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 چکیده

 ورالمصدمتن نفثهسبک و اصالت متن میتواند یاریگر پژوهشگر در تصحیح باشد. در 
ز آن الغزشهایی بوده است كه با تصحیح و شرح دقیق امیرحسن یزدگردی و پژوهشهای بعد 

صالت متن ااغلب آنها اصالح شده استا امّا در این میان هنوز مواردی پیدا میشود كه حفظ 

وجود در آن ایجاب میکند به آنها پرداخته شود. از آنجا كه متن اوّلیۀ خود اثر و قرائن م

 -صیفیزار مصحّح برای این كار است، نگارندگان در این پژوهش به روش تومناسبترین اب

هتمام به اها و همچنین تحلیلی میکوشند با تکیه بر انسجام متن، همگرایی و همنشینی واژه

به تصحیح برخی از آن الدین سیرت جاللروابط بینا متنی میان این اثر با دیگر آثار بویژه 

 ا را پیشنهاد كنند.هائۀ دالیل و شواهد، شکل درست آنلغزشها بپردازند و با ار

 ، تصحیف و تحریف، انسجام متن، تصحیحالمصدورنفثه نسوی، ها:كلیدواژه
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Abstract 

The text style and its originality can help a researcher with correcting 

a text. In Nafsat-al-Masdour there were some errors most of with have 

been corrected in an edition and explanation by AmirhasanYazdgerdi and 

the following studies. However, there are still a few errors that need to be 

dealt with and corrected so as to keep the originality of the text. Since the 

first edition of the work and the evidences within it are the most 

appropriate tools at hand, the writers try to correct such errors through a 

descriptive-analytic methodology. This correction relies on text 

coherence, parallelism, word collocation and also intertextual relations 

between this text and other works specifically jalal-o-din's Biography. 

Finally, the researchers recommend the appropriate alternatives by 

presenting the reasons and evidences.  
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 مقدّمه    -1

الدّین محمد زیدری های نثر فنّی است كه شهابترین نمونه، یکی از برجستهالمصدورنفثه

هجری به پارسی نگاشته است. در این  632الدّین خوارزمشاه آن را سالنسوی، منشی جالل

رخدادهای حملۀ مغول و آوارگیهای  -ادبی نویسنده استكه محصول تجربۀ تاریخی و  -اثر

 نویسندۀ كتاب با زبان ادبی و عاطفی بیان شده است.

است كه بر بالغت و  المصدورنفثهانسجام و پیوستگی میان اجزای متن از ویژگیهای 

جذابیت آن افزوده است. بخشی از این انسجام به پیوند موضوعی میان بخشهای مختلف آن 

ب زمانی رخدادها برمیگردد كه از روایی بودن متن این اثر سرچشمه میگیرد. بخش و ترتی

ها یا عناصر جمله تجلّی مییابد. منظور  از مهم دیگری از آن در تناسبهای گوناگون میان واژه

های موجود میتواند داشته تناسب، هر نوع پیوندی است كه واژه در سطح جمله با دیگر واژه

ای بدیعی هم تناسبهای داللتی های هم شامل تناسبچنین معنای گسترده باشد. تناسب در

تناسب بدیعی بیشتر جنبۀ زیباشناختی دارد و به شگردهایی مربوط میشود كه منشأ »است. 

زیبایی سخن هستندا امّا منظور از تناسب داللتی این است كه یک واژه باید از نظر موقعیّت 

م بسیار هماهنگ باشدا یعنی از نظر بار معنایی، ارزشی، های دیگر كالكاربردی، با واژه

هنرگزینش و كاربرد واژه در سخن « )اجتماعی، اخالقی، عاطفی متناسب با بافت كالم باشد.

ها در سطح وسیعی (از این رو، هویت هنری و ارزشی واژه88، مشتاق مهر و همکاران: سعدی

زیباشناسی آنها  نیز در رابطۀ متقابل و محصول نوع پیوند و تناسب میان آنهاست و ارزش 

كلمه سه ویژگی »ای كه: متناسب آنها با هم در ساختار متن یا جمله نمایان میشودا بگونه

( و هرچه 78: ، دستغیبنقد آثار احمد شاملو« )دارد: بار تصویری، بار موزیکی و بار فضاسازی.

نقش كلمه و در نهایت تأثیر متن توازن و تناسب میان این ویژگیها در متن بیشتر باشد، 

ها آشکارتر میشود. از این رو، میتوان گفت كه نسوی برای انسجام متن خود در گزینش واژه

به تناسب و همگرایی میان آنهاا بویژه از جهت بالغی و زیباشناسی بسیار توجّه دارد كه این 

وده و موجب عالقمندی عامل عالوه برآنکه بر عمق معنا، بالغت سخن و ارزش هنری آن افز

بیشتر مخاطبان و خوانندگان ویژۀ آن  به این متن شده است، زمینۀ ذهنی خوبی نیزبرای 

 ها یاری كند.است كه میتواند او را در یافتن شکل صحیح واژهالمصدور نفثهمصحِّح 

یکی از عوامل مهمی كه به اثری ادبی یا غیرادبی اعتبار میبخشد، اصالت متن آن است. 

ر تصحیف و تحریف در آن متن وجود داشته باشد و به اصالح آنها پرداخته نشود، ارزش و اگ

 المصدور نفثهای نخواهد داشت. در متن اعتبار آن نزد خوانندگان از بین میرود و دیگر جاذبه

نیز مانند دیگر آثار زبان فارسی، لغزشهایی از نوع تصحیف و تحریف پدید آمده بود. حدود 

، نثر آن را المصدور نفثههای خطی پیش، امیر حسن یزدگردی با تکیه بر نسخهنیم قرن 

منتشر كرده است. در این  1343تصحیح و شرح كرده و نخستین نسخۀ چاپی آن را در سال 
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شرح، مصحِّح پس از آوردن ضبط نسخه بدلها در پانویسهای كتاب، با دقّت وبا استناد به 

را اصالح كرده است.پس از وی  المصدور نفثهلغزشهای متن  دالیل و شواهد الزم بسیاری از

نیز بعضی از پژوهشگران اشکاالت كار او را نیز نقد كردند. با وجود این هنوز لغزشهایی بویژه 

از نوع تحریف و تصحیف، در آن وجود دارد كه نگارندگان در این پژوهش به بررسی و تصحیح 

 اند.آنها پرداخته

 ضرورت پژوهش -2

-با توجّه به دالیل زیر میتوان بر ضرورت انجام پژوهش در زمینۀ تصحیح لغزشهای باقی

 كید كردااالمصدور تنفثهمانده در 

الف( حدود نیم قرن پیش  برای نخستین بار این كتاب تصحیح شد  و به چاپ رسید كه 

 مصحّح محترم برخی از منابع الزم را ندیده است.

موارد به این نکته اشاره كرده كه مفهوم جمله یا عبارت  ب( مصحّح محترم در برخی از

 ،(85، 56، 42، نسوی: المصدور نفثهبرایش مشخّص نشده است )ر.ک: 

های متن نشانۀ پرسش) ( گذاشته شده است. )ر.ک: همان: پ( در مقابل شماری از واژه

95 ،114  ) 

بسنده شده است. )ر.ک: ت( در مواردی نیز  انتخاب شکل پیشنهادی به روش قیاسی 

 (96، 78، 3،6،37،63همان: 

آورده است كه در تصحیح المصدور نفثه ( مصحّح محترم در پایان مقدّمۀ خود بر شرح 

ترین شیوۀ تصحیح در این كتاب از روش التقاطی كه دشوارترین و در عین حال نامطمئن

 متون ادب كهن است، استفاده كرده است )ر.ک: همان: سی و پنج(

دستاورد این پژوهش در كنار سایر كارهای ارزشمندی كه در این زمینه صورت گرفته 

باشدو بر اعتماد و گرایش  المصدور نفثهاست، میتواند اقدامی مؤثّر برای حفظ اصالت متن 

 گیری از مطالب آن بیش از پیش بیفزاید.  خوانندگان، به بهره

 

 پیشینه پژوهش -3

پژوهشهای معدودی صورت گرفته است و دو سه مورد تصحیح  در ارتباط با این موضوع،

كامل متن نیز در اینباره منتشر شده است كه هر یک از اینها  به لحاظ كمی و كیفی حایز 

كراسه »( با در اختیار داشتن چهار نسخۀ خطی 1343اهمیّت هستند. امیر حسن یزدگردی )

این كتاب را تصحیح « لمان فراهانیس»و « مجتبی مینوی»، «رضاقلی خان هدایت»، «المعی

به چاپ رسانده است كه میتوان گفت مناسبترین تصحیح تا  1343كرده و آن را در سال 

امروز است، بسیاری از بزرگان ادبی ایران مانند مجتبی مینوی و عالمه قزوینی كار او را 

 ای نوشتند. تحسین و تأیید كردند و هر یک بر آن مقدّمه
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« المصدور نفثهمالحظاتی چند در باب »بایی در پژوهشی با عنوان حسن قاضی طباط

، نقدی بر آن نوشت المصدورنفثه( ضمن ستودن كوشش یزدگردی در تصحیح و شرح 1348)

( در پاسخ به مقالۀ حسن 1348« )به دیدۀ انصاف بنگریم»كه امیرحسن یزدگردی در مقالۀ 

توجهی به ضبط قاضی طباطبائی، ضمن پذیرفتن اشکاالت جزئی، پژوهش او را به جهت بی

نسخ و بی دقّتی در شناخت درست متن و تکیه بر رأی و نظر شخصی، ناپسند دانسته است. 

( به 1368« )المصدورنفثهمروری در كتاب »ال بعد محمد راستگو در نقدی با عنوان چند س

شرح و نقد برخی از اشکاالت شرح امیرحسن یزدگردی پرداخته است. منصور ثروت در سال 

به توضیح و تحلیل متن، « المصدور نفثهدرد دلا تحریر نوین »در كتابی با عنوان  1391

مرادیان ه نثر روان و ساده پرداخته است. همچنین كامران شاهمعنی كلمات و شرح جمالت ب

به چاپ رسید،  1392كه در سال  المصدورنفثهو سعید قنبری فشی، در شرح خودشان بر 

و بازنویسی آن به نثر ساده و روان پرداختند.  المصدور نفثهبه شرح مشکالت بالغی و عربی 

منتشر كرده بود. دو  1393را در سال  مصدورالنفثهسیّد شاهرخ موسویان نیز كتاب شرح 

تألیف شاهرخ  المصدور نفثهتأمّلی در كتاب شرح »ای با عنوان سال بعد جلیل نظری در مقاله

( به مقایسۀ شرح شاهرخ موسویان با شرح امیرحسن یزدگردی پرداخته 1395« )موسویان

در این شرح به دلیل بی است. جلیل نظری در این مقاله تصریح كرده كه شاهرخ موسویان 

را برطرف نکرده استا بر آنها نیز افزوده است.  المصدورنفثهدقّتی، نه تنها ابهامات و مشکالت 

« المصدور نفثهبررسی چند ابهام و خطا در شرح یزدگردی بر »شاهرخ موسویان در مقالۀ 

دیگری نیز ( ضمن پذیرفتن برخی از توجیهات و دالیل جلیل نظری، به طرح نکات 1397)

درد دلا تحریر تأمّلی بر »پرداخته است. مهدی رمضانی و غالمرضا مستعلی پارسا در پژوهش
( ضمن بیان و تشریح معانی برخی از لغات، عبارات و جمالت 1398«)المصدور نفثه نوین

 پرداختند. المصدور نفثهبر « منصور ثروت»، به نقد شرح المصدورنفثهكتاب 

هریک از این پژوهشها در حدّ خود كاری ارزنده استا امّا در پژوهش حاضر، با مطالعه      

ای با نگرش تازه المصدورنفثهدیگری در به تصحیح لغزشهای و بررسی كارهای پیشین 

پرداخته شد و مطالبی بیان گردید كه در تصحیحهای پیش از آن، كمتر به آنها توجّه شده 

 است.

 روش پژوهش -4

توصیفی و به شیوۀ مرسوم پژوهشهای صورت گرفته  -این پژوهش، به روش تحلیلی

گیری از متون دیگر دربارۀ تصحیح متون انجام شد و با دالیل و مستندات كافی و با بهره

 المصدورنفثهبه تصحیح لغزشهای ایجاد شده در  الدّینسیرت جاللبویژه اثر دیگر نسوی 

پژوهش به اصالت و انسجام متن، سبک و سیاق جمالت و  همچنین در اینپرداخته شد. 
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پردازیهای ادبی، آوایی و همگرایی میان عناصر جمالت شگردهای بالغی نویسنده بر پایۀ قرینه

 و عبارات نیز توجّه شده است. 

 

 سبک نویسنده و اصالت متن  -5

یکی از مناسبترین روشها برای تصحیح  یک اثر، آشنایی با سبک نویسندگی صاحب آن  

است. بر مبنای این آشنایی است كه مصحّح میتواند به اصالت آن متن دست یابدا اصالت 

متن، حاصل توافقی است كه میان سبک دوره و سبک شخصی پدید میآید. توجّه به این 

استا بدین منظور كه اگر او با مختصات سبکی دورۀ نکته از ملزومات كار یک مصحّح 

نویسنده و نیز سبک شخصی وی آشنا نباشد، ممکن است كه هم در گزینش نسخه بدل 

مناسب برای تصحیح و هم در تشخیص لغزشهای متن و تصحیح آنها دچار مشکل شودا از 

رۀ سبکی در تصحیح متون، آشنایی با نرم دو»این روست كه سیروس شمیسا مینویسد: 

بدلها دچار سردرگمی مربوط از واجبات است و گرنه مصحّح در انتخاب واریانتها یا نسخه

( نکتۀ دیگر اینکه كه مهمترین محور مباحث 107، شمیسا: كلیّات سبکشناسی)« خواهد شد.

در سبکشناسی یک اثر منثور، توجّه به روشهای بکارگیری  عناصر زبانی در محورهای 

گیری از شگردهای بدیعی و بیانی برای های بهرهینی سخن و نیز شیوهجانشینی و همنش

ها پرورش موضوعات در آن استا به سخن دیگر مبنای سبکشناسی در متن توجّه به انگیزه

ها به لحاظ ساختار، معنا، همگرایی و ... استا ها و واژهو شگردهای نویسنده درگزینش جمله

-ها و جملهی نثر مهمترین عامل، دقّت بر انواع واژهدر سبکشناس»به این دلیل است كه 

(ا بویژه در نثر فنّی كه نویسنده برای گزینش و 274، شمیسا: سبکشناسی نثر)« هاست.

چینش عناصر سخن، اهداف گوناگون ادبی و هنری دارد. بر این اساس، ضرورت توجه به 

این پژوهش بیشتر بر پایۀ رابطۀ میان سبک و اصالت متن ایجاب میکند كه نگارندگان در 

و سبک نویسندگی در آن، به بررسی  لغزشهای آن و تصحیح آنها  المصدور نفثهخود متن 

 نیز بپردازند. 

 

 بحث و بررسی -6

بروز تصحیفات و تحریفات در آثار و متون فارسی بیشتر ناشی از ویژگیهای این زبان، نوع 

فرهنگ )« بعضی از حروف یک كلمهعوض كردن »خط و شیوۀ نگارش آن است. تحریف، 
خطا خواندن و تغییر »: ذیل واژۀ تحریف( استا درحالی كه تصحیف، 1، معین، جفارسی

)همان: ذیل واژه تصحیف( است. محقّقان و « های آندادن واژه یا كاستن یا افزودن نقطه

آنان منظور اندا ولی اغلب تعیین نکرده« تحریف»و « تصحیف»ادیبان قدیم حدّ و مرزی برای 

اند كه آن را دگرگون سازد، بر همین از این دو اصطالح را خطا در كتابت یا قرائت لفظ دانسته
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را تغییر شکل « تحریف»را به افزایش یا كاهش حروف و « تصحیف»پایه، گروهی از آنان نیز 

ف ( با توجّه به این تعاری45، جهانبخش: راهنمای تصحیح متوناند. )ر.ک: حروف دانسته

« تحریف»های آن و ، تغییر دادن واژه با كم و زیاد شدن نقطه«تصحیف»میتوان گفت كه 

 نیز عوض كردن برخی از حروف كلمه است. 

شده در این پژوهش عمدتاً از نوع تحریف هستند شایان ذكر است كه لغزشهای بررسی

های متنی، نمونهكه نگارندگان با تفکیک تصحیفات، تحریفات و اضافات از هم، ضمن ارائۀ 

 به بررسی و تصحیح آنها میپردازند.
 

 الف( تصحیفات

 تعلُّق یا تغلُّق؟  -1

مَطِیَّۀ عمر به دست  تعلُّقطرفی از معاملت روزگار بی مجاملت كه خرمن ارتفاع را به »

 (7، نسوی: المصدور نفثه« ) آمده بود، چون خاک راه به باد ضَیاع برداد.

سخت »به معنی « تقلّق»( ضبط 30) المصدور نفثهشاهرخ موسویان در شرح خود بر 

ترجیح داده است كه جلیل نظری آن را « تعلّق»)منتهی االرب( را بر « كوشیدن در دویدن

رد كرده است و ضبط یزدگردی را صحیح دانسته است. )ر.ک: تأمّلی در كتاب شرح 

( سیروس شمیسا، حدس یاسر دالوند را 119نظری:  تألیف شاهرخ موسویان، المصدور نفثه

در تصحیح این جمله  صائب « زخم پشت ستور بر اثر كار زیاد»به معنای « تغلّق»مبنی بر 

( در همین راستا با توجّه به اینکه 230، شمیسا: تاریخ تطوّر نثر فارسیدانسته است. )ر.ک: 

های جو، و خ رد كردن دانه«  خرمن»روز جهت كوبیدن برای چند شبانه« خر»در گذشته از 

گندم و بطور كلّی غالت بهره میگرفتند، گاه بدن خر بر اثر زدن تازیانۀ برزگر و كش و قوس 

كمانی كه آن را جهت گردش و چرخش منظّم مهار میکرد، زخمی میشد كه هنوز هم در 

چنین واژۀ برخی از روستاهای دوردست و كوهستانی منگشت چنین كاری انجام میشود. هم

را تأیید میکند. بنابراین صورت « تغلّق»ای دیگر واژۀ تناسب دارد و به گونه« خر»با « مطیه»

 صحیح جمله چنین پیشنهاد میشود:

مَطِیَّۀ عمر به دست  تغلُّقطرفی از معاملت روزگار بی مجاملت كه خرمن ارتفاع را به 

 آمده بود.

  عِیان یا عِنان  -2

خر فرا  عِیانر كسب، با كهنه عوانی كه در آن شهر بود، به شركت و به جهت رواج بازا»

 (75، نسوی: المصدور نفثه)« كاروان كرده.

آن است كه دو یا چند نفر به موجب امتزاج »یک اصطالح فقهی است و « شركت عنان»

و عقد شركت در اموال با هم شریک شوند خواه در پول نقد باشد و یا اجناس. برخی فقهای 
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بازخوانی )« میه معتقدند كه شركت عنان فقط در اعیان صحیح است نه در دیوان و منافع.اما

( سیّدحسن امامی 102و همکاران:  حقوقی شركتهای اعمال، مفاوضه وجوه، گودرزی-فقهی

 /2امامی: ،حقوق مدنینموده است )ر.ک: « شركت اعیان»نیز، از این نوع شركت تعبیر به 

گویی این شركت در جلوگیری »نوع شركت گفته شده است كه ( در وجه تسمیۀ این 138

از فسخ یک سویۀ طرفین و تصرف هر كدام در اموال، همانند عنان كه چهارپا را مهار میکند، 

عاملی ، الرّوضه البهیه فی شرح اللمعه الدّمشقیه)« قدرت كنترل و بازدارندگی دارد.

وس شمیسا  نیز با ردّ نظر امیرحسن (. سیر16/310، حلّی: الفقهاتذكرها 1/378جبعی:

صحیح شركت عِنان است كه اصطالحی فقهی در باب عقود استا دو »یزدگردی، مینویسد: 

، تاریخ تطوّر نثر فارسی)« نفر با اجازۀ یکدیگر از یک مركب به مشاركت استفاده میکردند.

ظر سیروس شمیسا و (. نگارندگان بر پایۀ آنچه در كتب فقهی آمده و با تأیید ن230شمیسا: 

ترجیح  میدهند، « عیان»را بر « عنان»ها در محور كالم، ضبط با تکیه بر همنشینی واژه

در عبارت مورد نظرتناسب دارند « عِنان»با « بازار، كسب، شهر و كاروان»های همچنین واژه

 كنند. بر این اساس شکل درست جمله چنین پیشنهاد میشود:و آن را تأیید می

خر فرا  عِنانت رواج بازار كسب، با كهنه عوانی كه در آن شهر بود، به شركت و به جه

 كاروان كرده.

 ب( تحریفات

 ابتالء یا ابتالع؟ -1

 (86، نسوی: المصدور نفثه)« خویش، چشم نهاده و دهن گشاده یافت ابتالیبال را در »

در این « ابتالء»مبهم و واژۀ  المصدورنفثهدر جملۀ مورد بحث از « بال در ابتالی خویش»

تناسب دارند « ابتالع»با واژۀ « گشاده»و « دهن»های جمله نامتناسب و حشو مینماید. واژه

است. « ابتالع»و آن را تأیید میکنند، ضمن این كه بالغت جمله نیز مهر تأیید دیگری بر واژۀ 

را « ابتالع»تغییر واژۀ در گذشته زمینۀ « ع»و « ء»میرسد همسانی شکل نوشتاری به نظر 

 فراهم كرده است. « ابتالء»نادرست  از شکل اصلی خود به واژۀ

بدون اشاره به  المصدورنفثۀامیرحسن یزدگردی نیز در پانویس مربوط به این واژه در 

چشم نهاده »آیا به قرینۀ »را مناسب دانسته و چنین نوشته است: « ابتالع»بدل، كلمۀ نسخه

(ا ولی ضبط 6، پانویس86)همان: « نماید انسب نمی« ابتالع»در اینجا « و دهان گشاده

 اند. را برگزیده است. نگارندگان نیز در تأیید حدس ایشان به جملۀ زیر استناد كرده« ابتالء»

 ابتالعگفت قوت آن بُوَد كه هیچ وارد به شخص فرونیاید الّا كه به قوت حال، آن را »

(. پس 192، كاشانی:الکفایهالهدایه و مفتاحمصباح)« تغیّر نشودنماید و فروخورد و از آن م

است و شکل درست جمله به این « ابتالع»در جملۀ مورد بحث، تحریف واژۀ « ابتالء» واژۀ 

 صورت پیشنهاد میشود:
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 خویش، چشم نهاده و دهن گشاده یافت. ابتالعبال را در 

 به اسیران یا به امیران؟ -2

با روزگار معادات و با فلک معاالت توان كرد و چه لشکر  همه در و لشکری كه بدان »

 مهد زین بالیده و از رضاع مصاع پرورش دیده،

 جنَّ علی ج نٍ و اِن كانوا بَشَر    كَاَنّما خیطوا علیها باالِبَر

اِنفضاضَ العِقدِ خَلَفهُ النّظام و َانسَلَّ مِنهُ الفَردُ و التُّؤَم، در جهان آواره گشتها از آن روز  

باز در هیچ مجلس پنج شش از ایشان به هم بازننشستند و به هیچ صفِّ قتال از آن رجال 

شدند و ای مجتمع نگشتندا رندان دندان تیز كرده، به اموال ایشان متموّل و متجمّل طایفه

 (81-82:، نسویالمصدور نفثه)« ایشان پراگند. اسیرانزندان مخالف به 

در یکی « به امیران»، به ضبط واژۀ المصدورنفثهمصحّح در پانویس مربوط به این واژه در 

( ولی  ضبط واژۀ 8، پانویس 82)همان: « می: به امیران»بدلها اشاره كرده است: از نسخه

كه در بارۀ متالشی –در متن مورد بحث  المصدورنفثهست. نویسندۀ را برگزیده ا« اسیران»

الدّین را به گردنبندی مانند كرده است كه رشتۀ آن لشکر جالل-شدن سپاه خوارزم است

های فرد و جفت آن پراكنده شدند. در این تصویر، مراد نویسنده به باور گسسته شد و گوهر

افراد سپاهی « تَؤأم»و سرور لشکر و مراد از واژۀ ، قائد «فرد»امیر حسن یزدگردی از واژۀ

 (  294، نسوی: المصدور نفثهاست.)ر.ک: حواشی و تعلیقات 

نسوی در ادامه نیز اشاره كرده است كه پس از متالشی شدن لشکر خوارزم و رجال، 

« ایشان»رندان با تصاحب اموال ایشان متموّل و متجمّل شدند. روشن است كه منظور از ضمیر

افراد عادی نیستندا بلکه ثروتمندان آن زمان است كه غالباً از درباریان و فرماندهان لشکر 

منصبان و مقامات لشکری و كشوری با صاحب« رجال»اند. همچنین بار معنایی واژۀ بوده

ترجیح دارد و به « اسیران»بر واژۀ « امیران»تناسب دارد. با توجّه به این موارد ضبط واژۀ 

های خطی به در نسخه« امیران»و« اسیران»های د كه شباهت شکل نوشتاری واژهنظر میرس

 المصدورنفثهدر عبارت مورد بحث از « اسیران»را به « امیران»خط تحریری، زمینۀ تحریف 

 تشدید و تقویت كرده است. بر این پایه تصحیح جمله به این صورت پیشنهاد میشود:

 پراگند.ایشان  امیرانو  زندان مخالف به 

 ترادف )یا تواتر.( -3

دهور و تعاقب شهور گسترده باشی، به یک دم آزرم كجا  ترادفبنای وحشتی كه بر »

 (27: ، نسویالمصدورنفثه)« مضمحل شود 

در یکی از « تواتر»به ضبط واژۀ  المصدورنفثهمصحّح در پانویس مربوط به این واژه در 

را « ترادف»(ا  ولی ضبط 6، پانویس 27)همان: « می: به ترادف»نسخه بدلها اشاره كرده: 

كه در زیر بدان - المصدور نفثه برگزیده است. از آنجا كه واژۀ تواتر در جای دیگری از متن
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کاررفته است و در برخی از ب« ایّام»و « لیّالی»، «توالی»های همراه واژه -اشاره خواهد شد

، توالی و تعاقب كه بیانگر ترادف متون فارسی دیگر نیز كاربرد آن همراه واژهایی همچون

یا « ترادف»زمان است، دیده شده است، نمیتوان در عبارت مزبور كاربرد یکی از واژهای 

 .را به طور قطعی تأیید كردا بلکه هر یک از آنها ممکن است صحیح باشد« تواتر»

 (32همان: « ) امداد صواعق آن را از شواهق سوی هامون راند تواتریا سیالب كه »

لیالی و ایّام مُمهَّد  تواتر و توالیالجمله دست به كاربرد و قوانین و دواوین كه به فی»

گشته بود، مدروس شد و رسم و آیین پیشین كه به تعاقب دهور و تکرّر شهور... رسیده بود، 

 (80همان: )« منسوخ گشت.

، آن را خَلَق نگرداند تواتر ایّامای پوش كه تقادم اعوام و گفت: آن عرایس نفایس را حُلّه»

از انتظام حال منتشر و  ترادف لیل و نهارای ساز كه تعاقب ادوار و و آن ابکار افکار را حلیه

 (.17، ظهیری سمرقندی: سندبادنامه)«. متفرّق نتواند كرد

، اسب طرب در گرد االیّام واللّیالیكترادفالتّرادف و التّوالی، علیشاهزاده چند كرّت »

 (130)همان: « گشادافزار میوار، پایكشید و صوفیآخ ر شهوت می

 ؟گزیر و گریزیا  چاره و گزیر -4

المهجوری نیست و از انین چارهكه مهجوری بدان راحتی تواند یافت،  المصدورینفثهاز »  

، نسوی: المصدور نفثه)« نه. گزیركه رنجور را در شب دیجوری هَجر بدان شفایی تواند بود، 

7) 

 گلستانآوایی كه دارند پیش از نسوی در به دلیل سجع و هم« گریز»و « گزیر»دو واژۀ 

 اند:سعدی  به صورت قرینه بکاررفته

ۀ او گردانیدن مروّت و روی از محاور الجمله زبان از مکالمۀ او دركشیدن قوّت نداشتمفی»

 ندانستم كه یار موافق بود و ارادت صادق.

نگ  با كسررری پرسرررتیز  چو ج  آوری، 

 

یر   كرره از وی   بود یررا   گز یز   ت   «گر

 (27، سعدی: گلستان)                           

اتّفاقاً سعدی در آنجا وقتی در برابر اصرار دوستش كه از وی میخواهد با او سخن گوید، 

گونه را  تنگنا قرارمیگیرد و نمیتواند خود را قانع كند كه با وی حرف نزند، این بیت مَثَلدر 

به عنوان دلیلی برای پاسخ مثبت دادن به درخواست یارش میگوید و نسوی نیز هنگامی كه 

قرار میگیرد  -كه از او میخواهد غمنامه یا رنجنامۀ خودش را بنویسد -در برابر خواستۀ دلش

اند خود را راضی كند و از نوشتن منصرف شود، عبارت مزبور را مینویسدا گویی كه و نمیتو

نسوی در كاربرد این سخن، نظری به كالم سعدی  داشته است. بر همین پایه انسجام 

ها و التزام نویسنده به رعایت سجع  ایجاب میکند ساختاری عبارت، پیوستگی معنایی جمله

« گزیر»در جملۀ اوّل تحریف واژۀ « چاره»واژۀ  المصدور هنفثكه در عبارت مورد بحث از 



 255/  بر اساس سبک نویسنده المصدورنفثه بررسی و تصحیح چند لغزش در

گیری نویسنده باشدا ضمن آنکه بهره« گریز»تصحیف واژۀ « گزیر»باشد و در جملۀ دوم واژۀ 

در دو مورد « گزیر»با « غم»و تناسب میان واژۀ « ستیز»با واژۀ « گریز»سازی واژۀ از قرینه

 زیر نیز بر درستی این گمان میافزاید:

 (24، نسوی:المصدور نفثه)« گفت: )ع( از غم چو گزیر نیست، باری غم تو.عقل می»

( بنابراین تصحیح درست عبارت 43)همان: « ع( نه دست ستیز مانده، نه پای گریز»)

 این گونه پیشنهاد میشود: 

المهجوری نیست و از انین گزیری كه مهجوری بدان راحتی تواند یافت، المصدور نفثهاز 

 نه. گریزه رنجور را در شب دیجوری هَجر بدان شفایی تواند بود،ك

 چاشنیی یا خُبثی؟ -5

 (63)همان: « از خبائث آن بدرگ كه دریا را نجس گرداند، ایراد كردمی. چاشنیی»

بدل در دو نسخه« خ بثی»المصدور به ضبط واژۀ امیر حسن یزدگردی در پانویس نفثه

(ا ولی ضبط واژۀ 2، پانویس 63، نسوی: المصدور نفثه)« خبثیهت، كر: »اشاره كرده است: 

-سیرت جالل»ا و دیگر اثر نویسنده المصدور نفثهرا ترجیح داده است. در متن « چاشنیی»

های زیر دیده شده است كه نویسنده در آنها غالباً واحد شمارش را از ریشۀ نمونه« الدّین

زیده است كه به نوعی با واژۀ دوم، رابطۀ معنایی یا هایی را برگمعدود اشتقاق كرده یا واژه

 تناسب آوایی دارند:

 ( 32)همان: « مالعین تاتار ط لب از اَطالبپنجاه »

 (60با مادر و پدر خروشان )همان:  خلقی از یتامیبا شوهرجوشان، و  شهری از ایامی» 

 (85همان: « دیگران، خویشتن را امیر كرده بود. فترت از فتوردر آن »

سیرت )« الرّحمان علیه جهت تیمّن وقت و ترک مُقدّم دارم.نبوی، صلوات حدیثی از احادیث»
 (20، نسوی: الدّینجالل

 (73)همان: « بود، آنجا رسید. امیری از امرای نساسهل كه تا بهاء الدّین محمد ابن ابی»

 (276)همان: « رسید. های مفارقیندیهی از دیهپس سلطان بازگشت و به »

 (7،ظهیری سمرقندی: سندبادنامه)« جزوی است از كلّی و غیضی است از فیضیاین خود »

صناعات لفظی و   ای مختصر از مفصّل  نمونهو  مشتی از خروار و  اندكی از بسیار این فقرات، »

شیدی دیده می       سر مکاتبات ر سرا ست كه در  شهیدی:  دیروز تا امروز از)« شود. معنوی ا  ،

385 .) 

هایی بهره گرفته است كه عالوه بر هموزن بودن از واژه المصدورنفثههمچنین نویسندۀ 

« ث لثی از اصابات»اندا مانند در ساختاری مشابه همین ساختارا بکار رفته« خ بث»با واژۀ 

ث لثی از این خرافات »( و 29)همان: « خ مسی از ربع مسکون»(، 11، نسوی: المصدور نفثه)

 (  111همان: )« ناخوانده
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، «به نحوی از اَنحای گوناگون»عالوه بر اینها، در سخنان روزمره در مواردی گفته میشود 

ها، همۀ این موارد نشانگر بروز تحریف در  و مواردی نظیر این« به شکلی از اشکال مختلف»

 را در جملۀ مورد نظر تأیید میکنندكه بر این« خبثی از خبائث»این مورد است و تركیب 

 پایه تصحیح جمله این گونه پیشنهاد میگردد: 

 از خبائث آن بدرگ كه دریا را نجس گرداند، ایراد كردمی. خ بثی

 در قفا یا و رفقا؟ -6

شکستۀ از زیر شمشیر جسته، بدو پناه جسته بودند و خلقی از ن فایاتِ چند خستۀ پای»

« درآمده. در قفامضاءِ، پیش از من سنان و سیف و بقایای منون و حیف)ع( كَالمُستجیر  مِنَ الرّ

 (59)همان: 

به ضبط هر دو واژۀ مورد نظر  المصدورنفثهبا وجود این كه مصحّح محترم در پانویس     

، 59)همان: « متن مطابق است با: كر، باقی نسخ: و رفقا»در نسخه بدلها اشاره كرده است: 

ا بند 58در صفحۀ  المصدورنفثهسندۀ را برگزیده است. نوی« در قفا»(، ضبط واژۀ 8پانویس 

 این گونه اشاره میکند:« آمِد»دوم آن به حركت خود و رفیقانش به سوی شهر 

لکن رفیقان همچون من از غذا به خونخواری قناعت ننمودند و از شراب به آب دیده »

 (58)همان: « اكتفا نکرده، دوام اندوه و عالوۀ محنت، به شب قصد آمِد كردند.

ه به این بند متن، فضای سخن و پیوستگی معنا، منظور نویسنده این است كه با توجّ

گریزندگان از دست تاتار، پیش از من و رفقا به آمِد وارد شده و مورد آزار و ستم حاكم آنجا 

باشد كه « و رفقا»تحریف واژۀ « در قفا»قرارگرفته بودند. بر این پایه به نظر میرسد كه واژۀ 

 حیح جمله به شکل زیر پیشنهاد میشود:در این صورت تص

خلقی از ن فایاتِ سنان و سیف و بقایای منون و حیف)ع( كَالمُستجیر  مِنَ الرّمضاءِ، پیش 

 درآمده. و رقفااز من 

 دم فروخور یا دم فروبند؟ -7

 (5)همان: « پردازی را شاید.دم فروخور و لب مگشاا چه مهربانی نیست كه دل»

در  یکی از « فروبند»به  ضبط واژۀ  المصدور نفثهامیر حسن یزدگردی در پانویس     

(، درجای دیگری از 5، پانویس 5)همان: « سی: فروبند»های خطی اشاره كرده است: نسخه

بکار نرفته استا امّا معادل كنایی آن به « فروبند» عیناً خود این فعل المصدور نفثهمتن 

 در جملۀ زیر آمده است:   «لب فروبستن»شکل 

-ام، سربسته است، لب فروبستهبا آنکه بی التفاتی خداوند همه شداید را كه كشیده»     

 (124)همان: « ام

 را در گلستان آورده است: « فروبستن»سعدی نیز پیش از نسوی همین مصدر 
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« فروبستن  به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشیدو چیز طیرۀ عقل است، دم»

 (26)گلستان، سعدی: 

دو سه باری در سندبادنامه  به شکل زیر بکار رفته استکه البتّه در « دم بخورد»فعل 

فریب »به معنای كنایی « دم خوردن»افسون و دمدمه است و « دم»چنین مواردی منظور از 

 است نه خاموش شدن:« خوردن

به دمدمه در كوزۀ فقّاع  این فصول با اشتر درازگردن كشیده باال بگفتند و بیچاره را»

، ظهیری سمرقندی: سندبادنامه)« و مالطفتی نمود. بخوردچون شکر  دمكردند ... شتر 

109-108) 

)همان: « .دم بخوردها بخرید و چون همه نادانان این زاهد چون همه ابلهان این عشوه»

166) 

یا  سندبادنامهبنابراین به نظر میرسد مصحّح محترم تحت تأثیر چنین كاربردهایی در 

برگزیده استا « فروبند»را به جای « فروخور»منابع  نامعلوم دیگری، به صورت قیاسی 

 المصدور نفثهكه نگارندگان بنا بر استدالل مزبور ضبط اخیر را بر ضبط شارح محترم درحالی

 ترجیح میدهند و  شکل درست جمله را چنین پیشنهاد میکنند: 

 پردازی را شاید.ربانی نیست كه دلو لب مگشا چه مه دم فروبند

 رباع فتوّت یا دار فتوّت؟ -8

 (94، نسوی: المصدور نفثه)« فتوَّت نافخ ناری رباعنه در دیار مروَّت دیّاری، نه در »  

« در دماغ»و « درباغ»های به ضبط واژه المصدورنفثهامیر حسن یزدگردی در پانویس 

(ا امّا 4، پانویس 94)همان: « درباغ، هت، كر: در دماغسی، می: »در نسخه بدلها اشاره كرده: 

را برگزیده است. سیروس « رباع»الزمان فروزانفر، واژۀ به روش قیاسی و به پیشنهاد بدیع

« دماغ»است كه همین صحیح است، « دماغ»ها در نسخه« رباع»به جای »شمیسا مینویسد: 

، تاریخ تطوّر نثر فارسی)« میافروختند.است و عربها بر فراز كوه آتش « قلۀ كوه»به معنی 

 (230شمیسا: 

، یکی از شگردهای المصدور نفثهها در گیری نسوی از بدیع لفظی یا موسیقی واژهبهره

كه در دو  نمونۀ زیر دیده است چنان المصدور نفثهاساسی او برای زیبایی و بالغت سخن در 

 میشود:

روی شیر برفتی و به چنگ وقت جنگ  آنکه تیغ در میغ نشاندی و به شمشیر در»

 (44، نسوی : المصدور نفثه)« بتاختی و دَرَق تیر هدف تیر ساختی.

 (65)همان: « جانی به نانی باطل میکردند و نفسی به فلسی ضایع میگردانیدند.»

های ادبی به رعایت قرینه پردازی المصدورنفثه بر همین اساس با توجّه به التزام نویسنده

، ایجاب میکند «دیّار»و « دیار»های آوایی در نثر خود، تناسب آوایی میان دو واژۀ تناسبو 



 1399مهر  /53شماره پیاپی  /نظم و نثر فارسی)بهار ادب(سبک شناسی / 258

های دو واژۀ پیشین در جملۀ دوم نیز با هم سجع متوازی داشته باشند و بعید است كه قرینه

گیری ترجیح داده باشد. عالوه بر این بهره« دار»را بر « رباع»كه نویسنده، كاربرد كلمۀ 

 در عبارت زیر از متن اثردیگرش، بر قوّت این انگاشت میافزاید:« دار»و « نار»از واژۀ  نویسنده

هیچ داری نماند كه به ناری نسوخت و هیچ ناری نماند كه آن را ساكن داری »

 (80، نسوی: الدّینسیرت جالل)« برافروخت.

اند مؤیّد حدس در جملۀ زیر نیز تا حدّی میتو« فتوّت»همراه « كعبه»ضمناً آمدن واژۀ 

 نگارندگان بر تحریف كلمه مورد بحث باشد.

درگاه مبارک سالطین بیت ایّوبی و ملوک خاندان عادلی، كعبۀ فتوّت، و صفا  و مروۀ »

 (115، نسوی: المصدور نفثه)« این خانه، صفا و مروَّت است.

است « دار» تحریف واژۀ« رباع» با توجه به موارد یادشده، میتوان نتیجه گرفت كه واژۀ 

 كه بر این پایه شکل درست جمله این گونه پیشنهاد میشود:

 فتوَّت نافخ ناری. دارنه در دیار مروَّت دیّاری، نه در 

 زواده یا اَزوِدَه؟ -9

، هم به حکم ضرورت  با من كه زوادهدر آن راه سخت و هوای سرد، پیاده و بی لباس و »

« )ع( بنگر كه چگونه باشد احوال همه  ، ر آنان بودمدامُقَدَّم و بارساالر و مستظهر و مایه

 (102)همان: 

« وداده»بدلها واژۀ اشاره كرده كه در یکی از نسخه المصدورنفثهمصحّح محترم در پانویس 

(، با توجّه به پیوستگی معنایی میان 2، پانویس 102)همان: « سی: وداده»ضبط شده است:

عناصر جمله، منظور از شکل ساختاری و صرفی واژۀ مورد نظر در عبارت مزبور، جمع واژۀ 

: 1)ر.ک: فرهنگ فارسی، معین، ج« ازواد»در معنای توشه و آذوقه است كه جمع آن « زاد»

، بندر ریگی: فارسی ترجمۀ منجدالطّلّاب -فرهنگ جدید عربی)ر.ک: « اَزو ده»ذیل اَزواد( یا 

دقّتی حروفچین در چاپ ذیل زاد( است. به نظر میرسد كه شتابزدگی شارح محترم یا بی

كتاب یکی از عوامل ایجاد چنین لغزشی در متن این اثر شده باشدا زیرا مجتبی مینوی در 

به مهارت نسوی در زبان فارسی و عربی اشاره كرده است )ر.ک: «  الدیناللسیرت ج»مقدّمۀ 

، نسوی: كب(ا به همین دلیل بعید است كه نسوی به كاربرد شکل درست الدّینسیرت جالل

توجّه نداشته باشد. براین اساس تحریف واژۀ مورد نظر تأیید « زاد»های عربیا مانند واژۀ واژه

 رت پیشنهاد میشود:و تصحیح جمله به این صو

، هم به حکم ضرورت  با من كه اَزو دهدر آن راه سخت و هوای سرد، پیاده و بی لباس و 

 دار آنان بودم.مُقَدَّم و بارساالر و مستظهر و مایه

 سلطان یا شیطان؟  -10

الیس لی مُلکُ مِصرَ و هذهِ االنهارُ تجری مِن تَحتی، در دل بی عقل او خانه » سلطان »
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« اِبن لِی صَرحاً لَعَلِّی اَبلَغ  االَسبابَ، در سر بی مغز او خایه و بچه نهاده.»و سودای   گرفته

 (22نسوی:  ، المصدور نفثه)

آیه، به تکبرورزی فرعون اشاره دارد، در قرآن آمده است كه شیطان نیز به دلیل تکبّر و 

اِسجدُوا لِآدمَ فسَجدواالمالئکهُ االّ و اذا ق لنا لِلمالئکهِ »برتر دانستن خود بر آدم سجده نکرد. 

( در آیۀ بعد از این آیه 34، آ: 2، س قرآن كریم)« الکافرین.ابلیس اَبی و استَکبَرَ و كانَ مِنَ

، آ 2)همان: س « فَاَزَلَّهما الشّیطان  عنها فَاَخرَجهُما مِمّا كانا فیهِ و ... » نیز آمده است كه: 

دم و هوا( را دچار لغزش كرد و از بهشتشان بیرون راند. (ا یعنی شیطان، آنان)حضرت آ36

با این آیات قرآنی نشانگر آن است كه واژۀ  المصدورنفثهقرابت موضوعی و معنایی عبارت 

و « سودا»،«دل»استا ضمن آنکه وجود واژهای « كلیدی»ای در هر دو واژه« شیطان»

آن تناسب دارد و آن را تأیید میکنند.  در عبارت مزبور، به نوعی با« خایه و بچه نهادن»تعبیر

كه سبک و سیاق جمالتو موضوع آنها به عبارت مورد بحث از  -های زیرچنین در نمونههم

، «مغز»ا مانند «شیطان»های متناسب با لفظوجود واژه -نزدیک است المصدورنفثهكتاب 

دیگری بر تأیید حدس  در بافت آنها، خود دلیل« خایه و بچه نهادن»و« سر» ، «دل»، «سودا»

 پیشین نگارندگان است:

ها نهاد و از آنجا افراخ بالها و وحشت زاد، پس چون شیطان در دماغ او از این نوع بیضه»

، نسوی: سیرت جالل الدّین)« الدّین كیقباد و ملک اشرف مکتوبات نوشت.به سلطان عالء

249) 

رد و اباطیل غرور در نهاد او شیطان تسویل دماغ خرمیل را به سودای محال آگنده ك»

 (421، جوینی: تاریخ جهانگشای)« مجال گرفت.

« و بر اثر آن دیو فتنه در سر آل بوحلیم جای گرفت تا پای از حدّ بندگی بیرون نهادند....»

 (10، منشی: كلیله و دمنه)

در گذشته، « سلطان»و « شیطان»های گفتنی است كه شباهت شکل نوشتاری واژه

در عبارت مورد نظر از « سلطان»را به « شیطان»های آنها، زمینۀ تحریف ز نقطهصرف نظر ا

، در پانویس آن المصدور نفثهتشدید و تقویت كرده است. ضمناً مصحّح محترم  المصدورنفثه

« كر، هت: شیطان»های بدل اشاره كرده است: در دو تا از نسخه« شیطان»به ضبط واژۀ 

 را ترجیح داده است.« سلطان»( ولی واژۀ 7، پانویس 22، نسوی: المصدورنفثه)

بر این پایه، نگارندگان با توجّه به موارد یادشده و تکیه بر این نکته كه در زبان فارسی 

را بر « شیطان»از سلطان بیشتر است، ضبط واژۀ « شیطان»دیرینگی كاربرد واژه

 د میکنند:ترجیح  میدهند و تصحیح جمله رابه شکل  زیر پیشنها«سلطان»

، در دل بی عقل او خانه «الیس لی مُلکُ مِصرَ و هذهِ االنهارُ تجری مِن تَحتی»شیطان 

 گرفته.
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 ظاِلل یا اَظالل؟ -11

ال  سُّحُبُ اَذیالها،  ظِالل زمام ناقۀ طبع سوی خراسان، سَقَیَ اهلل  اَطاللها و مدَّت علیها »

 (96)همان: « میکشید.

هستندا امّا با توجّه به التزام « ظِلّ»هر سه جمع كلمۀ « اظالل»و « ظلول»،«ظالل»  

تناسب بیشتری «اظالل»با « اذیال»و « اطالل»پردازیهای ادبی، قراین نسوی به رعایت قرینه

های زیادی از چنین همگراییهای آوایی كه تمام قراین هموزن و در دارندا ضمن آنکه نمونه

بکار رفته است كه برای پرهیز از اطالۀ سخن  المصدورنفثهان باشند در متن حروف آخر یکس

 به آوردن چند مورد آن در زیر بسنده میشود:

 (2)همان: « اِلف گرفته. حناجربا  خناجرجایگیر آمده،  قِراب رقابیمانی در »

 صواعقاد در رساند یا سیالب كه تواتر امد سوابق، آن را به لواحقمانند سحاب كه لواقح »

 (32همان: « ) سوی هامون راند شواهقآن را از 

پادشاهان آن  مُخامرتروزی قدم زن بر سبیل و ماه را تا برید درگاهش گویند، شبانه»

 (58)همان: « نموده. مظاهرتمجاهرتطرف به 

سیرت جالل ))« ثبات نماند. اِقدامو بر  اِقدامرا بر ثبات  اَقدامجمعیّت پراگنده شد و »
 (110، نسوی: ینالدّ

، اشاره كرده است كه در همۀ المصدورنفثهبر این پایه هر چند مصحّح محترم در پانویس 

را به روش قیاسی  و به پیشنهاد « ظالل»بکار رفته و واژۀ « طالب»های بدل، واژۀ نسخه

« اظالل»( واژۀ 3، پانویس 96: نسوی: المصدورنفثهالزّمان فروزانفر، برگزیده است، )ر.ک: بدیع

 حدس نگارندگان این پژوهش است و جمله را این گونه تصحیح میکنند: 

ال  سُّحُبُ اَذیالها،  اَظالل زمام ناقۀ طبع سوی خراسان، سَقَی اهللَ اَطاللها و مدَّت علیها 

 میکشید.

 مجتاز یامسافر؟ -12

ت كه یک لحظه در ای اسرا سایه مجتاز امروز، ا سوََه امثالها، بدان شهر و حوالی آن، نه»

 (25-26)همان: « ای كه با او سرگذشت حواد  ایّام گوید.او آرام گیرد و نه مقیم را همسایه

اندا امّا با توجّه به كاربرد این در كتب نثر قدیم بکار رفته« مجتاز»و « مسافر»هر دو واژۀ

ای زیر از متون دیگر، ه( و نمونهالدّینسیرت جاللدر اثر دیگر نویسنده )« مقیم»واژه با واژۀ 

باشدا ضمن آنکه تناسب واژۀ مسافر با « مسافر»تحریف واژۀ « مجتاز»به نظر میرسد واژۀ 

به لحاظ تلفّظ روان آن،  بر واژۀ مجتازبه جهت تلفّظ سنگین « شهر، حوالی و سایه»واژهای 

 آن برتری دارد:

آن را میدانستند و به صدهزار دینار نیز  مسافرو  مقیمهنوز آن زمان كهن نشده بود و »

 (230، نسوی: الدینسیرت جالل«)رسم خراج راضی شده.
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باز خاک وقور صبور را سالها چهرۀ عزیز بر گذرگاه سالکان باید نهاد تا روزی قدم »  

است و این عاشق،  مسافرمقصود بر وی بسپرد یا گام معشوق بر وی گذرد كه آن عاشق، 

 .مقیم

مقامات »مشو  مقیمباش    به سان خاک زمین ساكن و  مسافراد صبا در جهان به شکل ب

 (130حمیدی، بلخی: 

بدید. از آن حالت تعجبی  درختآمد و امتی در پرستش آن شهربدان  مسافریروزی 

 (285: وراوینی: نامهمرزبان)« تمام نمود

 مسافراندر گلوی امید گاه سینۀ جگرتشنگان را تازه دارد و گاه سفینه را چون لقمه  آب»

 (504)همان: « شکند.

همچنین كاربرد رایج دو واژۀ مسافر و مقیم  كنار هم در گفتار و نوشتار فارسی امروز، 

نیز میتواند متأثّر از بسامد اصالت كاربرد آنها در متون گذشته باشد. بر این اساس نگارندگان 

ح جمله را به صورت زیر پیشنهاد ترجیح میدهند و شکل صحی« مجتاز»را بر « مسافر»ضبط 

 میکنند:

ای كه با ای است كه یک لحظه در او آرام گیرد و نه مقیم را همسایهرا سایه مسافرنه  

 او سرگذشت حواد  ایّام گوید.

 مَنزَعی یا مُنتَزَعی؟ -13

، المصدور نفثه)« ی امل متّسعی بود.و در عرصه منزعیاز آن روز باز كه در قوس رجا » 

 (54نسوی: 

سیرت ، به ذكر عبارت عربی زیر از «منزع»امیرحسن یزدگردی در پانویس مربوط به واژۀ 
و فی قوس المقاله  متّسعففی میدان االطاله »... پرداخته و چنین نوشته است الدّینجالل

سیرت و جملۀ عربی  المصدورنفثه(. با مقایسۀ جملۀ فارسی 6، پانویس: 54)همان: ...«  منتزع
« متّسع»های نشینی واژهو سجع و هم -ها اشاره شدكه در سطور پیشین به آن -الدّیناللج

در جملۀ مورد بحث از « منزع»الدّین، میتوان دریافت كه واژۀ در سیرت جالل« منتزع»با 

در جملۀ مورد نظر « مُتَّسَع»با توجّه به واژۀ نامتناسب مینماید. از سوی دیگر  المصدورنفثه

 تأیید میشود. « مُنتَزَع»نشینی كلمات و فضای جمله، كلمۀ ر همو محو

(، 7نسوی:  الدّین،سیرت جالل)ر.ک:  «مُتَّسَع و منقطع»های همچنین كاربرد دسته واژه

« مُنتَزَع و مُنقَلَع»(، 84و  16، كاشانیالهدایه و مفتاح الکفایهمصباح)« مُنتَزَع و مُستَأصَل»

( نیز 345)همان: « منشعب و مُنتَزَع»( و 340)همان: « ل و مُنتَزَعمُستَأصَ»(، 257)همان: 

را در متن مورد بحث تأیید میکند كه برای پرهیز از طوالنی « مُنتَزَع» ای دیگر واژۀ گونهبه

 شدن نوشته، به دو مورد از آنها بسنده میشودا
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است، دور آن شش ماهه راه باشد و گویند  متّسعاند كه ملک چین، ملکی چنین گفته»

سیرت )« نمیشود منقطعكه یک سور محیط این مجموع شده است بر وجهی كه هیچ جا 
 (7نسوی:  الدّین،جالل

الهدایه مصباح)« گردد مُستَأصَل و مُنتَزَععروق صفات ذمیمه و اخالق سیّئه از وی »..... 
 تصحیح جمله به شکل زیر پیشنهاد میشود:بنابراین (. 340: ، كاشانیو مفتاح الکفایه

 ی امل متّسعی بود.و در عرصه منتزعیاز آن روز باز كه در قوس رجا 

 ندادی یا ننهادی؟ -14

انصاف، اگر فرقت خانه و وطن مُنغِّض این حال نبودی، جمعیّتی تمام دارمی و اگر هوای »

 (117، نسوی: المصدور نفثه)« ، غمهای جهان را باد پندارمی.ندادیخراسان بر آتشم 

بدلها در یکی از نسخه« ندازدی»به ضبط واژۀ  المصدورنفثهمصحّح محترم در پانویس 

بر »(، به نظر میرسد كه تركیب فعلی10، پانویس 117)همان: « كر: ندازدی»شاره كرده است: 

چندان با ساختار ظاهری و مفهوم كنایی مورد نظر نویسنده در این جمله « آتش دادن

را « برآتش نهادن»های زیر از متون دیگر، به نوعی تركیب تناسبی نداردا ضمن آنکه نمونه

 تر مینماید.پسندیده

، سیرت جالل الدّین)« و آن آتش را باد داد. نهادكینۀ دیرین، هیمۀ نو  بر آتشپس »

 (247نسوی: 

، سندبادنامه)« د.و چون سیماب بر خود میلرزی بر آتش میطپیدهمه شب چون مرغ زنده »

 (176ظهیری سمرقندی: 

 (187)همان: « به آتش افکنمروا میدارد، خویشتن را »

در معانی حقیقی و مفهوم كنایی آن در زبان فارسی « بر آتش نهادن»عالوه بر این، تعبیر

« ندادی»بر «ننهادی»كاربرد روان و رایجتری دارد. براین اساس از نظر نگارندگان، واژۀ 

 د و  تصحیح جملۀ مورد نظر بدین گونه پیشنهاد میشود:ترجیح دار

 .ننهادی و اگر هوای خراسان بر آتشم

 نقود مختوم یا نقود منثور؟ -15

كَرَمادٍ اشتَدَّت » و فراهم آوردۀ عمر، از خاصّه و خرجی، و خون دل مسلمانان و گرجی»

فجعلناهها حصیداً »علی العموم  نقود مختومبگذاشت. عقود منظوم و « ب ه الرِّیحُ فی یَومٍ عاصِفٍ

 (43، نسوی: المصدور نفثه)« بگذاشت.« كَأن لَم تَغنَ باالَمس 

در یکی از « منثور»، به ضبط واژۀ المصدور نفثهامیر حسن یزدگردی در پانویس      

را « مختوم»( ولی واژۀ 6، پانویس 43)همان: « سی: منثور»نسخه بدلها اشاره كرده است: 

اشاره « پراكندگی»كه در هر دو به مفهوم  -برگزیده است. با توجّه به ترجمۀ دو آیۀ قرآن

« پراكنده و متفرّق»به معنای « منثور»و ترادف یا تناسب این مفهوم با واژۀ  -شده است
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:ذیل منثور( و همچنین با توجّه به موضوع سخن، و نیز دیرینگی 4، معین، جفرهنگ فارسی)

« مختوم»های )نظم و نثر( و  )منثور و منظوم(، به نظر میرسد كه همنشینی دسته واژه

باشد. ضمن آنکه تركیبهای)عقود منظومات( و )نقود منثورات(عیناً در  « منثور»تحریف 

 نامه  به صورت زیر آمده است: ارتی از مرزبانعب

را سکۀ قبول  نقود منثوراترا در عقد اعتبار فحول افاضل میآوردم  و  عقود منظومات»   

 (4نامه، وراوینی:)مرزبان« ملوک و اكابر مینهادم.

 تأیید و شکل درست جمله به صورت زیر پیشنهاد میشود:« منثور»بر این اساس  واژۀ 

 بگذاشت.« فجعلناهها حصیداً كَأن لَم تَغنَ باالَمس »علی العموم  نقود منثوروم و عقود منظ

 پ( اضافات 

عالوه بر تصحیفات و تحریفاتی كه در باال به آنها اشاره شد، لغزشهای دیگری مبنی بر 

ها در متن به چشم میخورد كه برای پرهیز از گستردگی پژوهش تنها به دو زاید بودن واژه

 آنها اشاره میشود: مورد از

 «محادثت»حذف  -1

« سنان و شمشیر مشغول شده. محادثت و بعد از آن به تثقیف نیزه و تیر و تحدید و» 

 (37، نسوی: المصدور نفثه)

بدلها در یکی از نسخه« محادثت»به حذف واژۀ  المصدورنفثهمصحّح محترم در پانویس 

تثقیف، »گانۀ ( اگر قراین سه4، پانویس 37)همان: « سی: تحدید سنان»اشاره كرده است: 

قرار دهیم، به نظر میرسد كه واژۀ « تحدید، سنان و شمشیر»را در برابر « نیزه و تیر

در اینجا زاید استا زیرا در عبارت زیر  از متن كتاب دیده میشود كه میان « محادثت»

گر نیامده است كه در ای دیواژه« تحدید»و « تثقیف»های آوایی یا سجعی دو واژۀ قرینه

 آهنگ آنها گسستی ایجاد شده باشد:ضرب

تحدید و  تثقیف ذوابلدوازده روز مهلت به موغان كه به استعراض جیوش و عساكر و »

« ، به صید آهو و خربط برمینشست.انتهای رواحتا  ابتدای صباحمشغول بایستی بود، از  بواتر

 (18)همان: 

 تر مینماید:را پسندیده« محادثت»های زیر، حذف واژۀ عالوه بر این ساختار ادبی نمونه

)همان: « میفرمود كه ...  سلطان با رحمت رحیمو  پادشاه با عاطفت كریمو الحق این »

34) 

.« بشنوند ...  طامّۀ كبریو  صاخّۀ عُظمیو میخواستم كه پیش از آنکه اهل تبریز خبر »

 (64)همان: 

به لحاظ انسجام آوایی و معنایی « محادثت»ن واژۀبا این توصیف به نظر میرسد كه آمد

 جمله، ضرورتی ندارد و پیشنهاد میشود كه جملۀ مورد نظر به این شکل تصحیح گردد:  
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 و بعد از آن به تثقیف نیزه و تیر و تحدید سنان و شمشیر مشغول شده.

 «میبریدند»حذف  -2

با آه سرد اسپ گرم كرده میراندم و فی حالهِ بین الحالتین ، نه مرده و نه زنده، فراز و »

نَنق صُها » نشیب با هزار بیم و فریب و اندوه و نهیب میبرید و ساعهً فساعهً و واحداً فواحداً 

ز الحقیقه وقت غروب مسرَّت و أمانی و زوال روتا آخر  روز كه علی میبریدندمِن اطرافها، 

زده و حوصلۀ بخیل، تنگ كشان با مغاری چون حال محنتكامرانی بود، خود را پیاده و پای

 (56)همان: « و تاریک انداخت ... و آن كهف دلگیر را .... بیت االحزان خویش ساخت.

ضمن اشاره به دست نیافتن به تصحیح  المصدور نفثهامیر حسن یزدگردی در پانویس 

هت، می، سی، كر: میپریدند، تصحیح عبارت به وجهی »درست متن، چنین نوشته است: 

گیری زیاد نویسنده از قیود در این (با توجه به بهره7، پانویس 56)همان: ...« میسّر نشد. 

قیدی برای جمالت یک گروه « اطرافها»تا « ساعهً»بخش از سخن خود، عبارت عربی از واژۀ 

های وجه كاربردی ندارد. همچنین نهاد فعل« میبریدند»بعدی است كه در این صورت فعل 

مشترک است و به قرینۀ «  میبُرید»های بعدی، با نهاد فعل در جمله« ساخت»و «  انداخت»

از نظر « میبریدند»َم( از آنها حذف شد. این نیز نشان میدهد كه فعل -ی )هم، شناسه

وری، نهادی پس یا پیش از خود ندارد و به لحاظ انسجام سخن و پیوند معنایی و دست

ساختاری جمالت متن مورد نظر، آمدن آن ضرورتی ندارد. بر همین اساس تصحیح جمله 

 این گونه پیشنهاد میشود:

 نَنق صُها مِن اطرافها، تا آخر  روز كه علی الحقیقه وقت غروب مسرَّت و» و واحداً فواحداً 

زده و كشان با مغاری چون حال محنتأمانی و زوال روز كامرانی بود، خود را پیاده و پای

 .انداختحوصلۀ بخیل، تنگ و تاریک 

 

 گیرینتیجه

كوشش بسیاری كرده و  المصدورنفثهبا وجود اینکه امیرحسن یزدگردی در تصحیح 

یز در همین زمینه شاهرخ موسویان پس از وی آن را شرح نموده و پژوهشهای معدودی ن

صورت گرفته است، هنوز لغزشهایی در متن این اثر وجود دارد. نگارندگان پژوهش حاضر در 

ها و متون دیگر نثر فنّی و این راستا با تکیه بر انسجام متن و همگرایی و همنشینی واژه

را  ورالمصدنفثهالدّین(، لغزشهای دیگری از مصنوع بویژه اثر دیگر نویسنده )سیرت جالل
اند. با همۀ پژوهشهای انجام شده در این باره، به نظر میرسد كه ضمن واكاوی، تصحیح كرده

تصحیفات و تحریفات دیگری به این اثر راه یافته است كه ضرورت دارد تصحیح منقّحی از 

 های انجام شده صورت گیرد تا ابهامات احتمالی متن نیز برطرف شود.آن با توجّه به پژوهش
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 ع و مآخذمناب

 قران كریم -

، تهران: شركت انتشارات علمی و چاپ اوّل (،1384، شهیدی، سیّدجعفر )از دیروز تا امروز -

 فرهنگی.

 ، ق(1412، عاملی جبعی، زین الدین بن علی )الرّوضه البهیه فی شرح اللمعه الدّمشقیه -

 چا، قم: دفتر انتشارات اسالمی .بی

، رمضانی، مهدی، مستعلی پارسا، غالمرضا «المصدور نفثهتأمّلی بر درد دلا تحریر نوین » -

 .109-125، صص 1، شماره 12(، تاریخ ادبیات، دوره 1398)

(، آینۀ 1394، نظری، جلیل )«تألیف شاهرخ موسویان المصدور نفثه شرحتأمّلی در كتاب » -

 .109-130، صص 58میرا ، شماره 

، گودرزی، سیاوش، علمی سوال، «حقوقی شركتهای اعمال، مفاوضه وجوه-نی فقهیبازخوا» -

، صص 12های فقه مدنی، دانشگاه علوم اسالمی رضوی، شماره (، آموزه1394محمدرضا )

117-97. 

(، نثر پژوهی ادب 1397، موسویان، شاهرخ )«بررسی چند ابهام و خطا در شرح یزدگردی» -

 .151 -170، صص 44، شماره 21 فارسی، دانشگاه كرمان، سال

(، دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1348، یزدگردی، امیرحسن )«به دیده انصاف بنگریم» 8

 .594-672، صص 6و  5، شماره16تهران، سال 

 (، چاپ اوّل، تهران: سمت.1396،  شمیسا، سیروس )تاریخ تطوّر نثر فارسی -

(، چاپ دوم، 1386عالءالدّین عطاملک بن بهاءالدّین )، جوینی، تاریخ جهانگشای جوینی -

 تهران: دستان.

ق(، قم، بی چا، آل بیت علیهم  1414. حلّی، حسن بن یوسف بن مطهر )تذكره الفقها -

 السالم.

 ( چاپ دهم، تهران: امیر كبیر.1371، منشی، ابوالمعالی نصراهلل )ترجمۀ كلیله  و دمنه -

 (، چاپ اوّل، تهران: علمی.1391، ثروت، منصور )لمصدور انفثهدرد دلا تحریر نوین  -

 ، امامی، سید حسن )بی تا(، بی چا، تهران: اسالمیه .  حقوق مدنی -

(، چاپ سوم، تهران: دفتر نشر میرا  1390، جهانبخش،جویا )راهنمای تصحیح متون -

 مکتوب.

 میترا.(، چاپ هفتم، تهران: 1382شناسی نثر، شمیسا، سیروس )سبک -

(، مقدّمه و تصحیح محمّدباقر 1392، ظهیری سمرقندی، محمّد بن علی )سندبادنامه -

 الدّینی، چاپ دوم، تهران: نشر میرا  مکتوب.كمال
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( تصحیح مجتبی 1365، خرندزی زیدری نسوی،شهاب الدّین محمد )الدّینسیرت جالل -

 مینوی، چاپ دوم، تهران: شركت انتشارات علمی و فرهنگی.

، و بازنویسی آن به نثر ساده و روانزیدری  المصدور نفثه شرح مشکالت بالغی و عربی -

 (، چاپ اوّل، تهران: نشر علوم اجتماعی.1392مرادیان، كامران، قنبری فشی، سعید )شاه

(، چاپ 1370، بندر ریگی، محمد )فارسی ترجمه المنجد الطّلّاب -فرهنگ جدید عربی -

 اسالمی . هفتم، تهران: انتشارات

 .، تهران: امیركبیر10، چاپ4و 1(، ج 1375، معین، محمد )فرهنگ فارسی -

 (، چاپ چهارم، تهران: فردوس.1375شناسی، شمیساف سیروس )كلیّات سبک -

(، چاپ ششم، تهران: 1370، سعدی شیرازی، مشرف الدّین مصلح بن عبداهلل )گلستان -

 صفی علیشاه.

-(، تصحیح جالل1381، عزالدّین محمود بن علی كاشانی )فایۀالکالهدایۀ و مفتاحمصباح -

 الدّین همایی، چاپ ششم، تهران: مؤسّسۀ نشر هما.

(،  تصحیح رضا 1372، بلخی، حمیدالدّین ابوبکر عمربن محمودی بلخی )مقامات حمیدی -

 انزابی نژاد، چاپ دوم، تهران: مركز نشر دانشگاهی.

 تصحیح محمد روشن، چاپ سوم، تهران: اساطیر.، (1376سعدالدین )، وراوینی، نامهمرزبان -

(، مجله معارف، دوره ششم، 1368، راستگو، محمد )«المصدور نفثهمروری در كتاب » -

 .215-230، صص 17و16شماره 

(، نشریه 1348، قاضی طباطبایی، حسن )«المصدور نفثهمالحظاتی چند در باب تصحیح » -

 یزدگردی. المصدور نفثه، پیوست 18دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز، شماره 

(، تصحیح و توضیح امیر 1381الدین محمد )، خرندزی زیدری نسوی، شهابالمصدور نفثه -

 حسن یزدگردی، چاپ اوّل، تهران: توس.

(، شرح سیّد شاهرخ 1393الدین محمد )سوی، شهاب، خرندزی زیدری نالمصدور نفثه -

 موسویان، چاپ اوّل، تهران: دستان.

 (، چاپ پنجم، تهران: آروین .1373، دستغیب، عبدالعلی، )نقد آثار احمد شاملو  -

، مشتاق مهر، رحمان، گلی، احمد، محمدی، «هنر گزینش و كاربرد واژه در سخن سعدی» -

، 9فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان، سال (، متن شناسی ادب1396فرهاد )

 .81-96، صص 3شماره
 

 


