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 مقاله پژوهشی
 43شمارۀ 

 18 دورۀ 

 42الی  26صفحۀ 

همچون نوع نثر،  یاست كه از ابعاد مختلف یازجمله آثار مهم و ارزشمند نثر فارس ينسو يدیز المصدورۀنفث

سییبایشده در آن، زطرح يهاگفتمان ص یخیتار ۀو دور یشنا  تیآمده، حائز اهم دیكه اثر در آن پد یخا

معاصر  یشناختییبایو ز یخیتارتحوالت  ریتأث تیماه ،مطرح كرد نجایا توانیكه م يافراوان است. مسئله

صدورۀنفثبا خلق كتاب  سفال الم شاه ۀدور يهاو  ست. مبنا یخوارزم سف نیا ينظر يا  ۀپژوهش، تطور فل

عار اتیادب ماه فیو ت عار اتیادب تیمختلف از  قد و پژوهش  كه یمختلف فیاستتتت، ت و  هاهینظربه در ن

بازتاب  میطور مستتتقكه اجتماع را به میبدان يو هنر را ابزار اتی. اگر ادبشتتودیمنجر م یمتفاوت يهانشیب

. پژوهش حاضتتر به رو  دشتتویم تیآثار حائز اهم نیا یدر اوضتتاع جامعه دارد، بررستت یراتیو تأث دهدیم

 نیاز ا یپژوهش حاك يهاافتهیانجام شده است.  يامنابع كتابخانه يهابر داده هیو با تک یلیو تحل یفیتوص

شرا ست كه  سیس نامطمئن طیا صاد ،یا شاه یو فرهنگ ياقت چون  یاثر ادب کی نشیبر آفر یدوره خوارزم
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 مقدمه 

ق(. در این 596-628) استتت كه در دوره استتالمی در ایران به قدرت رستتیدند یهایخوارزمشتتاهیان یکی از حکومت

مقطع زمانی، تحوالتی در عرصه سیاسی، اقتصادي و فرهنگی جامعه روي داد. با این حال، این حکومت نتوانست براي 

سی حذف دورۀ یک  سیا صحنه قدرت  سط مغوالن از  شد و تو شته با سی را در اختیار دا سیا . شدطوالنی قدرت 

سی شان میها برر ساختاري در این دوره آثار علمی و ادبی نیز به ضعفرغم بهدهد ن شتۀ هاي  ست. درتحریر ر آمده ا

مکتوب ایران است، كتابی كه در برهۀ حساس  هاي مهم فرهنگاز آثار ارزشمند ادب پارسی و از گنجینه المصدورۀنفث

شیانه و درباري به نگار  درآمدهو تاریخ سلط بر زبان و ادب من سط دبیري م سرزمین تو ست؛ ساز این  از  جهیدرنت ا

سیاري از  شی جاللب سوي من ست. زیدري ن سقوط ابعاد حائز اهمیت ا شرح حال  شاه این كتاب را در  الدین خوارزم

ها به چشم ها و مصیبتها و جنگساز تاریخ از تالطم امواج فتنه و ویرانیدر آن برهۀ سرنوشت چهآنخوارزمشاهیان و 

شکل ،دیده ست. از زمان  صنوع به نگار  درآورده ا شیانه و م شد با نثري من شگاهی در ایران و ر گیري پژوهش دان

شگاهی از دهۀ  صدورۀنفث، كتاب 1370مجالت دان سی  الم ساس، ه شدو تحلیل از جهات متعددي برر ست. بر این ا ا

 یا آگاهانهچه تعریفی از ادبیات را المصتتتدور ۀنفثشتتتده بر كتاب انجامهاي پرستتتش این مقاله این استتتت كه پژوهش

ت و تحقیقات مقاال كه استتت این حاضتتر پژوهش فرضتتیۀ. اندگرفته فرضپیش غیرمستتتقیم یا مستتتقیم ناآگاهانه؛

اساس تعریف خود از ادبیات، انتظاراتی از این متن داشته كه گاه برآورده نشدن آن را  ، برالمصدورۀنفث شده برنگاشته

ها همچنین گاه براساس دیدگاه خود نسبت به وظیفه و ماهیت ادبیات، اند. این پژوهشدلیل بر ضعف این اثر شمرده

سی ماهیت این اث اند.معیارها و حتی مفاهیمی را بر این اثر تحمیل كرده شنا هاي زمان و مکان در ر و ارتباط مؤلفهباز

صنایع مطرح در ایران  سفالگري نیز از هنرها و  ست.  سزایی ا سالمی بوده كه تا حد دورۀ آفرینش آن حائز اهمیت ب ا

تواند لذا واكاوي سفالگري در عصر خوارزمشاهی نیز می ؛زیادي تحت تأثیر شرایط زمانی و مقتضیات مکانی بوده است

 ت آن در این دوره مؤثر باشد.به واكاوي ماهی

حال، اینباتحریر درنیامده استتت. رشتتتۀ پژوهش باید گفت تاكنون اثر مستتتقلی با این عنوان به پیشتتینۀ درخصتتو  

ثا قاالت و آ ثهم تاب نف یادي ك عاد مختلفی  ازالمصتتتدور را ر ز مانهماب شتتتده در اثر، نوع نثر، طرحهاي چون گفت

( 1394) محمد حکیم آذر« المصدورتحلیل محتواي نفثه»عنوان نمونه، مقالۀ ؛ بهانددهكرشناسی و غیره بررسی زیبایی

علی اكبر سام خانیان و  «المصدورپردازي در نفثهقرینه»كه به استخراج اصول اخالقی در این اثر پرداخته است، مقالۀ 

كاربرد »المصدور ۀنفثرسد كه این ویژگی در یپردازي در این كتاب به این نتیجه معلیرضا باغبان با بررسی انواع قرینه

شبیه و كنایه در نفثه»مقالۀ . «زیادي دارد صدورنگاهی به ت شبیه و  «الم شی انواع ت سعید قنبري ف فریده موغاري و 

اند درک اما تاكنون پژوهشی مبنی بر اینکه این آثار تا چه اندازه توانسته دهد،كنایه را در این اثر مورد بررسی قرار می

تکیه بر  پژوهش حاضر بر آن است تا به رو  توصیفی و تحلیلی و با انجام نشده است. ،جدیدي از این اثر ارائه دهند

 سازد. اي به بررسی این موضوع بپردازد و زوایاي پنهان آن را آشکارهاي منابع كتابخانهداده
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 آن  یمیو تعل یادب تیالمصدور و ماهۀنفث .1

تواند نکات المصتتدور یکی از آثار ادبی فاخر قرن شتتشتتم هجري استتت. بررستتی ماهیت ادبی و تعلیمی این اثر میۀنفث

سازد.  بارۀزیادي در شکار  ضوع كه آیا ماهیت ادبیات را زیبایی كه انعکاس میاهمیت و غناي این اثر آ دهد یا این مو

شناسی بین زیبایی ۀمسئلاي بوده است و كل هاي گستردهموضوع بحث ،هددتشکیل می ،كندمحتوایی كه عرضه می

كند و نظر دوم كه هنر نشدنی تأكید میتجزیهشناختی منفرد و نظر اول كه بر تجربۀ زیبایی»این دو نظریه قرار دارد: 

و « دانش»عنوان امري مجزا و درواقع میان شتتتناختی را بهییداند و ارز  زیبارا براي خدمت به علم و جامعه می

ادبیات  (.275: 1373)ولک، وارن،  «كندمیطرف و اخالق و سیاست از طرف دیگر نفی و علم و فلسفه ازیک « عمل»

 یا تزكیۀ آدمی و پند و آموز  است. اي براي انتقال مفاهیمی برتردر این مفهوم وسیله

؛ درنتیجه تلقی از دانستتته شتتودهاي موجود در آن یا لذت بردن از زیباییاي براي تعلیم و تربیت اگر ادبیات، وستتیله 

شی، می ستخراج این ویژگی باعث تواندنقد ادبی در چنین نگر  و بحث در هاآننمایاندنِ كیفیتِ  ،هاي اخالقی از آثارا

خود یک ارز  خودياین استتتت كه هنر را به. ویژگی این درک هنري دشتتتوهاي محتوایی ماهیتِ این ارز  ۀزمین

ست داند. ارز  هنر در علمی بودن آن و فوایدي نمی ضوعاتی چون اخالق، ا سانی براي كه مو ست و طبیعت ان سیا

 (.38: 1389)موران،  طور خالصه ارز  هنر در آن است كه به اهداف بزرگ خدمت كندمخاطب فراهم آورده باشد. به

س سرگرم بارۀنتی دربدین ترتیب دیدگاه  سودمندي آن تأكید میوظایف هنر، روي  ورزید. ماهیت ادبیات كنندگی و 

اثر هنري مانند قرصی بود با روكشی از  .(22: 1382)ولک، وارن،  شددر این زمان با فلسفه و دین یکسان انگاشته می

اما این دیدگاه مطمئنی نبود؛ زیرا  ؛دهدمیپوشتتاند و به مخاطب ا  را با چیزي لذیذ میشتتیرینی. جنبۀ ستتودمندي

 بلکه فقط در كنار هم به كار گرفته ؛توانستتتند در هم ذوب شتتوندشتتناختی نمیافکار موجود در اثر و مستتائل زیبایی

شتناختی و ستاختاري راحتی از ادبیّت و مستائل زیباییشتدند. پیوند عناصتر ستاختاري و محتوایی كم و محتوا بهمی

بل كه این دو در یک اثر و بیتفکیک بود. دوقا کدیگر ا، دوا بود و شتتتیرینی هم چیز دیگر. الزم بود  که بتوان از ی آن

 .(125: 1389موران، )ند كنباهم درآمیزند. دوا و شیرینی باید در تركیب خود چیز جدیدي ارائه  ،جدایشان كرد

شود و گاهی لفظ و محتوا در این اثر گسسته می، در بسیاري موارد، پیوند میان المصدورۀنفثدر تفسیر و تحلیل كتاب  

صراًتمركز  صدورۀنفثگیرد. متن كتاب بر لفظ و گاهی بر محتوا قرار می منح صنایع بیانی و  الم ساده تبدیل،  به نثري 

هایی جدي در زمینۀ تعریف ادبیات است. در بررسی چنین رویکردي پرسش شدهبدیعی آن حذف و كتاب بازنویسی 

ساخت و  توانمیآنگاه هر متنی را  ،. اگر ادبیات را تنها محتواي اثر در نظر بگیریمدشویممطرح  صورت خود جدا  از 

رسد بیانِ آن محتوا فقط در شکل خاصی كه زیدري نسوي نظر می اما به ؛زبانی دیگر بازنویسی كردمحتواي آن را به 

آن تنها  یستتینوستتادهنام دارد و هرگونه المصتتدور ۀنفث ،كلمۀ آن تأمل كرده استتتكلمهدر  و براي كتاب خود برگزیده

 توضیحی دربارۀ این اثر خواهد بود نه نسخۀ دیگري از آن. 

سائل جامعه را ادبیات، گاه وظیفۀ انعکاس دغدغه ست. در زیبایی عهده بر الزام یک صورتبهها و م شته ا سی دا شنا

ست از انعکاس واقعیت اجتماعی، نیروهاي  ست و درواقع كار ادبیات عبارت ا ستی، ادبیات بازتاب ایدئولوژي ا سی مارك
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موجب این نگر ، متضتتاد جامعه و ایدئولوژي آن. در رئالیستتم ستتوستتیالیستتتی نیز باور به تقلیدي بودنِ هنر دارد. به

ست. به نظر یواقعیتی كه هنر تقلید م سفه و جامعه هاآنكند، واقعیت اجتماعی ا سی را هنر از راهی دیگر، كار فل شنا

یابد. اگر این واژه را به چنین را می« تبلیغ». هنر در چنین برداشتتتی، مفهوم (60و 75: 1390)موران،  دهدمی انجام

، اما هنر واال یا هنر خوب یا اصتتوالً هنر، توان گفت كه بعضتتی از انواع هنر تبلیغ استتتمی»مفهومی اختصتتا  دهیم 

 ،اگر قائل به جدایی میان ماهیت هنر و حقیقت اجتماعی باشتتتیم (.29: 1382)ولک، وارن،  «تواند تبلیغ باشتتتدنمی

شد كه ادبیات در درجۀ اول تقلید از زندگی و بهماهیت اجتماعی ادبیات این طور اخص تقلیدي از گونه توجیه خواهد 

هاي خا  خود را ادبیات علت وجودي و هدفشناسی و سیاست نیست، اما ادبیات بدل جامعه ؛ماعی استزندگی اجت

 تنهایی.شناسانه در پیوند با موضوع و محتوایی درونی است نه هر یک از این دو بهدارد. هنر، تجارب زیبایی

شان می«آیینه»اینکه ادبیات   ست كه اجتماع را ن ست. ادبیات، بازتابِ  ،دهداي ا ستی از وكمبیامروزه محل تأمل ا كا

سیر این حقیقت انعکاس ست كه پژوهش ادبی نیز به تف هایی كه متون فرهنگی را یافته بپردازد. آیا گفتماناجتماع نی

یم و معانِی ها، مفاهقدر آشکار هستند كه توصیف و تحلیل گفتهآن ،كنندهایی كه متون تولید میسازند و گفتمانمی

این است كه این المصدور ۀنفثهاي پرتکرار در تفسیر شمار آید؟ یکی از یافته واند پژوهشی كارا و تأثیرگذار بهمتون بت

اندوهناكی، ناامیدي و افستتتردگی، اضتتتطراب، » اثر، اندوه و ناامیدي عصتتتر مغول را در خود منعکر كرده استتتت:

ن از دنیا، تقدیرگرایی، روحیۀ تسلیم و ... ازجمله پیامدهاي روحی است كه اندیشی، بریدهاي بیولوژیکی، مرگواكنش

 (.19: 1395خراسانی، غفاري، )امیري «شودبیرون كشیده میالمصدور ۀنفثاز نثر 

سیر و تحلیل   صدور، گرایشِ ۀنفثدر تف سیله»و « ابزار»الم ستن اثر ازجمله گرایش« و سیاري از دان ست. ب هاي قالب ا

اند كه برآورده نشدن آن را ، انتظاراتی را از این اثر داشتهانجام شده است هایی كه بر این اثر در این چارچوبپژوهش

به نقد دستگاه خوارزمشاهی نپرداخته، به نقد تفکر المصدور چرا ۀنفثاین موضوع كه كتاب  .اندضعف این كتاب دانسته

. ، محل بحث استرا براي بهبود وضعیت زمان خود ارائه نداده است هاییحلجبرگرایی و اشعري نپرداخته و حتی راه

سی زبان»براي مثال، مقالۀ  صدور ۀنفثشناختی برر ( 1397صادقی، میرزایی، ) «با رویکرد تحلیل گفتمان انتقاديالم

توجه تستتلط نحوۀ تفکر اشتتعري در این اثر جلب »رستتد كه شتتناختی این اثر به این نتیجه میپر از بررستتی زبان

شرع و گفته»تفکري كه  ؛«كندمی شیدن را در چارچوب  سی را نه بر پایۀ مداري متن گرفتار میاندی سیا كند و دانش 

  «دهداسالمی قرار می -ها و اشعار پندگونۀ شرقیالمثلاستدالل عقلی، بلکه بر مبناي اتباع از نصو  اشعري و ضرب

 ( .18: 1397)صادقی، میرزایی، 

ساً سا صدور ۀنفثباید چنین انتظاري از  چرا اما ا شت؟ چرا این كتاب الم سی» بایددا سیا ستدالل »را بر پایۀ « دانش  ا

شکل می« عقلی سیلهقرار دهد؟ چنین انتظاري از این متن به این دلیل  صالح در گیرد كه ادبیات، و اي جهت ایجاد ا

صالح شود و درنتیجه باید ابزار این ا ستكه  را اجتماع در نظر گرفته  شد ،تبیین عقالنی ا شته با در چنین بینشی،  .دا

 توانست براي چنین ابزاري مناسب باشد. ها نمیالمثلتفکر اشعري مؤلف و استفاده از اشعار و ضرب
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در این اثر استتتت. بستتتیاري از « اعتقاد به جبر»، المصتتتدورۀنفثهاي پرتکرار در زمینۀ بررستتتی یکی دیگر از گزاره 

ست.  سبت داده و دالیل واقعی آن را نکاویده ا سوي، حملۀ مغوالن را به جبر روزگار ن شگران بر این باورند كه ن پژوه

سی زبان»ازجمله در مقالۀ  صدور با رویکرد تحلیل گفتمان انتقاديشناختی نفثهبرر ( 1397صادقی، میرزایی، ) «الم

اي از حوادث روزگار خویش داشتتته استتت كه شتتکل كلی آن، نویستتنده ستتعی در ستتاخت پیکره»شتتود كه می بیان

هاي مسلط روزگار خود، در قالب ژانري از پیش بندي ابعاد گفتمانسرنوشتی محتوم و جبري مطلق است. او با تركیب

 عنوانبهالمصتتدور ۀنفثبنابراین  ؛ده استتتموجود، ستتاختار و نظم گفتمانی موجود و مستتلط روزگار خود را بازتولید كر

بلکه با بازتولید نظم گفتمانی، به حفظ وضتتتع  ؛رخدادي ارتباطی، فقط بازتابی از كردار اجتماعی روزگار او نیستتتت

گیري فرجام تلخ كند كه در شتتکلمی ءكند. ستتاختار كلی اثر به مخاطب القاموجود كردار و نظم اجتماعی كمک می

سلطا شت، چارهاین تاریخ،  سرنو سرزمینش در برابر جبر  شتهاي جز انفعال ن مطلوب زیدري و مردم مظلوم    «اندندا

هاي رایج در ایران حتی پیش از یکی از اندیشه« جبراندیشی»اما مگر نه این است كه . (18: 1397)صادقی، میرزایی، 

 شگفت تلفیقی و زروانیسم میتراییسم،اسالم ریشه در تاریخ ایران قبل از »ورود اسالم بوده است؟ حاكمیت جبرگرایی 

)ضتتیایی،  «بارزترین وجهی خودنمایی كرده به اخباریون و اشتتاعره آراي در آن از پر و دارد -مزدیستتنا در دو این از

 غزالی محمد هاياندیشه در آن رشد اجتماعی و سیاسی بستر كه دلیل این به ژهیوبه( این اندیشه بعدها 22: 1390

 سعدي، مولوي، خاقانی، ناصرخسرو همچون ایرانی گذشتۀ شاعران تمامی اشعاردر  گفت توانمی جرئتبه ،بود فراهم

كه وي با تمسک  يفکربنابراین جبراندیشی در زمان نسوي اندیشۀ جدیدي نبوده است یا نحلۀ  ؛ضج یافتن...  و حافظ

ضمن  شاهیان تغییر دهد.  شرایط فکري جامعه را به نفع دفاع از خوارزم وي نام این كتاب را نیز  نکهیابر آن بخواهد 

صدورۀنفث» شان دهد كه این كتاب براي « الم صیبتودردنهاده تا ن شده؛ براي بیان م شته  سر او و دل نو هایی كه بر 

ریخ آمده استتتت. باید توجه داشتتتت كه حتی اكنون نیز مردم ایران در مکالمات اي حستتتاس از تامردم ایران در برهه

سختی شواريروزمرۀ خود و در بیان  سیاري از مواردها و د شانه ،هاي زندگی در ب ، به «یجبر جغرافیای»اي از آن را ن

شانر و ... تفسیر می سوي در این كتاب، كنند. همدنیا آمدن در نقطۀ خاصی از تاریخ از نظر زمانی و مکانی،  چنین ن

به  ،اندیشی نکردههنگام حملۀ مغول چارهدارد كه وي كند و بیان میالدین خوارزمشاه وارد میجاللنقد مشهوري بر 

 ( .18: 1343نسوي، ) عیش و نشاط مشغول بوده است

تنها مناستتتبات قدرت را نه»ها كند كه متنبیان می« گرایی نوبر مبناي تاریخالمصتتتدور ۀنفثخوانش تحلیلی »مقالۀ 

ساختن گفتمان بلکه در تحکیم ؛كنندمنعکر می شاركت دارندیا  )برتنر به نقل از رنجبر،  «ها و ایدئولوژي فعاالنه م

ساس بر گزارۀ  .(84: 1398 سنده بر این ا شی»نوی صدور ۀنفثدر كتاب « غلبۀ جبراندی سابالم سوي براي انت  و تال  ن

گار به جبر و روز ها  خداد ید می ر تأك یل واقعی آن  یل دال جاي تحل ند: به  ظار ك نه»انت ما از « تال  براي تغییر ز

لبۀ اندیشۀ غ دوران در هم آن ،نویسدانده میراي كه اثري را براي ثبت در تاریخ و براي بیان فجایع از سر گذنویسنده

ضاع در میان متفکران جایگاهی  ،جبري ستدل او ست، در حقیقت تحمیل در دورانی كه تحلیل عقالنی و م شته ا ندا
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با اندیشتتۀ جبر تاریخی، متنفذان)حاكمان و » بر یک اثرِ تاریخی استتت: ،دانیمچه امروزه براي ادبیات مناستتب میآن

دهند. هر چه هست انزوا و به حاشیه رفتن خواست و اراده نویسندگان و شاعران( تالشی براي تغییر زمانه صورت نمی

ست؛ زیرا  ستاز ارتفاع »ا سپهر برخورداري مجوي كه ناپایدار ا سی هم بخواهد فلک را تأدیب كند« خرمن  به  ،اگر ك

 .(85: 1398)برتنر به نقل از رنجبر،  «تجربه ثابت شده است كه نخواهد توانست

سی ستند پلی سمت انتظار از یک گزار  م سوي، گاه به  شگران از متن ن گر انتقادي یا یک تحلیل انتظار برخی پژوه

اي براي اصتتالح اجتماع ادبیات همچون وستتیله»فرض نستتبت به اثر ادبی، رود، به این دلیل كه نوع پیشاصتتر میمع

ست ستار «: »ا شاهی را پیو سطۀ هژمونی مذهبی، پاد ست؛ بنابراین به وا شکریان نی شکست ل سوي[ در پی علت  او ]ن

كند كه با پدیدار شدن گسست عالنه بیان میداند. به همین سبب منفهاي وي را نوعی جبر تاریخی میدین و شکست

: 1398)رنجبر،  «تاریخی و معركۀ پدید آمده، رسم و آیین اسالم و به تبع آن قواعد مملکت دچار اختالل شده است...

از جملۀ این اطالعات « كرده استتتت برخی اطالعات را مخفی»كند كه نستتتوي (. این پژوهش همچنین بیان می85

پژوهشتتگر معتقد  .بوده استتت« نام لشتتکریان»و « نام حاكمان نواحی»، «اندرادي كه خیانت كردهنام اف»شتتده، مخفی

سوي می ست ن ست نام این افراد را ذكر میا سانی مانند منازعهبا حذف نام و خوي »كرد و بای «  الدینشرف»جوي ك

اثري ادبی مواجهیم نه با مستندي پلیسی. با المصدور ۀنفثدر . (86: همان) «دهدهایی از تاریخ را مغفول قرار میبخش

ستي كه وظیفه«نگارروزنامه»حتی امروزه نیز  ستندات و انعکاس وقایع ا ست  ،ا  ثبت م سممکن ا را مورد اي لهئم

بلکه  ؛توجه قرار دهد اما نام همۀ مسببان آن را ذكر نکند؛ زیرا به دنبال ایجاد اتهام مستقیم نسبت به اشخا  نیست

استتت كه اهمیت دارد. باید توجه داشتتت كه در آثار تاریخی، با نویستتندگان مستتتقل مواجه « لهئمستت»و « موضتتوع»

ستیم شغلی در  ؛نی شتم و اوایل قرن نهم،  شاعران نامیِ ایران تا پیش از اواخر قرن ه سندگان و  بلکه تقریبا تمامی نوی

شتهدرون دربار و حکومت  سبی برخوردار بودهاند. تنها یک درباري كه از موقعیت اجتمادا سته می ،عی و مالی منا توان

ها و تالطم استتتت آثار خود را توستتتط كاتبان بستتتیاري تکثیر كند، از گزند روزگار محفوا بدارد تا از پین و خم قرن

توان برشتتتمرد. ازجمله روزگار بگذرد و تا امروز حیات خود را حفظ كند. دالیل متعدد دیگري را نیز در این زمینه می

شان در این كتاب، از زیبایی و ادبیت آن میچهه اینک سا ذكر نام همۀ حاكمان و امیران و ... با میزان جرایم ست، ب كا

 توانست باعث شود كتاب معدوم گردد و هرگز به دست نسل بعد هم نرسد.همچنین می

كه در پرِ آن « یستتتندهتصتتتورات نو»از « الگویی»به كناري نهاده شتتتود تا بتوان « نثر مصتتتنوع»اما چرا باید این 

دریافت؟ آیا این امکان وجود ندارد كه نستتتوي به عمد چنین نثري را  ،دهدا  را نشتتتان می«هاي جامعهواقعیت»

برگزیده باشد تا تأكیدي بر شرح حال و روزگار او باشد؟ كلمات پرطمطراق و گاه سخت و ناهموار این اثر، هرچند كه 

صنوع قرن شیانه و م ست در ادامۀ نثر من شوب، ناامن و دهشت ؛هفتم ا سویی روزگار پرآ سنده را به اما از  صر نوی بار ع

توانست با زبان كند. نسوي نمی( یاد می89: 1382)بارت،  «با صدا نوشتن»روالن بارت از آن به چه نآكشد؛ تصویر می

به ترستتیم  ،گویدل عصتتر خود میوار از مستتائو با طنینی ترنم« خُرد خُرد»عصتتر بیهقی كه در دربار باشتتکوه غزنوي، 

اند، شاید همان هاي مصنوع كه متن را ناهموار و گاه حتی مبهم كردهآور عصر خود بپردازد. این آرایههاي رعبویرانی

 گیرد تا فریاد و فغان خود را با تأكیدي بیشتر بیان كند. است كه نسوي از آن كمک می« صدایی»
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تصویر « فراري»رود كه نسوي همچون یک میدر تفسیر این اثر گاه تا بدانجا پیش انتظار اصالح جامعه از طریق متن 

سپر « ماندن و مبارزه در میدان نبرد»شود كه به جاي می ستیبا پیش»فرار را بر قرار ترجیح داده و  سعی در « د

( بیان 1397رزبان، صابري، م)ملک« المصدورهاي اقناع خواننده در نفثهشیوه»اشتباه خود داشته است: مقالۀ  هتوجی

مقاومت نکردن »ا  است، براي اینکه او را براي خواننده« تأثیر قرار دادنتحت»كند كه هدف نسوي در این كتاب می

«  دستانهپیشروایتی »به اعتقاد نویسندگان او با  .(52: 1397مرزبان، صابري، )ملک« یا فرار  به باد سرزنش نگیرند

ست  شیده ا ست بر»بان اثر را دل مخاطكو ستانی كه دربارۀ خود نقل كرده ا ست دا سره  ،خود نرم كند و بعید نی یک

فرض در زمینۀ فلسفۀ ادبیات بر كتاب تحمیل تفسیري كه بار دیگر از تحمیل یک پیش .(52: همان) «اساس باشدبی

، نقد خود، انتقاد از منتفذان زمان و تشخیص مسببان «بیان حقایق»شده است. بر این اساس نسوي وظایفی همچون 

ست و  شته ا شیوه« فرار»بلکه از مهلکه  ؛تنها چنین كاري انجام ندادهنهجریان را دا سپر با  سعی در كرده و  هایی 

شدشاید یکسره بی»نده با روایتی كه خوان« اقناع» ساس با سندگان این پژوهش بر« ا ست. نوی آنند كه زیدري  كرده ا

درازگویی و ممزوج كردن متن به »را در پوشش « فرار»خود و « مسئولیت تاریخی»كردن از خالیشانهدر حقیقت این 

ده قصد ارسال آن را براي مخاطبش داشته خبر و اطالعی كه نویسن»پنهان كرده است وگرنه « عبارات فارسی و عربی

ست ست ،ا صه كردن ا سنده چون شود می(. در این مقاله همچنین بیان 53: همان)« در چند جمله قابل خال كه نوی

چه از اي جز نوحه و ستتوگواري بر آنچاره» ،چیزي براي تفاخر ندارد و كارنامۀ خوارزشتتاهیان قابل دفاع نبوده استتت

 .(60: همان) «ندارد ،دست رفته

سبنظر می هایی كه بهگزاره سد تنها براي متنا شوند وگرنه این سازيِ انتخاب این نظریه براي تحلیل متن بیان میر

سیرها را  ستدلیتف شتوانۀ م شتیبانی نمی پ سوي پ سندگان معتقدند ن صد دارد فرار خود را توجیه كند و »كند. نوی ق

ست صت را .بخت نیز با او یار ا سالح او این فر سلّح به انواع  شیر، م شم سلح، اگر نه به  هاي دارد كه با آفریدن نثري م

( اما باید 63 همان:)« ها مشتتقِ مکاتبه، نالۀ مهجوري خود را بر زبان ستتیاهکار قلم جاري كندبیانی با پشتتتوانۀ ستتال

توان ه چگونه میتوجه داشت كه نسوي یک كاتب و نویسنده است نه سرلشکر سپاه خوارزمشاهی و مشخص نیست ك

 كه او هرگز در آن مبارزه نکرده است. را داشت از او انتظار جنگ با سالح و فرار نکردن از صحنۀ نبردي 

ساس نظریۀ  شی كه بر ا صدور ۀنفثبر « كنش متقابل نمادین»در پژوه ست نیز انجامالم ستوار واقعیت»گرفته ا هاي ا

، با بازتولید المصدورۀنفثكند كه كتاب پژوهش بر این اساس بیان می شود. اینمینشان داده « جامعۀ همعصر نویسنده

شهنظم گفتمانی به حفظ وضع موجود كردار و نظم اجتماعی كمک می هاي جبرگرایانه به دنبال كند و با تکیه بر اندی

ست )رنجبر و همکاران،  شاهیان بوده ا سی خوارزم سیا سد در این ینظر م (. به78: 1395پنهان كردن ناكارآمدي  ر

ضی مواجهیم كه ادبیات را تحلیل نیز مجددا با پیش سیله»فر صالح اجتماع می«و  .دانداي براي ایجاد تغییر و نقد و ا

كاري به تثبیت وضتتعیت پنهانبلکه با  ؛خوبی انجام ندادهبهتنها این وظیفه را نهبر این استتاس معتقد استتت نستتوي 

باید به زمانۀ نستوي حاكمیت جبراندیشتی و  ،تر گفته شتدچنان كه پیشنموجود زمان خود كمک كرده استت. اما آ

شده بوددر زمانۀ او كه از قرن« نفی عقل»حتی  شت. وظیفۀ نقد آن هم ،ها پیش آغاز  سنده باید توجه دا اي براي نوی

و توقیعات و احکام و  خود او منشی سلطان بوده و عموم فرامین»كه تا این اندازه به دربار نزدیک بوده است: قائل شد 
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گذشته است و در اغلب اسفار و عهدنامه و قراردادها و سایر اسناد و وثایق رسمی و غیررسمی همه از زیر دست او می

نسوي خود  (.80 :1343)قزوینی،  «نفسه حاضر و ناظر بوده استبههاي سلطان او خود ها و لشکركشیغزوات و جنگ

باز عقل، كدام عقل؟ كه او نیز از »كند: ا  اشتتتاره میدر روزگار پرآشتتتوب زمانه در اثر  بارها به ستتترگردانی عقل

صدر، مالمت واجب  سالمت  شده بر  شداید، به دوارالرأس مبتال  ست و از دوائر دور و  سركوب حوادث حیران مانده ا

ست  شته ا سیرهايظر مین ترتیب بهبدین .(5 همان:) ...«دا سد انتظار تفکر نقادانه، تف ضاع  ر ستدل و عقالنی از او م

ستتیاستتی و نقد تفکر جبرگرا از اثري كه نویستتندۀ آن دبیر و منشتتی دربار و مالزم پادشتتاه بوده استتت و در اثر  از 

جاي تأمل دارد؛ روزگاري كه متفکران پناه بردن جبر روزگار را درست یا  ،گویدروزگاري پرآشوب و مصیبت سخن می

 دیدند. بخش میتنها تفسیر تسلی ،غلط

 المصدورشناختی در نفثهزیبایی .3

شته باشیم كه هنر نیز نمی  اگر تصور كنیم »تواند در خأل خلق شود ادبیات در درجۀ نخست هنر است، باید توجه دا

)گرین  «ایمدور است، دچار كژاندیشی شدهبهشناسانه غیراز تجارب صرفاً زیباییكه یک اثر هنري از هرگونه تجربه به

صویرها، بیان، از منظر زیباییالمصدور ۀنفثهایی كه به بررسی رویکرد اغلب پژوهش (.39: 1383ن، و دیگرا سی، ت شنا

هاي ساختاري و تأكید اند، استخراج این صنایع و ویژگیپرداختههاي ادبی و سایر ابعاد صوري و ساختاري بدیع، آرایه

ست« هنرمندانه»و « شگفت»بر  صاویري كه میدراي با خواندن این متن وانندهچیزي كه هر خ ؛بودن آنها در »یابد. ت

كند هاي عصر خود را ترسیم میواقعیت» هاآناند و با نویسنده« بیانگر حسرت و دردمندي»قرار دارند و « اوج رسایی

وع كه (. این موض88-85-80: 1396)فاضلی، یاسري،  «ناامیدي، یأس، نفرت و هراسناكی است هاآنو معناي بیشتر 

هاي وي از نظرها ها و واژگان خشتتن و دشتتوار عربی باعث شتتده استتت لطافت طبع و هنرنماییها، عبارتوجود بیت»

شود هاآنپنهان بماند یا به  ست كه خواننده كنایه بدون اغراق مهم»یا  (114: 1387)طحان،  «توجه ن صنعتی ا ترین 

را رهایی از مورد مؤاخذه قرارگرفتن  هاآنتوان هدف از آوردن ید میشود كه شارو میهبا آن روبالمصدور ۀنفثدر كتاب 

هاي پرتکرار در بررستتی صتتورتِ این اثر نیز از گزاره( 212: 1391)موغاري، قنبري فشتتی،  «حاكمان روزگار دانستتت

 كرده است؟ پاسخ مانده است. چرا نسوي چنین نثر ناهمواري را خلق ها در این میان بیاست. اما بسیاري از پرسش

تصتتاویر در این كتاب كاركردي دوگانه »رستتد كه به این نتیجه می« المصتتدورۀنفثنگاهی به تصتتویرپردازي در »مقالۀ 

انتقال این تجربه به مخاطب و اشتراک آن با او ]...[ همچنین  -2به تصویر كشیدن تجربۀ هنري نویسنده و  -1دارند: 

صاویر در این كتاب  ضوع و تأكید بر از دیگر كاركرد ت ستان، بیان اهمیت مو شبرد وقایع دا سنده، پی بیان عواطف نوی

هایی عام و هاي تصویر، ویژگیرسد این ویژگیبه نظر می(. 15-14: 1394)ریاحی زمین، جاللی،  «محتواي پیام است

ستعاره و...  یا شاعري از تشبیه،برد. هر نویسنده كلی براي هر متنی است كه از آرایه و تصویر بهره می تصویرسازي، ا

انتقال این تجربه به  ،ترین كاركرد این تصتتتاویر بیان تجربۀ هنري اواياولین و پایه .كنددر متن خود استتتتفاده می

 بینجامد. المصدور ۀنفثتواند به درک بهتر از متن مخاطب و ... است و چنین نتایجی نمی
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رسد كه اند تا بدانجا میپرداختهی كه به بررسی ساختار این كتاب هایپژوهشاز جدا كردن صورت از محتوا در برخی 

ست»شود بیان می سنده چه گفته ا ست كه نوی سبک و  ؛به این كتاب نباید از دریچۀ موضوع نگری بلکه به نوع بیان و 

سنده باید توجه كرد ضل،  «رو  خا  نوی شد، ادبیات تنها در پ(. اما همان125: 1388)فا یوند لفظ و گونه كه بیان 

شتار و آرایهمحتوا معنا می سبک نو ضوع، یابد و انتخاب  ساختاري متن، در گفتگویی دیالکتیک با مو ها و دیگر ابعاد 

 متنی و گفتمانی قرار دارند. بافت و شرایط برون

ساختار پژوهش صورت و  صورت از محتوا و با تمركز بر  صدور ۀنفثهایی كه با فرض جدایی  سی آنالم پرداخته  به برر

انداز جدیدي در درک و اي از این اثر تاریخی را آشتتکار نکرده و چشتتمهاي محتوایی، بُعد تازهاند نیز همچون پژوهش

شوده سیر آن نگ ست پراز تکرار، قرینهتف سبکی ا صنوع  سبک م اي كه برخی پردازي؛ به گونهپردازي و انواع آرایهاند. 

شیو ساً لفظ بر معنا برتري میمنتقدان بر این باورند كه در این  سا ساس گزارهه ا سی یابد. بر این ا اي پرتکرار در برر

هایی گیري از آرایهستتاختار این اثر این استتت كه نستتوي، حرف اندكی براي بیان داشتتته و این حرف اندک را با بهره

سط داده و حتی بیهودههمچون قرینه شبیه و ... ب ست:پردازي، ت س گویی كرده ا ویژه بهها و وي از این ویژگیاما آیا ن

نه» ها براي آن« پردازيقری لۀ كالم»چه تن طا نده شتتتده« ا فاده كرده استتتت؟ ،خوا لۀ  استتتت قا نه»م پردازي در قری

با مهارت و دقتی »پردازي در این اثر ( معتقد استتتت ویژگی قرینه1: 1395خانیان، باغبان، )ستتتام «المصتتتدورنفثه

رسد كه پردازي در این كتاب به این نتیجه میاست. این مقاله با بررسی انواع قرینه گرفته انجام( 71همان:) «ستودنی

صدور ۀنفثاین ویژگی در  شکالی همچون « كاربرد زیادي دارد»الم پردازي نحوي تکرار واژه و گاه گروه و بند، قرینه»و ا

 پردازي؟ماند، چرا قرینهسخ میپادارد كه پرتکرارند. اما در این بخش هم باز سؤاالت زیادي بی« و بالغی

نه  به معناي تکرار قری یات  پارۀ دوم كالم»پردازي در ادب به معنی اجزاء، در  با توجه   استتتت« معنی كلی فقرۀ اول 

: 1384پور، لی، حسام)حسن. «ورزدبر موضوع یا مضمون یا پیامی ویژه، بیشتر تأكید می»( كه 94: 1371)شمیسا، 

طور عام تال  چه اغلب منتقدان ادبی، بهپردازي در نثر فنی و مصتتنوع به دلیل آنكاربرد قرینهرستتد نظر می ( به17

بلکه صنعتی  ؛اند نیستدانسته« اطالۀ كالم»طور ویژه به هدف بهالمصدور ۀنفثو در زمینۀ « نزدیکی نثر به شعر»براي 

 است كه ریشه در اندیشۀ هنري ایرانی دارد. 

ش شد. تقارن و قرینگی ری صنوع راه یافته با ست كه از آنجا به نثر م شعر نی شه و هنر ایرانی دارد و مختص  ه در اندی

صویري اق سنت ت ست كه بعدها به تمدنتقارن،  ستونوام آریایی ا سر ست.  شی، هاي دیگر انتقال یافته ا هاي هخامن

سانی پارچه سا ستفاده كردههبهاي متقارن  صر ا سادهی»اند. قرینگی خوبی از این عن هاي ایجاد یک ترین رو کی از 

هاي ترین رو بندي در تصتتویر، معماري، شتتعر و ... استتت. این رو  برخالف ستتادگی ظاهري آن از پیچیدهتركیب

 «داري در طول تاریخ داشته استانتقال مفهوم در هنرهاي مختلف و به ویژه هنرهاي تصویري است كه حضور دامنه

صاًر و قرینهتکرا .(245: 1395)پرچگانی،  صو شتر  پردازي در همۀ هنرهاي ایرانی مخ سیقی، تذهیب و قالی بی در مو

در آهنگسازي از تقارن تم به منظور  (.35: 1393)صفوت،  «شوداستمرار و زایش اثر را باعث می»شود و میمشاهده 

 براي مثال اگر چنین شکلی را در نظر بگیریم:  ؛شودگستر  تم اصلی آهنگ استفاده می
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q 2 P1 

d 4 b 3 

را واژگون  3(  و شتتمارۀ retrogradeرا قهقرایی ) 2شتتمارۀ  ،نامندمی( originalرا اصتتلی ) 1آهنگستتازان، شتتمارۀ 

(inversion( ستم دیاتونیک سی سیقایی در  سطح و در ( میdiatonic( گویند. هر ایده یا هر موتیف مو تواند در هفت 

شود دوازده سطح مختلف تکرار شود. نظام حاصل از این تقارن و تکرار، باعث می( در chromaticسیستم كروماتیک )

: 1378پورتراب، )كمال یافته و منستتجم موستتیقایی شتتکل گیردنوعی وحدت در كثرت به وجود آید و یک اثر نظام

سیقی ایرانی نیز قرینه154-156 شمار می( در مو سی به  سا ایجاد آرامش »زي سارود. قرینهسازي و تکرار دو جنبۀ ا

برد. تکرار، محیط روحانی از بین می ،روندكند و هیجانات منفی را كه از نظر عرفانی عناصتتري مضتتر به شتتمار میمی

شتتتود. به آورد و ذهن آمادۀ دریافت حالِ بیشتتتتري می( را پایین میoriginalityكند و درجۀ بدیع بودن )ایجاد می

 (.26: 1393)صفوت،  «سازي و تکرار وجود داردنههمین جهت در كلیۀ متون روحانی، قری

كنندگی و بلکه، جنبۀ تکمیل ؛ها نیستتتترو  گستتتتر  نقش و تکثیر طرح تقارن در هنرهاي ستتتنتی فقط یک

تکرار، معنی ضد وجودي و ضد فنا دارد »رسد. درواقع با استفاده از تقارن، طرح و نقش به كمال می .گرایی داردكمال

در نقد ادبی تأكید  (.117: 1381، وريqح) «و مناسکی نیست كه در آن تکرار نباشدن ئیآین رسم و به همین دلیل ه

شاعرانه می سیاري بر نثر  ضوع كه  .شودب سیقایی یا قرینهاگر نثر از آرایه»این مو به این  ،بردپردازي بهره میهاي مو

 ؛ اما به«یابدو لفّاظی اهمیت میا اهمیتی ندارد معن»، نثري كه در آن «خواهد به شتتعر تشتتبّه كنددلیل استتت كه می

سد این گزارهنظر می سیر جاي تأمل دارد. قرینهر ست، بلکه هماننهپردازي ها و تفا شعر ایرانی ا گونه كه تنها ویژگی 

ش شه در اندی شد، ری سد كنون دارد. به نظر میتا ۀ هنري ایران از زمان آریاییبیان  صورت از محت»ر و « واجدا كردن 

شناختی در هاي زیباییگیري دركی ناكامل از ویژگیهاي صوري در غیاب معنا، باعث شکلتال  براي تفسیر ویژگی

پردازي در هنر ایرانی بیان شتتد، نستتوي از قرینهۀ لستتففدر زمینۀ چه نآ. بر این استتاس و با توجه به دشتتومیادبیات 

به دلیل تال  براي تکثیر متن خود، به كمال رستتتاندن  ،اوستتتت هاي هنريِ برجستتتتۀ نثركه از ویژگی پردازيقرینه

 اي از احساس ثبات و تعادل بهره برده است:كند و ایجاد گونهاي كه بیان میاندیشه

 

 

                             
 

در این خاک تودۀ غدّار

اطوال عمر یافته؛ عاقبت  در •

 روي در خاک نهادنی است
 ا
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خواهد خود را تستتلی دهد، مانند كند، گویی میها و تکرارها، تکثیر میپردازينستتوي كالم خود را در قالب این قرینه

كند تا تشتتفّی یابد. گویی هاي مختلفی تکرار میهایی آهنگین را در قالبكنان، گزارهمغمومی كه بر ستتر مزاري مویه

آهنگ، با این ضرب ،او رفته است بر را كه چهدل كند و شرح آنودرد ،گونه كه از نام اثر او آشکار استهمان خواهدمی

وار بازگو كند. او با استتتتفاده از صتتتنایع بدیعی و بیانی معنی اندک را در لفظ بستتتیار آورده استتتت اما نه براي مویه

شرح آنبیهوده ساختاري میگویی؛ بلکه بیان مؤثر در  سر گذرانده چنین  ست.  قرینهچه او از  پردازي در این طلبیده ا

 میان مفاهیم و تصاویر مختلف ایجاد كرده است.« گفتگو»عی اثر همچنین نو

 خوارزمشاهی بر سفالگری این دوره  ۀدورتأثیر تحوالت تاریخی  .4

گره خورده استتت. او به عنوان یکی از امراي ستتیاستتی دوران ملکشتتاه « انوشتتتگین غرجه»تاریخ خوارزمشتتاهی با نام 

هاي حکومت تدریج موفق شتتدند پایهبهشتتت. جانشتتینانش ستتلجوقی از طرف وي حکومت بر خوارزم را بر عهده دا

شاهیان به ستقلی را ایجاد كنند. خوارزم سالن و تکش بر قدرت خود افزودند. در زمان حکومت تدریج در زمان ایلم ار

سی  سیا شاه، قدرت  سید؛ به هاآنسلطان محمد خوارزم سی و گونهبه اوج ر سلطان حتی به تهدید خلیفه عبا اي كه 

شکرك ست غوریان، بیرون كردن قراختاییان از ماوراءل شک شاه با  سلطان محمد خوارزم النهر، شی به بغداد اقدام كرد. 

ستر  داد شاهیان را گ سلمی،  قلمرو خوارزم ساختارهاي 37: 1395)امیرا سی و ایجاد تمركز در  سیا (. این قدرت 

عنوان یکی از هنرها و صنایع این سفالگري نیز به اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی نیز نمود یافت. به موازات این شرایط

 دوره مورد توجه بود.

سفال زرین ساخت  شت. نقطه عطف این رخداد،  سایر هنرها رو به ترقی گذا سط سفالگري در این دوره مانند  فام تو

ست. پرداختن به این ف ن از این سفالگران مسلمان بود كه حاصل پخته شدن اكسیدهاي فلزي لعاب در داخل كوره ا

صترین ابداعات در منظر یکی از مهم ست ۀعر سالمی ا شیرخانی،  سفالگري ا سینی و  (. از نظر هنري 68: 1395)ح

هاي فرهنگی و هنري دوره ستتتلجوقی دانستتتت. اما موقعیت ستتتنت ۀدهندادامهشتتتاید بتوان دوره خوارزمشتتتاهی را 

سبب مجاورت  هاآنجغرافیایی  سیانه میانه  سبب نزدیکی به آ سنت هاآنبه  شده بود. به با  سیاي میانه  هاي هنري آ

هاي متفاوت با عصتتر ستتلجوقی برخوردار بوده استتت. توان گفت ستتفالگري خورزمشتتاهیان از ویژگیهمین دلیلی می

و سفال محلی است كه در انواع  خوارزمشاهی متنوع و عموماً شامل سفالینه جرجان، كاشان، ري ۀدورظروف سفالین 

شده زیر لعاب، مینایی یا هفت رنگ، زین شی  ساخته قش افزوده و بیرنگ یا نتکرنگ با نقش كنده، تکفام نقا لعاب 

صویر  (.37: 1380)كیانی،  شدمی سفال، نمونه1 ۀشمارت ساخته  ۀدورفام هاي زریناي از  شاهی را منعکر  خوارزم

 است.
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 خوارزمشاهی. منبع: )درگاه اینترنتی موزه البرت لندن( ۀدورفام. سفال زرین: ظرف 1تصویر

هاي مینایی موجود از دوره اي از ستتفالخوارزمشتتاهی، هنر یا صتتنعت ستتفالگري رونق داشتتت و بخش عمدهدورۀ در 

ست.  سالمی متعلق به این دوره تاریخی ا سفالنمونۀ ا ساوه و درها در یافتهاین  شان،  تعداد محدودي در  هاي ري، كا

ست كه نقو  و جاي شده ا شابور و تبریز یافت  سفالینهشهرهاي نی ستر این  صري و گیري آن در ب ها از نظر روابط ب

هاي مینایی در قالب پنج گروه نقو  انستتانی، حیوانی، خالقیت باالي تصتتویري حائز اهمیت استتت. نقو  ستتفالینه

هاي مینایی بندي شاخص در بست سفالینهت. در شش نوع تركیبشده استزئین گیاهی، هندسی و نقو  نوشتاري 

سامان یافته صلی این سازمان  شتر در طرحتزئینات اند. روح ا سالمی بی سی، گیاهی و كتیبها نگاري بازتاب هاي هند

 ی استهاي ادبی و تاریخی همچون شاهنامه فردوسهاي انسانی و حیوانی تأثر و برگرفته از داستانیافته است و طرح

سفال(. با توجه به كتیبه53: 1397)مختاري و همکاران،  سالهاي موجود بر روي  ق،  616تا  579هاي هاي مینایی، 

 (.53: 1394)یزدانی،  دهداوج تا افول سفال مینایی را نشان میدورۀ زمانی كوتاهی براي چهل سال، محدودۀ را 

هاي اي با بدنهخیارهتزئینات هاي گود با هاي تخت، كاستتهبه دوريتوان هاي مینایی این دوره میترین ستتفالاز رایج

سبتاً مقعر، جام ستقیم یا ن صراحیفراخ، م شاره كرد. در ها،  سته كوچک ا شاهی، دورۀ ها با بدنه باز با د اول خوارزم

سلیمی بود. در سفالتزئینات  سی و ا شامل نقو  گیاهی و هند شتر  شاهی دوم حکومت خودورۀ هاي مینایی بی ارزم

ها تنها (. این صتحنه55: 1397)مختاري و همکاران،  هاي قبلی افزوده شتدتدریج نقو  انستانی و حیوانی به نقشبه

ستندبراي تزئین  ضوعات مهم؛ سفالینه نی صر و المان یبلکه داراي مو ستند كه برگرفته از عنا هاي ادبی، اجتماعی ه

 است.كرده ، بخشی از زندگی اجتماعی را منعکر 2 شمارۀتصویر  (.57)همان، این آثار استزمانۀ 
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 (675: 1387پوپ و اكرمن، ) خوارزمشاهی. منبع ۀدور: سفال مینایی با نقش پزشک در حال درمان. 2تصویر

ادامه آن در خراسان و گستر  این  ،خوارزمشاهیان با برخورداري از سنت هنري دیرین خویش در منطقه ماوراءالنهر

ها در این دوره تصویر شیر هاي سفالینهمایهینات و نقشئسنت در اصفهان توانستند در هنر ایران ماندگار باشند. در تز

ست. تدیده می شده ا شکوه ظاهر  سیار قدرتمند و در عین حال آرام و با شیر موجودي ب كید هنرمندان بر این أشود. 

اي از ، نمونه3شمارۀ (. تصویر 216: 1396)كیانمهر و همکاران،  شودسادگی احساس میبهوصیات آن مایه و خصنقش

 خوارزمشاهی با مضمون میدان نبرد است.دورۀ هاي مینایی سفال

 
 (670: 1387، : سفال مینایی، ري. قرن هفتم ه.ق. )پوپ و اكرمن3تصویر

طور كه یک كنند. همانرا تولید می هاآنهاي اجتماعی دارند كه آثار هنري ریشتتته در تمایالت فرهنگی و دغدغه

شان دهد. یک اثر هنري میجامعه می سبک آثار هنري خویش ن سی و تواند خود را در  سیا سانات و تحوالت  تواند نو

سازد. می سته به میزان  توان از مطالعه این آثار به برخی عقاید، رویدادها و سالیق جامعه پی برد.اجتماعی را نمایان  ب

شناختی از تواناییهاي اجتماعی و آگاهی شکال متفاوتی از دورۀ هاي زیبا شایی به میزان و ا تولید اثر هنري این رمزگ

 (. 6: 1377)ویلسن،  شوددرک واقعیت مستتر در اثر توسط مخاطب منتهی می
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 (196: 1384: )گروبه، منبع. یخوارزمشاه دوره. یینایم سفال: 4ریتصو

این ثبات با ظهور قدرت چنگیز در آستتتیاي دور، كاهش یافت. به دنبال تال  چنگیز براي برقراري رابطه  ،حالاینبا

 ، زمینه براي تهاجم چنگیزخان به ایرانهاآنتجاري با خوارزمشتتاهیان و برخورد نادرستتت حکام محلی با تجار و قتل 

سی و فرهنگی در این دوره فراهم 616) سیا سقوط ثبات  ستشده.ق( و  شته ا سوي در این باره نو دفاع نکردن » :. ن

یا پیوستن هفت هزار سوار اي براي كشتن سلطان عدهسپاهیان خوارزمشاه از شهرهایی نظیر سمرقند و بخارا، اقدام 

شی مؤثر ب سلطان به مغوالن در فروپا سوي،  «ودختانیان و خالوزادگان  شی 64: 1388)ن (. این رویداد منجر به فروپا

 هاي اقتصادي، اجتماعی و هنر نیز منعکر گردید.كه در سایر عرصهشد سیاسی خوارزمشاهیان 

 گیری نتیجه

ساندن بهتر كتاب پژوهش شنا صدور ۀنفثهاي ادبی در راه  سیر آن بر چند گزارۀ كلی تأكید الم اند. كردهو تحلیل و تف

وع كه این كتاب متأثر از تفکر اشعري است و تفسیرهایی جبراندیشانه و تقدیرگرایانه از مسائل دارد، متأثر از این موض

شده و آیینۀ تمام شته  شوبناک مغول نو ست، نثري زمانۀ آ سنده ا ست، بیانگر عواطف و تأثرات نوی صر ا نماي آن ع

احاطه و »رستتد نظر می به. شتتودگویی متهم میدهاطناب و بیهومصتتنوع دارد كه گاه زیبایی آن تحستتین و گاه به 

هاي مغول و فغان از جبر روزگار در این اثر، نستتتوي بر زبان و نگار  ادبی، حستتترت و اندوه او از ویرانگري« مهارت

شکارند كه هر خوانندهگزاره سیار آ اتر از یابد. پژوهش ادبی در ایران گامی فررا درمی هاآناي با خواندن این اثر هایی ب

هاي ها و از طریق نظریهها در قالبها در درک این اثر نگذاشتتته استتت و تنها به تکرار این ایدهطرح دوبارۀ این گزاره

هایی بر این متن ها، در بسیاري موارد، مؤلفهدانستهبر تکرار این پیشعالوهمختلف پرداخته است. در تفسیر این كتاب 

شی از نوع  ست كه نا شده ا ست. نظریۀ انتخابی و نوع پیشتحمیل  سبت به تعریف ادبیات و كاركردهاي آن ا فرض ن

ست كه كتاب  شده ا سی انتقادي و گفتمانی این اثر اغلب به این نتیجه منجر  صدورۀنفثبرر ستدل و الم سیري م ، تفا

ضعف حکومت خ ست،  شرایط موجود كمک كرده ا ضاع زمانۀ خود ارائه نداده و به تثبیت  شاهیان را عقالنی از او وارزم

فرار ». نسوي همچنین گاه متهم به دشوبه جبر روزگار نسبت داده و خود نیز نتوانسته است موجب اصالح زمانۀ خود 

نام خائنان و مقصران شده است. هرچند هر اثر « حدف عمدي»و یا « پوشاندن اشتباهاتش»و تال  براي « از مهلکه

توان شتترایط به اما باز هم نمی ؛یا وضتتعیت موجود را به چالش بکشتتد تواند به تثبیت وضتتعیت موجود كمکادبی می
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گزیند، جایگاه اجتماعی نویستتنده و عوامل گفتمانی، اجتماعی، وجود آمدن متن، ژانري كه نویستتنده براي بیان برمی

سیار دیگري را دزیبایی شت.ر چنین تحلیلشناختی ب سی هایی مغفول گذا این اثر نیز شناختی از هاي زیباییدر برر

ستخراج آرایه معموالً ستادي و هنرمندي نسوي در شکل دادن نثري مصنوع و ا هاي مختلف اثر بسنده شده به بیان ا

توانستتتته در چند جمله آن را گویی و طوالنی كردن متنی كه میاستتتت. از این منظر نیز این اثر گاه متهم به بیهوده

شناختی اثر جز در بررسی مسائل زیبایی ،پژوهش حاضر نشان داده شد گونه كه دراما همان ؛شده است ،خالصه كند

سائل گفتمانی نمی ست و تازهپیوند با محتوا و م مانند هر اثر ادبی المصدور ۀنفث. كتاب ودشاي منجر تواند به درک در

سیله»دیگري، نه  صرفاً مجموعه«و صالح جامعۀ خود و نه  ستاي از آرایهاي براي ا که تركیبی پیچیده و بل ؛هاي زیبا

سنده  ستچندالیه از هردوي اینها اي دیالکتیکی بر یکدیگر به گونهكه به همراه مسائل گفتمانی و اجتماعی عصر نوی

سائل میگذارند تأثیر می شمو تنها در نظر گرفتن همۀ این م اندازي تازه در تواند در تحلیل این اثر، دركی جدید و چ

شد.  سیر آن با شد و به منقد و تف شگرفی ایجاد  صنعت نیز تحوالت  شرایط ادبی این دوره در زمینه هنر و و  وازات 

شاهی سفالگري دوره  سلجوقی بودنهخوارزم سفالگري دوره  سبک ؛تنها تداومی از  هاي بلکه منجر به ایجاد نقو  و 

 جدیدي در سفالگري این دوره گردید.

 نوشت پی

صدورۀنفثخوانش تحلیلی » هايمقاله: براي مثال جبراعتقاد به  .1 هاي شیوه»(، 1398) «گرایی نوبر مبناي تاریخ الم

 (1397« )المصدورۀنفث اقناع خواننده در

اي پشتتت آن نهفته در ادامه نشتتان خواهیم داد كه دلیل جمالت طوالنی نستتوي به چه منظور استتت و چه فلستتفه .2

 است.

( ازجمله نتایجی كه به دستتت 1397«)المصدددورۀنفث اختارگرایانه برنگاهی مجمل با دیدي ستت»زاده در مقالۀ غنی .3

فرد، بهمنحصتتردنظیر، تکنیک زبانی زیبا و بیزیدري نستتوي از آرایش شتتکلی  المصدددورۀنفث»این استتت كه:  ،آوردمی

 «محتواي پربار و فکرپرور برخوردار است

 (156: 1378نی در آثار موسیقی است. )كمال پورتراب، اي براي ایجاد نظام زماایجاد تقارن در ریتم نیز وسیله .4

شده و بیان می« صداییتک»، ویژگی المصدورۀنفثها در زمینۀ در برخی از پژوهش .5 سبت داده  شود كه به این اثر ن

( اما باید توجه داشتتت كه گفتگومندي در ادبیات و شتتنیدن 106هاي انشتتایی: )گزاره نیستتت« گفتگومند»این اثر 

اساس چند برتوان مشاهده كرد كه صداهاي مختلف در یک اثر، ویژگی ادبیات جدید است و كمتر اثر كالسیکی را می

سیک نیز می شد. اما در همین آثار كال شده با شته  شده ایجادهاي مختلفی، گفتگو و تعاملِ توان در الیخصدایی نو

 . دكرتوسط نویسنده را مشاهده 
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 بعمنا

 هاکتاب

 رجمۀ پیام یزدانجو، تهران: مركز.، تمتن لذت (.1382. )روالنبارت، 

 ، تهران: علمی و فرهنگی. رانیا هنر در يریس(. 1387پوپ، آرتور؛ اكرمن، فیلیر. )

 جهاد دانشگاهی. زاده، اصفهان:یاكرم آیتی، راضیه حجت ۀترجم، نقد نقد (.1393تودوروف، تزوتان. )

 تهران: علمی. ،المصدورۀنفث نینو ریتحر دل درد (.1391ثروت، منصور. )

 . تهران: نشر چشمه ،یسنت یطراح یمبان (.1381حصوري، علی. )

 .تصحیح امیرحسین یزدگردي، تهران: انتشارات دانشگاه تهران ،المصدورۀنفث (.1343زیدري نسوي. )

 تهران: فردوس. ،، چاپ چهارمعیبد به تازه ینگاه  (.1371شمیسا، سیروس. )

 .انتشارات ارس تهران: داریو  صفوت، ،یقیموس ۀدربارگفتار  هشت (.1393صفوت، داریو . )

 ، تهران: فکرآذین.یفارس اتیادب در يزیخردست يانتقاد لیتحل: عقل ابیغ در (.1390ضیایی، عبدالحمید. )

 دانشگاه تهران.تصحیح امیرحسین یزدگردي، تهران: انتشارات ، المصدورۀنفثبر  يامقدمه (.1343قزوینی، محمد. )

 نشر افق. االسالمی، تهران:شیخ حسین ۀترجم، یادب يتئور (.1390كالر، جاناتان. )

 ، تهران: خاور.رانیا در يسفالگر و سفال ۀنیشیپ(. 1380كیانی، محدیوسف. )

قد يکردهایرو يراهنما (.1383). جان نگهام،یلیوو  ارل بر،یل ؛گرین، ویلفرد  ،خواه، چاپ چهارمزهرا مهین ۀترجم، یادب ن

 .انتشارات اطالعاتتهران: 

 ، تهران: مولی.يمعمار هنر و یشناس ییبایز در مقاله ده: سخن هودهیب (.1384مهناز. )زاده، رئیر مفید، حسین؛

 داوران، تهران: انتشارات نیلوفر.ناصر  ۀترجم، نقد و اتیادب يهاهینظر(، 1389موران، برنا، )

 ، ترجمه محمدعلی ناصح، تهران: سعدي.یجالل خیتار ای نیالدجالل ۀریس(. 1366الدین. )نسوي، شهاب

 انتشارات علمی و فرهنگی.ضیاء موحد و پرویز مهاجر، تهران:  ۀترجم، اتیادب یۀنظر(. 1373، وارن. )آوستن ولک، رنه؛

مهناز ترجمۀ ، آكستتفورد نیآشتتمول موزه در یلخانیا دوران آغاز از یاستتالم يستتفالگر(. 1387ویلستتون آلن، جیمز. )

 مطالعات هنر اسالمی.مؤسسۀ فر، تهران: شایسته

 مقاالت:

، 18شتتمارۀ ، تاریخنامه خوارزمی، «تحلیل روابط تاریخی خوارزمشتتاهیان با مغوالن(. »1396امیراستتلمی، كامبیز. )

 .36-62صص

فاري،  ؛امیري خراستتتانی، احمد به تأثیرا»(، 1395)نازنین. غ گاهی  با ن عۀ قرن هفت  جام ت روانی هجوم مغول بر 

 .1-22صص ، 2شمارۀ  شناسی ادب فارسی،متن، «المصدورۀنفث

 .241-253، صص 56شمارۀ ان اسالمی، عرف ۀفصلنام، «قرینگی در هنر و عرفان» (.1396پرچگانی، رحمان. )

شمارۀ ان، ادبیات دانشگاه كرم ۀنشری ،«رباعیاتگرایی خیام در قرینه» (.1384سعید. ) پور،، كاووس؛ حسامحسن لی

 .1-26، صص 14، پیاپی 17

سمانه. ) شیرخانی،  شم؛  سینی، ها سفالدرآمدي بر گونه(. »1395ح سانی  سی نقو  ان سدهشنا هاي هاي زرین فام 

 .68-82، صص25شمارۀ ، هنر اسالمی، «میانه اسالمی ري و كاشان



 ......و  ینسو یدیالمصدور زنفثه ی بر ابعاد ادب انیخوارزمشاه یخیو تحوالت تار یشناسییبایعناصر ز ریتأث 42 

 شهره بهروزه، پرنوش پژوهش، ماندانا هاشمی اصفهانی 

 

 .115-142، صص27، شماره «یات تعلیمی، پژوهشنامه ادبالمصدورۀنفثاي تحلیل محتو» (.1394آذر، محمد. )حکیم

صدورۀنفث یلیتحل خوانش (.1398رنجبر، محمود. ) س، متننو ییگراخیتار يمبنا بر الم سی، شنا ، 44شمارۀ ی ادب فار

 .79-92صص 

المصتتدور بر استتاس شتتناختی نفثهتحلیل جامعه» (.1395) رنجبر، محمود؛ خزانه دارلو، محمد علی و مرادي، انو .

 .61-80، صص 2شمارۀ شناسی تاریخی، جامعهمجلۀ ، «نمادین كنش متقابلنظریۀ 

صویرپردازي در نفثه»(، 1394) صدیقه. جمالی،امین، زهرا؛ ریاحی صدورنگاهی به ت سی، شنا، متن«الم سی ادب فار

 .1-18، صص 27شماره 

-84، صص 2شمارۀ ادبی، ، فنون  «دورالمصۀنفثپردازي در قرینه» (.1395) .رضایعل، باغباننیان، علی اكبر و سام خا

67. 

، «المصدور با رویکرد تحلیل گفتمان انتقاديشناختی نفثهبررسی زبان» (.1397علی. ) پدرام میرزایی،صادقی، سهیال؛ 

 .9-21، صص 3شمارۀ شناسی اجتماعی، زبان ۀفصلنام

 .141-154، صص 4شمارۀ  ، قند پارسی،«زیدريالمصدور دیدي ساختارگرایانه بر نفثه» (.1397زاده، ابوالفضل. )غنی

فصتتلنامه ، «المصدددورۀنفثهاي اقناع خواننده در شتتیوه» (.1397زهرا. )صتتابري تبریزي،  فقیه ملک مرزبان، نستترین؛

 .49-76، صص 50شمارۀ و ادب فارسی، زبان پژوهش 

صدورۀنفثهاي معنایی در آرایی و ظرافتستتخندرآمدي بر » (.1388فاضتتل، احمد. )  ، پژوهشتتنامه زبان و ادبیات«الم

 .111-126، صص 3شمارۀ فارسی، 

 شناسی ادب، متن«المصدورتشبیه با تکیه بر پیوند شاعرانگی و فرم در نفثه» (.1396حسین. )یاسري،  فاضلی، فیروز؛
 .73-90، صص 1شمارۀ جدید دورۀ سی، فار

 .154-156 ، صص41 ۀشمار، «فصلنامه هنرسازي در موسیقی، قرینه»(. 1378كمال پورتراب، مصطفی. )

هاي پنجم مایه شیر در آثار سفالی سدهبررسی تحلیلی نقش(. »1396) .ابوذر ،یناصح و یعل ،یسلمان ؛كیانمهر، قباد

 .207-224، صص13شمارۀ شناسی ایران، باستانهاي پژوهش« تا هشتم ه.ق

هاي مینایی با هاي بصري در سفالینهویژگی»(. 1397نژاد، بهاره. )تقويمختاري، زهره؛ شفیعی سرارودي، مهرنو  و 

 .53-69صص ، 15شمارۀ ، پژوهش هنر، («616-575) بنديها در تركیبمایهنقشتاكید بر 

علمی  ۀفصلنام، «المصدورۀنفثنگاهی به تشبیه و كنایه در كتاب » (،1391) سعید.سعید قنبري فشی،  موغاري، فریده؛

 .197-221، صص 11شمارۀ ی)دهخدا(، فارس تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات

 نامهپایان

ساس داده1396یزدانی، ملیکا. ) سفال مینایی برا شناخت فناوري  ساله دكتري (.  هاي تکنولوژیک و متون تاریخی. ر

 رشته مرمت اشیاي فرهنگی و تاریخی، اصفهان، دانشگاه اصفهان.
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