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طلب2

دانشجوي دكتري ،گروه زبان وادبيات فارسي ،واحد مشهد ،دانشگاه آزاد اسالمي ،مشهد ،ايران.

(تاريخ دريافت6331/5/3 :

تاريخ پذيرش)6331/61/65 :

چکيده
يکي از مباحث مطرح در نقد آثار ادبي از نظر روانشناسي« ،نوستالژي» است .نوستالژي يا غم
غربت ،در اصطالح عبارت است از احساس دلتنگي و حسرت نسبت به گذشتهها و خاطرات
خوشي كه اكنون از دست رفته و معموالً همراه با درد و اندوه است .اين مقوله از ديرباز در بيشتر
آثار ادب فارسي راه يافته است و به داليلي از جمله تغيير اوضاع و احوال سياسي و اجتماعي
انعکاس ويژهاي دارد.
از جمله نويسندگاني كه در كتابش دغدغههاي نوستالژيک راه يافته ،شهابالدين محمد زيدري
نسوي مؤلف نفثه المصدور است چرا كه مخاطب تنها با خواندن چند سطري از كتاب او ،به كالم
پرسوز و گداز نويسنده و درد و حسرتهاي او پي ميبرد .تاريخ جهانگشا نيز اثري است كه كم و
بيش اين حس نوستالژيکي در آن راه يافته است و گويا نويسندهي آن ،عطاملک جويني در ضمن
شرح گزارشهاي تاريخي خود به بيان حسرتهاي خويش و جامعه نيز ميپردازد .نوستالژي در
آثار ادبي از راه مولفههاي زباني و بياني به ظهور ميرسد و نقد روانشناختي در حوزهي ادبيات،
بررسي اين حس را در آثار شاعران و نويسندگان را بر عهده دارد .اين پژوهش در نظر دارد كه با
نگاه نوستالژيک اين دو اثر را بررسي كند و زمينههاي پيدايش نوستالژي را در آنها بيايد.

واژگان كليدی :نفثهالمصدور ،نسوي ،تاريخ جهانگشا ،جويني ،نوستالژي.

.6 najlaebrahimi@yahoo.com2
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مقدمه
يکي از بحثهاي رايج در نقد روانشناسي ،بحث «نوستالژي» است .نوستالژي در
ادبيات ،روي هم رفته رفتاري ناخودآگاه است كه در آثار شاعر يا نويسنده بروز ميكند ،از
همين رو اهميت دارد.
از جمله نويسندگاني كه كتابش همواره با دغدغههاي نوستالژيک همراه ميباشد،
شهاب الدين محمد زيدري نسوي است چرا كه مخاطب تنها با خواندن چند سطري از نفثه
المصدور او ،به كالم پرسوز و گداز نويسنده پي ميبرد .نفثهالمصدور اگرچه يک اثر
تاريخي است و موضوع آن گزارش هجوم مغوالن به سرزمين ماست و مسلماً اين اثر،
ميبايست به زبان علمي و بدون احساسگرايي تأليف شود ،اما به نظر ميرسد در اين اثر،
گزارشهاي تاريخي آن ،تحتالشعاع عواطف و احساسات نويسنده قرار گرفته است.
در هر حال نام اين كتاب نيز مناسب و بامُسمّاست چرا كه نفثهالمصدور در لغت به
معني خلطي است كه فرد مبتال به سينه درد ،از سينه بيرون ميافکند و بدين گونه ،تنفس
خويش را راحتتر ميسازد و مجازاً به سخناني گفته ميشود كه بيانگر دردها و تألمات
دروني است و گوينده با آنها به عقدهگشايي و درد دلگويي و شکوهگري ميپردازد و با
بيان آنها ،اندوه درون و عقدههاي دل خويش را كاهش ميدهد و موضوع كتاب ،بيشتر
همين عقدهگشاييها و شکوهگريهاست( .راستگو)261 :6311،

چنان كه از معناي تحتاللفظي اثر برميآيد ،با اثري روبرو هستيم كه احساسگرايي
و تالش براي گزارش و نمايش تمايالت عاطفي بر بافت و ساختار متن تأثير بسزايي داشته
است .همين نگرش احساسي و عاطفي نويسنده و تکيه بر حسرتهاي خويش در جريان
روايت ،نمود نوستالژيکي به سبک اين متن داده است.

سبکشناختي پيدا ميكند .اين اصطالح از آسيبشناسي رواني «»psychopathology
وارد ادبيات شده است و نقد روانکاوي ،بررسي اين مفهوم را در آثار ادبي بر عهده از
جمله كتب تاريخي ديگر كه مقارن با كتاب نفثهالمصدور تأليف شده ،تاريخ جهانگشاي
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عطاملک جويني است؛ محتواي اين كتاب نيز چون نفثهالمصدور ،شرح هجوم مغوالن به
ايران و گزارش غارت و فتنهگري آنهاست .جويني تحت فرمان و خدمت مغوالن و با بيان
نوستالژيک خود از خامه ،خون چکاند و در جايي كه ذكر حقايق تاريخي ،منجر به دشنام و
اظهار نفرت از يغماگران تاتار ميشد ،به تيغ زبان و نيزهي قلم به جنگ ايشان تاخت .اين
مقاله بر آن است كه اين دو اثر ،يعني نفثهالمصدور و تاريخ جهانگشا را با نگاه نوستالژيک
بسنجد و به دو پرسش زير پاسخ دهد:
 .6برجستهترين مباني پيدايش نوستالژي در نفثهالمصدور و تاريخ جهانگشا كدامند؟
 .2شاخصههاي زباني نفثه المصدور كه موجب جلوهگري رويکرد نوستالژيکي اين اثر
شده است و آن را از كتاب تاريخ جهانگشا متمايز ساخته ،چيست؟
در پژوهش حاضر ،رويکردهاي نوستالژيک نفثهالمصدور و تاريخ جهانگشا با
روش توصيفي – تحليلي بررسي ميشود .اگرچه دربارهي روش تاريخنگاري اين دو كتاب
و ارزشهاي ادبي آنها پژوهشهايي انجام شده است ،پژوهش حاضر از اين نظر كه با
رويکرد نوستالژيکي به اين دو كتاب پرداخته ،كامالً بديع و نو است.
پيشينهی پژوهش
در زمينهي تأثير نوستالژي بر آثار شاعران گذشته و معاصر ،پژوهشهاي بسياري
صورت گرفته كه به نمونههايي از آنها اشاره شود« :بررسي فرايند نوستالژي در شعر
معاصر فارسي» از مهدي شريفيان« ،نوستالژي فلسفي در شعر ابوالعالء معري و عطار
نيشابوري» از مهدي ممتحن و مسلم رجبي« ،بررسي پديدهي نوستالژي در شاهنامهي
فردوسي و آثار شهريار» از فاطمه غفوري« ،نوستالژي در اشعار سنايي» از كاظم موسوي و
حسين شمسي و بسياري مقاالت ديگر.
ریشهشناسي نوستالژی
«نوستالژي» ،از واژهاي فرانسوي « »nostaligiaبرگرفته از دو سازهي
يوناني« »nostosبه معناي بازگشت و « »alogosبه معني درد و رنج است و در مجموع

فصلنامه تخصّصي زبان و ادبيّات فارسي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد ،شماره  22زمستان 69

معادل بازگشت درد و رنج ميباشد .در فرهنگ علوم انساني آمده است« :غم غربت،
حسرت و دلتنگي نسبت به گذشته و آنگهي اشتياق مفرط براي بازگشت به گذشته،
احساس حسرت براي وطن ،خانواده ،دوران خوش كودكي ،اوضاع خوش سياسي،
اقتصادي و مذهبي در گذشته» (آشوري )241 :6316،در ترجمه و شرح انگليسي اين واژه،
اغلب تركيب « »home sicknessرا آوردهاند .نوستالژي نخست از علم پزشکي وارد
روان شناسي و سپس ادبيات شد؛ اين واژه در ابتدا به حالت افراد غمگين و افسردهاي كه
آرزوي بازگشت به سرزمين مادري را داشتند ،اطالق ميشد اما به تدريج عموميت يافت و
به غم غربت و حسرت بر گذشته اطالق شد؛ اندوه ناشي از عالقه به سرزميني خاص كه
انسان آرزوي رسيدن به آن را دارد ،از مظاهر بارز نوستالژي است.
شايد وجه مشترک غم غربت و حسرت بر گذشته را در فقدان و گمگشتگي
آرزوهاي قلبي فرد بتوان جستجو كرد؛ اگر افراد گذشتهاي زيبا و سرشار از موفقيت داشته
باشند ،همواره در حسرت از دست دادن آن به سر ميبرند و اگر گذشتهي آنان تباه شده و
دوران جواني و طراوتشان در اثر غفلتها و كاستيها از بين رفته باشد ،همواره بر گذشتهها
تأسف ميخورند و در آرزوي آيندهاي عالي هستند؛ اندوه ناشي از نوستالژي صرفاً عاطفي
نيست ،عقل نيز با نگاه به سرزمين مورد عالقه و گذشتههاي خويش ،با استفاده از تجارب
اندوخته نسبت به زندگي حسرت ميخورد.
«در بررسيهاي جديد ادبي ،نوستالژي را به دو گونهي شخصي و اجتماعي تقسيم
ميكند .بر پايهي نوستالژي شخصي ،شاعر يا نويسنده به دورهاي از زندگي فردي خويش
نظر دارد ،اما در نوستالژي اجتماعي ،موقعيت ويژهي فرد برايش حائز اهميت است .بر
پايهي اين تقسيمبندي ،ميتوان نوستالژي شخصي را از نظر زماني به دو نوع «آني» و
«مستمر» تقسيم كرد .در نوستالژي فردي و آني ،گرايش آفرينندهي اثر به ترسيم لحظه يا
لحظاتي از گذشته در اثر خويش است .نوستالژي فردي و مستمر دربردارندهي تمامي اثر
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شاعر يا نويسنده است .شاعر يا نويسنده اي كه متأثر از اين نوع نوستالژي باشد ،در سراسر
اثر خويش تمام و كمال به گذشته ميپردازد( ».انوشه)6311 :6331،

نوستالژی و ادبيات كهن فارسي
نوستالژي ،كه شاخهاي از آسيبشناسي رواني است ،از روانشناسي وارد ادبيات
شده است .در بررسيهاي ادبي «به شيوهاي از نگارش اطالق ميشود كه بر پايهي آن شاعر
يا نويسنده در سروده يا نوشتهي خويش ،گذشتهاي را در نظر دارد يا سرزميني كه يادش را
در دل دارد ،حسرتآميزانه و دردآلود ترسيم ميكند و به قلم ميكشد( ».همان)1 :

از آن جا كه متن در رژفترين اليهي معنايي خود به آيينهاي بدل ميشود كه
آسيبها و نژنديهاي رواني آفرييندهي خود را باز ميتاباند( .ياوري )24 :6334،در آثار ادبي،
نمونههاي بسياري را مي يابيم كه حسرت نويسنده و شاعر را بر مسائل گوناگون ميرساند.
در اين گونه آثار ،هنرمندان ميكوشند خود را از اين دلتنگي رهايي بخشند؛ اگر دلتنگي
نسبت به سرزمين مادري يا ديار مألوف است ،به اشتياق رسيدن به آن مکان ،خاطر خود را
تسال ميدهند؛ اگر مايه ي نوستالژي ذهن شاعر ،عمر بر باد رفته باشد ،با نگاهي آرماني به
آينده ،خود را آرام ميكند.
يکي از بنمايههاي ادبيات كهن فارسي ،مسألهي غربت روح است؛ اين موضوع در
آثار بسياري از شاعران و عارفان مانند سنايي ،عطار و مولوي طرح و بررسي شده است.

چنان كه مولوي در نينامه از زبان ني ميسرايد« :كز نيستان تا مرا ببريدهاند  /از نفيرم مرد و
زن ناليدهاند» در حقيقت با بياني نوستالژيک و همراه با درد و حسرت ،شرح فراق و
هجران «ني» را از نيستان با زباني تمثيلي ،بازگو ميكند.
در بادي امر چنان به نظر ميرسد كه مسألهي غربت روح و جدايي آن از وطن
اصلي و غمي كه از اين راه
گريبان بشر را گرفته و او را به ناله و شکايت واداشته است ،به مؤلفههايي كه براي
نوستالژي برشمرديم همساني دارد .از طرفي هم ميرچا الياده در توضيح و يا بررسي
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تجربه هاي عرفاني جوامع باستاني و تمايل عميق آنان براي بازيافتن حالت آزادي و سعادت
پيش از هبوط ،نيز دربارهي مسيحيت و عرفان موجود در آن ،از مفهوم نوستالژي استفاده
ميكنند( .الياده )15 :6334،ولي بايد توجه داشت كه يک تفاوت ماهوي ميان غم و دلتنگي
حاصل از غربت روح ،به آن صورتي كه در شعر عارفانهي ايران ،مخصوصاً در شعر عطار و
مولوي مطرح شده است و غم حاصل از نوستالژي وجود دارد ،دلتنگي عارفانه ،پويا،
مطلوب نظر عارفان و همراه با شور و شوق و نوعي شادي در بطن آن است در حالي كه
غم حاصل از نوستالژي ،فرساينده و آزاردهندهي روح و نوعي بيماري است كه ممکن
است به تبع روح ،جسم را نيز درگير خود سازد.
در ادبيات فارسي كالسيک به وضوح اين احساس ديده ميشود كه شاعران و
نويسندگان مختلف بنا به اوضاع زندگي و مشرب فکري خود ،نسبت به گذشتهي درخشان
خود يا دوري از وطن يا از دست دادن عزيزان ،اشعاري حسرتآميز سرودهاند .دگرگوني
اوضاع زندگي شاعر و نويسنده و از دست دادن مجد و عظمت گذشته و يا نوعي دچار
تحول روحي شدن ،پيري ،تبعيد و زنداني گشتن ،فقدان عزيزان ،ويراني شهرها ،دگرگوني
حاكميتها و ...به تمامي عواملي هستند كه باعث ميشود احساس حسرت و غم در وجود
شاعر پيدا شود .گاهي
اين سرودهها جنبهي فردي دارند و گاهي هم از حد فرديت فراتر رفته و جنبهي جمعي
پيدا ميكنند.
نفثهالمصدور ،رنجنامهی زیدری نسوی
شهاب الدين محمد خرندزي زيدري معروف به نسوي ،كاتب و وزير سلطان
جاللالدين مِنکُبِرني ،از سال  126در خدمت جاللالدين خوارزمشاه بوده و تا سال 121
منصب كتابت داشته است و شخصاً به چندين مأموريت دولتي گمارده شده و در دربار
خوارزمشاهيان فردي موثق بوده است؛ در آخرين برخورد سلطان با لشکر مغول او نيز مانند
مخدوم خويش از مهلکه بيرون جَست .منتهي سلطان در يکي از بالد ديار بکر به قتل رسيد
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و نسوي مدتي در آسياي صغير و آذربايجان سرگردان بود تا عاقبت در سال  123به
مياف ارقين نزديک ملک مسعود از سالطين كُرد ايوبي رفت و در آن جا نفثه المصدور را
نوشت( .صفا ،6331،ج)241 :3

نفثهالمصدور كه در سالهاي  132تا  133تأليف شده ،در واقع گزارشي تاريخي از
رويدادهاي سال  121تا زمان كشته شدن سلطان جاللالدين يعني سال  132است .موضوع
كتاب ،شرح حوادث و مصيبتهايي است كه خود مؤلف و سلطان و نزديکان وي در
جريان جنگ و گريزهاي اين آخرين شاهزادهي سرگردان و بختبرگشته در مواجهه با
مغول ،ديده و چشيدهاند.
با توجه به شيوهي زندگي شهابالدين زيدري نسوي – براساس آن چه در نفثه
المصدور دربارهي احواالت خويش بيان كرده است – ميتوان به وضوح دريافت كه شرايط
روحي وي ،به درد و حسرت نزديک بوده است .او از ابتداي جواني در خدمت امرا و
حکام بوده است ،از خدمت نزد امراي محلي گرفته تا حضور در دستگاه سلطان جاللالدين
خوارزمشاه ،اما در سراسر اين دوران ،فتنهي مغول باعث سرگرداني ،تنهايي و غربتنشيني
وي شده است .همچنين اصرار وي بر تنها زيستن و عدم آميزش عميق با ديگران باعث

ايجاد حس انزواطلبي در وي شده بود« :از آنها نيستم كه بفراغت ريزهاي كه در غربت
دست دهد ،دل از مسقط الرَّاس و منشأ و مبدأ و اساس بر تواند داشت ،و نه از آن قبيله كه
با هر قومي درآميزم( ».نسوي)663 :6313،

اگر مؤلف اين اثر به خوبي توانسته خوانندگان كتابش را – حتي تا امروز – با
احساس و تخيل خود شريک گرداند ،به اين دليل است كه او يک نويسنده و هنرمند
حقيقي است .هنرمندي كه از ژرفاي اثرگذاري آثار ادبي و هنري آگاهي كامل دارد و به
وسيله ي احساس زالل ،تفکر واال و تعهدي وصفناپذير ،مسائل و مصائب جامعهي
خويش را كه مهمترين دغدغهي جان و فکر اوست ،به رشتهي تحرير در ميآورد؛ زيرا
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جزئي از اجتماع است و هيچ گاه نميتواند نسبت به آن چه در پيرامونش ميگذرد،
بيتفاوت باشد.
تاريخ جهانگشا و عطاملک جويني
عالءالدوله عطاملک جويني ( 123-116ه.ق) مصنف تاريخ جهانگشاي ،از خانوادهاي
ديوان ساالر بود كه در دربارهاي سلجوقيان و خوارزمشاهيان و مغوالن غالباً داراي شغل
صاحب ديواني بودند و برخي از ايشان ،مناصب باالتري يافتند.
عطاملک جويني با تکيه بر پايگاه رفيعي كه در دولت مغول دارد ،دست به كاري
مي زند كه اگرچه به ظاهر مورد توجه و خواست سردمداران و مخدومان اوست ،اما در
حقيقت ،تاريخ جهانگشا ،گزارشي زيركانه از حوادث ناگواري است كه به دست قومي
سفاک و ستمگر بر مرز و بوم ايران رفته و امنيت و علم و دين و فرهنگ ايرانيان را مورد
تعرض قرار داده است .وي در تاريخ خود اقرار ميكند كه هر چه در جزوهاش مسطور
است حديث كندن و سوختن و كشتن و بردن يغماگران تاتار است( .جويني،6313،ج)652 :6

تاريخ جهانگشا ،بارزترين مصداق يک اثر اصيل تاريخي – ادبي است كه
نويسندهي آن با بصيرت و ذوقي بيبديل توانسته است ،مشاهدات و دانستههاي خود را
توسط انديشه اي رفيع و قلمي نغز به آيندگان منتقل كند .اين كتاب چه از نظر تاريخي و
چه از نظر ادبي ارزشمند است .ارزش آن از نظر تاريخي روشن است اما از نظر ادبي ،با
توجه به اين كه بيان صريح هنرمند در انتقاد از شرايط جامعه و انتقال درست و جامع وقايع
عهد مغول ،بيم جان را به همراه دارد ،به مدد خلق تصاوير جذاب و تأثر برانگيز به بيان
حقايق پرداخت تا مايهي آگاهي و عبرت آيندگان باشد.
تاريخ جهانگشا در سه مج لد است :مجلد اول در تاريخ چنگيز و اعقاب او تا كيوک
خان ،مجلد دوم در تاريخ خوارزمشاهيان و مجلد سوم در تاريخ منکوقاآن ،هوالكو و
انقراض اسماعيليه است .گفته ميشود كه نثر جويني در تاريخ جهانگشا يک دست نيست
« چه گاهي عبارات سليس و لطيف دارد و گاه عبارات خشن و متکلفانه و آميخته به تعسف
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و تعقيد به كار ميبرد( ».بهار،6331،ج )16 :3آن قسم كه نسبتاً سادهتر نوشته شده ،گزارشهاي
تاريخي و شرح فتوح و جهانگشاييهاست .اما بخش مصنوع آن ،قسمتهايي است كه
صنايع ادبي در آن فراوان به كار رفته است ،گويا نويسندهي كتاب پس از شرح وقايع ،دچار
اندوه و حسرت ميشود و تأثر او در قالب زبان و نثر شاعرانه اظهار ميگردد.
برجستهترين مباني پيدايش نوستالژي در نفثهالمصدور و تاريخ جهانگشا
هر انساني ،لحظه اي از لحظات حيات خود را در حسرت از دست رفتن فرصتها
يا در آرزوي به دست آوردن موقعيتها سپري ميكند« .نوستالژي ،حسرت از دست رفتهها
و شکايت از زمان حال در تقابل با گذشته است( ».فورست )53 :6311،بايد عنوان كرد كه
شکستهاي دورهي مغول ،روحيه ي ايراني را با غم و اندوه سختي خوي داده بود و اين
خود باعث آمادگي ذهن شاعران و نويسندگان براي ابراز و اظهار اندوه و حسرت شده بود.
چنان كه نسوي و جويني نيز واقعيت تلخ روزگار خويش را در پوششي از دريغ بر گذشته،
جلو چشم خواننده ترسيم كرده و بر از دست رفتن سرزمين و مردمان وطن خود افسوس
ميخورند .برجستهترين مباني پيدايش نوستالژي در اين دو اثر ،موارد زير هستند:
 .6دوري از وطن و اندوه ويراني آن

مهم ترين خاستگاه پيدايش حس نوستالژيکي دوري از وطن ،زادگاه ،خانه و
خانواده است .يقيناً الفت گرفتن با هر چيزي ،نوعي دلبستگي ميآورد كه جدايي از آن به
هر دليلي كه باشد ،باعث رنجشخاطر و نگراني ميشود .اصوالً در اعتقاد گذشتگان ،وطن
معني خاصي داشته است؛ شفيعيكدكني دربارهي تلقي گذشتگان از وطن ميگويد« :تلقي
قدما از وطن به هيچ وجه همانند تلقياي نيست كه ما بعد از انقالب كبير فرانسه داريم.
وطن براي مسلمانان يا دهي و شهري بوده كه در آن متولد شده بودند يا همهي عالم
اسالمي كه نمونهي خوب آن در انديشهي اقبال الهوري ديده ميشود ...كه بهترين
تصويركننده ي انترناسيوناليسم و جهان وطني اسالمي است( ».شفيعيكدكني)31 :6316،
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نسوي ،نيز آن گاه كه نه به دلخواه ،بلکه از سر ناچاري ترک وطن گفت و مجبور
شد همراه مخدومش ،از شهري به ش هري بگريزد ،از فراق و دوري از وطن مألوفش ناليد و
گه گاه در كتابش ،آرزوي بازگشت به زادگاهش زيدر و خراسان  -حتي پس از مرگ  -را
پيش ميكشد:

«و نيز راستي تا از خانه دور افتادهام ،و از وطن مألوف مهجور گشته ،و ببالي
دوستان (ع) ...وصيت ميكردهام
كه :چون وديعت حضرت كه هر آينه به حکم «كل نفس ذائقه الموت» سپردنيست ،در
غربت تسليم كرده آيد و عاريت روح كه بيهيچ شبهت به موجب «خُلِقتُم لِلمَوت» رد
كردني ست ،در اين هجرت سپرده گردد ،تابوت قالب را كه مأواي جان مشتاق مجروحست
– و اگر چه دوايي بعد از وفات نخواهد بود – به زيدر رسانند و صندوق استخوان را كه
ايوان كسري روحست – و هر چند عالجي پس از رُفات نخواهد بود – جز تربت اصلي
ننهد( ».نسوي)54-55 :6313،

در آن روزگار نابساماني ،او محتاج به ياد آوردن خاطرات زيبا بوده و اين امر بيشتر،
حس نوستالژيک و آرزوي انساني است كه خسته از شکست و گريز و زبوني در غربت،
ميخواهد به آرامش نخستين دست يابد اما نميتواند؛ اين حس نوستالژيک البته جداي از
ياد خانه و وطن ،بيشتر مربوط به آرزوي ديدار كسان و آشنايان است زيرا به خوبي ميداند
كه سرزمينش پس از حملهي تاتار ،جز تلي از خاک و خاكستر نيست:

«تمني حُبّ وطن و هواي اهل و مسکن ،زمام ناقهي طبع سوي خراسان ،سقي اهلل أطاللها
و مَدَّت عليها ظِاللُ السُّحُبِ أذيَالَهَا ميكشيد .چه ميگويم؟! و نيک غلط ميكنم؛ چه وطن؟!
و كدام مسکن؟!»
وَ مَا حُبُّ الدِّيَارِ شَغَفنَ قَلبي

و لَکِن حُبُّ مَن سَکَنَ الدِّيَارَا
(همان)31 :
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عطاملک جويني نيز در مورد شدت غارت و ويراني شهرها و روستاها در دوران
مغوالن به اين نکته اشاره

ميكند كه ويرانيها چنان گسترده بود كه «هر شهري و هر ديهي را چند نوبت كشش و
غارت كردند و سال ها آن تشويش برداشت و هنوز تا رستخيز اگر توالد و تناسل باشد،
غلبه ي مردم به عشر آنچ بوده است ،نخواهد رسيد و آن اخبار از آثار اطالل و دمن توان
شناخت كه روزگار عمل خود بر ايوانها چگونه نگاشته است( ».جويني،ج )616 :6يا اين كه
در مورد شهر خوارزم -كه زماني از شهرهاي مهم و آباد ايران به شمار ميرفت  -اشاره

ميكند كه اكنون ،آشيانه و پناهگاه حيوانات وحشي گشته است« :خوارزم كه مركز رجال
رزم و مجمع نساي بزم بود ،ايام سر بر آستانهي آن نهاده و هماي دولت آن را آشيانه
ساخته مأواي ابن آوي گشت و نشيمن بوم و زغن شد دور از خوشي دور شد و قصور بر
خرابي مقصور گشت( ».همان )211 :چنان كه پيداست ،جويني عالوه بر ذكر واقعه ،نظر و
قضاوت خود را نيز نسبت به عمل مهاجمان ابراز كرده است كه گوياي شدت تأثر و
نگراني اوست از آ نچه اتفاق افتاده است.
 .2حسرت دوران و خاطرات خوش گذشته
از مواردي كه باعث ايجاد نوستالژي در فرد ميشود ،حسرت بر گذشته است.
احساس پوچي و در نتيجه حسرت نسبت به گذشته ناشي از مسائل روزمرهي فرهنگي،
اجتماعي و سياسي جامعه ي شاعر يا نويسنده است .هانسليک معتقد است كه «احساس
غم ،حاوي تصوري از وضعيت شادي ما در گذشته است( ».ويلکينسون )11 :6315،از دست
رفتن دوران خوش كودكي ،از دست رفتن سالمتي جسماني در دوران پيري و  ...از ديگر
مباني ايجاد حس نوستالژيکي هستند.
حسرت گذشته با يادآوري خاطرات ارتباطي تنگاتنگ دارد؛ يادآوري خاطرات
گذشته و بازگشت به آنها داليلي دارد ،فرويد ،هنرمند را دردمندي ميداند كه براي
تخفيف درد خود ناله ميكند و درددل ميگويد؛ رنجور محرومي است كه از دردهاي خود
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ناالن است و پي درمان ميگردد؛ ميكوشد تا به شيوهاي خردمندانه دردهاي خود را بيرون
ريزد و روان را از سموم آنها بپااليد( .آريانپور )243 :6353،داشتن خاطره براي هر فرد
طبيعي است اما « وقتي يادآوري خاطرات براي شخص به حدي برسد كه او را نسبت به
واقعيت موجودش بدبين كند ،شخص احساس نوستالژي و دلتنگي ميكند ،اين همان
حالت رواني است كه خاطرهشناسان آن را «تراكم خاطره» ) (recollectionمينامند؛
طيف ديگر اين حالت ،كمبود خاطره است كه روانپزشکان آن را «فراموشي»
) (forgettingميگويند( ».شريفيان)33 :6315،

هر فردي در زندگي شخصي خود خاطراتي دارد كه هر از گاهي با بازگو كردن و
يادآوري آنها خود را عمدتاً به تاريخ پيوند ميزند .در خاطرهي فردي ،بيشتر بر ضمير
ناخودآگاه فردي است .همان چيزي كه فرويد به دنبال واكاوي آن بود .اما در خاطرهي
جمعي تأكيد بر ناخودآگاه قومي ) )collective unconsciousاست .كارل گوستاو
يونگ براي نخستين بار اقدام به ارائه و بسط اين نظريه كرد .از نظر يونگ ،ناخودآگاه قومي
«عامل پيدايش صورتهاي ازلي ) (archetypeاست كه در ادبيات و هنر متجلي
ميشوند .در ادبيات نيز مانند اسطوره الگوهاي معيني دائماً تکرار ميشوند كه ريشه در
ناخودآگاه جمعي دارند( .داد )416 :6313،يونگ در نظريهي «الگوي ازلي» يا «نمونهي ازلي»
معتقد است كه « زير ساخت ناخودآگاه قومي بشر از تصاوير جهاني و يکساني تشکيل شده
كه پيش از تولد و به شکلهاي مختلف بين اقوام گوناگون وجود داشته است( ».همان)411 :

بنابراين ،برخي خاطرات جنبه ي اشتراكي و اجتماعي دارند و در ذهن و ضمير افراد بسياري
نقش بسته است؛ حال اگر شاعر يا هنرمندي بيش از حد به بازگو كردن اين خاطرات
بپردازد ،گوييم دچار نوستالژي خاطرهي جمعي شده است .بدين گونه است كه شاعر و
نويسنده با پناه بردن به گذشته مرهمي براي دردهاي خويش مييابند .بنابر مطالب گفته
شده خاطره عمدتاً دو نوع دارد :خاطرهي فردي و خاطرهي جمعي
 2/2خاطره فردی
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يادآوري خاطرات خوش گذشتههاي نزديک و اظهار دلتنگي نسبت به آنها
دربرگيرندهي حسرت فردي است .عمر تباه شده و حسرت بر دوران شکوه و جواني و
تکرار خاطراتي كه در ذهن فرد به دلتنگي و حسرت نسبت به گذشته منجر ميشود ،از
عوامل پيدايش نوستالژي حسرت فردي است.
خوش پنداري نسبت به دوران گذشته و واكاوي خاطرات دوران سپري شده در ذهن
يکي از ويژگيهاي رواني انسان است و مرور ذهني خاطرات گذشته به انسان كمک ميكند
تا تحمل رنج و اندوه زمان حال براي انسان آسانتر شود.
نسوي در تاريخ نگاري خويش ،اغلب خاطرات خود را نگاشته است و به گفتهي
برخي از محققان ،مؤلف هر چند نيت آن را نداشته است كه ترجمهي حال خويشتن را
بنگارد ،در اين اثر آن قدر از خود سخن گفته است كه از خالل عباراتش بتوان وي را
شناخت .چنان كه در عبارت پيش رو كه شرح حال راوي هنگام گريز از تاتار و اقامت در
گنجه است ،همين مسأله را تبيين مينمايد و به حسرت جدايي از دوستان و ياران خويش
اشاره ميكند:

« القصه مدت سه ماه بگنجه مقام افتاد .مَشارب لَذّات بسبب مفارقت أحباب و
دوستان ،تيرگي گرفته و ديده از گريه ي شبانروزي بمهاجرت ياران و اصحاب ،خيرگي
گرفته و از خرد و بزرگ و تازيک و ترک ،هر آفريده كه در دل ،محبت او آميزشي و در
جان ،مَوَدّت او آويزشي داشت به قدرت خدايي،

جدايي افتاده( »...نسوي)23 :6313،

او در ضمن بيان خاطرات خويش ،تالش ميكند با بزرگنمايي وقايعي كه براي او
اتفاق افتاده است ،تصوير
رنج هاي خود را فراتر از ادراک مخاطب نشان دهد .چنان كه در آغاز كتاب ،اين گونه از
سرگذشتها و دردهاي خود ميگويد:

«خواسته ام كه از شکايت بخت افتان و خيزان كه هرگز كام مراد شيرين نکرد ،تا هزار
شربت ناخوش مذاق در پي نداد ،و سهمي از اقسام آرزو نصيب دل نگردانيد كه هزار تير
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مصائب بجگر نرسانيد ،فصلي چند بنويسم ،و از آنچه  ...دلپردازي واجب بينم و از
سرگذشتهاي خو يش كه كوه پاي مقاسات آن ندارد و دود آن چهرهي خورشيد را تاريک
كند ...در قلم آرم( ».همان)4-5 :

اين كتاب يک اثر ارزشمند به شيوهي حسبحالنويسي (اتوبيوگرافي) و در واقع
همان گونه كه از عنوان آن پيداست ،بثالشکوايي جانسوز است .بازگويي دردهايي است

كه نسوي « نَبذي از وقايع خويش ،كه آسيبي از آن اركان رَضوي و ثَهالن را از جاي بردارد،
و نهيبي از آن كُرهي باوقار زمين را بيقرار گرداند بر قلم» (همان )3 :رانده است.
جويني نيز در تاريخ جهانگشا ،از ايام جواني خويش ياد ميكند و اين كه
نصيحت پدر را آويزه ي گوش قرار نداده و به جاي كسب علوم ،به شغل ديواني مشغول
گشته است:

« پيش از آنک سن شبيبت بيست به دندان گيرد به كار تحرير و ديوان اشتغال نمودم
و به ممارست اشغال و مالبست اعمال در اكتساب علوم اهمال فرمودم و از نصيحت پدر
خويش ...كه زيور هر عاطل است

و دستور هر عاقل غافل ماندم( ».جويني،6313،ج)661 :6

و اين گونه از آن ايام با حسرت و تأسف ياد ميكند:

« و اكنون كه عقل كه عقال جنون جوانان است ،روي نمود و ترقي سن كه لجام نزاقت
شبّان است باال گرفت و به آن حد رسيد كه  ...ندامت و تلهّف بر فوت ايّام تحصيل مربح
نيست چنان كه حسرت و تأسّف بر اعوام تعطيل منجح نه»:
افـسوس كه عـمر نـابيـوسي بـگذشـت

وين عـمر چـو جان عزيز از سي بگذشت

اكنون چه خوشي و گر خوشي دست دهد

صد كاسـه بـه ناني چـو عروسي بگذشت

(همان)

 2/2خاطره جمعي (اسطوره)
يادآوري خاطرات اسطورهاي و تأسف بر جامعهي بشري معاصر نويسنده يا
شاعر ،برخاسته از نوستالژي حسرت جمعي است .اسطوره ،بيان عميقترين افکار و

رویکردهای نوستالژیک در نفثهالمصدور و مقایسهی آن با تاریخ جهانگشا

اصليترين درونمايه هاي ذهني مردمان يک قوم و سرزمين است كه در روند خود در
تبديل به حماسه و تجلي آن در چهرهي قهرماناني حماسي كه انعکاسدهندهي اميدها و
آرزوها ،شکستها و پيروزيها و غمها و شاديها هستند .چنان كه گذشتهي پرشکوه
ايران ،بازگشت به عهد باستان ،دوران قهرمانان جاودان و اسطورهها چون زال ،رستم،
سهراب ،افراسياب و  ...همه و همه الهام بخش شاعران و نويسندگان بزرگ بوده است .اين
دلتنگي نسبت به اسطورهها و يا گذشتههاي دور ،زماني به وجود ميآيد كه تغييرات
فرهنگي ،اجتماعي و سياسي عميقي در جامعه شکل گرفته باشد و مسلماً اين تغييرات ،در
دوران تهاجم مغوالن به ايران به وجود آمده بود.
برخي از محققان و منتقدان ،ماهيت اسطوره را نوستالژي ميدانند .آبراهام ميگويد
كه «اسطورهها مربوط به دوران كودكي نوع بشر است( ».آبراهام )661 :6333،يونگ معتقد
است كه انسان داراي ناخود آگاه فردي (شخصي) و جمعي است؛ ناخودآگاه جمعي عبارت
است از «گرايش ارثي انسان به بازنمايي درونمايههاي اسطورهاي ،بازنماييهايي كه بدون
از دست دادن الگوهاي اصلي خود بسيار تغيير ميكند؛ به عبارت ديگر مواد و محتويات
اين ناهشيار در بين تمامي انسانها مشترک هستند( ».اس .شارف )662 :6331،از آن جا كه هيچ
انديشهاي هنگام بازگشت به ذهن نميتواند داراي صورت پيشين خود باشد و شکلي
جديد مي يابد ،بنابراين ناخودآگاه فردي انسان ،هنگامي كه مجدداً به ذهن فراخوانده
ميشود ،در رمز يا سمبل نمود مييابد و ناخودآگاه جمعي وي در اسطوره بازتاب پيدا
ميكند( .اصغري)63 :6313،

اسطورههايي كه در نفثهالمصدور به كار رفته است ،يکي كيخسرو است« :كيخسرو
بود از چينيان انتقام كشيد و در مغاک رفت( ».نسوي )43 :6313،ديگري مسيح است با سه

ويژگي وي ،زنده كردن مردگان ،عروج به افالک و خُم عيسي« :مسيح بود ،جهان را زنده
گردانيد پس به افالک رفت( ».همان) و «صباغ نوبهار ،عيسيوار ،معجزهاي كه در نَفَس
داشت از يک خُم هفت رنگ پيدا كرده» (همان )616 :ديگري اسکندر است با دو ويژگي آب

فصلنامه تخصّصي زبان و ادبيّات فارسي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد ،شماره  22زمستان 69

حيات و سد يأجوج « :گفتي اسکندر است در ميان ظلمات گرفتار و آب حيات ،تيره» (همان:

 )42و «سد يأجوج تاتار گشاده گشت و اسکندر ني» (همان )51:ديگري سليمان است با دو

ويژگي دانستن زبان پرندگان و نسبت وي با ديو« :هر مجهول كه فاعل از مفعول شناخت و
موضوع از محمول فرق كرد ،سليمانوار به منطقالطير نرسد( ».همان )65:و «ديو بر تخت
سليمان نشست ،و انگشترين ني» (همان )51:ديگري انوشيروان و كاله اوست« :خندهي صبح
با همهي سپيدي بر جاي نشست .خورشيد چون كاله گوشهي نوشيروان از كوه ،شهوار
طلوع

كرد( ».همان)46-42 :

در تاريخ جهانگشا حدود  611بيت از فردوسي نقل شده است ،كه تماماً مربوط به
بخشهاي اساطيري و پهلواني شاهنامهاند( .سجادي )246-242 :6353،او با گنجاندن ابيات
شاهنامه در البهالي كتاب و تشبيه قهرمانان اسطورهاي و حماسي آن ،به سالطين
خوارزمشاهي و توصيف و تمجيد از آنان در هنگام رويارويي و نبرد با مغوالن ،در نظر
داشته است كه اين حس نوستالژيکي خود را بروز دهد و نيز به نوعي باعث ايجاد هم
بستگي بيشتر ،خيزش غرور ايراني و دعوت به برانگيختن آنان به مبارزه شود.
عطاملک جويني ،رستم و سهراب را كه قهرمانان حماسي و نمونهي واالي فضايل انساني و
نمودار رشادت و دليري و جنگاوري در حفظ اين سرزمين و قلمرو بودند و در سراسر
زندگي خود براي صيانت از آن تالش كردند و حتي در اين راه جان خود را از دست
دادند ،در كنار سالطين خوارزمشاهي (سلطان محمد و جاللالدين) قرار ميدهد و در
جاهايي كه وصف جنگها و دليري هاي اين شاهان است ،عمداً ابياتي از شاهنامه را
ميآورد كه مربوط به داستانهاي رستم و سهراب در شاهنامه و وصف قهرمانيهاي آنان
است .او در اين تشابهجويي شاهان خوارزمشاهي را كه فرهنگ ايراني را حفظ ميكنند به
رستم و سهراب مانند كرده و در مقابل آنان ،چنگيز را كه سركردهي مغوالن غارتگر است،
به افراسياب تشبيه ميكند؛ در زماني كه تکجک و ملغور ،دو نفر از سركردگان مغول ،به
محاصرهي قلعهي واليان مشغولاند و سلطان جاللالدين با شنيدن اين خبر به آنان ميتازد

رویکردهای نوستالژیک در نفثهالمصدور و مقایسهی آن با تاریخ جهانگشا

و شکستشان ميدهد و اين خبر به گوش چنگيز مي رسد و سپاهي را براي دفع او نامزد
ميكند ،جويني اين بيت از شاهنامه را ميآورد:

خبر شـد به نزديک افراسـياب

كه افکند سهراب كشتي بر آب
(فردوسي به نقل از جويني ،6313،ج)431 :2

يا در جاي ديگر سلطان جالل الدين ،سپاهي از مغوالن را شکست ميدهد،
چنگيز خود به جنگ با لشکر سلطان ميرود و آن جا نيز اين ابيات از شاهنامه ذكر ميشود:

كه آن شاه در جنگ نر اژدهاست

دم آهـنـج بر كـينـه ابـر بـالست

شـود كـوه آهـن چـو دريـاي آب

اگـر بــشـنـود نـام افــراسـيـاب

(همان)411:

در بيت فوق نيز چنگيز را معادل افراسياب قرار ميدهد ،البته مثالهاي متعددي را
از متن جهانگشا مي توان آورد كه اين تقابل را به خوبي نشان داده است ،اما به ذكر اين دو
نمونه براي اجتناب از اطناب بسنده ميشود.
 .3ظلم و جور حاكمان و آشفتگي مملکت
ظلم و ستم سران مملکت نيز از ديگر زمينههاي ظهور نوستالژي است.چنان كه
نسوي در ابتداي كتاب خويش به فتنهي مغوالن در ايران اشاره ميكند و نااميدي و حسرت
خود را از شرايط آشفته و نابسامان وطن آشکار ميسازد:

« در اين مدت كه تالطم امواج فتنه ،كار جهان بر هم شورانيده است و سيالب جَفاي
ايام ،سرهاي سروران را جُفاي خود گردانيده ،طوفان بال چنان باال گرفته كه كشتي حيات را
گذر بر جداول ممات ،متعين

گشته(»...نسوي)6 :6313،

او واقعيت تلخ روزگار خود را در پوششي از دريغ بر گذشته ،جلوي چشم
مخاطب ترسيم كرده و بر از دست رفتن سرزمين و مردم و سروَرش بسيار افسوس
ميخورد اما بر اين باور است كه با اين حسرتخوردنها نيز نميتوان حق مطلب را ادا

كرد« ،كه اين مصيبت نه از آن قبيل است كه ببُکاء و عويل در مدت طويل ،حق آن تواند
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گزارد .شرح حال تن مهجور و دل رنجور با سر گيريم كه اين حسرت نه از آن جمله است
كه بزاري و نوحهگري داد آن توان داد( ».همان)41 :

به راستي آيا ممکن است دربارهي اين گونه جنايات و آشفتگي احوال بيرون و
درون ،از اين زيباتر ،رنگينتر و نهايتاً مؤثرتر ،قلمفرسايي نمود؟!
در تاريخ جهانگشا نيز تصويري كه جويني از ظلم و جور و غارت و ويرانگري لشکريان

مغول در ايران ارائه ميدهد ،حکم «كن فيکون» (جويني،6313،ج )625 :6و «باره را با ره كوي
يکسان كردن» (همان،ج )656 :6شيوهاي كه براي اين كار برميگزيند ،بسيار هوشمندانه و در
عين حال بيانگر حسرت و اندوه فراوان او از پديد آمدن حملهي ويرانگر مغول است؛ بدين
ترتيب احساس دروني و نوستالژيک خود را نسبت به زادبومش ،در قالب كالمي دلنشين و
با استفاده از اشعار فارسي و عربي بيان كرده است:

رَأَيـتُ الـدَّهرَ يَـرفَـعُ كُـلَّ وَغـدٍ

وَ يَـخـفِضُ كُـلِّ ذِي شِـيَمٍ شَـرِيفَه
(ابنرومي به نقل از جويني،6313،ج)665 :6

زمانهاي كه در آن «بسا درويش كه صاحب ثروت گشتند و بسيار مفلس با مال و
نعمت شد و هر خاملذكري ،بلندقدري آمد( ».همان )651 :فاسقان و جاهالني كه اعمال
واژگونه انجام ميدهند و بدون شايستگي سروري مييابند ،چرا كه شايستگان همه در
خاكند.

هنر اكنون همه در خاک طلب بايد كرد

ز انک انـدر دل خـاكند هـمه پـرهنـران

(همان)663 :

 .4كشتار مردم و حسرت سوگ عزیزان
از ديگر مباني پيدايش حس نوستالژيک در افراد ،حسرت سوگ عزيزان از دست
رفته است كه در ادبيات ما فراوان ديده ميشود .يکي از مواردي كه عواطف و احساسات
نسوي به شدت جريحهدار ميشود ،توصيف خبر مرگ سلطان جاللالدين است؛ اين خبر

رویکردهای نوستالژیک در نفثهالمصدور و مقایسهی آن با تاریخ جهانگشا

ناگوار آن چنان بر قلب او سنگيني ميكند كه طبيعت و محيط اطراف ،تحت تأثير اين
فاجعه احساسي با او اين گونه همدل و هم صدا ميشود:

« آسمان در اين ماتم ،كبود جامه تمامست ،زمين در اين مصيبت خاک بر سر
بسست ...ماه در اين حادثه ي مشکل اگر رخ به خون خراشيده ،بحقّست ،سنگين دال كوه!
كه اين خبر سهمگين بشنيد و سر ننهاد ،و سرد مهرا روز كه اين نَعي جانسوز بدو رسيد و
فرو نايستاد ،سحاب در اين غم اگر به جاي آب ،خون ببارد ،بجاي خود است( »...نسوي)41:

چنان كه در اين توصيفات ديده ميشود ،پديدهي بيروني طبيعت به نوعي تلقي
ذهني و دروني تبديل مي شود؛ غم و اندوه نويسنده ،وجه شبهي است كه در طبيعت نيز
تسرّي يافته و در نتيجه طبيعت به هم صدايي و همدلي با نويسنده پرداخته است .چنين
نگاهي به طبيعت در تاريخ جهانگشاي جويني نيز ديده ميشود؛ او نيز در رثاي كشتگان
حادثهي رقتبار مغول اين گونه ميگويد:

«بر ياد جواناني كه هر بهار بر چهرهي انوار و ازهار در بساتين و متنزهات مِيكش
و غمگسار بودندي ،سحاب از ديدهها اشک ميباريد و ميگفت باران است و غنچه در
حسرت غنجان از دلتنگي خون در شيشه ميكرد و فرامينمود كه خنده است ،گل بر تأسف
گلرخان بنفشهعذار جامه چاک ميكرد و ميگفت شکفتهام ،سوسن در كسوت سوگواران
ارزق ميپوشيد و اغلوطه ميداد كه آسمان رنگم( »...جويني،6313،ج)264 :6

يا آن جا كه هنگام ذكر احوال سلطان محمد خوارزمشاه و چگونگي وفات او چنين
ميگويد:

« ازين حکايت ،مرد بينا بداند كه عاقبت و فرجام دنيا اين است .مکارهاي است اندر
خشم ،سياهكارهي سپيدچشم ،مواصلت او سررشتهي مفاصلت و معاشرت او سرشته با
معاسرت .گندمنماي جوفروش است .زهري عسل نوش .عجوزهاي در جلوهي حسنايي،
پرنيانپوش ،طالبان در عقب او مدهوش ،قرين صدهزار ناله و خروش».

(همان،ج)416 :2

و اين گونه حس نوستالژيک خود را در مقابل اين فاجعه نشان ميدهد:
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«از اين واقعه ،اسالم دلشکسته و دستبسته شد و از اين حادثه كه از ديدهي سنگ
خاره خون ميچکانيد ،دل هاي مؤمنان پريشان و خسته ...در هر كلبهاي گريهاي و در هر
كنجي از اين حالت بر دل خلقان رنجي نوحهكنان و مويكنان به زفير و عويل و ناله
ميگفتند( »...همان،ج)411-416 :2

 .5ناكامي در رسيدن به جامعهی آرماني
ادبيات آرمانشهر به آن دسته از آثار ادبي گفته ميشود كه به طرح جامعهي آرماني
(اتوپيا) ميپردازد« .آرمان شهر جايي است دست نيافتني كه تصور آن همواره در افق آرزوي
بشر نمونه ي خير برين و زيبايي و رستگاري بوده است و يکي از آرزوهاي آدمي در
درازناي تاريخ ،دستيابي به جامعهاي بوده كه در آن رستگاري خويش را تحقق بخشد؛
هنگامي كه بشر از بند اسطورهها رَست و آرزوهاي خود را در پرتو دانش دست يافتني
دانست ،تصور شهر آرماني را از ديار اسطورهها به قلمرو خرد آورد( ».اصيل« )61 :6316،طرح
آرمان شهر و ساخته و پرداخته شدن آن در ذهن انسانها ،مستقيماً با اوضاع سياسي،
اجتماعي و اقتصادي حاكم بر جامعه و بر جهان ،همچنين با روحيات انسانها ارتباط دارد؛
آرمان شهر نيز مانند اسطوره گرايي و پناه بردن به دوران كودكي ،انديشهي دفاعي انسان
براي گريز از حال است( ».عالي)653 :6313،

در نفثهالمصدور چنان كه از قرائن درون متني نيز مشخص است ،نسوي سرانجام درگاه
خاندان ايوبي را به عنوان دارالقرار خويش انتخاب كرده،درهمين مکان به نوشتن

نفثهالمصدورميپردازد.ظاهراً اگرچه اين مکان«علي الحقيقه

آشيان امانست»(نسوي)661 :6313،

اما نسوي «همگي همت براستدراکِ فَوات مصروف و قُصاراي نَهمت بر قضاي گذشته
موقوف» كرده« ،فرقت خانه و وطن» و «هواي خراسان»

او را بر آتش داده است(.همان)663 :

از اين رو كمال مطلوب و آرمانشهر موصوف نسوي بنا به تلقي و ذهنيتي كه او از خراسان
قديم دارد ،ريشه در گذشته دوانده است .در اين نگرش نوستالژيکي است كه «تاريخ
پناهگاه همهي عناصر اجتماعي ميشود كه با زمانهي خود ميانهاي ندارند ،وجود فکري و
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جسميشان در معرض تهديد است و باالتر از همه ،پناهگاه روشنفکراني ميشود كه
احساس ميكنند از وهم ،اميدهاشان برآمدهاند( ».هاوز)213 :6312،

نسوي اگرچه ظاهراً به لحاظ جسماني در پناه خاندان ايوبي در امن و راحت است ،اما
به لحاظ روحي ،باور به كمال مطلوب را در سرزمين خراسان ميجويد و آرمانشهر خود را
بر اساس تجربهاي زنده و شخصي از خراسان قديم بنيان مينهد و در دوري از خراسان و
حکومت خراسان اين گونه بيان ميكند:

«پيوسته پستهوار شوربختي خود را به درد خنده پوشيده ميدارم و نافه صفت از ميان خون
جگر دمي خوش برميآورم...سخن آنکه ،طُولُ العَهدِ مُنسٍ گفت به نزديک من باري محض
خالفست و حديث :هر چه از

چشم دور ،از دل دور ،دور از انصاف»(نسوي)624-625 :6313،

همين آرمانشهر است كه نيرويي محرک براي نوشتن نفثهالمصدور ميشود و در پايان
اثر كه ارتباط با اين آرمانشهر نزديکتر ميشود ،بار احساسي و زيباييشناختي متن افزايش
مييابد تا جايي كه سطرهاي آخر به شعرگونگي متمايل ميشود:

« خطاب من با هر سحاب كه بدان طرف كشيده است :هنيئاً لک يا سحاب و جواب من با
هر غراب كه از آن جانب آمده است:يا وَيلَتَني اَعجَزتُ اَن اَكونَ مثلَ هذا

الغرابَ»(همان)625 :

جويني نيز در كتاب خود ،تصويري زيبا از رونق و آباداني شهرهاي ايران در
روزگاران پيشين ارائه ميدهد ،و اين گونه انتقاد خود را از فرهنگ غارتگرانهي آن قوم در
قالب ارائه تصويري آرماني با زباني بسيار ادبي منتقل ميكند .نمونههايي از بيان دلنشين و
توصيف شعرگونه عطاملک در غم نابودي بالد ايران به دست مغوالن بيان شده كه از آن

ميان ،وصف او دربارهي شهر بهشتگونهي بخاراست ،شهري كه زماني «از بالد شرقي
قبهي اسالم است و در ميان آن نواحي به مثابت مدينه السالم ،سواد آن به بياض نور علما و
فقها آراسته ،و اطراف آن به طُرَف معالي پيراسته و از قديم باز در هر قرني مجمع نحارير
علماي هر دين آن روزگار بوده است( ».جويني6313،ج )612 :6و در عهد مغول تبديل به

ويرانه گشته و يا شهر آرماني سمرقند كه از «معظمترين بِقاع مملکت سلطان به فسحت
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رقعه و خوشترين رِباع به طيب بقعه و نزهترين بهشتهاي دنيا به اتفاق از جملهي جنان
اربعه ...هواي او به اعتدال مايل و آب را لطف باد شمال شامل و خاک را به قوت اطراب
خاصيت آتش باده حاصل( ».همان )631 :و اكنون بايد بر از دست رفتن جالل و شکوه
گذشتهي آن حسرت خورد.
شاخصههای زباني نفثه المصدور و رویکرد نوستالژیکي آن
قدرت بيان و توانايي قلم نويسنده در برانگيختن احساسات و عواطف خواننده ،امري
غيرقابل انکار است « .يکي از طرق غَنابخشي آثار ادبي ،تأثيري است كه آنها بر احساسات
و عواطف ما ميگذارند( ».ويلکينسون )664 :6315،براي نمونه تأثير سخن رودكي در
برانگيختن احساسات اميرساماني در شعر «بوي جوي موليان آيد همي»
زبان داراي بخشها و اجزاي متعددي است كه مبين قابليتهاي گستردهي آن در
انتقال مفاهيم و معاني موردنظر است .نويسنده و شاعر نيز براي بيان حسرتهاي
فروخوردهي خود از اين قابليتها استفاده ميكند .نوستالژي كه ناظر بر ويژگيهاي رواني
و دروني است ،ظاهراً بيشتر بر جنبههاي محتوايي و نامحسوس زبان تکيه دارد اما تأمل در
اين باره گوياي حقيقت ديگري است .اگر عواملي چون موسيقي ،ايماژ و ...را به عنوان
كاركردها و قابليت هاي زبان در نوستالژيک كردن فضاي متن بپذيريم و آن گاه روابط علي
و معلولي پيدا و پنهان اين ابزارها را بشکافيم ،خواهيم ديد كه چه پيوند تنگاتنگ و
دوسويهاي بين آنها وجود دارد.
اما مهمترين شاخصههاي زباني كه موجب جلوهگري رويکرد نوستالژيک نسوي در
نفثهالمصدور شده  -و شايد بتوان گفت كه اين ويژگيها در اين اثر در مقايسه با تاريخ
جهانگشاي جويني به مراتب پررنگتر و نمايانتر است  -بايد به موارد زير اشاره كرد:
 .2كاركرد عاطفي زبان
مهمترين و برجستهترين شاخصه ي زباني اين اثر ،كاركرد عاطفي آن است .اين
كاركرد چنان پررنگ و برجسته است كه مخاطب تنها با خواندن چند سطر از آن ،متوجه
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فضاي عاطفي و احساسي نوشته مي شود چرا كه در جاي جاي آن احساس ميشود كه
جهتگيري پيام به سمت گوينده است:

«خواستهام كه از شکايت بخت اف تان و خيزان كه هرگز كام مراد شيرين نکرد تا هزار
شربت ناخوش مذاق در پي

نداد ...فصلي چند بنويسم( ».نسوي)4 :6313،

در اين اثر ،اطالعات تاريخي اغلب از طريق حديث نفس گوينده امکان بروز
مييابد( .ر.ک .همان )62-63:نويسنده همواره در حين روايت خاطرات تاريخي ،با جهتدهي
كالم به سوي خود ،سويهي عاطفي پيام را برجسته ميكند:

«و چون نصيحت ،فضيحت بار ميآورد و مالمت بندامت ميكشيد ،به ديدهي اعتبار به
سرآمد كار مي نگريستم و در باطن بزاري زار بر زوال مُلک و جهانداري ميگريست و
ميگفت :كو آن پادشاه كه از سربازي بگوي بازي

نپرداختي؟!» (همان)61،

در نفثهالمصدور اغلب كاركرد عاطفي زبان و كاركرد شعري يگديگر را تقويت ميكنند:

«سحرگهان كه نَفَس سر بمُهر صبح سردمهري آغازيد ،سپيدهدَم سرد بتدريج دهن باز
كرد ،خويشتن بخرابهاي انداخته بودم ،پيش هر آفريده كه حاضر شدم ،چون سعادتم از
پيش فرا براند؛ بدَرِ هر خانه كه رفتم ،چون كار من

فروبسته بود( »...همان)32:

عامل مهم ديگري كه كاركرد عاطفي متن نفثهالمصدور را تقويت ميكند ،استفادهي
فراوان نويسنده از جمالت ندايي ،تعجبي و پرسشي است:

«اي در غرقاب نار بکار آب پرداخته! و در گذر سيالب مجلس شراب ساخته! و در
كام اژدهاي دَمان ،دهان از پي شيريني عسل گشاده! و بر لوح شکستهي كشتي ،تمنّي
جاريهي بهشتي پخته! (ع) فردات كند خمار،

كامشب مستي( ».همان)46:

«اي مرگ پيکار فروگذار؛ چون همه تير انداختي و اي روزگار بيکار باش چون جعبه
بپرداختي( ».همان)51،

« سنگين دال كوه! كه اين خبر سهمگين بشنيد و سر ننهاد ،و سردمهرا روز! كه اين نعي
جانسوز بدو رسيد و فرو

نايستاد( ».همان)41:
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 .2عامل موسيقایي
عامل موسيقايي يعني تکرارهاي كالمي؛ عاليترين قطعههاي موسيقي از فرايند تکرار
بهره ميگيرند .فارابي معتقد بود كه صداها و لحنهايي كه در تركيب آنها تناسب رعايت
شده باشد ،موردپسند شنونده است( .شفيعي كدكني )3 :6333،استفاده از تکرارهاي كالمي در
صورتي موسيقايي است كه توازن ايجاد كند؛ اين عامل نيز تأثير بسياري در جلوهگر ساختن
رويکرد نوستالژيکي نويسنده شده است ،چرا كه نسوي از طريق توازنهاي مختلف،
همواره هيجان و احساسات خود را در زبان متن آشکار ميكند .در اين كتاب ،اين توازنها
به سه شکل ديده ميشود:
 .2-2توازن در آواها
منظور تکرار كالمي در سطح واج است كه به آن واجآرايي ميگويند .در توازن آوايي،
شاعر و نويسنده عالوه بر اين كه موسيقي را بر متن خود حاكم ميكند ،ميتواند با تکرار
واجها ،معناي خاصي را به مخاطب منتقل كند .در نمونهي زير نويسنده با نغمهي حروف
«س» و «ش» سکوت سوزناک صبح شکست را به طور ملموس در موسيقي زبان خود به
نمايش گذاشته است:

«چون سپيده ي سپيدكار چادر قيري ازروي جهان دركشيد،أسِنَّهي شُعاع كُرتَهي نيلوفري
ظَالم بردريد ،دَم سپيدهدَم با همهي سردي در جهان گرفت ،خندهي صبح با همهي سپيدي
بر جاي نشست ،خُورشيد چون كاله گوشهي نوشيروان از كوه شهوار طلوع كرد ...زاهد
پگاه خيز صبح بر قسّيس سياه گليم شب استيال يافت ...گِرداگِرد خرگاه جهانگير ...چنان
فرو گرفته بودند كه نظر با همهي حدّت از آن سوي حلقه گذر نيافتي(».نسوي)46-42 :6313،

 .2-2توازن در واژگان
مقصود تکرار كالمي در سطح واژه است .بنابراين ،تکرار چند هجا درون يک واژه،
تکرار يک واژه ،يک
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گروه و حتي مجموعهي واژه هاي درون يک جمله ،توازن واژگاني به شمار ميآيد.
نسوي در كتابش بسيار به توازن واژگاني در متن توجه ميكند .آرايههايي مانند انواع
گوناگون سجع ،جناس ،موازنه ،ترصيع و تضمين مزدوج ،توازن واژگاني به شمار ميآيند
كه در اين كتاب نمونههاي فراواني دارد:

«رُؤوس را رُؤوس در پايكوب افتاده ،عِظام را عِظام لگدكوب شده ،يماني در قِراب
رِقاب جايگير آمده ،خَناجِر با

حَناجِر إلف گرفته( ».همان)2 :

«مانند سحاب كه لَواقِح لَواحِق ،آن را بسوابق در رساند ،يا سيالب كه تواتر أمداد
صَواعق ،آن را از شَواهِق سوي هامون

راند( ».همان)32 :

 .2-3توازن در جمالت
اين نوع توازن ،از طريق تکرار كالمي در سطح جمله به وجود ميآيد .اين ويژگي
موسيقايي كه در نفثهالمصدور جلوهي خاصي دارد ،اغلب از طريق تکرار ساختهاي
دستوري و آرايش عناصر دستوري سازندهي جمله ايجاد ميشود .توازن در جمالت در اين
اثر به طور عمده ،به دو صورت كاربرد دارد؛ يکي زماني است كه نويسنده براي تقويت
جنبههاي شعري متن خود ،از ساختهاي تکراري استفاده ميكند .مؤلف با آوردن
استعارههاي گوناگون در محور جانشيني كالم ،جمالت هممعني ،اما با الفاظ متفاوت ايجاد
ميكند .بدين گونه قطب استعاري زبان را تقويت ميكند و كالم او مخيّل و داراي حس
نوستالژيک ميشود .چنان كه در زمان گرفتار شدن جاللالدين ميان مغوالن ،نويسنده با
توصيف اين حالت ،متن خيالانگيز زير را خلق ميكند:

« گفتي سکندر در ميان ظلمات گرفتار ،و آب حيات تيره؛ مردمک چشم اسالم در
مَحجِر ظَالم و ديده ي نجات ،خيره؛ خرمُهره گِرد دُرّ يتيم سلطنت حمايل گشته ،گوش
ماهي پيرامن گوهر شب افروز شاهي قالده شده؛ ضباب حجاب آفتاب گشته و او نهفته؛
كِالب ،حوالي غاب إحاطت گرفته و شير خفته( »...همان)42 :
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دومين كاربرد تکرار ساخت هاي دستوري ،زماني است كه نويسنده ،موقعيت عاطفي خود را
طي حديث نفس گزارش مي كند .بدين طريق با تکرار ساخت ،عالوه بر اين كه جنبههاي
عاطفي متن خود را آشکار ميكند ،گويي به خودش نيز تسکين ميدهد:

«بلَعَلَّ و عَسي ،خويشتن را خوشابي ميدادم و به سَوفَ و رُبَّمَا خوش ميكرد؛ غافل
از آن كه شمع مجلس سلطنت را پروانه نشانده است و ثَهالن بيخآور رَجا را رُخا از پاي
درآورده ،بالرَک هندي ببرگ هِندبا مُنثَلِم گشته ،بِناي سِنِمّار بلگدكوب بوتيمار مُنهدم شده،
تِ يهوي نَحيف سُنقُر را شکار كرده ،آهوي ضعيف غَضَنفَر را افگار گردانيده ،خورنق شاهي
بنياد را خَدَرنَق واهي

نهاد خراب كرده( »...همان)33-34:

 .3تصاویر )(image
يکي از موارد تأثيربرانگيز نوشتهاي ،تصاوير يا ايماژهاي آن ) (imageاست .ايماژ،
تصويرهاي شاعرانهاي ا ست كه با استفاده از تشبيه و استعاره و مجاز و كنايه در برابر
خواننده قرار ميگيرد و او را با خود همراه ميكند( .شميسا )61 :6314،اين تصويرها و
تابلوهاي شاعرانه ،ابزاري است كه براي ترسيم و تداعي فضاهاي نوستالژيک گذشته و
حال هنرمند به كار ميرود .كتاب نفثهالمصدور ،در واقع تصوير حسرت برانگيز برآمده از
حس نوستالژيکي نويسنده است .برخي از تصاوير ترسيم شده در نفثهالمصدور اين موارد
هستند:
 .3-2در توصيف روزگار غدّار

« از ارتفاع خرمن سپهر برخورداري مجوي ،كه ناپايدار است .از عَينِ مُزَيَّف مِهر كيسه بر
مدوز ،كه جوزايي كمعيار است .كُرهي تند فلک را هيچ رايض بر وفق مرام رام نکرده
است .توسن بدلگام چرخ را هيچ صاحب سعادت عادت بد از سر بيرون نبرده است.
گردون دونپرور ،هيچ كِسري را بيكَسري نگذاشته .جهانِ جهان ،هيچ تُبَّع را تَبَع نگشته
است( ».نسوي)43 :6313،

 .3-2در وصف قلم

رویکردهای نوستالژیک در نفثهالمصدور و مقایسهی آن با تاریخ جهانگشا

« از قلم كه چون بر سياه نشيند ،سپيد عمل كند و بر سپيد سياه ،جر نفاق چه كار آيد؟!
دو زبانست ،سفارت ارباب وفاق را نشايد؛ هر چند به سر قيام مينمايد ،سياه كار است؛
اگرچه اندرون دار است ،نتوان گفت كه رازدار است؛ اجوفيست كه تا مشتق نشود ،كالم او
صح يح نباشد؛ طالب علميست سودا بر سر زده ،تا تن دو نيم نکند ،ذوفنون نشود»...

(همان:

)3

 .3-3در وصف جنگجویان جنگگریز

« آنکه تيغ در ميغ نشاندي ،و به شمشير در روي شير برفتي ،و بچنگ وقت جنگ
بتاختي ،و از دَرَقِ تير هدف تير ساختي ،و به نيزه گاه باسماک برآويختي ،و بهرام را وقت
اصطياد گور پنداشتي ...دليراني كه روز هَيجا كه جز از نقد روان اندر سر آن رسته ناروان
باشد  ،أينَ المُحَامُونَا گفتندي ،أينَ المَفَرُّ گويان .شيراني كه ...صفت ايشان بودي ،گريزگاه
جويان .زهي عار ،كه زهي در مَقامِ مُرامات از كمان باز نگرفتند ،و زارِ كار ،كه در صف
كارزار

لحظهاي بمُحامات باز نايستاد( .همان)44-45 :

 .3-4در سوگ سلطان جاللالدین

« آفتاب بود ،كه جهان تاريک را روشن كرد ،پس بغروب محجوب شد .ني ،سحاب بود،
كه خشکسال فتنه ي زمين را سيراب گردانيد ،پس بساط درنورديد .شمع مجلس سلطنت
بود  ،برافروخت ،پس بسوخت .گل بستان شاهي بود ،باز خنديد ،پس بپژمرد( »...همان)43 :

 .3-5در نزدیک شدن به پيری و اجل

« مطاياي ايام و ليالي ،سواد عمر را بسير متوالي درنورديده ،صبح مشيب از مَشارِقِ
مَفارِق بردميده ،متقاضي أَجَل در شتاب و عَجَل كه :خُطوَتَانِ وَ قَدَ وَصَل»
در يـاب كه آتـش جـوانـي آبـست

وين عمرِ گريز پاي چون سيمابست
(همان)1 :

البته گفتني است كه نويسنده در تاريخ جهانگشا نيز تصاوير بسيار نابي براي بيان
وقايع و فجايع عهد مغول خلق كرده ،تصاوير و توصيفات بسيار شاعرانه و دقيقي از طلوع
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و غروب خورشيد ،شب و روز ،جنگ و غارت ،قتل و عام و اسارت و ...تا بدين وسيله
مخاطب برداشت عميق و تجسمي جامع از احوال اجتماعي و سرگذشت مردم آن روزگار
داشته باشد اما نکته اي كه بايد در اين جا متذكر شد اين است كه خلق اين تصاوير ،موجب
نشده ،نويسنده در اين اثر تاريخي ،وظيفهي اصلي گزارش و خبررساني صريح و روشن
خود را فراموش كند .اين نکته در نفثهالمصدور به مراتب ضعيفتر است چرا كه
گزارشهاي تاريخي ،تحتالشعاع تصاوير و توصيفات وي گشته و خبررساني در البهالي
انبوهي از ايماژها پوشيده شده و نمود بسيار كم رنگي دارد.
 .4انواع جمالت در معاني ثانوی
به كارگيري جمالت در غير از معناي اوليه ي خود ،از ديگر كاركردهاي زباني در بروز
رويکرد نوستالژيکي گوينده است .زماني كه انواع جملهها – خبري ،پرسشي و امري  -در
مفهوم عاطفي به كار روند ،داراي بار معنايي حس نوستالژيکاند .چنان كه به طور مثال
جمله ي امري كه هدفش دستور يا تقاضاست در معني ارشاد و ترغيب و يا جمالت خبري
در مفهوم يأس و حسرت به كار رود .اين كاربرد در نفثهالمصدور بسيار آمده است:
 .4-2جمالت خبری در معنای یأس و حسرت

«خواسته ام كه از شکايت بخت افتان و خيزان ،كه هرگز كام مراد شيرين نکرد ،تا هزار
شربت ناخوشمذاق در پي

نداد ...فصلي چند بنويسم( ».همان)4 :

«و نيز راستي تا از خانه دور افتاده ام ،و از وطن مألوف مهجور گشته ،و ببالي دوستان
(ع) مُشَرِّقَ أرضٍ مَرَّهً و مُغَرِّباً مبتلي

شده( »...همان)54:

 .4-2جمالت پرسشي در اغراض نوميدی ،حسرت و آرزو و پند

«قصّهي غُصَّهآميز كه مينويسي ،گوشهي جگر كدام شفيق

خواهد پيچيد؟!» (همان)5 :

« كو آن پادشاه كه از سربازي بگوي بازي نپرداختي؟! و از أبکار و عون ،أبکار و عون
حرب را شناختي؟!» (همان)61-63 :

 .4-3جمالت امري در معناي عبرت و پند دادن:

رویکردهای نوستالژیک در نفثهالمصدور و مقایسهی آن با تاریخ جهانگشا

« بنويس ،تا بدانند كه آسياي دوران ،جان سنگين را چند بجان گردانيده است ،و نَکباي
نَکبت تن مسکين را چند بار

كُشته و هنوز زنده است( ».همان)3 :

«مايهي سر نگاه دار ،كه در اقتناي مطالب سرمايهي اصلست؛ تا مركب جان روانست،
ارتقا بذروهي مآرب

سهلست( ».همان)31 :

در نتيجه بايد گفت اين گونه جمالت در اغراض ثانويهي خود با بار عاطفي و در
معناي نوميدي ،حسرت ،آرزو و پند به كار رفتهاند .اين نوع به كارگيري و يک سو كردن
جمالت به سوي بار معنايي مذكور ،ناخودآگاه و برآمده از احساسات نوستالژيک و
محرک هاي دروني نويسنده است كه نمودار تيپ شخصيتي اين هنرمند است« .هر اثر
هنري ،رمزي از تمايالت و ترسهاي هنرمندانه است كه در آن هنرمند ،حقيقيترين نمودار
شخصيت خود را عرضه ميدارد( ».نيوتن)614 :6311،

 .5روایت درونگرایانه
يکي ديگر از شاخصههاي زباني اين اثر ،روايت درونگرايانهي آن است؛ در اين
كتاب ،خواننده اغلب حديث نفس گوينده را ميشنود ،و به هيچ وجه با روايت خطي و
منظم مواجه نيست؛ بلکه همواره تداعيهاي عاطفي راوي ،سير خطي روايت را به هم
ميريزد و بدين گونه زبان معيار و هنجار كه الزمهي يک گزارش تاريخي است در اين
كتاب وجود ندارد .همچنين نويسندهي آن در مطاوي حديث نفس خود هيچ گاه از زمان و
تاريخ دقيق – چنان كه در متن تاريخ بيهقي و تاريخ جهانگشا ميبينيم – سخني به ميان
نميآورد و بيشتر در پي آن است كه مشکالت و مصيبتهاي خويش را در هنگام زوال
حکومت خوارزمشاهي بيان كند ،در ضمن اين روايت ،روايت فرعي ديگري نيز پيش
مي آيد كه خواننده را در حالت تعليق نسبت به اين كه سرنوشت جاللالدين خوارزمشاه
چه ميشود ،قرار ميدهد .چنان كه پيداست ،متن نفثهالمصدور ،بر خالف ساير متون نثر
كهن ،يک باره آغاز ميشود و به يک باره به انتها ميرسد .گويي آن چه كه در اين متن
ميآيد ،برشي از ذهن مؤلف در فاصلهي زماني معين است؛ از آن جا كه راوي در پي اين
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است كه از سرگذشت هاي خود كه كوه پاي مقاسات آن ندارد ،شمّهاي در قلم آرد ،با متني
ذهني همراه هستيم و راوي با تکگوييهاي متعدد ،خواننده را با فضاي ذهني خود آشنا
ميكند:

«به كدام مشتاق ،شدايد فراق مينويسي؟! و به كدام مشفق قصَّه اشتياق ميگويي؟! اگرچه
خون چون غصَّه به حلق آمده است ،دم فرو خور و لب مگشاي ،چه مهرباني نيست كه
دلپردازي

را شايد( »...نسوي)5 :6313،

يا « در تعجبم تا اين دل ضعيف چندين سال اين همه غُصَّه چگونه خورد! عجب
دليست ،با اين همه درد كه در او بود ،نشکافت( »!...همان)1 :

نتيجه گيری
هجوم و فتنهي مغوالن در ايران و ويرانگريها و كشتار مردم در آن دوران موجب شده
بود كه صاحبان قلم كه خود را جزئي از كل اجتماع ميدانستند ،به نوشتن كتب تاريخي
روي آورند و در اين آثار به ثبت وقايع تأسفبار و شرح دردها و اندوه مردم بپردازند.
نفثه المصدور و تاريخ جهانگشا از جمله كتب تاريخي هستند كه بيان اندوه و حسرت و
دغدغههاي نوستالژيک در آنها نمود آشکاري دارد .برجستهترين مباني پيدايش نوستالژي
در نفثهالمصدور و تاريخ جهانگشا عبارتند از :دوري از وطن و اندوه ويراني آن ،حسرت
دوران و خاطرات خوش گذشته ،ظلم و جور حاكمان و آشفتگي مملکت ،كشتار مردم و
حسرت سوگ عزيزان ،ناكامي در رسيدن به جامعهي آرماني .البته گفتني است كه رويکرد
نوستالژيکي در نفثه المصدور نمود بيشتري دارد و اين امر را بايد در شاخصههاي زباني اين
اثر جست .ويژگي هايي از قبيل :كاركرد عاطفي زبان ،عامل موسيقايي ،تصاوير ،انواع
جمالت در معاني ثانوي و روايت درونگرايانه كه موجب جلوهگري دغدغههاي
نوستالژيک نويسنده شده و مي توان گفت در مقايسه با تاريخ جهانگشا به مراتب پررنگتر
است .اما نکتهاي كه بايد در اين جا گفت اين است كه بيان نوستالژيک نسوي در
نفثهالمصدور موجب گشته كه خبررساني ،تحتالشعاع لفظپردازي و توصيفات وي شود و

رویکردهای نوستالژیک در نفثهالمصدور و مقایسهی آن با تاریخ جهانگشا

گزارشهاي تاريخي در البه الي انبوهي از تصاوير پوشيده گردد؛ اما جويني در تاريخ
جهانگشا با وجود اين كه توصيفات و تصاوير بسيار شاعرانه و تأثر برانگيز دارد ،هيچ گاه
وظيفه ي اصلي خبررساني خود را به فراموش نسپرده و براي به جا آوردن حق مطلب ،معنا
را فداي لفظپردازي نکرده است .به نظر مي رسد كه او براي نگارش رخدادهاي تاريخي از
نثر علمي و تحقيقي استفاده ميكند و براي بيان احساسات نوستالژيکي و تأثرات عاطفي
خويش در مورد همان رويدادها ،به زبان ادبي و شاعرانه متوسل ميشود چنان كه همين امر
موجب شده كه سبک نثري جهانگشا ،در سراسر كتاب از يک دستي خارج شود.
اما در مورد نفثهالمصدور نکتهي جالب توجه اين است كه نويسندهي آن در مطاوي
حديث نفس خود هيچ گاه از زمان و تاريخ دقيق – چنان كه در متن تاريخ جهانگشا
ميبينيم – سخني به ميان نميآورد .از سوي ديگر طبق مطالب پيش گفته ،در متن تاريخي،
زبان در خدمت ايجاد ارتباط و پيام رساني قرار ميگيرد و كلمات موجود در متن،
رسانندهي همان معاني واژگاني و زباني خودشان هستند .اما با مرور كوتاه متن
نفثهالمصدور ،درمي يابيم كه در اين اثر ،نويسنده گويا فراموش كرده كه كتاب او ،يک اثر
تاريخي است و به اين كه «چگونه بگويد» بيشتر توجه داشته تا «چه بگويد» ،بنابراين پيام
پرسوز و گداز خود را در كانون توجه قرار داده و با هنجارگريزيهاي متعدد به متن خود
زبان شاعرانهاي بخشيده است؛ از اين رو ،ويژگيهاي گوناگون شعري را در نفثهالمصدور
ميتوان ديد .به نظر ميرسد كه هدف نويسندهي نفثهالمصدور از بيان ماجراي جنگ و
گريز سلطان و ديگر وقايع يا بالهايي كه بر سر خودش آمده ،بازگويي و ثبت سرگذشتي
تاريخي و يا تبيين عقالني واقعه نيست يا دست كم اين امر براي او در درجهي دوم اهميت
قرار دارد؛ آن چه واقعاً براي نسوي مهم است ،فرصت و امکاني است كه براي بروز و
ظهور لجام گسيخته احساسات فراهم ميآيد .اين غَلَيان احساسات اندوهبار در اثر ارزشمند
او با بياني آراسته و فني ،به خوبي هماهنگ بوده و توانسته خوانندگان كتابش را – حتي تا
امروز – با احساس و تخيل خود شريک گرداند.
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.6

آبراهام ،كارل« ،)6333( ،رؤیا و اسطوره» ،ترجمهي جالل ستاري ،تهران ،نشر مركز

.2

آريانپور،اميرحسين«،)6353(،فرویدیسم»بااشاراتي به ادبيات وعرفان،انتشارات ابنسينا ،تهران

.3

آشوري ،داريوش« ،)6316( ،فرهنگ علوم انساني» ،تهران ،نشر مركز

.4

اسشارف ،ريچارد« ،)6331( ،نظریههای رواندرماني و مشاوره» ،ترجمهي مهرداد فيروزبخت ،تهران ،نشر
خدمات فرهنگي رسا ،چاپ هفتم

.5

اصغري ،جواد« ،)6313( ،نگاهي تحليلي به تکنيک روایي سيالن ذهن» ،فصلنامهي پژوهشهاي ادبي،
شماره  ،26صص 3-22

.1

اصيل ،حجتاهلل« ،)6316( ،آرمانشهر در اندیشهی ایراني» ،تهران ،نشر چشمه،

.3

الياده ،ميرچا« ،)6334( ،اسطوره ،رؤیا ،راز» ،ترجمهي رؤيا منجم ،تهران ،نشر فکر روز

.1

انوشه ،حسن« ،)6331( ،فرهنگنامهی ادبي فارسي» ،تهران ،سازمان چاپ و انتشارات ،ج2

.3

بهار ،محمدتقي« ،)6331( ،سبکشناسي» ،تهران ،انتشارات زوّار ،چاپ چهارم ،ج3

 .61جويني ،عطاملکبنمحمد« ،)6313( ،تاریخ جهانگشا» ،به تصحيح محمدبنعبدالوهاب قزويني ،تهران،
انتشارات هرمس،
 .66داد ،سيما« ،)6313( ،فرهنگ اصطالحات ادبي» ،تهران ،نشر مرواريد،
 .62راستگو،محمد« ،)6311( ،مروری در كتاب نفثهالمصدور» ،معارف،دورهي ششم ،شمارههاي 6و ،2صص
265-231
 .63زيدري نسوي ،شهابالدين محمد« ،)6313( ،نفثهالمصدور» ،به تصحيح اميرحسين يزدگردي ،تهران،
انتشارات توس ،چاپ سوم
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