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اخالق و مسائل اخالقی در نفثهالمصدور نسوی موضوع اصلی این تحقیق است .در این
پژوهش کوشش شده که به درونمایهههای اخالقهی و سچشمهمههای نظهچی اخالقهی-
تچبیتی زیدری نسهوی نقیهی زده شهود و نهوع ننهچس نویسه ده بهه موضهوتاتی شهون
وفاداری ،آزادگی ،دوستی و مهچ ،بیوفایی ،رذایل بچخی دولتمچدان ،بی اتت هایی مهچد
به احوال یکدینچ ،خیانت در امانت و خطاهای راهیچدی سلطان بازش اسی گچدد .نسیت
نظچیه اخالقی نسوی که مان د غالب نویس دگان ،م میان و ادییهان تصهچ او از آبمه ور
قچآن و س ت سیچاب میشود ،با وضعیتی که نویس ده در آن گچفتار شده (ایلغار مغهول
در این تحقیق کاویده شده است .هدف این مقالهه دسهتیابی بهه سچشمهمر ننچسهها و
آموختههای اخالقی نویس ده نفثهه المصهدور و تعیهین آبمه ورهای ذه هی او در نهوع
بچخورد انفعالی با مصییت مغول است.
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واژههای كلیدی
نسوی ،نفثه المصدور ،نقد اخالقی ،مغول ،نثچ مص وع و متکلف
 -1مقدمه
در متون ادبی آبم ورهای فکچی ،فلسفی و ذه ی نویس ده با شاش ی ت یل و تاطفه در
آمی ته است و سطحی از ه چ را فچاروی خوان ده گستچدهاند که در زبان تهادی و متهون
غیچ ادبی قابل انتظار نیست .آموزههای حکمی ،اخالقی ،دی هی ،تهاری ی در متهونی کهه
ش ین رویکچدهایی دارند ،با ف ون ه چی و شنچدهای بالغی درآمی ته ،نوتی از ادبیهات
را پدید آورده که به آن ادبیات تعلیمی گفتهاند .هچش د طیقه ب دی ادبیات بهه تعلیمهی و
غیچ تعلیمی امچوز امچی متداول و پذیچفته شده است اما از م ظچی دقیق نمیتهوان ههی
متن ادبی را تاری از تچبیت و تعلیم دید و بچ همین اساس است کهه بچخهی م تقهدان و
نظچیه پچدازان ادبی معتقدند« :تمامی آثار خهوب ادبهی نکتههای آموزشهی در بهچ دارنهد»
(گورین و دینچان . 48 :1377 ،در ادب فارسی با توجه به سابقه پیوند مسهائل تعلیمهی
با شعچ و نثچ انتظار رویکچدهای اخالقی و تعلیماتی در متهون ،امهچی بهدیهی اسهت .در
ب ش زیادی از آثار نظم و نثچ فارسهی بهه سهیب اهتمها نویسه ده در انتقهال پیا ههای
اخالقی و تچبیتی ،به س تی میتوان مچز بین حکمت و ادب را مم ص کچد .بچای مثال
نصیحه الملوک اما محمد غزالی طوسی یا اخالق ناصچی خواجه نصیچ الهدین طوسهی
کتابهایی هست د که از مایه متعلق به دانش اخالق د اما قلم توانای نویسه دگان آنهها و
نیز حکایات تمثیلی و ادبی به کار رفته در آنها این دو کتاب را در تداد متون ادبهی در
آورده است .همچ ین است تاریخ بیهقی ،مث وی موالنا ،تاریخ جهاننمای جهوی ی ،تتیهه
الکتیه م تجبالدین جوی ی و نفثه المصهدور زیهدری نسهوی .در مهتن اخیهچ ،اهتمها و
اصچار نویس ده کتاب ،شهاب الدین محمد خچنهدزی زیهدری نسهوی در بهه کهار بهچدن
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ص ایع ادبی متداول در قچون شمم و هفتم به گونهای است که در بچخورد اول ،خوان ده
بیش از آن که به مسائل تاری ی توجه ک د ،بهه وفهور شهنچدهای ادبهی و بالغهی مهتن
متوجه می شود .خالقیت ادبی نویس ده و کاربچد زبان بالغی از متن این کتاب کهه آن را
حسب حال نویس ده میدان د ،یک متن فعال ادبی ساخته است.
در نفثهالمصدور تلی رغم ننچس تاری ی نویس ده و سهیچ روایهی -تهاری ی کتهاب،
ادبیت متن بچ سچاسچ کتاب سایه افک هده اسهت .نویسه ده بهه سهیب اشهتغال در دیهوان
رسالت و م میگچی در دربار سلطان جاللالدین خوارز شاه به دقایق و ظچایف سه ن
واقف بوده است .تسلط او بچ زبان تچبی ،شعچدانی او در هچ دو زبان فارسهی و تچبهی،
احاطر او به امثال و حکم و نهایتاً شیچگی خیچه ک ده او در تلو قچآنی باتث شهده کهه
متن نفثهالمصدور گزارشی بالغی ،ف ی و ه چی از روزگهار مح هت و رنهو نویسه ده در
فچاق سلطان جاللالدین خوارزممهاه باشهد .ارزسههای ه هچی نثهچ نسهوی را نیایهد و
نمیتوان محدود به کاربچد ص ایع و شنچدهای شعچی در نثچ دانست .نسوی با گسهتچس
زمی ر تاطفی نثچ_آن هم نثچی متکلف_ پچدهای بچ شعیدههای زبانی خود کمیده و قیهل
از آن که ظچافتهای زبانی به شمم م تقد بیای د روح سیال اثچ و تاطفر جوشان خهود را
نمههان داده اسههت .نثههچ او کمههشهای روانم اسههانهای دارد (ر.ک .ولههک 288 :1382،و
تاطفه و ت یل در گزارس او در خدمت تییین حاالت انسانی شکست خورده و مهییوس
است که راهی به دهی ندارد.
آنچه مهم است این است که این گزارس م تصچ توانسته ب مهی از زوایهای تاریهک
تاریخ ایچان در تصچ ایلغار مغوالن را روشن ک د و خوان ده را در سیچ داستانی خهود تها
لحظه آخچ به دنیال خود بکماند .ظچفیتهای داسهتانی و حتهی سهی مایی ایهن گهزارس
م تصچ بسیار باالست به گونهای که خوان ده در ه نا قچائت متن از یاد میبچد که یهک
تیسهف بهارتچین
متن مص وع و متکلف تاری ی را میخواند ،مت ی که مچبوط به یکی از ّ
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ادوار تاری ی ایچان و جهان اسال است .این شکل بیان تاری ی کهه بیمهتچ ج یهه ادبهی
دارد با م اطب در هچ زمان و هچ مکان رابطه مستقیم بچقچار میک د و از آنجا که ادبیهت
متن در این گزارس بسیار جدی است احوال نویس ده را از طچیق گفت و گویی روائهی
شچح میدهد« .هچ شکل بیان ادبهی نیهز گونههای سه ن ادبهی بهه م ظهور گفتنوسهت»
(احمدی 103 :1382 ،و از این م ظچ نفثهالمصدور را میتوان از متون روائی موفهق بهه
شمار آورد.
 -2پیشینۀ تحقیق
در باب نفثهالمصدور و رویکچدهای گوناگون به آن ،مقاالت و تحقیقهاتی ش هد وجهود دارد.
در اغلب مقاالتی که حول موضوتات این کتاب نوشته شده توجه به فهچ  ،بسهیار زیهادتچ از
محتوا بوده است و توجه به زمی ههای اخالقی ،آموزشی و تچبیتی در این تحقیقات نادر بهوده
است .بچای نمونه؛ مقاالت و نویس دگان زیچ در این زمی ه قابل توجه هست د:
 «بچرسی ک ایهه و انهواع آن در نفثهالمصهدور» از محمهد صهادقی در پژوهمه امهفچه گ و ادب پاییز و زمستان  1387شماره 7
-

«درآمدی بچ س ن آرایی و ظچافت های مع ایی در نفثهالمصدور زیدری نسوی»

از احمد فاضل در پژوهم امه زبان و ادبیات فارسی سال اول پاییز  1388شماره 3
-

«نقد و بچرسی زییا ش اختی نفثه المصهدور» ،از احمهد طحهان در پژوهشههای

ادبی بهار  1387شماره 19
 «نمودهای رمانتیسم در نفثهالمصدور» از محسن بتالب اکیچ آبهادی و محمهدتلیخزانه دارلو در پژوهشهای زبان و ادب فارسی اصفهان دوره سو پاییز  1390شماره 3
،پیاپی 11
« -تحلیل ساختاری زبان غ ایی ،با تکیه بچ نفثر المصهدور» از امیهد ذاکهچی کهیش،
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اسحاق طغیانی و سید مهدی نوریهان در جسهتارهای زبهانی دوره په جم تابسهتان 1393
شماره ، 2پیاپی 18
 «فچه گ بزرگ س ن از م ظچ کتاب نفثهر المصهدور» از حسهین تلیقلهی زاده درویژه نامر نامرفچه نستان (فچه گ نویسی بهمن  1390شماره 4
 «جچیهان سهیال ذههن و انعکههاس آن در نفثهالمصهدور» از سهید حامهد موسههویجچوکانی و مجید سچمدی در فصل نامه زبان و ادبیات فارسی دانمناه آزاد س دج سال
پ جم پاییز  1392شماره 16
 «بچرسی مفهومی و ساختاری آیات قچآن در نفثهالمصهدور» از مجیهد سهچمدی وتلی تابدی در پژوهشهای ادبی  -قچآنی سال اول زمستان  1392شماره 4
 «نمچ تازه نفثر المصدور» از مسعود تاکی در کتاب مهاه ادبیهات و فلسهفه اسهف د 1382شماره 77
 «در باب نفثر المصدور» از محمود باقچپس د در نامه پارسهی پهاییز  1384شهماره.38
همان گونه که در اههمّ تحقیقهات مچبهوط بهه نفثهالمصهدور ممهاهده شهد رویکچدههای
اخالقی -تچبیتی و بچرسی آرای اخالقی نویس ده کتهاب نفثهالمصهدور تهاک ون مهورد توجهه
محققان نیوده و این تحقیق را شاید بتوان از نمونههای اولیه ش ین رویکچدی به شمار آورد.
 -3روش و سؤاالت تحقیق
روس تحقیق در این مقاله توصهیفی-تحلیلهی اسهت و م هابع مهورد اسهتفاده نیهز م هابع
کتاب انهای هست د .در این مقاله در پی پاسخ دادن به این پچسشها هستیم:
 .1درون مایههای اخالقی نفثهالمصدور از شه م ابعی بچخاستهاند؟
 .2ننچس نویس ده نفثهالمصدور به مسائل و مصائب تصچ از م ظچ اخالقی شنونهه
بوده است؟
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 .3نظچیه اخالقی نویس ده نفثهالمصدور شنونه در ادبیت متن اثچ گذاشته است؟
 -4مبانی نظری تحقیق
 -1-4حکمت و اخالق در ادبیات
در فچه گ ایچانی بسیاری از حکما و دانمم دان تلو تقلی در تییین جاینهاه اخهالق و
تولید نظچیههای اخالقی میت ی بچ شچیعت کوشیدهاند .دو تن از نامهدارتچین ایهن حکمها
اما محمد غزالی و خواجه نصیچ الدین طوسی با آثار تلمهی خهود در زمی هر حکمهت،
اخالق و شچیعت گفتمان مسلطی در گستچة فچه نهی ادب فارسهی بچجهای گذاشهتهاند.
اما محمد غزالی با نصیحه الملوک ،کیمیای سعادت و احیها العلهو الهدین و خواجهه
نصیچ الدین طوسی با کتاب اخالق ناصچی بیمتچین سهم را در تعلیم و تچبیهت اسهالمی
در گذشتر فچه نی ایچان داشتهاند .این دو حکیم میچّز به سیب وجههای کهه در دسهتناه
خالفت و حکومت تصچ خود داشت د ،از نصیحت حکا و م تسیان به هییت حاکمه نیهز
ابایی نداشت د و وظیفر اتتقادی -اجتماتی خود را در این زمی ه انجا دادهاند.
غزالی در خصوص سیاست مدن و روس تچتیب حکومت در کتاب کیمیای سعادت
میگوید« :بدان که والیت داشتن کاری بزرگ است و خالفت خدای تعالی اسهت انهدر
زمین ،شون بچ سییل تدل رود؛ و شون از شفقت و تدل خالی باشد خالفت ابلیس بهود
که هی سیب فساد را تظیمتچ از ظلم والی نیست و اصل والیهت داشهتن تلهم و تمهل
است» (غزالی538 :1380 ،؛ نیز ر.ک .غزالی . 1374 ،توصیه به تدل که از اههمّ فاهائل
نزد حکماست و اصچار بچ شفقت ورزی بچ خلق خدای تعالی دو دستور شهچیعت میهین
است که غزالی ضمن در آمی تن آن بها نظچیهات اخالقهی پیمهی یان خصوصهاً نظچیهات
حکمای یونان آن را به ت وان دستور العمل کمورداری به هییت حاکمه تجویز مهیک هد.
او در این زمی ه پ دنامههای دارد کهه بهه صهچاحت هچشهه تمها تچ پادشهاه را بها بکهن و
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مکنهای متوالی به اصول نظچیه اخالقی میت ی بهچ شهچیعت خهویش راه مهایی میک هد
(ر.ک .غزالی ،بی تا  .خواجه نصیچ الدین طوسی نیز در تعچیف حکمهت تملهی ب هش
قابل توجهی از کتاب خود را بهه مسهائل مچبهوط بهه تههذیب اخهالق و سیاسهت مهدن
اختصاص داده است (نصهیچالدین طوسهی 40 :1369 ،بهه بعهد  .او در تییهین ضهچورت
وجودی حاکم پس از استداللهای تدیده و تمثیلی کهه در ایهن بهاب بهه کهار میبهچد،
میگوید« :از این روی به حاکمی حاجت افتاد و از این میاحثهه معلهو شهد کهه حفه
تدال ت در میان خلق بی این سه شیز صورت نی دد یع ی؛ ناموس الهی و حاکم انسانی و
دی ار» (همان . 134 :سوای موضوع سیاست مهدن کهه ب مهی از حکمهت تملهی نهزد
فالسفه و حکمای اخالق قدیم بوده روس تچبیت فچزند ،رسیدگی به اهل م زل ،راسهت
گویی ،ایمان به خدای تعالی ،پچهیز از رذائل اخالقی و حچکت در صچاط مستقیم مهوارد
مهمی است که اخالقیون بدانها نظچ داشته اند و جامعه را بچ آنهها تحهچیو و تمهویق
کچدهاند.
در دستناه فکچی حکما تدل از اصهول سیاسهت مهدن و از اولهین صهفات حاکمهان
است .سجیر تدل نه ت ها در حاکمان بلکه در هچکسی که دستی قویتچ از انسهانی دینهچ
دارد از ضچورتهاست .با بچهم ری تن قواتد تدل و ورود رذایهل اخالقهی بجهای آن،
نظم انسانی و طییعی بچ هم میخورد و تیاهی و فساد پدید میآید .یکی از تهواملی کهه
در بچ هم زدن تعادل جامعه و انسان در طول تاریخ مهوثچ و فعهال بهوده اسهت ،مقولهر
ج گ است .از نظچ حاور تفچیت ج گ یکی از بدتچین ادوار تهاری ی ایهچان و جههان
اسال  ،دورة ایلغار مغول یع ی از اوایل قچن هفتم تا ربع آخچ آن بوده است.
 -2-4مغوالن و ایران
م ابع بسیار زیهادی در خصهوص شه اخت تهاریخ مغهول و نحهوة ورود آن قهو بهه
سچزمینهای اسالمی وجود دارد که میتوان کتابهای جامع التواریخ رشیدالدین فاهل
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اهلل همدانی و تاریخ جهاننمای جوی ی را از همه مهمتچ دانست .تحقیقهات مت صصهان
تاریخ مغول نظیچ کارل یان ،ایلیا پاولووی پطچوشفسکی ،جان ماسهون اسهمیت ،بچتولهد
اشپولچ ،م وشهچ مچتاوی و شیچین بیانی نیز در تصچ حاضچ به خلق ننچشی تحقیقهی و
تحلیلی د ر خصوص نسیت مغوالن با تاریخ ایچان و جهان اسال انجامیده است .نتیجهر
حاصل از همه این تحقیقات به طور کلی این است که مهمتچین دلیل فچوپاشی پادشاهی
محمد خوارز شاه و انحطاط همه جانیر سچزمین وسیع ایهچان؛ گسهتچس بهی تهدالتی از
سوی تمال خوارزمماهی و از بین رفتن سجیر تدل در این پادشاه گچدنکش و اخهالف
او بوده است .مغوالن زمانی به ایچان رسیدند که «نه ت ها ظلم و ستم حاکم بود بلکه قلهع
و قمع م ظم شهچوندان در یک رشته از شهچها (بلخ ،مچو ،نیمابور ،هچات ،طهوس ،ری،
قزوین ،همدان ،مچاغه ،اردبیل و غیچه و انهدا تمامی این نواحی بچقچار بهود .ایهن قتهل
تا که کاری سازمان یافته بود و از باال اتمال میشد ،هدف آن انهدا ت اصهچ مقهاو و
میارز و اتال خطچ بهه سهاک ان سهایچ شههچها و گهاهی اوقهات تهیهه شچاگمهت بهچای
شادرنمی ان بود» (پطچوشفسکی . 2-3 :1366 ،به هچحهال ناپایهداری حاصهل از ایلغهار
مغول تا سدههای بعد و استیالی دولتهای تیموری و صفوی نیز ادامه داشهت .مغهوالن
حامالن فچه نی نو بچای غچب آسیا بودند که به ضهچب شممهیچ و زور نیهزه ،آن را بهه
اقوا و ملل مغلوب تحمیل کچدند .آنها که به شهچنمی ی بی میل بودند (ر.ک .زریهن کهوب،
 425 :1378با ایلغار گستچده خود سعی در گستچس نهوتی زیسهت اجتمهاتی تمهیچهای و
بیابانی در م اطق تحت سیطچه خود داشت د که نتیجر آن از بین رفتن زیچسهاختهای تمهدنی
و فچه نی مان د مساجد ،مدارس ،کتاب انهها و مچاکز تچویو تلم بود.
 -5زمینه بحث
در نقد ادبی با رویکچد اخالقی ،م تقد به مسئلر نسیت مسائل اخالقهی بها شهچایط زمانهه
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توجه جدی دارد .او نمیتواند و نیاید آنچه را در تصچ نویس ده امچی ممدوح یا مهذمو
بوده ،در تصچ خود نیز ش ین بپ دارد« .قاهاوت در بهاب ارزس اخالقهی آثهار ادبهی در
قچون م تلف و جوامع متفاوت همواره حاصل واحدی نداشته اسهت و تجیهب نیسهت
که جامعهای و نقاد ی ،یک اثچ را خالف اخالق بممچد و جامعر دینهچ و نقهاد دینهچ در
اوضاع و احوالی مغایچ ،نظچی مغایچ در باب ارزس اخالقی آن اظهار ک د» (زرین کوب،
1369ب . 41 :با این همه اصول کلی و اولیه اخالقی نظیچ تدل ،راست گهویی ،شهجاتت و
تفت دیچتچ از بقیر سجایا در گچداب نسییت میافت د .با تلم به این موضوع کهه نقهد مسهائل
تچبیتی و اخالقی هچ اثچ باید به صورتی باشد که م تقد خود را هم زمان با نویس ده اثچ فهچ
ک د ،میتوان به بچرسی و تحلیل آثار ادبی از م ظچ نقد اخالقی دست زد.
بستچ و زمی ر این تحقیق کتاب نفثهالمصدور زیدری نسوی م می سلطان جاللالهدین
خوارز شاه است .نویس ده در این کتاب که به شیوة حسهب حهال نوشهته شهده ضهمن
انعکاس دادن ب می از وقایع مچتیط با حملر مغول به ایچان ،از فچاق م دو خود ابهچاز
تیثچ میک د و این روایت دردناک را با آمیزهای از ص ایع و تکلفات لفظهی و مع هوی بهه
پایان میبچد .بچای این که با فاای کتاب و سیک نویس ده آش ا شویم ن ست به معچفهی
اجمالی او میپچدازیم.
 -1-5نسوی و نفثهالمصدور
نسوی و کتاب نفثهالمصدور او کمتچ از یک قچن است که در جامعهر تلمهی و ادبهی
کمور ش اخته شدهاند .پیش از تصحیح نفثهالمصدور کسی با شیوة نثهچ ایهن نویسه ده و
محتوای رسالر م تصچ او آش ایی نداشت .نس ههای خطی مهورد اسهتفاده مصهحح ههم
ش دان زیاد نیودهاند که بتوان ادتا کچد نسوی نویس دة صاحب نامی بهوده اسهت .آنچهه
مسلم است این که کوششهای شادروان امیچحسن یزدگچدی در تصحیح این رساله ،نثچ
فارسی را با شیوه ای تازه آش ا کهچد .در مقدمهر تصهحیح شهادروان یزدگهچدی در بهاب
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نسوی آمده است« :مؤلّف سیچت جالل الدّین می کیچنى به تچبى و م مهى نفثرالمصهدور
به فارسى یک نفچ بوده است به اسم محمّهد و لقهب شههابالدّین و نسهیت خچنهدز ،
زیدر  ،نسو  -خچندز نا قلعه ش صى و ارثى او ،زیهدر نها شههچ کهه قلعهه بهدان
نزدیک بوده است ،نسا شهچ و شهچستانى که خچندز و زیدر جز آن محسوب مهىشهده
است .در باب او مچحو هدایت و مچحو محمّد تقى حکیم و مچحو قزوی ى و مچحو
اقیال را سهو و اشتیاهى دست داده است که او را با نورالدّین م مى یکى دانستهاند ،و
حال آنکه نورالدّین نوه کچیم المّچق نیمابور و از اهل کذکن (کچکن جز محهال ر
از ماافات نیمابور بوده است» (نسوی :1389،همهتاد و سهه  .تهاریخ والدت و وفهات
نسوی معلهو نیسهت .او در  622ه.ق بهه م صهب کتابهت انمهای سهلطان جاللالهدین
خوارز شاه نایل شد و تا  628ه.ق در رکاب او بود .در این مدت میموریتهای متعددی
از جانب سلطان به نسوی واگذار شد که با امانتداری و تعهد اخالقی همه آنهها را بهه
انجا رساند .وی بچ اساس قچائ ی که از کتاب سیچه جاللالدین م کیچنهی بهچ میآیهد تها
 639ه.ق زنده بوده و از آن به بعد در هی م یعی در خصوص ادامه حیات و مچگ او شیهزی
نیامده است (بچای آگاهی بیمهتچ از احهوال نسهوی ،رک .اقیهال آشهتیانی 481-482 :1388 ،؛
بهار 7 /3 1370 ،؛ صفا 1179-1182 :3/2 1366،؛ مچتاوی. 394 :1385 ،
 -2-5نسوی و مسائل اخالقی-تربیتی
گزارس نسوی در کتاب نفثهالمصدور گزارس یک دبیچ فاضل و متم ص اسهت کهه
در ج نی نابچابچ گچفتار آمده است .او که ش دین بار از ه نامه حمالت مغوالن ،اسارت
به دست میموران والیات آذربایجان و ارّان ،اسارت در دست دزدان و قافله گیچان ،بچف
و سچما و گچس نی ،فقچ و ت ندستی و تذابهای م تلف جان سالم به در بهچده اسهت،
شچح احوال ناگوارس را در این کتاب به سلک تیارت درآورده تها ههم آبهی باشهد بهچ
خاطچ نامموس خویش و هم بهظاهچ نامهای باشد بچای دوستی به نا «سعدالدین» که از
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او و سچنوشتش بی خیچ بوده است .در خالل تیارات سوزناک نسوی توجه او به مسائل
و امّهات نظچیات اخالقی ،دی ی و اتتقهادی بهه وضهوح دیهده میشهود .فقهدان فاهایل
اخالقی که در یک تعچیف کلی میتوان آنها را م شها و روسهای اخالقهی پسه دیده
نامید در بچابچ گستچس رذایل اخالقی که تیارت د از نفهی م شههای اخالقهی در جامعهه
انسانی در نفثهالمصدور شاکلر دیدگاه اخالقی نسوی را تمکیل دادهاند .درون مایه ههای
اخالقی این نویس ده ه مان د بسیاری دینچ از هم تچازان او در نثهچ مصه وع اول قهچآن و
س ت و سپس آموزه های اخالقی بچخاسته از اندیمر اشهعچی اسهت .در سهلطر اندیمهر
اشعچی بچ ذه یت این نویس ده تچدیدی نیست شچا که از نظهچ تهاری ی دوران او دوران
شیچگی جیچگچایی اشعچی بچ تقل معتزلی بوده و از سوی دینچ به ت وان نویس دة دربهار
خوارزمماهیان که حداقل در ظاهچ میچاث دار سه ت فکهچی خالفهت بغهداد بهوده انهد،
خدمت می کچده .در این جستار به طیقه ب دی ننچس نسوی به فایلتها و رذیلتهای
اخالقی میپچدازیم و شواهد هچ کدا را از متن نفثهالمصدور ارائه میک یم.
 -1-2-5یادكرد فضائل اخالقی
 -1-1-2-5وفاداری
یکی از مهمتچین اصول اخالقی در نزد نسوی وفاداری و حق ش اسی است .او که در
زمانهای زیسته که اخالق به ضچورت ایلغار مغول لندکوب هواهها و ههواجس تاتهاران
شده ،در مطاوی کال از وفهاداری سه ن میگویهد؛ یها ایهن کهه آن را در قالهب نقهش
ش صی خود در این گزارس به نمایش در میآورد .نویس ده در ابتدای گهزارس احهوال
خود آنجا که مجیور میشود از همشهچی و دوست دیچین خهود نجهم الهدین احمهد در
میانر راه خداحافظی ک د ،او را به حچکت از مسیچ مازندران به سهمت خچاسهان تچغیهب
میک د_که از بالی مغول بچک ار اسهت_ و خهود از راه ری بهه سهمت سهم ان حچکهت
میک د .در بیان این موضوع میگوید اک ون شهارسال است که ننچان اویهم و خیهچی از
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او ندار  .نمی دانم به مقصد رسید یا حوادث روزگار او را در خود گچفتار آورد .ننچانهی
نسوی را از این موضوع در سطور ذیل میتوان دید .این ب د مل ّص شیزی است که در
متن اصلی آمده است:
«نجم الدین احمد را ...وصیّت کچده بود که او راه مازندران گیچد که از گذر تاتار بها
جانیى است؛ خود به تچ

ریزها که داشت از ر راه سم ان گچفت و تا بیابانهک بها

خیچ که رسیده است و آنجا از گذر تاتار معوّق شده و شون بال را بهه حهوالى خهویش
محیط دیده ،پمت دست مىخاییده و بعد از آن معلو نیست و یها لیهت بدانسهتمى کهه
حال او به شه رسید؛ سچنوشت قااس در آن خطّه پا ب د گچدانید یا آبم ور مقسومش
با خاک زیدر رسانید و بالجمله از مدّت مفارقت تا امچوز ،شهار سال و شیزی است کهه
دیده بچ راه مانده است ،و از صادر و وارد تچسان تچسان ،پچسان پچسان احوال او بودها .
مق عى که دل خچس د گچداند ،نم ودها و ممیعى که غلّت ضمیچ ب ماند ،استماع نکهچده»
(نسوی. 9-11 :1389 ،
نمونهای دینچ از التزا اخالقی نویس ده به فایلت حق ش اسی و وفاداری آنجا است
که به سفارت جاللالدین نزد پادشاه ایوبی رفته است و از او استمداد میک د .در همهان
اوان خیچ میرسد که لمکچ مغول به نزدیکی خچگاه سهلطان جاللالهدین رسهیده اسهت.
پادشاه ایوبی که از اوضاع باخیچ بوده از نسوی درخواست میک د که ش هد روزی بمانهد
تا تکلیف سپاه جاللالدین روشن شود و آنناه پای در راه گهذارد .نسهوی کهه خهود از
اهمیت موضوع با خیچ است در حالی که خود را میفچییهد ،اصهچار بهچ رفهتن از درگهاه
پادشاه ایوبی و پیوستن به جاللالدین دارد .این وفهاداری نسهوی کهه بیشهک بهچای او
زیانهای دنیایی هم در پی داشت حکایت بزرجمهچ را فچایاد میآورد که از او «پچسیدند
که :کدا تزّ است با ذلّ پیوسته؟ گفت :آن تزّ که با خدمت سلطان است»(غزالهی:1315،
 . 122اختصاراً این موضوع را در ب د زیچ میتوان دید:

تحلیل محتوای نفثه المصدور نسوی 127 /
« درون به هزار دیده پچخون بچ پادشاه و ارکان دولهت و دوسهتان و یهاران و اتیهاع و
متعلّقان مىگچیست ،که :ألویل کلّ الویل (ع إنّ الّهذ تحهذرین قهد وقعها بهی قهچار و
ماطچب ،با دلى و شه دل! وَ ما أَدْراکَ ما هِیَهْ نارٌ حامِیَرٌ از خوف آنکه دیدار قو بها قیامهت
افتد ،ملتهب ،پیاپى اجازت انصچاف -و اگچشه تقهل از آن انحهچاف مهىنمهود -و دسهتور
اتادت -و هچ ش د سعادت از آن به هزار فچس گ بود -مىجستم ،و مىگفت« :مچگ به انیهوه
جمن است .در کو تو مچده به که از رو تو دور»( نسوی. 34-35: 1389 ،
نمونهای دینچ از وفاداری نویس ده به سلطان جاللالدین و ش اخت حق صحیت او:
«شوق مماهده طلعت همایون خداوند بچ نهات سو آن دیهار -و اگهچ خهود در
آتش مىبایست رفت -آتش پا مىگچدانید و هاد تقهل کهه بهه داللهت او از بیهدا
حیچت و ضاللت راه به دیهى توان بچد ،تحذیچ مىکچد ،که« :جان بچ کف دست تها کجها
میپویی؟» (همان96 :
و نمونهای دینچ در باب حق ش اسی از پادشاه ایوبی که نسوی را پهس از سهالها در
به دری در ک ف حمایت خود جا داد:
«ر وی به درگاه این خاندان میارک ،خداینان کچیم ،سلطان رحیم ،ملک مظفّهچ ،ال زال
ملکه قچین الدّوا  ،ما قچنت اللّیالى باألیّا  ،و تکاملت القچون باألتوا  ،و مدّت تلى اللّیهل
جالبیب الظّال  ،نهاد وَ إِذا رَأَیْتَ ثَمَّ رَأَیْتَ نَعِیماً وَ مُلْکاً کَیِیچاً و ای ک شههار سهال شهد،
َسهمَعُونَ فِیهها لَغْهواً وَ ال تَیْثِیمهاً انداختهها  ،و ایهن
که تصا القچار در این دارالقچارکه ال ی ْ
آستان را که تلى الحقیقر آشیان امانست ال فِیها غَوْلٌ وَ ال هُمْ تَ ْها یُ ْزَفُهونَ مهیوا خهود
ساخته ،م ظور نظچ رأفت و مممول انواع کچامت و تاطفت روزگار میگذرانم و از مهادّه
إنعا این پادشاه -که بىانقطاع باد -و مدد ق اتت مهن ،تهیش قهو دسهت داده اسهت»
(همان. 115-116 :
نسوی ظاهچاً در ه نا ننارس نفثهالمصدور میدانسته که سلطان جاللالهدین کمهته
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شده اما پذیچس این حقیقت بچای وی بسیار س نین بوده است .او در جهای جهای ایهن
کتاب از این که از م دو خود دور افتاده ،ابچاز ناخچس دی میک د ولی گویا در اواخهچ
کتاب که لحن استغاثه و تجز پیدا کچده کم کم حقیقت مچگ جاللالدین را میپهذیچد و
اینگونه گالیهای سوزناک از سچ وفاداری خطاب به م دو مقتول خود مینویسد:
«روز ننفت که حال آن دوست دست وس تصاریف دهچ آیا به شه رسیده اسهت و
هچگز به خاطچس ننذشت که آن در کماکش تغاییچ أحداث افتاده ،گوییا از ب هت شهه
دید .خود گیچ که بدان حدود ،اجچت قاصد بازپس ننذاشتها  ،بتوان گفهت کهه :ت هم
نیکى نیز ب کاشتها ؟! همانا به طاس گچدانى دست گچد م دومان من بچآورد  ،اینقهدر
دست داد  ،و به دریوزه اگچ با دوستان من رجوع کچد  ،آنقدر فچاهم بیامد  .اگچشهه
از بو العجب باز ایّا دست پاک و حقّه تهى ماندها و از مئین و ألوف ،مان ده صفچ ،بچ
هی آمده ،حقّ سعى به نیکی توانم گزارد» (نسوی. 122-123: 1389 ،
-2-1-2-5آزادگی و مرگ
در مطاوی کال نسوی ارزس مچگ همچاه با حچّیّت و تل ی ذلت زندگی اسهارتبار،
بارها مورد نظچ نویس ده بوده است .از شواهد شعچ و نثچ تچبی که به ت وان اس اد بهچون
مت ی از آنها بهچه گچفته ش ین بچ میآید که اهمیت این فاهیلت اخالقهی کهه از نتهایو
فایلت تا تچی به نا شجاتت است در نزد نویس ده کامالً مکموف بوده است .این که
نسوی مچگ را فایلت دانسته الیته به نسیت شچایط حاکم بچ زمانر اوست .طییعی اسهت
که اگچ انسان آزاده بچ دوراهی انت اب زندگی ذلت بار و کمته شدن به دسهت دشهمن قهچار
گیچد مچگ با همر تل ی و دش واری که دارد و با همر نکوهمی کهه احیانهاً آن انسهان آزاده
پیش از انت اب از مچگ کچده است ،انت اب بچتچ او تواند بود .این نکتهه سهوای ایهن کهه در
تعالیم دی ی و مذهیی امچی پسه دیده و ممهارٌالیه بهوده در حکمتهها و مثلههای فارسهی و
تچبی نیز سابقر فچاوان دارد .نسوی در حوزة ادبیات و ننارس بین بزرگی و تهزّ و نعمهت و
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جاه و قیول مچگ رویاروی دومی را تیلیغ کچده و تچجیح داده است حتهی اگهچ خهود تامهل
بدان نیوده باشد .این نکته را از این شاهد تچبی که در متن کتهاب آمهده مهی تهوان دریافهت:
«هما خطّتا :إمّا إسار و م ّر /و إمّا د  ،و القتل بالحچّ أجدر» (نسوی37 :1389 ،
نمونههای دینچ:
«در آن وقت که دینچان تمق مىباخت د ،اسپ تاخته ،تا به هچجانب که دوانید  ،بهال
را گچد خویش درآمده دید  .لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَهلٌ مِهنَ ال َّهارِ وَ مِهنْ تَحْهتِهِمْ ظُلَهلٌ ذلِهکَ
یُ َوِّفُ اللَّهُ بِهِ تِیادَهُ یا تِیادِ فَاتَّقُونِ .مچگ را با همه ناخوشى بها دل خهوس کهچده و بهه
قاا از بن گوس رضا داده و کار -دور از همه دوستان -ش ان ت گ شده بود که از تاتار
در تاتار مهىگهچی تم و از ایهن طایفهه کهه پهس پمهت بودنهد ،رو بهه طایفهها کهه
رویارو بودند ،مىنهاد و هچش د سعادت شهادت کهه سهعدا را غایهت أم یّهت و کمهال
ارادت است وَ فِی ذلِکَ فَلْیَتَ افَسِ الْمُتَ افِسُونَ نه سهل است و حیّذا آن نفس کهه مچتیهه
تالى أَ حْیا ٌ تِ ْدَ رَبِّهِمْ یُچْزَقُونَ فَچِحِینَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَاْلِهِ را اهل است؛ فتک فظیع و
سفک ش یع دشوار مىداشتم و آنکه قالب مسکین که مسکن روح نازنین است ،تمهچ
مصاحب جان شیچین بوده و در گچ و سچد و خیچ و شچ موافقت و مساتدت او نموده،
در حوصله ضیاع و کماکش سیاع باید بود ،صعب مىشمچد» (همان. 53-54:
نمونهای دینچ:
«شون خدنگ مچگ هچ آی ه بچ جان خوردنی است ،آن به که خود را نمهانه تهار و ن هگ
ننچدانى .شه مىدانى که در این رباط خچاب -اگچ بسیار بمانى -نمهانى و در ههی حسهاب
نى که سالى ش د -به حالى که بدان بیاید گچیست -مىبیاید زیست» (همان. 87 :
 -3-1-2-5دوستی و مهر
در اوج گچفتاریها و ناکامیها هم باید امیهد داشهت .ایهن پیها نسهوی اسهت آنجها کهه
نمیخواهد کامالً تسلیم باد سچد یهیس و نومیهدی شهود .از آنجها کهه نهوع و نحهوة تچبیهت
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اجتماتی امثال نسوی بسیار تحت تیثیچ تچبیت درباری اسهت ،حقش اسهی و یهادکچد الطهاف
م دو از وظایف اخالقی اوست و آنجا که ناامیدی او را در بهچ گچفتهه ،روزنهر امیهدس بهه
مچدی از مچدان دربار و وزیهچی از خیهل وزرای سهلطانی اسهت .دوسهت و رفیقهی بهه نها
سعدالدین وزیچ که خطاب به او میگوید« :شون تو هستی همه هست» (نسوی. 8 :1389 ،
«منو که شقیقى نیست که به غم و اندوه متیثّچ شود .شفیقى ندار که بهه بهد و نیهک
اندوهنین و مستیمچ گچدد ربّ أ لک یهواک لم یلده أباک» (همان .
 -4-1-2-5فضائل در قالب شواهد
نسوی گاه در بچخی موارد نظچیه اخالقی خود را از خالل امثال و ابیات شعچی بیهان
می ک د .در حقیقت شواهد شعچی در نثچ نسوی کارکچدی ش د سویه دارند .از یهک سهو
فال و بچاتت نویس ده را در نظم و نثچ نمان میده د ،از سوی دینچ بها متهون گذشهته

در ارتیاط د و این همان شیزی است که م تقدان بهدان بی امت یهت ادبهی (Intertextuality

میگوی د و از سویی نیز مییّن نظچیه ادبی ،فکچی و اخالقی نویس دهاند .بچای مثهال آنجها کهه
از سعادت شهادت س ن میگوید با تکیهه بهچ مَثَهل تچبهی؛ «أل ّهار وال العهار و ألسهیف و ال
الحیف» (همان 16 :و آنجا که از وجوب احتیاط و تد اتتماد به مچد زمانه حهچف میزنهد
مَثَل؛ «الحز سو الظن» (همان 22 :را به کار میگیچد.
در خالل نثچ نفثهالمصدور با توجه بهه زمی هر حهاکم در روایهت نسهوی ،گزارهههای
امیدب ش و مثیت که به وجود فاائل اخالقی اشاره داشته باشد ،کمتهچ دیهده میشهود.
هچشه هست س ن از ییس و رذیلت و نهامچادی اسهت و ایهن زمی هر غالهب در کتهاب
نفثهالمصدور است .در ادامر بحث به یادکچد بچخی از مهمتچین رذیلهت ههای غالهب در
تصچ او می پچدازیم.
 -2-2-5یادكرد رذایل اخالقی
 -1-2-2-5بی وفایی و قطع صله ارحام
در هچ صفحهای از نفثهالمصدور اشارات مسهتقیم و غیچمسهتقیم بهه محهو فاهائل و
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شیوع رذائل اخالقی دیده میشود .نسوی این فاجعه را نتیجر روی کار آمدن شممهیچ و
از میان رفتن انصاف و مچوت در میان مچدمان میدانهد .طییعهی اسهت کهه در پهی یهک
هجو گستچده که الیته به قصد کمورگمایی و دستیابی به م ابع تهازة ثهچوت صهورت
گچفته آنچه بچای قو مهاجم اهمیتی ندارد حف سامان تمدنی و جان آحاد قو مغلهوب
است .انتظار شیوع ناه جاری های اخالقی را از هچکه بتوان داشت از مغوالن که غیهچ از
خون و شممیچ زبان دینچی نمیدانست د الیته نمیتوان داشت .در خصوص قطع ارحها
که نتیجر م طقی ایلغار مغول است به ش د مورد اشاره میشود:
«تا قاطع أرحا حیات ،یع ى سیف در کار آمده ،صلت رحم بههکلّى مهدروس شهده»
(نسوی. 2: 1389 ،
«مهچبانى نیست که دلپچداز را شاید .اگچ کارد شدّت به اسهت وان رسهیده اسهت و
کار مح ت به جان انجامیده ،مصابچت نما  .شه ،دلسوز نهدار کهه موافقهت نمایهد»
(همان5:؛ نیز 6و . 66
 -2-2-2-5نسوی و فلسفۀ صور تمثیلی
در باور نسوی آسمانها در سچنوشهت انسهان دخیهل و واسهطر سهامان امورنهد(نک.
موضوع فلسفر صور تمثیلی در شاینان203 :1383،؛ فچای . 178 :1377 ،او معتقد است
که در مسیچ حیات نه کوشش و ارادة انسانی بلکه اقیهال و قاهای آسهمانی نهاظم امهور
است (بالجدّ ال بالکدّ  .بچ همین اساس م می بسیاری از گهزارهههای تهاطفی نسهوی در
خصوص گله و شکایت از زمین و زمهان بهه همهین بهاور اسهطورهای بهچ میگهچدد .او
ناکامیها و ج گ و تیاهیای را که در دورة حکومت جاللالدین اتفاق افتهاده محصهول
دخالت روزگار و آسمان و افالک میداند .نسهوی نیهز مان هد اغلهب مسهلمانان اشهعچی
مسلک ،زمانه را فاتل شچی می بی د که در قچن هفتم ایچان و جهان اسال را به تیغ مغول
سپچد .او در این زمی ه میگوید:
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«از ارتفاع خچمن سپهچ بچخوردار مجو که ناپایدار است .از تین مزیّف مهچ کیسه
بچمدوز که جوزایى کم تیار است کچه ت د فلک را هیو رایو بچ وفهق مهچا را نکهچده
است .تو سن بدلنا شچ را هی صاحب سعادت تادت بد از سچ بیهچون نیهچده اسهت.
گچدون دون پچور ،هی کسچ را بىکسچ ننذاشهته .جههان جههان ،ههی تیّهع را تیهع
ننمته است» (نسوی. 49 :1389 ،
از این نمونه گالیه از روزگار و انداختن بار گ اه آدمیان به گچدن آن در نفثهالمصدور
به وفور دیده میشود .به نسیت حجم کتاب می توان قاطعانه گفت که این بهاور سهلطر
جدی بچ نثچ نسوی دارد و اندیمر مچکزی او را سامان میدهد.
 -3-2-2-5رذیلت برخی دولتمردان خوارزمشاهی
نسوی در گزارس م تصچ خود به کچّات از بچخی دوسهتان و دولهتمچدان آشه ا یهاد
میک د که نه ت ها او را پ اه ندادند بلکه بچ سچس تیچ و شممیچ باریدند و تسهس وار در
تعقیب او بودند .او در این گزارس به مقهابح افعهال افهچادی شهون ابوالقاسهم ج هدی،
اوتچخان ،جمال تلی تچاقی و صاحب آمد اشاره میک د و در بیان رذایهل آنهها قلهم را
به خمم بچ کاغذ میراند .بچ اساس آنچه از فحوای کال نسوی مستفاد می شود؛ از آنجا
که اوضاع ناپایدار جهان اسال در ه نامر حمالت مغوالن ثیات سیاسهی و اجتمهاتی را
بچهم زده بود ،بچخی از این دولت مچدان به طمع دستیابی به م ابع مهالی بیمهتچ یها پیهدا
کچدن قچب و مکانتی در نزد سپاه غالب به خیانت به م دو خهود محمهد خوارزممهاه
روی آوردند و بچخی دینچ نیز صچفاً کوشیدند که از این آب گهل آلهود مهاهی بنیچنهد.
نسوی این گچوه را نکوهش می ک د و کچدار ایمان را مغایچ با اصل وفاداری به م هدو
و مچد می داند .با توجه به شهچایط اجتمهاتی و سیاسهی روزگهاری کهه نسهوی در آن
میزیست و با ت ایت به این که نسوی از درباریان و م تسیان به سلطان بوده ،وجود کی ه
توزیها و حسادتها و تداوتها در افچادی کهه او را روزی مهانعی بهچ سهچ راه خهود
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میدیدند بعید به نظچ نمیرسد .قصد از ننارس ایهن ب هش نحهوة اشهاره او بهه رذایهل
اخالقی است و نه داوری در این باب پس به ذکچ ش د نمونه بس ده میشود.
-1-3-2-2-5در نکوهش صاحب آمِد:
در گزارس نسوی انتظارات اخالقی بچ اساس نظچیات حکمای قهدیم غالیهاً بهچآورده
نمده .نفثه المصدور روایتی است از بی اخالقی و رواج رذایل در قچن هفتم هجهچی .در
رواج رذایل در آن تصچ دو دسته ممارکت دارند؛ سپاه مهاجم مغول؛ و طچفهای مقابل
آن سپاه .در شچایطی که اتحاد و انسجا بین مسلمانان میتوانست گچه از کار بنمهاید و
دست کم از وقوع فجایع انسانی تا حد زیادی بکاهد ،خودِ مچد و گاه زمامداران آنهها،
به دلیل ناپایداری اوضاع دست به هچ اقدا غیهچ اخالقهی میزدنهد .کارههایی از بچخهی
حک ا مسلمان در این گزارس سچ زده که هچگز اخالقی و انسانی نیست .نظیچ آن ب ش
از گزارس نسوی که مقابح افعال صاحب آمِد را در فچوختن زن و فچزنهد مسهلمانان در
بازار بچده فچوشان به تصویچ میکمد:
«شهچ از أیامى بها شهوهچ جوشهان و خلقهى از یتهامى بها مهادر و پهدر خچوشهان.
جنچگوشه مسلمانان را شون سیایا شچک در ن ّاس بهه ثمهن ب هس مهىفچوخهت و پهدر
مىگچیست .خانه به کاال کسانکه از مچوّت دور است -آراسته کچد ،و خزی هه بهه مهال بهی
کسان -که در مذهب فتوّت محظور است -ماالمال گچدانید» (نسوی. 60-61 :1389 ،
در باب فچیبکاری صاحب آمِد و رذالت او نسوی خممنی انه قلم بچ کاغهذ میرانهد
به گونهای که نمیتوان به درستی خمم او را از مایههای حسادت تههی دانسهت امها بها
توجه به پاراگچاف باال و خیانت صاحب آمِد در حق زن و فچزنهد مسهلمانان (اگهچ ایهن
گزارس خالی از شائیه باشد میتوان گفت که این حاکم به جای این کهه پمهت و پ هاه
مسلمانان باشد ،رودرروی آنان ایسهتاده اسهت .نسهوی در خصهوص جاینهاه ریاکارنهر
صاحب آمِد در دستناه جالل الدین میگوید:
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« رسوالن حاچت و صادر و وارد درگاه را در آن مدّت ،رغیه أو رهیه ،رطب اللّسان
داشته بود و انواع ب دگى و افن دگى و تواضع و ت مّع کهه از آن ،ظهاهچبین بهچ صهفا
نیّت در وال تیودیّت استدالل ک د ،تقدیم کچده و از حاهچت بهه مواتیهد کهه از آن
کیسه استظهار بچ توان دوخت و بچ آن کمچ تیودیّهت بهچ تهوان بسهت ،موتهود بهوده»...
(نسوی. 59 :1389 ،
-2-3-2-2-5در بیان نفاق وزیر ابوالقاسم جَندی:
«ا بس که به انواع تلطّف گچد دل او بچآمد و از گ اه ناکچده استغفار و اتتذار نمهود
(ع و أتجز ما حاولت إرضا حاسد .امچوز به أیمان و مواثیق صفا کلّى ظهاهچ کهچد
و فچدا که تجچبت رفتى لَعَمْچُکَ إِنَّهُمْ لَفِی سَکْچَتِهِمْ یَعْمَهُهونَ در کمهین فچصهت خزیهده،
کمان قصد تا گوس کمیده و از حیائل مکچ و مکیدت هزار گونه دا جهت کسهچ حهال
من نصب کچده» (همان. 13:
-3-3-2-2-5در نکوهش اوترخان:
«زما بسط و قیو ،لیلقى قدرا مقدورا ،و لِیَقْاِیَ اللَّهُ أَمْچاً کانَ مَفْعُولًا به م ّثهى ،نهه
مصهاع و دلیهچان قهچّاع فچمهانروایهى و
مچد نه زنى ،داده ،و روباه خدّاع را بهچ شهیچان ّ
کارفچمایى اثیات کچده (ع و یا بؤس أسد ذلّلت للثّعالب و بعد از آن بهه تثقیهف نیهزه و
تیچ و تحدید و محادثت س ان و شممیچ ممغول شهده و از مطاولهت کهه مهىنمهود ،بهه
مصاولت بازآمده و مساورت را بچ مصابچت اختیار کچده»(همان. 37 :
-4-3-2-2-5در قدح جمال علی عراقی:
«صاحب م صب ناگهان ،خواجه نابیوسان ،نان مچدمهان بهه دبیچسهتان بهچده و دوات
دینچان به دیوان آورده هچ خیّاز که دبیچیش فچموده ،نهانش در انیهان نههاده و پهیش ههچ
محچّر که خچیطهکمى کچده ،سچ جوال بازداشته ،خلیع العذار ،تذار در خهدمت تهار
تچاق سیز کچده ،و تا آبى بچ رو کار بازآورد ،آب از دیده رفتهه .تها بهه طلهب م صهب
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بچخاسته ،بس به رو خفته .مذلّت شارپایى بسیار کمیده ،تا از م زلت خچ فچاتهچ آمهده.
در تچاق بسى پچده در ورزیده ،تا به نهاوند کارس باال گچفتهه .نهچ و درشهت فهچاوان
شمیده ،تا به تصدّر رسیده .بسى انیانچه نچ کچده ،تا ه نامه تمل گچ کهچده .پهدر تها
ندان د کیست ،خود را أبوالجمال نویسد ،و بچادر تا نم اس د کهه کیسهت ،خهود را أخهو
تلى گوید»( نسوی76: 1389 ،؛ نیز . 77
-5-3-2-2-5در قدح احمد ارموی:
«احمد أرمو آن گاوریش خچ طیع که به همه وجوه رشته بدست او داده بهود و بهه
رسن او فچو شاه رفته و دینچ سهل قیاد سست شلوار ،بوقا ،غال بغد که در آن فتچت
از فتور دینچان ،خویمتن را امیچ کچده بود ،بچهم نهاد و تقچیچ کچده و به دمدمه و افسون
بچ آن قلتیان میبون دمید ،که :فالن آمد و به هچجایى که مظ ّه بهود ،پادشهاه را جسهت و
شون شب مح ت را سحچ ندید ،تز شا مصمّم گچدانید و هچ آی ه آنجا تقچیچ خواهد
کچد ،که :ملک تجم خچیدهای است ،که به جانها خچیدهاند و ای هک بهىشهوهچ اسهت»
(همان. 85 :
غچ

از نقل ب دهای باال گزارشی از احوال م تسیان بهه درگهاه از م ظهچ نثهچ نسهوی

است و الیته با توجه به نیود دالیل و شهواهد کهافی در خصهوص بچخهی قاهاوتهای
نویس ده نمی توان مذمومان این ب دها را یکسچه تیاه کار و گ اه آلود دانسهت و شهه بسها
شائیر حقد و حسد که خهود از رذایهل اخالقهی اسهت ،نویسه ده را بهه ننهارس ش هین
گزارههایی واداشته باشد ولی از آنجا کهه دسهتور کهار ننارنهده در ایهن تحقیهق تحلیهل
محتوای نفثه المصدور بوده است ،اصل را بچ صدق گزارههای او نههاده و بهچ ایهن می ها
تحلیل می ک د.
 -4-2-2-5مرگ مسلمانی و بی اعتنایی مردم به احوال یکدیگر
نسوی میگوید مچد در بحیوحر ج گ و خونچیزی نه ت ها به فکهچ یکهدینچ نیودنهد
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بلکه اصل اتتماد و مسلمانی در بین آنها به کلی از میان رفته بود به نحوی که اگهچ بهی
پ اهی به آنان پ اه میآورد ،در بچ روی او میبست د .او در این مورد اتفهاقی را کهه بهچای
خودس افتاده روایت میک د و از نامچدمی اهل کالتهای شکوه میک د که در سهچما او را
پ اه ندادند تا در خچابهای دشار تب و تفونت شد.
«سحچگهان که نفس سچ به مهچ صیح سچد مهچ آغازید ،سهپیده د سهچد بهه تهدریو
دهن باز کچد ،خویمتن به خچابها انداخته بود  ،پیش هچ آفچیده که حاضچ شد  ،شهون
سعادتم از پیش فچابچاند؛ به در هچ خانه که رفتم ،شون کار من فچوبسته بود؛ قصّه حهال
بچ هچکه خواند  :کَیَنْ لَمْ یَسْمَعْها کَهیَنَّ فِهی أُذُنَیْههِ وَقْهچاً» تاقیهت کهار ،از آن خچابهه بهه
مصطیها راضى شد  .ور در حال به رسم استغفار در قد افتاد و ألم ،بچ سییل اتتذار،
بچپا ایستاد .آتش تب به دمى که در شب واقعه تافتهه بهود ،افچوختهه شهد .گوشهت و
پوست ش ان از هچدو پا درآمد ،که اننمتها مان د أصابع مهذر بچه هه مانهد و کهف
شون پ جه مچیمى تار شد» (نسوی. 92-93 :1389 ،
ظلههم راهزنههان بههه مههچد در تچصههات نیههچد و غههارت امههوال بههی پ اهههان بههه ه نهها
پ اهجویی(همان ، 11:خیانت مچد گ جه با کارگزاران خوارز شهاهی و سهچبچیدن آنهها
بههچای نمههان دادن خههوس خ هدمتی بههه مغوالن(همههان ، 23-25:فههچوختن زن و فچزنههد
مسلمانان در بازار بچده فچوشان توسط حاکم آمِد(همان ، 60:غارت اموال دولتی توسهط
مچد (همان 64 :و ضعیف کمی تیاران(همهان 103 :ب شههایی اسهت از تیاهیههای
روزگار نویس ده و خمم او از رواج ش ین رذیلتهای اخالقی.
 -5-2-2-5خیانت در امانت
بدیهی است که در ش ین اوضاع ،رسو و قواتد متداول اخالقهی از میهان مهیرود و
غالیاً هچکس به فکچ خویمهتن اسهت .یکهی از زمی هههای گالیهه بچاننیهز نفثهالمصهدور
موضوع خیانت در امانت است .در وانفسایی که نسوی با رتایت جوانهب اخهالق و در
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میان هجو قافله گیچان و غارتنچان که بهه قهول خهود او مان هد تقهاب در نهانناههها و
گچدنهها کمین کچده بودند ،خزانههای را کهه بهه صهورت امانهت در اختیهار داشهت بهه
جاللالدین رساند (درحالی که میتوانست ش ین نک د و در این بی ثیاتی آن را بچدارد و
به گوشهای بنچیزد دیدن انسانهایی که بهجد در امانت خیانت میورزنهد بهس دلآزار
است .او در ب می از گزارس خود به طچیق ط ز و تس چ میگوید:
«را بچ آن قچار گچفته که فیما بعد دستناه [از] وزیچان شمم به آز شسته ،که شهچ و
آزر ندان د ،خالى ندارند و در مستقیل خانه بىگچبه و خزانه بىحیّه ننذارند .اگچشه در
ألاهچورات
م اکحت شغل استیفا کفات ،کفایت اتتیار کچدن واجب بود ،تزجیه وقت را ،و ّ
تییح المحظورات ،بدو تفویو فچمودند و اتتماد در آن شغل که امانهت از شهچایط آن اسهت
(ع یع ى که به دزد مىسپار کاال ،بچ این بزرگ! نمود (»...نسوی. 77-78 :1389 ،
اصل اساسی و الیتغیچ بچای نسوی این است که امانت را حتی بهه قیمهت جهان بایهد
حف کچد و باید به اهلش سپچد اما این خصلت را در سیاست مداران و وزرا و م میانی
که هچ یک در بحیوحر ج گ و گچیز جاللالهدین بها مغهوالن ،گوشههای از مملکهت را
گچفته ،به شپاول ممغول د ،نمیبی د از آن رو فچیاد بچ میآورد و این اخهالق ممهدوح را
بچ باد رفته میبی د.
 -6-2-2-5خطای سلطان در تمهید نبرد
نسوی تلی رغم ارادت تامی که به سلطان جاللالدین دارد در ب شهایی از گهزارس
خود شارهای از بازگویی بچخی خطاها و مقابح اخالقی او نمیبی د .در نظچیه اخالقهی-
تچبیتی حکمای قدیم ،سیاست مدن و تدبیچ امور کمور از اولین ویژگیههای حهاکم ههچ
مملکت است .این اصل خدشه ناپذیچ در مواضع و مواقعی از سوی سلطان جاللالهدین
نادیده گچفته میشود .او در حالی که سپاه مغول به حدود اردوگهاهش رسهیده ،ممهغول
تیش و نوس است .نسوی این کار سلطان را بی تدبیچی در کهار ملهک میدانهد و او را
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سچزنش میک د .شاید بتوان این تکس العمل سهلطان جاللالهدین در بچابهچ مغهوالن را
تکس العملی روانی در بچابچ شکستی محتو دانسهت .سهلطانی کهه ب هش تمهدهای از
سپاهش را از دست داده و ماهها در بچابچ مغوالن از روس ج گ و گچیهز اسهتفاده کهچده
هم خودس و هم سپاهش خسته و فچسوده شدهاند و احتماالً در مقطعی که نسوی آنها
را مالمت میک د دینچ از نظچ روحی کمش اندیمیدن و تدبیچ امهچ ج هگ ندارنهد ولهی
نسوی این را بچ نمیتابد و در باب آنها این گونه میگوید:
«دوازده روز مهلت به موغان که به استعچا

جیهوس و تسهاکچ و تثقیهف ذوابهل و

تحدید بواتچ ممغول بایستى بود ،از ابتدا صیاح تا انتها رواح ،به صید آهو و خهچبط
بچمىنمست و به ضچب نا و بچبط غیوق با صیوح مىپیوست؛ به نغمات خسهچوانى از
نقمات خسچوانه متغافل شده و به أوتار مالهى از أوطار پادشاهى متماغل گمته ،سهچود
رود درود سلط ت او مىداد ،و او غافل؛ أغانى مغانى بچ مثالث و مثانى مچثیهه جهانیهانى
او مىخواند ،و او بی خیچ؛ صچاحى غچغچه در گلو افن ده ،نوحهه کهار او مهىکهچد ،و او
قهقهه مىپ داشت .پیاله به خون دل به حال او مهىگچیسهت ،و او قههوه مهىانناشهت»(
نسوی. 17-18 :1389 ،
در جایی دینچ در همین موضوع میگوید:
«به خواب غفلت پهلو بچ بستچ تنآسهانى نههاده و طایفهها در شهچاب ارغهوانى دور
دوستکانى درداده ،تا تاقیت تنآسانى هچاسانى بار آورده و دوستکانى دشمنکامى .یهک
روز که خ دید ،که سالى ننچیست؟! در وقت تطعطه کفهاح و حمحمهه جیهاد و قعقعهه
سالح و ولوله أج اد ،قلقل جا مى و شپچاپ بوس و شمچش قلیهه و فمهفش شهلوار
ب د گزیده ،و ه نا تجفاف مغفچ زیچ لحاف و بستچ خزیده و طچفه آنکهه مهن ب هده کهه
شون آهو دا دریده و مچغ قفص شکسته آمهده بهود و در تحهذیچ آن همهه میالغهت
مىنمود  ،شون همه ابلهان ،إلحاقا للفچد باألتمّ ،در شهچ کوران دست بدیهده بازنههاد و
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مصلحت کلّى فچا آب داد .اجل دو اسپه درپى ،تقاب تقاب در شهتاب و مجلهس اتلهى
در شچاب .نه گ جان شکچ در آه گ و ایمان در نوا و آه گ .أرقم آفت در قصد جهان
بی درنگ و ایمان در زخمه و تچنگ»( نسوی. 40-41 :1389 ،
غزالی در باب غفلت پادشاه از مصالح دنیوی و اخچوی پ دنامهای دارد که در ب مهی
از آن که مچبوط به باب تغافل پادشاه از وظایف دی ی و دنیایی خویش است ایهن گونهه
میگوید ،گویی جاللالدین و کار او را بهه رأی العهین دیهده بهوده اسهت« :احمهقتچ و
نادانتچ از تو کیست که مَثَل تو مَثَل کسی است که به خ هده و بهازی ممهغول باشهد در
وقتی که لمکچ گچان بچ در شهچی م تظچ ایستاده و کسی را فچستاده باش د که او را گچفته
بیچند و هالک ک د» (غزالی ،بی تا. 21 :
نتیجه
نسوی با ننارس این اثچ رقت اننیز مقولر تچس و ایجاد حس شفقت در خوان ده را کهه
در فن شعچ ارسطو(رک .زرین کوب1369،الف 135-136 :بدان توجه جهدی شهده بهه
شکلی ماهچانه به خوان ده م تقل کچده است .زمان ننارس این اثچ حدود شهار سال بعهد
از آخچین درگیچیها و تعقیب و گچیزهای جاللالدین و همچاهانش با سپاه مغهول بهوده
است .این گزارس در شچایطی نسیتاً پایدار نوشته شده است و ساده اندیمی اسهت اگهچ
تصور ک یم نسوی در بحیوحر ج گ و گچیز دست به ایهن کهار زده اسهت .در گهزارس
نسوی یقی اً رخدادهای تاری ی از م ظچ او و بچ اساس نظچیات ،دانش و انتظهارات او از
زندگی ارائه شده اسهت .نسهوی گهاه بهه م تسهیان حکومهت و صهاحیان م اصهب (کهه
تعدادشان کم هم نیست میتازد و آنها را ممتی دون بی تدبیچ و پست فطهچت متملهق
معچفی میک د .این جیهه گیچی او را در بچابچ بچخی از افچاد نمیتوان خهالی از شهائیه و
بغو دانست تلی ال صوص که اغلب مذمومان وی افچادی بودهاند که در گچیز از بچابچ
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مغوالن و رسیدن به سلطان جاللالدین نسوی را یاری نکچدند و حتی بعااً او را شهک جه و
آزار هم دادند (رک .نسوی 86 :1389 ،به بعد  .به همهین دلیهل تچدیهد در صهحت انتسهاب
بچخی اوصاف رذیله اخالقی که به بچخی از این افچاد میدهد ضچوری است.
در بچرسی متن نفثهالمصدور زیدری نسوی از م ظچ مسائل اخالقی ،کوشش شهد کهه
سچشممههای نظچیات اخالقی نویس ده ش اسایی شود .بچ این اساس دریافتیم که:
 .1اصلیتچین و اولین سچشممر اخالق در نظچ زیدری قهچآن مجیهد و آموزهههای
شچیعت میین است .نسوی به سیب تسلط شنفت بهچ قهچآن مجیهد ،حهدیث و امثهال و
حکم تچبی فاائل اخالقی را همان روسها و م شهای بچخاسته از آموزهههای الههی و
دی ی و تمل به آنها را رسالت هچ انسان مهومن و معتقهد میدانهد .او فاهائل و رذائهل
اخالقی را اموری از پیش تعیین شده میداند و انسهان را در تمهل بهه آنهها موجهودی
وظیفه گچا تلقی میک د .شواهدی که از قچآن مجید و از امثال و حکهم تچبهی در ضهمن
متن نفثهالمصدور م درج است ،نمان میدهد کهه حسهن و قهیح افعهال در نظهچ نسهوی
نسیت مستقیمی با حکمت دی ی دارد .دومین سچشممه اخالق ش اسی و اخالق گچایهی
در م ظچ نسوی آرای اندیمم دان مسلمان است که آنها نیز آموزههای خود را بهه قهچآن
(ص

مجید و س ت نیوی

مست د کچدهاند .آرای غزالهی و خواجهه نصهیچالدین طوسهی بهه

ت وان دو معلم بچجستر اخالق اسالمی در سیچ تطور و شهکل گیهچی نظچیهات اخالقهی
امت اسالمی در گذشتر ادبی ما بسیار موثچ بوده است.
 .2نسوی به مسائل و مصائب حیات خود در گیچو دار نیچد بها مغهوالن ،اخهالق را
امچی الز  ،الیتغیچ و غیچ قابل تفسیچ میداند و درست از همین روست که در وظیفه بهه
سجیر امانت داری در بحیوحر ج گ با استمهاد به کچیمه قچآنی تا سچحد مهچگ تهالس
میک د .او در حالی که به راحتی میتوانسته خزانهای را که میمور به رساندنش به دسهت
جاللالدین بوده بچای خود بچدارد و بنچیزد ،نهایت همت خود را به خچج میدهد تا آن
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را به پادشاه بچساند .او از بی تدالتی ،بی نظمی ،تملق ،تقلب احوال سیاسهتمداران و بهی
تدبیچی جاللالدین در نیچد گالیه میک د و تلی رغم این که به ندرت به اندک خصهائل
نیک بچجای مانده اشاره دارد ،بچ مچگ فایلتها نوحه سچ میدهد.
 .3مسائل روانی ناشی از انعکاس مصائب در نفثهالمصدور باتث شده که گزارههای
این متن بوی انفعال و شکست بده د .ادبیات نسوی ادبیات م میان تصچ خود اسهت و
با تکیه به دانشهای بالغی توانسته مت ی ممحون از تک یکهای ادبی و زبانی خلق ک هد
لکن پمتییانی نظچیه ایدئولوژیک و سیاسی وی از متن سیب شده تا این انما بهه ت هوان
یک گزارس احوال انسانی( ونه ش صی در ه نامر ایلغار مغول تلقی شود .خوان ده بها
خواندن متن نسوی بیش از آن که به ممکالت ش صی او توجه ک د با تصهویچگچیهای
استادانه او از فجایع مغول و نیز بی حمیتی حکا اسالمی تصچ مواجه میشهود .از ایهن
م ظچ باید گفت این اثچ از یک اتوبیوگچافی فچاتچ است.
 .4اخالق در روایت نفثهالمصدور امچی است که در غالهب ب هش ههای گهزارس،
بچباد رفته است .از نیود اخالق و فقدان سجایای اخالقی در گزارس نسوی میتهوان بهه
خال بزرگ اجتماتی تصچ مغول پی بچد و به حکم «ادب از که آموختی؟ از بی ادبهان»
میتوان به ش اخت دقیق تچی از اخالق ایچانی -اسالمی در مقاطع ممهابه تهاری ی نائهل
شد .نسوی و کتابش دو نوسداروی تلخ ادبیات فارسی انهد .دو ت صهچی کهه نیودشهان
سیب میشود ب ش مهمی از تاریخ آسیای غچبی در ه نامر مغوالن را نم اسیم.
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