای از افو خاندان خوارزمشماهیان بمه گمو

مظفمر»

میرسمد .برپایمة منماب دییمر

سلطان جل الدین در سا  628هجری به دست افراد کشته میشود .زیدری نسوی چهار سا پ

از مرگ سلطان خبمر

مرگ او را میشنود و تصایم میگیرد در سا  632هجری نامهای خطاب به یکی از «بزرگان و صمدور» «سمعدالدوله و
الدین» بنویسید (بهار  .)3 :1368او در این نامه به شرح شاعرانة اتفاقات چندماهة پایانی حکوممت سملطان سمیتیها و
شکنجههای خود میپردازد .در هیچ پژوهش و اثر تارییی نام میاطبِ ناممة زیمدری نسموی مشمیص نیسمت .بمه نظمر
میرسد این فرد حاکم یا شیص صاحب نفوذ و ادبدوست باشد که علوهبر مندرجات تارییی به زبان ادبی نیز توجه
داشته است .البته نویسندگان تاریخ عادتاً کاتبان دبیران و گاهی وزیران بودند که «زمینمة تربیتمی مشمترک رویکردهمای
سب شناسانة مشیص در قبما تمألیف ادبمی و ملحظمات سیاسمی خاصمی داشمتند بنمابراین نوشمتههای آنهما حماوی
غرضهایی مشترک دربار مقاصد و محتوای مناسب تاریخ و نیز دربار خود نوشتن است» (اسکات میثای .)18 :1391
تأکید زیدری نسوی بر آرایههای ادبی فقط معطو

به ظرافت آرایشی کلم نیست؛ بلکه هاانگونه که روالن بمارت

معتقد است در متون تارییی رویکردی وجود دارد که از آن به «باصدانوشتن» یاد میشود (رک :بارت  .)89 :1382ایمن
نوع نوشتن با شیو روایی سیا هاراه است که باع

میشود رویدادهای عینی در قالب منطمق حکایمت جمای گیمرد و

تاریخ از جزمیت به نسبیت گزارشی از رویدادها رضایت دهد .در چنین شرایطی تاریخ خود بسنده و منفم
«واقعیت صر

از آینمده و

نیست بلکه گزارشی از آن است که در زبان و متن اتفاق میافتد؛ یعنی بیان تغییمر اممروزی از آنچمه در

گفشته ر داده است» (رضوانیان  .)213 :1393با چنین رویکردی برخمی از مهممتمرین تفسمیرهای مغفمو مانمده و بمه
حاشیهراندهشد نفثةالمصدور در ادامه بیان میشود.
غلبة گفتمان ایدئولوژیک
نویسندگان تاریخ در دور مغو بنای رویدادهای پدیدآمده را مماورایی و موکمو بمه سرنوشمت میداننمد ( Ward,
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 .)1985: 103تاریخنویسان دور مغو از این منظمر حالمة چنییزخمان در سما  617هجمری را حاصمل بیتمدبیری و
طا ورزی خوارزمشاهیان نایشارند؛ بلکه آن را حاصل «بیت افتان و خیزان» و «خیر و شری از تغاییر زممان» در زیمر
«آسیای دوران» و «تصاریف دهر» ذکر میکنند (رک :زیدری نسوی  )12 10 9 4 :1385و یا میگویند :قضای بد دید
باری بین را تاری

گردانید و تقدیر آساانی پرد غفلت ورای رای و بصیرت فروگفاشت تا جاد مصلحت کمه کموران

بر آن راه برند بر اهل بصیرت فروگفاشت (هاان.)19 :
با اندیشة جبر تارییی متنففان (حاکاان و نویسندگان و شاعران) تلشی برای تغییر زمانه صورت نایدهنمد .هرچمه
هست انزوا و به حاشیهرفتن خواست و اراده است؛ زیرا «از ارتفاع خرمن سپهر برخورداری مجوی کمه ناپایمدار اسمت»
(هاان .)47 :اگر کسی هم بیواهد فل
فل

را تأدیب کند به تجربه ثابت شده است که او نیواهد توانست؛ زیمرا «کُمرّ تنمد

را هیچ رایضی بر وفق مردم رام نکرده است» (هاان).
غلبة ایدئولوژی

اندیشة اشعری زمینه را برای حضور دو قدرت گفتاانی فراهم میکند .نیست قدرت سمیطرهجوی

مفهبی برای قرائت استعلجویانة نیتهای خود و دییری حف

خمردورزی و پمفیر

منفعلنمه ظلمم بمهمنزلمة بافتمار

مناسبات اجتااعی.
زیدری نسوی مناسبات تنازع قدرت ابژکتویته حاکایت را در «تلطم اموا فتنمه» (هامان )1 :و حالمة مغمو نشمان
میدهد .به گاان او مردم از دو چیز رنج میبرند :نیست خبر قریبالوقوع حالة مغو به شهر و دیارشان که چهرههمای
مفهبی آن را ترویج کردهاند و دییری نامهربانی حاکاان .چهرههای مفهبی تلطم پدیدآمده را برای سمیطر خمویش در
تار و پود اجتااع مناسب میدانند .حاکاان نواحی نیز درپی بسط قدرت خود درپی مااشات با لشکریان مغمو هسمتند.
ازاینرو زیدری واگویة زمان در توصیف اختناق دوگانه اسمت؛ درحمالیکمه سمنت پمفیر

بیقیمد و شمر سرنوشمت

میگوید« :اگرچه خون چون غُصه به حلق آمده است دم فروخور و لب میشای» (هاان .)5 :چرا زیدری میگویمد لمب
میشای؟ میر چهار سا از مرگ سلطان نیفشته است؟ میر او در میافارقین در آسایش نیست؟ نویسنده گزار

میکند

که او در آرامشی قرار دارد؛ اما اضطراب درونی از آنچه بر وی گفشت و خبرهایی که مأیوسمان سمرمیدهند نامودی از
اضطراب عاومی است و مانند «ساوم عواطف هرچند بر عاوم آب از روی هاینان برده» (هاان)2 :؛ درنتیجمه او ماننمد
«مینوقی در حبل خناق که شدت زیادت گرداند» (هاان )64 :به سر میبرد .زیمدری یمادآور میشمود کمه سملطان خبمر
حالة قریبالوقوع مغو را از اسیری شنیده و زمینه را برای مقابلة آنان فراهم کرده بود .چهار هزار سوار نیمز «بمر سمبیل
یزک» پیشاپیش لشکر بود؛ اما چون «لیقضیاهللُ امراً کان مفعوال  ...مدت دولت بانقضا رسیده بود و نوبت مل

و سلطنت

بانتها آمده  ...در خزان امانی کامرانی توق کردن نادانیست و در برگریز آما شکوفه اقبا انتظمار بمردن آرزوی محما »
(هاان)38-37 :؛ پ

لشکریان سلطان شکست خوردند .او درپی علت شکسمت لشمکریان نیسمت؛ بنمابراین بمهواسمطة

هژمونی مفهبی پادشاهی را پیوستار دین و شکستهای وی را نوعی جبر تارییی میداند .به هاین سبب منفعلنه بیمان
میکند که با پدیدارشدن گسست تارییی و معرکة پدیدآمده رسم و آیین اسلم و بهتب آن قواعد مالکت دچار اخمتل
(رخنه) شده است« :رسم و آیین دین به طللی بازآمده است .اساس قوانین اسلم خللی تاام پفیرفته نه در دیمار ممروّت
دیّاری نه در رباع فتوت نافخ ناری ماال

هاه مهال

گشته  ...عقود دولمت بمهکلمی انحمل یافتمه دیموان در جمای

اصحاب دیوان تاکّن یافته» (هاان.)94 :
ازنظر فوکو گفتاان بهسبب سیالیت امر واق نقشهای دوگانه میپفیرد .بهگونهای که ممیتوانمد «توأممان همم برآینمد
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قدرت و هم ابزاری در خدمت آن باشد و در عین حا که عامل مقوّم در برابر قدرت است میتواند آغازگر رویکمردی
میالف باشد .به عبارتی در عین تقویت قدرت آن را به تزلز و تباهی نیز میکشاند» (.)Foucault, 1978: 11
حذف و گزینش
محدودیتهای تقلیلگرایانه در قالب مسائل ایدئولوژی
بیشهایی از حف

هاچنمین زبمان تم خطمی و تم بعمدی باعم

ممیشمود

و گزینش در متن ناایان شود .این بیشها ازنظمر ممورّ وجمه قطعمی و جزممی تماریخ بمه شماار

میرود؛ اما تردید در روابط علّی و معلولی متن تارییی ازنظر تاریخگرایی نو و بر مبنای نشمانههای زبمانی بمر جنبمههای
مغفو تارییی اشاره دارد؛ بنابراین آنچه در متن نفثةالمصدور آمده به انداز آنچه از قلم افتاده اسمت میتوانمد
درخور توجه باشد (رک :میلنی  .)109 :1385زیدری نسوی به تحلیل تاریخ نایپردازد .او به قصمد گفمتن تماریخ نیمز
دست به قلم نبرده است؛ اما از خل گزینش نثر آهنیین او میتموان حمف های عامدانمه را دریافمت .وی در توصمیف
خیانت هاراهان لشکریان و حکام افزونبر اشارتهای پوشیده بر تبعات آن نیز اشاره دارد:
 )1حف

نام افرادی که خیانت کردند و «جانی به نانی» و «نفسی به فلسی» میفروختند .زیدری در سراسر کتماب از

این افراد نامی نایبرد؛ اما معلوم میشود که «آدمفروشی» رسای معاو در بحران پدیدآمده بوده است.
 )2حف

نام حاکاان نواحی :زیدری از عال سه حاکم و وزیر بهعنوان «دواعی خیانت» نام میبرد .نیست «صاحب

آمد» که پیش از این در «سل

انتظام بود»؛ اما با بحرانیشدن اوضاع به دنبا مناف شیصی برآمد .البتمه زیمدری نسموی

عال خائنانة او را متوجه خویش میداند .دوم« :عداوت و بوالعجبی» وزیر فیرالدین ابی القاسم الجندی (رحامهاهلل) کمه
با چندین «سوابق و لواحق جانسپاری که در هوی و والی او ناوده بودم  ...به خمون ممن تشمنه گشمته بمود» (زیمدری
نسوی  .)13-12 :1385نویسنده نشان میدهد درست در زمانی که به یماری او و افمرادی چمون ابوالقاسمم جنمدی نیماز
داشته او «در کاین فرصت خزیده کاا قصد تا گو

کشیده و از حبائل مکر و مکیمدت همزار گونمه دام جهمت کسمر

حا من نصب کرده» (هاان.)13 :
نسوی دربار «علی عراقی» که منصب استیفای دولت خوارزمشاهی داشت بدون نامبمردن چنمین توصمیفی دارد« :آن
صاحب منصب ناگهان خواجه نابیوسان نان مردمان به دبیرستان برده ( »...هاان .)75 :زیدری بما انتیماب ایمن واژگمانِ
عاطفی و نیازمند تفسیر به خیانت حاکای از ی

ناحیه در بزنیاه تارییی اشاره میکند .به هر حما او فرسمتاد سملطان

نزد این حاکاان به شاار میرفت .آنان بهدلیل ترس از عقوبت مغوالن و قطعیت خبر سقو خوارزمشاهیان بما سمپاهیان
مغو هاراه شدند .زیدری نسوی دریافته است که در برابر چنین کسانی که نان به نر روز خور هسمتند «الحمزم سموء
الظن» (هاان )22 :و باید سکوت کند« .چه دلسوزی نداری که موافقت نااید» (هاان .)66 :زیدری نسوی با حف

نام و

خوی منازعهجوی کسانی مانند «شر الدین» بیشهایی از تاریخ را مغفو قرار میدهد .او در اثر دییمر خمود (سمیرت
جل الدین مینکبرنی) دربار انتصاب جاا علیعراقی چنین مینویسد :وی پ

از کسب مقمام اسمتیفا ازسموی سملطان

دربار دزدیها و خیانتهای شر الدین داد سین میدهد .او در این اثر خود از شر الدین نام میبرد .تصویری کمه او
از شر الدین ارائه میکند چنان است که وی را خسمی طبم معرفمی میکنمد کمه بمه همیچ روی مجاملمت و ممدارا و
نرمخوی نشناسد (هاان.)277 :
 )3حف

نام لشکریان :زیدری تنآسایی و غفلت را عامل مهم انهزام سپاهیان خوارزمشاهی میداند؛ اما از کسانی که

عامل این غفلت بودند نامی نایبرد« :عدهای به خواب غفلت پهلو بر بستر تنآسانی نهاده و طایفهای در شراب ارغوانی
دور دوستکانی در داده  ...اجل دو اسبه درپی عقاب در شتاب و مجل

اعلی در شراب ( »...هاان.)41-40 :
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بحران بیاعتمادی
در جامعة بحرانزد پ

از حالة مغو تارکز و انسجام و قدرتی که مردم را گرد هم آورد وجود ندارد .بمر مبنمای

رویکرد تاریخگرایی نو در هر جامعه بین قدرت و «نظریة شناخت» ( )theory of Epistemologyنوعی داد و ستد پدید
میآید؛ «به عبارتی دییر مفهوم جامعه از سرشت حقیقت و کمّ و کیف دستیابی به آن با مفهوم هاان جامعه از قدرت و
نحو مشارکت در آن توازی دارد» (میلنی  .)172 :1385از خل ممتن نفثةالمصدور معلموم میشمود زیمدری
نسوی مناسبات قدرت در ایرانِ دور سلطان جل الدین را فاقد عنصر اعتااد میداند .آنچه باعم

همر و ممر شمده

بیاعتاادی حاکاان نواحی میتلف به سلطان  2و دییری بیاعتاادی سلطان و مردم به حاکاان است .شرایط مشروح در
نفثةالمصدور از مناسبات قدرت خوارزمشاهی مانند آن چیزی اسمت کمه فوکمو از آشمفتیی در نفمی «سماخت
قدرت» بیان میکند .ازنظر وی هر و مر پدیدآمده در ساختار قدرت و درنهایت جدا به شمیوههای سمرکوبیرانه یما
مسامحهآمیز برای «اراد معطو » به حقیقت است (رک :هیوز وارینیتن  .)159 :1386ایمن اراد معطمو

بمه حقیقمت

هاان است که تصویر «قدرت م قانون قدرت م حاکایت» را ترسیم کرده است؛ بنابراین «اگمر میخمواهیم قمدرت را در
بازی عینی و تارییی رو هایش تحلیل کنیم باید از هاین تصویر یعنی مزیّت نظری قانون و حاکایت رهمایی یمابیم»
(فوکو  .)105 :1390توصیفات زیدری نشان میدهد فقدان اعتااد به ثبات دولت مرکزی (ناایند قدرت م قانون) باع
شده بود تا حاکاان نواحی میتلف (ناایندگان قدرت م حاکایت) تل

کنند به قدرت دست یابند و قوانین برسماخت

خود را در ادار ناحیة خود روا دهند .در آشفتیی و بیاعتاادی پدیدآمده فرستاد سملطان بمهمنزلمة قمانون و قمدرت
حاکایت جایی در تنازع گااشتیان سلطان ندارد ...« .خویشتن به خرابهای انداخته بودم پمیش همر آفریمده کمه حاضمر
شدم چون سعادتم از پیش فرابراند .به در هر خانه که رفتم چون کار من فروبسته بمود» (زیمدری نسموی .)29 :1385
زیدری نسوی او بیاعتاادی مردم به لشکریان (در جاییاه نااد قدرت) را در رویارویی آنان در بیرون از شهر گنجمه و
قتل و هدیة اجسادشان به سپاه مغو توصیف میکند« :از گنجه بیرون آمدم رنود کمارد و سمقا (شاشمیر) کشمیدند و
خون خلقی از منتایان درگاه به هر کوی و سابا بر زمین رییتند» (هاان 25 :و هفتاد) .اما علت کشمتار لشمکر سملطان
جل خوارزمشاهی به دست مردم و ناایندگان خردهگفتاانهای رقیب چیست؟
الپوشانی
زیدری بهسبب وابستیی به دربار و علقة بسیار به سلطان جل الدین از او به نیکی یاد میکند .بیان نیکی سلطان در
جهانیشای جوینی نیز دیده میشود .او در ذیل عنوان «ذکر توجه چنییزخان به حمرب سملطان» در شمرح رشمادتهای
سلطان جل الدین او را به شیر (نااد شجاعت) مانند کرده است (جوینی  .)106 :1376بیتردید اگر زمینة کتابت انشماء
و فرستاد سلطان برای جوینی و زیدری فراهم نبود این دلبستیی «از لون دییری بود» .دلبستیی بمه سملطان از روایمت
زیدری در مرگ رازآمیز او به سا  628هجری آشکار است .مؤلف جهانیشای جوینی یمادآور میشمود «کمه تما قریمب
سیسا بعد از قتل او [سلطان جل الدین] بعضی گاان کردهاند که او هنوز زنده است»« .مسیح بود جهان مرده را زنده
گردانید پ

به افلک رفت» (زیدری نسوی  :1385هفتادوهشت و  .)47مؤلف نیز چهار سا پم

از وی متوجمه قتمل

سلطان میشود و در ابتدا آن را باور نایکند .زیدری در توصیف سلطان جل الدین او را خداوندی تصمور میکنمد کمه
باید «قلم از ذکر او بشکنم و بر سنّت آن خداوند اگر دندان از آنکه در بن دندانش نایروم بر نتوانم کند» (هاان)120 :
و یا در جایی دییر چنین میگوید« :آن میدوم که نسیه مکارم از شاائل او برند» (هاان .)118 :بیت خفتة اهل اسملم
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بود  ...کییسرو بود از چینیان انتقام کشید  ...چه گویم؟! و از این تعسف چه میجویم؟! نور دید سلطنت بود» (هامان:
 .)47سرچشاة امانی و منب انواع کامرانیست (هامان .)23 :بما چنمین تصمویری مداهنمهآمیز زیمدری نسموی نایتوانمد
جنایتهای سلطان جل الدین را توصیف کند .اگر دربار علت قتل عام لشکریان سملطان جل المدین بمه دسمت ممردم
گنجه به متون دییر مراجعه کنیم معلوم میشود که در سا  626هجری او بمه غمارت و کشمتار گرجیمان اقمدام کمرد و
اخل از نواحی گنجه را به مدت هشت ماه محاصره کرد .این محاصره چنان بود که قحط و غلیی در شهر پدید آمد و
کار چنان تنگ شد که اخلطیان از غایت گرسنیی به خموردن گوشمت سمگ و گربمه پرداختنمد .در سما  627هجمری
بهسبب خیانت اسااعیل ایوانی شهر تسلیم شد و سیل لشکر خوارزمشاهی به شهر آمد و به فرمان سملطان از باممداد تما
چاشتیاه به کشتار مردم پرداختند (هاان279 :؛ جوینی 1376

.)175 :2

یکی دییر از موارد الپوشانی زیدری در توصیف روایت تارییی خمود جماهطلبی «اوترخمان» حماکم اتمرار و پسمرخالة
سلطان محاد خوارزمشاه است .او با کشتن فرستادگان چنییزخان زمینه را برای انتقامگیری او فمراهم کمرد .زیمدری بمدون
توصیف چیونیی حالة مغو و حتی بدون نامبردن از اوترخان از او به صفتهایی پوشیده یاد میکند که تنهما بما شمرح و
تفسیر میتوان منظور

را دریافت« :تقریر آن سستتدبیر نهچنان جایییر آمده کمه تحمفیر ناصمح کمارگر آیمد» (زیمدری

نسوی  )39 :1385و یا چنین میگوید :از خباثت آن بمدرگ که دریما را نج

گرداند ایمراد کردممی (هامان)63 :؛ ممفلّت

چارپایی کشیده تا از منزلت خری فراتر آمده (هاان .)76 :مرحوم یزدگردی در شرح این عبارات مینویسد« :مراد اوترخمان
است که ازسوی مادر با سلطان جل الدین خویشاوندیی داشته است» (هاان .)196 :در جای دییمری آممده اسمت« :بثیبّمی
حیض نادیده و بالغی باردی نارسیده رسیده بود و لشکری را که درصدد مُقدّمی ایشان بمود بمازآزرده» (هامان .)38 :ایمن
لشکر هاان است که پادشاه از سر ناتدبیری اوترخان را به فرماندهی چهمار همزار سموار «برسمبیل یمزک» پیشماپیش لشمکر
فرستاده بود .اوترخان که به بیان زیدری «نه زنی و نه مردی» بوده است با حضور «چهار هزار نفمر نیزهگمفار» نتوانسمت در
برابر مغوالن مقاومت کند و فرار را بر قرار ترجیح داد .زیدری بدون توصیف این شرمساری تارییی به اشارات سربسمته در
نقثهالاصدور بسنده میکند و تنها به افسوس از خیانت به سلطان سین میگوید« :افسوس که به نامردی ناجواناردی سمور
و باروی ملت و سوار میدان سلطنت بانی اساس جهانبانی و  ...به باد دادند» (هاان.)45 :
زاویة دید
با پیشفرض متنیت یا رواییبودن تاریخ هاة اشکا روایت ازنظر تارییی بررسی میشود؛ بنابراین در تاریخگرایمی
نو ویژگی فراگیر روایی نهتنها در قصه و داستان و رمان نیست متون و گونههای دییر ادبی نیز روایت به شاار میروند
(رک :اخوت  .)7 :1371یکی از تأکیدات تاریخگرایی گسست زاویة دید در روایت است .تکثر در زاویة دید به معنمای
حضور حاضر و ناظر هاة افراد در نقل رویداد است .این رویکرد موجب تنوع نیر ها به ی

پدیده است .بمه عبمارتی

انسانها از زاویة دید خود تاریخ را روایت میکنند .خواننده بهجای روایمت سموم شمیص غالمب در متمون تمارییی بما
توازی روایت فردی با روایت جاعی روبهروست .درواق به هامان شمکل کمه خماطرات و احموا شیصمی فمرد نقمل
میشود رویدادها متناسب با زمان تحوالت او نیز از خل تنوع در زاویه دیدهای متفاوت مطرح میشود .درواقم راوی
از تاریخ فردی به تاریخ جاعی نقب میزند تا میزان تأثیرپفیری از یکدییر را نشمان دهمد؛ بنمابراین از خمل تکثرهمای
روایی میتوان به حقیقت واق نزدی تر شد.
زاویة دید در نفثةالمصدور یکی از شاخصهای مؤثر در تأیید رویکرد تاریخگرایی نو اسمت .راوی از او
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شیص (من روایت گو و ت گویی درونی)  3و سوم شیص (دانای کل نامحدود) و دوم شیص در روایت خمود بهمره
میبرد .این تنوع روایت مانند «شیو جریان سیا ذهن و رفمت و برگشمتهای ممداوم بما توصمیفات فمراوان اسمت کمه
سررشتة جالت را از دست خواننده و حتی گاهی مؤلف رها ساخته است» (خزانهدارلو رسولیگروی  .)96 :1394این
شیو روایی در متون بیانیر تنهایی و انزوای گوینده است.
دوم شیص« :به کدام مشتاق شداید فراق مینویسی و به کدام مشفق قصه اشتیاق میگویی» (زیدری نسموی :1385
« .)5خیر و شری که از تغاییر زمان دیدهای و گرم و سردی که از کأس دوران چشیدهای» (هاان.)9 :
او شیص (من روایتگو)« :اوقات روز را در ساعات شب میپرداختیم و از شبهای هللی در سیر متوالی لیمالی
میشناخت .راستی با خویش سر فرا بسته بودم ( »...هاان.)12 :
سومشیص« :شهری از ایامی با شوهر جوشان و خلقی از یتامی با ممادر و پمدر خروشمان جیرگوشمة مسملاانان را
چون سبایای شرک و نیاس به ثان بی

میفروخت» (هاان.)60 :

نتیجهگیری
در این مقاله بررسی کتاب نفثةالمصدور ازنظر تماریخگرایی نمو در دو سمطح کلیمت ممتن و خمردهممتن و
ریزرویدادها صورت گرفت .هاچنین با حف

قطعیت سندیّت تارییی کتاب به واقعیتمندی آن با تردید نیریسمته شمد

تا متنیت تاریخ از د پوشیدهگوییها مناسبات ایدئولوژی

تضادها و دوگانهگویی پدیدار شود.

نویسنده در این اثر بهسبب غلبة گفتاانی ایدئولوژیِ فرقة اشعری به صورتبندیهای زیر دست زده است:
 )1غلبة گفتاان ایدئولوژی  :در این رویکرد با دینیشاردن حاکایت بیکفایتی متنففان و حاکاان در زیر الیمهای از
تاهیدات جبری مغفو میماند؛ زیرا نویسنده بنای رویدادهای پدیدآمده را ماورایی و موکو به سرنوشت میدانمد و در
پدیدآمدن اصل موضوع (حالة مغو ) پادشاه را مقصر نایداند.
 )2تأکید بر غلبة جبر تارییی :زیدری با به حاشمیهرانمدن خواسمت و اراده و تأکیمد بمر غلبمة جبمر تمارییی برخمی
خردهروایتها مثل اختلفات نافرمانیهای امرای محلی و نارضایتی از حکومت مرکزی را میفی کرده است.
 )3حف

و گزینش :در بیشهایی از روایت نویسنده با حف

عامدانة نام افراد یا حاکاان از صفاتی بهره ممیگیمرد

که حاصل برداشت وی از رویدادهای صورتگرفته است .عباراتی مانند «خواجه نابیوسان» «نمان مردممان بمه دبیرسمتان
برده» «جان به نان فرو » و برای حاکاان «دواعی خیانت» «صاحب آمد» .ازسوی دییر زیدری با حف

اصل رویمداد

تارییی به بازتاب احساسات خود میپردازد؛ بنابراین خواننده برای درک واقعیت رویدادهای محققشده یا اعاما افمراد
باید به متون تارییی دییر مراجعه کند.
 )4بحران بیاعتاادی :یکی از موراد مؤثر در سقو خوارزمشاهیان بحران بیاعتامادی در رأس حکوممت و امیمران
محلی بوده است .زیدری عوامل پدیدآمدن هر و مر را توضیح نایدهد؛ اما از خل سمکوتها شمیو بمهکمارگیری
واژگان و الفا زمیت میتوان به بیاعتاادی حاکاان نواحی میتلف به سلطان و بیاعتاادی سلطان و مردم و حاکامان
پی برد.
 )5الپوشانی :آنچه زیدری از خیانتها میگوید عادتاً به روایت دشانیهای شیصی برخی حاکاان بما شمیص وی
اشاره دارد .زیدری با گزینش و حف

پاره روایتهای تمارییی و عقمبرانمدن آنمان بمه نفم گفتامان غالمب سملطنت
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خوارزمشاهیان نوعی کشاکش در روابط و تعاملت قدرت را در متن اثر خویش پدید آورده است.
 )6زاویة دید :رویکرد تاریخگرایی نو با پیشفرض متنیت یا رواییبودن تاریخ هاة اشکا روایت را بررسی میکنمد.
زیدری در نیار

اثر خود از سه شیو روایی او شیص (من روایتگو و ت گویی درونی) و سوم شیص (دانای کل

نا محدود) و دوم شیص بهره میبرد .درنتیجه خواننده با توصیف خطی رویداد روبهرو نیست؛ بلکه نویسنده با رفمت و
برگشتهای مداوم زمانی و توصیفات فراوان بر این نکتة تاریخگرایی نو اشاره دارد که تاریخ نوعی روایت است.
 )7سیطر گفتاان ایدئولوژی

و قدرت :با طرح ناونههایی از متن نفثةالمصددور نقمش دوگانمة گفتامان

بهسبب سیالیت آن در جاییاه ابزاری در کیفیت شکلگیری قدرت و متزلز کننمده در قطعیمت سمازههای کملنِ روایمت
نشان داده شد .زیدری نویسندهای درباری و تحت سیطر گفتاان قدرت است .از خل سکوتها و اشمارههای ضمانی
روایت او معلوم میشود که پیش از فروپاشی حکومت مرکزی گفتاانهمای اجتاماعی و هنجارهمای عرفمی و قمومی و
قبیلهای ازسوی حاکاان نواحی میتلف سر برآورده است تا تفسیرهای برساخت خود از قدرت را گستر
عامل موجب بروز دودستیی و اختل

دهند و ایمن

در نواحی میتلف شد.

پینوشتها
 .1کارناوالی از زیرشاخههای نظریة منطق گفتوگویی مییاییل بماختین منتقمد و نظریمهپرداز روس ( )1975-1895اسمت .در
کارناوا گرایی ارز ها و انسانها یکسان میشود .کارناوا از راه گفر انیارههایی ساده و یکسانسماز بدنمة جاعمی و غیررسمای
مردم را تجلیل میکند و در برابر ایدئولوژی رسای و گفتاان قدرت میایستد .صریحترین نامود کارناوا وارگیهما را میتموان در
تعطیلت و اعیاد قرون وسطایی و رنسانسی مشاهده کرد که در آن هنیام نظم مسلط جامعه لغو شده است؛ مجانین جامة اشمرا
به تن میکنند و اشرا

به جامة مجانین درمیآیند (آلن .)34 :1380

 .2شاید یکی از مهمترین دالیل این بیاعتاادی به سلطان جل الدین غصب جاهطلبانة قدرت از برادر

غیاثالدین باشد.

 .3شمیوههای روایممت تم گویی عبممارت اسممت از )1 :تم گویی ناایشممی ()Dramatic Monologues؛  )2حممدی

نفم

(خودگویی )Self-talk؛  )3ت گویی درونی (.)Inner monologues
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