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 چکیده
 

مورد عنايت شارحان قـرار گرفتـ     ،نثر متکلف ةفارسی در عرصاثر ماندگار ادب  ،المصدورةنفث
شرحی است ك  حاصل مساعی امیر حسن يزدگردی است. علی رغم كوشـ    ،جمل اين از  .است
امکان بـازبینی بـرای ناقـدان ديگـر وجـود دارد. ايـن پـژوه  از نـو  توصـیوی و بـا رو             ،شارح

معتبـر و قابـل اعتمـاد مراجعـ  شـده اسـت. در ايـن         بـ  اسـناد   ،ای تهی  گرديده و بنا ب  نیـاز كتابخان 
اثر ذكر شد.  و در ادام  نظر شارحِ در شرح آن اشکالی وارد بود، مشخصپژوه  ابتدا عباراتی ك  

در پايان ب  نتیج  گیری و  و نظر رسید با وجوه مختلف آن بیان پس از آن اشکاالتی ك  در شرح ب 
لبت  برای ابهام زدايـی كامـل از عبـارت مـورد نظـر، عنـداللزوم، از       ارائ  موهوم نهايی پرداخت  شد. ا

عبارات قبل و بعد يا صوحات ديگر نیز شواهد يا عباراتی ب  عنوان شاهد مثال ذكر شده اسـت. ايـن   
 اشکاالت يا مربوط ب  متن اثر است يا شرحی ك  برآن عبارت نگاشت  شده است.

 

 .ی، نقد عبارات، تصحیح متن، يزدگردالمصدورةنفث  :های کلیدیواژه
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 مقدمه -1

از خانـدان  »شهاب الدين زيدری نسوی نويسنده خو  ذوق و بديع نگار ادب فارسـی    

(. بر اثر غلبـ   1113 /4 :1432)صوا،  «باشدمعروف خراسان و مالکان خرندز از توابع نسا می

)ر.ک بهـار،   الـدين منکبرتـی پیوسـت   جالل الدين بر برادر  غیاث الدين بـ  دربـار جـالل   

(. اين نويسنده در خدمت اين شاهزاده سمت كاتب و در ادامـ  وزارت را عهـده   4/1 :1413

خبـر مـرس سـل ان جـالل الـدين بـ        تا الدين بود ك  در خدمت جالل 126دار بود. تا سال 

نزد سالطین ايوبی و ملک  قامتا»(. تا اينک  با 137 /2: 1462گو  او رسید)ر.ک جوينی، 

)سالمت نیـا، خیـر   «نمايدگیرد و شرو  ب  نگار  كتاب نوث  المصدور میی میغازی آرامش

اين كتاب يک اثر ارزشمند ب  شیوة حسسب حـال نويسـی)اتوبیوگرافی(   (.»34: 1434خواه، 

)میکـائیلی و   «الشکوی جـان سـوز اسـت   گون  ك  از عنوان آن پیداست، بثو در واقع همان

حران، اض راب و نگرانی است ك  خوانندگان لحظـ   لحظات ب بیان (.213: 1431گودرزی، 

 نمايند. ب  لحظ  با نويسنده آن را حس می

و  نثر مصنو  عالی هایو از نمون  نثر فنی بديع از شاهکارهای يکی شبه بی المصدورةنفث»

ز اعمـال  : پـن((. در ايـن مسـیر ا   1417،  خرنـدزی ) «است هوتم قرن اول نیم  و منشیان  مزين

 بـا وجـود اينکـ     كتـاب  ايـن  نويسنده»برد. قدرت و اقتدار نگار  خود كمال استواده را می

 و اغـرا   ادبـی  هـای آراي  هم  دامن ب  خود دست سخن آراي  نويسد، اما برایمی تاريخ

 و اظالوـ  از هـايی پـرده  در معـانی  نثر، نو  اين در(. »21:  1433حسن لی،«)شودمی شعری

 (.116: 1411خ یبی، «)است نهوت  و لوظی پوشیده صنايع و تركیبات

امیر حسن يزدگردی برای تصحیح و تحقیـ  در بـاب نوثـ  المصـدور تـال  زيـادی بـ         

تـوان  خرج داد و در اين راستا از هیچ كوششی فـرو گـذار نکردنـد. لـیکن در مـواردی مـی      

نمـود. در ايـن مقالـ  بـر آنـیم برخـی از        توضیحاتی برای روشن شدن بیشتر و رفع ابهام وارد

 مواردی ك  نیاز ب  توضیح يا تصحیح دارد را ذكر نمايیم.

 لهئبیان مس-1-1

بازخوانی آثار فنی و مصنو  در ادب فارسی با عنايت ب  پیچ  و ابهامی ك  بنا بـ  خاصـیت   

زنـد تـا    متن در آن است از ضروريات ادب فارسی است. تا جايی ك  بیشتر ب  شعر پهلو مـی 
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 شـعر  بـ   بسـیار  فنـی  نثـر  هوـتم  و ششـم  قـرن  در ك  بود ایگون  ب  فارسی نثر روند»نثر. 

نیـز ايـن مـورد مصـداق      المصدورةنفث(. در خصوص 231-232: 1413)خ یبی،  «شد نزديک

آيا در شرح يزدگردی بر نوث  المصدور عبارات يا جمـالت مـبهم يـا    اما سوال تحقی : دارد. 

ايـن پـژوه  از نـو      د دارد ك  نیاز ب  توضـیح يـا اصـالح داشـت  باشـد      دارای اشکال وجو

 ای و تحلیل محتوا ب  انجام رسیده است.باشد ك  با رو  كتابخان توصیوی می

 پیشینه تحقیق-1-0

امید ذاكری كی ، سید محمـد   ،حلیم  علی نژادعلی رغم مقاالتی از امیری خراسانی و 

هیچ كـدام بـ  نقـد و بررسـی شـرحی كـ  يزدگـردی         در خصوص نوث  المصدورراستگو،...

 اند.نپرداخت  ،فراهم آورده است

 اهمیت تحقیقضرورت و -1-4

از آثار بی بديل و روايی ادب فارسی است. هم بـ  مناسـب تـاثیر پـذيری از      المصدورةنفث

 (31: 1463سـلدن،  «)نظامهای ذهنی محصول عوامل اجتماعی هسـتند »حوادث اجتماعی ك  

واس ة هنر قلم مورد توج  است. اين اثر بـا ارتبـاطی كـ  بـا حـوادث خونبـار حملـة         و هم ب 

در پی تن  و »ده را در فحوای آن شاهد هستیم. مغول دارد غلبة احساسات و عواطف نويسن

ای آيـد، نوثـ  المصـدور بـ  مجموعـ      تعاملی ك  میان متن و شرايط اجتماعی بـ  وجـود مـی   

: 1437)بتالب اكبر آبادی، خزان  دار لـو،   «شودسی تبديل میهای احسادرونی شده از نشان 

 تنهـا  اگـر » لذا نگاه تک بعدی ب  اين اثر در واقع پايین آوردن ارز  رفیـع آن اسـت.   (.37

مـی  توصـیف  را مغـول  بـالی  و گويـد می سخن مغول حملة زمانِ دربارة نويسنده بگويیم

: 1432ام خـوانی، ملـک پـايین،    )سـ  «اسـت  بُعـدی  تـک  كامل طور ب  خوانشی كند، چنین

(. نگر  دقی  و عمی  ب  ايـن اثـر كـ  مـورد عنايـت هـم مورخـان و هـم اديبـان اسـت           123

مضـمون و  »هنـری آن را بیشـتر آشـکار نمايـد.     تواند ضمن ابهام زدايی، زوايای ادبـی و  می

يـافتن   تواند دلیلـی باشـد بـرای   گذارد. اين میدرونماي  يک اثر تاثیر شگرف بر خواننده می

 (. 111: 1433)طهماسبی، مظوری،  «زيبايهای ديگر آن اثر
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 بحث  -0

نمايیم. در اين قسمت ابتدا عباراتی را ك  در شرح يزدگردی محل ترديد است، ذكر می

كنـیم. آنگـاه داليلـی كـ  در شـرح      در ادام  ديدگاه و تحلیل شارح را بر آن عبارت ياد مـی 

 شود.های مربوط آورده میاصالحی با استداللشايست  نقد است بیان كرده و نظر 

 

اما صاحب آمد،ملک مسعود، چ  ملک !وچ  مسعود! عما قريب، ب  وبال ظلـم و  »-0-1

 (.233: 1417، )خرندزی «فجور، آفتاب دولت او ب  زول رسید

آورده است ك  فعـل ماضـی   « رسید»در توضیع فعل 233شارح در صوح  ی  نظر شارح:

بل محق  الوقو  ب  كار رفت  است؛ يعنی خواهـد رسـید. از نظـر ايشـان،     رسید در معنی مستق

پی  بینـی نمـوده اسـت كـ      «ماردين»نويسنده كتاب در زمان خروج از آمد و رفتن ب  طرف

 ملک مسعود، صاحب آمد، ب  زودی سرنگون خواهد شد.

 رسد:نقد نظر شارح: بنا ب  داليل زير اين تعبیر مناسب ب  نظر نمی

است. اين م لـب را   نگاشت كتاب را چهار سال بعد از اتمام اين ماجراها  ه،سندنوي -الف

و باجملـ   از مـدت موارقـت امـروز،     »خود نويسنده درجای جای اثر  اشاره كـرده اسـت.   

و اينــک . »(17: 1417،خرنــدزی) «چهــار ســال و چیزيســت، كــ  ديــده بــر راه مانــده اســت

« ام...لورار ك  اليسمعون فیها لغوا و التائیما انداختـ  چهارسال شد ك  عصا القرار در اين دار ا

در ادام  هم آورده مدت چهار سال در اين عتاب ب  تکلف قلم بـاز  (. 127: 1417،خرندزی)

  ام.كشیده

ب: درمقدم  مصحح هم ب  اين چهـار سـال گـاه بـ  صـورت تحقیـ  وگـاه بـ  صـورت          

تر نويسنده در میافـارقین )كمـی بـی  از    تقريب)صوح  ی هوتاد و ن ( ك  دال بر اقامت افزون

تاريخی و انتقادی میـرزا محمـد    ةسال( می باشد، اشاره كرده است. درهمان مقدم  از مقال 3

 است.  142و نگار  كتاب سال 126آيد ك  مرس جالل الدين سالخان قزوينی هم برمی

نگذشت  بود  چهار فصل بی »ج: خود نويسنده در ادام  م لب مسبوق الذكر می نگارد: 

ك  در آن مدت و آن موسم، ب  آمد رسیدم و ب  چشم خوي  برهان ساوريکم دارالواسـقین  
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آمـده اسـت و   « آمـد »اين عبارت دال بر آن است ك  نويسنده يک سال بعد ب  «. معاين  ديده

عاقبت حاكم خائن ديده است و مصداق آي  شريو  را در باب صاحب آمد، مشـاهده كـرده   

 است.

الملک المسعود ركن الدين مـودود بـن محمـود ابـن محمـد بـن قـرا        » :توضیحاتدر     

در  123تـا   113ارسالن بن داود سقمان بن ارت  از سلسل  ملوک ارتقی  ديـار بکـر اسـت. از    

كـرده و بـ  قـبح سـیرت و سـريرت و ظلـم و       آمد و حصن كیوا و مضافات آن حکومت می

 .(243ح: 1417، خرندزی) «جور سخت معروف بوده است

 ايوب بْنِ مُحَمَّدِ بکر ابْنِ الْعَادِلِ الملک ابْنِ مُحَمَّدُ)  الکمال الملک سَارَ السنت  هَذِهِ وفی» 

 الملـک  ابْـنِ  المسـعود  الملک صَاحِبِ مِنْ تُسَلِّمُهَا وَ حصرها وَ آمد الی(  مَرْوَانَ بْنِ شادی بْنِ

 سُوءَ المذكور المسعود الملک مِنْ آمد الکامل الملک  انتزا سَبَبُ كان وَ. . .  مُحَمَّدٍ الصَّالِحِ

 (. 211: 1434ابن الثیر،. . . «) النَّاسِ لحريم تَعَرُّضِ ِ وَ المسعود الملک سیره

نويسنده در خصوص حملة الملک الکامل محمـد بـن الملـک العـادل بـ  آمـد اينگونـ          

شـاهان كـرام، خانـدان مصـر و     آفريدگار، عزوعال، ب  واس  ، ملوک عظـام، پاد : » گويدمی

( نتیج  اينک ، مـرس جـالل الـدين    16: 1417، خرندزی«)شام، انصاف اهل اسالم از او بستد

و محمد زيدری نسوی در حال فرار توسط نیروهای صاحب آمـد دسـتگیر    بود 126در سال 

 123.  سپس در میافارقین رحل اقامت افکنده است، حکومت صاحب آمد در سـال  شودمی

محمد بن ابی بکر ايوبی ب  پايان رسید و محمد نسوی ك  در میافارقین بود، احتمـاال   ةملبا ح

نمايد و پايان حکومت مسـعود را  همراه لشکر مهاجم يا كمی بعد از آن ب  آمد مراجعت می

 است.  144يا  142ديده است. سال تحرير كتاب هم سال « معاين »چهار فصل بعد»

« محقـ  القـو   »ماضـی درمعنـی مسـتقبل    « او بـ  زوال رسـید   دولـت » بنابر اين، عبـارت:  

 نیست، بلک  عبارت خبری است ك  نويسنده، آنچ  اتواق افتاده را ذكر می كند.

 

: 1417، خرنـدزی ) «شـناخت... و از شبهای هاللی در سیر متوالی لیالی بـی  مـی  »-0-0

12). 
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اجرا ب  شـرح زيـر   فوق در فحوای يکی از حوادث كتاب آمده است ك  مختصر م ةجمل

آنـرا   شـد است و مقـرر   كردهای از الموت دريافت نويسنده، زيدری نسوی، خزان  می باشد:

ای ب  ايـن منظـور در نظـر گرفتـ  بودنـد امـا بنـا بـ  شـرايط          ب  نزد سل ان منتقل نمايد. بدرق 

ار تـواتر اخبـ  » . لیکن جای توقف و تـاخیر نبـود، چـون:   شود  نمیحنامناسب، ب  نويسنده مل

ای كـ   تاتار و سرعت اجتیاز مالعین بربالد و  ديار زمام اختیار چنان از دست ربود ك  بدرق 

جهت خزان  با من بود و از نايب عراق بدان موعود بودم، نتوانست رسـید و توقـف و تـاخیر    

سـپس بـا اصـحاب خـوي  كـ  حـدود بیسـت نوـر          .(11: 1417، خرندزی) «متغزر گشت...

حرامیان جهت آن حرام ريـزه در مکـامن عقـاب، چـون     »كت می شود. بودند، مجبور ب  حر

عقاب گرسن ، دهان گشاده و صعالیک ب  طمع آن خواست  او شاهین پـرواز و از شـیر زهـره    

كنـد كـ  هرچـ     ( ايـن شـرايط نويسـنده را مجـاب مـی     11: 1417، خرنـدزی ) «فراخواست ...

 .سريعتر آن من ق  را ترک نمايد و منتظر بدرق  نماند

بـ  كـار رفتـ  اسـت، قريـب      « ب  جای»يا « عو »در اين جمل ، در معنی « از» نظر شارح:

و « فـر  كـردن  » نیـز در معنـی   «. شـناختن »و « بدلیت»در زبان عربی، در موهوم « عن»معنی 

يعنی، در سیر متوالی لیالی بی  را عو  شـبهای هاللـی    ؛استعمال شده« گرفتن و انگاشتن»

ا ، شبهای روشن را همچون شـبهای  آنست ك  ب  خاطر شرايط ويژهگرفت. مراد شارح می

 داد.شود و راه  را ادام  میكرد ك  ديده نمیتاريک فر  می

لیالی بی  : شبهای سپید و مهتابی، شبهای سیزده، چهارده و پـانزدهم   اما نقد نظر شارح:

آنسـت كـ  در   « بـی  »هرماه را گويند ك  نور ماه در غايت روشنی است. داليل نامگـذاری  

 : ذيل بی (.  1313)ابن منظور، اين شبها ماه از اول تا آخر شب طالع است

های هاللی: شبهای ك  نور ماه در حداقل روشنی خود است. معموال شبهای اول تـا  شب 

گردد. ماه در باريک ترين وضعیت در عین حال كم سوم يا حداكثر تا هوتم ماه را شامل می

 دهخدا، آنندراج، منتهی االرب،...(.باشد)ر.ک نور می

با نگر  ب  وضعیت نويسنده و اوضاعی ك  بر او حاكم است بايد قصـد  خـالف ايـن    

علی رغم تاريکی شـديد و تیرگـی شـب، آنـرا چـون       ،يعنی، اض رار باعث شد ؛معنی باشد
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است ك  بنا ب  شـرايط ويـژه بـر     آنكردند. قصد  شب مهتابی فر  نموده، طی طري  می

اصل، هنگام گريز، تاكید داشـتیم يکـی سـرعت و اسـتمرار در حركـت ديگـر اسـتتار و         دو

پوشیدگی. خالف اين را اگر در نظر بگیريم )نويسنده، با خیـل خـود  در مسـیر حركـت،     

 ، حاصل اينک :شدكرد( ب  راحتی ب  دام دشمنی اسیر میاحتیاط پیش  نمی

های تاريک را در گريـز  می شناخت: شبو از شبهای هاللی در سیر متوالی لیالی بی   

بـ   »را مـی تـوان در معنـی    « از»كرد، لذا اين مداوم خود همچون شب های مهتابی فر  می

حركـت متـوالی در    ة(. بـ  واسـ   11: 1411خ یب رهبر،  .ر.ک) هم در نظر گرفت« واس  

   و بــ  واســ»در معنـای  « از» كــاربرددانسـت.  شـبهای تاريــک، قـدر شــبهای مهتـابی را مــی   

 موضوعی بديع در زبان فارسی نیست. از جمل :« استعانت

                                                              عماری يک اندر دگر دوخت       ز گوهر يمن گشت  افروخت   

 (1/13: 1414)فردوسی، 

 ر گو پیشم آر ای ناصبیاز علی مشکل نماند اندر كتاب ح  مرا        علم بوبکر و عم

 (313: 1434)ناصر خسرو،                      

 (.3: باب1433بخرد مال توان ساخت و از مال خرد نتوان ساخت)عنصرالمعالی، 

با وی بگوتنـدی)يعنی غالمـان( تـا وی نکـت آن روشـن نبشـتی و عرضـ  كـردی از دسـت          

 (212:  1423خوي  بی واس  )بیهقی،

 خورد از دو دستهمچو آت  برف می    فی نشست  آن يکی ديوان  در بر

 (231: 1414)ع ار،
 آری آری طیب انواس هواداران خو  است        شود از صبا هر دم مشام جان ما خو  می

 (41: 1427)حافظ،

 كنگره ويران كنید از منجنی              تا رود فرق از میان اين فري 

 (1/41: 1413)مولوی،

 عمل خوي  خورد         منت حاتم طايی نبردهر ك  نان از 

 (33: 1416)سعدی،

 (.37-13: 1411خ یب رهبر،  .و از اين دست كاربردهای ديگر)ر.ک
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خواسـتند  اشاره نويسنده ب  اينک  تداوم حركت آنها در شب، دال بر ايـن اسـت كـ  مـی    

كـ   د، در حـالی ديده نشوند و پوشیده و پنهانی و دور از چشم بیگانگان مسـیر را طـی نماينـ   

تجاهر در حركت زير نور ماه خالف مراد  نويسنده است. نتیج  سخن، نويسنده و گـروه   

درک  ب  خاطر حركـت در تـاريکی و ابهـام، ارز  و آرزوی حركـت زيـر نـور مهتـاب را       

اند. عالوه بر اينک  ايهامی ملیح در خوان  دوگان  متن ايجـاد مـی گـردد كـ  بـر هنـر       كرده

 معنای دو و دوگون  خواند ب  را عبارتی يا جمل  بتوان اگر» نمايد.اضاف  مینويسندگی اثر 

 مختلوـی  كـ  انحـای   شودمی ايجاد متن خوان  مبنای بر ايهامی كرد ارائ  آن از متواوت

 .دارد ه (. استواده از ايهام در نوث  المصدور از جايگاه  ويژ121: 1461شمیسا،«)دارد

بـ    كـ   برخوردارسـت  خاصـی  سـبکی  تشخّص و برجستگی از المصدورنفثة در ايهام»

 شـده  گرفتـ   بـ  كـار   مخاطـب  انديشـ   درگیركـردن  نیـز  و بـا كلمـات   بازی و برای عمد

 (.131: 1463قديری يگان ، «)است

 

سراز بالین برداشتیم، مالعین دوزخی را ... ب  حـوالی خرگـاه پادشـاه محـیط يـافتم...      »-0-4

ن بود، در آوردم و وثاق با آنچ  دود و گرد برگرد او بود، از پای ب  اسبی ك  اتواق را در زي

احقاب و عو  عنووان عمر و ريعان  ةاكتساب و زبد ةآالت واسباب تجمل و دواب و فايد

 (.32: 1417، خرندزی) «شباب، ب  دشمن سپرد و برفت

گـرد  وثاق بـا آنچـ  دود و   »آنچ  در اين عبارت با معیار سازگار نیست، عبارت  نامانوس

ك  عالوه بر ابهـام معنـايی، سـاختار م لـوبی هـم نـدارد. درحالیکـ  درنسـخ          « برگرد او بود

آمده است. اين عبارت هم از جهت ظـاهری و هـم   « درو گرد برگرد بود» بدل)سی( عبارت

 معنايی دل نشین ب  نظر می رسد. اما داليل:

وثـاق بـا   »زيباتر وفصـیع تـر از  « وثاق با آنچ  درو گرد بر گرد بود»تركیب عبارت  -الف

 می باشد.« آنچ  دود و گرد برگرد بود

توسیری و توضیحی است؛ يعنی می خواهـد آنچـ  گـرد برگـرد بـوده را      « از»كلم   -ب

ود. توسیر چـ  چیـزی خواهـد بـ    « از»توضیح دهد. درحالیک  اگر اين ديدگاه را لحاظ نکنیم 
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وضیح اتـاق اسـت، سـنخیت نـدارد كـ  بگويـد: اتـاق از آالت و اسـباب         تاگر فر  نمائیم 

تجمل... . چرا ك  غر  نويسنده ايجاد سجع بین وثاق و  اتواق است. وگرن  اتاق ب  تنهـايی  

تـوان  را نمـی « از»ارزشی نداشت  ك  از واگذار كـردن آن بـ  دشـمنی غب ـ  بخـورد. اصـوال       

گیريم. اگر تصور نمايیم، توضیح دود و گرد بر گـرد بـود. ناسـازگاری    در نظر ب« توضیحی»

 تواند باشد.نمی« دود و گرد»توسیر « از»شود. چرا ك  تر میعجیب

اسـت. ايـن   گون  جمل  سازی بـ  دفعـات تکـرار شـده    اين المصدورنفثةدرجای جای  -ج

ی گريـز. دسـت از پـای    ن  دست ستیز مانده، ن  پا» شیوه بیانگر سبک خاص نويسنده است. 

كرمـاد  »و خرجی و خـون دل مسـلمانان و گرجـی     عمر، از خاص  ةآوردباز داشتند و فراهم

فـراهم  »توضیحی برای « از»(. در اين عبارت هم 34: 1417، خرندزی)« اشتدت...بگذاشت...

 است. اين همان توصیل بعد از اجمال است.« آوردة عمر

در عبارت و وثاق با آنچـ  دود و گـرد   « او»میرديگر اشکالی است ك  دربازگشت ض -د

برگردد، ارز  عبارت ب  شدت « وثاق»وجود دارد اين ك  اگر فر  شود ب  « برگرد او بود

مسـلم اسـت اتـاقی    « و وثاق را با آنچ  دود و گرد بر گرد بود، از آالت...»كند. فروك  می

« از»ن نـدارد. ديگـر اينکـ    است، ارز  زيادی بـرای تاسـف خـورد   ك  ب  غبار و دود آغشت 

را در نظر بگیريم، آنگاه « آنچ »ب  « او»كند. اگر فر  بازگشتتوسیری چ  حکمی پیدا می

 خواهد بود.« آنچ »وصف « از»زايد خواهد بود. چون « وثاق»كلم  

 

تواتر اخبار تاتار و سرعت اجتیاز مالعین بر بـالد و ديـار زمـام اختیـار چنـان از دسـت       -0-3

ای ك  جهت خزان  با من بود، و از نائب عراق بـدان موعـود بـودم ، نتوانسـتم     درق ربود ك  ب

 (.11: 1417، خرندزی) رسید و توقیف و تاخیر متعزر گشت

ای با عنايت ب  آنچ  قبل از اين در خصوص حوادث وارده تشريح كرديم، اصـال بدرقـ    

ت پذيرفتـ  شـود، آنگـاه    گردد. اگـر جملـ  بـ  همـین كیویـ     برای هدايت نويسنده ملح  نمی

اشکال ق عی وارد است چرا كـ  بـا توجـ  بـ  زمـان نگـار  اثـر )چهـار سـال پـس از ايـن            

حوادث( نويسنده از نیامدن بدرق  اطمینان دارد، بنابراين در نوشتن جمل  و تصـحیح عبـارت   
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ت. اسـ لغزشی اتواق افتـاده « ك »اشکال وارد است. ب  احتمال قريب ب  يقین، در محل استقرار

بدرق  ای ك  جهـت خزينـ  ای كـ  بـا مـن بـود و از       »يعنی عبارت بايد اينگون  اصالح شود: 

 نائب  عراق بدان موعود بودم، نتوانستم رسید.

 

با دلی سرتاسر امید و زبانی لب تا لب نويد، روی سوی آذربیجان ك  ب  جـان در آن  »-0-5

  از بريـ  پرداختـ ، عقـابی كـ      انـدي ، بريـ  حدود خ ر بود، نهادم. شاد همچون خیال گـن( 

 احزاب عقاب در او مکمن ساخت 

 لوكنت حشو قمیصی فوق ممزقها    سمعت للجن فی غی انها زجال

« پی  نهادی ك  داشتم هیهات تضرب فی حديد بارد؛ فی الجمل  تا بارمی  نرسیدم، نیارمیـدم 

شـود، كـ    ديـده مـی  ابهام و گره « پی  نهادی ك  داشتم»(. در عبارت 13: 1417،خرندزی) 

 شود.  پس از ذكر نظر شارح، ب  نقد آن پرداخت  می

طرح و انديشـ ، مقصـد و مـراد،    »آورده است: « پیشنهاد»نظر شارح: در توضیع اص الح 

 «ای ك  آدمـی بـر نوـس خـود عرضـ  كنـد      و مقصد و انديش  فکرت مرتبط ب  آينده، غر 

 ی ك  داشتم هم  هبا و هدر بود.اش مراد  آنست ك  فکر و اندي .(463:  1417،خرندزی)

شويم ك  پیشنهادی اگر صدر و ذيل عبارات را بررسی نمايیم، متوج  می نقد نظر شارح:

توصـی َ  « پیشـنهاد »ك  در اينجا م رح گرديده اشاره ب  موضو  ديگری دارد. منظور راقـم از  

ن عبارت نويسـنده كـ    است. عی -مبنی براينک  ب  نزد ديوان عزيز ايوبی برود-صاحب اربیل 

آمـده   قبـل  ةبیانگر پیشنهاد مورد نظر و تاسف از عمل نکردن بـ  آن اسـت، در چنـد صـوح    

 است:

ــز ايوبی،...ســعادت   آن پادشــاه چــون دانســت   و»... ــوان عزي ــده را در دي ــود كــ  مــن بن ب

ظر عنايت ...ب  اخالصـی كـ  در دعـاگويی آن    نمعرفتی...حاصل شده است و آن درگاه...ب  

ة آمـال بـدان كعبـ    ةبرخیـز و راحلـ  »فرمود كـ   بودم،...مخصوص شده، می، ...نمودهحضرت

اسـت...بر رفـتن   اقبال امت و محط رحال كرامت انداز...ب  موجبی ك  در مقدم  تقريـر رفتـ   
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آيـد يـا   سوی آذربیجان ن  چنان آت  پای و مولع گردانیـده بـود كـ  نصـیحت دلپـذير مـی      

 (.17-12: 1417، خرندزی) «شدموعظ  در سمع جايگیر می

» بـرای رفـتن نـزد   « صاحب اربیل»ناظر بر توصی   «پیشنهادی ك  داشتم»قصد نويسنده از  

خـورد.  است. چون نويسنده ب  اين توصی  توج  نکرده اسـت، تاسـف مـی   «ديوان عزيز ايوبی

خواهد يادآور شود ك  در آن حال و هـوا ايـن پیشـنهاد، همچـون آهـن      در واقع نويسنده می

رد كوفتن، در من اثری نکرده بود و بی توج  از آن گذشتم و تاسو  از آن است ك  اين س

پیشنهاد را قبول نکـرده اسـت. لـذا بـدان عمـل ننمـوده و روی بـاز پـس نهـادم و بـ  طـرف            

 آذربیجان رفتم.

 

« ال تحملنا ما ال طاقـ  لنـا بـ    »دل با مصائب پای در گو نهاده بود، پای بر كران نهاده » -0-2

صبر نیـز  « كرد، بلغ السیل الزبی و جاوز الحزم ال بیینزد، پهلو تهیجان ك  با نوائب پهلو می

كرد، تافت و وقار چون تیرباران آن آفت مشاهدهچون لگام زين محنت ديد، يکباره عنان بر

 (.111: 1417، خرندزی« )...«ال ستثقلنها و لن يقبلها» ب  كلی سپر بینداخت ك :

 گـويی ...مولـف  »ب  عین  نثر غنايی نويسنده را می توان مالحظـ  نمـود:    در عبارت فوق

آنچـ  در مـتن فـوق     .(32: 1433)باسـتانی،   «پاشـد مـی  كتـاب  صوحات بر اندوه و غم غبار

است. شارح داليلی مبنی بـر صـحت   «لگام زين محنت» مورد بررسی بايد قرار گیرد، عبارت

 .قضاوت  مرقوم نموده است

بايد باشد. بـ   « زين»ب  « تبر»يا « نمد»ب  احتمال از مقولة نو  اضافة « زين»  ب« لگام» ةاضاف

كسره اضاف  ساقط گرديده اسـت. توجیـ    « تبر زين»و « نمد زين»جز اينک  در تركیب اضافة 

مانند شـده اسـت و   « لگام»ب  « محنت»و « اسب»ب  « صبر» عبارت بر اين تقريب تواند بود ك :

را زياده از حد دركشند، اسب تحمل نکند و سـر بـاز زنـد و نـاتوان و     « لگام»همچنانک  اگر 

را ب  نهايت و از تحمل و طاقت بیرون يافت، يکبـاره  « محنت»نیز چون « صبر»درمانده شود. 

 (.441: 1417، خرندزی) «برتافت و شکیبايی از كف بداد« عنان»روی بگرداند و ناتوان شد 
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وص ناتوانی اسب در كش  لگام و...آورده، قابل توجیهی ك  شارح در خص اما جواب:

قرائـت  فـوق  يـی دارد كـ  اصـال بـ  شـکل      انکار نیست. اال اينک  ايشان اصرار بر اثبات واژه

فايده است. چراكـ   در معنی پوش  اسب، تال  بی«زين». تاكید ايشان بر خواندن شودنمی

زيـن  »يـا  « لگـام محنـت  »ة اضافة دلخـرا  و نامـانوس اسـت. اضـاف    «لگام زين محنت»اضاف  

اگـر فـر     نامـانوس اسـت. اصـوال    « زيـن »بـ   « لگام»قابل توجی  است، لیکن اضافة « محنت

)لگام، زيـن محنـت اسـت( و الزم     ب  ناچار مسندالی  خواهد بود«لگام» ،شارح را معتبر بدانیم

ی كنـد و  خود قدرت عنان برتافتن داشت  باشد)جانبخشی(، تا صبر ب  آن تاس« لگام»ك   است

« زيـن ». رفت  اسـت نعربی ب  كار « سرج»در اين لخت درمعنی « زين»عنان بر تابد. حال آنک  

آورد. چرا ك  سبک نويسنده بیـانگر اصـرار و   فراياد میدر لخت مقابل را « آن»لختاين در 

ولع نويسنده بر آراستن كالم ب  بـدايع لوظـی و معنـوی از جملـ  ايهـام تناسـب اسـت. خـود         

 را ب  زين نمی توان اضاف  نمود.« هنگام»ز اشاره دارد ب  اينک شارخ نی

را از ادات تشبی  برشمرده است و بنـابرهمین صـبر را بـ     « چون»شارح  -ديگر اينک  ةنکت

در اين عبارت قید زمان است. يعنی صبر وقتی كـ   « چون»لگام مانند كرده است. درحالیک  

ضمن اينک  با اين توسیر اين لخت جمل  بـا لخـت    لگام اين محنت را ديد، روی برگرداند...

 مقابل يکسان می گردد.

ب  جای اين، ضمن اينک  ايهام تناسب با لگام، عنان، اسب،... برقرار مـی  « زين»ذكر واژه 

برقرار می نمايد، ضمن اينک  بار معنايی خـود )اين( را هـم   « نیز» ةنمايد، جناس قلب با واژ

ة همچنانکـ  در پـار  نیسـت.  « محنت»ب « زين»نیازی ب  اضاف  نمودن با اين تقرير ،  می رساند.

ت ديد... و وقار چون تیربـاران  نصبر نیز چون لگام زين مح»دوم نیز اين قرائت جاری است. 

 «آن آفت مشاهده كرد...

 مقصـور    اينک  و جهة همت مولف بـر مراعـات موازنـ ، مقارنـ  و ممائلـ      بوهمچنین بنا 

پس از لگام مکث جايز است و زين را )مخوف از اين يا اين( ب  محنـت  است، علی القاعده 

گون  بوده است: صبر چون هنگـام ااز  ايـن محبـت ديـد...و     اضاف  نمود. در واقع جمل  اين
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اما از آنجائیکـ  همـت نويسـنده بـر بـازی      «. وقار چون تیر باران ااز  آن آفت مشاهده كرد

 است تا با لگام و اسب، تناسب بر قرار  نمايد.را آورده « زين»های لوظی مقصور است 

شود. نويسنده گر میاگر عبارت را از كمی جلوتر در نظر بگیريم، روند جمل  بهتر جلوه

ك  برای رفتن ب  درگاه مبارک سـالطین ايـوبی، در پـی آوردن عـذری قابـل  قبـول اسـت.        

كـرد،  هاد، جان... پهلو تهـی اين نوبت دل...پای بركران ن»كند: كالم  را اينگون  شرو  می

صبر نیز چون لگام)نشان  های سختی( زين ) از اين نو ( محنت ديد، يکباره عنان برتافـت و  

)ايـن  « زين» «.وقار چون تیر باران آن ) از آن نو ( آفت مشاهده كرد، ب  كلی سپر بینداخت

 های دل دارد.يريا از اين( اشاره ب  جان و سختی های آن و آن) از آن( اشاره ب  گرفتا

در لخـت اول از ادات  « چـون » اگر در نظر بگیريم، )بـ  روايـت شـارح(    ،از طرف ديگر

درپارة دوم چ  خواهد بود  مسلما ادات تشبی  نخواهـد بـود. بلکـ     « چون»تشبی  باشد، آنگاه 

، م اب  سبک نويسنده ك  همواره در پی مواز ن  سازی شودقید زمان يا حرف ربط تلقی می

 .شويمیع پاره های عبارت است، متوج  اختالل و عدم سنخیت دو بخ  عبارت میو ترص

 نـو   اسـت، منشـیان   و اديبانـ   كتاب شاهکارهای جزو ك جذاب بسیارهایشیوه از يکی»

 و آيـات  همگونی و سازیقرين  و تناسب با كتاب مؤلف ك  است تزيینی برداری خاصبهره

: 1432سـرمدی، عابـدی،  «)اسـت پرداختـ   آن بـ   هنـری و  ظريـف  چیدمانی با همراه عبارات

213.) 

 

 گیرینتیجه-4

يزدگـردی شــارح فرهیختـ  نوثــ  المصــدور علـی رغــم مســاعی وافـر در بعضــی از عبــارات     

 توجیهاتی آورده است ك  قابلیت نقد دارد. از جمل :

شـارح معتقـد اسـت، فعـل رسـید، فعـل ماضـی در معنـای         «. آفتاب دولت او ب  زول رسید»-

مضار  محق  الوقو  است. اما با بررسی ب  عمـل آمـده مشـخص شـد كـ  فعـل ايـن جملـ          

 ماضی ساده با معنی معمول  است.
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معنـی حاصـل، خـالف    « شناختاز شبهای هاللی در سیر متوالی لیالی بی  می»در جملة:  -

نظر شارح است؛ يعنی، نويسنده ب  خاطر اض رار و نگرانی شبهای تاريـک بـراي  همچـون    

 شد. ب بدر روشن و نورانی تصور میش

با توج  ب  نامـانوس بـودن عبـارت و بـ      « وثاق با آنچ  دود و گرد برگرد او بود»در جملة: -

كـ  در  «وثاق با آنچـ  درو گـرد برگـرد بـود     »تبع ناموهوم بودن آن، تصحیح آن ب  صورت:

 .استتر نسخة بدل آمده است صحیح

معنی فکر و انديش  ب  كار برده اسـت.  بـا    پیشنهاد را در« پی  نهادی ك  داشتم »در جملة: -

ب  پیشنهاد صاحب اربیل است كـ  بـ     ردگويد، اشاره داتوج  ب  آنچ  قبل از آن نويسنده می

 .كنـد او عنوان كرده است ب  نزد ديوان عزيز ايوبی بـرود. البتـ  نويسـنده  بـ  آن عمـل نمـی      

 ب  اين پیشنهاد توج  نکرد.خورد چرا می تاسف ،بنابرهمین بعد از آن
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