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 مقدمه -1

النّسوی اس.  ،  محمّد بن احمد بن علیّ بن محمّد المنشی ءالمصدورنفثهنويسندة كتاب 

محمّد بیشتر كه در قرن هفتم هجری زيس. كرده و اهل  راسان قديم اس.  شهرت او 

منشی اس.  لقبش شهاب الدّين و نسبتش  ُرَندزی، زَيدَری و نَسَوی اس.  محمّد منشی 

هجری و چهار سال پس از مرگ سلطان جالل الدّين  وارزمشاه  292كتابش را در سال 

ه اس.  تمام. اين كتاب نامه ای اس. طوالنی و رنجمند كه مؤلّف به دبه رشتة تحرير كشی

اس.  منشی از اين  راسانی و سعدالدّين نام، به نگارش ،ورده از دوستی  وِهکقصد شِ

دوس. قديمی و بی وفا گله مند اس. كه چرا در ايّام پر مشقّ. و ،وارگی به سالمی و 

ر شرآ اين ايّام پر مشقّ. و دور از موطن اس. پیامی از او يادی ننموده اس.  نفثه المصدو

 رفته اس.   وارزمشاه كه در اثنای حملة مغول بر مؤلّف و اربابش سلطان جالل الدّين

 لهئبیان مس -1-1

كتاب نمونة كامل تکلّف و تصنّع و مشحون از صنايع و بدايع لفظی و معنوی اين متن 

ر می نوردد و محتوا را به وادی ابهام و سخ. اس.  اين صنايع ادبی غالباً حدود و ثغور را د

يابی می افکند  نخستین بار دانشمند فاضل استاد امیر حسن يزدگردی تصحیحی انتقادی و 

منقّ  بر اساس چهار نسخة  طّی فراهم ،ورد و به مالزم. شرحی مستوفا از دشخواريهای 

گرچه بسی يزدگردی مرحوم به حلیة طبع و نشر ،راس.  شرآ  1949اين كتاب، در سال 

 الی از اشکال و و چونان هر اثر انسانی، گران سنگ و عالمانه اس.؛ امّا به طور طبیعی 

 لل نیس.  در اين وجیزه بر،نیم كه به پاره ای از دشواريهای متن نفثه المصدور بپردازيم تا 

هیختگان را به اين اثر فا ر مددی رسانیده و ديگر فر از اين رهگذار به تنقی  بیشتر از پیشِ

معاضدت و مساعدت در اين كار ارجمند تشويق و تحريض نمايیم  اساس ما نسخة استاد 

امیرحسن يزدگردی و شرآ ايشان اس.  هر جا كه  طايی در تصحی  و يا شرآ ايشان به 

با برهان و سند اصالآ نمايیم و پاره ای از جايها را نیز كه  تاچشم ما می ،يد، سعی داريم 

 اند، توضی  و تبیینی تقديم كنیم  شرآ ناكرده يله كرده حضرتشان

 پیشینة تحقیق -1-1

را ،قای حسن كتاب نخستین نقد پنج سال بعد از شرآ اين اثر توسّط استاد يزدگردی، 

مالحظاتی چند در باب »شارآ و در مقاله ای با عنوان در زمان حیات  قاضی طباطبايی



 351 المصدوربر نفثه یزدگردیچند ابهام و خطا در شرح  یبررس                  97 یز و زمستانپای

ات و )هشتاد و ششمین شمارة نشرية دانشکدة ادبیّ مرقوم نمودند ،«تصحی  نفثه المصدور

كه اين نقد در انتهای چاپ و ويرايش دوم نفثه المصدور  علوم انسانی دانشگاه تبريز(

پیوس. شده اس.  مرحوم يزدگردی جواب اشکاالت مرحوم قاضی را نیز در ادامة همین 

  سیّد محمد موده انددرج ن «به ديدة انصاف بنگريم» و طی مقاله ای با عنوان  پیوس.

مروری در كتاب نفثه » و طی مقاله ای با عنوان 1921دومین نفری بود كه در سال راستگو 

( به بر ی از 212-292صص، 11و 12در مجلّة معارف، دورة ششم، شمارة ) «المصدور

مرقوم كرده اند  ت  ويش را اشکاالت احتمالی مرحوم يزدگردی اشاراتی نموده و نظرا

و برای  وانش روان، شرآ استاد يزدگردی را ، حقیر نیز جه. استفاده ای عامتر پس از ،ن

به همراه متن اصلی كتاب به گونه ای سبک، سهل و كم حجم بازطبع نموده و در پاره ای 

دلیری به  رج داده و بعضی جايها را به زعم  ويش تکمیل يا اصالآ شو ی و موارد 

دوس. جناب اس.   طبع در،مدهبه  1939ستان و در سال نموده ام  اين بازطبع توسّط نشر د

تأمّلی در كتاب شرآ نفثه »مقاله ای با عنوان  1934در سال  ،دكتر جلیل نظری ،و استاد

نگاشته و اثر محقّر حقیر را به نقد ،ورده اند) طبع شده « المصدور، تألیف شاهرخ موسويان

البتّه دربارة نفثه المصدور مقاالت  ( 123 -192، صص 21در نشريّة ،ينة میراث، شمارة 

متلوّن و متعدّد ديگری نیز به تحرير در،مده كه به موضوعاتی غیر از شرآ و دشواريها راه 

 می برند و از حیّز و حوزة اين مقاله به دورند و ما را با ،نها كاری نیس.  

 ت تحقیقضرورت و اهمّی -1-3

اره محلّ مباحثات و مالحظات استادان ، همونفثه المصدور،ثاری فا ر و مطنطن چون 

و نحريران ادب بوده اند  اين امر به دلیل لفّاظیهای بی شمار و صنايعِ به كار در چنین ،ثاری 

اس.  اين امر مستحسن،  ود مولد بسیاری انحرافات متنی از جانب نسّا ان ومصحّحان 

قلمِ فحولِ اين فنّ شانه زده شده اس.  بنابراين الزم اس. كه هماره سرِ زلفِ اين متون به 

پُر مبرهن اس. كه ،ن ه شود و بیش از پیش گرد ابهام و اشکال از عذار ،نها سترده گردد  

و  تم كالم نتواند بود و  حظّ تماماز دريافتهای نگارنده در طَبَق اظهار گذاشته می شود، 

بود  مقصود عمده  دادب گسترانیده  واه روزی  وارانِنقد و مباحثه برای   وانِهم نان 

 همین اس. و بس 
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 بحث -1

ن بدون تحشیه و پُر نويسی، مستقیماً به مواردی كه مطم  نظر راقم سطور و محلّ اكنو 

 اشکال و ابهام هستند، می پردازيم:

طیّة كه  َرمنِ ارتفاع را كه به تعلّق مَ –طَرفی از معامل.ِ روزگارِ بی مجامل. » -1 -2*** 
بود، چون  اک راه به بادِ ضَیاع برداد، و ،بِ رويی كه جه. اكتساب عمر به دس. ،مده 

: 1912)يزدگردی،  «فرو وان -،ن  ويشتن را به ،تش سوزانیدی، مانند ،ب جوی ريخ.

1)  

،ن ه كه در اين چند عبارت همواره در میان استادان و دانشجويان محلّ بحث و ابهام     

« تعلّق»تکلّف معنايی را بر ،ن تحمیل نموده، واژة بوده اس. و هر كسی از ظّن  ود و به 

اس.  استاد يزدگردی «  َرمنِ ارتفاع را كه به تعلّق مطیّة عمر به دس. ،مده بود»در عبارت 

)بارگی( اكتفا نموده « مطیّه» نیز معنای اين عبارت را يله نموده و صرفاً به ،وردن معنای لغ.

ی چهارپايانی مانند اسب، استر و اشتر ،مده اس.  انتخاب اند  در لغتنامة دهخدا مطیّه به معنا

در جملة مورد بحث، تنها گزينة مرحوم يزدگردی بوده و هیچ كدام از چهار « تعلّق»واژة 

نسخه بدل نیز لغ. ديگری را ارائه نکرده اند تا به مدد ،نها راه به ديهی بريم  در اينجا 

،وريم و البتّه با ادلّة متقن اثبات نمايیم كه  بهترين راه ،ن اس. كه به تصحی  قیاسی روی

 امّا ادلّه:«  تعلُّق»اس. و نه « تفلُّق»واژة صواب 

سخ. كوشیدن در »به معنای« تفلُّق»در فرهنگ لغات منتهی االرب و نیز ناظم االطبّا،     

ت ،مده اس. و اين به طور حتم و يقین واژه ای بوده كه محمّد منشی در اين عبار« دويدن

به كار كرده اس.  كلید فهم و اثبات اين موضوع به مراعات النّظیر اين جمله و چند جملة 

بعد از ،ن بر می گردد  سخن از  رمن كوبی به شیوة پیشینیان اس.  در قديم برای  رمن 

كوبی و جدا كردن حبوبات از كاه، تعدادی چهارپا چون االغ، قاطر و اسب را به هم می 

پهن شده می دوانده و می چر انده اند  دانه ها به سم ضربه های اين  بسته و روی  رمن

ستوران از كاه جدا می شده و سپس اين كاه و دانه ها را بر باد داده تا كاه به يک سو رفته و 

دانه های  الص بر جای ماند  نگارنده كه  ود پروريدة ديه و روستا اس.، بارها از نزديک 

ارپايان بر  رمن بوده اس.  مراعات النّظیر اين چند جمله، اين شاهد اين امر و دواندن چ

سه معنی دارد « ارتفاع»واژة «  ضَیاع»و « باد»، «مطیَّه»، «تفلُّق»، «ارتفاع« » رمن»چند واژه اند: 
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)تاج المصادر(  در  بلند شدن و از جای بر،مدن»كه در اينجا يکی از ،نها راس. می ،يد: 

(  به 921 :)همان« ز: محصولی كه از زمینی حاصل گرددبارت اس. ااصطالآ )فنّ استیفا( ع

معنی اصطالحی نجومی نیز هس. كه در اينجا مراد نیس.  از میان اين سه معنا، معنای 

در اينجا مورد نظر اس. كه محمّد منشی ،ن را به معنای بلند « بلند شدن»نخس.؛ يعنی 

ر پی می ،يد، اين معنا را تأيید می كند  كه د« ،بِ رو»،وازگی و مقام ،ورده كه تركیب 

نظر داشته تا « محصول»البتّه واض  اس. كه به گونة ايهامِ تناسب منشی به معنای دوم؛ يعنی 

نیز به معنی ضايع و تباه كردن اس. كه باز هم « ضَیاع»مراعات النّظیر او كامل گردد  واژة 

« زمین و كشتزار»می شود كه به معنی  به ذهن متبادر« ضِیاع»به روش ايهامِ تناسب، معنی 

« تفلُّق»اس. و با واژه های ماقبل مراعات النّظیر دارد  اكنون با اين توضیحات، ترجی  واژة 

 مشخّص و معنای سلیس كلّ عبارت از اين قرار می گردد: 

منزل. و ،برويم چون  رمنی بود كه عمرم را همانند چهارپايان به شتاب و سختی روی »    

) يعنی عمرم را به شتاب صرف تحصیل اين موضوع كرده و دنبال مقام و شهرت دواندم ،ن

(، امّا روزگار بی رحم اين مقام و ،برو را بر بادِ هدر داد  لَختی از اين معاملة روزگار دويدم

 «نامهربان را بر وان!

عبارت مورد نظر، در « تفلُّق»و « تعلُّق»بديهی اس. كه به علّ. شباه. بسیار زياد واژة     

نسّا ان، مصحّ  و يا هر كس ديگری به وادی  طا بیفتد؛ امّا بی شک واژة صحی  جز 

اينکه »نتواند بود  ،قای جلیل نظری در ردّ نظر اين حقیر در مقالة  ود ،ورده اند: « تفلُّق»

واژة در اين عبارت واض ، « تعلُّق»شارآ )سیّد شاهرخ موسويان( بر چه اساسی به جای واژة 

را برگزيده، حتّی با توجیهاتی كه در مورد چر یدن يا چر اندن چهارپايان بر « تفلُّق»

  (113: 1934)نظری، «  رمن ،ورده اس.، روشن تر نمی شود

و چون با او گوسفندی و اندک مايه چیزكی همراه بود، و من بنده  برِ عَودِ » -2 -2*** 

  (3: 1912)يزدگردی، «  لشکری مرادی از جانبِ روم شنیده بودم  

در اين عبارت همواره محلّ ابهام و بحث بوده اس.  مرحوم « لشکری مرادی»عبارت 

چنین اس. در: ه.، می، كر  سی: لشکر »يزدگردی در پاورقی همین صفحه ،ورده اند: 

  (3 :)همان« لشکر بی مرادی)حدس استاد مینوی( مرادی، ظ:
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ة  ود اين عبارت را مسکوت گذاشته و توضیحی جناب سیّد محمّد راستگو در مقال    

نداده اند  مرحوم حسن قاضی در مقالة  ويش)به نقل از شرآ مرحوم يزدگردی در ، ر 

تصوّر می رود    مَرادی به فت  )میم( صحی  »كتاب  ود( در مورد اين تركیب ،ورده اند: 

مع مِردی اس. كه باشد و اين لفظ به طوری كه در كتب معتبرة لغ. ضبط كرده اند، ج

عالوه بر معانی ديگر به معنی شجاع هم استعمال گرديده اس.   به اين ترتیب لشکری 

 :همان« )نندة صفوف دشمنان باشد، معنی كردمِرادی را می توان به معنی لشکری كه شک

1)  

استاد يزدگردی در جواب ،قای قاضی، ضمن مردود كردن نظر قاضی، بر حدس مرحوم     

لشکر »،ورده اند، « لشکری مرادی»حّه گذاشته و علی رغم ضبط  ود كه در متن مینوی ص

را در نهاي. پذيرفته اند  ايشان اين تركیب را به معنی لشکر منهزم، شکس. « بی مرادی

ترجمة » ورده و نامراد معنا نموده و برای اثبات اين نظر) كه نظر مینوی اس.(، به كتاب 

 بر ،مد »   ی ديگر از محمّد منشی اس.، متمسّک شده اند: كه كتاب« سیرت جالل الدّين

كه لشکر تاتار به اسفراين رسید  و ايشان چون انهزام لشکر سلطان را از صاحب روم و 

صاحب شام در ياسی جمان)ياسی چمن( شنیده بودند و تفرّق شمل و شمول ضعف شنیده 

  (1 :همان« )بودند، ،ن فرص. را غنیم. دانسته او را می جستند   

ابتدا به دو نکته در ضبط مرحوم يزدگردی و نیز نظر ايشان در مورد حدس مرحوم     

مینوی می پردازيم و سپس نظر  ود را نیز برای نزديک شدن به ضبط صحی  اين تركیب 

 می نگاريم:

نکتة نخستین اين اس. كه ضبط مرحوم يزدگردی در هیچ كدام از چهار نسخة در  -1    

يشان وجود ندارد  اگر بپذيريم كه ايشان از روش تصحی  قیاسی استفاده كرده اند، ا تیار ا

لشکر ) ،نگاه اشکال اساسی اين اس. كه در حواشی شرآ  ود نظر مرحوم مجتبی مینوی

بی مرادی( را اص ّ دانسته  و از ،ن دفاع كرده اند  در چنین حالتی صواب ،ن بود كه ايشان 

 اشارتی می كردند  به  طای  ود در ضبط متن 

كه نظر مینوی اس.، از نظر « لشکر بی مرادی»نکتة دويمین اين اس. كه عبارت  -2    

دستوری اشتباه می باشد  اگر مفروض ،ن باشد كه در اين جمله منظور از لشکر منهزم 

در «  بی مرادی»صحی  باشد و نه « بی مراد»همان لشکر سلطان باشد، ،نگاه بايد لشکرِ 
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يک اضافة تشبیهی  واهد بود كه در ،ن، بی مرادی و « لشکر بی مرادی»توجیه  بهترين

 ناكامی به لشکر تشبیه شده كه البتّه به هیچ روی در اين جمله جايگاهی ندارد  

با التفات به همة موارد مطروحه، نظر نگارنده در تصحیحی قیاسی و با توجّه به سیاق     

و عبارت مذكور بايد « را  دی»تحريف « مرادی»ر رواي. اين اس. كه در عبارت مذكو

؛ يعنی روز «از جانبِ روم شنیده بودم    لشکر را دیو من بنده  برِ عَودِ »   چنین باشد:  

قبل،  بر برگش. لشکرِ سلطان را از جانب روم شنیده بودم  بنابراين به نظر اين جانب 

ضبط نموده اند كه « لشکر مرادی»می باشد كه « سی»نزديک ترين نسخه به صحّ.، نسخة 

، «دی»و « را»و مقداری فاصله اندازی میان « میم»با اندكی تغییر؛ يعنی تنها با حذف حرف 

 عبارت صواب عايد می گردد 

الزم به ذكر اس. كه نگارنده در وجیزة  ود، در شرآ اين عبارت دچار  طا شده و اين     

ه در اين جايگاه تصحی  می نمايم  ،قای نظری لشکر را لشکر مغوالن به گمان ،ورده ام ك

نیز در مقالة  ود بدون ارائة هیچ نظر تازه ای، تنها به ردّ نظر اين جانب و تأيید نظر مرحوم 

 يزدگردی بسندگی ورزيده اند 

صبر چون لگامِ زين محن. ديد، يکباره عنان برتاف.، و وقار چون تیربارانِ » -9 -2*** 

  (111: 1912يزدگردی، ) «بکلّی سپر بیندا .،ن ،ف. مشاهده كرد، 

پارة نخس. اين عبارت يقیناً به  طا ضبط گرديده و همین امر موجب شده تا مرحوم     

يزدگردی برای توجیه و تفهیم عبارت، به توضیحات مغلقی روی ،ورند  قبل از ،وردن 

« اين»بايد « زين»جای توضیحات جنابشان، به اين  طا اشارتی می رود: در ابتدای عبارت به 

مضبوط گردد  اين تغییر به هیچ نسخه بدلی نیاز ندارد و ،شکارا  طای نسّا ان می تواند 

، فاش و «زين»به جای « اين»بود و با تصحیحی قیاسی اصالآ می گردد  دلیل ترجی  واژة 

اً ر معلوم می گردد كه منشی تعمّدپُ ،شکار اس.  در يک نگاه سجع مدارانه به عبارت،

را با در نظر گرفتن صنع. « ،ن»و « اين»سجع قرار داده و ضماير « ،ف.»را با « محن.»

تضاد، پیش از ،نها ،ورده كه به زيبايی و ،هنگین تر شدن تركیب مدد رسانده اس.  به 

تناسب دارد، امر « زين»كه با « لگام»و نیز به  اطر كلمة « اين»با « زين»علّ. شباه. صوری 

استاد يزدگردی مشتبه شده و سپس ايشان چنین توضیحات حشو،میزی نگاشته  بر نسّا ان و

باشد، جز اينکه « زين»به « تبر»يا « نمد»از مقولة اضافة « زين»اضافة لگام به  محتملس.» اند: 
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و « سر یل»و « صاحبدل»و « سرلشکر»، همانند «تبرزين»و « نمدزين»در تركیبِ اضافیِ 

كسرة ،ن ساقط شده و در اصطالآ دستورنويسان فکِّ اضاف. نظاير ،ن، اضافة مقطوع و 

توجّه نمايید كه ) ظاهراًگرديده اس.  اگر اين نظر چندان ناصواب تلقّی نشود، عبارت را 

اين معنا  ود استاد يزدگردی را نیز قانع نمی نمايد و از قید ظاهراً استفاده می نمايند( بر اين 

مانند شده اس. و « لگامی»به « محن.»، و «اسپ»به « صبر»توان كرد كه:  توجیهتقريب 

هم نانکه اگر لگام را زياده از حدّ دركشند، اسپ تحمُّل نکند و سر باززند و ناتوان و 

درمانده شود، صبر نیز چون محن. را بِنهاي. و از حدِّ تحمُّل و طاق. بیرون ياف.، يکباره 

  (992 :همان« )ز كردعِنان شکیبايی از كف بداد و بیتابی و قَلَق ،غا

« از اين»، تركیب «اين»مرحوم قاضی نیز ضبط يزدگردی را  طا دانسته؛ ولیکن به جای     

را مرجّ  دانسته اند كه اگر چه مبلغی به صواب نزديک شده اند؛ امّا در تنفیذ حرف اضافة 

)راستگو، را صحی  می دانند  « اين»،قای راستگو نیز   (29 : طا نموده اند )همان« از»

سیّد شاهرخ موسويان( شارآ)»ر ردّ نظر اين جانب نوشته اند: ،قای نظری د( 224: 1921

تا زمانی كه دربارة نص متن به بن بس. نرسیده  اند كه صحی  نیس.   توضیحاتی داده

باشیم، گريز از متن و متوسّل شدن به توجیه و جايگزينی كلمات هیچ گونه محملی ندارد    

  (122: 1934)نظری، « مین صورت مشکلی ندارد و معنی ،ن واض  اس.عبارت به ه

از قلم كه چون بر سیاه نشیند سپید عمل كند و بر سپید سیاه، جز نفاق چه  » -4 -2*** 

  (9: 1912يزدگردی، « )كار ،يد؟

تعبیری اس. از دو رويی قلم كه اثر »در شرآ اين عبارت فرموده اند:  مرحوم يزدگردی     

 :)همان« ر جای نمی ماند مگر ،نگه كه بر سیاه سپیدكاری كند و بر سپید سیاهکاری،ن ب

191 ) 

يد و به نظر می ،يد عبارت چنانکه می بینیم، توضی  استاد ذهن و ذائقه را اقناع نمی نما    

مبهم رها شده اس.  اكنون به معانی اجزای عبارت می پردازيم و در ، ر  به گونه ای

 دهیم: روان به دس. می مفهومی سلیس و

 طّ سیاه اس.  قلم به سواری تشبیه شده كه بر اين منظور از سیاه،  :بر سیاه نشستن    

 مَركب می نشیند 
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: به كنايه يعنی زش. كاری  اين كنايه به صورت تهکمیّه و در معنای سپید عمل كردن    

 توان سراغ گرف.  می « روسپی»ضدّ  ود به كار می رود و نمونة ،ن را در تركیب 

: منظور از سپید، كاغذ سپید اس.  قلم به سواری تشبیه شده كه بر مَركب بر سپید نشستن    

 سپید می نشیند 

سپید عمل »: سیاه كاری، زشتکاری  اين كنايه با كناية ماقبل؛ يعنی سیاه عمل كردن    

كاغذ مَركبِ ه و سیا طِّ  ، مترادف اس.  در عبارت مورد بحث، مجموعة مَركبِ«كردن

 سپید، اسب ابلق را نیز به ذهن متبادر می نمايد  

از قلم جز نفاق چه كار »معنی سلیس اين عبارت چنین اس.: بنا بر توضیحات فوق،     

سپید كاغذ، جز  سیاهِ  ط و گاهِ نشستن بر مَركبِ ،يد؟ قلمی كه گاهِ نشستن بر مَركبِ

  «زشتکاری چیزی نمی نگارد

 النا بیتی دارد كه به فهم درس. اين عبارت مدد می دهد:حضرت مو    
ــیهم   ــیاهکارِ ســــ ــم ســــ ــد قلــــ  ماننــــ

 

ــنهم     ــر ن ــری، س ــرم بُ ــم س  گــر هم ــو قل
 

 )به نقل از لغتنامة دهخدا(                                                                                               

ر نیز بايد اشارت كرد كه ارتباط به نفاق قلم در عبارات مذكور ای ديگدر اينجا به دقیقه

دارد: در ازمنة قديم برای پیک و قاصدی هر كسی را انتخاب نمی كرده اند  از شرايط الزم 

و حتمی اين امر صداق. و عدم نفاق بوده اس.  اين موضوع به حدّی اهمّیّ. داشته كه 

ده اند تا به صداق. او نزد فرستنده شهادت گاهی بر ،ن قاصد مُشرف و جاسوسی می گمار

دهد  نمونة اين موضوع را می توان در تاريخ بیهقی به وفور ديد كه در اينجا برای پرهیز از 

 اطالة سخن، بدان نمی پردازيم 

الً مردود شمرده جناب دكتر جلیل نظری استنباط نگارنده از معنای اين عبارت را كام    

از نشستن در اينجا قرار گرفتن اس. و منظور از سیاه، كاغذ يا چیز منظور »اند: و فرموده

سیاه اس. و همین طور سفید؛ اصالً در اين عبارت بحثی از برنشستن به معنای سوار شدن 

 (129: 1934)نظری، «  نشده

جمال علی عراقی پیش از من بنده ،نجا رسیده بود، و به عادت گذشته به »  -2 -2*** 

، و به جه. رواج بازار كسب، با كهنه عَوانی كه در ،ن شهر بود، به عصا فرو  زيده
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يزدگردی، « ) شرك.ِ عیان  ر فرا كاروان كرده، و از ،ن نو استه كهنه دولی زن كرده   

1912 :12)  

اين چند جمله مبلغی ابهام دارد  نقاط نسبتاً كور و قابل تشري  اين عبارات اين پنج     

و «  ر فرا كاروان كرده» ، «یانشرك. ع»، «كهنه عَوان»، «فرو  زيدنبه عصا »تركیب اند: 

مرحوم يزدگردی همة اين پنج تركیب را به طور جداگانه معنا نموده اند؛ امّا «  كهنه دول»

شرك. »را به  طا معنا نموده و دو مورد ديگر؛ يعنی « به عصا فرو  زيدن» از میان اين پنج، 

و بدون پیوند دادن با معنای كلّی عبارت، را با شکّ و ترديد « ده ر فرا كاروان كر»و « عیان

تبیین كرده اند  هم نین ايشان معنای كلّ جمالت را به دس. نداده اند   ود نگارنده نیز در 

، با صحّه گذاشتن بر توضیحات مرحوم يزدگردی، كمکی به المصدورنفثهشرآ  ود بر 

 طای  ود و ايشان پردا ته و در نهاي. معنايی رسا  ام كه در اينجا به اصالآايشان ننموده

 ارائه می گردد:و روا نیز 

: كلید ورود به معنای سلیس اين چند جمله، همین تركیب اس.  به عصا فرو  زيدن    

محتمل اس. كناي. باشد از: به كمک چوب » استاد يزدگردی در معنای ،ن ،ورده اند: 

يدن  در اينجا ظاهراً عصا به شرمِ مرد نیز محتملِ دستی در جايی ،هسته وارد شدن و  ز

، 12-4س  12و ص  12-1س  12ايهامی تواند بود، و چنانکه از سیاق جمَل و عبارات ص 

برمی ،يد به عصا فرو  زيدن ظاهراً محتمل اس. ايهامی به مأبون بودن و ملوط و مخنَّث 

مرحوم حسن قاضی  (  معنای استاد  طاس. 411: 1912)يزدگردی، « بودن نیز داشته باشد

بارت،  معنی را به درستی در مقالة  ود و در نقد شرآ مرحوم يزدگردی بر اين ع

اند؛ امّا مرحوم يزدگردی در جوابیّة  ود هم نان بر  طای  ود ابرام ورزيده و دريافته

می نمايیم  مرحوم حکم قاضی را مردود دانسته اند  در اينجا نظر هر دو فاضل را درج 

از اين عبارت معنیی كه مطابق با نصّ ارباب لغ. باشد، مفهوم نمی شود »اند: قاضی نگاشته

و محتمل اس. كه مراد مصنّف ،ن باشد كه به وسیلة عصای  ويش كه كنايه از ،ل. 

« هنه عوان به مقصود  ود رسیده اس.تناسل اس.،  ود را جای كرده و به وصل. با ،ن ك

اگر ،ن معلّم فاضل   اندک تأمّلی می »مرحوم يزدگردی جوابیّه داده اند كه:   (42 :)همان

در اصل كنايتس. از: به كمک « به عصا فرو  زيدن»كردند، به ،سانی در می يافتند كه 

چوبدستی و به احتیاط )هم ون كوران( در جايی دَر شدن و  زيدن، و به قراين سابق 
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): شرم مرد( و  زيدن ):  ود را روی شکم و سینه بر زمین « عصا»الذّكر و نیز به قرينة 

كشیدن(، بر ايشان مسلّم می شد كه در اينجا موهم اس. به ملوط بودنِ جمال الدّين علی 

   (41 :)همان« چنانکه از عبارات ايشان برمی ،يدعراقی، نه الطی بودنِ وی؛ 

ل كنايتس. از: به كمک در اص»اند: در توضیحات مرحوم يزدگردی اينکه نوشته    

صحی  اس.؛ امّا « چوبدستی و به احتیاط )هم ون كوران( در جايی دَر شدن و  زيدن

در اينجا موهم اس. به ملوط بودنِ جمال الدّين علی عراقی، نه الطی »اند: اينکه فرموده

،  طاس. و نظر صائب، قضاوت قاضی اس.  اگر چه جمالت بعدی پس از اين «بودنِ وی

همگی به ملوط بودن عراقی اشاره دارد؛ امّا استثنائاً اين كنايه به فاعل بودن او )اگرچه كنايه 

برای فهم اين كنايه و تركیبات بعدی، ابتدا ممکن اس. در قاموس شرع باشد( اشارت دارد  

چند جمله را می نگاريم تا مطالب روشن تر گردند  محمّد منشی در اين چند اين معنی 

از اقبال بد من قبل از اينکه وارد شهر ارمیه شوم، جمال الدّين » بگويد: جمله می  واهد 

عراقی وارد ،نجا شده و طبق عادت همیشگی )كه به واسطة وصل. با اعیان و بزرگان، كار 

 ود را پیش می برد(، با يکی از سرهنگان ستم پیشه و قديمی شهر وصل. نموده بود  او به 

،ن سرهنگ شريک كرده و نیز در عوايد و منافع ستم ،لودِ ا طور علنی و با زيركی  ود ر

 «د تر او را كه سن زيادی داش.، به زنی گرفته بود 

 با اين معنی اكنون به طور مشخّص موارد مطروحه را تشري  می نمايیم:    

 : اين كنايه ظاهراً از برسا ته های  ود محمّد منشی اس.  دكتربه عصا فرو  زيدن    

بر ی نمودهای سبکی در نثر فنّی با تأمّل بر ،ثار ». عنوان . نیز در مقاله ای تحمحمّد حجّ

 ر فرا كاروان كردن( را كنايات شخصی از محمّد اين كنايه و نیز كناية بعدی )، «برجسته

(  نگارنده نیز پس از 14: 1913)حجّ.،  منشی دانسته و ،نها را هنر نويسنده برشمرده اس.

نیز محتمل اس. كه از  هدی ديگر برای اين دو كنايه نیافته اس. جستجوی فراوان شوا

كنايات محلّی باشند كه در محلّاتی محدود از  راسان قديم استعمال داشته اند  در هر 

فهم معنی اين كنايات، سیاق و فضای حکاي. اس.  از اين و بهترين راه تنها راه صورت 

از معنی اصلی و واضحی كه مرحوم  غیر «به عصا فرو  زيدن»،يد كه اق بر میسی

يعنی  ود را به واسطة ،ل. رجولیّ. )مجازاً ازدواج يزدگردی ذكر نموده اند، در اين متن؛ 

اس. كه زيركی،  مولیدنمعادل فعل « فرو  زيدن»يا شبیه ،ن( در موقعیّتی جا كردن  
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و غیر از  هام گونهكند  اين كنايه در معنايی ايمی متبادرزرنگی و مرموز بودن را به ذهن 

،ورد كه غالباً به واسطة ، پیرمردی را نیز به ذهن میمعنای مورد اشارة مرحوم يزدگردی

ان،  ود را در هر موقعیّتی جا سال او از طرف ديگرحال و صراح. رفتار و نیز رعاي. 

 كند می

ورده ،« شرك. ،شکارا»استاد يزدگردی معنای اين تركیب را به درستی : شرك. عیان    

مرضیِّ طبع بر نگارنده مراد از شرك. عیان به وجه »اند؛ امّا سپس با ترديد مرقوم كرده اند: 

بايد به  امّا چرا شرك. يا شراك. ،شکارا؟ برای فهم اين تركیب  (411 :)همان« معلوم نشد

 كناية بعدی التفات نمود:

كه منشی نسب. به جمال : از حال و هوای اين عبارات و قضاوتی  ر فرا كاروان كردن    

 ،يد كه  ر فرا كاروان كردن كنايه از سودی اس. كهدارد، بر میالدّين عراقی روا می

ای مرموزانه و با انتساب و انتمای  ود به شخصی وضیع و ضعیف با زرنگی و به گونه

گويد جمال الدّين به پشتوانة ،ن كهن سرهنگ، ديگر كند  ،نگاه میبزرگان تحصیل می

ن ابا و حیا، ،شکارا در جرائم و مظالم ،ن سرهنگ ستم پیشه شرك. می جس. و بدو

جمال الدّين، برای اين  شراك.ِ عیانمنفع. جويی و اغتنام جويی می كرد  تأكید منشی بر 

اس. كه اين جمال الدّين مدّتی صاحب ديوان سلطان جالل الدّين  وارزمشاه بوده اس. و 

و ادّعا، دون شأن او بوده كه با كهنه عوانی دون پايه و بدنام علی القاعده با ،ن سط  مقام 

اين اس. كه «  ر فرا كاروان كردن»ظاهراً منشاء كناية شراك. و يا حتّی وصل. نمايد  

معموالً در كاروانها برای مسافات صعب و طوالنی از چهارپايانی چون شتر، اسب و قاطر 

رای اين سفرها نبوده اس.  اساساً در ازمنة قديم، و  ر وسیلة مناسبی ب استفاده می كرده اند

  بنابراين شخصی تنگ بال كه با سفرهای كاروانی كار متموّلین و مستطیعین بوده اس.

وجود بضاعات مزجات با  ر  ود در مسافرتِ كاروانی همراه می شده اس.، كار او نوعی 

ول سفر از علوفات و زرنگی و سودجويی به شمار می رفته؛ زيرا به طور طبیعی در ط

 مئونات كاروانیان برای  ود و  رش بهره جويی می كرده اس. 

و  دهخدا()لغتنامة  دول ظرف چرمین اس. كه با ،ن از چاه ،ب می كشند :كهنه دول    

 كهنه دول اشارة ركیکی به شرمگاه و نیز به سن باالی د تر ،ن كهنه عوان دارد 
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اگر شارآ )سیّد »اند: نوشته« شرك.ِ عیان»مورد  ،قای جلیل نظری در مقالة  ود، در

شاهرخ موسويان( به جای اين رونويسی اندكی تأمّل به  رج می داد، و در شیوة  وانش و 

نمود، شايد اين كلمه را نه دشوار نه مبهم می ياف.؛ تلفّظ واژه دقّ. بیشتری به  رج می

اس. و همة فرهنگهای معتبر « امد»به فت  اوّل و دوم و سوم به معنی « شرك.»چون واژة 

نفثه در اين عبارت « شَرَكَ.ِ عیان»فارسی و عربی ،ن را به همین معنی ضبط كرده اند  پس 

  (121: 1934)نظری، « اس.« دام ،شکار»به معنی المصدور 

به  نادقِ ،ن به جای ،ب  ون بستند، و حوالی ،ن بر مثالِ پالیز  بانان سر، بسر »  -2-2***

  (122: 1912)يزدگردی، « بازنهاد

در اينجا  شکل مضبوط ايشانبه تا در متن فوق از استاد يزدگردی كه سعی بر ،ن بوده     

حروف ینی شود، دو اشکال وجود دارد: يکان ،نها فاصله ای اس. كه میان پالیز و بانان 

سر  اس. كه بعد از واژة یديگر ويرگول. كه يحتمل  طای حروف ین اس. و دُافتاده اس

قرار گرفته كه هم  طاس. و هم باعث صعوب. در درياف. معنی می گردد  اگر به معنای 

مغوالن به جای ،ب، » روان عبارات دقّ. نمايیم، اشکال اين ويرگول مشخّص می گردد: 

در  ندقهای ،ن شهر  ون جاری كرده بودند و ،نگونه كه باغبانان پیرامون باغ  ود سنگ 

اری سنگ ین برپا می كنند، ،ن مغوالن نیز بعد از كش. و كشتار، بر سنگ می نهند و ديو

 «ف شهر سر بر روی سر نهاده بودند در اطرا

اين جانب هر »متن مرحوم يزدگردی ،ورده اند:  ،قای نظری در نقد اصالآ نگارنده بر    

چه نوشتة ،قای موسويان و صورت ضبط شدة مرحوم يزدگردی را مقايسه می كند، تفاوتی 

بودن ضبط يزدگردی باشد    و معلوم نیس. كه « مغشوش»ین ،نها نمی بیند كه دالّ بر ب

  (129: 1934نظری، ) «،قای موسويان چه موردی را تصحی  كرده اس.

و چون هنوز سعادت ريزه ای كه به پر و بال ،ن می پريدم، نه چنین كه هس. » -2-1*** 

 «برنگشته بود    -دور از همه دوستان -بی جان بود، و روز بروز فرو شده، بدين صف. 

  (11: 1912)يزدگردی، 

باشد  ،قای سید محمّد راستگو در می« روز بروز فرو شده»عبارت مبهم در اين جمالت     

تبیین معنای اين عبارت در اظهار نظری نه چندان مناسب و مبهم در مقالة  ود چنین درج 

قوّت می گیرد و  واستار « روز بروز فروشده»يف اينجاس. كه احتمال تحر»    نموده اند: 
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تصحی  و اصالآ می گردد كه می توان با اندک تغییری در تلفّظ و كتاب. ،ن را به 

اصالآ كرد، تا هم تناسب و توازن حاصل شود و هم مفهوم « صورت روز بُروزِ فرّ و شکوه

 اصل می شود كه میح« روز برگشته»عبارت مستقیم گردد    از اين تصحی  تركیب رايج 

   (221: 1921)راستگو،« تواند مؤيّدی برای ،ن شمرده شود

در حواشی پايانی شرآ يزدگردی، نظر،قای قاضی در مورد اين عبارت مبهم درج     

گرديده و سپس مرحوم يزدگردی نظر  ود را نیز مرقوم كرده اند ،قای قاضی با اعمال 

عالوه بر ،نکه اين تعبیر »    نموده و نوشته اند:  حذف« روز»را از ابتدای « به»سلیقه حرف 

در فهرس. لغات توضی  داده نشده اس.، تصوّر می رود كه )روزِ روز فروشده( درس. 

ز به باشد و روز فرو شدن كنايه از انقضای ايّام حیات اس. و روزِ روز فرو شده؛ يعنی رو

  (1: 1912)يزدگردی، « ، ر رسیده اس. واهلل العالم

روز، در اينجا به معنی »وم يزدگردی طی توضیحاتی در ردّ نظر فوق نوشته اند: مرح

يعنی كسی كه ،فتاب  وشبختی و عمرِ وی روی به اُفول « روز فروشده»،فتاب اس. و 

گذارده و شب تیره بختی و هالک وی فرارسیده باشد    برای زدودن هر گونه غبار توهّم 

بیان مراد مؤلّف از ايراد سابق الذّكر می پردازد، بدين  از ،يینة  اطر ،ن معلّم فاضل، به

هنوز  وشبختی اندک و به غاي. ناچیزی كه به مدد پر و بال ،ن پرواز می »تقريب كه: 

دور از همه  -كردم، چنین كه امروز هس. بی جان نبود و )،فتاب سعادت(، بدين سان

 :)همان« ی به اُفول نگذارده بود هر روز از روز ديگر فرومرده تر، برنگشته و رو -دوستان

3) 

نمايد  توضیحات چنان كه می بینید هیچ كدام از نظرات فوق ذهن و ذائقه را اقناع نمی    

را صف. جانشین « روز فروشده»مرحوم يزدگردی نیز كامالً متناقض هستند  ايشان در ابتدا 

ل گذارده و شب تیره كسی كه ،فتاب  وشبختی و عمرِ وی روی به اُفو»اسم و در معنی 

« روز بروز فروشده»اند كه در اين صورت معنای ،ورده« بختی و هالک وی فرارسیده باشد

شود: ،فتابی كه متعلّق به شخص بخ. برگشته اس.؛ ،نگاه در پايان توضیحات در اين می

،فتاب »)نمايند: معنای سلیس جمالت اين عبارت را به گونه ای ديگر درک و تبیین می

چنان كه « هر روز از روز ديگر فرومرده تر    -دور از همه دوستان -دت(، بدين سانسعا

باشند  شود، اين دو معنا هیچ كدام نه تناسبی با يکدگر دارند و نه صحی  میمشاهده می
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اكنون با ذكر مقدّماتی كوتاه، نظر نگارنده نیز نگاشته می شود تا چه قبول افتد و چه در نظر 

 ،يد:

، در معنی ،فتاب اس. و بدين معنی «روز به روز فروشده»در ابتدای عبارت « زرو»    

 شواهد فراوان دارد:
 روزچـــو بـــرزد ســـر از كـــوه ر شـــنده  

 

ــروز      ــی فـ ــمع گیتـ ــد ،ن شـ ــد ،مـ  پديـ
 

 راج()فردوسی، به نقل از ،نند                                                                                    

 دومی در اين عبارت به معنی زمان روز و در مقابل شب ،مده اس. « روز»    

در عبارت مورد بحث، به معنای غروب كردن اس. كه در فرهنگ لغات « فرو شدن»    

 گوناگون ذكر شده اس.  نظامی در منظومة  سرو و شیرين فرمايد:
ــد   ــرو شـــ ــیاهی  فـــ ــابش در ســـ  ،فتـــ

 

ــ    ــ. شـ ــرد از تخـ ــاک بُـ ــه در  ـ  اهیبُنـ
 

 (212: 1932)نظامی،                                                                                                 

مشخّص می گردد  نخس. بايد يک كسره « روز به روز فرو شده»اكنون معنای عبارت     

كنیم كه كلید فهم اين به روزِ اوّلی اضافه نمايیم و عبارت را بدين صورت صحی   وانش 

؛ يعنی ،فتابی كه هنگام روز غروب می «روزِ به روز فرو شده»عبارت همین كسره اس.: 

كند و نه هنگام شب  ،ن ه كه معمول اس. و در شعر سابق الذّكر نظامی نیز ،مده، اين 

اس. كه  ورشید عادتاً در هنگام شب غروب می كند و اگر  ورشید به  الف معمول در 

روز غروب كند، نشانة وارونگی و بخ. برگشتگی اس.  اين معنای وارونگی در  هنگام

در انتهای جمالت محمّد منشی در عبارات مورد بحث ،مده اس.  در « برگشته»واژة 

در معنای روزگار برگشته و تیره « روز برگشته»يا « برگشته روز»ادبیّات كهن فارسی عبارت 

 بخ.، فراوان ،مده اس.:

كه به اغوا و اضالل او متوجّهِ  روزبرگشتگانسرگشتگانِ و او بر منبر رف. و با ،ن »        

  (222 / 9 :1931جوينی، )عطاملک« شدند   جه.ِ شقاوت و  سارت می

در ابتدای « روز»صفتی اس. برای « به روز فرو شده» بینیم، در عبارت مورد بحثچنانکه می

اند  بنا بر توضیحات مطروحه، گردی ذكر كردهعبارت و نه اسم اس.؛ چنانکه مرحوم يزد

 شود:معنی روان و سلیس عبارت چنین می
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مانند وضعیّ.ِ اكنونم، روز و روزگارِ من برنگشته  -دور از جان شما دوستان -هنوز»      

بود  كدام روز؟ همان روزی كه از بخ. بد من به جای شب، هنگام روز غروب كرده 

 «بود 

در ابتدای اين عبارت التفات «روز»،رايه های ادبی اين عبارت، بايد به ايهام در اشارتی به     

كه با برگشتن تناسب دارد؛ « روزگار»اس. و معنی ديگر ،ن « ،فتاب»نمود؛ يک معنی ،ن 

 بنابراين صنع. ايهام تناسب واقع شده اس. 

طبَقَ اهللُ عَلَیهِمُ البَوَار، كه اوّالً هادم لذّات و مُخَیِّبِ ،مال،  روج لشکر تاتار، اَ» -1 -2*** 

  (12: 1912)يزدگردی، « با وجود ايشان تمنّی ،سايش ،نجا كه عقل اس.، عقل نیس.   

ويران كنندة »مرقوم فرموده اند: « هادمِ لذّات»مرحوم يزدگردی در توضی  تركیب 

واآ دانند، لذّتها، و اين لقبی اس. كه به ملک الموت؛ يعنی فرشته ای كه وی را قابض ار

س  12ص « مرزبان نامه»و  12س 122ص « سندبادنامه»رک: «  غیاث اللّغات»داده اند  از 

 (219 :همان)  ««22

مرقومة استاد يزدگردی صحی  نیس.  اگر چه در حديث امیرالمؤمنین)ع( كه مأ ذ     

ه محمّد منشی اس.، اين تركیب كناي. از مرگ و عزرائیل اس.؛ امّا در اين چند جمل

كنايه از  روج لشکر تاتار اس. كه اين  روج به مرگ تشبیه شده و در همین عبارت به 

فَانَّ المَوتَ هَادِمُ »صورت بدل دستوری ،مده اس.  اصل حديث امیرالمؤمنین چنین اس.: 

لَذّاتِکُم و مُکَدِّرُ شَهَوَاتِکُم/ مرگ نابود كنندة لذّت ها و تیره كنندة  واهش های نفسانی 

 ( 422: 1912علی بن ابی طالب، «)اس. 

و ما را به هادمِ لذّاتِ هجوم تاتار و ناقضِ عَزايمِ امور كفّار، اِضطِراراً لَاا تِیَاراً » -2-3*** 

هر چند عقل  –)ع( چه بسیار بد باشد از بد بتر، ركوبِ ،ن  طر و ارتکابِ ضررِ ،ن سفر 
  (121: 1912)يزدگردی، « از لوازم گش. –مُنافیِ ،ن بود 

را كنايه از « هادمِ لذّات»مرحوم يزدگردی در توضیحات اين عبارات، باز هم تركیب     

( كه باز هم به  طا رفته اند  چنانکه پیداس.  ود 219 :اند )همانعزرائیل و مرگ گرفته

اين موضوع را كامالً « هجوم تاتار»و « هادم لذّات»ايشان با قرار دادن يک كسره میان 

تبديل به يک تركیب تشبیهی شده و در نتیجه منظور از  ،اند كه اين تركیبدهمبرهن نمو

 ،اند  در يک برداش. نهايیاس. و نه عزرائیل كه شارآ انگاشتههادم لذّات، هجوم تاتار 
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با « ناقضِ عزايم»اين هجوم تاتار اس. كه تشبیه به عزرائیل می شود  در اين عبارت هم نین 

عَرَفْ.ُ اهللَ ـ » از سخنی مشهور از موال امیرالمؤمنین)ع( اس.: اندكی تصرّف، برگرفته 

های قوی،  دا را از سس. شدن اراده/  سبحانه ـ بِفَسْخِ العَزَائِمِ وَحَلِّ الْعُقودِ، وَنَقْضِ الْهِمَمِ

علی بن ابی )  «های دشوار و در هم شکسته شدن تصمیم ها شنا تمگشوده شدن گره

 (212: 1912طالب، 

و هر چند در  وی  صوصاً، و در نواحی اَذرَبیجان عموماً، زمانة دو رنگ » -2-12***

 «پیسه كالغی نزايیده بود، و هوای دو دَم، میانِ اعتدال و انحراف دَمی برمی ،ورد،   

  (121: 1912)يزدگردی، 

اس.  مرحوم يزدگردی در حواشی « بود نزايیدهپیسه كالغی »مورد قابل بحث تركیب     

اند كه با التفات به ،ن توضیحات، ايان كتاب، توضیحاتی در باب اين عبارت مرقوم فرمودهپ

توضیحات ايشان كه « بود  زايیدهپیسه كالغی »صحی ِ عبارت مورد نظر بايد چنین باشد: 

با ،ن ،نکه هنوز در نواحی  وی بر » توضیحات صواب و صحیحی اس.، بدين قرار اس.: 

عموم، سَورتِ سرما كامالً فرو ننشسته و هوا چنانکه بايد روی به   صوص، و ،ذربايجان بر

اعتدال نگذارده بود، برفها سراسر ،ب نشده و روی زمین گلُ گُل و جای به جای از برف 

 (922)همان، « نمود   پوشیده بود و هم ون كالغ پیسه می

پیسه »اند، . دادهگردد، با انطباق معنای صحیحی كه شارآ به دسچنانکه مشاهده می    

اند، منظور از پیسه توضی  داده نبه يقین مرجّ  اس. و چنانکه حضرتشا« بود زايیدهكالغی 

هايی اس. كه جا به جا بر زمین نشسته اس.   كالغ، سیاه و سپید بودن زمین به جه. برف

ن موضوع موجود نیس.؛ امّا اي« زايیده بود»   البتّه در هیچ كدام از نسخه های بدل صورت 

 چندان اهمّیّ. ندارد و از  طای نسّا ان، كاتبان و يا حروف ینان تواند بود 

چه اگر ،ن  داوند كه روزنامة وفا را از ا الق او برگیرند، از سیاه روزی »  -2-11***

قام كه می  واند، باری من به هر م« يَا لَی.َ بَینِی وَ بَینَکَ بُعدَ المَشرِقَینِ فَبِئسَ القَرِينُ»من: 

  (111: 1912)يزدگردی، «  واهم  واند« مِن اَهلِهَا قَفرُاَرَی اَنَّ دَاراً، لَس.ِ » هستم)ع(: 

دلیل اين رجحان «  چه اگر»باشد و نه « اگرچه»،يد كه اص ّ در ،غاز عبارت فوق به نظر می

 اين اس.:
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« زيرا»لی؛ يعنی در معنای تعلی« چه»را مفروض كنیم، ،نگاه حرف « چه اگر»اگر صورت     

 واهد بود و الزمة اين امر ،ن اس. كه محمّد منشی در جمالت ماقبل ،ن سخنانی گفته 

برای سخنان  ود دلیل و برهان اقامه كند؛ « چه» واهد با ،وردن اين حرف كه اكنون می

كه جمالت ماقبل كامالً مستقل و فاقد پیوند علّ. و معلولی با جمالت فوق اس.  در حالی

انصاف، اگر فُرق.  انه و وطن منغَّص نبودی، جمعیّتی تمام »ت ماقبل اين اس.: جمال

  (111 :)همان« دادی، غمهای جهان را باد پندارمیدارمی، و اگر هوای  راسان بر ،تشم ن

 

 گیرینتیجه -3

نمايد كه به دلیل متن بسیار متکلّفانه و فاضالنة محمّد منشی، قلمِ اين امر بسیار موجّه می

،يد در حدود موی شکاف مرحوم استاد يزدگردی يکسره از لغزش بركنار نباشد  به نظر می

می گذرد، به جه. ساية سنگین فضل و دانشی  المصدورنفثهنیم قرنی كه از شرآ استاد بر 

كه اين شرآ بر  وانندگان  ود اندا ته، اين  وانندگان را چنان به تسلیم و تبجیل واداشته 

ه رفع اشکاالت متنی و شرحی اين اثر ارجناک انديشیده اس.  از اين روی كه كمتر كسی ب

اس. كه نگارنده با وجود بضاعات مزجات، در اين وجیزه سعی بر ،ن نمود تا بعضی از 

ای گره از نکته ،غوامض اين كتاب را هدفِ گشادِ تیرِ مداقّ. نمايد و به زعم  ويش

همة اين جُهدُ المُقِلّ كه تقديم رف.، راقم سطور  فروبسته بگشايد  به قول محمّد منشی، با

داند؛ ولی از عهدة ،ن ه بر ذمّه كرده اس. نیز برتواند ،مد؛  ود را از سهو و  طا مبرّا نمی

 بِلُطفِهِ وَ اِحسَانِه 
 

 منابع فهرست 

  هاالف(کتاب

  ن  با ترجمة محمّد دشتی  تهران: مشرقینهج البالغه ( 1912علی بن ابی طالب )  1

 :تهران  زير نظر دكتر محمد دبیرسیاقی  نندراجفرهنگ آ(  1992 )پادشاه، محمد  2

   ام یّ

  به اهتمام محمّد قزوينی  تاریخ جهانگشای جوینی(  1931جوينی، عطاملک  )  9

  تهران: نگاه

    تهران: دانشگاه تهرانلغتنامه(  1911دهخدا، علی اكبر  )  4



 361 المصدوربر نفثه یزدگردیچند ابهام و خطا در شرح  یبررس                  97 یز و زمستانپای

   اسالمیّه :تهران  العرب هاالرب فی لغمنتهی  ( 1911  )صفی پور، عبد الرحیم  2

اهتمام سعید ه ب  اظم االطباءن فرهنگ ( 1911-1994  )ناظم االطباء، میرزا علی اكبر  2

  :  یّامنفیسی، تهران

  به تصحی  و شرآ امیر حسن يزدگردی  چاپ المصدورةنفث(  1912نسوی، محمّد  )  1

  دوم  تهران: توس

  با شرآ سّید شاهرخ موسويان  تهران: الماس ینخسرو و شیر( 1932نظامی، الیاس )  1

  دانش

 هاب( مقاله

«  بر ی نمودهای سبکی در نثر فنّی با تأمّل بر ،ثار برجسته(  »1913حجّ.، محمّد  )  1

 3-92  صص2  شمارة مجلّة پژوهشهای نقد ادبی و سبک شناسی

  دورة ششم  فمجلّة معار«  مروری در كتاب نفثه المصدور(  »1921راستگو، محمّد  )  2

 212-292  صص11و12شمارة 

نشرية «  مالحظاتی چند در باب تصحی  نفثه المصدور» ( 1941)قاضی طباطبايی،حسن   9
  پیوس. نفثه المصدور 11  شمارة دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه تبريز

 يزدگردی

«  خ موسويان؛ تألیف شاهرالمصدورةنفثتأمّلی در كتاب شرآ » ( 1934نظری، جلیل  )  4

 123-192  صص 21  شمارة مجلّة ،ينة میراث

 
 


