تأثیر عناصر زیبایی¬شناسی و تحوالت تاریخی خوارزمشاهیان بر ابعاد ادبی
نفثه¬المصدور زیدی نسوی و سفالینه¬های این دوره

چکیده
نفثه¬المصدور زیدی نسوی ازجمله آثار مهم و ارزشمند نثر فارسی است که از ابعاد مختلفی همچون نوع نثر،
گفتمان¬های طرحشده در آن ،زیبایی¬شناسی و دورۀ تاریخی خاصی که اثر در آن پدید آمده ،حائز اهمیت فراوان
است .مسئله¬ای که می¬توان اینجا مطرح کرد ماهیت تأثیر تحوالت تاریخی و زیبایی¬شناختی معاصر با خلق کتاب
نفثه¬¬المصدور و سفال¬های دوره خوارزمشاهی است .مبنای نظری این پژوهش ،تطور فلسفۀ ادبیات و تعاریف
مختلف از ماهیت ادبیات است ،تعاریف مختلفی که نظریه¬ها و بینش¬های متفاوتی را در نقد و پژوهش منجر
می¬شوند .اگر ادبیات و هنر را ابزاری بدانیم که اجتماع را بهطور مستقیم بازتاب می¬دهد و تأثیراتی در اوضاع
جامعه دارد ،بررسی این آثار حائز اهمیت می¬گردد .پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر
داده¬های منابع کتابخانه¬ای انجام شده است .یافته¬های پژوهش حاکی از این است که شرایط نامطمئن سیاسی،
اقتصادی و فرهنگی دوره خوارزمشاهی بر آفرینش یک اثر ادبی چون نفثه¬المصدور و سفالینه¬های این دوره از
حیث ساختار و زیبایی¬شناختی تأثیرگذار بوده است.
اهداف پژوهش:
.1بازشناسی تأثیر تحوالت زیبایی¬شناختی و تاریخی دوره خوارزمشاهی بر کتاب نفثه¬المصدور نسوی.
.2واکاوی ارتباط تحوالت تاریخی دوره خوارزمشاهی بر سفالگری در این دوره.
سؤاالت پژوهش:
.1تحوالت زیبایی شناختی و تاریخی دوره خوازمشاهی چه بازتابی در کتاب نفثه¬المصدور نسوی داشته است؟
.2تحوالت تاریخی دوره خوارزمشاهی چه تأثیر بر سفالگری این دوره داشته است؟
کلیدواژه¬ها :نفثه¬المصدور ،تحوالت زیبایی¬شناختی و تاریخی ،زیدری نسوی ،خوارزمشاهیان ،سفالگری.

مقدمه
خوارزمشاهیان یکی از حکومت¬های است که در دوره اسالمی در ایران به قدرت رسیدند (596-628ق) .در این
مقطع زمانی ،تحوالتی در عرصه سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی جامعه روی داد .با این حال ،این حکومت نتوانست برای
یک دوره طوالنی قدرت سیاسی را در اختیار داشته باشد و توسط مغوالن از صحنه قدرت سیاسی حذف گردید.
بررسی¬ها نشان می¬دهد علی¬رغم ضعف¬های ساختاری در این دوره آثار علمی و ادبی نیز به رشته تحریر در
آمده است .نفثهالمصدور از آثار ارزشمند ادب پارسی و از گنجینه¬های مهم فرهنگ مکتوب ایران است ،کتابی که در
برهۀ حساس و تاریخ¬ساز این سرزمین توسط دبیری مسلط بر زبان و ادب منشیانه و درباری به نگارش درآمده
است؛ درنتیجه از ابعاد بسیار حائز اهمیت است .زیدری نسوی منشی جالل¬الدین خوارزمشاه این کتاب را در شرح
حال سقوط خوارزمشاهیان و آنچه در آن برهۀ سرنوشت¬ساز تاریخ از تالطم امواج فتنه و ویرانی¬ها و جنگ¬ها و
مصیبت¬ها به چشم دیده با نثری منشیانه و مصنوع به نگارش درآورده است .از زمان شکل¬گیری پژوهش
دانشگاهی در ایران و رشد مجالت دانشگاهی از دهۀ  ،1370کتاب نفثه¬المصدور از جهات متعددی مورد بررسی و
تحلیل قرارگرفته است .بر این اساس ،پرسش این مقاله این است که پژوهش¬های انجام شده بر روی کتاب
نفثه¬المصدور چه تعریفی از ادبیات را آگاهانه یا ناآگاهانه؛ مستقیم یا غیرمستقیم پیش¬فرض گرفته¬اند .فرضیۀ
پژوهش حاضر این است که مقاالت و تحقیقات نگاشته شده بر نفثه¬المصدور ،بر اساس تعریف خود از ادبیات،
انتظاراتی از این متن داشته که گاه برآورده نشدن آن را دلیل بر ضعف این اثر شمرده¬اند .این پژوهش¬ها همچنین
گاه بر اساس دیدگاه خود نسبت به وظیفه و ماهیت ادبیات ،معیارها و حتی مفاهیمی را بر این اثر تحمیل کرده¬اند.
بازشناسی ماهیت این اثر و ارتباط مؤلفه¬های زمان و مکان در آفرینش آن حائز اهمیت بسزایی است .سفالگری نیز
از هنرها و صنایع مطرح در ایران دوره اسالمی بوده که تا حد زیادی تحت تأثیر شرایط زمانی و مقتضیات مکانی بوده
است لذا واکاوی سفالگری در عصر خوارزمشاهی نیز می¬تواند به واکاوی ماهیت آن در این دوره مؤثر باشد.
درخصوص پیشینه پژوهش باید گفت تاکنون اثر مستقلی با این عنوان به رشته تحریر درنیامده است .با این حال،
مقاالت و آثار زیادی کتاب نفثهالمصدور را ازجهت ابعاد مختلفی چون گفتمانهای طرح شده در اثر ،نوع نثر،
زیباییشناسی و غیره مورد بررسی قرار دادهاند؛ بهعنوان نمونه ،مقالۀ «تحلیل محتوای نفثهالمصدور» محمد حکیم
آذر( )1394که به استخراج اصول اخالقی در این اثر پرداخته است ،مقالۀ «قرینه¬پردازی در نفثهالمصدور» علی اکبر
سام خانیان و علیرضا باغبان که با بررسی انواع قرینهپردازی در این کتاب به این نتیجه میرسد که این ویژگی در
نفثهالمصدور «کاربرد زیادی دارد» ،مقالۀ «نگاهی به تشبیه و کنایه در نفثهالمصدور» فریده موغاری و سعید قنبری
فشی که «انواع تشبیه و کنایه را در این اثر مورد بررسی قرار میدهد» ،اما تاکنون پژوهشی مبنی بر این که این آثار
تا چه اندازه توانستهاند درک جدیدی از این اثر ارائه دهند؛ انجام نشده است .پژوهش حاضر بر آن است تا به روش
توصیفی و تحلیلی و باتکیه بر داده¬های منابع کتابخانه¬ای به بررسی این موضوع بپردازد و زوایای پنهان آن را
آشکار سازد.

نتیجه¬گیری
پژوهش¬های ادبی در راه شناساندن بهتر کتاب نفثه¬المصدور و تحلیل و تفسیر آن بر چند گزارۀ کلی تأکید کرده
اند .این موضوع که این کتاب متأثر از تفکر اشعری است و تفسیرهایی جبراندیشانه و تقدیرگرایانه از مسائل دارد،
متأثر از زمانۀ آشوبناک مغول نوشته شده و آیینۀ تمام¬نمای آن عصر است ،بیانگر عواطف و تأثرات نویسنده است،
نثری مصنوع دارد که گاه زیبایی آن تحسین و گاه به اطناب و بیهوده¬گویی متهم می¬شود .به¬نظر می¬رسد
«احاطه و مهارت» نسوی بر زبان و نگارش ادبی ،حسرت و اندوه او از ویرانگری¬های مغول و فغان از جبر روزگار در
این اثر ،گزاره¬هایی بسیار آشکارند که هر خواننده¬ای با خواندن این اثر آنها را در می¬یابد .پژوهش ادبی در ایران
گامی فراتر از طرح دوبارۀ این گزاره¬ها در درک این اثر نگذاشته است و تنها به تکرار این ایده¬ها در قالب¬ها و از
طریق نظریه¬های مختلف پرداخته است .در تفسیر این کتاب عالوه بر تکرار این پیش¬دانسته¬ها ،در بسیاری
موارد ،مؤلفه¬هایی بر این متن تحمیل شده است که ناشی از نوع نظریۀ انتخابی و نوع پیش¬فرض نسبت به تعریف
ادبیات و کارکردهای آن است .بررسی انتقادی و گفتمانی این اثر اغلب به این نتیجه منجر شده است که کتاب
نفثه¬المصدور ،تفاسیری مستدل و عقالنی از اوضاع زمانۀ خود ارائه نداده و به تثبیت شرایط موجود کمک کرده
است ،ضعف حکومت خوارزمشاهیان را به جبر روزگار نسبت داده و خود نیز نتوانسته است موجب اصالح زمانۀ خود
گردد .نسوی همچنین گاه متهم به «فرار از مهلکه» و تالش برای «پوشاندن اشتباهاتش» و یا «حدف عمدی» نام
خائنان و مقصران شده است .هرچند هر اثر ادبی می¬تواند به تثبیت وضعیت موجود کمک و یا وضعیت موجود را به
چالش بکشد ،اما باز هم نمی¬توان شرایط به وجود آمدن متن ،ژانری که نویسنده برای بیان بر می-گزیند ،جایگاه
اجتماعی نویسنده و عوامل گفتمانی ،اجتماعی ،زیبایی¬شناختی بسیار دیگری را در چنین تحلیل¬هایی مغفول
گذاشت .در بررسی¬های زیباییشناختی از این اثر نیز معموالً به بیان استادی و هنرمندی نسوی در شکل دادن
نثری مصنوع و استخراج آرایه¬های مختلف اثر بسنده شده است .از این منظر نیز این اثر گاه متهم به بیهوده¬گویی
و طوالنی کردن متنی که می¬توانسته در چند جمله آن را خالصه کند شده است ،اما همان¬گونه که در پژوهش
حاضر نشان داده شد بررسی مسائل زیبایی¬شناختی اثر جز در پیوند با محتوا و مسائل گفتمانی نمی¬تواند به درک
درست و تازه¬ای منجر سود .کتاب نفثهالمصدور مانند هر اثر ادبی دیگری ،نه «وسیله»ای برای اصالح جامعۀ خود و
نه صرفاً مجموعه¬ای از آرایههای زیباست ،بلکه ترکیبی پیچیده و چندالیه از هردوی اینها که بر یکدیگری به
گونه¬ای دیالکتیکی تأثیر میگذارند به همراه مسائل گفتمانی و اجتماعی عصر نویسنده است و تنها در نظر گرفتن
همۀ این مسائل می¬تواند در تحلیل این اثر ،درکی جدید و چشم¬اندازی تازه در نقد و تفسیر آن باشد .به موازات
شرایط ادبی این دوره در زمینه هنر و و صنعت نیز تحوالت شگرفی ایجاد شد و سفالگری دوره خوارزمشاهی نه تنها
تداومی از سفالگری دوره سلجوقی بود بلکه منجر به ایجاد نقوش و سبک¬های جدیدی در سفالگری این دوره
گردید.
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