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Abstract 

The book of Sirat-e Jalal al-Din Minkoberni is among the most important and reliable 

historical documents of the Khwarazmshahian and Mongol period, written by Shahab 

al-Din Nasawi with the aim of writing real history. In this study, citing the approach of 

Rhetorical narratology and the indicators of the 'Invalid narrator' theory in the opinions 

of rhetorical narratologists including Rimmon Kenan, James Phelan and Martin, the 

validity of the effect's narrator and the accuracy of some of his historical reports based 

on "textual and intertextual studies" have been evaluated. In textual studies, the signs of 

the narrator's invalidity and lack of credibility are identified as "moral evaluation of 

events and their judgment, the contradiction between the narrator's words and behavior, 

Linguistic and emotional cues, narrator acceptability, and the narrator's limited 

knowledge" and in the intertextual field, the narrations of the historian are examined 

with the historical texts of the same period and the "narrations deleted, abbreviated or 

erroneous" of the narrator are explained. Based on the results of the research, it can be 

 

* Associate Professor of Persian Language and Literature at Tarbiat Modares University (Corresponding 

author), hesam_kh1@modares.ac.ir 

** Master student of Persian language and literature at Tarbiat Modares University, 

atefeh.salarvand@modares.ac.ir 

*** Associate Professor of History at Tarbiat Modares University, m_sadeghi@modares.ac.ir  

Date received: 2022/06/22, Date of acceptance: 2022/11/06 

Copyright © 2010, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open 
Access article. This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. 
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ or send a letter to Creative 
Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA. 



 1401تان ، پاييز و زمس2، شمارة 13سال ، نامة ادب پارسي كهن   52

said that despite the unique importance of the book in recording the life story of Jalal al-

Din Khwarazmshah and the epic depiction of his life in the face of the Mongol demons, 

some contradictory orientations of the narrator in depicting the character of Jalal al-Din 

Khwarazmshah during the narration are distorted and invalid. For this reason, the 

audience is skeptical in the face of Jalal al-Din Khwarazmshah and some cases finds 

him a shaky personality.   

Keywords: Nasawi, Sirat-e Jalal al-Din Minkoberni, Jalal al-Din Khwarazmshah, 

Unreliable narrator, Implied author 



 ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگينامة ادب پارسي كهن

  76 – 53، 1401، پاييز و زمستان 2، شمارة 13نامة علمي (مقالة علمي ـ پژوهشي)، سال  دوفصل

اعتبار در  هاي راوي كم هاي وي (ارزيابي جلوه نسوي و اعتبار روايت
  الدين خوارزمشاه) هاي نسوي از زندگي جالل برخي از روايت

  *ابراهيم خدايار
  ***انيعلي صادقي گندمدقصوم، ** عاطفه ساالروند

  چكيده
تـرين و معتبرتـرين اسـناد تـاريخي دورة      الدين مينكبرني، در زمرة بااهميت كتاب سيرت جالل

الدين نسوي آن را بـا هـدف صـرف نگـارش تـاريخِ       خوارزمشاهيان و مغوالن است كه شهاب
هـاي   شناسي بالغـي و شـاخص   واقعي نوشته است. در اين پژوهش با استناد به رويكرد روايت

شناسان بالغي ازجمله ريمون كنان، جيمز فيالن و مـارتين،   در آراء روايت» راوي نامعتبر«نظرية 
هـاي   بررسـي «هاي تاريخي وي با استناد بـه   اعتبار راوي اثر بررسي و صحت برخي از گزارش

اعتبـاري   اعتبـاري و كـم   هاي بـي  هاي متني نشانه  ارزيابي شده است. در بررسي» متني و بينامتني
هـا، تنـاقض ميـان گفتارهـا و رفتـار راوي،       ارزيابي اخالقـي وقـايع و قضـاوت آن   «ل راوي ذي
مشـخص و در  » پذيري راوي، و دانش محـدود راوي  هاي زباني و عاطفي، ميزان دريافت نشانه

شده،  هاي حذف روايت«هاي مورخ با متون تاريخي همدورة آن بررسي و  حوزة بينامتني روايت
رغـم اهميـت    توان گفت كه به بر نتايج پژوهش مي اند. با تكيه بيين شدهراوي ت» مختصر يا اشتباه

گـون نشـان دادن    الدين خوارزمشاه و حماسـه  فرد كتاب در ثبت روايت زندگي جالل منحصربه
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هـاي متنـاقض راوي در ترسـيم     گيـري  زندگي وي در مواجه با غـوالن مغـول، برخـي جهـت    
خـدوش و از اعتبـار الزم سـاقط اسـت؛ بـه      الدين خوارزمشاه در طي روايت م شخصيت جالل

الدين خوارزمشاه وي را در برخـي مـوارد شخصـيتي     همين دليل، مخاطب در مواجهه با جالل
 يابد. متزلزل مي

الـدين خوارزمشـاه، راوي نـامعتبر،     الـدين مينكبرنـي، جـالل    نسوي، سيرت جالل ها: دواژهيكل
  نويسندة ضمني

 

  مقدمه. 1

شود. يكي از اين عناصـر   وجود دارد كه باعث شكل گرفتن آن مي در هر روايت چندين عنصر
تري براي خوانندگان دارد.  شنويم و حضور ملموس راوي است كه ما از زبان وي روايت را مي

عنصـر راوي و   Seymour Chatman)(شناسـان ماننـد سـيمور چـتمن     هرچند برخـي از روايـت  
گيـري   رسد بدون راوي شكل نظر مي دانند، به شنو را در شمار عناصر اختياري روايت مي روايت

كند و  بر وجود عنصر راوي تاكيد مي )Rimmon-Kenanپذير نيست. ريمون كنان ( روايت امكان
است، راوي همچنان  وار شكل گرفته هايي كه به صورت ديالوگ معتقد است كه حتي در روايت

). راوي در داسـتان  122: 1387ان، كنـ - شنويم (ريمون حضور دارد و ما داستان را از زبان او مي
سازي و  كند و در صورت نياز به فشرده ها را پردازش مي زند و آن دست به انتخاب حوادث مي

برانگيز دربـارة راوي اعتبـار وي اسـت. چقـدر      يكي از مسائل مناقشه پردازد. ها مي گسترش آن
ي راوي معتبر يا نامعتبر چيست؟ ها هاي او در روايت داستان اعتماد كرد؟ نشانه توان به گفته مي

را در  )unreliable narrator) مسـئلة راوي نـامعتبر (  Wayne C. Booth(نخستين بـار ويـن بـوت    
) مطـرح كـرده اسـت. ابزارهـاي متفـاوت      ,the Rhetoric of Fiction 1961كتاب بالغت داستان (

اي از جمله  يرد. عدههاي مختلفي در اين نظريه شكل بگ سنجش راوي نامعتبر باعث شد جريان
هاي سنجش اعتبار رواي مطرح  ) را از ابزارimplied author(بوت عنصري به نام نويسندة ضمني 

)، ورا Jonathan Culler(كردند كه مخلوق نويسندة واقعي اسـت و برخـي ماننـد جاناتـان كـالر      
پررنگ كردنـد.  هاي متن را  نقش خواننده و نشانه Zerweck)) و زروك (Vera Nuning(نونينگ 

شناسان مفهـومي تقريبـاً مـبهم و جـدا از نويسـندة واقعـي دارد.        نويسندة ضمني در آرا روايت
كند و چه بسا شخصيتي كامال متضاد با آن باشـد. در   نويسندة ضمني با نويسندة واقعي فرق مي

او در  شـود.  آرا بوت اعتبار راوي از دوري يا نزديكي عقايد او با نويسندة ضـمني فهميـده مـي   
نامم كـه مطـابق هنجارهـاي اثـر      من وقتي راوي را معتبر مي«كتاب بالغت داستان نوشته است: 
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). بـوت در  158: 1983(بـوت،  » كند (يعني هنجارهـاي نويسـندة ضـمني)    صحبت يا عمل مي
كم بخشي از شيوة زندگي خود  همة ما دست«كند:  تر از راوي نامعتبر تصريح مي تعريفي روشن

به ويژه - ايم كه توسط ديگران  اي الگو گرفته هاي پسنديده ندگان ضمني يا همان منشرا از نويس
شناسـان در تعريـف راوي    ). بيشتر روايت15: 1389(بوت، » اند آفريده شده - نويسندگان واقعي

نامعتبر تحت تأثير بوت قرار دارند. ريمون كنان در بيان تفاوت ميان نويسندة واقعـي و ضـمني   
هاي زندگي واقعي قرار دارد، مؤلف  در حالي كه مؤلف واقعي در معرض دگرگوني« عقيده دارد:

قـدم و   مستتر اثر معين، هويت و موجوديتي ثابت دارد كه در شرايط مطلوب در بطن اثـر ثابـت  
). در نگاه ريمون كنان و چتمن برخالف بـوت  120: 1387(ريمون كنان، » كند منطقي رفتار مي

شود بلكه مخاطـب خـالق اوسـت و در ذهـن      يسندة واقعي خلق نمينويسندة ضمني توسط نو
). چتمن دربارة چگونگي 43: 1389گيرد (نونينگ،  خواننده و بر پاية ساختار كلي متن شكل مي

مـا بـا خوانـدن    «دهـد:   كند و توضيح مـي  سطري را پيشنهاد مي تعيين اعتبار راوي خوانش ميان
گوييم رويدادها و عوامل داستان نبايـد ايـن جـور     ود ميالي سطرها با خ مطالب نانوشته از البه

). كالر در بررسي اعتبـار  45(همان: » بينيم بوده باشند، و به اين ترتيب گناه را از چشم راوي مي
  راوي به خوانش خواننده توجه كرده و نوشته است:

واننـده  ويژه در نثـر روايـي برآمـده از ايـن حقيقـت اسـت كـه خ        بيشترين تاثيرات ادبي، به
كوشد تا معناي صريح متن را با امور زندگي روزمره پيوند دهد و الگوهـاي يكپارچـه و    مي

  ). 50ها نهفته است بيابد (همان:  هاي شخصيت منسجمي را كه در پس كنش

شناسان دربارة ابزار سنجش راوي نامعتبر نشان از تنوع و اختالف نظريات  بررسي آرا روايت
ن براي منتقد وجود دارد كه باتوجه به ويژگي متن مـورد نظـر و نـوع آن،    آنان دارد؛ و اين امكا

اعتباري رواي را در متون بررسي كنـد. نويسـندگان در پـژوهش حاضـر بـا ايـن        هاي بي نشانه
توانـد   فرض كه تاريخ نيز يكي از انواع روايت است، معتقدند كه گاهي اوقـات راوي مـي   پيش

ت رخداد دور كند و به داليل گوناگون به دخل و تصرف در متون تاريخي را از عينيت و واقعي
هـاي   كند بعد از مطالعة منابع، اسناد و گفتـه  ها بپردازد. مورخ وقتي نگارش تاريخ را آغاز مي آن

كند. وي در اين مسير از تخيل خـود   ها را به ذهن خود وارد مي ديگران يا مشاهدة شخصي، آن
يرا در بسياري از حوادث حضور نداشته و اگـر هـم حضـور    برد؛ ز براي نوشتن تاريخ بهره مي

تواند  گونه كه در واقعيت اتفاق افتاده است، بيان كند. وي نمي تواند وقايع را آن داشته باشد نمي
ها را روايت كرده است، به همين دليل غالب اوقات  وارد ذهن كساني بشود كه وقايع زندگي آن

هـاي   ماند. هم ازين روست كه مخاطـب روايـت   مكتوم ميها براي وي  علت واقعي كارهاي آن
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بـرده، بـه   » ذهنيـت «بـه داالن  » عينيـت «ها را از  اي كه آن تاريخي را با واسطه و به وسيلة راوي
  شنود. شده مي صورت دستكاري

  

 روش و رويكرد پژوهش .2

شناسـي   يـت جـو كـرد. در روا   و شناسان بالغي جست بحث راوي نامعتبر را بايد در آراء روايت
) James Phelan(بالغي مسـئلة ارتبـاط بسـيار حـائز اهميـت اسـت و بـه گفتـة جيمـز فـيالن           

. زبان متن روايي به ويـژه منطـق   1«كنند:  رويكردهاي بالغي بر يكي از اين دو مسئله توجه مي
 . روايت به عنوان تعاملي ميان نويسنده و مخاطب از طريق رسانة متن براي انجام2الگوهاي آن؛ 
 Narrative as). فـيالن در كتـاب روايـت بـه مثابـة بالغـت (      99: 1396(هرمن، » برخي اهداف

Rhetoric, 1996گويد:  ) در تعريف اين رويكرد مي  
هاي خواننـدگان بسـيار اهميـت     هاي روايي و فعاليت رويكرد بالغي به رابطه بين استراتژي

دهد بر آنچه خوانندگان  در سطوح داستان و گفتمان رخ مي آنچه كهبه اين ترتيب  ،دهد مي
 گـذارد  كننـد تـأثير مـي    كنند و احسـاس مـي   قضاوت مي، كنند فكر مي ،باور دارند ،دانند مي

  ).141: 1996(فيالن، 

) آغاز شد و بـا آراء  Mikhail Bakhtin(رويكردهاي بالغي به روايت، با آراء ميخائيل باختين 
شناسان بعد از بـوت آن را بـه سـمت     قادي شيكاگو ادامه يافت و روايتوين بوت و مكتب انت

بررسي انواع مخاطب در روايت بردنـد. دربـارة ويژگـي راوي نـامعتبر نظريـات پژوهشـگران       
متفاوت است. در پژوهش حاضر از ديگاه ريمون كنان، جيمز فـيالن و مـارتين اسـتفاده شـده     

  است.
شناسان، حدود پنج ويژگـي بـراي راوي نـامعتبر     وايتبندي آرا ديگر ر كنان با جمع- ريمون
  كند: ذكر مي

  . دانش محدود راوي؛1
  هاي مشكل آفرين؛ گذاري . مداخلة شخصي او و ارزش2
  . رنگ و لعاب دادن به گزارش از طريق زير سؤال بردن معيارهاي ارزشي؛3
سـتاني جايزالخطاترنـد و   ها از راويان فرادا . همانند داستاني بودن راوي، زيرا اينگونه راوي4

  شوند؛ هاي اثر داستاني نيز قلمداد مي جزو شخصيت
  ).142- 138: 1387نفع بودن او (ريمون كنان،  . ذي5
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گيري روايت نـامعتبر   فيالن و مارتين هم با در نظر گرفتن سه نقش براي راوي عوامل شكل
  كنند: را اينگونه مطرح مي

نمـايي يـا كژنمـايي     تواند كم و رويدادها مي ها، حقايق . راوي در نقش توصيف شخصيت1
  داشته باشد؛

تواند  ها، حقايق و رويدادها مي گذاري شخصيت . راوي در نقش قضاوت اخالقي و ارزش2
  انگاري يا كژانگاري (يا كژيابي) داشته باشد؛ كم

خـواني يـا    تواند كـم  ها، حقايق و رويدادها مي . راوي در نقش خوانش يا تفسير شخصيت3
  ). 49_48: 1389خواني داشته باشد (نونينگ، كژ

كند كه در بخش بررسي متن آن  اعتباري راوي هم اشاره مي هاي زباني در بي فيالن به نشانه
دهنـد تـا اعتبـار     كنيم. عالوه بر موارد باال متون تاريخي اين امكـان را بـه منتقـد مـي     را بيان مي

پژوهش حاضـر بررسـي اعتبـار راوي كتـاب      ها را با بررسي ديگر متون بسنجد. ويژگي روايت
دوره و متـأخرتر   هاي اين كتاب با متون هم الدين مينكبرني از طريق مقايسة روايت سيرت جالل

التـواريخ و   نامـه، جـامع   اثير، جهانگشاي جويني، طبقات ناصري، همـايون  از آن مانند الكامل ابن
الـدين خوارزمشـاه در    اننـد جـالل  هـاي معاصـر نيـز م    السير است و همچنين از پژوهش حبيب

الدين خوارزمشاه، دين و دولت در ايران عهد مغول، قهرمان  قهرمانان تاريخ ايران، سلطان جالل 
الدين خوارزمشـاه تنـديس دليـري و اسـتقامت و      الدين خوارزمشاه، سلطان جالل سند يا جالل

  الدين خوارزمشاه) استفاده شده است.      دالور خوارزم (جالل
 

 پيشنية تحقيق .3
 

بررسي «هاي متعددي نوشته شده است؛ مانند  معتبر تاكنون پژوهش دربارة نظرية راوي نا
اهللا  )، نوشتة فضل1393» (در ادبيات داستاني» چيز دان راوي همه«ها و ابعادشناختي  مولفه

)، 1395(» شاه و كنيزك«راوي غيرقابل اعتماد در داستان «خداددادي و همكاران. مقالة 
سير تحول شنودپذيري و اعتبار راوي در «پور و همكاران. مقاله  نوشتة هيوا حسن

آباد و علي رحماني  )، نوشتة هاشم صادقي محسن1396» (هاي كوتاه سيمين دانشور داستان
  قناويزباف.

الدين مينكبرني تصنيف زيدري نسوي سه مقاله نوشته شده است  دربارة كتاب سيرت جالل
معرفي كتاب «دهاي متفاوتي نسبت به مقالة حاضر دارند. مقالة مجتبي مينوي با عنوان كه رويكر
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شناسي آن، نوشته شده است؛  )، براي معرفي كتاب و نسخه1344» (الدين مينكبرني سيرت جالل
الدين نسوي نگاري شهاب مغلطة تاثير عاطفي در بازنمايي تاريخ (نگرشي انتقادي بر تاريخ«مقالة 

اهللا عباسي و همكاران، از نظريـة   )، نوشتة حبيب1394» (المصدور) الدين و نفثه جالل در سيرت
ياكوبسن و ژنت براي تحليل خود سود برده است. در اين مقاله نگاه مؤلفان بيشتر معطوف بـه  

المصـدور اسـت. نويسـندگان معتقدنـد كـه سـيرت        هـاي نفثـه   در روايت» مغلطة تأثير عاطفي«
گيري بـا نتيجـة    تر است. اين نتيجه تر و عيني المصدور علمي ني نسبت به نفثهالدين مينكبر جالل

الدين مينكبرنـي متفـاوت اسـت.     پژوهش حاضر دربارة علمي و عيني بودن كتاب سيرت جالل
الدين خرندزي  اي انواع فرايندهاي فعلي به كار رفته در ديباچة آثار شهاب بررسي مقايسه«مقالة 

)، نوشـتة نسـرين   1399» (مند گراي نظام شناسي نقش ، با رويكرد زبانزيدي و عطاملك جويني
الدين خوارزمشاه نيز دو مقاله  گراست. دربارة جالل شناسي نقش خاني و همكاران در حوزة زبان

الدين، مغوالن و فتح  جالل«است كه با موضوع پژوهش حاضر متفاوت است: مقالة  نوشته شده 
) نوشتة پيتر جكسون و ترجمة مهري ادريسـي،  1384» (اهيانپنجاب و سند به دست خوارزمش

م را در شمال غربي هنـد، بازسـازي و تحليـل    4_1221ق/  618 _21هاي  سلسله حوادث سال
) نوشتة يزدان فرخي چنـد روايـت   1396» (الدين خوارزمشاه سرانجام جالل«كرده است؛ مقالة 

ر مركـز توجـه خـود قـرار داده اسـت. در      الدين خوارزمشاه را د متفاوت از پايان زندگي جالل
اي تـاريخ و ادبيـات، اعتبـار     رشـته  شناسانه به موضوع ميان پژوهش حاضر با لحاظ نگاه روايت

الدين مينكبرني به بوتة نقد كشيده و ارزيابي  هاي نسوي در كتاب سيرت جالل برخي از روايت
 انتقادي شده است. 

 

 بحث و بررسي .4

الـدين   مينكبرني روايت زندگي و سلطنت يازده سـالة سـلطان جـالل   الدين  كتاب سيرت جالل
هاي مغوالن به ايران است. نويسنده در مقدمة اين كتـاب از سـيرت و    خوارزمشاه و لشكركشي

هاي وي با مغوالن نيز يادكرده اسـت. كتـاب را    رفتار سلطان محمد خوارزمشاه و آغاز درگيري
هـا بـه فارسـي     و مترجمي ناشناس در همـان سـال   به عربي نوشته 639زيدري نسوي در سال 

الدين خوارزمشاه بود و  سال يكي از منشيان سلطان جالل 7يا  6برگردانده است. نسوي حدود 
اعتبـار   اعتبـار يـا بـي    هاي كم رغم برخي گزارش توان كتاب نسوي را از اين پادشاه ايراني، به مي

ر يك تصحيح و يك ترجمة متفاوت به فارسي نزديكترين روايت به زندگي او دانست. از اين اث
نگارش يافته است. تصحيح مجتبي مينوي از روي نسخة مكـرمين خليـل يينـانچ در اسـتانبول     
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رسـد   الخط) به نظر مي تصحيح شده و به گفتة مينوي از روي قراين (خط، كاغذ، مركب و رسم
ح). ترجمة فارسي بعدي : مقدمة مصحح، ي1365كه قبل از سال هفتصد تهيه شده باشد (نسوي،

كه در روزگار ما اتفاق افتاده از روي متن عربي چاپ پاريس، به وسيلة محمدعلي ناصح انجـام  
  شده است. مينوي در ارزيابي اين ترجمه نوشته است:

اين ترجمه مبتني بر متني است كه در پاريس به طبع رسيده از اينكه بسـياري از كلمـات و   
است و در ترجمة صحيح و فهماندن آن مـا همـه را ممكـن    عبارات مصنف دور از ذهن م

  است سهو و زلت دست دهد (همانجا). 

الدين مينكبرني را بر خالف نفثه المصدور با هدف نگارش تاريخ  جالل  نسوي كتاب سيرت
من در اين مختصر هرچه از «كند:  نوشته است و شيوة خود را در نگارش كتاب اينگونه بيان مي

ام ياد خواهم كـرد و از هرچـه غيـر از ايـن دو       ه و يا از كسي كه ديده است شنيدهوقايع او ديد
). يكي از منـابعي كـه نسـوي آن را خوانـده، تـاريخ      5(همان: » قسم باشد ذكري نخواهم آورد

اي از ذكر تصاريف روزگـار بـا    در عقب شمه«خوانيم:  الكامل ابن اثير است. در همين زمينه مي
الدين منكبرني، سقي اهللا ثراهما و جعل الجنه مثواهما، ديدم و دانسـتم   جاللپسر سعيد شهيد او 

). اين پژوهش براساس 4(همان: » كه از معظمات امور و جاليل اخبار چيزي فوت نكرده است
علي ناصـح نيـز مراجعـه     تصحيح مجتبي مينوي سامان يافته و در موارد لزوم به تصحيح محمد

 شده است. 

 
  متنيهاي  بررسي 1.4

  ها ارزيابي اخالقي وقايع و قضاوت آن 1.1.4
 

هـاي راوي در هنگـام بيـان     براساس الگوي فيالن و مارتين كه در ابتدا ذكر شد يكـي از نقـش  
انگاري يا كژانگـاري باشـد.    تواند به صورت كم هاست كه اين قضاوت مي ها قضاوت آن روايت

نويسد، بيـان   هايي كه مي وي را در روايتتواند ميزان حضور راوي و ايدوئولوژي  اين نقش مي
الدين با اسيران جنگ پروان اسـت   هاي راوي توجيه رفتار خشن جالل كند. يكي از قضاوت مي

اسير بسيار گرفتند؛ تا حـدي كـه   «نويسد:  كه قصد دارد خواننده را با خود همراه كند؛ راوي مي
كوفتنـد. و   في در گـوش ايشـان مـي   آوردند، و اوتاد خيام جهت تشـ  فراشان اسيران را پيش مي

؛ نسـوي،  107: 1365(نسوي، » شد كرد و از بشاشت چون صبح متبلج مي الدين تفرج مي جالل
  گويد:  ). و در توجيه اين واقعه براي خوانندگان مي76: 1366
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چگونه تقصير كردي كه پدر و برادران مرده و كشته، و ملك و دولت برگشته، و فرزندان و 
دست رفته، و او به آتش نكايت كفار تفته بود؟ والد و مولود نمانده، و قاصـد و  متعلقان از 

  ). 106مقصود فوت شده (همان: 

هـا را بـا    خواهد عاطفة خوانندگان را درگير و آن راوي به نحوي با پرسشي كردن جمله مي
ت. يكي خود در پذيرش اين واقعه همراه كند. اين روايت در متون تاريخي ديگر ثبت نشده اس

الـدين   الدين وقتي است كه پس از عبور از آب سند جالل ديگر از موارد توجيه رفتارهاي جالل
  كند: دهد سربازاني را كه مجروح هستند بكشند؛ راوي اينگونه روايت مي دستور مي

شايست استصحاب كردن، و  چون با وي مجروحان و خستگان بسيار بود، كه ايشان را نمي
چون هندو بريشان ظفر يابد ايشان را به مثله و نكـال و رسـوايي تمـام    دانست  حقيقت مي

خواهند كشتن، پس هر كه برادري به زخم يا خويشي خسته يا دوستي مجروح داشـت بـه   
  ). 80: 1366؛ نسوي، 114دست خود او را هالك كرد (همان: 

ابتداي روايت بـه  رسد كه كشتن سربازان او دليل ديگر هم داشته باشد؛ نسوي در  نظر مي به
كند كـه زانـه شـتره صـاحب كـوه جـوري (جـودي) وقتـي فهميـد كـه            اين موضوع اشاره مي

خواست  الدين هم مي الدين به آنجا آمده است، سربازانش را به سمت آنان فرستاد و جالل جالل
ان تو ها پنهان شود، ضمن اينكه براي فرار وقت زيادي نداشت (همانجا). مي فرار كند و در بيشه

در بيان علت اين كار اين احتمال را هم داد: براي اينكه ياران زخمي او جلوي سرعت حركـت  
ها را داده است. اين روايت نيز در متون ديگر نيامده است. يكـي   او را نگيرند، دستور كشتن آن

رجـي  الدين مربوط به امان دادن به شلوه، كـافر گ  هاي راوي از رفتار اشتباه جالل ديگر از توجيه
بود. بعد از اينكه با بيان روايتي از توهين شلوه به اميرالمـومنين (ع) احساسـات خواننـدگان را    

كند؛ اين روايت اينگونه نوشته شده  انگيزاند، دليلي مبهم براي امان دادن به شلوه مطرح مي برمي
  است:

در زمان شمس الدين قمي، كه از حجاب اتابك ازبك بود، حكايت كرد و گفت: اتابك مرا 
استيال گرج آنجا فرستاد. شلوه با من در سخن درشتي كـرد، و از حـد ادب در گذشـت و    

بـود تـا    خواستم كه علي (يعني اميرالمومنين كرم اهللا وجهه) در اين زمان باقي مي گفت: مي
كرد. پـس در آن روز   نمودم كه روز بدر و حنين را فراموش مي چيزي از باس خود بدو مي

دانست كه به كدام صوب حركت كند، پـس فـرود آمـد و     شكست شلوه نميكه آن لشكر ب
الدين كه هنـوز كـودك    ميان كشتگان بخفت، و روي خود را به خون بيالود. پسر داية غياث

بود او را بشناخت، از آن ميان به در آورده دست بسته به حضرت سلطان آورد. حق تعـالي  
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بود دروغ زن گردانيـد، و بدسـت كـودكي    آن سگ لعين را در مجاوزت حد ادب كه كرده 
گرفتار كرد. سلطان او را امان داد و در كشتن شتاب نكرد، تا حسن صـنيع حـق تعـالي بـا     

  ). 144طاعنان در مظهران دين و ناشران كلمة يقين ظاهر گرداند (همان: 

  تناقض ميان گفتارها و رفتار راوي 2.1.4
الدين مينكبرني كه از آغاز تـا بـه    سيرت جاللگون نسوي در كتاب  هاي حماسه يكي از روايت

هاي داسـتاني   امروز عطف توجه مخاطبان قرار گرفته و موجب تأليف و تصنيف اشعار و كتاب
الدين براي غـرق كـردن زنـان و     فراواني در دورة معاصر تاريخ ايران شده، روايت فرمان جالل

  .1كودكان خويش در رودخانة سند است
ها در مقابله با غوالن  ذيرش از سوي خوانندگان و قدرت تهييج آنرغم پ اين روايت به

هاي نسوي در همين كتاب متفاوت است و نشان از تأثير  مغول با برخي ديگر از روايت
اش دارد. يكي از  مستقيم نويسنده در پردازش داستان به شيوة دلخواه خود و روح زمانه

قض ميان گفتارهاي او در بيان كند تنا داليلي كه اعتبار راوي را مخدوش مي
تناقضات موجود در گفتار راوي، و نيز ناهماهنگي ميان گفتار و كردار او «هاست:  روايت

). راوي 63: 1380(نونينگ، » اعتباري راوي هستند هاي بي ترين نشانه دو نمونه از برجسته
اسارت به الدين را به فرمان خود، براي جلوگيري از  صحنة غرق كردن خانوادة جالل

  دست دشمن اينگونه توصيف كرده است:
الدين منهزم و منكسر پيش والده و مادر فرزند و حرم خود آمـد همـه آواز بركشـيده     جالل

كردند كه ما را بكش و مگذار كه اسير تاتار شويم. پس فرمود كه ايشـان را در آب   فرياد مي
رزاياست، كه ايشان بـه نفـس    غرق كردند. و اين از جملة عجايب باليا و نوادر مصايب و

تـر   خود به هالك رضا دهند، و او نيز به هالك ايشان تن در داده در آب اندازد. ازين عظيم
  ).78: 1366؛ نسوي، 111: 1365چه مصيبت باشد؟ (نسوي، 

برد، ضمن  نويسنده در پايان جمله براي متأثر كردن خواننده باز هم جملة پرسشي به كار مي
ت نخستين بار توسط همين راوي بيان شده است. در ادامه راوي دو روايت ديگر اينكه اين رواي

شود اين سؤال براي خواننده پيش بيايد كه چـرا   كند كه باعث مي الدين بيان مي از زندگي جالل
اي است كـه در   خانوادة او نيز مانند ديگران از آب عبور نكردند؟ اولين روايت، داستان پسربچه

الملـك عالءالـدين    كند؛ رواي اين داستان را از زبان ضـياء  دخانه سالم عبور مياين جنگ از رو
  گونه بيان كرده است: محمدبن مودود نسوي اين
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در اثناء آنكه غرق شدن خواستم كودكي ديدم خيگي در دست، دست كردم كه او را بگيرم 
ن ميسـر  هـالك مـ   و غرق كنم و خيگ را از وي بستانم، كودك گفت: اگر خالص خود بي

شوي، با من مشاركت كن تا ترا به سـاحل برسـانم. چنـان كـردم، هـر دو       شود، راضي مي
  ). 112خالص يافتيم (همان: 

الـدين از   الملك است كه به سالمت از آب گذشت و جـالل  راويت ديگر داستان دختر امين
يافتـه بـه    الملك از غـرق خـالص   شنيدم كه دختر امين«گويد:  قباچه خواستار او شد. راوي مي

دهد  ها نشان مي ). اين روايت116(همان: » اوچاهي كه شهري از شهرهاي قباچه بود افتاده است
  الدين هم، از آب بوده است.  كه امكان عبور خانوادة جالل

هـاي متنـاقض وي نسـبت بـه      گيـري  يكي ديگر از تضادهاي موجود در گفتار راوي جهت
شـود در   الملك در اين تاريخ ترسيم مي ربارة شرفالملك وزير است. چهرة منفوري كه د شرف

الملك مخصوصاً  هاي شرف شود؛ راوي همواره به بيان خيانت هيچ كدام از متون ديگر ديده نمي
گويد كه از طرف  هايي مي پردازد و از نامه الدين مي هاي پاياني حيات او نسبت به جالل در سال

نامـد   الـدين را مخـذول ظـالم مـي     شد و جـالل  مي اشرف نوشته او به عالءالدين كيقباد و ملك
شـود، راوي ايـن    الدين كشته مـي  الملك به اشارة جالل ). ولي وقتي شرف249؛ 1365(نسوي، 

پس پنج نفر از سالحداران را با پسـر والـي بـه قلعـه     «كند:  گونه نقد مي الدين را اين عمل جالل
). 260(همـان:  » رم و مردمي زيروزبر گشتفرستاد تا او را هالك كردند، و به هالك او جهان ك

دهـد   كند كه خواننده را تحت تأثير قرار مي اي نقل مي و در ادامه شيوة كشته شدن او را به گونه
  كند: اشرف شك مي و در مورد گنهكار و مقصر بودن ملك

فراشي ازان وي معروف بـه محمـد اخـي گفـت: در آن ايـام مـالزم او بـودم. چـون ايـن          
درآمدند و دانست كه او را خواهند كشتن مهلـت خواسـت كـه غسـل كنـد و      سالحداران 

دانسـت كـه بعـد از يـك      اي بگزارد. آنگه مرا فرمود كه آب گرم كردم، و با آنكه مي دوگانه
ساعت كشته خواهد شدن به آب سرد راضي نشد، به آب گرم غسل كرد، و دو ركعت نماز 

ايشان را دسـتور داد كـه درآمدنـد، و گفـت:     بگزارد، و يك جزو قرآن مجيد بخواند، آنگه 
كسي كه قول كافران را باور دارد جزاء او اين باشد . ايشان گفتند: از خفه كـردن و كشـتن   
كدام اختيار است؟ گفت: شمشير اولي باشد. گفتند: ملوك و اكابر را به شمشير نكشند، خفه 

ه كرده بيـرون آمدنـد، تـا چـون     تر باشد. گفت: شما دانيد. به زه كمان او را خف كردن آسان
زماني بگذرد و سرد شود درآيند و سر از تن جدا كنند. پس چون درآمدند او را زنده شـده  

  ). 261و نشسته يافتند، به شمشير كشتند (همان: 
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الـدين در ازدواج بـا    يكي ديگر از موارد تناقض ميان گفتار راوي برئ الساحه دانستن جالل
هاي پاياني كتاب  داند، اما در نيمه اوي اين ازدواج را كامال درست ميملكة اتابك ازبك است. ر

كند. راوي  كند، ترسيم مي آورد كه بيشتر تناقض روايت و شخصيتي را كه روايت مي روايتي مي
  كند: گونه روايت مي الدين با همسر اتابك ازبك را اين ماجراي ازدواج جالل

ز آمدند و رغبت  او را در تزوج سـلطان عـرض   جماعت زنان از قبل سلطان طغرل به تبري
كردند، و نمودند كه وي به شهود عدول از اتابك اوزبك مطلقه است. سلطان اجابت كرد به 

الدين، قاضي ورزقان كه حوالي تبريز  شرط آنكه وقوع طالق اتابك ثابت شود. قاضي كمال
ه فالني تعليق كرده است است با شخصي ديگر گواهي دادند كه اتابك طالق او را بر غدر ب

الدين  و گفته كه: با وي غدر نكنم، و اگر بكنم مطلقه باشد، بعد از آن غدر كرده است و عز
قزويني كه فقيهي بزرگ بود و در آن وقت در تبريز حاضر، بـه وقـوع طـالق حكـم كـرد      

  ).106: 1366؛ نسوي، 149(همان: 

رسد، و دليلي منطقـي و شـرعي نيـز     نظر نمي اين روايت از ديد مخاطب امروزي درست به
دربارة طالق ملكه از سوي راوي بيان نشده است، ضمن اينكه در همين كتاب بيان شده اسـت  

  2كه اتابك اوزبك وقتي شنيد كه همسر (يا همسر سابقش) ازدواج كرده، درگذشت (همانجا).
كنـد كـه بـه     ميخان را روايت  اما در ادامه راوي در بيان حوادث فتح اخالط ماجراي دوش

  الدين باشد و گويي سلطان قبال با مادر وي رابطه داشته است: رسد فرزند جالل نظر مي
و اخش ملك پسر خال سلطان بود و در مصاف مغل كـه در   - خان پسر اخش ملك  دوش

خـان را، چـون    وفات كرد. و سـلطان دوش  - ظاهر اصفهان حادث شده بود شهيد شده بود
بود، و مردم را اعتقاد آن بود كه او پسر سلطان است، سبب آنكه مادر پدر فرزند را، پرورده 

الجملـه   او را سلطان به اخش ملك بخشيده بود و پيش از نه ماه آن پسر به وجود آمده. في
كرد، و در هر چه به عنايت تعلـق دارد بـر ايشـان     سلطان او را بر فرزندان خود تفضيل مي

اهر اخالط بعد از رنجوري او پيش آمـد و سـلطان در   داشت. و آن پريشاني در ظ مقدم مي
  ). 163: 1366؛ نسوي، 200مصيبت او جزع بسيار نمود (همان: 

توان به ماجراي درخواست بارش بـاران در سـنت    هاي ميان گفتار راوي مي از ديگر تناقض
كند  روايت مي  قحال، آن را با اغرا داند با اين مغولي اشاره كرد. راوي اين ماجرا را غيرمنطقي مي

اعتبـاري   هـاي بـي   ). يكي ديگر از نشانه268شمارد  (همان:  الدين برمي و ازجمله كرامات جالل
كند. ما در  هايي است كه روايت مي تواند تناقض ميان گفتار و رفتار راوي يا شخصيت راوي مي

اشـاره كنـيم. وقتـي    الدين نسبت به برادرش  توانيم به گفتار و رفتار متناقض جالل اين زمينه مي
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الدين كه  كشد و جالل الدين به سمت او لشكر مي رود، برادرش غياث الدين به اصفهان مي جالل
  نويسد: اي با اين محتوا براي برادرش مي به گفتة راوي نيت خير داشته، نامه

در اين وقت كه جهان فراخ بر من چون دل من و چشم غالمان تو تنگ شده است، دسـت  
مكتسب افشانده قصد تو كردم، تا مگر دو سه روزي پيش تو بياسايم. اكنـون   از موروث و

كه دانستم كه قراي ضيف پيش تو جز ظباي سيف نيست، و وارد نزول را جز صارم صقيل 
فرستي چون شتران تشنگي كشيده و آب ديده، و با آب ديده و ورود ناكرده به صد  نزل نمي

  ).128همان: گردم ( و رد ملزم شود، اينك باز مي

الدين براي  الدين پيغام را شنيد دلش نرم شد و لشكرش پراكنده شدند، اما جالل وقتي غياث
به دست آوردن دل امراي او پنهاني انگشتر فرستاد و با سه هزار مرد به سمت لشكرگاه برادرش 

ه رسـد كـ   نظـر مـي   فرسـتد، چنـين بـه    ). از پيغامي كه براي برادرش مي129- 128رفت (همان: 
الدين نيت خير نسبت به برادرش داشته است، اما تناقض ميان گفتار و رفتار او خواننده را  جالل

الدين كه توان مبارزه با برادرش را ندارد براي او نامـه   كند، جالل متوجه نامعتبر بودن روايت مي
ـ    نويسد و سعي مي مي رادرش كند عاطفة او را جريحه دار كند و از طرف ديگر بـراي متفقـين ب

  كند. فرستد و به طرف وي لشكركشي مي انگشتر مي
هـاي راوي   تواند تناقض ميان گفتار شخصـيت  اعتباري راوي مي هاي بي يكي ديگر از نشانه

گويـد:   الدين در موضوع آزاد كردن اسيران گرجي در مقابل خونبها بـه نسـوي مـي    باشد. جالل
كـردم در   گر من به فروختن دشمن رغبت مـي هيچ آفريده را به اطالق ايشان تمكين ندهم ... ا«

). از 153(همـان:  » آوردم كه آتـش آن را نتوانسـتي سـوختن    ديار گرج چندان مال به دست مي
كند كـه در گرجسـتان    طرفي ديگر سلطان امراء ميمنه را كه در جنگ كوتاهي كردند مجبور مي

خضر در رابطه با قتل و غـارت  الدين  بمانند و به قتل و غارت بپردازند، و شخصي به نام حسام
  گويد:  گرج مي

پيوسته به غارات و  تخريب عمارات، و ابتال اهالي به عظايم و اخالء آن حوالي از مواشي و 
غنايم، مشغول بوديم، و غالم و بردة گرجي چنان ارزان شد كه يك نفر غالم گرجي بـه دو  

رد كه از مضيق به مضيق، فريقا بعد شد ... باري تعالي گرج را چنان ذليل ك دينار فروخته مي
  ). 146ديدند (همان:  گريختند و جز خزي و خسار و ذل و اسار نمي فريق، مي

 هاي زباني و عاطفي نشانه 3.1.4
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هـاي   در اين ميان بايد بـه نشـانه  «اعتباري راوي عقيده دارد:  هاي زباني در بي فيالن دربارة نشانه
هاي تعجبي يا  هايي مانند جمالت ناقص، عبارت داشت، نشانهدستوري روايت نامعتبر نيز توجه 
هـايي كـه مـتن     يكـي از شـيوه   ).65_64: 1389(نونينگ، » جا... عاطفي، درنگ و تكرارهاي بي

هـاي   كاهد؛ اغراق كند و البته در مقابل از اعتبار تاريخي آن مي تاريخي را به متن ادبي تبديل مي
كند. راوي دربـارة رفـتن    هيج كردن نوشتار در آن استفاده ميهايي است كه براي م راوي و آرايه

الدين به غزنه آمد. مـردم بـه    جالل«الدين به غزنه پس از پيروزي بر مغوالن نوشته است:  جالل
(نسوي، » دار به هالل فطر و يا قحط زده به نزول قطر وصول او مستبشر شدند، چون مردم روزه

بعد ازان بر شـكل  «الدين آورده است:  توصيف خشم جالل). و در قسمتي ديگر در 106: 1365
(همان: » آراميد غريد، و شب را از كوشش و كشش نمي خورده و شير فرزندكشته مي پلنگ زخم

قاضـي  «گويـد:   الـدين مـي   الـدين بـا جـالل    ). وي در جايي ديگر دربارة ديدار قاضي ركن118
كه به آب زالل رود، و عاشق كـه برابـر    الدين مسعودبن صاعد استقبال او كرد، چون تشنه ركن

هـا   الدين با گرجيان را در كرپـي كـه تعـداد آن    ). نسوي جنگ جالل128(همان: » معشوق دود
  كند: گونه ترسيم مي الدين بسيار بيشتر بود اين نسبت به جالل

چون به كرپي رسيد لشكر دشمن را ديد نزول كرده؛ سـوادي چـون ظلمـت شـب جهـان      
دريـد و بـه گـوش     واكب از حد حصر گذشته؛ خروش ايشان پردة ابر ميگرفته، و چون ك

رسيد. ترس و هيبتي كه از اغنام سائمه در دل ذئاب گرسنه نشـيند در دل سـلطان    ستاره مي
هاي زباني و عاطفي رك:  هاي ديگر از نشانه ؛ براي ديدن نمونه142ازيشان بنشست (همان: 

 ).282، 169همان، 

  پذيري راوي ميزان دريافت 4.1.4

شـويم،   تر مـي  رنگتر باشد به دنياي واقعي نزديك در يك متن تاريخي هراندازه حضور راوي كم
تر  اي كه حضور پررنگي دارد بشنويم، وقايع به نظر مصنوعي ولي وقتي وقايع را از طريق راوي

اعتبـاري رواي و   ياي بـي تواند گو شوند و حضور پررنگ او مي تر مي و به دنياي داستان نزديك
پذيري راوي را از كمترين سطح آن تا  مداخلة وي در جريان داستان باشد. ريمون كنان دريافت

هـا يـا    . تعيين هويت شخصيت2. توصيف مكان 1بيشترين حالت در شش نوع برشمرده است: 
 . ارائـة گـزارش راوي از آنچـه   5. توصيف شخصيت 4. خالصة زماني 3ها  شناسايي شخصيت

- 133: 1387. نقد و نظر (ريمون كنـان،  6اند  ها به ذهن خطور نداده يا بر زبان نرانده شخصيت
136.(  
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شود و خواننده روايت را  الدين مينكبرني به شيوة اول شخص روايت مي كتاب سيرت جالل
نـوع از راويـان     هاي روايت است. اين شنود كه خودش نيز يكي از شخصيت از زبان راويي مي

) از ايـن  Jaap Lintvelt(تر به نقل رويدادها بپردازند. ژپ لينت ولـت   ورزانه است غرضممكن 
  نام برده و سه ويژگي را براي آن در نظر گرفته است:» گونة روايي همسان«نوع روايت با نام 

كننـده) بـا    رواي (مـن روايـت  - . راوي متعلق به دنياي داستاني همسان اسـت. شخصـيت  1
نه تنهـا    پيوندند. شخصيت شده) درون فردي واحد به هم مي يتكنشگر (من روا- شخصيت

 - كند. امكان كشمكش درون فردي بين شخصيت زندگي دروني را ادراك، بلكه بازگويي مي
. 3. عدم امكان دانايي كل نسبت به ادراكات دروني و بيروني؛ 2كنشگر؛  - راوي و شخصيت

  ). 117: 1390عدم امكان حضور در همه جا (لينت ولت، 

شويم و از طريـق راوي از احساسـات آنـان     ها نيز وارد مي حال ما به درون شخصيت با اين
كند كـه گـويي    ها را به نحوي روايت مي شويم. راوي در همه جا حضور دارد و شنيده آگاه مي

الدين، شامل بيان احسـاس   هايي از نفوذ راوي به ذهن جالل خودش هم آنجا بوده است. نمونه
الـدين در هنـد صـورت     اي كه عليه جالل هاي مختلف است. راوي دربارة توطئه عيتاو در موق

  پذيرفته، نوشته است: 
دانست كه دور آخرت بالهاي متنوع را بر وي گماشته است، و به جانب خالص و مناص 

بنـدد روزگـار دري    دري نگذاشته. هر وقت به جهد و مردي دري از حوادث بر خـود مـي  
  ). 121: 1365نمايد (نسوي،  و از صد وجه بال روي مي گشايد ديگر برو مي

ترسيد  مي«الدين از وزير و احتمال توطئه عليه پادشاه نوشته است:  نسوي دربارة ترس جالل
» اي پديـد آورد  كه اگر او را جايي مقيد نكند سبب توهماتي كه دارد روزي مفارقت كنـد، فتنـه  

  ).259(همان: 
  گويد:  پذيري راوي است، مي هاي دريافت از نشانهالدين كه  وي در توصيف جالل

گوي بود، احيانا به پارسي هـم گفتـي ... از تمامـت     شكل تركي باال، ترك مردي اسمر، كوتاه
لشكر دليرتر بود، و حلمي داشت، به هر چيز غضب نكردي، و دشنام ندادي. خندة او جـز  

مردم عادل ثنا گفتـي، و ترفيـه    تبسم نبود. سخن بسيار نگفتي. عدل را دوست داشتي، و بر
  ). 281ها واقع شد (همان:  رعيت دوست داشتي اما چون زمان فترت بود غضب

پذيري را دارد، نقد و نظـر   هاي حضور راوي كه بيشترين حالت دريافت يكي ديگر از نشانه
الـدين مينكبرنـي مـا شـاهد نقـد و نظـر راوي دربـارة         است. در نيمة دوم تاريخ سيرت جـالل 
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اي از طـرف   الـدين نامـه   الدين هستيم. در زمان محاصرة اخـالط بـراي جـالل    صيت جاللشخ
گويد كه خاقان قصد صلح با تو را دارد و حاضر است ماوراء آب  رسد و به او مي خواهرش مي

الـدين در آن زمـان مشـغول محاصـرة      جيحون از آن وي باشد و مادون آن براي تو، ولي جالل
گويـد:   الـدين مـي   اي نكرده؛ راوي در نقد اين رفتـار جـالل   نهاد توجهاخالط است و به آن پيش

  ).197(همان: » هاي خودكرده را رها كند و بر بيضة مرغان ديگر نشيند چون مرغي كه بيض«
الـدين مجيرالـدين    الدين وقتي اسـت كـه جـالل    هاي راوي از رفتار جالل يكي ديگر از نقد

فرستاد و از او براي مقابله با تاتار كمك خواست. راوي يعقوب را به پيش برادرش ملك اشرف 
جست  هايي مي از عجايب يكي آنست كه نصرت از دل«گويد:  الدين مي در نقد اين رفتار جالل

كرد كه پر ايشان را به دست خود بريـده   كه خستة جراحت او بودند، و استظهار به جماعتي مي
  ).247(همان: » بود

  فرستاد، نوشته است:  الدين براي كمك طلب مي ه جاللراوي در نقد رسوالني ك
كـرد، و عقـل آن معنـي را     فرسـتاد و اسـتنجاد مـي    سلطان به تواتر به ملك اشرف رسل مي

اي متمكن باشـد ازالـت آن دشـوار     اي ديرينه در سينه نمود. چه هر وقت كه كينه استبعاد مي
نصرت طلبد بر مثال كسي است كه  باشد، بلكه به توارث به اعقاب رسد، و هر كه به دشمن

  ).266از گرماي آفتاب پناه به كورة آهنگران برد (همان: 

مثل او مثل «نويسد:  الدين خوارزمشاه و سردرگمي وي مي وي دربارة روزهاي پاياني جالل
  ). 275(همان: » غريق بود كه به هرچه رسد دست يازد

  دانش محدود راوي 5.1.4
الـدين   ل پاياني سلطنت جال  خوارزمشاه پيوسته و سال  الدين ر جاللبه دربا 622نسوي در سال 

گيرد. اين در حالي است كه در زمان  را نيز به دليل مأموريتي كه متقبل شده از سلطان فاصله مي
ها و برخي مواقع گويا  شدن وي نيز در كنارش نيست؛ بنابراين ناگزير است براساس شنيده كشته

آورد. وقتـي   الدين را به نگـارش در  هاي آغازين و پاياني زندگي جالل يتبا توسل به تخيل، روا
نسوي به ميافارقين رسيد، به خبر فرار سلطان از دست مغـوالن و گرفتـاري بـه دسـت كـردان      

هـا   كنـد و از آن  واقف شد. سلطان در پاسخ به قصد مهاجمان براي قتل وي خود را معرفي مـي 
الدين غازي ببرند و جايزه بگيرند يا به برخـي   مظفرالدين شهابكند او را به نزد ملك  تقاضا مي

اش منتقل كنند و در مقابل حكومت بر آن نواحي را از آن خود سازند.  از شهرهاي تحت سلطه
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برد و آن هنگام كه بـراي آوردن اسـبان خـود     الدين را به خانه مي مردي كرد از مهاجمان جالل
). در متون ديگـر در  279رساند (همان:  طان را به قتل ميآيد و سل رفته است، كردي ديگري مي

مورد پايان زندگي سلطان اختالف وجود دارد، به نحوي كه به روايت نسوي اطميناني نيست و 
  3رفته است.  الدين در پردة ابهام فرو به واسطة همين موضوع، پايان زندگي جالل

  
 هاي بينامتني بررسي 2.4

 مختصر يا اشتباه ها، بيان حذف روايت 1.2.4

هاي مهم در بيان سير تاريخ باشد؛ در  روايت  تواند حذف اعتباري راوي مي هاي بي يكي از نشانه
الدين كه قلج نام داشت نشده است؛ اما كتاب  اي به غالم محبوب جالل روايت اين كتاب اشاره

الدين به ايـن   عالقة جاللاثير كه از منابع نسوي در نگارش اثر بوده، روايت نسبتاً مفصلي از  ابن
الدين تا حـدودي   ميرد و جالل اي قلج مي پوشي نيست؛ براساس حادثه غالم دارد كه قابل چشم

  اثير از اين واقعه: رسد. بخشي از روايت ابن به ديوانگي مي
الـدين بسـيار    او يك پيشخدمت خواجه داشت. اين پيشخدمت موسوم به قلج بود و جالل

تـابي   الدين از داغ مرگ او چنـان زاري و بـي   او درگذشت و جاللدوستش داشت. تصادفا 
كرد كه همانندش در هيچ جا حتي، در سوگواري مجنون براي ليلـي شـنيده نشـده بـود ...     
همينكه به تبريز رسيد براي مردم شهر پيام فرستاد و فرمان داد كه براي استقبال از تابوت آن 

بيرون شدند ولي چون زياد از شهر دور نگرديدند و خادم از شهر بيرون آيند. مردم از شهر 
توانسـتند، گريـه و مـاتم آشـكار نسـاختند، بـر آنـان خشـم گرفـت و           تر از آنچه مـي  بيش
خواست آنان را بدين جرم كيفر دهد ... بعد هم آن پيشخدمت را به خاك نسـپرد بلكـه    مي

گريسـت و از   و مـي كوفـت   برد و به سر و روي مي رفت نعشش را با خود مي هر جاي مي
از اين غدا «گفت:  بردند مي كرد. هرگاه برايش خوراك مي خوردن و آشاميدن خودداري مي

و هيچ كس جرائت نداشت كه بگويـد او  ». براي فالني (يعني همان پيشخدمت ) هم ببريد
الدين كسي را كه چنـين حرفـي زده بـود،     مرده است يك بار گفته شده كه او مرده و جالل

  ). 144: 1368اثير،  نكشت (اب

الدين اشاره كرده است. طبق روايت  در تاريخ جويني تنها به صحنة آشنايي او با جالل
الدين از فارس با غالم عزالدين سكماز به نام قليج كه از  جويني در وقت بازگشت جالل
 نويسد: هاي اين غالم مي كند و جويني در توصيف زيبايي اصفهان گريخته بود برخورد مي

تركي بود كه مصور از عكس خور تقدير تصوير او كرده بود و قاسم صباحت و مالحت، «
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» تنگ كرده؛ در ضمن لطافت آب رخسار، بريق آتش قرار گرفته حسن او را با يوسف هم
   ). در ظفرنامة حكيم زجاجي هم به اين روايت اشاره شده است:192: 1389(جويني،

  
  ) 1238_1237: 1390(حكيم زجاجي، 

الدين مريض شود و از جنگ با روم و شام نتيجة خوبي  شود جالل مرگ اين غالم باعث مي
الدين مينكبرني تنهـا   الدين شود. راوي سيرت جالل هاي بعدي جالل ساز شكست نگيرد و زمينه

رسد حذف روايت  نظر مي  گويد. به كند و علت بيماري او را نمي الدين اشاره مي به بيماري جالل
  الدين مينكبرني عمدي باشد:  الدين در روايت كتاب سيرت جالل اللغالم ج

مرضي عظيم بر وي مستولي گشت چنانكه بر فراش افتاد و اميد از انتعاش ببريد، و خانـان  
بودند كه همين كه خبر وفات او بشنوند  شدند و منتظر مي و امرا هر روز بر درگاه حاضر مي

  4).221: 1365د(نسوي، اي بگير هر يك به طرفي رود و گوشه

  الـدين خوارزمشـاه مربـوط بـه اولـين حضـور       اي از بيان مختصـر از روايـت جـالل    نمونه
الدين در متون تاريخي قبل از حملة رسـمي مغـوالن بـه ايـران بـود كـه سـلطان محمـد          جالل

الدين  كند و نزديك است به هزيمت برود كه فرزندش جالل خان مبارزه مي خوارزمشاه با توشي
كند؛ اين واقعـه در تـاريخ نسـوي     آيد و از شكست سپاه پدر جلوگيري مي ه كمك پدرش ميب

  گونه روايت شده است: الدين آمده باشد، اين بدون اينكه نامي از جالل
و چون هر دو گروه متقابل شدند به نفس خود بر ميسرة سلطان حمله كـرد و ميسـره را از   

لطانيان مستمر آيد، اال آن بود كه ميمنة سلطان بر هم بردريد، و نزديك بود كه هزيمت بر س
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اي كرد كه داد حملة اول بستد و شفا عليل و تبريد غليـل حاصـل    ميسرة توشي خان حمله
  ).  76: 1366؛ نسوي، 18شد (همان: 

  شود: اين واقعه در تاريخ جهانگشاي جويني اينگونه به تصوير كشيده مي
راست هر قـومي مقابـل خـود را برداشـت و لشـكر      ها كردند و دست  هر دو جانب حمله

زيادت چيره شد و بر قلب كه سلطان بود، حمله كردند. نزديك بـود كـه سـلطان دسـتگير     
  ). 243: 1389الدين آن را رد كرد و او را از مضايق آن بيرون آورد (جويني،  شود. جالل

در كتـاب نسـوي گفتـه     اي از روايت اشتباه نسوي در كتاب، تصوير نبرد پروان است. نمونه
خان مبارزه كرد و او را كشت اما در متون تاريخي همدورة نسوي  شده است كه سلطان با تولي

و در تمامي متون ديگر به صراحت بيان شده است كه شيكي قوتوقو داماد چنگيز به جنگ با او 
.ماند رود و زنده مي مي

5  
  نسوي اين رخداد را اينگونه ترسيم كرده است:

خـان را بـا لشـكري انبـوه بـر وي       چنگيزخان واقعة لشكر خود به قندهار شنيد توليچون 
الدين ... استقبال او كرد، و در پروان به همديگر رسيدند، و به نفـس خـود    فرستاد، و جالل

اي كرد كه اعالم او را تحت قوايم و اقدام خيل آورد، و جمعيت او  خان حمله بر قلب تولي
خـان   الدين در پي كفار افتاد ... تولي روي به هزيمت نهاد. و جالل مبدد شد، و به ضرورت

  ). 106: 1365در وقت هيجان حرب و احتداد وغا كشته شد (نسوي، 

توان به ماجراي ازدواج سلطان با همسر اتابك ازبك  هاي اشتباه مي براي ديدن ديگر روايت
متون ادبي ثبت شده اسـت؛ ماننـد    اشاره كنيم. مشروع بودن اين ازدواج بعد از نسوي در برخي

). 325: 1370الـدين خوارزمشـاه اثـر ناصـر نجمـي (نجمـي،        ل  رمان تاريخي قهرمان سند جال
؛ دبيرسـياقي،  197: 1389دانند (جويني،  درمقابل بيشتر اسناد تاريخي اين ازدواج را نامشروع مي

  ). 74: 1398؛ بيرانوند، 137: 1376؛ پناهي، 115: 1400؛ بياني، 142: 1346
 621هاسـت. در سـال    اعتباري راوي بيان مختصر يا مبهم روايت هاي بي يكي ديگر از نشانه

الدين خوارزمشاه در مراجعت از هند به كرمان نزد براق حاجب رفت؛ راوي دربارة  وقتي جالل
  كند: گونه مي الدين با براق حاجب روايت اين برخورد جالل

كه دارالمملكه و محل سرير است يكمـاهي اقامـت كـرد.    در ظاهر مطيع يافت. در گواشير 
الدين را بود حدس كرد كـه بـراق در پـي مكـري و اظهـار       آنگه از صفاي فكري كه جالل
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غدريست، با وجوه اصحاب خود كه اهل وفا و حفيظت بودند در بـاب او مشـاورت كـرد    
  ).127: 1365(نسوي، 

دهد و بـه   الدين ربط مي فكري جالل نسوي در روايت خود فهم سوءنيت براق را به صفاي
تر و  كند؛ اين در حالي است كه متون ديگر تصوير واضح ازدواج وي با دختر براق نيز اشاره نمي

  گونه است: تري از آن دارند. روايت جويني اين كامل
چون وصول مواكب سلطان به براق حاجب رسيد ... از سلطان التماس قبـول دختـري كـه    

اجابت نمود و عقد نكاح بست ... بعد از دو سه روز، سـلطان بـر عـزم     داشت، كرد سلطان
خوار برنشست. براق حاجب به علت آنكـه درد پـاي دارم، از او بـاز     شكار و مطالعة علف

ماند؛ ... در راه سلطان را از توقف و تقاعد او و تمارض اعالم دادند. سلطان دانست كـه از  
ا خبر باشد، فساد تولد كند. بر سبيل امتحان، هم از راه تخلف او خالف زايد و از تاخير او ت

يكي را از خواص بازگردانيد فرمود كه چون عزيمت عراق بـه زودي مصـمم اسـت و آن    
انديشه بر امور ديگر مقدم براق حاجب هم اينجا به شكارگاه حاضر شود. تا آن مصلحت را 

خصيص بر كار عراق واقف؛ مشورت كرده آيد چه او در امور مجرب و مهذب است و به ت
... براق جواب داد كه مانع از مالزمت و موجب تخلف از خدمت، علت درد پاي اسـت و  

: 1362؛ همـداني،  190: 1387(جويني، » مصلحت آنكه عزيمت عراق زودتر به اتمام رساند
  ).660: 1380؛ خواندمير، 390

براي ترسيم چهرة بهتـري از  هاي ديگري از بيان مختصر يا حذف رويدادها در كتاب  نمونه
  6الدين وجود دارد. جالل
  

 گيري نتيجه. 5
 

هاي  روايت  در اين نوشتار با استفاده از آراء فيالن، ريمون كنان و مارتين اعتبار راوي و اختالف
هـاي   بررسـي «الدين مينكبرني با آن، در دو بخـش   دوره و متأخرتر كتاب سيرت جالل متون هم

هـا، وقـايع را از    ليل شد. نتايج تحقيق نشـان داد مداخلـة راوي در روايـت   تح» متني و بينامتني
هـاي   گيري عينيت آن دور و در داالن ذهنيت راوي دستكاري كرده است، به همين دليل، جهت

شود. نويسـنده بـا ارزيـابي اخالقـي      الدين خوارزمشاه در متن ديده مي متناقضي نسبت به جالل
هـا يـا بيـان     هاي زباني و عاطفي و همچنين حذف روايـت  د نشانهها، كاربر وقايع و قضاوت آن
اي خـوب و متعـالي در برابـر     كند تـا از قهرمـان خـود چهـره     ها تالش مي مختصر يا اشتباه آن

پذيري،  خوانندگان ترسيم كند؛ اما در برخي مواقع با تناقض ميان گفتار و رفتار و ميزان دريافت
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كند و خواننده را در صحت روايت خود  دين را تخريب ميال شدة جالل ناگهان شخصيت ترسيم
گيري راوي در نيمة پاياني كتـاب در توصـيف قهرمـان     كند. از اين منظر، جهت دچار ترديد مي

» ذكر حوادثي كه در مدت حصار اخـالط واقـع شـد   «شود و از باب  كتاب دچار دگرديسي مي
ه از سوي راوي نقد و در برخي موارد شود ك الدين مواجه مي مخاطب با چهرة ديگري از جالل
ترين  الدين مينكبرني از مهم همه، نبايد از ياد برد كه سيرت جالل حتي سرزنش شده است. بااين

رود و همـواره محـل رجـوع     شـمار مـي   منابع دست اول سلسلة خوارزمشاهيان و مغـوالن بـه  
ا تشكيك در صحت برخـي  پژوهشگران واقع شده است. آنچه در اين مقاله به آن تكيه شد، تنه

بود. ناگفته پيداست تمايل راوي » راوي نامعتبر«هاي تاريخي اين كتاب معتبر در قاب  از روايت
به نزديك شدن به متن ادبي در اين دگرديسي بسيار مؤثر بوده است. از اين منظر، دستاورد اين 

هـاي انتقـادي    بيهـاي نقادانـة ايـن كتـاب در قـاب ارزيـا       تواند آغازي بر خـوانش  پژوهش مي
ــد.        ــوالن باش ــاهيان و مغ ــران در دورة خوارزمش ــات اي ــاريخ و ادبي ــوزة ت ــگران ح   پژوهش

  
ها نوشت پي

 

هاي معاصر  ترين روايت يكي از زيباترين و حماسي» امواج سنددر «. مهدي حميدي شيرازي در شعر 1
  را از اين واقعه سروده است:

  
  )271 _270: 1376پناهي، (

و  الـدين خوارزمشـاه   سلطان جـالل ، الدين خوارزمشاه جالل اين روايت در متون ديگر از جمله:
؛ 101: 1346؛ دبيرسـياقي،  45: 1342اسـت (باسـتاني،    آمده  الدين خوارزمشاه) دالور خوارزم (جالل

  ).79: 1398بيرانوند، 

(جـويني:   به نامشروع بودن اين ازدواج اشاره شده اسـت  جهانگشاي جوينيدر متون ديگر از جمله  2.
1370 :199 .(  

) كـردان در بـه   1كنـد:   جويني دو احتمال متفاوت از روايت نسوي، درمورد پايان زندگي او ثبت مي. 3
طمع كردند و او را در ديار بكر كشتند و شاهد اين سخن لباس فاخري بود كه  دست آوردن لباس او
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ها لباس سربازان سلطان بوده و سلطان بعد از آن لباس تصـوف   ) آن لباس2 .بر تن كردان ديده بودند
در ايـن زمينـه    جـامع التـواريخ  ). نويسـندة  2/234: 1387پوشيده و به صوفيه پيوسته است (جويني، 

هـا شـبانه زيـر درختـي      گويند كـه دركـوه   در خاتمت حال او خالف است بعضي مي« نوشته است:
درخفته بود، طايفة كردان به وي رسيدند و به طمـع اسـب و لبـاس او، شـكمش را بشـكافتند و آن      

ها و سالح، پوشيده به شهر اندر آمدند. بعضي خواص، جامـه و سـالح بشـناختند و ايشـان را      جامه
آمد بعد از وقوف ايشان را بكشت و سلطان را با آمد نقل كرده دفن كردنـد و بـر   بگرفتند و صاحبِ 

ها بداد و لباس خشن  كنند كه به اختيار خود، سالح و جامه سر تربتش قبه بساختند و بعضي تقرير مي
 »گرديـد. بـه هـر حـال سـلطنت او منقطـع گشـت        ايشان بستد و به زي اهل تصوف در واليات مي

  ). 467: 1362(همداني، 
دهد كه  الدين از اين بيماري، اين احتمال را مي اعتنايي لحن او در مرگ جالل يوة روايت راوي و بيش 4.

  اي ناراحت است. راوي از مسئله
شـمار   كه منابع معتبرتـري بـراي روايـت تـاريخ مغـوالن بـه       جامع التواريخو  جهانگشاي جوينير د .5

چنگيرخان) شيكي قوتوقو را با سـي هـزار مـرد،    «(گونه اشاره شده است:  روند، به اين واقعه اين مي
» روان فرمود. چون سلطان به پروان رسيد، بعد از يك هفته لشكر مغول هنگام چاشتگاهي در رسيدند

اشاره شـده اسـت    جامع التواريخ). ضمن اينكه در كتاب 375: 1362؛ همداني، 178: 1387(جويني، 
خان بـه حكـم پـدرش مشـغول      كه در آن زمان كه شيكي قوتوقو در پروان مشغول جنگ بوده، تولي

آورد چنگيز و فرزندانش به  استخالص خراسان بوده و وقتي شيكي قوتوقو خبر شكست خود را مي
  ). 375روند (همداني:  الدين مي سوي جالل

الدين به ناحية دقوقا است؛ ضمن اينكه  ديگر از بيان مختصر روايت مربوط به لشكركشي جالل نمونة 6.
الدين بعد از خوزستان به طرف دقوقا رفـت.   اي نشده است. جالل به لشكركشي وي به بعقوقا اشاره

د اهـل آن بـر   چون بر ناحيت دقوقا مشرف ش«راوي كتاب اين واقعه را اينگونه توصيف كرده است: 
بارو رفتند، و زبان به شتيمت و ايذا دراز كردند. سلطان در خشم شد، فرمود كه زحف كردنـد، و تـا   

 ). 138: 1365(نسوي،  »نداء عفا اهللا عما سلف رسيدن خلقي بسيار تلف شد

خـاطر  الدين قبل از رفتن به دقوقا به بعقوبا هم رفت و آنجا را به  كند كه جالل اثير روايت مي ابن
نداشتن امكانات جنگي، اسب و استر غارت كرد و بعد از آن به دقوقا رفت؛ وي اين واقعه را اينگونه 

الدين شهرها را يغما كرد و نـابود سـاخت. او و سـربازانش بـا وضـعي       لشكر جالل« كند: روايت مي
اشـتند بـه   ناگوار و حالي دشوار به خوزستان رسيده بودند. اسب و استر كـم داشـتن و آنچـه هـم د    

الدين در همة  شد. از اين رو لشكريان جالل اي برده نمي ها بهره اي ناتوان گرديده بودند كه از آن اندازه
شهرها به چپاول پرداختند و آنچه يافتند به غنيمت بردند بدين گونـه، خـود را بـي نيـاز سـاختند ...      

ردم دقوقا بر فراز ديوار شهر رفتند و از جا را محاصره كرد. م الدين از بعقوبا به دقوقا رفت و آن جالل
الدين  گفتند. جالل مي» اهللا اكبر«پي  در آن جا با او به پيكار پرداختند و او را دشنام دادند در حاليكه پي
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ها كوشش بيشتري به كـار بـرد تـا     اين وضع به خاطرش گران آمد و خشمگين شد و در جنگ با آن
ت. لشكريان او به تاراج شهر پرداختند و بسـياري از مـردم   سرانجام با خشم و خشونت شهر را گرف

  ). 276: 1368اثير،  (ابن »شهر را كشتند
اثير ساكن منطقة موصل  اند شنيده است. ابن وقايع را از زبان مردمي كه در دقوقا بوده الكاملراوي 

بـود. نمونـة ديگـر از    بوده و به منطقة دقوقا نزديك؛ بنابراين راوي معتبرتري براي اين واقعـه توانـد   
اشـرف اسـت، ايـن روايـت در كتـاب       الدين با همسر ملك نشيني جالل حذف رويدادها ماجراي هم

 السـير، سـلطان    جهانگشاي جويني، تاريخ گزيده، حبيـب نسوي نيامده است اما در متون زيادي مانند
؛ 217: 1387(جويني، و ... روايت شده است  الدين خوارزمشاه الدين خوارزمشاه، سلطان جالل جالل

      ).237: 1376؛ پناهي، 189: 1346؛ دبيرسياقي، 663: 1380؛ خواندامير، 499: 1364مستوفي، 

  
  نامه كتاب

، ترجمـة ابوالقاسـم حالـت و ديگـران،     تاريخ كامل بزرگ اسالم و ايران)، 1371بن محمد ( اثير، علي ابن
  علمي.، تهران: 27 - 26ج

  قهرمانان تاريخ ايران، تهران: كيهان.  ؛ الدين خوارزمشاه جالل)، 1342باستاني پاريزي، محمدابراهيم (
هايي به جهان داسـتان، ترجمـة    نقباز رستاخيز نويسندة ضمني چه حاصل؟؛ )، 1389بوت، وين سي (

  حسين صافي، تهران: رخدادنو.
  .، تهران: مركز نشر دانشگاهي1، جهد مغولدين و دولت در ايران ع)، 1400(بياني، شيرين 

  ، لرستان: شاپورخواست. 1، چدالور خوارزم (جالل الدين خوارزمشاه))، 1398بيرانوند، ماشااهللا (
  ، تهران: ندا.2، چتنديس دليري و استقامت الدين خوارزمشاه سلطان جالل)، 1376پناهي، احمد (

، ترجمـة  »فتح پنجاب و سند به دسـت خوارزمشـاهيان  الدين، مغوالن و  جالل«)، 1384جكسون، پيتر (
  .129_114، صص 5ش پيك نور،مهري ادريسي، 

به تصحيح و مقابله و تحشيه و تعليق عبدالحي  طبقات ناصري،)،  1342جوزجاني، قاضي منهاج سراج (
  ، كابل: پوهني مطبعه.2، چ1قندهاري، ج

  ن دب م ح م  ح ي ح صـ  و ت  ام م ت و اه  ي ع سـ  ه ب ،اي جـويني  ش گ ان ه ج  خ اري ت ،)1370د ( م ح م  ن ب ك ل طام ، ع ي ن وي ج
  .هرمس تهران: ،2ج ، ي ن زوي ق  اب وه دال ب ع
راوي غيرقابل اعتماد در داستان «)، 1395زاده نيري و آزاده اسالمي ( پور، هيوا؛ محمدحسن حسن حسن
  . 42 _23. صص 4، نامة ادب پارسي كهن، »شاه و كنيزك«
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اي انواع فرايندهاي فعلي به كار رفته در ديباچـة   بررسي مقايسه«)، 1399خاني، نسرين و محمد ايراني (
، »منـد  شناسي نقشگراي نظـام  الدين خرندزي زيدري و عطاملك جويني، با رويكرد زبان آثار شهاب

  . 122 - 97، صص 45، ش نامه فصلنامة علمي كاوش
راوي «ها و ابعادشناختي  بررسي مولفه). «1393داللهيان و شيرين عاشورلو (اهللا؛ حميد عب خدادادي، فضل
  .  142 _117، صص 4، ش ادبيات پارسي معاصر، »در ادبيات داستاني» همه چيزدان
، زير نظر دكتـر دبيرسـياقي بـا    تاريخ حبيب السير)،  1380الدين حسيني ( بن همام الدين خواندمير، غياث

  ، تهران: خيام.2ن همايي، جالدي مقدمه استاد جالل
  هاي جيبي.   ، تهران: شركت سهامي كتاب1، چالدين خوارزمشاه سلطان جالل)، 1346دبيرسياقي، محمد (

  ، ترجمة ابوالفضل حري، تهران: نيلوفر.روايت داستاني: بوطيقاي معاصر)، 1387كنان، شلوميت (- ريمون
سير تحول شنودپذيري و اعتبار راوي در «)، 1396آباد، هاشم و علي رحماني قناويزباف ( صادقي محسن

   . 175 _153. صص 3شادبيات پارسي معاصر، ، »هاي كوتاه سيمين دانشور داستان
مغلطة تأثير عـاطفي در بازنمـايي تـاريخ (نگرشـي     «)، 1395چشمه ( اله و الهه عظيمي يان عباسي، حبيب

، متن پژوهي ادبي، »المصدور لدين و نفثها الدين نسوي درسيرت جالل نگاري شهاب انتقادي بر تاريخ
  . 35 - 7، صص 67ش

، 25، ش 13، س تـاريخ و تمـدن اسـالمي   ، »الـدين خوارزمشـاه   سرانجام جالل«)، 1396فرخي، يزدان (
   .33 _18صص 

، ترجمة علي عباسي و نصـرت  شناسي روايت نقطة ديد اي در باب گونه رساله)، 1390ولت، ژپ ( لينت
  حجازي، تهران: شكرت انتشارات علمي و فرهنگي. 

  ، تهران: كليني. 1چالدين خوارزمشاه،  قهرمان سند جالل)، 1370نجمي، ناصر (
ترجمة فارسي از اصل عربـي از متـرجم   ، الدين مينكبرني سيرت جالل ،)1365نسوي، محمدبن احمد (

تهـران: علمـي و    ،2چ، و با مقدمه وتعليقات مجتبي مينوي ول در قرن هفتم هجري به تصحيحهمج
  .فرهنگي

، 2، ترجمـة محمـدعلي ناصـح، چ    الدين يا تـاريخ جاللـي   سيره جالل)، 1366نسوي، محمدبن احمد (
  تهران: سعدي.

بازنگري در مفهوم روايت نامعتبر: تلفيق رويكردي شـناختي بـا رويكـردي    )، 1389نونينگ، آنسگراف (
  هايي به جهان داستان، ترجمة حسين صافي، تهران: رخدادنو. نقب؛ سخن شناختي
  ، تهران: اميركبير. 3عبدالحسين نوايي، چ به اهتمامتاريخ گزيده، )، 1364مستوفي، حمداهللا (

هـاي   ؛ دانشـنامة نظريـه  رويكردهاي بالغـي بـه روايـت   )، 1396هرمن، ديويد؛ منفرديان و ماري لويان (
  تار محمد راغب، تهران: نيلوفر.روايت، گردآورنده و ويراس
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  ، تهران: البرز. 1، به كوشش بهمن كريمي، ججامع التواريخ)، 1373اهللا (  الدين فضلهمداني، رشيد
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