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یكی از بخشهای جالب توجه در تاریخ جهانگشا «ذکر خروج تارابی» است .تحلیال چگاونگی
پردازش روایت این بخش بخوبی روح حاکم بر این اثار را نشاان مایدهاد .جاوینی خاود در
مقدمه ،هدف تاریخ خود را « تخلید مآثر مغول » دانسته است؛ این اعتراف بادان معناسات کاه
مخاطب با روایتی یكسویه روبهرو است؛ با این همه ،نویسنده با به کار گارفتن ترفنادهاایی در
درون متن می کوشد خود را در روایات تااریخ بیطارف نشاان دهاد و انتظاار مخاطاب را از
«تاریخ» براورده سازد .البته این هدف به دو دلیل امكانپذیر نمیشاود :نخساتین عامال باه ذات
روایت برمی گردد؛ چراکه روایت نمیتواند خنثی باشد .عامل دیگر هادف جاوینی اسات کاه
روایت تاریخ را نهایتا به اثری مدحی فرو کاسته است« .ذکر خروج تارابی» از جمله بخشاهایی
است که در رویكردی شالوده شكن ،ساختارش شكسته میشود و نه تنها غرض نویسنده را از
روایت ناکام میگذارد که حتی آن را به قیام علیه خود تحریك میکند .این مقاله میکوشد باا
بازخوانی خالقانه این واقعه به خوانش جدیدی از متن و تصویری تازه از تاارابی دسات یاباد؛
خوانشی که حتی میتوان آن را به کل متن تسری داد.
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 .0مقدمه
حمله مغول به ایران تاأثیرات فرهنگای ،اجتمااعی ،سیاسای و ادبای فراوانای بار جاای
گذاشت .بخشی از نتایج این واقعه را با هیچ مقیاسی نمیتوان سنجید .تأثیر ایان حملاه
بویژه در بعد روحی -روانی از حافظه جمعی مردم ایران قابل حذف نیست .شكست در
برابر مغول و پیامدهای آن بر فرهنگ ،اخالق ،نگرش و سااخت ذهنای جامعاه ایرانای
تأثیر بسیاری گذاشته است .تاریخ جهانگشا از مهمترین اسناد این دوره است و بسایاری
از مورخااان و پژوهشااگران فرهنااگ و تماادن ایااران بااه دوره مغااول از ایاان دریچااه
نگریستهاند .این کتاب عالوه بر ارزش تاریخی به دالیل گوناگون ماورد توجاه منتقادان
ادبی بوده است .به نظر نگارندگان ،این اثر از جنبه فرهنگای؛ یعنای چگاونگی تولیاد و
بازتولید نگرش جامعه (یا حداقل طبقاات برگزیاده جامعاه) باه مساائل و موضاوعات
فرهنگی و اجتماعی ،اهمیتی دو چندان دارد.در اینجا با بازخوانی« ذکر خروج تارابی» به
شخصیت تارابی نگاهی تازه می شود؛ درواقع در برابر روایت نویسنده مقاومت میشاود
و براساس شواهد درون متنی و رویكرد سااختشاكنی پذیرفتاه نمایشاود و شایوهای
جدید برای خوانش این متن عرضه می گردد .بار ایان اسااس پاذیرش روایات تااریخ
جوینی آسیبهای اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی حمله مغول را نه تنهاا التیاام ناداده بلكاه
تشدید ،و حتی راه را برای تسلط بیشتر مغوالن فراهم کرده است.
محتوا و هدف نگارش تاریخ جهانگشا معموالً با دو رویكرد متفاوت نگریسته شاده
است :رویكرد نخست برامده از تفكر مؤلف است .جوینی هدف از نگارش اثر خاود را
نشان دادن برتریهای قوم مغول در عرصههای نظاامی ،سیاسای و فرهنگای بیاان کارده
است .از نظر وی آثار عدل انوشیروانی و عقل فریدونی و قدرت نظامی دولتهای پیشاین
در برابر قدرت مغول هیچ و معدوم است و باید آثار شوکت و قادرت ایان قاوم بارای
آیندگان ثبت گردد « .برای تخلید مآثر گزیده وتأیید مفااخر پساندیده پادشااهان وقات،
جوانِ جوان بخت ،پیر عزیمت خجسته فالِ پاکیزه خصال ،تاریخی مایبایاد پرداخات و
تقیید اخبار و آثار او را مجموعه ساخت که ناسخ آیات قیاصره و ماحی روایات اکاساره
شود»(جوینی ،9335 ،ج .)3 :9اعتقاد ،التزام و قبول ایادئولوژی 9مغاول ناه تنهاا از الباهالی
سطور تاریخ جهانگشا بلكه به طور عملی در زندگی نویسنده نیز قابال مشااهده اسات.
جوینی سالها باالترین درجات را در دولت مغول بر عهده داشت و بیست و چهار ساال
حكومت بغداد به وی واگذارگردید .منتقدان جوینی بر ایان باورناد کاه وی همكاار و
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شریك جرائم مغوالن است و در واقع او و گروهی که زمینه را برای تسلط و حكومات
بیگانه فراهم کردهاند ،اشتباهات تاریخی غیر قابل بخششی مرتكب شدهاناد .ایان گاروه
تسلط و برتری نظامی مغول را به عنوان واقعیتی تاریخی مایپذیرناد اماا معتقدناد اگار
افرادی چون جوینی با این قوم متجاوز همكاری نمیکردند چاه بساا امكاان حكومات
طوالنی بر سرزمینهای اسالمی فراهم نمیشد.
رویكرد دوم به تاریخ جهانگشا به گاروه دیگاری از دوساتداران فرهناگ ،تااریخ و
تمدن ایرانی متعلق است که کوشیدهاند به تطهیر جانب عطاملك جاوینی بپردازناد و باا
توجه به نقدهایی که در متن جهانگشاا وجاود دارد ،جهانگشاا را ناه مادح و حمایات
مغول که نوعی نقض غرض اصلی معرفی کنند .از این دیدگاه این متن ابزاری برای بیان
ثبت جنایات مغول است و در جای جای آن به تصاریح یاا تلاویح ،جنایاات ایان قاوم
متجاوز افشا شده است .مرحوم ملكالشعرای بهار در سبكشناسی نثر خود تا حادودی
از این نظریه دفاع میکند وخدمات جوینی و خاندان وی را از همدستی با مغوالن برتار
میداند:

.)32 :9331

نویسنده مقاله مغاول ساتیزی عطاملاك و دیگار طرفاداران جاوینی دربااره وجاود
انتقادات تند و گزنده نسبت به مغوالن در جهانگشا حق دارند اما باید در ماورد ماهیات
انتقاداتی که عطاملك جوینی مطرح میکند ،دقت بیشاتری کارد .در نگااه اول مخاطاب
شگفتزده میشود که چگونه ممكن است وزیر مغوالن جرأت و جسارت یابد و چنین
انتقاداتی را نسبت به اربابان خود مطارح کناد .باا تأمال در ماوارد انتقاادی ،مشاخص

19

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،8شماره ،33پاييز0391

عطاملك و برادرش اگر چه خدمتهای پسندیده به خوانین مغول نمودهاند و به طبع
در این همكاری با آن طایفه مظلمههای بزرگ نیز به گردن گرفته و موجب رناج و
تیره روزی بسی مسلمانان و ایرانیان شدهاند اما این همهبا سعه فضل و کرم و وفور
علم و ادب و حسن شیمی که داشتند برابری ننمود و نام آن دو مرد تاا اماروز بار
سر زبانها آمیخته با محبت و آفرین برده میشود(بهار ،0535 ،ج.)50 :3
خاتمی و عرباف در مقاله «مغول ستیزی عطا ملك جوینی در تاریخ جهانگشاا» از
این فراتر رفتهاند و همانگونه که از عنوان مقاله برمیآید این فرضیه را دنبال کرده-
اند که عطاملك جوینی عمالً به نوعی مبارزه و ستیز با مغوالن پرداخته است با این
حال آنها به ناگزیر پذیرفته اند جاوینی در ماواردی نظیار تأکیاد بار قضاا و قادر،
«جامعه را به سكوت و تسلیم در برابر مغول فراخوانده است» ( خاتمی و عارب اف،
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می شود که اوالً وی کمتر مستقیماً به انتقااد از مغاوالن پرداختاه و انتقااد او بیشاتر باه
دگرگونیهای اجتماعی و درهم ریختن ساخت طبقاات اجتمااعی پاس از حملاه مغاول
است . 0نباید فراموش کارد کاه خانادان جاوینی از طبقاات بااالی اجتمااع و در عصار
سلجوقی و خوارزمشاهی از مراتب مهم تشاكیالت اداری برخاوردار باودهاناد .در ایان
انتقادات نویسنده از این شكوه میکند که در اثر حمله مغول ،طبقاات پاایین جامعاه باه
موقعیتهای تازه دست یافته اند .ثانی ًا بایاد پاذیرفت کاه ایادئولوژی اساالمی نسابت باه
ایدئولوژی نظامی مغول بر ذهن و زبان نویسنده تسلط بیشتری دارد و تنها در این ماورد
است که وضعیت تقابل دوگانه مغول /اسالم به نفع اسالم سنگینی میکند؛ یعنی هنگامی
که این دو نیرو در رویارویی با هم قرار میگیرد به نظار مایرساد جاوینی باه گوناهای
جانب اسالم را رعایت میکند .البته همین مسئله نیز قابل تأمل است؛ چارا کاه جاوینی
زمانی به چنین اظهار نظرهایی می پردازد که در رقابتهای سیاسای مغاوالن ،او در جنااح
پیروز قرارگرفته است و جناح مغلوب را به مسلمان آزاری متهم میکند تا بادینوسایله
3
مسلمانان را به طرفداری از گروه خود فرا بخواند.
شخصیت تارابی و قیام وی ازجمله مباحثی است کاه برخای مناابع تااریخی باه آن
اشاره کردهاند .وجه مشترک و برجساته ایان نوشاتههاا اشاتراک در منباع واحاد یعنای
جهانگشای جوینی است .تقریبا تمامی این منابع به خوانش جوینی از این واقعه اعتمااد
کردهاند .از میان متون تاریخی ،میرخواند در «روضه الصفا» واژه به واژه مطالاب جاوینی
را در باب تارابی نقل کرده است .نوه وی ،خواند میار در «حبیاب السایر» باه تلخایص
نوشته جوینی بسنده کرده و حمداهلل مستوفی در «تاریخ گزیاده» تنهاا باه ناامی از ایان
ماجرا اکتفا نموده است( آژند .)93 :9345 ،از میان پژوهشگران جدید اولین کسای کاه باه
موضوع تارابی و قیام وی توجه نشان داد ،بارتولد در جلد دوم «ترکساتان ناماه» اسات.
وی سعی کرد نگاه جوینی را تا حدودی تعدیل کناد( بارتولاد)135-31 :9350 ،؛ همچناین
د یفرمی در مجله آسیاتك به این موضوع پرداخت و ماجرای تارابی را باه زباان فرانساه
ترجمه کرد( آژند .)93 :9345 ،در مقالهای با عنوان «شورش محمود تارابی» ،بایمتف سعی
کرد برای قیام تارابی انگیزههای اسالمی و ناسیونالیستی بیابد و از این لحاظ نظار او باا
دیگر نوشتهها تا حدودی متفاوت است؛ با این حال روایات جهانگشاا بارای او منبعای
موثق بوده و به آن باور داشته است(باایمتف .)39 -44 :9332 ،آژند با بررسی درخور توجه
قیام تارابی ،به تشریح و بازنویسی روایت جاوینی پرداختاه اسات( آژناد.)02-93 :9345 ،
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همان طور که گفته شد این پژوهشاگران در بهتارین حالات باه بازساازی و بازنویسای
نوشتههای جهانگشا پرداخته اند و با اینكاه آنهاا اعتقااد دارناد جهانگشاا ایان مااجرا را
مغرضانه نقل کرده است ،به دلیل اعتماد و باور به متن ،نتیجه تازه و در خور توجهی باه
دست نیاوردهاند .علت عمده این عدم توفیق یكی در اطمیناان باه گازارههاای تااریخی
جهانگشا است و دیگری و مهمتر از آن ،تالش برای بازسازی روایات مؤلاف اسات در
حالی که به نظر میرسد برای رسیدن باه واقعیت(یاا حاداقل بخشای از واقعیات) الزم
است روایت مؤلف شكسته و واسازی شود.

10

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،8شماره ،33پاييز0391

 .1بيان مسئله
در این مقاله با بازخوانی روایت «ذکر خروج تارابی» نشان داده میشود رویكرد نخست؛
یعنی هدفی که نویسنده در نگارش متن داشته( تخلید مغول) واقعایتراسات و باه ایان
دلیل که در طول تاریخ هیچ مخالفتی در برابر روایت وی اباراز نشاده ]،متأسافانه[ بار
مخاطب تأثیرگذارتر بوده است .اینكه نویسنده جهانگشا در مواردی به انتقااد از مغاوالن
و اوضاع زمانه پرداخته ،اگر چه خوشایند و مطلاوب هموطناان اوسات باه چناد دلیال
نمیتوان رفتار و روایت جانبدارانه وی را نفی کرد .مهمترین دلیل این مادعا  ،گفتماان
غالب و حاکم بر کتاب است که به توجیه حمله مغول و باورمندی به مشاروعیت نظاام
حكومتی آنها منجر میشود .جوینی حتی برای اثبات نظریه خود( مشاروعیت حاکمیات
مغول) به آیات و احادیث متوسل میگردد .0دلیل دیگر ،که شاید باه بااور بسایاری و از
جمله خود نویسنده همكاری وی و دیگر نخبگان را با مغوالن توجیه میکند ،این اسات
که این همكاری باعث شده تاأثیرات حملاه مغاول کاساته شاود و خساارات ماادی و
معنوی آن کاهش یابد .در مقابل این دیدگاه با این پرسش روبهرو هستیم که آیا مغول و
یا هر قوم متجاوز دیگری بدون حمایت و کااردانی نخبگاان جامعاه مغلاوب ،قاادر باه
حكومت و سلطه میشد؟
این مقدمات نشان میدهد جهانگشا و نوع نگاه به آن چالش برانگیزتر از ایان اسات
که به نظر میرسد .این چالش تا انادازهای باه ذات تااریخ و رابطاه آن باا ادبیاات بااز
می گردد .درباره رابطه تاریخ و ادبیات بحثهای فراوانی شاده اسات .یكای از پرسشاهای
اصلی این است که آیا میتوان سادهلوحانه تاریخ را مجموعهای از واقعیتها دانسات؛ آیاا
تاریخ واقعیت عینی را نشان میدهد و یا برساخته اندیشه و بیانگر برداشات مؤلاف از
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رویدادهاست؟ 5تاریخگرایی جدید عینیت کذایی گفتمان تاریخی را به چالش میکشاد.
در این دیدگاه تأکید میشود که واقعیتهای تاریخی مااهیتی تفسایری و ماتن گوناه دارد
(گرین ،کیت و لبیهان ،جیل .)935 :9333 ،فوکو همگام با نیچه ،روایات تااریخی را ناعادالناه
می داند .او معتقد است ارزیابی ،تأیید یا نفی حساب شده ،تعاابیر تااریخی را مغرضاانه
میسازد ( .(Foucault ,1986:90به همین دلیل به جهانگشا از زاویاه ماتن قابال تفسایر
نگاه شده است که با نقد ،کاوش و بازخوانی ،میتوان به تفسایرهاا و روایتهاای تاازه و
حتی گاه متضاد با متن اصلی دست یافت .از ایان رو کوشاش شاده اسات باا رویكارد
شالوده شكنی ،داستان «ذکر خروج تارابی» بازخوانی گردد .این داستان بر محاور تقابال
دوگانه قبول حاکمیت بیگانه  /بیگانه ستیزی استوار شاده اسات .باه زعام نگارنادگان،
جوینی با تحمیل قرائتی ایدئولوژیك از این واقعه تاریخی نه تنهاا برداشاتی دروغاین و
خالف واقع را به عنوان واقعیت در برابر مخاطب خود قارار داده بلكاه مرکاز معناایی
خود یعنی امتداد سلطه مغول ،درهم شكستن قیامهاای ملای و مشاروعیت بخشای باه
حكومت بیگانه را در سراسر متن گسترش داده است.
پیش از بررسی و بازخوانی این بخش از تاریخ جهانگشا الزم است رویكرد شاالوده
شكنی به شكلی کوتاه و گذرا معرفی شود.
 0 -1شالوده شكني
ژاک دریدا ،فیلسوف الجزایری ا فرانسوی باه عناوان واضاع رویكارد سااخت شاكنی،
مبنای رویكرد خود را از تقابلهاای دوگاناه آغااز کارد کاه در حقیقات دساتاورد مهام
ساختگرایی بود .تقابلهای دوگانه برامده از فرهنگ هستند و در عین حال خاود فرهناگ
سازند و بهترین نمود آن زبان است .دریدا معتقد بود ماا تجربیاات خاود را بار اسااس
الگوی تقابلهای دوگانه به دست میآوریم .بر اساس نظریه ساختگرایی ما کلمه خاوب
را در تقابل با کلمه بد درک می کنیم بار هماین پایاه در فرهناگ غربای عقال در برابار
احساس ،مردانگی در برابر زنانگی  ،تمادن در برابار بادویت قرارگرفتاه اسات .دریادا
یادآور شد که ذات این نوع تقابلها سلسله مراتبی اسات؛ یعنای یكای از ایان جفتهاا در
جایگاه ممتاز و برتر و دیگری در مرتبه پستتار (در مثالهاای بااال در هار تقابال واژه
نخست ،زوج برتر و واژه بعدی زوج فروتر است) در نظر گرفته میشاود .کشاف زوج
برتر در هر محصول فرهنگی( گفتگاو ،نوشاتار ،فایلم ،ساریال ،رماان و )...ناه تنهاا باه
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شناخت زوج فروتر بلكه به فهم ایدئولوژی حاکم بر آن میانجامد(.)Tyson,2006: 254

از نظر دریدا اینكه برخی از تقابلهای دوگانه ویژگی طبیعی و مبنایی واقعی دارد ،محارز
است .اما ارزشگذاری سفید بر سیاه ،زمستان بر بهار ،نور بر تاریكی و  ،...واقعی نیسات
و به دالیل خاص در طول تاریخ تمدن بشر شكل گرفته است و در برخی موارد باعاث
گمراهی ذهن میشود .دریدا این باور را لوگو سنتریك 4نامید؛ اندیشهای کاه بار اسااس
آن ذهن ما به دالیل فرهنگی و ایدئولوژیك یكی از تقابلهای دوگانه مثال سفید یا نور را
بر زوج دیگرش برتری میدهد .این زوجهای برتر یا ممتاز باعث ایجاد مرکز معناایی در
متن میشود .این مراکز به نظر پساساختارگرایان ،متن را با ثبات میکنند و امكاان تولیاد
نامحدود معنا در تمامی متون را متوقف میسازند .این مراکز ،تكیاهگااه «حضاور» معناا
هستند و به طور ضمنی زوج دیگر خود را -که اکنون غایب اسات -تاداعی مایکنناد.
ذهن مخاطب خواسته یا ناخواسته معنا را از طریق همین مراکز ممتاز میفهمد.
با شكل گیری هر مرکز ،خود به خود ساختار سلسله مراتبی به وجاود مایآیاد کاه
براساس آن مرکز از حاشیه مهمتر میشود .شاالودهشاكنی ،کاه روش دریادا بارای
خوانش متون است ،پیش از هر چیز آشكارسازی تنش بین مرکز و حاشایه در هار
متن را وظیفه خود میداند (برتنس.)901 :9333 ،

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،8شماره ،33پاييز0391

به عبارتی ساخت شكنی ،حاشیه (زوج پست) را علیه زوج ممتاز میشوراند و معتقد
است جزء ممتاز بدون وجود جزء پست امكان وجود ندارد .ما روز را بدون تصور شب
نمی توانیم درک کنیم .تقابل نور و تاریكی زاییده قرارداد ذهنی ماست وگرنه تصور نور
بدون تصور وجه غایت (تاریكی) امكانپذیر نیست .در نتیجه جزء پسات تقابال ،شارط
وجودی جزء ممتاز تلقی میشود و به همان اندازه دارای اهمیت است .به هماین دلیال
در شالوده شكنی تقابل دوگانه ،این /آن جای خود را به هم این /هم آن میسپارد (هماان،
 .)950ساختشكنی بدین طریق قطعیت را فرو میریزد و امكان معنای متكثار را فاراهم
میسازد.
این رویكرد مدعی است میتواند به خاوانش هماه متاون اعام از تااریخی ،ادبای،
فلسفی ،روانشناسی و غیر آن بپردازد و فرضیات محتوم و قطعای اندیشاه را کناار بزناد
(  .)Culler,1979:34ساختشكنی در متون ادبی میکوشد این مراکز ممتاز را ،که ظاهراً
باعث ثبوت معنا شدهاست ،نشان دهد و با نشان دادن تناقضها و تضادهای درونی ماتن،
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قرائت تازه از آن را فراهم میسازد؛ به همین دلیل دریدا متن را بسیار پیچیدهتار از ایان
میدانست که مخاطب در برداشت نخست به آن مینگرد.
معنا در متن هرگز به انتها نمایرساد و ماتن گساترهای از امكانهاای باالقوه اسات.
ساختشكنی این ظرفیت را ایجاد میکند که مخاطب با نوعی «کنش تأویل یاا تحلیال»
راه را بر قرائتها و یا تأویلهای دیگر بگشااید و آن را از اساارت معناای خااص بیارون
بیاورد( امامی)1 :9330،؛ به سخن دیگر معنا در ساختشكنی نسبی و بینهایت است و هر
لحظه میتوان به کشف و برداشتی نو دست یافت .در اینجاا تفااوت سااختارگرایان باا
پساساختارگرایان بیشتر نمایان میشود .سااختارگرایان مایکوشایدند باا کنتارل ماتن از
طریق چارچوبهای خاص ،رازهاای آن را بگشاایند .پساسااختارگرایان چناین کااری را
غیرممكن میدانند و بر این باورند که نیروهای خودآگاه و ناخودآگااه فراوانای ماانع از
تسلط بر متن میشوند .شاید مهمترین تمایز آنها در این جمله رامان سلدون نهفته باشد.
پساساختارگرایان «به تفاوتهای میان آنچه هر متن میگوید و آنچه فكر میکند میگویاد،
متوسل میشوند .آنها متن را وامیدارند که علیاه خاود بگویاد»(سالدون ویدوساون:9333،
.)093
از این دیدگاه معنا توسط نویسنده تولید نمیشود که او بتواناد بار آن تسالط داشاته
باشد .بر خالف انگاشتهای نقد سنتی ،مؤلف دیگر مؤلف واقعی نیست بلكاه چگاونگی
کارکرد زبان است که معنا را میآفریند .اندیشه ساختشاكنی ،گاویی ناوعی تقابال باا
جملااه مشااهور دکااارت اساات .دکااارت گفتااه بااود «ماان ماایاندیشاام پااس هسااتم» 3و
ساختشكنی میگوید « شما فكر میکنید که فكر میکنید 3».؛ به عبارتی در اینجا با ایان
مفهوم روبه رو هستیم که مؤلف حتی اگر بخواهد نمیتواند معنای ثابتی را در متن قارار
دهد .تولید معنا از خواست مؤلف فراتر است .به قول دریدا 1جمله معنای اضافی تولیاد
می کند .همواره پیش ساختهای ذهنی و ایدئولوژی حاکم بر ذهان مؤلاف ،او را کنتارل
میکند و مانع میشود که او بتواند معنا را در سلطه خود قرار دهاد .وجاه دیگاری کاه
مانع از تسلط نویسنده بر معنا میشود ،وجه غایب و ناا نوشاته ماتن ،و ایان جایگااهی
است که خواننده و منقد باهوش میتواند تولد معنای استنباطی خود را جشان بگیارد و
به آفرینش معنای تازه دست بزند و چه بسا بتواند بر اساس نشانههاای درون متنای کاه
خود کشف میکند به معنایی متفاوت و متمایز با خواست نویسنده دست یابد؛ به همین
دلیل است که نوریس مینویسد :شالوده شكنی تمام انگاشتهای مسلم ما را در باب زبان،

بازخواني«ذکر خروج تارابي» بر اساس رويكرد شالوده شكني

تجربه و امكانات عادی ارتباط انسانی به حاال تعلیاق در مایآورد»( ناوریس.)90 :9335 ،
ساخت شكنی در گستره ادبیات تالشی برای بازخوانی و دوباره خوانی انگاشتهای مسلم
ما از متن است و میتواند به تغییر در نگرش نسبت باه ماتن منجار شاود .ایان نظریاه
میگوید میکوشد برای واقعیتهای دگرگاون شاده تااریخی ،اساطورهای خوانشای تاازه
عرضه کند.
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 1-1بررسي داستان «ذکر خروج تارابي»
داستان قیام تارابی یا به تعبیر جوینی «ذکر خروج تارابی» در جلد نخست جهانگشا آمده
است و از صفحه  35تا  12را در بر میگیرد .داستانی کوتاه و یا به عبارتی بسایار کوتااه
شده برای اینكه تا آنجا که ممكن است نادیده گرفتاه شاود؛ باا ایان هماه ایان داساتان
اهمیتی فوق العاده دارد و نشان میدهد عالوه بر مقاومت رسامی و دولتای  -کاه طباق
قرائن و روایت تاریخ نویسان عصر از جمله خود جوینی ،ضعیف و ناچیز بودهاسات-.
مقاومتهای مردمی نیز در برابر مغوالن وجود داشته است .احتماالً بسیاری از آنها به ایان
علت که تاریخنویسی به عنوان رسانهای مهم در انحصار دولات مرکازی (مغاول) باوده
است ،هرگز فرصت ثبت در تاریخ را نیافته و از آن حذف شدهاست .حال ایان پرساش
مطرح میشود« :پس چرا ماجرای تارابی در جهانگشا نقل شده است»؟ برای پاساخ ایان
پرسش باید موضوع را از زوایای گوناگون بررسی کرد .ماجرای تارابی بیش از هماه باه
این علت ذکر شدهاست که روایت آن با شیوههای جنگی مغوالن همساویی کامال دارد.
«هراسافكنی» یكی از مهمترین شیوههای جنگ روانای مغاوالن بارای در هام کوبیادن
مقاومت حریفان بوده است .آنها با القای مقاومتناپذیری در برابر سپاه مغول ،نیروهاای
مقابل را به زانو در میآوردند .عرضه روایتهایی از بیرحمی ،غاارت و ویرانیهاای ایان
قوم ،حتی اگر واقعیت صرف هم باشد ،نهایتاً باه ابازاری رساانهای باه منظاور کاارکرد
سیاسی ا نظامیِ هراسافكنی تبدیل میشد .مبالغه در خصوص آمااری کاه نویسانده از
کشتار و غارت  ...بهدست میدهد از دیگر نشانههای همین شیوه هاراسافكنای اسات.
دلیل دیگری که جوینی این واقعه را در دل تااریخ خاود آوردهاسات ،احتمااالً از آنجاا
ناشی میشود که این حادثه در آن زمان مشهورتر از این بودهاست که نویسنده بتواند آن
را حذف کند و یا بی اعتنا از کنار آن بگذرد .بنابراین نویسنده با عرضه روایتی دلخواه از
این واقعه از سویی مطابق با خواستِ سیاسی -نظامی حاکمیت عمل میکناد و اهاداف

آنها را براورده می سازد و از سوی دیگر در پایان این ماجرا و پس از فیصله یافتن قیاام
تارابی از طبقه خود یعنی نخبگانی که با این گروه متجاوز همكااری و زمیناه حكومات
آنها را آسان کردهاند ،رفع اتهام ،و حتی طلبكارانه این گروه را مایه حیات و بقای ماردم
معرفی میکند:
روز دیگر که شمشیر زنان صباح فرق شب را بشكافتند خالیق را از مارد و زن باه
صحرا راندند .مغوالن دندان اتهام تیز کرده و دهان حارص گشااده کاه باار دیگار
دستی بزنیم و کاری برانیم و خالیق را حطب تنور بال سازیم و اموال و اوالد ایشان
را غنیمت گیریم .خود فضل ربانی و لطف یزدانی عاقبت فتنه را به دسات شافقت
محمود]یلواج[ چون نامش محمود گردانید و طالع آن شهر را باز مساعود چاون او
برسید و ایشان را از قتل و نهب زجر منع کرد (جوینی ،9335 ،ج.)12 :9
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به منظور خوانش و یا بازخوانی روایت جاوینی از «ذکار خاروج تاارابی» براسااس
رویكرد شالودهشكنی ،بیش از همه به قول سلدون به «نادرست خوانادن صاحیح» نیااز
داریم (سلدون .)9333:913 ،براین اساس باید با در نظر گرفتن اصل مهم تقابلهای دوگاناه،
زوج ممتاز و زوج پستِ تقابل در روایت متن نشان داده شود؛ همچنین باید نشاانههاای
شكاف و گسستهای متن مشخص گردد تا بتوان آن را علیه روایت اصالی باه کاار بارد.
این شكافها در واقع به نبرد حاشیه علیه مرکز (زوج ممتاز) منجر میشود .همانطور کاه
گفته شد محور تقابل دوگانه در این روایت ،تقابل میان قبول «حاکمیت بیگانه» به عنوان
زوج ممتاز و «بیگانه ستیزی» به عنوان زوج پست است .نویسانده باه کماك ابزارهاای
بالغی و روایی کوشایده اسات قیاام تاارابی را سارکوب و تصاویری منفای از وی و
کارکردهایش عرضه کند .قیام تارابی از آنجا شكل گرفت که پس از فتح و ویرانی بخارا
به دست مغوالن ،تارابی از حومه بخارا علم مخالفت را برافراشت و مردم آشافته سار و
ناامید را روحیه و شجاعت مبارزه بخشید .مقاومت ،آن هام در برابار ساپاه مجهاز و از
همه مهمتر سپاهی که القا شده باود مقاومات در برابار آنهاا غیار ممكان و محتاوم باه
شكست است ،مسلماً کاری سخت بود و ایمانی راساخ مایطلبیاد .تاارابی مغاوالن را
سخت آشفته کرد؛ حتی در مراحلی آنها را شكست داد و سرانجام شكسات خاورد .باه
گمان نگارندگان شكست او در مقابل مغوالن نسبت به شكستی که از سوی جاوینی باه
وی تحمیل شده ،ناچیز بوده است و آنقدر دردناک نیست .جوینی باا عرضاه تصاویری
منفی از تارابی ،وی را به شكستی تاریخی محكوم کرد .حال باید دید جوینی چگونه باا
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کاربرد ابزارهای روایی ،متنی پرداخته که مرکز معنایی یاا زوج ممتااز (قباول حاکمیات
بیگانه) تقویت گردیده و چگونه او در طول تاریخ موفق شده است مخاطب را قانع کند
که روایت وی درست و مطابق با واقعیت است؛ آیا بایاد خاوانش او را پاذیرفت و یاا
میتوان تصویری متفاوت از این ماجرا عرضه کرد؟ برای بررسای ایان مسائله دقات در
عناصر تقویت کننده روایت وی ضروری است.

ببیناایم تااا اساااب اسفناااادیار
و یااا باااره رسااتم جنگجااوی

سوی آخور آید همای بای ساوار
به ایاوان نهاد بای خداوناد روی
( فردوسی)032 :9334،

گزینش واژگان (اسب /باره ،ایوان/آخر ،خداوند/جنگجو) در انتساب آنها به رستم و
اسفندیار ،خنثایی روایت را نفی میکند.
در روایت جوینی گزینش واژهها با دقت کمتری صورت گرفته به طوریکه مخاطب
آگاه راحتتر میتواند درک کند که با روایتی تاریخی  -روایتی که اصوالً باید بیطرف و
بیغرض باشد -روبه رو نیست؛ حتی در عنوان این بخش «ذکر خروج تاارابی» انتخااب
کلمه خروج در جهت تقویت زوج ممتاز (حاکمیت بیگانه) اسات .خاروج در فرهناگ
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 0-1-1گزينش واژهها
توان زبان این فرصت را فاراهم مایآورد تاا باا انتخااب و گازینش واژههاا در محاور
عمودی ،میزان تأثیرگذاری در مخاطب کم یا زیاد شود .مؤلف با انتخاب واژگاان ماورد
نظر خود از طرفی خودآگاه یا ناخودآگااه باه قضااوت مایپاردازد و باه تباع آن ماورد
قضاوت قرار میگیرد .از سوی دیگر با گزینش واژهها بر ذهن و عاطفاه خوانناده تاأثیر
میگذارد و او را به مسیری هدایت میکند که خود میخواهد .بنابراین انتخااب واژگاان
یعنی هدایت خواننده در مسیری که مطلوب نویسنده است ،حتی اگر این واژگان ظااهراً
عاری از حس قضاوت باشد ،نهایتاً خواننده را به قضاوت وا میدارد؛ برای مثال دربااره
این دو بیت از شاهنامه بحثهای زیادی شده است 92که چگونه فردوسی با علم باه اینكاه
در ژانر حماسه حق دخالت در ماجرا و بروز احساساات و عواطاف خاود را نادارد باا
گزینش واژهها به قضاوت در روایت پرداخته و از رستم قهرمان محبوب خود جانبداری
کرده است و در نتیجه علیرغم اینكه ظاهراً قانون روایت حماسی را رعایت کرده است
در واقع روایت او به هیچ وجه خنثی نیست (رک .شمیسا:)34 :9335 ،

اسالمی به معنی شورش علیه حاکم مشروع زمان است .محكوم به چنین حكمی عاقبتی
معموالً شوم و مرگبار دارد ( 99عوده.)035 :9333،
گزینش واژهها و درپی آن ،حسی که واژهها به مخاطب القا میکند در سراسار ماتن
بخوبی به گونهای انتخاب شده است که مرکز معنایی مورد نظار نویسانده را (حاکمیات
بیگانه) تقویت میکند .بررسی همه این واژه ها تقریباً غیرممكن است با این حال بارای
نمونه با تمرکز بر چند سطر اول این روایت ،چگاونگی زمیناهچینای و ورود باه مااجرا
بررسی میشود.
در شهور سنه ستّ و ثلثین و ستّایه قران نحسین باود در بارج سارطان و منجماان
حكم کرده بودند که فتنه ظاهر شود و یمكن مبتدعی خروج کند .بر ساه فرسانگی
بخارا دیهی است که آن را تاراب گویند .مردی باود ناام او محماود صاانع غرباال
چنانك در حق او گفتهاند در حماقت و جهل عدیم المثل به سالوس و زرق ،زهد
و عبارتی آغاز نهاد و دعوی پریداری کرد یعنی جنیان با او سخن مایگویناد و از
غیبیات او را خبر میدهند و در بالد مااوراءالنّهار و ترکساتان بسایار کساان بیشاتر
عورتینه دعوی پریداری کنند (جوینی)9335:35 ،
18
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برگزیدن واژگانی مانند «قران نحسین ،فتنه و خروج» درست در جهتی انتخاب شاده
است که نویسنده قصد القای آن را دارد؛ یعنای مخاطاب بایاد ذهانش را بارای شانیدن
واقعهای ناخوشایند آماده کند که حتی افالک و سرنوشت نیز بار ناپساند باودن آن مهار
تأیید زدهاند .کلمه «مبتدعی» در قاموس شارعی معناای خااص خاود را دارد؛ چارا کاه
بدعت در دین بسیار ناپسند قلمداد شده است .نویسنده با انتخاب ایان واژه درواقاع باه
صورت ضمنی مخالفت تارابی را با مغوالن خالف شرع میداند .کلمه «خروج» که پس
از آن آمده است این بار معنایی را تقویت میکند .کلمه «منجمان» واژه دیگری است کاه
با توجه به اعتقاد مردم عصر به احكام نجومی به کمك تقویت اندیشه اصلی آمده است.
فعل «گفتهاند» بدون اینكه فاعل آن مشاخص باشاد در اینجاا کاارکردی چندگاناه دارد:
 .9نویسنده با این شیوه گزارهای را بیان میکند که چه بساا فقاط شاایعهای برسااخته از
جانب خاودش باشاد و باا مكتاوب کاردن آن گازاره ،گوناهای تقادس و مقبولیات و
مشروعیت برای آن به وجود میآورد با این حاال ایان گازاره محتمال صادق و کاذب
است .0 .نیاوردن فاعل برای این فعل میتواند به این منظور باشد که احتماالً این گازاره
در زمان نویسنده سندیت و مقبولیت نداشته و نویسنده خواسته است مسئولیت آن را از
خود سلب کند و به عهده فاعل ناشناس بگذارد .3 .حذف فاعل مرجع از ساویی ناوعی

بازخواني«ذکر خروج تارابي» بر اساس رويكرد شالوده شكني

 1-1-1استفاده از آيات ،امثال و اشعار
یكی از شگردهای مؤثر در بالغت جهان اسالم تثبیت معنا به وسیله نقل احادیث ،آیات،
اشعار و مثالهای مشهور است .جوینی به خوبی آگاهی دارد کاه اساتفاده از ایان شاگرد
بویژه کاربرد احادیث و آیات میتواند پایههای استداللی او را نازد مخاطاب تقویات ،و
حتی او را به سكوت و تأیید مجبور کند .نویسنده در ذکر این واقعاه دو باار باه آیاات
قرآنی استشهاد کرده و هر دو بار به منظور نفی و سرکوب تارابی و تقویت مرکز معنایی
بوده است :نخست جایی است که نویسنده معترف است باه دلیال ارتبااط و یاا ادعاای
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تأیید گرفتن است؛ بدین معنا که این گزاره نه تنها مورد تأیید نویسنده بلكه ماورد تأییاد
دیگران نیز هست .0 .ایجاد خدشه و شك و شابهه در زهاد و عباادت تاارابی و سالب
مشروعیت دینی از وی .5 .کارکرد دیگر و البته متفاوت ایان فعال ،شاكاف و گسساتی
است که در متن ایجاد میکند بدین معنا که شكل روایت خطای ماتن را باه روایات در
روایت تبدیل میکند .نویسنده روایات را ناه از زاویاه دیاد خاود بلكاه از زاویاه دیاد
دیگرانی که به هیچ وجه سندیت آنها به تایید نرسیده اسات بیاان مایکناد و در نتیجاه،
خود متن ،صحت روایت را به چالش میکشد .در ادامه نویسنده با در نظر گرفتن زمیناه
فرهنگی(جامعه اسالمی و مخاطب مسالمان) ارتبااط باا جان و پاری و باویژه قادرت
پیشگویی آنان را به نوعی تأیید میکند .آنچه تأیید نمیشود تأیید صحت ارتباط تاارابی
با جن و پری است .جوینی این ارتباط تارابی را نوعی دعوی و ادعا میخواند .البتاه باه
این موضوع از زاویه دیگر هم میتوان نگریست .معنای تلویحی چنین گزارهای این است
که تارابی قدرت و نفوذی از خود نداشته و آنچه باعث قدرت او شده نه ارتباط حقیقی
با متافیزیك بلكه «ادعای ارتباط» با این عوالم است .با این برداشت ،وی به مخاطب القاا
میکند که تارابی سالوسی است که از باورهای مردم و جهال آنهاا بارای مقاصاد خاود
بهرهبرداری کرده است .توصیفاتی کاه وی از ماردم مایکناد و آنهاا را جاهال و ناادان
می شمارد ،مؤید همین نظر است .جوینی ضربه دیگری در همین چند ساطر بار تاارابی
وارد می کند و کردار او را هم شأن زنان یا «عورتینه» معرفی مایکناد .در واقاع باا ایان
گزاره حیثیت تارابی در جامعهای مردساالر متزلزل میشود .جوینی باه هماین طریاق در
ادامه با برگزیدن کلماتی نظیر خرافات ،جهل ،عوام الناس و  ...و انتساب آن به تارابی و
یاران او مرکز معنایی مورد نظر خود را تقویت میکند.

ارتباط تارابی با پریان و متافیزیك همه بیمااران بارای بهباود و تندرساتی باه وی روی
میآورند مگر کسانی که قلبی پاک و سلیم دارند:
و هر کجا مزمنی بود و مبتالیی روی بدو آوردند و اتفاق را نیز در آن زمره یك دو
شخص اثر صحتی یافته اند؛ اکثر ایشان روی به او آوردند از خااص و عاام اال مان
اتی اهلل بقلب سلیم (جوینی.)34 :9335 ،

مورد دیگر زمانی است که حتی افراد معتبر ،صحت و درستی روایتِ اعجااز تاارابی
در درمان بیماران را تأیید میکنند اما نویسنده باا آوردن روایتای ،ایان حكام را نقاض
میکند:
از چند معتبر مقبول قول شنیدم که ایشان گفتند در حضور ما به فضاله ساگ یاك دو نابیناا را
دارو در چشم دمید صحت یافتند .من جواب دادم که بیننادگان نابیناا بودناد و اال ایان معجازه
عیسی بن مریم بوده است و بس ،قال اهلل تعالی تبرئ االکمه و االبرص و اگر من این حالت باه
چشم خود مشاهده کنم به مداوای چشم مشغول شوم(همان.)34 ،
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دقت در این روایت نویسنده معلوم میکند که این روایات در ذات خاود مایتواناد
کارکردی دوگانه داشته باشد .ظاهراً در بخشی از روایت یعنی سخن افراد «معتبر مقباول
قول» به نوعی جانب تارابی رعایت شده اسات اماا هماین مسائله در رویكارد شاالوده
شكنی میتواند معنایی دیگر بیابد که خود حاکی است این گزاره نیز در جهات تقویات
مرکز معنایی مؤلف به کار گرفته شده است .با این برداشت نویسنده مایخواساته نشاان
بدهد که چگونه تارابی حتی افراد معتبر را فریفته و به خود جلب کرده اسات .یكای از
مهمترین دالیل افزوده شدن این عباارت ایان اسات کاه نویسانده بادین وسایله اقباال
جمعیت و بویژه طبقات نخبه و برگزیده را به وی توجیه میکند .عبارت «فضله ساگ»،
که و جه منفی آن در فرهنگ اسالمی مشخص است به این علت اضافه شده است تا اوالً
بر نادانی پیروان تارابی تأکید ،و ثانیاً باورمندی به ایان مااجرا را نفای کناد و موجباات
بیزاری دیگران را فراهم سازد.
 3-1-1گسست هاي متن
ساخت شكنی بر شكافهایی انگشت میگذارد که در متن وجاود دارد .هماان طاور کاه
گفته شد به رغم خواست مؤلف در روایت شكافها و گسستهاایی باه وجاود مایآیاد
.وجود این شكافها ناگزیر متن و پرهیز از آنها غیر ممكن است .در روایت جاوینی هام،
شكافها و گسستهایی هست که امكان خوانش متفاوت متن را فاراهم مایآورد .اولاین
عامل تردید در باورمندی نسبت به روایت جوینی ذکر خود روایت است .ثبات روایات

بازخواني«ذکر خروج تارابي» بر اساس رويكرد شالوده شكني
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این واقعه نشان می دهد که این حادثه در روزگاار خاود بسایار عظایم و مهام باوده و
نویسنده نمیتوانسته است تاریخ وقایع مغول را بنویسد و از این واقعه ذکاری باه میاان
نیاورد .وجه غایب متن به مخاطب یادآوری میکند که چه بسیار وقایعی از ایان دسات
یعنی مقاومت در برابر مغول به دلیل انحصار رسانه و یا محادود باودن دایاره قیامهاا از
حافظه تاریخ حذف شده و تنها بخش کوچكی از آن ثبت و ضابط شاده اسات .مسائله
دیگر این است که نویسنده میکوشد تا حد امكان چه در حجم و چه در شیوه بیاان بار
خالف جریان معمول نثر مصنوع ا که اطناب رکن اصلی آن است ا مااجرا را مختصار
بیان کند تا از اهمیت موضوع بكاهد اما در متن شواهدی دیده میشود که نشان میدهاد
ماجرای تارابی اتفاقاً اهمیتی فوقالعاده زیاد داشته است و جمعیت زیاادی از خاواص و
عوام به او گرویدهاند و حتی کار او باال گرفته و شدیداً مغاوالن را باه دردسار انداختاه
است .تارابی چگونه توانست از مردمی شكست خورده و پراکنده ،گروهی متحد ،یكدل
و مبارز بسازد؟ پاسخ متن روشن است :براساس روایات ماتن او شایادی اسات کاه از
جهل و نادانی مردم بهرهبرداری کرده است .متن باه او اتهامهاای زیاادی مایزناد .ایان
اتهامها احتماال دور از واقع نیست اما مسئله این است که به این اتهامها از زاویه دیگاری
هم می توان نگاه کرد .بر خالف روایت متن ،تارابی اتفاقاً فردی بسیار هوشمند ،زیرک و
جامعه شناس است و به نظر میرسد از ساخت فكری و سازوکار فرهنگی جامعه خاود
آگاه است  .او ابتدا با طب آن هم طبی کاه سررشاته آن باه متافیزیاك (پریاان و اجناه)
میرسد ،مردم زیادی را به سوی خود جلب میکند« :هر کجا مزمنی بود و مبتالیی روی
بدو آوردند» (جاوینی ،9335 ،ج .)34 :9جوینی این موضوع یعنی حمایت مردم را از تارابی
چندین بار تكرار کرده است« :و این آوازه با حكم منجمان موافاق افتااد و روز باه روز
جمعیت زیادت می شد و تمامت شهر و روستا روی بدو نهادند و آثاار فتناه و آشاوب
پدید آمد» (همان )34 ،و «در یك لحظه جهانی مردم بر او جمع شد» (هماان )34 ،و «اکثار
خالیق روی به صحرا و تل نهادند و بر او جمع شدند» (همان )33 ،و «چون ازدحام مردم
از حدی بگذشت و بیتبرک او باز نمی گشتند و دخول را مخارج نماند و خروج ممكن
نه ( »...همان .)33 ،شكاف دیگر متن استفاده هوشامندانه تاارابی از اعتقاادات مغاوالن و
جامعه علیه خود مغوالن است .در این عصر با مردمی روبهرو هستیم که اعتقاداتی راسخ
به متافیزیك و ماوراءالطبیعه دارند .این اصل در مورد مغوالن با شادت بشاتری صاادق
است .به قول جوینی آنها شدیداً به گفتمان اباطیل و خرافات باور دارناد(هماان.)03-05 ،
به همین دلیل تارابی نخست به طور غیر مستقیم 90مدعی ارتبااط باا پریاان یاا باه قاول

جوینی پریداری است؛ سپس وزیر او شمس الدین محبوبی ،کاه شخصایتی معاروف و
شناخته شده است روایتی از پیشگویی پدرش مبنی بر ظهور تاارابی و قادرت یاافتن او
عرضه می کند .در اینجا تارابی از همان سالحی استفاده میکناد کاه دشامنانش علیاه او
استفاده کردهاند :جوینی در ابتدای بحث ادعا کرده بود منجمان «قران نحسین» را درباره
ظهور فتنه تارابی پیشگویی کردهاند .وزیر تارابی پیشگویی مایکناد باه زودی «صااحب
دولتی که جهان را مساتخلص کناد» ظهاور مایکناد؛ بناابراین هار دو رقیاب از شایوه
پیشگویی به منظور پیشبرد اهداف خود استفاده میکنند .نتیجاه پیشاگویی وزیار تاارابی
هراس و ترسی است که مغوالن از شخصیت ماورایی تارابی مییابند؛ ازاین رو با وجود
نقشه و توطئهای که مغوالن برای قتل تارابی دارند ،او موفق میشود باا ایجااد تارس و
هراس در دل آنها مانع از اقدام آنان شود :تارابی:
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روی به تمشا که بزرگتر شاحنگان باود آورد و گفات از اندیشاه باد باازگرد واال
بفرمایم تا چشم جهانبینت را بایواساطه دسات آدمیازاد بیارون کشاند .جماعات
مغوالن چون این سخن بشنیدند ،گفتند یقین است که از قصد ما کسی او را اعاالم
نداده است مگر هماه ساخنهای او بار حاق اسات خاائف شادند و او را تعارض
نرسانیدند( همان.)33 ،

شكاف دیگر متن در ادعاای جاوینی مبنای بار ایان اسات کاه هواخواهاان تاارابی
عوامالناس و جمعی از مردم نادان و بی سرو پا بوده اند .او سعی کرده است مخاطاب را
قانع کند که طرفاداران و حمایاتکننادگان تاارابی« :عاوامالنااس و جهاال» هساتند در
حالیکه سه گزاره این روایت متن را میشكند و نقض میکند :نخست ساخن «معتباران
مقبول قول» است که رفتار و باورهای تارابی را قبول دارند و دیگاری پیوساتن یكای از
ائمه بخارا به وی است «و در بخارا شمسالدین محبوبی سبب تعصبی که وی را با ائمه
بخارا بودست اضافت علت آن احمق شد و به زمره معتقدان او ملحق شد»( هماان)34 ،
و دیگری گرویدن برهانالدین برهانی باه تاارابی و پاذیرش خالفات از ساوی اوسات
« سرور صدور بلك دهر برهانالدین سالله خاندان برهانی و بقیه دودمان صادر جهاانی
او را سبب آنك از عقل و فضل هیچ خالف نداشت خالفت داد و شمس محبوبی را باه
صدری موسوم کرد»( همان.)33،
گسست دیگری که باورمندی روایت جوینی را به تعلیق وا میدارد ،توجیه شكسات
مغول در برابر تارابی ،کوچك شمردن موفقیتهای او و موکاول کاردن آنهاا باه اتفاقاات
است؛ اگر تارابی بیماران را شفا میدهد برآمده از صدفه و اتفاق است« :اتفاق را نیز در
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آن زمره بر یك دو شخص اثر صحتی یافتناد»( هماان .)34،در توجیاه شكسات مغاوالن
مدعی است که این شكست به دلیل قدرت تارابی نبوده بلكه دالیلی دیگر داشته اسات:
«چون در میان قوم شایع شده بود که هر کاس در روی وی دسات باه خاالف بجنباناد
خشك شود آن لشكر نیز دست به شمشیر و نیزه آهستهتر ماییازیدناد»( هماان .)31 ،در
نهایت عامل شكست مغوالن نه قدرت تارابی بلكه «باد» معرفی میشود:
در تضاعیف آن ]جنگ[ بادی ساخت برخاسات و خااک چناان انگیختاه شاد کاه
یكدیگر را نمیدیدند .لشكر خصمان پنداشت که کرامات تارابی است هماه دسات
باز کشیدند و روی به انهزام باز پس نهادند و  ...قرب ده هزار مرد کشته شد(همان،
.)31
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مؤلف برای تقویت مرکز معنایی خود و سرکوب تارابی باه شایوهای دیگار متوسال
میشود .او با علم به اینكه مسائل ناموسی تا چه حد در فرهنگ اسالمی حساسایت دارد
و میتواند احساسات را برانگیزد از این نیرو نیز برای تقویت وجه ممتااز روایات خاود
چشم پوشی نمیکند .در حالی که سپاه تارابی سرگرم جمع آوری سپاه و ادوات جنگای
است ،تارابی که خود روی به مردم آورده و گفته بود«:ای ماردان حاق توقاف و انتظاار
چیست؛ دنیا را از بیدینان پاک باید کرد»(هماان ) 31،بار اسااس روایات ماتن« :باا بتاان
پری وش و نگاران دلكش خلوت ساخت و عیش براند ...و خواهر او چاون تصارف او
در فروج و اموال بدید به یكسو شد و گفت کار او به واساطه مان باود ،خلال گرفات»
(همان )31،چنین روایت غرضآلودی البته هادفی جاز تخریاب وجاه و حیثیات تاارابی
ندارد .خدشه دار کردن حیثیات ناموسای رقیباان و حریفاان در بخشاهای دیگار تااریخ
جهانگشا دیده میشود بویژه در جلد دوم در ذکر پایان کار جالل الادین بااز باا هماین
شیوه روبهرو میشویم.
مواردی که ذکر شد تنها برخی از شواهد موجود در متن را به تصویر مایکشاد تاا
نشان دهد تاریخی که خود از مهمترین و معتبرترین مناابع دسات اول در ماورد حملاه
مغول است تا چه اندازه مغشوش ،نادرست و غیر قابل اعتمااد اسات و تاا چاه انادازه
ایدئولوژی حاکم بر ذهن و زبان نویسنده در پرداخت روایت دخالات داشاته اسات .باا
اینكه نمیتوان تأثر جوینی را در روایت فجایع مغاول نادیاده گرفات ،تاالش او بارای
مشروعیت بخشی به حاکمیت ،تصویری دیگر از نوشاتههاای او عرضاه مایکناد .پیاام
نویسنده ،چه به تصریح و چه به تلویح ،قبول حاکمیت مغول ،محكوم به شكست باودن
هر مقاومت و نفی تالش برای بر هم زدن حاکمیت مغول است .به همین دلیل حتی اگر

به صورت پراکنده نویسنده گاهی از مغول و نظم حاکم انتقاد کرده است به هایچ وجاه
نباید به منزله عدول از مرکز معنای اصالی تلقای شاود .بررسای روایات« ذکار خاروج
تارابی» با این رویكرد در نهایت نشان میدهد که تاریخ جاوینی چگوناه از یاك شاهید
تاریخی ،چهرهای مضحك و منفی به مخاطب عرضه میکند و تارابی را که میتوانسات
کاوهای دیگر و یا ارشی یا اریو برزنی دیگر باشد یاا الاقال تصاویری از قهرماانی ملای
داشته باشد در مسلخ تاریخ به شهادت برساند.
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 .3نتیجه گیری
ماجرای تارابی از این نظر اهمیت ویژه دارد کاه نشاان مایدهاد تاا چاه انادازه تااریخ
می تواند وارونه جلوه کند یا دست کم اسیر برداشاتهای ایادئولوژیك شاود .تاارابی کاه
میتوانست قهرمان مبارزات ایرانیان علیه مغول نام بگیرد ،عمالً تا امروز چهارهای منفای
داشته است .او بیش از شكسات در برابار مغاول ،در برابار عوامال فرهنگای و روایات
تاریخی سرکوب و مغلوب شده اسات .روایتای کاه جاوینی از قیاام تاارابی باه عناوان
واقعیت پیش روی مخاطب گذاشته ،سازه اصلی این تصاویر منفای و ناخوشاایند شاده
است.
در خااوانش ساااختشااكن از ایاان ماااجرا کوشاایده شااده اساات تقاباال دوگانااه
متنشناسایی شود .تقابل حاکمیت بیگانه /بیگانهستیزی محور اصلی روایات ایان مااجرا
است و زوج ممتاز این تقابل ،که ماجرای تارابی و حتی کل کتاب بر محور آن نگاارش
یافته «حاکمیت بیگانه» و مشروعیتبخشی به آن است .فروپاشی متن به اجزای ساازنده
روایت نشان میدهد که چگونه اجزای متن به تقویت ایان زوج ممتااز پرداختاهاسات.
واژهها به گونهای انتخاب شدهاست که روایت را در جهات خواسات مؤلاف باه پایش
می برد .از ابزارهای بالغی مثل استشهاد به آیات و احادیث و یا اطناب و ایجااز نیاز در
جهت اهداف روایت هنرمندانه استفاده شده است .عاالوه بار ایان ،آنچاه بااز خاوانش
شالوده شكنانه متن را ضروری و ممكن میکند ،شكافها و گسستهایی است که بهرغم
میل نویسنده در متن وجود دارد و مانع میشود که خاوانش و روایات نویسانده ماورد
قبول قرار گیرد و یا حداقل تنها خوانش پذیرفته متن باشد .در نهایات خاوانش جدیاد،
تصویری کامالً متفاوت از تارابی و به تعبیر نگارنده «شاهید تااریخ» عرضاه مایکناد و
اجازه میدهد ضلع غایب متن یعنی زوج پست روایت( بیگانهستیزی) که در ساایه زوج
ممتاز( حمایت بیگانه) قرار گرفتهاست ،اجازه حضور و خودنمایی بیابد.
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پينوشت
 .9ایدئولوژی معادل با نظام عقاید مناسب با یك طبقه در نظر گرفته شاده اسات (Williams, 1976:
 .)128-30در اینجا منظور تسلط چارچوبهای حكومتی مغول بر ذهن نویسنده اسات .ایگلتاون نیاز در
باره نفوذ ایدئولوژری در متن معتقد است ایدئولوژی امری ذهنی است که در متن بازنمایی می شاود و
گفتمان را شكل می دهد و از همه مهمتر تظاهر به توصیف واقعیت می کناد( (Eagleton, 1991: 19
همچنین نك  :کیت گرین و جیل لبیهان.)090-901 :9333 ،

6. logo centric
7. I think then I am
8. You think you think
9. Jacobs Derrida

 .92شمیسا می نویسد «:فردوسی در مورد اسفدیار لغات اسب و سوار و در مورد رساتم لغاات بااره و
خداوند به کار برده است که رسمی تر و پر طمطراق تر است و عالقه قلبی او را باه رساتم نشاان مای
دهد(سیروس،شمیسا.)34 :9335 ،
 . 99جرم قیام مسلحانه علیه حكومت در فقه اسالمی تحت عنوان بغی مطرح شده است .باغی /خارجی
کسی است که با توسل به زور و قدرت برای تغییر نظام حكومتی یا تغییار حاکماان فعالیات مای کناد
(عبد القادر،عوده.)053 :9333 ،
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 . 0یكی از تندترین انتقادات جوینی در دیباچه کتاب آمده است .همان طور کاه مشااهده مای شاود در
اینجا حمله بیشتر به دگرگونیهای جامعه بعد از حمله مغول اسات؛ حملاه باه کساانی اسات کاه خاط
ایغوری را یاد میگیرند و آن را مایه افتخار میدانند و نه به صاحبان و مروجان آن ...«:و زباان و خاط
ایغوری را فضل و هنر تمام شناسند هر یك از ابنااء الساوق در زیّ اهال فساوق امیاری گشاته و هار
مزدوری دستوری و هر مدبری دبیری و هر مستدفی مستوفی و هر مسرفی مشرفی و هر شیطانی نایاب
دیوانی و  ....هر جافیی کافیی و هر خسی کسی وهر خسیسای رئیسای و(»...عطاملاك ،جاوینی ،ج ،9
 5 ،9335و.)0
 .3برای نمونه می توانید به ماجرای شهادت عالء الدین محمد الختنی در جلد اول صافحه  53مراجعاه
کنید.
 . 0جوینی لشكر مغول را لشكر الهی می خواند «:و حدیثی اسات منقاول از اخباار رباانی اولئاك هام
فرسانی بهم انتقم ممن عصانی»( همان)93 ،؛ در جایی دیگر برای مشروعیت بخشی به مغاوالن آنهاا را
مایه و ابزار تحقق حدیث « زویت لی االرض فاریت مشارقها و مغاربها »...می داند از نظر وی مغاوالن
عامل گسترش اسالمند هرچند از اخالق به دور باشند« ان اهلل لیوید هذا الدین بقوم ال خاالق لهام» .او
همچنین توصیه می کند اولی االبصار کسانی هستند که طبق این آیاه قاران « و ال تلقاوا بایادیكم الای
التهلكه» نباید در برابر مغول مقاومت و ایستادگی کنند(همان.)1-99 ،
 « .5اگر ادبیات و تاریخ را از دیدگاه کارکردی -و نه از دیدگاه هستی شاناختی -کاه باه «جاوهر» [یاا
«ماهیت»] آنها مربوط میشود -متمایز کنیم ،تصویر نسبتا متفاوتی نمایان میشود .طبق این نظر ،تاریخ و
ادبیات عناوینی هستند که ما برای نسبت دادن به متون معینی بر میگزینیم؛ آنها به دلیال وبژگای زباانی
ذاتی از یكدیگر متمایز نمی شوند»(همان.)955 ،

 .90متن جهان گشا مدعی است که تارابی به واسطه خواهرش با پریاان و اجناه ارتبااط داشاته اسات؛
همین مسئله باعث شده است که بارتولد و بایمتف بر نقش موثر خواهر وی پافشاری کنند و این قضیه
را قسمت مغفول قیام تارابی بدانند.
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