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Abstract  
"Nostalgia" is one of the issues discussed in the criticism of literary works in terms of 

psychology. This term is about a feeling of nostalgia and regret over the past and the 

memories of joy that have now been lost. This category has been reflected in literary 

works for a number of reasons, including changing political and social conditions. 

Among the writers in his book Nostalgic Concerns, Nasavi is the author of Nafthat al-

Masdour whose audience can feel his regrets merely by reading some lines of his 

work. The history of Jahangosha has also been influenced more or less by this feeling. 

It seems that the author, Joviny, while describing his historical accounts, expresses 

his hatred and the community’s regrets. In this study, a descriptive-analytical method 

is used to highlight the most important grounds for the emergence of nostalgia in these 

two works. Nostalgia seems to emerge in literary works through linguistic 

components. This research suggests that nostalgia is more pronounced in Nafthat al-

Masdour, because linguistic features play an important role in strengthening its 

nostalgic approach. It can be said that the author's purpose is not merely the recording 

of historical events, but actually what is important to him is the opportunity provided 

for the emergence of a succession of emotions. 

Keywords: Nafthat al-Masdour, Jahangosha's History, Nostalgia, 

Linguistic Characteristics. 
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ستاد،  شگاه  مشهد،  واحد فارسي،  ادبيات و زبان گروه ا  زادآ دان
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 چکیده
سي  روان منظر از ادبي آثار نقد در مطرح مباحث از یکي «نوستالژي » ست  شنا صطالح  در و ا  ست ا عبارت ،ا
 مقوله ینا است.  رفته دست  از اکنون که خوشي  خاطرات و هاگذشته  به نسبت  حسرت  و دلتنگي احساس  از
 جمله از دارد. ايویژه انعکاس اجتماعي و سللياسللي  اوضللاع تغيير ،جمله از دالیلي به ادبي آثار در دیرباز از

سندگاني  ستالژیک  هايدغدغه کتابش در که نوی سوي  ،شود ميدیده نو صدور  مؤلف ،ن ست  نفثۀالم  چراکه ،ا
 تاریخ برد.ميپي وي هايحسلللرت و گداز و پرسلللوز کالم به اثرش از سلللطري چند خواندن با تنها مخاطب
 شللرح ضللمن ،جویني ،آن ۀنویسللند گویا و یافته راه آن در حس این وبيشکم که سللتا اثري نيز جهانگشللا
 اب که نظردارد در پژوهش این پردازد.مي نيز جامعه و خویش هايحسللرت بيان به خود تاریخي هايگزارش
 رسللدمي نظر به .بياید اثر دو این در را نوسللتالژي پيدایش هايزمينه ترینبرجسللته ،تحليلي -توصلليفي روش

 در الژينوست  که است  داده نشان  جُستار  این رسد. مي ظهور به زباني هايمؤلفه راه از ادبي آثار در نوستالژي 
 آن ژیکينوستال  رویکرد تقویت در مهمي نقش ،زباني هايشاخصه   کهچرا ،دارد بيشتري  نمود نفثۀالمصدور 

 مهم او رايب آنچه واقع در بلکه ،نيسللت تاریخي وقایع ثبت صللرفا  آن، ۀنویسللند هدف گفت توانمي و دارد
  .است آمده فراهم احساسات گسيختةلجام بروز براي که ستا فرصتي ،بوده

  .زبانی هایشاخصه نوستالژی، جهانگشا، تاریخ ،نفثۀالمصدور :هاکلیدواژه

                                                           
خ  المصلللدور و مقایسلللة آن با تاریرویکردهاي نوسلللتالژیک در نفثه»مقالة حاضلللر برگرفته از طرح پژوهشلللي با عنوان 

 با حمایت دانشگاه آزاد اسالمي مشهد است.« جهانگشا
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  همقدم

سي،   روان نقد در رایج هايبحث از یکي ستالژي » بحث شنا ست.  «نو ستالژي  ا   بيات،اد در نو
  اهميت  رو،این از کند، مي بروز هنرمند  آثار  در که  اسلللت ناخودآگاه   رفتاري  رفته همروي
 و است  شده  ادبيات وارد 1«رواني شناسي  آسيب » از اصطالح  این کند.مي پيدا شناختي سبک 
  دارد. برعهده ادبي آثار در را مفهوم این بررسي روانکاوي، نقد

  اسلللت، همراه نوسلللتالژیک    هاي دغدغه   با  همواره کتابش  که  نویسلللندگاني    جمله  از
  از سلللطري چند خواندن با تنها مخاطب چراکه اسلللت، نسلللويزیدري محمدالدینشلللهاب

 اثر کی اگرچه نفثۀالمصععدور برد.مي پي نویسللنده گدازپرسللوزو کالم به او نفثۀالمصععدور
 ایدب اثر این مسلما   و است  ما سرزمين  به مغوالن هجوم گزارش آن موضوع  و است  تاریخي

  هايگزارش اثر، این در رسللدمي نظر به شللود، تأليف گرایياحسللاس بدون و علمي زبان به
   است. قرارگرفته نویسنده احساسات و عواطف الشعاعتحت آن، تاریخي
 هب لغت در نفثۀالمصععدور چراکه اسللت، بامُسللمّا و مناسللب نيز کتاب این نام حال هر در
  تنفس ونه،گبدین و افکندمي بيرون سلللينه از دردسلللينه به مبتال فرد که اسلللت خلطي معني

 لمات تأ  و دردها  بيانگر  که  شلللودمي گفته  سلللخناني  به  مجازا   و کند مي ترراحت  را خویش
 اندوه ها،آن بيان با و پردازدمي گريشکوه  و گشایي عقده به هاآن با گوینده و است  دروني

 و هاگشللایيعقده همين بيشللتر کتاب، موضللوع و دهدمي کاهش را خویش دل هايعقده و
  (.1368 )راستگو، است هاگريشکوه

 پژوهش پرسش و فرضیه مسأله، بیان .1
 و رایيگاحسلللاس که  هسلللتيم روروبه  اثري با  آید برمي اثر اللفظيتحت  معناي  از که چنان 
  داشللته زایيبسلل تأثير متن سللاختار و بافت بر عاطفي تمایالت نمایش و گزارش براي تالش
  جریان در خود هايحسللرت بر تکيه و نویسللنده عاطفي و احسللاسللي  نگرش همين اسللت.
  است. داده متن این سبک به نوستالژیکي نمود روایت،
  هانگشللايج تاریخ شللده، تأليف نفثۀالمصععدور با مقارن که دیگر تاریخي کتب جمله از

  هب مغوالن هجوم شللرح ،نفثۀالمصععدور چون نيز کتاب این محتواي اسللت؛ جوینيعطاملک
  با  و مغوالن خدمت   و فرمان  تحت  جویني اسلللت. ها آن يگرفتنه  و غارت  گزارش و ایران

                                                           
1- Psychopathology  
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  به  منجر تاریخي،  حقایق  ذکر که  جایي  در و چکاند   خون خامه،   از خود نوسلللتالژیک   بيان 
 تاخت. انایش جنگ به قلم نيزۀ و زبان تيغ به شدمي تاتار یغماگران از نفرت اظهار و دشنام
 دارد؛ آثار نوستالژي  رویکرد تقویت در مهمي نقش زباني، هايشاخصه   رسد مي نظر به
  نتقالا در آن گسللتردۀ هايقابليت مبيّن که اسللت متعددي اجزاي و هابخش داراي زبان زیرا

ست  موردنظر معاني و مفاهيم سنده  و ا   از خود فروخوردۀ هايحسرت  بيان براي شاعر  و نوی
 کند.مي استفاده هاقابليت این

ست  آن بر مقاله این صدور  ي،ليتحل –يفيتوص  روش به که ا  را هانگشا ج تاریخ و نفثۀالم
  در زباني  هاي شلللاخصللله  چگونه  که  دهد  نشلللان همچنين و بسلللنجد  نوسلللتالژیک   نگاه  با 

  است. شده اثر این نوستالژیکي رویکرد بيشتر تقویت و گريجلوه موجب ،نفثۀالمصدور

 پژوهش پیشینۀ .2
  ورتصلل بسللياري هايپژوهش معاصللر، و گذشللته شللاعران آثار بر نوسللتالژي تأثير زمينة در

 «عاصر م شعر  در درد روانشناسي  » عنوان با کتابي دار،دامنه وجويجست  از پس است؛ گرفته
  هفت عرش  در نوستالژي  توصيفي،  و کلّي صورتي  به شدکه  یافت (1389) شریفيان  مهدي از

  در گذشته  براي دلتنگي نوستالژي » عنوان با نيز اينامهپایان است.  شده  بررسي  معاصر  شاعر 
  در نوسللتالژي بررسللي به شللدکه یافت (1386) چيانکاله فاطمه از «عرفاني کالسلليک شللعر

شته  عرفاني شاعران  ست  پرداخته گذ ست  پيدا آثار این نام از که گونههمان .ا   صورت  به ا
شده  توجه خاص شاعر  یک به عميق و انحصاري    در تخصصي   طور به موضوع  این .است  ن

 است:شده بررسي زیر هاينامهپایان
  )غم نوسللتالژي» (،1392) دانيالي خدیجه از «شللاهنامه تاریخي دورۀ در نوسللتالژي بررسللي»

شعار  در غربت( سرو    ا صرخ شتة  «معرّي ابوالعالي و قبادیاني نا شمند  مهرزاد نو  (،1395) هو
  ريمسللگ اکبر از «اسللالمي انقالب اول نسللل آثار در سللنت به تمایل و نوسللتالژیک نگاه»
  بررسلللي» جمله:  از اسلللت؛ شلللده نوشلللته  زمينه  این در نيز دیگري هاي مقاله   البته  (.1391)

ستالژي  سرو    دیوان در نو صرخ سين  و صفري  جهانگير از «نا سي    ح سي » (،1389) شم  برر
 (،1392) نورایي الياس از «کدکني()شللفيعي سللرشللک م شللعر در نوسللتالژیک رویکردهاي

  . و... (1378) عالي یوسف از «معاصر شعر در غربت غم»
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 و نفثۀالمصعععدور  پژوهش، این بحث  مورد اثر دو با  رابطه  در نيز بسلللياري  هاي پژوهش
 امن با ارشللدکارشللناسللي  هاينامهپایان جمله، آن از اسللت گرفته صللورت جهانگشللا تاریخ

شه  و نحو پيوند» (،1388) خيري مليحه از «نفثۀالمصدور  سبکي  هايویژگي بررسي »   در اندی

  «جویني جهانگشاي  هايایدئولوژي واکاوي» (،1392) سفيده عامري سميرا  از «نفثۀالمصدور 
  تاریخ  در )نوسلللتالژي(  دلتنگي هاي زمينه  بررسلللي» مقاالت  و (،1394) بلند طبيعت  مهناز  از

 منظر از نفثۀالمصععدور» (،1394) سللليماني مرتضللي و سللليماني علي از «جویني جهانگشللاي
  هايجنبه بررسلللي و جویني جهانگشلللاي تاریخ» (،1391) ميکائيلي حسلللين از «رمانتيسلللم
  يدعليسلل و حکيم عبداهلل زاده،ایران اهللنعمت از «ادبي شللناسللي نوع رهيافت با آن تراژیک
  دیگر. هايپژوهش بسياري و (1391) دسپ

سي  دربارۀ اگرچه ستالژیکي  برر  شده  امانج جداگانه طور به هایيپژوهش اثر دو این نو
 بر فزونا و کندمي مقایسه  نوستالژیکي  دید با را دو آن که نظر این از حاضر  پژوهش است، 
صه    تحليل با این صدور  در زباني هايشاخ ستالژي  به نفثۀالم سد، مي اثر نای یافتةتقویت نو   ر

  است. نو و بدیع کامال 

 نوستالژی شناسيریشه .3
  معناي به «Nostos» یوناني سازۀ  دو از برگرفته «Nostaligia» فرانسوي  ايواژه از «نوستالژي »

  رنج و درد بازگشلللت  معادل  مجموع در و بوده رنج و درد معني به  «Alogos» و بازگشلللت 
  ذشته گ به نسبت  تنگيدل و حسرت  غربت، غم» است:  آمده انساني  علوم فرهنگ در است. 

  واده،خان وطن، براي حسللرت احسللاس گذشللته، به بازگشللت براي مفرط اشللتياق آنگهي و
ضاع  کودکي، خوش دوران سي،    خوش او صادي  سيا شته  در مذهبي و اقت شوري،  «گذ   )آ
 انللد.آورده را «Sicknesshome» ترکيللب اغلللب واژه، این انگليسلللي ترجمللة در (.1381

  به بتداا در واژه این شد؛  ادبيات سپس  و شناسي  روان وارد پزشکي  علم از نخست  نوستالژي 
سرده  و غمگين افراد حالت شت  آرزوي که اياف شتند،  را مادري سرزمين  به بازگ   القاط دا
سرت  و غربت غم به و یافت عموميت تدریج به اما شد، مي شته  بر ح  ندوها شد؛  اطالق گذ

  بارز مظاهر از دارد را آن به رسلليدن آرزوي انسللان که خاص سللرزميني به عالقه از ناشللي
 است. نوستالژي
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  کند؛يم تقسيم اجتماعي و شخصي گونة دو به را نوستالژي ادبي، جدید هايبررسي در»
 اما دارد، ظرن خویش فردي زندگي از ايدوره به نویسنده یا شاعر شخصي، نوستالژي پایة بر
  بندي،قسيم ت این پایة بر است.  اهميت حائز برایش فرد ویژۀ موقعيت اجتماعي، نوستالژي  در
  رد کرد. تقسلليم «مسللتمر» و «آني» نوع دو به زماني نظر از را شللخصللي  نوسللتالژي توانمي

 اثر در شللتهگذ از لحظاتي یا لحظه ترسلليم به اثر آفرینندۀ گرایش آني، و فردي نوسللتالژي
  شاعر  .است  نویسنده  یا شاعر  اثر تمامي دربردارندۀ مستمر  و فردي نوستالژي  است.  خویش

  به مالک و تمام خویش، اثر سللراسللر در باشللد نوسللتالژي نوع این از متأثر که اينویسللنده یا
 (.1376 )انوشه، «پردازدمي گذشته

  نسوی زیدری رنجنامۀ ،نفثةالمصدور .4
  الدینجالل سللللطان وزیر و کاتب نسلللوي، به معروف زیدريخرندزي محمدالدینشلللهاب
صب  628 سال  تا و بوده شاه خوارزم الدینجالل خدمت در 621 سال  از م نکُبِرني   کتابت من
 با انسلط  برخورد آخرین در است.  شده  گمارده دولتي مأموریت چندین به شخصا    و داشته 
  الدب از یکي در سلللطان اما جَسللت، بيرون مهلکه از خویش مخدوم مانند نيز او مغول لشللکر
سوي  و رسيد  قتل به بکر دیار   عاقبت تا دبو سرگردان  آذربایجان و صغير  آسياي  در مدتي ن
  اآنج  در و رفت  ایوبي کُرد سلللالطين از مسلللعود ملک  نزدیک  ميافارقين   به  629 سلللال در

 (.1376 )صفا، نوشت را نفثۀالمصدور
 از تاریخي گزارشللي واقع در شللده تأليف 637 تا 632 هايسللال در که نفثۀالمصععدور 

 موضوع  است.  632 سال  یعني الدین؛جالل سلطان  شدن  کشته  زمان تا 628 سال  رویدادهاي
  در وي نزدیکان و سلللطان و مؤلف خود که اسللت هایيمصلليبت و حوادث شللرح کتاب،
 با مواجهه در برگشلللته بخت و سلللرگردان شلللاهزادۀ آخرین این گریزهاي و جنگ جریان
  اند.چشيده و دیده مغول،
  ویشخ احواالت دربارۀ نفثۀالمصدور  در آنچه براساس - نسوي  زندگي شيوۀ  به توجه با
 زدیکن حسرت و درد به وي روحي شرایط که دریافت وضوح به توانمي -است کرده بيان
 امراي نزد خدمت   از اسلللت؛ بوده حکام  و امرا خدمت   در جواني ابتداي  از او اسلللت. بوده
  وران،د این سراسر   در اما خوارزمشاه،  الدینجالل سلطان  دستگاه  در حضور  تا گرفته محلي
 بر يو اصلرار  همچنين اسلت.  شلده  وي نشليني غربت و تنهایي سلرگرداني،  باعث مغول فتنة
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 از» ود:ب شده  وي در انزواطلبي حسّ ایجاد باعث دیگران با عميق آميزش عدم و زیستن  تنها
ستم  هاآن شأ  و الرَّاسمسقط  از دل دهد، دست  غربت در که ايریزه بفراغت که ني  بدأم و من
 (.1389 )نسوي، «درآميزم قومي هر با که قبيله آن از نه و داشت، تواند بر اساس و

سته  خوبي به اثر این مؤلف اگر  و احساس  اب –امروز تا حتي– را کتابش خوانندگان توان
  سللت؛ا حقيقي هنرمند و نویسللنده یک او که اسللت دليل این به گرداند شللریک خود تخيّل

  ،زالل احسلللاس وسللليلة به و دارد کامل آگاهي ادبي آثار اثرگذاري ژرفاي از که هنرمندي
  فکر و جان دغدغة ترینمهم که را خویش جامعة مصائب  ناپذیر،وصف  تعهدي و واال تفکر
س  تواندنمي گاههيچ و است  اجتماع از جزئي زیرا آورد؛درمي تحریر رشتة  به اوست    به بتن
  باشد. تفاوتبي گذرد،مي پيرامونش در آنچه

  جویني عطاملک و جهانگشا تاریخ .5
  در که بود ساالر دیوان ايخانواده از قمري( هجري 623-681) جویني عطاملک الدولهعالء

  از برخي و بودند دیواني منصب  داراي غالبا  مغوالن و خوارزمشاهيان  و سلجوقيان  دربارهاي
شان،  صب  ای ست  دارد، لمغو دولت در که رفيعي پایگاه بر تکيه با او یافتند. باالتري منا   به د
ست،  مخدومان و سردمداران  موردتوجه ظاهر به که زندمي کاري   تاریخ حقيقت، در اما او

ست  ناگواري حوادث از زیرکانه گزارشي  جهانگشا،    تمگرس  و سفاک  قومي دست  به که ا
ته  ایران بوم و مرز بر يت  و رف يان  فرهنگ  و دین و علم و امن   ادهد قرار تعرض مورد را ایران

ست.  سطور  اشجزوه در چه هر که کندمي اقرار خود تاریخ در وي ا ست،  م   کندن حدیث ا
 (.1387 )جویني، است تاتار یغماگران بردن و کشتن و سوختن و

 تا  او اعقاب  و چنگيز تاریخ  در اول مجلد  اسلللت:  مجلد  سللله  در جهانگشلللا   تاریخ 
  وهوالک قاآن، منکو تاریخ در سوم  مجلد و خوارزمشاهيان  تاریخ در دوم مجلد خان،کيوک

  نيست  ست دیک جهانگشا  تاریخ در جویني نثر که شود مي گفته است.  اسماعيليه  انقراض و
  تعسّف  هب آميخته و متکلّفانه و خشن  عبارات گاه و دارد لطيف و سليس  عبارات گاهي چه»
  هايگزارش شللده، نوشللته ترسللاده نسللبتا  که قسللم آن (.1390 )بهار، «بردمي کاربه تعقيد و

ست.  هاگشایي جهان و فتوح شرح  و تاریخي صنوع  بخش اما ا سمت  آن، م ست  هایيق   هک ا
 و اندوه دچار وقایع، شرح  از پس نویسنده  گویا است؛  رفته کاربه فراوان آن در ادبي صنایع 
   شود.مي اظهار شاعرانه نثر قالب در او تأثّر و شده حسرت



 (1400بهار )| 87شماره  | 25سال | متن پژوهي ادبي | 254

 

  هانگشاج تاریخ و نفثةالمصدور در نوستالژی پیدایش مباني ترینبرجسته .6
  آن ویراني اندوه و وطن از دوری .6-1

  لفتا یقينا  اسللت. خانواده و وطن از دوري نوسللتالژیکي حس پيدایش خاسللتگاه ترینمهم
عث    دليلي، هر به  آن از جدایي  که  آوردمي بسلللتگيدل نوعي چيزي، هر با  گرفتن  با
  ست؛ اداشته  خاصي  معني وطن گذشتگان،  اعتقاد در اصوال   شود. مي نگراني و خاطررنجش
سلمانان  براي وطن» گوید:مي باره این در کدکنيشفيعي   آن در هک بوده شهري  و دهي یا م
 دیده الهوري اقبال اندیشللة در آن خوب نمونة که اسللالمي عالم همة یا بودند شللده متولد
  «اسلللت اسلللالمي وطني جهان  و انترناسللليوناليسلللم    تصلللویرکنندۀ  بهترین شلللود...که مي

 (.1381 کدکني،)شفيعي
 شللد مجبور و گفت وطن ترک ناچاري سللر از بلکه دلخواه، به نه که گاهآن نيز نسللوي

يد   مألوفش  وطن فراق از بگریزد شلللهري به  شلللهري از مخدومش  همراه   در گاه گه  و نال
  پيش را -مرگ از پس حتي- خراسلللان و زیدر  زادگاهش  به  بازگشلللت   آرزوي کتابش، 

  يببال و گشلللته، مهجور مألوف وطن از و ام،افتاده دور خانه از تا راسلللتي نيز و» کشلللد:مي
– مجروحست مشتاق جان مأواي که را قالب ...تابوت که: امکردهمي وصيت )ع(... دوستان

ستخوان  صندوق  و رسانند  زیدر به –بود نخواهد وفات از بعد دوایي چه اگر و   یوانا که را ا
  «ننهد اصللللي تربت جز –بود نخواهد رُفات از پس عالجي چند هر و– روحسلللت کسلللري
 (.1389 )نسوي،
 داردی  آرزوي به  مربوط بيشلللتر وطن، و خانه   یاد  از جداي  البته  نوسلللتالژیک   حس این
سان  شنایان  و ک ست؛  آ   از ليت جز تاتار، حملة از پس سرزمينش  که داندمي خوبي به زیرا ا
  سلللوي طبع ناقة زمام مسلللکن، و اهل هواي و وطن حُبّ تمني» نيسلللت: خاکسلللتر و خاک

 و گویم؟!مي چه کشلليد.مي أذیَالَهَا السلل حُبِ ظ اللُ عليها مَدحت و لهاأطال اهلل سللقي خراسللان،
 )همان( «مسکن؟! کدام و وطن؟! چه کنم؛مي غلط نيک

 )همان(. «الدِّیَارَا سَکَنَ مَن حُب  لَک ن و قَلبي شَغَفنَ الدِّیَارِ حُب  مَا وَ» 
  هاشللار نکته این به مغوالن دوران در والیات ویراني و غارت شللدت مورد در نيز جویني

 و کشللش نوبت چند را دهي هر و شللهري هر» که بود گسللترده چنان هاویراني که کندمي
  غلبة اشد، ب تناسل  و توالد اگر رستخيز  تا هنوز و برداشت  تشویش  آن هاسال  و کردند غارت
شر  به مردم ست،  بوده آنچ ع سيد  نخواهد ا   شناخت  توان دمن و اطالل آثار از اخبار آن و ر
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  شللهر مورد در یا (.1387 )جویني، «اسللت نگاشللته چگونه هاایوان بر خود عمل روزگار که
  ،اکنون که کندمي اشاره  -رفتمي شمار به ایران آباد و مهم شهرهاي  از زماني که- خوارزم
شي  حيوانات پناهگاه ست:  شده  وح ساي  مجمع و رزم رجال مرکز که خوارزم» ا   بود، بزم ن
 و گشللت آويابن مأواي سللاخته آشلليانه را آن دولت هماي و نهاده آن آسللتانة بر سللر ایام

شيمن  شي  از دور شد  زغن و بوم ن صور  و شد  دور خو صور  خرابي بر ق شت  مق  )همان(. «گ
 عمل هب نسللبت نيز را خود قضللاوت و نظر واقعه، ذکر بر عالوه جویني اسللت، پيدا که چنان

   ت.اس افتاده اتفاق آنچه از اوست نگراني و تأثّر شدت گویاي که کرده ابراز مهاجمان

 گذشته خوش خاطرات و دوران حسرت .6-2
  از يناشلل گذشللته به نسللبت حسللرت شللود،مي فرد در نوسللتالژي ایجاد باعث که مواردي از

  که است  معتقد 1هانسليک  است.  هنرمند جامعة سياسي   و اجتماعي فرهنگي، روزمرۀ مسائل 
 (.1385 ،2)ویلکينسون  «است  گذشته  در ما شادي  وضعيت  از تصوري  حاوي غم، احساس »
  دایجا  مباني  دیگر از و... پيري دوران در سلللالمتي و کودکي خوش دوران رفتن دسلللت از

  خود درد تخفيف براي که داندمي دردمندي را هنرمند ،3فروید هسللتند. نوسللتالژیکي حس
 نبيرو را خود دردهاي خردمندانه ايشلليوه به تا کوشللدمي و گویدمي درددل و کندمي ناله
شتن  (.1357 پور،)آریان بپاالید هاآن سموم  از را روان و ریزد   طبيعي فرد هر براي خاطره دا
ست،  سد  حدي به شخص  براي خاطرات یادآوري وقتي» اما ا سبت  را او که بر   يتواقع به ن

  انيرو حالت   همان  این کند، مي دلتنگي و نوسلللتالژي  احسلللاس فرد کند،  بدبين  موجودش
  کمبود حالت، این دیگر طيف نامند؛مي 4«خاطره تراکم» را آن شلللناسلللانخاطره که اسلللت
 (.1385 )شریفيان، «گویندمي 5«فراموشي» را آن پزشکانروان که است خاطره
صي    زندگي در فردي هر   خود هاآن کردن بازگو با گاهي از هر که دارد خاطراتي شخ

  همان ست. ا فردي ناخودآگاه ضمير  بر بيشتر  فردي، خاطرۀ زند.مي پيوند تاریخ به عمدتا  را
  6وميق ناخودآگاه   بر تأکيد   جمعي، خاطرۀ  در اما  بود، آن واکاوي  دنبال  به  فروید  که  چيزي

                                                           
1- Hanslick, E.  

2- Wilkinson, R. 

3- Freud, S. 

4- Recollection 

5- Forgetting 

6- Collective Unconscious 
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 ظرن از کرد. نظریه این بسللط و ارائه به اقدام بار نخسللتين براي 1یونگ گوسللتاوکارل اسللت.
  هنر و ادبيات  در که  اسلللت 2ازلي هاي صلللورت پيدایش  عامل   قومي، ناخودآگاه   یونگ، 
  ریشه  که شوند مي تکرار دائما  معيني الگوهاي اسطوره،  مانند نيز ادبيات در شوند. مي متجلي
  که  اسلللت معتقد  «ازلي الگوي» نظریة  در یونگ  (.1387 )داد، دارند  جمعي ناخودآگاه   در
  تولد از يشپ که شده  تشکيل  یکساني  و جهاني تصاویر  از بشر  قومي ناخودآگاه زیرساخت »
 )همان(. «استداشته وجود گوناگون اقوام بين مختلف هايشکل به و

 جمعي. خاطرۀ و فردي خاطرۀ دارد: نوع دو عمدتا  خاطره شده گفته مطالب بنابر

 فردی خاطرۀ .6-2-1
سبت  پنداريخوش شته  دوران به ن   يیک ذهن در شده  سپري  دوران خاطرات واکاوي و گذ

  تا کندمي کمک او به گذشلللته خاطرات ذهني مرور و اسلللت انسلللان رواني هايویژگي از
   شود. ترآسان انسان براي حال زمان اندوه و رنج تحمل

 از رخيب گفتة به و است  نگاشته  را خود خاطرات اغلب خویش، نگاريتاریخ در نسوي 
 ثرا این در بنگارد را خویشلللتن حال ترجمة که نداشلللته  را آن نيت  چند  هر مؤلف محققان، 

  رد کهچنان شللناخت. را وي بتوان عباراتش خالل از که اسللت گفته سللخن خود از قدرآن
  همين اسلللت، گنجه  در اقامت   و تاتار   از گریز هنگام  راوي حال  شلللرح که  روپيش عبارت 
سأله  سرت  به و تبيين را م ستان  از جدایي ح شاره  خویش یاران و دو صه » کند:مي ا  دتم الق
 و رفتهگ تيرگي دوسللتان، و أحباب مفارقت بسللبب لَذّات مَشللارب افتاد. مقام بگنجه ماه سلله
 و بزرگ و خرد از و گرفته خيرگي اصلللحاب، و یاران بمهاجرت شلللبانروزي گریة از دیده

  آویزشلللي او مَوَدّت جان، در و آميزشلللي او محبت دل، در که آفریده هر ترک، و تازیک
  (.1389 )نسوي، «افتاده... جدایي خدایي، قدرت به داشت
  هايرنج تصللویر اسللت، افتاده اتفاق او براي که وقایعي نمایيبزرگ با کندمي تالش او
  انخيز و افتان بخت شللکایت از که امخواسللته» دهد: نشللان مخاطب ادراک از فراتر را خود
س  از سهمي  و نداد پي در مذاق ناخوش شربت  هزار تا نکرد شيرین  مراد کام هرگز که   اماق

صيب  آرزو صائب  تير هزار که نگردانيد دل ن سانيد،  بجگر م صلي  نر   از و ... سم، بنوی چند ف

                                                           
1- Jung, C. G. 

2- Archetype  
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  تاریک را خورشيد  چهرۀ آن دود و ندارد آن مقاسات  پاي کوه که خویش هايسرگذشت  
 )همان(. «آرم قلم در کند...

 واقع رد و )اتوبيوگرافي( نویسلليحالحسللب شلليوۀ به ارزشللمند اثر یک نفثۀالمصععدور
  است دردهایي بازگویي است. سوزجان الشکوایيبث است، پيدا آن عنوان از که گونههمان
  جاي  از را ثَهالن و رَضلللوي ارکان  آن از آسللليبي که  خویش، وقایع  از نَبذي » نسلللوي که 

   است. رانده )همان( «قلم بر گرداند بيقرار را زمين باوقار کُرۀ آن از نهيبي و بردارد،
 قرار گوش آویزۀ را پدر نصلليحت  اینکه و کندمي یاد خویش جواني ایام از نيز جویني 
شغول  دیواني شغل  به علوم کسب  جاي به و نداده ست:  شده  م   يبتشب  سن  آنک از پيش» ا
ست  شتغال  دیوان و تحریر کار به گيرد دندان به بي ست  به و نمودم ا شغال  ممار ست م و ا   الب
  است  عاطل هر زیور که خویش... پدر نصيحت  از و فرمودم اهمال علوم اکتساب  در اعمال

 یاد تأسف  و حسرت  با ایام آن از گونهاین و (1387 )جویني، «ماندم غافل عاقل دستورهر  و
  لجام که سلللن ترقّي و نمود روي اسلللت، جوانان جنون عقال که عقل که اکنون و» کند:مي

ست  شبّان  نزاقت سيد  حد آن به و گرفت باال ا صيل ت ایّام فوت بر تلهّف و ندامت که... ر   ح
 لللملللرع کللله افلللسوس» و «نه: منجح تعطيل اعوام بر تأسّف و حسرت که چنان نيست مربح

 )همان(. «بگذشت سي از عزیز جان چلو علمر وین بلگلذشللت نلابيلوسي

 )اسطوره( جمعي خاطرۀ .6-2-2
  تالژينوس از برخاسته هنرمند، معاصر بشري جامعة بر تأسف و اياسطوره خاطرات یادآوري
  ذهني هايمایهدرون تریناصلللي و افکار ترینعميق بيان اسللطوره، اسللت. جمعي حسللرت
  رۀچه در آن تجلّي و حماسه به تبدیل در خود روند در که است سرزمين و قوم یک مردمان

سي  قهرماناني ستند.  حما شتة  کهچنان ه شکوه  گذ شت  ایران، پر ستان،  عهد به بازگ   وراند با
 و شاعران بخشالهام همه و همه و... سهراب رستم،  زال، چون هااسطوره  و جاودان قهرمانان

  به زماني ور،د هايگذشته  یا هااسطوره  به نسبت  تنگيدل این است.  بوده بزرگ نویسندگان 
شد  تهگرف شکل  جامعه در عميقي سياسي   و اجتماعي فرهنگي، تغييرات که آیدمي وجود   با

 بود. آمده وجود به ایران به مغوالن تهاجم دوران در تغييرات این مسلما  و
  هارهاسطو » که گویدمي آبراهام دانند.مي نوستالژي  را اسطوره  ماهيت محققان، از برخي
  انسللان که اسللت معتقد یونگ (.1377 )آبراهام، «اسللت بشللر نوع کودکي دوران به مربوط
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  ارثي گرایش» از اسللت عبارت جمعي ناخودآگاه اسللت؛ جمعي و فردي ناخودآگاه داراي
  هايالگو دادن دست  از بدون که هایيبازنمایي اي،اسطوره  هايمایهدرون بازنمایي به انسان 
  تمامي بين رد ناهشيار  این محتویات و مواد دیگر، عبارت به کند؛مي تغيير بسيار  خود اصلي 
  به مجددا  که هنگامي فردي، ناخودآگاه (.1390 ،1شللارف )اس. «هسللتند مشللترک هاانسللان
  اسلللطوره در جمعي ناخودآگاه   و یابد  مي نمود سلللمبل  یا  رمز در شلللودمي فراخوانده  ذهن

 (.1387 )اصغري، کندمي پيدا بازتاب
 از بود کيخسللرو» سللت: کيخسللرو یکي ،رفته کار به نفثۀالمصععدور در که هایياسللطوره

شيد  انتقام چينيان سوي،  «رفت مغاک در و ک سيح  دیگري (.1389 )ن ست  م  ویژگي سه  با ا
سي:  خُم و افالک به عروج مردگان، کردن زنده وي، سيح » عي  دگرداني زنده را جهان بود، م
  زا داشللت نَفَس در که ايمعجزه وار،عيسللي نوبهار، صللباغ» و )همان( «رفت افالک به پس
 و حيات آب ویژگي دو با اسللت اسللکندر دیگري )همان(. «کرده پيدا رنگ هفت خُم یک
 سد » و )همان( «تيره حيات، آب و گرفتار ظلمات ميان در است  اسکندر  گفتي» یأجوج: سد 

ست  ویژگي، دو با است  سليمان  )همان(. «ني اسکندر  و گشت  گشاده  تاتار یأجوج   زبان ندان
سبت  و پرندگان ضوع  و شناخت  مفعول از فاعل که مجهول هر» دیو: با وي ن   محمول از مو

 و نشلللسلللت سلللليمان تخت بر دیو» و )همان( «نرسلللد الطيرمنطق به وارسلللليمان کرد، فرق
  يجا بر سللپيدي همة با صللبح خندۀ» اوسللت: کاله و انوشلليروان و )همان( «ني انگشللترین
 )همان(. «کرد طلوع وارشه کوه، از نوشيروان گوشة کاله چون خورشيد نشست.
شا  تاریخ در سي  از بيت 100 حدود جهانگ   هايبخش به مربوط تماما  که شده  نقل فردو

ساطيري  ست  شاهنامه  پهلواني و ا سجادي،  ا   در شاهنامه  ابيات گنجاندن با جویني (.1357 )
  تمجيد و خوارزمشاهي  سالطين  به آن حماسي  و اياسطوره  قهرمانان تشبيه  و کتاب اليالبه
  را دخو نوسللتالژیکي حس این که اسللت داشللته نظر در مغوالن با رویارویي هنگام آنان از

 به  تدعو و ایراني غرور خيزش بيشلللتر، بسلللتگيهم ایجاد  باعث   نوعي به  نيز و دهد  بروز
   شود. مبارزه به آنان برانگيختن
شابه  این در جویني شاهي  شاهان  جویي،ت   که را -الدینجالل و محمد سلطان  -خوارزم
  را يزچنگ آنان، مقابل در و کرده مانند سللهراب و رسللتم به کنندمي حفظ را ایراني فرهنگ

سياب  به است  گرغارت مغوالن سرکردۀ  که شبيه  افرا   ملغور، و تکجک که زماني کند؛مي ت

                                                           
1- S. Sharf, R. 
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  شنيدن  اب الدینجالل سلطان  و اندمشغول  واليان قلعة محاصرۀ  به مغول سرکردگان  از نفر دو
  را سپاهي و رسدمي چنگيز گوش به خبر این و دهدمي شکستشان و تازدمي آنان به خبر این
 آورد:مي را شاهنامه از بيت این جویني کند،مي نامزد او دفع براي

سللللياب   نللللزدیک  به شللللد   خبر  افرا
 

 آب بر  کشلللتي  سلللهراب  افکنللد   کلله  
 

 (1387 جویني، از نقل به )فردوسي

  زچنگي و دهدمي شکست    را مغوالن از سپاهي  الدین،جالل سلطان  که دیگر جاي در یا
 ادلمع را چنگيز و آوردمي ذکر شللاهنامه از ابياتي رود،مي سلللطان لشللکر با جنگ به خود

  دهد:مي قرار افراسياب

 اژدهاسلللت نر جنگ  در شلللاه آن که »
 آب دریلللاي چلللو آهلللن کلللوه شلللود

 

 بللالست  ابللللر   کللينلله   بر آهللللنللج    دم  
لر  لود          اگ لن ل لش ل لام  ب لاب          ن لي ل لراس ل  اف

 

 

 )همان(

  مملکت آشفتگي و حاکمان جور و ظلم .6-3
ستالژي  ظهور هايزمينه دیگر از نيز مملکت سران  ستم  و ظلم ست.  نو سو  کهچنان ا   در ين

  از را خود حسللرت و نااميدي و کندمي اشللاره ایران در مغوالن فتنة به خویش کتاب ابتداي
  ارک فتنه، امواج تالطم که مدت این در» سللازد:مي آشللکار وطن نابسللامان و آشللفته شللرایط
 گردانيده، خود جُفاي را سروران  سرهاي  ایام، جَفاي سيالب  و است  شورانيده  هم بر جهان
  «ته... گشللل متعين ممات،  جداول  بر گذر  را حيات  کشلللتي که  گرفته  باال  چنان  بال طوفان 
  (.1389 )نسوي،
  خاطبم چشم  جلوي گذشته،  بر دریغ از پوششي   در را خود روزگار تلخ واقعيت نسوي 
  داا را مطلب حق تواننمي هاخوردنحسللرت این با که اسللت باور این بر اما ،کرده ترسلليم
  تواند آن حق طویل، مدت در عویل و ببُکاء که اسللت قبيل آن از نه مصلليبت این که» کرد
 )همان(. «گزارد

 از روند و بيرون احوال آشللفتگي و جنایات گونهاین دربارۀ اسللت ممکن آیا راسللتي به  
  کرد؟! فرسایيقلم مؤثرتر، نهایتا  و تررنگين زیباتر، این
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شا  تاریخ در صویري  نيز جهانگ شکریان  ویرانگري و جور و ظلم از جویني که ت  مغول ل
ئه  ایران در   یکسلللان کوي ره با  را باره » و (1387 )جویني، «فيکون کن» حکم دهد، مي ارا

  بيانگر حال عين در و هوشمندانه  بسيار  گزیند،کاربرمي این براي که ايشيوه  )همان( «کردن
سبت  او دروني احساس  شين  کالمي قالب در زادبومش به ن ستفاده  با دلن شعار  از ا  و ارسي ف ا

عت  » است: عربي عدَّهرَ  رَأَی عع     ال عرفَ عل   یَ عد   کُ عفِض     وَ وَغ عخ عل   یَ عیَم   ذِی کُ عرِیفَه  شِ   «شَ
 ثروت صلللاحب  که  درویش بسلللا» آن در که  ايزمانه   (،1387 جویني، از نقل  به  رومي)ابن

  نوناک هنر» و «آمد بلندقدري ذکري،خامل هر و شللد نعمت و مال با مفلس بسلليار و گشللتند
 )همان(. «پلرهنلران هلمه خلاکند دل انلدر انک کردز باید طلب خاک در همه

 عزیزان سوگ حسرت و مردم کشتار .6-4
 رفته دست  از عزیزان سوگ  حسرت  افراد، در نوستالژیک  حس پيدایش مباني دیگر از

ست  سات    و عواطف که مواردي از یکي شود. مي دیده فراوان ما ادبيات در که ا سا  اح
سوي  صيف  شود، مي دارجریحه شدت  به ن ست؛  الدینجالل سلطان  مرگ خبر تو  نای ا
 تأثيرحتت اطراف، محيط و طبيعت که کندمي سلللنگيني او قلب بر چنانآن ناگوار خبر
 دکبو ماتم، این در آسمان » شود: مي صدا هم و همدل گونه این او با احساسي   فاجعه این
ست،  جامه صيبت  این در زمين تمام ست...  سر  بر خاک م شکل  يحادثه این در ماه ب  م
ست،  خراشيده،  خون به ر  اگر ش  سهمگين  خبر این که کوه! دال سنگين  بحقّ  سر  و نيدب
 (.1389 )نسوي، «ننهاد
  شللود؛مي تبدیل دروني و ذهني تلقي نوعي به طبيعت بيروني پدیدۀ ها،توصلليف این در
  به بيعتط نتيجه در و یافته تسللرّي نيز طبيعت در که اسللت شللبهيوجه نویسللنده، اندوه و غم
  هانگشاي ج تاریخ در طبيعت به نگاهي چنين است.  پرداخته نویسنده  با همدلي و صدایي هم

  یاد  بر» گوید: مي مغول بار رقّت  يحادثه   کشلللتگان  رثاي  در او شلللود؛مي دیده  نيز جویني
ناني  هار  هر که  جوا   غمگسلللار و کشم ي متنزهات  و بسلللاتين در ازهار  و انوار چهرۀ بر ب
  نغنجا حسرت در غنچه و است  باران گفتمي و باریدمي اشک  هادیده از سحاب  بودندي،

  خانرگل تأسللف بر گل اسللت، خنده که نمودفرامي و کردمي شلليشلله  در خون دلتنگي از
 (.1387 )جویني، «امشکفته گفتمي و کردمي چاک جامه عذاربنفشه
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  ستهبدست و شکستهدل اسالم واقعه، این از» گوید:مي خوارزمشاه محمد سلطان مرگ در یا 
 و پریشللان مؤمنان هايدل چکانيد،مي خون خاره سللنگ يدیده از که حادثه این از و شللد

  نانکنوحه رنجي خلقان دل بر حالت این از کنجي هر در و ايگریه ايکلبه هر در خسللته...
 )همان(. «گفتند...مي ناله و عویل و زفير به کنانموي و

 آرماني جامعۀ به رسیدن در ناکامي .6-5
سته  آن به شهر آرمان ادبيات   اتوپيا() آرماني جامعة طرح به که شود مي گفته ادبي آثار از د
 آن رد که بوده ايجامعه به دستيابي  تاریخ، درازناي در آدمي آرزوهاي از یکي» پردازد.مي

  خود آرزوهاي و رَست  هااسطوره  بند از بشر  که هنگامي بخشد؛  تحقق را خویش رستگاري 
  خرد روقلم به هااسطوره  دیار از را آرماني شهر  تصور  دانست،  یافتنيدست  دانش پرتو در را

  ها،انسللان ذهن در آن شللدن پرداخته و سللاخته و شللهرآرمان طرح» (.1381 )اصلليل، «آورد
 اب همچنين جهان، بر و جامعه بر حاکم اقتصللادي و اجتماعي سللياسللي،  اوضللاع با مسللتقيما 
 (.1387 )عالي، «دارد ارتباط هاانسان روحيات
 سللرانجام نسللوي اسللت، مشللخص نيز متنيدرون قرائن از که چنان نفثۀالمصععدور در
گاه  ندان    در خاب  خویش دارالقرار عنوان به  را ایوبي خا کان  همين در کرده انت  به  م
شتن  صدور  نو شيان  الحقيقهعلي» مکان این ظاهرا  پردازد.مي نفثۀالم ست  آ  سوي، )ن «امان
 قضاي بر نَهمت قُصاراي و مصروف فَوات استدراک  بر همت همگي» نسوي اما (،1389
 است  داده آتش بر را او «خراسان  هواي» و «وطن و خانه فرقت» کرده، «موقوف گذشته 
 اجتماعي عناصلللر همة پناهگاه تاریخ» که  اسلللت نوسلللتالژیکي  نگرش این در )همان(. 

 تهدید معرض در شللانجسللمي و فکري وجود ندارند، ايميانه خود زمانة با که شللودمي
 وهم، از کنندمي احسلللاس که شلللودمي فکرانيروشلللن پناهگاه همه، از باالتر و اسلللت

 (1362 ،1)هاوز «اندبرآمده اميدهاشان
سوي  ست،  راحت و امن در ایوبي خاندان پناه در جسماني  لحاظ به ظاهرا  ن   لحاظ به اما ا
  براساس  را خود شهر آرمان و جویدمي خراسان  سرزمين  در را مطلوب کمال به باور روحي،
  تهپيوسلل» گوید:مي آن فراق در و نهدمي بنيان قدیم خراسللان از شللخصللي  و زنده ايتجربه
  دمي گرج خون ميان از صفت نافه و دارممي پوشيده  خنده درد به را خود شوربختي  وارپسته 

                                                           
1- House, A.  
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که،  سلللخن آورم...برمي خوش هد   طُولُ آن فت  مُنسٍ العَ یک  به  گ   محض باري  من نزد
 (.1389 )نسوي، «انصاف از دور دور، دل از دور، چشم از چه هر حدیث: و خالفست

 ایانپ در و شود مي نفثۀالمصدور  نوشتن  براي محرک نيرویي که است  شهر آرمان همين
  تنم شللناختيزیبایي و احسللاسللي  بار شللود،مي ترنزدیک شللهرآرمان این با ارتباط که اثر

  هر با نم خطاب» شود: مي متمایل شعرگونگي  به آخر سطرهاي  که جایي تا یابدمي افزایش
 نآ از که غراب هر با من جواب و سحاب  یا لک هنيئا  است:  کشيده  طرف بدان که سحاب 
 )همان(. «الغرابَ هذا مثلَ اَکونَ اَن اَعجَزتُ وَیلَتَني یا است:آمده جانب

  رائها پيشللين  روزگاران در ایران شللهرهاي  آباداني و رونق از زیبا تصللویري  نيز جویني
شين  بيان از هایينمونه دهد.مي صيف  و دلن  ایران بالد نابودي غم در عطاملک شعرگونه  تو
ست  به صف  مغوالن، د شت  شهر  دربارۀ او و ست؛  بخارا گونةبه   دبال از» زماني که شهري  ا

 علما نور بياض به آن سواد ،السالممدینۀ مثابت به نواحي آن ميان در و است اسالم قبة شرقي
سته،  فقها و سته  معالي طُرَف به آن اطراف و آرا   حاریرن مجمع قرني هر در باز قدیم از و پيرا

 ویرانه  به  تبدیل   مغول عهد  در و (.1387 )جویني، «اسلللت بوده روزگار  آن دین هر علماي 
 و قعهر فسللحت به سلللطان مملکت بِقاع ترینمعظم» از که سللمرقند آرماني شللهر یا و گشللته
  هواي بعه...ار جنان جملة از اتفاق به دنيا هايبهشت  تریننزه و بقعه طيب به رِباع ترینخوش

صيت  اطراب قوت به را خاک و شامل  شمال  باد لطف را آب و مایل اعتدال به او   آتش خا
 )همان(. «حاصل باده

 آن نوستالژیکي رویکرد و نفثةالمصدور در زباني هایشاخصه .7
 ريام خواننده،  عواطف و احسلللاسلللات  برانگيختن در نویسلللنده  قلم توانایي  و بيان  قدرت 
  احساسات   رب هاآن که است  تأثيري ادبي، آثار غَنابخشي  طرق از یکي» است.  انکار غيرقابل

ند   مي ما  عواطف و نه  براي (.1385 ،1)ویلکينسلللون «گذار   در رودکي سلللخن تأثير  نمو
 «.همي آید موليان جوي بوي» شعر در اميرساماني احساسات برانگيختن

  هاي جنبه  بر بيشلللتر ظاهرا   اسلللت، دروني و رواني هاي ویژگي بر ناظر  که  نوسلللتالژي 
  سللت.ا دیگري حقيقت گویاي باره این در تأمل اما دارد، تکيه زبان نامحسللوس و محتوایي

ماژ  موسللليقي، چون عواملي اگر ها    عنوان به  را و... ای يت    و کارکرد بان  هاي قابل   در ز

                                                           
1- Wilkinson, R. 
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  ابزارها این هانپن و پيدا معلولي و علي روابط گاهآن و بپذیریم متن فضاي کردن نوستالژیک
 د.دار وجود هاآن بين ايدوسویه و تنگاتنگ پيوند چه که دید خواهيم بشکافيم، را

 در نسلللوي نوسلللتالژیک رویکرد گريجلوه موجب که زباني هايشلللاخصللله ترینمهم
صدور    انگشللايجه تاریخ با مقایسلله در هاویژگي این که گفت بتوان شللاید و -شللده نفثۀالم

 کرد: اشاره زیر موارد به باید -است ترنمایان و تررنگپر مراتب به جویني

 زبان عاطفي کارکرد .7-1
  چنان ارکردک این است. آن عاطفي کارکرد اثر، این زباني شاخصة  ترینبرجسته  و ترینمهم

 و اطفيع فضاي  متوجه آن، از سطر  چند خواندن با تنها مخاطب که است  برجسته  و پررنگ
سي    سا شته  اح ساس  آن جايجاي در چراکه شود، مي نو   هب پيام گيريجهت که شود مي اح
 رادم کام هرگز که خيزان و افتان بخت شللکایت از که امخواسللته» اسللت: گوینده سللمت
 (.1389 )نسوي، «بنویسم چند فصلي نداد... پي در مذاق ناخوش شربت هزار تا نکرد شيرین
 ابد ی مي بروز امکان  گوینده  نفس حدیث   طریق از اغلب  تاریخي  اطالعات  اثر، این در
  خود، سوي به کالم دهيجهت با تاریخي خاطرات روایت حين در همواره نویسنده )همان(.
  متمال و آوردمي بار فضلليحت نصلليحت، چون و» کند:مي برجسللته را پيام عاطفي سللویة
  زوال بر ارز بزاري باطن در و نگریسللتممي کار سللرآمد به اعتبار دیدۀ به کشلليد،مي بندامت
  بازي  بگوي سلللربازي  از که  پادشلللاه  آن کو گفت: مي و گریسلللتمي جهانداري   و مُلک 

 )همان(. «نپرداختي؟!
  یت تقو را یکدیگر  شلللعري، کارکرد  و زبان  عاطفي  کارکرد  اغلب  نفثۀالمصعععدور  در
  دهن ریجبتد سرد  دَمسپيده  آغازید، سردمهري  صبح  بمُهر سر  نَفَس که سحرگهان » کنند:مي
شتن  کرد، باز ضر  که آفریده هر پيش بودم،انداخته ايبخرابه خوی   از عادتمس  چون شدم،  حا
 )همان(. «بود...فروبسته من کار چون رفتم، که خانه هر بدَرِ براند؛ فرا پيش

  فادۀ اسلللت کند، مي تقویت  را نفثۀالمصعععدور  متن عاطفي  کارکرد  که  دیگري مهم عامل  
  بآ بکار نار غرقاب در اي» اسللت: پرسللشللي  و تعجبي ندایي، جمالت از نویسللنده فراوان

 پي از دهان دَمان، اژدهاي کام در و سلللاخته! شلللراب مجلس سللليالب گذر  در و پرداخته! 
  ارروزگ اي و انداختي تير همه چون فروگذار؛ پيکار مرگ اي» و «گشللاده! عسللل شلليریني
 )همان(. «بپرداختي جعبه چون باش بيکار
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 موسیقایي عامل .7-2
 بهره کرارت فرآیند از موسيقي  هايقطعه ترینعالي کالمي؛ تکرارهاي یعني موسيقایي،  عامل
 شده  ایترع تناسب  هاآن ترکيب در که هایيلحن و صداها  که بود معتقد فارابي گيرند.مي

شد،  سند  با ست  شنونده  موردپ شفيعي  ا ستفاده  (.1379 کدکني،)   در کالمي تکرارهاي از ا
  در اريبسلللي تأثير نيز عامل این کند؛ ایجاد توازن تواندمي که اسلللت موسللليقایي صلللورتي

  هايوازنت طریق از نسوي  چراکه است،  شده  نویسنده  نوستالژیکي  رویکرد ساختن  گرجلوه
  ینا کتاب، این در کند.مي آشکار متن زبان در را خود احساسات و هيجان همواره مختلف،
  شود:ميدیده شکل سه به هاتوازن

 آواها در توازن .7-2-1
  ،آوایي توازن در گویند.مي آرایيواج آن به که اسللت واج سللطح در کالمي تکرار منظور

  ها، واج تکرار با  تواند مي کند، مي حاکم  خود متن بر را موسللليقي اینکه  بر عالوه نویسلللنده 
  «ش» و «س» حروف نغمة با نویسللنده زیر، نمونة در کند. منتقل مخاطب به را خاصللي معناي

  نمایش به خود زبان موسلليقي در ملموس طور به را شللکسللت  صللبح سللوزناک سللکوت
شته  ست: گذا شيد،  جهان روي از قيري چادر سپيدکار  سپيدۀ  چون» ا س نَّة  درک   رتَةکُ شُعاع  أ
  سپيدي ةهم با صبح خندۀ گرفت، جهان در سردي همة با دَمسپيده دَم بردرید، ظاَلم نيلوفري

  زاهد کرد... طلوع وارشلله کوه از نوشلليروان گوشللة کاله چون خُورشلليد نشللسللت، جاي بر
 (.1389 )نسوي، «یافت استيال شب گليم سياه قسّيس بر صبح خيزپگاه

 واژگان در توازن .7-2-2
  کرارت واژه، یک درون هجا چند تکرار بنابراین، است.  واژه سطح  در کالمي تکرار مقصود 
  شلللمار به  واژگاني  توازن جمله،  یک  درون هاي واژه مجموعه  حتي و گروه یک  واژه، یک 
 مانند يهایآرایه کند.مي توجه متن در واژگاني توازن به بسللليار کتابش در نسلللوي آید.مي
  مارشللبه واژگاني توازن المزدوج،تضللمين و ترصلليع موازنه، جناس، سللجع، گوناگون انواع
ند مي تاده،  کوبپاي  در رُؤوس را رُؤوس» دارد: فراواني هاي نمونه  کتاب  این در که  آی   اف

ظام  ظام  را ع  قاب  در یماني  شلللده، لگدکوب  ع  ناجِر  آمده،  جایگير  ق رابرِ ناجِر  با  خَ  إلف حَ
  هک سلليالب یا رسللاند، در بسللوابق را آن ،واح قلَ لَواق ح که سللحاب مانند» و )همان( «گرفته
 )همان(. «راند هامون سوي شَواه ق از را آن ،صَواعق أمداد تواتر
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 جمالت در توازن .7-2-3
  قایيموسللي ویژگي این آید.مي پدید جمله سللطح در کالمي تکرار طریق از توازن نوع این
  شآرای و دستوري  هايساخت  تکرار طریق از اغلب دارد، خاصي  جلوۀ نفثۀالمصدور  در که

صر  ستوري  عنا   هب عمده طور به اثر این در جمالت در توازن شود. مي ایجاد جمله سازندۀ  د
ست  زماني یکي دارد؛ کاربرد صورت  دو سنده  که ا   متن شعري  هايجنبه تقویت براي نوی
  در گوناگون هاياسلللتعاره آوردن با مؤلف کند.مي اسلللتفاده تکراري هايسلللاخت از خود
  قطب هگونبدین کند.مي ایجاد متفاوت الفاظ با اما معني،هم جمالت کالم، جانشلليني محور

ستعاري  ستالژیک  حس داراي و مخيّل او کالم و کندمي تقویت را زبان ا   نانچ شود. مي نو
  متن ،حالت این توصلليف با نویسللنده مغوالن، توسللط الدینجالل شللدن گرفتار هنگام که

  تيره؛ اتحي  آب و گرفتار،  ظلمات  ميان  در سلللکندر  گفتي» کند: مي خلق را زیر انگيزخيال 
شم  مردمک سالم  چ   سلطنت  یتيم دُرّ گ رد خرمُهره خيره؛ نجات، يدیده و ظاَلم مَحجِر در ا
   )همان( «شده... قالده شاهي افروزشب گوهر پيرامن ماهي گوش گشته، حمایل

  فيعاط موقعيت نویسللنده، که اسللت زماني دسللتوري، هايسللاخت تکرار کاربرد دومين
ک  بر عالوه سلللاخت،   تکرار با  طریق بدین  کند. مي گزارش نفس حدیث   طي را خود   هاین
شکار  را خود متن عاطفي هايجنبه سکين  نيز خودش به گویي کند،مي آ  و بلَعَلَّ» دهد:مي ت

سي،  شتن  عَ شابي  را خوی  عشم  کهآن از غافل کرد؛مي خوش رُبحمَا و سَوفَ  به و دادممي خو
شانده  پروانه را سلطنت  مجلس ست ن   بالرَک درآورده، پاي از رُخا را رَجا آوربيخ ثَهالن و ا
 )همان(. «مُنثَل م... ه ندبا ببرگ هندي

 1تصاویر .7-3
  هاي تصلللویر ایماژ،  .اسلللت آن ایماژهاي   یا  تصلللاویر اي،نوشلللته  تأثيربرانگيز  موارد از یکي

  قرار دهخوانن برابر در کنایه و مجاز و اسللتعاره و تشللبيه از اسللتفاده با که اسللت ايشللاعرانه
  شللاعرانه، تابلوهاي و تصللویرها این (.1384 )شللميسللا، کندمي همراه خود با را او و گيردمي

  کارهب هنرمند حال و گذشللته نوسللتالژیک فضللاهاي تداعي و ترسلليم براي که اسللت ابزاري
   هستند: موارد این نفثۀالمصدور تصاویر از برخي رود.مي

                                                           
1- Image 
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 غدّار روزگار توصیف در .7-3-1
 رب کيسلله م هر مُزَیحف عَينِ از اسللت. ناپایدار که مجوي، برخورداري سللپهر خرمن ارتفاع از»

 هنکرد رام مرام وفق بر رایض هيچ را فلک  تند  يکُره اسلللت. عيار کم جوزایي که  مدوز، 
  «اسللت نبرده بيرون سللر از بد عادت سللعادت صللاحب هيچ را چر  بدلگام توسللن اسللت.
 (.1389 )نسوي،

 قلم وصف در .7-3-2
شيند،  سياه  بر چون که قلم از»  دو آید؟! ارک چه نفاق جر سياه،  سپيد  بر و کند عمل سپيد  ن

  اگرچه ؛است  کارسياه  نماید،مي قيام سر  به چند هر نشاید؛  را وفاق ارباب سفارت  زبانست، 
  صحيح وا کالم نشود، مشتق تا که اجوفيست است؛ رازدار که گفت نتوان است، دار اندرون
 )همان(. «نباشد...

 گریزجنگ جنگجویان وصف در .7-3-3
 و بتاختي، جنگ وقت بچنگ و برفتي، شير  روي در شمشير   به و نشاندي،  ميغ در تيغ آنکه»
  گور طياداص وقت را بهرام و برآویختي، باسماک گاهنيزه به و ساختي، تير هدف تير دَرَقِ از

  ینَأ باشللد، ناروان رسللته آن سللر اندر روان نقد از جز که هَيجا روز که دليراني پنداشللتي...
 )همان(. «گویان المَفَرُّ أینَ گفتندي، المُحَامُونَا

 الدینجالل سلطان سوگ در .7-3-4
  د،بو سللحاب ني، شللد. محجوب بغروب پس کرد، روشللن را تاریک جهان که بود، آفتاب»
  بود، لطنتس  مجلس شمع  درنوردید. بساط  پس گردانيد، سيراب  را زمين فتنة خشکسال   که

  .)همان( «بپژمرد... پس خندید، باز بود، شاهي بستان گل بسوخت. پس برافروخت،

 اجل و پیری به شدن نزدیک در .7-3-5
سير  را عمر سواد  ليالي، و ایام مطایاي» شيب  صبح  درنوردیده، متوالي ب شارِقِ  از م   فارِقمَ مَ

  آتلللش که دریللللللاب» و «وَصَل قَدَ وَ خُطوَتَانِ که: عَجَل و شتاب در أَجَل متقاضي بردميده،
 )همان(. «سيمابست چون پاي گریز عمرِ وین آبلست جللوانلي
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 مغول عهد فجایع و وقایع بيان براي نابي بسيار تصاویر نيز جهانگشا تاریخ در جویني البته
صيفات  کرده، خلق سيار  تو شيد،  غروب و طلوع از دقيقي و شاعرانه  ب   ارت،غ و جنگ خور
  شت سرگذ  و اجتماعي احوال از عميق برداشت  مخاطب وسيله  بدین تا و... اسارت  و کشتار 
  این خلق که است  این شد،  متذکر اینجا در باید که اينکته اما باشد، داشته  روزگار آن مردم

  انيخبررسلل و گزارش اصلللي وظيفة تاریخي، اثر این در نویسللنده نشللده، موجب تصللاویر،
  راکهچ اسللت، ترضللعيف مراتب به نفثۀالمصععدور در نکته این کند. فراموش را خود روشللن
شعاع تحت تاریخي، هايگزارش صاویر  ال صيفات  و ت ساني  و شده  وي تو   اليبهال در خبرر
   دارد. رنگيکم بسيار نمود و شده پوشيده ایماژها از انبوهي

 ثانوی معاني در جمالت انواع .7-4
ناي  از غير در جمالت کارگيري به  ية  مع هاي    دیگر از خود،= اول باني  کارکرد  بروز در ز

ستالژیکي  رویکرد ست.  گوینده نو شي    خبري، – هاجمله انواع که زماني ا س   در -ريام و پر
  ثال م طور به  که چنان  اند. نوسلللتالژیک    حس معنایي  بار  داراي روند،  کار به  عاطفي  مفهوم
ستور  هدفش که امري جملة ضا  یا د ست  تقا شاد  معني در ا   يخبر جمالت یا و ترغيب و ار
  رود. کاربه حسرت و یأس مفهوم در

 حسرت و یأس معنای در خبری جمالت .7-4-1
  هزار ات نکرد، شللليرین مراد کام هرگز که خيزان، و افتان بخت شلللکایت از که امخواسلللته»

  ام،افتاده دور خانه از تا راستي نيز و» و «بنویسم چند فصلي نداد... پي در مذاقناخوش شربت
 «ده...ش  مبتلي مُغَرِّبا  و مَرَّهً أرضٍ مُشَرِّقَ  )ع( دوستان  ببالي و گشته،  مهجور مألوف وطن از و

 )همان(.

 پند و آرزو و حسرت نومیدی، اغراض در پرسشي جمالت .7-4-2
  که ادشاهپ آن کو» و «خواهدپيچيد؟! شفيق کدام جگر گوشة نویسي،مي که آميزغُصحه قصّة»
  !«شلللناختي؟  را حرب عون و أبکار  عون، و أبکار  از و نپرداختي؟! بازي  بگوي سلللربازي  از

 )همان(.
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 دادن: پند و عبرت معنای در امری جمالت .7-4-3
  کباينَ و اسللت،  گردانيده بجان چند را سللنگين  جان دوران، آسللياي  که بدانند تا بنویس،»

  قتنايا در که دار، نگاه سللر مایة» و «اسللت زنده هنوز و کُشللته بار چند را مسللکين تن نَکبت
 )همان(. «سهلست مآرب بذروۀ ارتقا روانست، جان مرکب تا اصلست؛ سرمایة مطالب

  معناي  در و عاطفي  بار  با  خود يثانویه   اغراض در جمالت گونه این گفت  باید   بنابراین، 
سرت،  نوميدي،   مالتج کردن سو یک و کارگيريبه نوع این اند.رفته کاربه پند و آرزو ح

  هايمحرک و نوستالژیک  احساسات   از برآمده و ناخودآگاه شده،  بيان معنایي بار سوي  به
سنده  دروني ست  نوی صيتي    تيپ نمودار که ا ست.  هنرمند این شخ   از يرمز هنري، اثر هر» ا
ست  هنرمندانه هايترس و تمایالت   ودخ شخصيت    نمودار ترینحقيقي هنرمند، آن در که ا

 (.1386 )نيوتن، «داردمي عرضه را

 گرایانهدرون روایت .7-5
صه    دیگر از ست؛  آن گرایانةدرون روایت اثر، این زباني هايشاخ   ندهخوان کتاب، این در ا

س  مواجه منظم و خطي روایت با وجه هيچ به و شنود مي را گوینده نفس حدیث اغلب   ت،ني
  بانز گونهبدین و ریزدمي هم به را روایت خطي سير  راوي، عاطفي هايتداعي همواره بلکه
  همچنين ندارد.  وجود کتاب  این در اسلللت تاریخي  گزارش یک  الزمة  که  هنجار  و معيار 

  نمت در کهچنان –دقيق تاریخ و زمان از گاههيچ خود نفس حدیث مطاوي در آن نویسلللندۀ
شا  تاریخ و بيهقي تاریخ شتر  و آوردنمي ميان به سخني  –بينيممي جهانگ ست  آن پي رد بي   ا
  در کند. بيان خوارزمشللاهي حکومت زوال هنگام را خویش هايمصلليبت و مشللکالت که

  يقتعل حالت   در را خواننده  که  آید مي پيش نيز دیگري فرعي روایت  روایت،  این ضلللمن
  دهد.مي قرار شود،مي چه خوارزمشاه الدینجالل سرنوشت اینکه به نسبت

 غازآ بارهیک کهن، نثر متون سلللایر برخالف ،نفثۀالمصعععدور متن اسلللت، پيدا کهچنان
 مؤلف ذهن از برشي  آید،مي متن این در آنچه گویي رسد. مي انتها به باره یک به و شود مي
صلة  در ست.  معين زماني فا ست  این پي در راوي که جاآن از ا   خود هايسرگذشت   از که ا
 اب راوي و هسللتيم همراه ذهني متني با آرد قلم در ايشللمّه ندارد، آن مقاسللات پاي کوه که
 دایدش  مشتاق،  کدام به» کند:مي آشنا  خود ذهني فضاي  با را خواننده متعدد، هايگویيتک
شتياق  قصه  مشفق  کدام به و نویسي؟! مي فراق   حلق هب غصحه  چون خون اگرچه گویي؟!مي ا
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 وي،)نس «شاید... را پردازيدل که نيست مهرباني چه مگشاي، لب و خور فرو دم است،آمده
  عجب خورد! چگونه غُصللحه همه این سللال چندین ضللعيف دل این تا تعجبم در» یا و (1387

 )همان(. «نشکافت...! بود، او در که درد همه این با دليست،

 گیرینتیجه و بحث
  که  بود شلللده موجب  دوران آن در مردم کشلللتار  و ها ویرانگري و ایران در مغوالن هجوم
 آورند وير تاریخي کتب نوشتن به دانستندمي اجتماع کل از جزئي را خود که قلم صاحبان

ص  بپردازند. مردم اندوه و دردها شلرح  و بارتأسلف  وقایع ثبت به آثار این در و  و دورنفثۀالم
  هاي دغدغه   و حسلللرت و اندوه  بيان  که  هسلللتند  تاریخي  کتب  جمله  از جهانگشلللا  تاریخ 

   دارد. آشکاري نمود هاآن در نوستالژیک
 از: بارتندع جهانگشللا تاریخ و نفثۀالمصععدور در نوسللتالژي پيدایش مباني ترینبرجسللته

  جور و ظلم گذشلللته، خوش خاطرات و دوران حسلللرت آن، ویراني اندوه و وطن از دوري
شفتگي  و حاکمان شتار  مملکت، آ سرت  و مردم ک سيد  در ناکامي عزیزان، سوگ  ح   به نر
 باید را امر این و دارد بيشتري نمود نفثۀالمصدور در نوستالژیکي رویکرد البته آرماني. جامعة
 املع زبان، عاطفي کارکرد قبيل: از هایيویژگي جُسلللت. اثر این زباني هايشلللاخصللله در

قایي،  یت  و ثانوي  معاني  در جمالت انواع تصلللاویر، موسلللي نه  درون روا یا   موجب  که  گرا
  ختاری با مقایسللله در گفت توانمي و شلللده نویسلللنده نوسلللتالژیک هايدغدغه گريجلوه

  است. ترپررنگ مراتب به جهانگشا
  توصيفات و پردازيلفظ الشعاعتحت خبررساني، که شده موجب نسوي نوستالژیک بيان
 با جویني اما شللود، پوشلليده تصللاویر از انبوهي اليالبه در تاریخي هايگزارش و شللود وي

  خود بررساني خ اصلي  وظيفة گاههيچ دارد، تأثربرانگيز و شاعرانه  بسيار  تصاویر  اینکه وجود
  است. دهنکر پردازيلفظ فداي را معنا مطلب، حق آوردن جابه براي و نسپرده فراموشي به را
  ادهاسلللتف  تحقيقي و علمي نثر از تاریخي  رخدادهاي   نگارش  براي او که  رسلللدمي نظر به 
يان  براي و کند مي   همان  مورد در خویش عاطفي  تأثرات  و نوسلللتالژیکي  احسلللاسلللات  ب

سل  شاعرانه  و ادبي زبان به رویدادها   سبک  که شده  موجب امر همين کهچنان شود مي متو
 شود. خارج دستيیک از کتاب سراسر در جهانگشا نثري
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 ثحدی مطاوي در آن نویسللندۀ که اسللت این توجه جالب نکتة نفثةالمصللدور مورد در
  به خنيسللل –بينيممي جهانگشلللا تاریخ متن در که چنان– دقيق تاریخ از گاههيچ خود نفس
يان  لب   طبق همچنين آورد.نمي م طا ته، پيش م بان  تاریخي،  متن در گف   جاد ای خدمت   در ز
 و انيواژگ معاني همان رسانندۀ  متن، در موجود کلمات و گيردمي قرار رساني پيام و ارتباط
   هستند. خودشان زباني
صدور  متن کوتاه مرور با سنده  اثر، این در که یابيمدرمي ،نفثۀالم  کرده راموشف گویا نوی
  چه» تا اشللتهد توجه بيشللتر «بگوید چگونه» اینکه به و اسللت تاریخي اثر یک او، کتاب که

سوزوگداز  پيام بنابراین، ؛«بگوید   هايیزيهنجارگر با و داده قرار توجه کانون در را خود پر
  را عريش  گوناگون هايویژگي رو،این از است؛ بخشيده  ايشاعرانه  زبان خود متن به متعدد
   دید.توانمي نفثۀالمصدور در

سد مي نظر به سندۀ  هدف که ر صدور  نوی  و طانسل  گریز و جنگ ماجراي بيان از نفثۀالم
 امر این کمدست  ای نيست  واقعه عقالني تبيين یا و تاریخي سرگذشتي   بازگویي وقایع، دیگر
  امکاني و فرصت است، مهم نسوي براي واقعا  آنچه دارد؛ قرار اهميت دوم درجة در او براي
ست  سيخته لجام ظهور و بروز براي که ا سات    گ سا سا    غَلَيان این آید.مي فراهم اح سا   تاح
ندوه  ياني  با  او ارزشلللمند  اثر در بار ا ت  و بوده هماهنگ   خوبي به  فني و آراسلللته  ب   هتوانسللل

  گرداند. شریک خود تخيّل و احساس با –امروز تا حتي– را کتابش خوانندگان
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