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چکیده
انسانی به بررسـی رفتـار   متقابلهاياي اجتماعی است که با تأکید بر کنشنظریهکنش متقابل نمادین 

جامعه ) افکارمانند(مشاهده مشاهده و غیرقابلقابلهايفعالیتپردازد. در این نظریهافراد اجتماع می
شود. در این پژوهش به روشـی توصـیفی تحلیلـی، الگوهـاي رفتـاري نویسـنده کتـاب       بررسی می

الدین ترین آثار تاریخی و ادبی نیمه اول قرن هفتم هجري نوشته شهابالمصدور یکی از برجستهنفثه
محمد خرندزي زیدري نسوي و تفاوت آن با الگوهاي پیدا و پنهان سایر افراد همان جامعـه تحلیـل   

سـیک در  شده است. این پژوهش نخستین گام در بازتاباندن نظریه کنش متقابل نمادین بـر اثـري کال  
شـناختی در متنـی کهـن    اي جامعهایران است. چارچوب نظري پژوهش مفروض بر بازخوانی نظریه

پایانی حکومت خوارزمشاهیان نشان داده شـده  دورهاست که در آن رابطه اجتماعی جامعه ایرانی در
اجتمـاعی  شـود کـه رفتارهـاي    است. با انعکاس نظریه کنش متقابل نمادین در این اثر نشان داده مـی 

تنیـده  الگوهاي درهمدار واجدنویسنده، مردم، سلطان خوارزمشاهی و مغوالن از طریق نمادهاي معنی
نهد.را بنیان میجامعهها وگروهمتقابل و متمایزاست که کنش
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 زيـدري نسـوي،   ،المصـدور  نفثـه  جـرج هربـرت ميـد،    كنش متقابـل نمـادين،   واژگان كليدي:
  ادبيات شناسي جامعه

 
  مقدمه -1

 جوامع هاي آموزه از برآمده هايي نظريه و شناسي جامعه آراي براساس فارسي كهن متون بررسي
 اي رشـته  بـين  مباحث به مند عالقه ادبي پژوهشگران و شناسان جامعه برخي توجه مورد معاصر
 هاي نظريه انعطاف قابل و فراگير وجوه دتوان مي هايي پژوهش چنين سويي از. است گرفته قرار

 بـوده  معاصـر  جوامـع  كـنش  پايه بر ها آن دهنده شكل عوامل كه دهد نشان را تاريخي اجتماعي
هايي بـر بنيـاد سـودمندي     شناختي چنين نظريه شناسان وجه هستي در واقع از نظر جامعه. است
 تحليل از سويي ديگر  ).330:1386 (ريترز، استدرك جهان واقعي  براي كمك در جهت ها آن

 شناسـي  جامعهآثاري برجسته در حوزه  گيري شكلارزشمند براي  هاي روشمتون كهن يكي از 
  .1شده است شناسي انسان و

هـايي   ترين دغدغه  از مهم يكي  آنكشف قوانين حاكم بر مناسبات بشري و نگرش سير تكاملي 
ايـن گـروه از   از نظر . سان قرن نوزدهم به بعد قرار گرفتشنا بود كه مورد توجه بسياري از جامعه

مطالعـه رفتـار انسـاني و يـا زنـدگي       يك نظريه شكل يافته مقدم بر تجربـه،  جاي به«پژوهشگران 
 در ايـن روش  .)330:1388 توسلي،( اه و همپاي تدوين نظريه پيش رودبايد همر ها انسانگروهي 

و  بازدارنـده  عوامـل ، دكنـ آن تحليـل  رشد و تعالي د سازكار جوامع را همراه با توان ميپژوهشگر 
 همچنـين  ،دكنـ ثبت  در بافت همان جامعه عيني و موارد فرايندهاپيشرفت جوامع را با  كارهاي راه

  اجتماع بپردازد.به بررسي كاركرد افراد و نهادهاي اجتماعي در بالندگي 
سير تعاملي و  كه افراد آن جوامعي درآن  اجرايي كردنو  شناسي جامعههاي  تحليل نظريه در

امـا   ،ها قابل طرح اسـت  گزاره ، اشكال مختلفي از ترديد و تطبيقنمايند تكاملي خود را طي مي
از رفتارهـاي اجتمـاعي جوامـع     بخشي ي بر متوني كهيها نظريهچنين رسد بازتاباندن  به نظر مي

                                                                                                                                            
شـناس آلمـاني در مطالعـه آثـار ادبـي قـرن نـوزدهم يـاد كـرد (ر.ك:           توان از كارهاي لئولوونت هال جامعـه  براي نمونه مي .1

هـاي   حاصل مطالعه او در روزنگاشت، خـاطرات و سـفرنامه  »فرهنگ بدوي«استفن تايلر در كتاب ).نگارش نظريات 1384هال:
زرين جميز جورج فريزر، همچنين جوزف كمبل كه  توان از موارد زير نام برد: شاخه هاي معاصر نيز مي مذهبي است. در دوره

  كند. هزارچهره را طرح مي و قهرمان اسطوره تك ههاي مختلف، نظري و مضامين مشترك اساطير در فرهنگ  مايه بناساس  بر
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بـه   گرايانـه  تقليـل  آسيب نگـرش با  از منظري و امري دور از ذهن ،اند پيشين را منعكس ساخته
به متون ادبـي   كاركردي ناشي از نوع نگرش برداشتيچنين مايه  بن. همراه باشداي خاص  نظريه

نشان دادن تأثير و تأثر متقابل اثر هنري و جامعه به ويژه  برخي پژوهشگران با و تاريخي است.
اثر  همچنين ).28:1381 ،(ر.ك:گلدمن اند پرداخته ها آننامه به زيست متقابل  عنوان وقايع رمان به

[نويسـنده]، سـاختار    بـر زنـدگي شـاعر    ادبي به طرق مختلف، خواه مستقيم و خـواه مجـازي  
مكاريـك،  ( كنـد  مـي ن پـرورش يافتـه داللـت    اي كـه او در آ  شخصيتي او و محـيط اجتمـاعي  

را از دل آثـار   شـناختي  جامعههاي  و پديداري نظريه پا را فراتر نهاده ديگر گروهي). 293: 1384
 ها آنهاي  بررسي ساخت اجتماعي آثار هنري به معرفي شباهت با دانند. در اين روش هنري مي

ه بررسـي تشـابه   ب »تئاتر شناسي جامعه«در مقاله  چيگورو براي نمونه. شود ميه با جامعه پرداخت
در تحقيقات اجتماعي بهـره   يمتوان مي: از تئاتر نويسد پردازد و مي تر و جامعه ميتئا انگيز حيرت
تئاتر عميقـاً بـه جامعـه شـبيه      زيرا ؛ها را تغيير دهيم تحقيق گونه اينشيوه حقيقي  كه آن بيببريم 
 شـكل   يـك چـه   ،اش تحقيـق كنـيم   ا به ساختار اجتمـاعي . چه بخواهيم راجع به جامعه بناست

اي از تعامـل اجتمـاعي، نشـان دادن     خاص از آن بخش كه مكمل آن ساختار است و چه گونـه 
  .)82: 1392،وديگران ( زاهدي تئاتر است شناسي جامعهنزديكي (تئاتر و جامعه) اساس بحث 

عناصـر و عوامـل   «وجـه انضـمامي ادبيـات معتقدنـد:      بـر  بـا تأكيـد   نيز برخي پژوهشگران
تكـوين   هـا  آنبيني و شخصيت نويسنده تحـت تـأثير    جهانفرهنگ هر جامعه كه  دهنده تشكيل

 بـر تـأثير تقـابلي    عـالوه  ).106:1356،(فلسـفي » دهند تار و پود آثار ادبي را تشكيل مي ،يابد مي
بـه   ايـران  اجتماعي و ادبـي  بخشي از متون كهن تاريخي، رسد نويسنده، اثر و جامعه به نظر مي

 اي بـه گونـه  ، )امارت( داري حكومتبه اوضاع اجتماعي و مناسبات  ها آندليل احاطه نويسنده 
ـ رو وضعيت اجتماعي آن دوره به شمار مي از توجه  قابلبيانگر بخش  بـر   از منظـري ديگـر   .دن

هاي نويسندگان و شعرا با تأثر  در حوادث اجتماعي، افكار و انديشه» دوري عليتاصل «مبناي 
تسريع و  گذاشته چه بسا مقدمات آغاز يا در جامعه اثر ؛يابد مياز محيط اجتماعي خود تكوين 
تـاريخ  . با ايـن رويكـرد آثـاري ماننـد     (همان) دكنفراهم  نيز تغيير جهت تحوالت اجتماعي را

تاريخ رشيدي خواجه رشيدالدين  ،جويني عطاملك جهانگشاي عالءالدينتاريخ  بيهقي، ابوالفضل
بـاره  ، از سوي نويسـنده در جانبه يك هرچند ،قرائتيو ...  زيدري نسوي المصدور نفثه ،اهللا فضل

  .روند عصر خود به شمار مياوضاع اجتماعي 
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ي كـه گزارشـ   اسـت  ترين آثار تـاريخي، ادبـي و اجتمـاعي    يكي از مهم المصدور نفثهكتاب 
ــالي  ــت و ازاجم ــان  باف ــاعي ايراني ــار اجتم ــوالن رفت ــالدر  و مغ ــت  آخــرين س ــاي حاكمي ه

نسوي  زيدري خرندزي احمد بن الدين محمد شهاب نوشته . اين اثره داده استئارا خوارزمشاهيان
پايـاني    ساله يكوع رويدادهاي صننثري فني و م با است. نويسنده خوارزمشاه الدين جاللمنشي 

را روايت كرده است. در اين پژوهش در نظر داريم بـا   الدين خوارزمشاه ت سلطان جاللومكح
نويسـنده اثـر و    الگوهـاي رفتـاري   »نظريه كنش متقابـل نمـادين  «ترين عناصر گيري از مهم بهره

  .كنيم تحليل جامعه همانگوهاي پيدا و پنهان ساير افراد با ال را تفاوت آن
 با متني كهـن اسـت.   آنو تطبيق لي ماعنوع بررسي كيفي و قابليت ت نظريهانتخاب اين  دليل
كـنش متقابـل نمـادين     م) واضـع نظريـه  1931 –1863( جرج هربرت ميـد  از نظر كه آنضمن 

مفاهيم خود از  كه آن پيرو ميد بي پژوهشگران. گيرد افراد مورد مطالعه قرار مي» ساختجهان بر«
به دنبال آن هسـتند تـا    ،هاي مورد بررسي جاري سازند ها را بر سوژه ، الگوها و آموختهها كنش

نـايي بـراي   ... ببينند اينان چـه مع گيرند تا كه مورد مطالعه قرار ميدنيا را از ديد افرادي بنگرند «
و الگوهـاي   )بيروني( اند، مناسبات اجتماعي، رفتاري و الگوهاي عيني جهان پيرامون خود قائل

  .)333:1388 (توسلي، هايي با يكديگر دارد اص چه تفاوتاشخ )دروني( ذهني
مغول در از دوره بر اثري  اين پژوهش نخستين گام در بازتاباندن نظريه كنش متقابل نمادين

ي هـا  كـنش از  تـوجهي  قابـل شده تـا بخـش    سبب المصدور نفثهاگرچه نثر مصنوع  .ايران است
بـا   امـا ، ادبـي پنهـان بمانـد    لفظي و هاي پيچيده پشت واژگان ثقيل و آرايهدر  رفتاري نويسنده

 1نشـان دادن بخشـي از الگـوي مسـتمر     ضـمن  تـوان  مـي شـده  جستجو در بافت نهايي متن ياد
  نشان داد. را او عصر همهاي استوار جامعه  عنوان واقعيت تصورات نويسنده به

  
  و معرفي نظريه پيشينه -2

ـ  شناختي جامعهتحليل در مطالعات ترين واحدهاي اصلي  از مهم  هبررسي رشد شخصيت بر پاي
 كاربردبا  ناديم. ديدگاه كنش متقابل ناست ي فردي و در نهايت ساخت نظام اجتماعيها كنش

ها براي دست يافتن  هايي كه عامل ها و نقش تأكيد بر پايگاهبا «روش تحقيق كيفي  عنصر اصلي

                                                                                                                                            
1. on-going pattern 
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ها و  هاي فرهنگي و تنوع خرده فرهنگ كنند و با توجه به ديدگاه به هويت اجتماعي جستجو مي
پويايي زندگي اجتماعي در طي كنش متقابل و ارتباطات ميان افراد و سازگاري و انطباق خالق 

  .)322: همان( شده است تر نزديكناسبات اجتماعي م در طي كنش اجتماعي به مصاديق كيفي
بـا   نجيبـي  نصـرتي و  زاهـدي،  مقالهفته با چنين رويكردي هاي صورت گر يكي از پژوهش

اثر نغمـه   »شكلك«و  »جان خاليخواب در فن«نامه  گرايانه در دو نمايش هاي جنس نقش«عنوان 
ايـن پژوهشـگران وجـوه ارتبـاط     . ) اسـت 1392( »اساس نظريه كنش متقابـل نمـادين  برثميني 

تفسيري را  -استدالل قياس و روش تحليل تأويلي پايهگروه و كنش اجتماعي بر  ،اجتماعي فرد
 و هنـر  شناسـي  جامعـه  نظام پرسش«شده پاسخ بهچارچوب نظري پژوهش ياد .اند بررسي كرده

شـامل   ،خـود  از پنداشـت  مفهـوم  مؤلفـه  چهار شدهياد مقاله درآن بوده است. » بازتاب رويكرد
اسـاس نظريـه كـنش متقابـل     قدرت بر هرم در جايگاه ارتباطي و الگوهاي رفتاري، هاي ويژگي

موضـوع   اثـر ديگـري بـا    يادشـده بـه جـز پـژوهش     .است شده تحليلنمادين در دو نمايشنامه 
  است. منتشرنشدهكاربست نظريه كنش متقابل نمادين در متون فارسي 

  
  كنش متقابل نمادين نظريه -2-1

 شناسـي  جامعـه تـري بـه نـام     از بينش وسيع جزئيه لحاظ تاريخي نظريه كنش متقابل نمادين ب
 3گرايي عملو  2رفتارگرايي 1گرايي شكلپديدار شناختي است كه در كنش متقابل با سه رويكرد 

كنش متقابل نمادين بر پويايي كـنش   .)10 :1376 ،مهدوي؛ 268:1386ريترز، ( 4پديد آمده است
متقابل اجتماعي بين فرد و جامعه و نتايج اين فرايند تأكيد دارد و توجه بـه خـود در مناسـبات    

هاي ديگـر اجتمـاعي و پـذيرش     وردن خود در نقشآعي و قابليت فرد براي به تصور دراجتما
بر نظريه بودن كـنش متقابـل    برخي البته .با خود در اين نظريه اهميت دارد ديگران در گفتگوي

پراكندگي نظريات و عدم انسجام و كامل و نبود شـرايط كـافي   « دليل نمادين ترديد دارند و به

                                                                                                                                            
1. formalism 
2. behaviorism 
3. pragmatism 

گويـد:   هاي اساسي فلسفه هگل است كه مـي  ترين انديشه شبيه يكي از مهم» داري در كنش متقابل نمادين معني«البته ديدگاه  .4
 ).120 :1390(پوينده،» توان درك كرد وكليت معنادار نميواقعيت را جز به صورت يك كل منسجم «
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 ،توسـلي ( »داننـد  ديـدگاه نظـري مـي   آن را يـك   ،شـناختي  جامعـه گيري يك نظريه  براي شكل
26:1388(.  

برآيند  نظري كنش متقابل نمادين يادبنكه  شود ميبا مطالعه آراي جرج هربرت ميد مشخص 
. است از نظر تحليل رفتار فردي انطباق براي تحليل وضعيت اجتماعي قابل وهاي پيشين  نظريه

و  تـب رفتـارگرايي  اشناسـان قـرن نـوزدهم بـه ويـژه مك      در واقع ميد با تأكيد بـر آراي جامعـه  
برشمرد. ميد اگر چه از  ها كنشبناي مفروض بافت و ساخت اجتماعي را در تقابل  گرايي عمل
هاي نگـرش ايـن دو مكتـب     اما مسحور شيوه ،دو مكتب براي بسط آراي خود بهره گرفت اين

بـراي   اوديگـر تفـاوت قائـل شـود.      ديدگاه دونشد و تالش كرد تا بين ديدگاه كنش متقابل با 
فراگـرد  « عنـوان  بـه از عناصري مختص انسان  يادشدهگراي دو مكتب  هاي تقليل پرهيز از شيوه

 .داراي وجـود دوگانـه   عينـي و ذهنـي اسـت و خـود     از نظر ميد ذهـن،  .كند ميياد  »اجتماعي
، خـرد،  ، زبـان ذهـن  اونظـر  از  ).271:1376،مكـي واقعيت فكري است (آزاد ار ،موضوع ذهني

 ،سـاز انسـان  نماد . ميد با تأكيد بر ذهن1ِهاي كنش متقابل هستند هتفكر بايست و جامعه، استعداد
عنوان يك  . ذهن بهداند دار مشترك مي نمادهاي معني پايهي رفتاري جوامع انساني را بر ها كنش

فراگرد اجتماعي در طيفي وابسته به تعامل با ساير افراد به بخشي از يك الگوي مستمر تبـديل  
 زاي اصلي زيانزبان مبناي كنش متقابل اجتماعي و حركات و اشارات نيز اج او. از نظر شود مي
هـاي ذهنـي بشـر     اين حركات و اشارات در قالب توانايي. )59 :1377الرسن،( روند مار ميبه ش

ـ  مـي اساس كشف معاني كردارها انسـان  كه بر اي گونه به ؛معني را دارند رمزگشاييقابليت  د توان

                                                                                                                                            
توان در موارد زير خالصه كرد:  از ميان آراي جرج هربرت ميد، بلومر و ساير شاگردان ميد مباني نظري كنش متقابل را مي .1
، كنش متقابل است) (يا رفتار فرد كه چگونه ساخت اجتماعي يا موقعيت اجتماعي علل رفتار به جاي متمركز شدن بر اين .1

كه  . كنش متقابل يعني اين2افتد، متمركز است.  نمادين بر طبيعت كنش متقابل اجتماعي ديناميكي كه در ميان افراد اتفاق مي
واسطه كنش متقابل بين افراد  . عمل انسان صرفاً به3 گردند. افراد با يكديگر عمل كرده و موجب ساختن عمل يكديگر مي

فرض ديگري است كه كنشگر را  بر پيش . اين نظريه مبتني5.كنش متقابل متأثر از زمان حال تا گذشته است. 4شود.  نتيجه مي
و پاسخ  پرسش. اين نظريه بر كنش متقابل تا شخصيت يا ساخت اجتماعي و بر تعريف تا 6داند.  مختار در انجام عمل مي
. انسان، بخشي 8كند.  تا انسان منفعل در ساخت اجتماعي تأكيد مي . اين نظريه بر انسان فعال7كند.  ساخت اجتماعي تأكيد مي

. انسان در اين ديدگاه درك و انتخاب 9از طبيعت است و تغييرات موجود در طبيعت درباره انسان  نيز قابل پيگيري است. 
شياء و چيزها براساس معاني كه سوي ا ها به . انسان10شود.  نمايد و در نهايت در اين مسير ساخته مي كند و سپس تغيير مي مي

 ).269: 1376(آزاد ارمكي ،  كنند گيري مي برايشان دارند جهت



  و همكاران محمود رنجبر   __________________   ...المصدور براساس  شناختي نفثه تحليل جامعه

67 

ي ديگـران را تفسـير كنـد. بـه     هـا  كنشها و  گذارد و از اين طريق انديشهخود را جاي ديگران 
خيـزد، زيـرا معنـي     يت اجتماعي برميعمعني در اين رمزگشايي نه از ذهن، بلكه از موق عبارتي

ايـن   .)277: 1386(ريتـرز،   اجتماعي حضور دارد عمل در، ذهن به آن آگاهي يابد كه آنپيش از 
 انـد  ملل صيقل خورده و مالحظات پيوند طبقات، اقوام واسطه  بهدر طول زندگاني بشر  ها كنش

  ).6 :1376(مهدوي،  شوند ميمشخص  2يا سازمان 1براثر تداوم و تثبيت داراي نظم و
  

  مفاهيم اساسي كنش متقابل نمادين -2-2
. پنداشت از خود، جريان آگاهي ذهن همواره از پويايي برخوردار است پايهعناصر اجتماعي بر 

در  كننـده  تعيـين هـاي اساسـي و    هزبان از مؤلفـ  پردازي و ، معنيارتباطي الگوهايشيوه رفتاري، 
  روند. كنش متقابل نمادين به شمار مي

خود نيز  د مفعول اعمالتوان ميدرعين فاعليت  .دارد دوبعديز نظر ميد ماهيتي انسان ا :خود
در برابر خود نيـز قـادر بـه     ،د در برابر ديگران عمل كندتوان ميطوري كه  . يعني فرد همانباشد

 رو شود و با آن مـراوده كنـد   هود روبتا انسان با دنياي خ شود مي سببعمل است. اين مكانيزم 
 اي گونـه  به شود ميآگاهي ذهن از خود موجب انتخاب  .)25 :1376مهدوي، ؛279:1376 ريترز،(

يـا مـن فـاعلي و     »خود محض«يا  »من عامل شناخت«ساخت خود يعني  ركه بشر با دو وجه ب
و اجتمـاعي جامعـه   ي فـردي  ها كنشمن) به  درشناخت يا خود تجربي و اجتماعي ( من مورد

. اصالت دادن به خود اجتماعي تأكيدي است كه در نظريه كنش متقابل نمادين بر دهد ميپاسخ 
ي فـردي از جامعـه   هـا  كنشهاي ارتباطي بين افراد و  . همين سازهدارد دروابط ميان افراد كاربر

. بـه عبـارتي مـن    انجامـد  گيـري اجتمـاع مـي    ديگر به فرايند نقش ارتباط يها كنشنسبت به وا
  .تبلور هنجارهاي موجود اجتماعي استاجتماعي 
ي يكـديگر اهميـت دارنـد.    هـا  كـنش هـاي افـراد از    در كنش متقابل نمادين برداشت :معني
و  هـا  كـنش از موقعيـت اجتمـاعي    شـده  گرفتـه بهـره   ها به دليل قـدرت فهـم و شـعور    انسان

در برابـر اعمـال ديگـران     هـا  آنلـيكن پاسـخ   «كننـد   يگران را تعبير و تفسـير مـي  ي دها كنشوا
اسـت كـه بـه آن اعمـال نسـبت      بر معنـايي   مبتني ها آنپاسخ بلكه  ،گيرد واسطه صورت نمي يب

                                                                                                                                            
1. order 
2. Organization 
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معني اعمـال   نهادها و از طريق تعبير و يا تبيين واسطه به ها انسانبنابراين كنش متقابل  ؛دهند مي
  .)27 :1376مهدوي،( گيرد ديگران صورت مي

نمـاد هـر    ميـد از نظـر   .صلي نظريه كنش متقابل نمادين استهاي ا د يكي از ستوننما :نماد
به  دهنده پياماست كه قصد دارد چيزي را نشان دهد و يا معنا را از  غيرلفظيگونه بيان لفظي يا 

بلكـه داراي   ،ها يا معنـي در ذات اشـياء پنهـان نيسـت     ارزش در اين فراگرد .تقل كندگيرنده من
تـا سـبك خاصـي از زنـدگي را بـراي       شـود  ميانسان رولزرويس سوار  برچسب انساني است.

 در دارد انتظـار  گوينـده كه  را واكنشي ها گفته اگر كه ) يا اين284:1386(ريترز، ديگران بيان كند
  .دهد توضيح را خويش هاي گفته معناي سرعت به دتوان مي نكند، ايجاد مخاطب

 هـا  آنبـه   شـناختي  رواناسي و كه شخص از نظر احس شود ميبه فرد يا افراد گفته  :ديگري
كـوئن،  ( گذراند مي ها آنرا با  يشتر وقتشپذيرد و ب تأثير مي ها آنمند يا وابسته است و از  عالقه
1382 : 94(.  

گيـرد تـا موجـب     قواعد منظمي بهـره مـي  هاست كه از  اي از نظام نشانه زبان مجموعه زبان:
هـاي اجتمـاعي و    برقراري ارتباط شخص با اشـخاص ديگـر، آشـنايي افـراد جامعـه بـا ارزش      

يكـي از عوامـل اشـتراك و     تـوان  مـي رو زبـان را   شود. از اين ها آنگيري رفتار اجتماعي  شكل
گيري از نظام منسـجم   به دليل بهره زبانانسجام جوامع برشمرد. در نظريه كنش متقابل نمادين، 

نظام نمادين در هر جامعه اسـت. در واقـع زبـان     هاي ترين پايه گيري از مهم و منطقي در ارتباط
خـود در گفتـار و نيـز بـراي      توانـايي  است كه اعضاي جامعه بـراي توسـعه   تنها نظام نماديني

   .)64:1380 (نوالن، لنسكي، برند جامعه به كار مي تر ساختن شيرازه مستحكم
  

  نهاي نظريه كنش متقابل نمادي فرضيه -2-3
نقـش   فرضـيه سه  ،گيرد صورت مي نكنش متقابل نمادي نظريههايي كه بر مبناي  در پژوهش

  دارد:ي متقابل ها كنشدر تحليل  كاربردي
 تأكيد بر كنش متقابل ميان كنشگر و جهان  
 ساختارهاي ايستاعنوان فراگردهاي پويا و نه  در نظر گرفتن كنشگر و جهان به  
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 شدن براي توانايي تفسير جهان اجتماعي از سـوي كنشـگر (ريتـرز،    اهميت اساسي قائل 
269:1376.(  

و  دهنـده  شـكل عنـوان   ديدن كنش متقابل ميان افراد به :منتقدان كنش متقابل نمادين معتقدند
گيرنده از شخصيت، رفتار و سازمان اجتماعي بـه مقـدار زيـادي تصـور علّـي را مشـكل        شكل
رها كـنش متقابـل نمـادي    از متغي يك كدامد كرمشخص  توان مي. در حال حاضر مشكل كند مي

  .)246:1372ترنر، اچ.( شود ميي باعث تغييرات در ديگري شخصيت، رفتار يا ساخت اجتماع
  

  المصدور نفثه كتاب معرفي -3
بـه يكـي از    قه. 632در سـال   زيـدري  نسـوي  محمد خرندزي الدين شهاب نامه سرگشاده اين كتاب
شرحي دقيق از حوادث همراهي خـود بـا سـلطان     ادبي ،است. نويسنده در اين اثر تاريخي بزرگان
 المصـدور  نفثـه زيدري به جز  . نسويدهد مي ارائهخوارزمشاهيان سلسله اه آخرين پادش الدين جالل

كه  شود ميدارد. از محتواي اين دو كتاب معلوم  »برنيمينكُ الدين جالل سيرت«كتاب ديگري به نام 
اميـر   ،محمد حمزه بن الدين امين اميري محلي به نام نصره عنوان بهبه شغل دبيري اشتغال داشته و  او

. از خـالل  )85:1391رنجبـر: ، (خزانـه دارلـو   شده اسـت  موريت اعزام ميأمنطقه نساء خراسان به م
كـه در هنگامـه آشـوب و گريـز      شود ميمشخص ، دهد مي ارائه المصدور نفثهدر  اوتوضيحاتي كه 

براي پرداخت وجهـي از جانـب اميـر منطقـه      ).ق ه( 621الدين خوارزمشاهي در سال  غياثسلطان 
الدين و  كه در منطقه ري بين سلطان غياث شود مي. در راه مطلع شود ميبه سوي سلطان روانه  »نسا«

و در نهايـت   كه به تازگي از هند به ايران آمده جنـگ سـختي درگرفتـه   برادرش سلطان جالل الدين
بينـد كـه    ري مصـلحت در آن مـي  دگيرد. زي مي با غلبه بر برادرش حكومت را به دست الدين جالل

 و منزله بيعت با پادشـاه جديـد تلقـي    به عاملهمين گويا ، الدين بدهد را به جالل امانت حاكم نسا
اعتمـاد شـايان توجـه     .دكنـ براي همراهي با سپاه پيروز خود دعـوت   او تا سلطان از شود مي سبب
خـود منصـوب    منشي مخصـوص  سمت  بهو را اجاست كه خيلي زود  آنبه زيدري تا  الدين جالل
درخواسـت كمـك بـه دربـار مالحـده در      ه.ق براي دريافت خراج و  623. زيدري در سال كند مي

 .شـنود  مـي  را رود. پس از دريافت خراج در راه بازگشت خبر حملـه مغـول بـه قـزوين     الموت مي
امـا همـواره    ،شـود  مـي . زيدري هر سوي به جانـب سـلطان روانـه    شوند ميسپاهيان سلطان منهزم 
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در همان سال موفق به ديدار سلطان  و پـس از آن   او. گيرند لطان قرار ميبين او و سسپاهيان مغول 
. حضـور  شود مي خبر سرنوشت سلطان كامالً بي اين زمان از پس ازاو . شود ميمأمور  به جانب شام

زيرا  ،من نيستچندان خوش ي )سعودملك م( ديار يندر ميافارقين شام نزد صاحب ا اودراز مدت 
رسد. حسب منابع ديگر سلطان  مي زيدري خوارزمشاهيان به گوشخاندان اي از افول  خبرهاي تازه

و در زماني كه نزد  628. زيدري در سال شود ميكشته  رادكه.ق به دست ا 624الدين در سال  جالل
 شـنود  مـي الـدين را   جـالل  درگذشـت بـرد، خبـر    ملك مسعود از سالطين كُرد ايوبي بـه سـر مـي   

ـ     ديـدار و  تمام اميدهاي زيـدري بـراي   .)246:1376(صفا، رجالل و شـكوه  همراهـي بـا سـلطان پ
گيرد تا مشكالت و مصائب سلطان  سرانجام زيدري تصميم مي .شود ميبدل  خوارزمشاهي به يأس

بنويسـد  » صـدور  بزرگـان و «اي سرگشـاده خطـاب بـه يكـي از      در قالـب نامـه   را و همراهي بـا او 
  .)3:1368،بهار(
  
  بحث و بررسي -4

. روايـت دقيـق زيـدري از    شـود  مـي وگوي نويسنده خطاب بـه خـود آغـاز     اين كتاب با گفت
هاي زباني و ارتبـاطي همـراه    شانهگيري از ن بهره اكنش مردم در برابر هجوم مغول بواچگونگي 

  است. نيز مشهود درتوي اثرويسنده در پس نثر پر طمطراق و تواست. پويايي خود ن
خويشـتن و ديگـران اسـت.     پـذير در برابـر   دي انعطـاف رفراگ المصدور نفثهنويسنده  »خود«

زيدري در آغاز كتاب و در خالل گفتگوي با خود بين من فاعلي و واكنشي كه ديگران ممكـن  
  :شود مياو داشته باشند فاصله قائل  است در برابر

ه و قصـد  گرفتـ  دست هب ،فير ضماير و ترجمان سراير استختيزتاز قلم كه هنگام مهاجرت «
 »1قت كه ضمير بر آن انطوا يافته است در سطري چند درج كنمآن كرده كه شطري از آتش حر

  .)3:1387زيدري،(
  

  در برابر خود زيدري توانايي كنش -4-1
بـه   »مـن  در«گفتگويي دروني طي فراگرد عنصـر بنيـادين   با در صفحات آغازين كتاب  زيدري
  .دهد مينشان در برابر كنش سپاهيان مغول واكنش  بخشي از خود منزله
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هم شورانيده اسـت و سـيالب جفـاي ايـام سـرهاي      ين تالطم امواج فتنه كار جهان بردر ا«
سروران را جفاي خود گردانيده طوفان بال چنان باال گرفته كه كشتي حيات را گذر بر جـداول  

  .)1 ص( 1»ممات متعين گشته...
 آيد كـه  پديد مي (فاعلي)من ،(مفعولي) من در بروز در برابر و زيدري دردآلوددر ادامه نامه 

ز وقـوع عمـل از آن بـا خبـر     ، ما تنها بعد ااست كه كنشگر از آن آگاهي ندارد بخشي از خود«
و در برابر آن واكنش نشان زند  من نهيب ميدرواكنش فوري كنشگر است كه به  ،من شويم. مي
  ).28:1386 ريترز،( دهد مي

و اگـر چـه عقـل از آن    ملتهب پياپي اجازت انصراف، ، ديدار قوم با قيامت افتد كه آناز خوف «
جسـتم   مـي  ،و هر چند سعادت از آن بـه هـزار فرسـنگ بـود     ،تاعادو دستوري  ،نمود انحراف مي

  .)34ص(
جتمـاعي  نيـروي سازشـگري و نظـارت ا   بر مبناي نظريه كنش متقابل نمادين در اين بخش 

همراه با پادشاه و اركان دولت و دوستان و د دارد قص او. شود مي(نويسنده) نشان داده  شخص
و مـرده  تانبوه جشن است در كوي  همرگ ب«زند كه  ياران باشد، اما من نويسنده به او نهيب مي

سرانجام شـربت  « .عمر رفتني است و جاي تو هم در گور است .)34 ص( »به از روي تو دور
 .)280: 1386، زرتيمحصول رابطه من و درمن است (ر »خود«به قول ميد  .»تمرگ چشيدني اس

بـا   كـه  نيز شده اسـت، ايـن   اوجدال در انتخاب اجتماعي  سببدر من و من زيدري  اين جدال
در ميافارقين بماند يا رنج سفر را به تن بخرد و بـه دنبـال    لطان بماند يا عازم مأموريت شود،س

بخشد و هرگز يكسره قابل محاسـبه   حس آزادي و ابتكار به انسان مي ،من« .سپاه سلطان بگردد
  ).311:1969(بلومر،  »نيست

 ،الفسوق ماننـد مخنـوق در حبـل خنـاق كـه شـدت زيـادت گردانـد        آن داردر  ماهسه «
... بـه هـر طريقـي    اختصـاص بواسطه ارباب قدرت و اهل  صاضطراب نمودم و در استخال

دام چگونـه خـالص يـابم نصـب      جـدال حيلـت كـه از آن   [م] و از هـزار نـوع   كوشـيد  مي
  .)64صكرد[م] ( مي

  

                                                                                                                                            
 المصدور با شماره صفحه و نشانه (ص) خواهد آمد. جهت پرهيز از تكرار، ادامه ارجاع به كتاب نفثه .1
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  ديگري -4-2
هـر فـرد از طريـق مشـخص كـردن      «در واقع  همراه است. كنش متقابل با نيز »ديگري«فراگرد 

يعني دريافت مفهوم عمل آنان خود را تنظيم  ،كنند يا قصد دارند چه كنند كه ديگران چه مي اين
محنـت راوي و   كـنش سـپاهيان مغـول عامـل     المصـدور  نفثه) در 278: 1388توسلي، ( كنند مي

نش را بـا گريـز   ي خـود و همراهـا  هـا  كنشالدين است. نويسنده شرح وا سپاهيان سلطان جالل
 كه آنبحكم « :ش روز خواب به چشمانش نيامده است، شاز زماني كه پنج .دهد ميمداوم نشان 

  .)108ص( »جز مردمك چشم نمانده بود، شش روز در چشم از معني سواد آن پنجدر 
 و هزيمـت، الفـت   ي او در برابـر صـبر، وفـاداري،   هـا  كـنش كـه   تا اينرد قصه او پاياني ندا

از مـوارد   روند كه او عمل خود را به واسطه كنش هر يك ميعنوان مفاهيمي به كار  بازگشت به
  :كند ميبر شمرده تنظيم 

كه در حجر نوائب بر باليده از نـوعي الـف    روزي محنتچند به نسبت حال من غمكش هر«
  .)110صگرفته (

  .)11صپاي بركران نهاد ( ،نهاده بود گو پاياين نوبت دل كه با مصائب 
ان امـارات و امـالك   بحشامل افرادي از صـا  يادشدهفاهيم بر م ي متقابل راوي، عالوهها كنش

  .سهل قياد و و احمد اُرموي مثل: معتمد تبريز .شود ميهم 
خريـد و   چهارپايآورد و دو سه  (اروميه) ) بارميه(اموال معتمدي كه به تبريز بود آن محقر«

پيشـاني آن دنـي   م بارميـه آثـار غـدر از اسـره     وي نهاد و هر چند در چنـد روز مقـا  روي به خ
  .)84ص( برخوانده بودم

  :شوند مي برده نامائنان به سلطان عنوان خ بر صاحبان امارات كساني به عالوه
به رسن او  ،ريش خر طبع كه به همه وجوه رشته به دست او داده بودموي آن گاو راُد احم«

ن فترت از فتور آديگر سهل قياد سست شلوار بوقا، غالم بغدي كه در «). 85ص( »فروچاه رفته
  .ديگران خويشتن را امير كرده بود (همان)

ارتباطـات  ترين اصول كنش متقابل نمادين يعني  يكي از مهم »ديگري«زيدري در مواجهه با 
ي خـود را در  هـا  كـنش بـه اشـكال گونـاگون     المصـدور  نفثهدر راوي . دهد مينمادين را نشان 

ي ساير افرادي ها كنشبا  ارتباط درزيدري  »خود«. كند ميمشاركت با ساير افراد تعبير و تفسير 
مشـاركت شـخص در   « نمـادين  متقابـل اساس كـنش  برد. در واقع بر نام مي ها آناست كه او از 
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. از طريـق  شود ميحاصل ارتباط با ديگران  راويذهنيت بنابراين  ؛آيد پديد مي» زندگي ديگري
در ن اجتمـاعي جامعـه عصـر زيـدري را     كار سازماساز توان ميي همين روابط است كه بازكاو
  هاي زير برشمرد. ويژگي

  
  (كنش نمادين فرد با فرد) حاكميتهاي درون  استيالي درگيري -4-2-1
بـه دسـت بـرادرش تصـميم      الـدين  غيـاث با خبر شنيدن شكست سـلطان   المصدور نفثهؤلف م

گيرد اموال امانتي براي پادشاه وقت را به سلطان پيروز تقديم نمايد، در حـالي كـه سـپاهيان     مي
قـدرت يـافتن بـر     مغول به دنبال نابودي خاندان خوارزمشاهي بودند، كشاكش دو برادر بـراي 

  سست بودن سازمان اجتماعي حكومت خوارزمشاهيان تأكيد دارد.
  
  جامعه در برابر فرد) (كنش نمادين سامان يافتن كشور با حضور سلطان -4-2-2

. اگرچه كند ميمردم ايران را تحت تأثير كنش سلطان ترسيم  و معمول ي متقابلها كنشزيدري 
اجتماع را سكون  يافتگي سازمانعامل انسجام و  وليبا سلطان كم بوده است،  اومدت همراهي 

نقطه دايره ملك و جهانداري و واسطه قالده سـلطنت و  «و او را  شمارد برميو سلطنت سلطان 
  .شمارد برمي) 72ص» (شهرياري

  
  هاي رقيب) (كنش نمادين گروهبقاي عهد و وفاداري عهدان نيككنش  -4-2-3

اي بـراي   و عـده  شوند ميت نمونه وفاداري و مرو عهد نيكاي  عده ،وفايي حيرت و بيدر ميانه 
يازنـد و عامـل تشـتت در جامعـه      دست يافتن به جايگاه مناسب نزد مغوالن به تمرّد دست مي

هاي رقيب را  دين كنش متقابل گروهو متمرّ عهدان نيكبا كنار هم نهادن كنش زيدري  .شوند مي
كه ابناي عهد در وفاي عهد غبـار   عهدي نيكست آن ا او [در وصف سعدالدوله] :دهد مينشان 

 ست آن لطيف طبعي كه آب در لطافـت گـرد او نتوانـد يافـت. تراخـي     ا او نتوانند شكافت. او
[تقصير] را كه در باب تفقد تو رفته است، همه بر بيغمي حمل مكن كه اسباب آن متكثر اسـت  
و امهال را كه در كشف حال فرموده جز تقصير و امحال حمل مكن كه اسباب آن متكثر اسـت  
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هاي فراوان متصور وفـا و   صير و اهمال محملقو تأخير و امهال را كه كشف حال فرموده جز ت
  ).8ص( اي ضيه ديگران تو تجربه كردهحرّيت او در ق

  هاي نواحي مختلف عامل تشتت جامعه قيام و كنش بدعهدان -
جمـع كثيـري از   «گويد كه  هجري سخن مي 628د مردم گنجه در سال زيدري از واقعه تمرّ

  (هفتاد). فرستاده بودند نزد آنان [مغوالن]ه را باهيان سلطان را كشته و سرهايشان منتسبان و سپ
  

  الگوهاي درهم بافته تفسير از موقعيت)( فسق و فجور عامل تشتت جامعه -4-2-4
زيدري با توصيف حمله ناگهاني سپاهيان مغول به اردوگاه سلطان در حوالي ديار بكـر و فـرار   

كـه در هنگـام    كنـد  مـي اشـاره   هايي ها و رنج ري) از صحنه نبرد به سختي(زيد سلطان و راوي
را كـه  تـا معـاني و نمادهـايي     كند ميدر واقع او تالش  بر او رفته است.» آمد«اقامت در منطقه 

تفسـيري كـه از موقعيـت     پايهدهند بر  براي تشديد عذاب سلطان نشان مي اوي متقابل ها كنش
ـ   ).281:1386 ريتـرز،  (ر.ك، ، تعديل يا تغييـر دهـد  كند ميخود  (ملـك مسـعود)    دصـاحب آم

(الگـوي درهـم تنيـده جامعـه در حـال       .كنـد  ميصدمات عظيمي بر او و ساير پناهندگان وارد 
در حالي كه همين ملك مسعود در هنگام امن و آسايش ابـراز همراهـي بـا سـلطان      فروپاشي)

بر همراهان سـلطان  » عامل فسق و فجور و ظلم«اما در هنگامه نياز  (تفسير از موقعيت) ،داشت
خواري قناعت ننمودند و از شراب به آب ديـده اكتفـا    رفيقان همچون من از غذا به خون« شد.

زيدري مدت سـه مـاه   58 ص( د كردندنكرده، دوام اندوه و عالوه محنت را به شب قصد آم .(
در آمد مانند زندانيان محبوس بود، باالخره شبانه ناشناس و با لباس مبدل از آن شهر فرار كرد. 

كـه در آن   شود مياشاره » علي عراقي«ي ديگر از فسق و فجور امراي سلطان به رفتار در توصيف
وقتـي از   زيـدري . كند ميو شروع به ظلم و ستم  شود ميحاكم  »اورميه«آشوب حمله مغول بر 
ايـن   ،كنـد  ميجا اقامت  چندي در آن رود، و به سمت اورميه مي كند مير دست صاحب آمد فرا

به كشتن مؤلـف و همراهـان    علي عراقيست به قيمت جانش تمام شود، زيرا توان مياقامت او 
نيم شب به او رسيدند و ما بين ايشـان زد و خـورد    [علي عراقي] سواران« :داده بودوي دستور 

او را دسـت و پـا بسـته و     ،افتد، سواران واقع شد، باالخره مؤلف مجروح شده در پاي اسب مي
باريد و سـرما در منتهـي درجـه سـختي      ف از آسمان به شدت ميبرهنه و عريان درحيني كه بر
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كه مرده است يا از سرما خواهد مـرد روي بـرف رهـا كـرده خـود مراجعـت        خيال اينه بود، ب
  هفتاد و شش).( »نمايند مي
  
  معنيكاركرد  -4-3

در برابـر   صـرفاً  كـه  آنها بيشتر از »خود«ات انساني يا دمتقابل نمادين موجو كنش مطابق نظريه
زيـدري بـه    كننـد.  اعمال يكديگر واكنش نشان دهند، اعمال يكـديگر را تعبيـر يـا تفسـير مـي     

ايـن   برخـي از  .دهد ميواكنش نشان  و همراهانش راهي با سلطانمده در طول همي برآها كنش
با شخص سلطان و برخـي ديگـر تعـابير و     اوجنبه شخصي دارند كه برآيند نزديكي  ها كنشوا

. دهـد  مـي دارد و در نتيجه به آن واكنش متقابل نشان  ها كنشكه راوي از معاني است تفاسيري 
در  ا بـا تعبيـر و تفسـير   افراد نام برد كه زيدري اعمال آنـان ر از چهار دسته  توان ميدر مجموع 

  :از است ي از اعمال آنان عبارتدسته و تعابير زيدر چهاراين  .كند مي ارائه اثرش
كفـار بسـته شـد و     خيبر، در گشت و اسكندر ني گشاده تاتار يأجوج سدسپاهيان مغول:  -

  .)50 صشير گرفت و شير عرين ني ( هني، روباه بيشحيدر 
چنـد سـال كـه امـور      آن در: صـاحب آمـد   : صاحب آمد [ملك مسـعود] نواز مهمانياران  -
كمـر   يكـوه بـا همـه سـربلند     ،مامـر  وفق بربود و كارهاي دولت  رت در سلك انتظام ميحض

  .)58 ص( ستهنجزادي آخدمت بسته و از ربقه بندگي جز سرو 
-   ملـك سـيرت و پادشـاه درويـش طبـع از       صاحب اربيل: چند روزي در ظـالل آن ملـك

  .)62 ص( دموكشاكش ناكسان بر آس
ن گاو ريش خـر طبـع كـه بـه همـه      آرموي احمد اُ :الدين ئنان به رواي و سلطان جاللخا -
خت در كـار رفتنـد و   سـ  )85 صچاه رفتـه (  وسن او فرداده بود و بروه رشته به دست او وج

  .)86 ص( ب در هالك من ناشكيب گشتيرفبخدعه و 
 ،بكر كه به نحوي اجتماع يافتـه بودنـد   خلقي از اسراي ارمن و ديار«: مردم در حال گريز -
قـدم و  م حكم ضرورت با من كهه و زواده هم ب لباس بيراه سخت و هواي سرد پياده و  آن در

  .)101 صبنگر كه چگونه احوال همه ( ،دار آنان بودم بارساالر و مستظهر و ماليه
افـراد   اعتمـادي  بـي  نشانه ،به هنگام مالل و رنج ،دارد »خود«تعبير و تفسيري كه زيدري از 

  :زيرا ؛دارد يم هم ترديد روا يشتنبه خونسبت به يكديگر است تا جايي كه شخص 
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ب دكو] لگـ كوب افتاده و عظام [بزرگـان  اند و رووس در پاي هدف سنان شده ياران موافق«
  .)2 صشده است (

امـا از   ،به كـنش در سـطح همـدردي اسـت     اوتوجه زيدري به مخاطب نامه براي واداشتن 
تـا   دهـد  مـي خود را خطاب قـرار   »مندر «روي نويسنده است، من  پيشاري كه زمانه غد جا آن

ام كه از شكايت بخت افتـان و   رسيدن به وفاق بيشتر نشان دهد: خواسته ا برايها ر سطح رابطه
ه جان آمده بر او ي است و دل بوچه احناء ضلوع بر او منط م و از آنفصلي چند بنويس ...خيزان
طول را مستغرق گرداند در قلم آرم. باز ... و استيعاب آن اعمار پردازي واجب ببينم ... دلحاوي

  .)5،4 صاو نيز از سركوب حوادث حيران مانده است (؟ كه عقل كدام عقل
  

  رد نمادهاككار -4-4
 داراي معاني مستقلي تنهايي  بهنمادين نيز  شناسي انساننمادها در كنش متقابل نمادين حتي در 

هـاي   كنند و در زمان قـرار گـرفتن در مجموعـه    مي تأثيرگذاريهستند كه به همين صورت نيز 
كننـد   مـي  تأثيرگـذاري هـا نيـز    بلكه در آن مجموعه شكل منفعل نداشته،تر نيز  ساختاري بزرگ

تأمـل و  بـا چنـين رويكـردي     مانند زباناز جمله ويژگي كاربرد نمادها ). 256 :1382، (فكوهي
زمـاني و   فـرا   پيونددهندهاي زيدري عامل زبان بر .اره گذشته و ميراث گذشتگان استتفكر درب

و به راوي  دنورد مي ا زبان و نمادها مرزهاي زماني و مكاني را درزير؛ رود فرامكاني به شمار مي
ه زبـاني و  در گسـتر  المصدور نفثهچه راوي  آن .تا فراسوي اين مرزها فعاليت كند دهد مياجازه 

زيـدري   رو ناينگرش جهان از ديدگاه ديگران است. از  گذر از خود و،گيرد نماد از آن بهره مي
الـدين كـه    نخسـت در پيونـد بـا سـلطان جـالل      :دهد ميت خود را در دو سطح گسترش رواي
نوستالژيك رويدادهايي است كه بر او و سلطان گذشته است، ديگـري   ارائهاين پيوند   مايه نقش

توسط لشكريان  ا تعقيب و گريز سلطانگزارشي تاريخي از فروپاشي نهاد اجتماعي ايرانيان كه ب
توأمـان   در نقش دار نويسندهي در شرح احوال سلطان تعامل معناتمركز زيدر .پيوند دارد مغول
كـه در آن   شـود  مـي باط نمادي تبديل گاهي نمادهاي زباني به ارتبنابراين  ؛حاضر است و ناظر

خود در قبال ديگري و انعكاس اين ارتباط در ذهـن فـرد    پردازي نقشيا  1مكانيزم ايفاي نقش«

                                                                                                                                            
1. Role taking 
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را با رفتـار ديگـران   خود رفتار خويش «در اين حالت  .)280 :1388 توسلي،( »گيرد صورت مي
زيـدري در   .)281 (همـان، »شود مين نتيجه آاز  شده ادغامو يك واحد كنشي  سازد ميهماهنگ 

هـول   :ي ماننـد در واقع نمادهاي. دهد ميا به ارتباط نمادي ارتقاء نمادهاي زباني ر المصدور نفثه
تصاويري نمادين كه  جدايي، انتظار، رنج و محنت ،بضغ ،برگشتگيسيالب جفا، بخت حادثه 
  :دنده كنش مغوالن را نشان ميفاجعه 
از هـول حادثـه متوقـع دم كـه      كـه  آنخواندم و بـا   . ميمن دادنده اي كه مرغ آورده، ب قهبطا

ي را خـاك  تشن خاكساران آآگفت كه  عبارت از نفس است در مجاري حلق فرومرده بود... مي
  ).32 ص( دواند آساء مي سوي مرابض گور راو آن گوران خر طبع راند  مكمن اجل مي سوي

، تيغ بسر باري در بـار نهـاده، شمشـير كـه     ن بار حوادث در هم بسته: بارساالر ايام چوو يا
آبداري وصف الزم او بودي سرداري پيشه گرفته سحائب عذب بـار نوائـب غضـب بارگشـته     

  .)1 ص(
  

  المصدور نفثهكنش متقابل نمادين در  زمينه و عرصه -4-5
البتـه   .رود ه شمار ميادبي ب -ينواحي شمال شرقي ايران قلمرو كنش و رفتار در اين اثر تاريخ

. در ه اسـت گرفتـ  مـي  بـر  ن مناطق نبوده، كل ايـران را در ايمحصور به  ،هاي رويداد زمينهگستره 
غيرقابـل   خچـه فـرا   و و غير آن چه محصور يها اعم از فيزيك نظريه كنش متقابل نمادين زمينه

 ،ها با فرض وجـود دو عامـل   . زمينهآيند توسط افراد اجتماع پديد مي ها اما عرصه ،تغيير هستند
 »يكي از صدور و بزرگان«در هنگامه نوشتن نامه به  المصدور نفثهدر  .شوند ميتبديل به عرصه 

 شـده   تـدوين اين اثر چهار سال پس از مرگ سـلطان   همچنين ،كسي همراه زيدري نبوده است
هـا را بـا    زمينـه  ،با من خـود  مواجهه از پس، پردازد زيدري به شرح ماجرا مي كه هنگامي .است

بنويس تا بداننـد كـه آسـياي    . «سازد ميهاي نمادين مبدل  به عرصهي ديگر ها شخصيتحضور 
چند بار كشـته   ان مسكين رتجان گردانيده است و نكباي نكبت ه دوران جان سنگين را چند ب

همانا استماع فرموده است با قزوين اتفاق معاودت  كه ناچون از الموت چن ..و هنوز زنده است.
كارهايي كه  ،عادتي كه آن روز بود و گويي همان روز وداع فرمودس [همراهي] افتاد و بمواتات

جـا   از آن الدين احمد را تمشيت يافت. نجمحسب ارادت بر ،صدد اتمام آن بودمه از حضرت ب
اجازت عود داده شد و چون با او گوسفندي و اندك مايه چيزكي همراه بود و مـن بنـده خبـر    
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چـون آفتـاب روشـن شـده كـه تاتـار        ،از جانب روم شنيده بـودم  [مغوالن] شكر مراديلعود 
رد كه از ران گيه بودم كه او راه مازندوصيت كرد ،خاكسار در اين فرصت هر آينه از آب بگذرد

  .)10،9صص ( گذر تاتار با جانبي است
در كشاكش حمله مغـول قـرار دارد و در همـين اوضـاع      كند ميزيدري ترسيم  كه اي جامعه

ميـد جامعـه انسـاني    هربـرت  . در واقع بـه قـول   شود مياست كه سراير خاليق آشكار آشوب 
كـه در آن خيانـت بـه     اي جامعـه  .)287 :1388، توسـلي (يابـد   مـي اساس عمل جاري هستي بر

ي هـا  كـنش  عنـوان  بهو فريب و قتل  خود، قساوت داشتن نگهگريز براي زنده  ،همراهان سلطان
نه تنها  را زيدري نسوي مانند ساير مردم ايران عمل اجتماعي. در اين ميان يابد ميمتقابل شكل 

اش صـورت   در مواجهه با خـود فـردي   ،اعم از دوستان يا دشمنان ،در اعمال نيروهاي خارجي
حسـب ديـدگاه ميـد بخشـي از تفسـير فـرد و كـنش         توان ميزيدري را  يها كنشاز  .دهد مي

ن زنـدگي  دانست كه از طريق آ جامعه ايران در دوران پاياني حاكميت خوارزمشاهيان اجتماعي
  .شود مي بررسي قابلگروهي 

  
  گيري نتيجه -5

يـدري فراگـرد كـنش متقابـل     ز المصـدور  نفثـه نظريه كنش متقابل نمادين در اصول با انعكاس 
 معناهاي ذهنـي  شده  دادهپژوهش نشان به افول نمايان گرديد. در اين  رو اي جامعهدر اجتماعي 

 از اوشامل تفسـيرهايي بـوده كـه     شده  ارائهنمادين از سوي مؤلف كتاب به مخاطب  اي گونه به
(مؤلف كتـاب)   از سوي نسوي دار اين نمادهاي معني ي متقابل داشته است.ها كنش و ها محرك

 هـاي  كـنش مشخص شـد كـه    نيز زبانيهاي  تقابلتحليل در  است. يافتهزبان تجلي  صورت به

 (مجموع كنشگران) انساني اعم از دوست و دشمن افراد هاي او با ارتباط بيانگرمتقابل زيدري 

جامعـه   ناهمـاهنگي  واري گناسـاز  نشان داده شـد كـه   همچنين ،است بودهنماد  تبادل متضمن
دامن زد و افراد اجتماع بزرگ ايرانيان نتوانستند دست به اعمال بـزرگ   تشتت برايراني چگونه 

آن را  المصـدور  نفثـه كتـاب   جاي جايزنند. كاربرد نمادهاي زباني و ارتباطي توسط زيدري در 
در  . كـنش زيـدري  اعي جامعه ايرانـي مطـرح سـاخته اسـت    اثري ناب از بازتاب اجتم عنوان به

مجادله انسان بـا   كهاست كنش متقابل  »من درمن و «از  خطاب به خود و مخاطب نامه تعبيري
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ري از سـوي سـاير   گويي به نمادهاي زيـد  عدم پاسخ ، همچنينكند ميرا روايت  خود اجتماعي
هـا پـس    تا سال بيانگر پريشاني جامعه ،حتي با مخاطب نامه ،مراوده داشته ها آنبا  اوافرادي كه 

نـي و  گويي به كنش رفتاري خود را ناشي از وضـع روا  بوده است. زيدري پاسخ از حمله مغول
  .انجامد مي و جامعه ايراني داند كه سرانجام به افول حكومت خوارزمشاهيان نابهنجار مردم مي
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