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1. Introduction
Persian-speaking poets and writers over the past centuries have left
very valuable texts for the benefit of all. Some of these works are truly
unique and unrepeatable. One of them is the very valuable book
Nafsat al-Masdour. The author of this book was "Shahab al-din
Mohammad ibn Ahmad,the secretary of Khurandizi Zidari Nesvi, the
secretary of Sultan Jalal al-din Kharazmshah. He joined the camp of
Sultan Jalal al-din and from 622 AH he became the owner of the
composition court of that warrior sultan and remained in this position
until 628 [the year of Jalal al-din's death]. He wrote the book Nafsat
al-Masdour with an ornate composition around 632 ". (Safa, 1364:
3/246)
One of the features of Nafsat al-Masdour book is that it has many
protesting sentences. Cyrus Shamisa writes in this regard, quoting
Amir Hassan Yazdgerdi: "In the sentence structure of the book, after
observing the verbal and spiritual innovations, it is as if the image of
the seven authors was intended. There are many protesting sentences
that sometimes make the word uneven and obligatory and possibly
convincing, and It makes the phrase so difficult to understand that it
forces him to re-read the sentence tow and three times to get the
meaning." (Shamisa, 1387: 142)
In the early fifties, the correction and annotation of the glorious book
Nafsat al-Masdour was completed by the efforts of the honorable
scientist Amir Hassan Yazdgerdi. The main question of the research is
whether there are still ambiguities and problems in Master Yazdgerdi's
comments on Nafsat al-Masdor? In response, it should be said:
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Despite the wise explanation and exemplary accuracy of Master
Yazdgerdi, due to the complexity and weight of the text of the book,
there are still some ambiguities and controversial points in this work.
2. Methodology
In the mentioned topics, the subject matter is discussed first; After
that, the opinion of the honorable commentator is mentioned, then by
the method of description and analysis and by referring to reliable
sources and expressing the argument, the preferred meaning and the
correct aspect of the article are explained.
3. Discussion
In this article, some of the explanations of Professor Amir Hassan
Yazdgerdi on Nafsat al-Masdour have been criticized and analyzed.
The author's purpose in writing this brief is to remove some of the
remaining ambiguities with the help of authoritative sources and
providing similar examples from other texts, and the necessary
arguments.
In this part of the research, about the nine articles from the text of the
mentioned book, which need to be reviewed from the perspective of
annotation, have been brought, and as mentioned before, an attempt
has been made to cite reliable sources and rely on the opinions of
experts and with the necessary discussion and evidence, it is provided
more accurate opinions on the mentioned mentioned issues. First, the
desired point is raised, then the opinion of Professor Yazdgerdi is
expressed, then the necessary critique and explanations are provided.
The material under review and evaluation is divided into three
categories: 1- Some cases are devoted to the description and
explanation of contents that have not been clarified in the description
of Nafsat al-Masdour; In other words, in such discussions, he
discusses about words from the text of the book Nafsat al-Masdour,
which the honorable commentator has explained in non-intended
meanings. 2- In some cases, the translation of some Arabic verses and
poems is criticized and analyzed; This topic is dedicated to Arabic
sentences that the commentator of the book Nafsat al-Masdour did
not translate correctly. 3- The last case is about the incorrect
reference of some of the verses that are used in the text of the book;
The narrator of Nafsat al-Masdour has mentioned about 24 cases in
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the margins of the mentioned book, referring to the verses of the Holy
Quran incorrectly. An attempt has been made to discuss and critique
in this article about the contrloversial points of the pages of the book
respectively.
4. Conclusion
According to the present research, the annotation of the book Nafsat
al-Masdour has been criticized and analyzed by Professor Yazdgerdi.
After critique and analysis of the points discussed and the use of
various sources and theories and the presentation of the necessary
arguments, the correct aspect of the discussions is presented, which
it's results are:
1). P. 6, Q 6: The word "leg" here literally means "height and length";
And it does not mean "hardship".
2). P. 16, Q 8: The verb "A'ana" in the above verse must be translated
into the past tense.
3). P. 19, Q 1: The word "Abkar" means victorious and destructive
blows in wars; Not in the sense of maidens.
4). P. 19, Q 5: The word "autar" [first] means "bows" or figuratively
"bow"; Not in the sense of malice.
5). P. 26, Q 5: The above verse means that: its walls had collapsed on
its ceilings; The irony is that it was completely destroyed.
6). Page 32, Q 8: The phrase in question must be edited and marked
correctly.
7). Pp. 66-65: The phrase in the sentence in question means that: in
those days of famine, due to the struggle for survival and to reach
bread, human lives were taken.
8). The number of verses in 24 cases is not reported correctly in the
footnote of the book.
Keywords: Criticism, Argument, Explanation, Nafta al-Masdour,
Zaidari Nesavi.
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نقدی بر تحشیة نفثةالمصدور ()1
( علمی –

پژوهشی) *

دکتر سیّد علی سهرابنژاد

1

چکیده
در اين مقاله ،توضیحات استاد امیرحسن يزدگردی بر نفثةالمصدور ،نقد و تحلیل شدهاسـ .بـا
وجود هنرنمايی عالمانة استاد يزدگردی ،به دلیل سنگینی و پیچیدگی متن كتـاب ،نکـاتی همچنـان
مبهم مانده بود ،كه نقد و بازكاوی شد :برخی مواقع ،شرح مفردات و جمالت فارسی در بوتـة نقـد
و پژوهش قرار گرف.؛ در پارهای موارد ،واژهها و جمـالت عربـی و قرینـی بحـب و بررسـی شـد؛
تصحیحِ برخی واژهها نیز نقد و ارزيابی شد؛ نشانهگذاری كه گاهی معنای جمله را به ناراستی سوق
می داد ،بررسی و اصالح شد؛ نکتة پايانی اين مقاله ،مربوط بـه ارجـان نادرسـ.م شـمارة بسـیاری از
یيات اس .كه در متن كتاب استفاده شدهاس .در مباحب يادشده ،نخس .مطلب مورد نظر مطرح
می شود؛ پس از ین ،نظر شارح ارجمند ذكرشده ،سپس به روش توصیف و تحلیـل و بـا اسـتناد بـه
منابع معتبر و بیان استدالل ،معنای ارجح و وجه درس .مطلب به عنوان هدف اصلی اين مقاله تبیین
میشود ضرورت انجام اين پژوهش ،ارزشمندی و برجستگی مـتن نفثةالمصددور بـه عنـوان منبـع
درسی برای دانشجويان مقطع دكتری رشتة ادبیات فارسی و برطرف كردن برخـی از اشـکاالت در
تحشیة ین اس.
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واژههایکلیدی :نقد ،استدالل ،تحشیه ،نفثةالمصدور ،زيدری نسوی.

 -1مقدمه
شاعران و اديبان فارسیزبان طیّ سدههای گذشته ،متون بسیار ارزشمندی برای
بهرهمندی همگان بر جای گذاشتند برخی از اين یثار حقیقتاً بیهمتا و تکرارناشدنیاند
يکی از ینها ،كتاب بسیار ارزشمند نفثةالمصدور اس .نويسندة كتاب نفثةالمصدور
«شهابالدّين محمّد بن احمد منشی خُرَندمزی زيدری نسوی مُنشی سلطان جاللالدّين
خوارزمشاه بود وی به اردوگاه سلطان جاللالدّين پیوس .و از سال  244هجری
صاحب ديوان انشاءم ین سلطانِ جنگجو شد و تا سال [ 246سال وفاتم جاللالدّين] در اين
سم .باقی بود كتاب نفثة المصدور را با انشاء مزيّن در حدود  294نگاش( » .صفا،
)422/9 :0922
از ويژگیهای كتاب نفثةالمصدور داشتن جملههای معترضة فراوان اس .سیروس
شمیسا در اين باره به نقل از امیرحسن يزدگردی مینويسد« :در جملهبندی كتاب ،پس از
مراعات بدايع لفظی و معنوی كه گويی وجهة همّ .مولّف بدان مقصود بوده اس ،.وجود
جملههای معترضة بسیار اس .كه گاه كالم را ناهموار و متکلّف و احیاناً معقَّد فرا مینمايد
و فهم عبارت را چنان دشوار میسازد كه وی را برای درياف .معنیِ مراد مجبور میكند تا
مطالعة جمله را دوباره و سهباره از سرگیرد » (شمیسا)024 :0962 ،
-1-1بیان مسئله
در اوايل دهة پنچاه ،تصحیح و حاشیهنويسی كتاب فاخرِ نفثةالمصدور به همّ .فرزانة
ارجمند استاد امیرحسن يزدگردی به پايان رسید پرسش اصلی پژوهش اين اس .كه یيا در
تعلیقات استاد يزدگردی بر نفثةالمصدور هنوز ابهامات و اشکاالتی وجود دارد؟ در پاسخ
بايد گف :.با وجود تحشیة عالمانه و دقّ .نظر مثالزدنی استاد يزدگردی ،به دلیل پیچیدگی
و سنگینیِ متن كتاب ،هنوز برخی ابهامات و نکات بحبانگیز در اين اثر به چشم میخورد
هدف نگارنده از نوشتن اين مختصر ،ین اس .تا با كمک منابع معتبر و یوردن
نمونههای مشابه از ديگر متون ،و استداللهای الزم ،اندک ابهاماتم باقیمانده را برطرف
سازد ابتدا نکتة مورد نظر مطرح ،پس از ین نظر استاد يزدگردی بیان میشود ،سپس نقد و
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توضیحات الزم ارائه می گردد ساختار مقاله بدين گونه اس .كه برخی از موارد به شرح و
تبیینِ مفرداتی اختصاص دارد كه در تحشیة نفثةالمصدور بهروشنی نیامدهاس .در چند
مورد هم به نقد و تحلیل ترجمة برخی یيات و اشعار عربی پرداخته میشود مورد پايانی
هم دربارة ارجان نادرس .شمارة برخی از یياتی اس .كه در متن كتاب بهكار رفتهاس.
سعی بر اين بوده تا نکتههای بحببرانگیز به ترتیب صفحات كتاب ،در اين مقاله مطرح و
نقد و تحلیل شود
 -2-1پیشینة تحقیق
تا كنون مقاالت و كتابهای زيادی دربارة كتاب نفثةالمصدور نوشته شده ،امّا در زمینة نقد
تحشیة استاد يزدگردی ،مقالههای محدود و معدودی نگاشته شدهاس .كه از اين قرارند:
 -0نخستین مقاله با عنوان «مالحظاتی چند در باب تصحیح نفثةالمصدور» متعلّق به
حسن قاضی طباطبايی اس .كه در سال  0926در زمان حیات مرحوم يزدگردی در نشرية
دانشکدة ادبیات و علوم انسانی تبريز به چاپ رسیدهاس.؛ البته شارح كتاب نفثةالمصدور،
اين مقاله را با نقد و بررسی ین در پايان كتاب یورده اس .در اين مقاله  39نکته از اين
كتاب ،مورد نقد و بررسی قرار گرفتهاس.
 -4مقالة دوم با عنوان «نقدی بر شرح چند جمله در نفثةالمصدور» از منصور نیکپناه
اس .كه سال  0942در مجلّة نثرپژوهی ادب فارسی به چاپ رسید در اين مقاله ،شش
نکته دربارة شرح و تصحیح استاد يزدگردی بر نفثةالمصدور ،نقد و واكاوی شدهاس.
 -9مقاله سوم با عنوان «بررسی چند ابهام و خطا در شرح يزدگردی بر نفثةالمصدور» از
سیّد شاهرخ موسوی اس .كه ین نیز در سال  0942در مجلّة نثرپژوهی ادب فارسی به
چاپ رسیدهاس .در اين مقاله 00 ،نکته از كتاب نفثةالمصدور ،نقد و بازنگری شدهاس.
با عناي .به اين كه نگارنده ،مقاالت يادشده را مطالعه كرده اس .و با مطالب ینها
یشنايی دارد ،به زحمات پژوهشندگان اين یثار ،ارج مینهد؛ امّا مقالة حاضر از نظر
محتوايی با ین ها كامالً متفاوت اس.؛ يعنی مطالبی را مورد واكاوی و تحلیل قرار داده،
كه در پژوهشهای مشابه ياف .نمیشود؛ نکتة ديگر اين كه در پژوهش های يادشده،
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عبارات عربی از نظر معنايی كمتر مورد نقد و ارزيابی قرار گرفته ،حال ین كه در اين
وجیزه ،عبارات عربی نیز مورد نقد و پژوهش واقع شده اس.
 -3-1ضرورت و اهمیّت تحقیق
با عناي .به نثر اديبانه و پرجاذبة نفثةالمصدور و در عین حال پیچیدگی و ابهامات ین و
مراجعاتم مکرَّر عالقهمندان ،بهويژه دانشجويان تحصیالت تکمیلی به اين اثر ،نقد و
بازكاوی تحشیة ین ،ضروری به نظر میرسد
-2بحث و تحلیل
در اين بخش از پژوهش ،حدود نه مطلب از متن كتاب نفثةالمصدور كه از منظر
تحشیه ،نیاز به بازنگری دارد ،یوردهشده اس .چنانچه پیش از اين اشاره شد ،سعی بر اين
اس .كه با استناد به منابع موثّق و استمداد از یراء صاحبنظران و با بحب و ادلّة الزم،
نظرات درس.تر دربارة مطالب يادشده ارائه گردد ابتدا نکتة مورد نظر مطرح ،پس از ین
نظر استاد يزدگردی بیان میشود؛ سپس نقد و توضیحات الزم ارائه میگردد
مطالب مورد نقد و ارزيابی به سه گونه تقسیم میشود -0 :برخی از موارد به شرح و
تبیینِ مفرداتی اختصاص دارد كه معنای ین در تحشیة نفثةالمصدور بهروشنی نیامدهاس.؛
به عبارت ديگر ،در اين گونه از مباحب ،واژههايی از متن كتاب نفثةالمصدور كه شارح
ارجمند در معانی غیر مورد نظر تبیین كرده ،بحب میكند -4در چند مورد هم به نقد و
تحلیل ترجمة برخی یيات و اشعار عربی پرداخته میشود؛ اين مبحب اختصاص دارد به
جمالت عربی كه شارح كتاب نفثةالمصدور ین را بهدرستی ترجمه نکردهاس-9 .مورد
پايانی هم دربارة ارجان نادرس .شمارة برخی از یياتی اس .كه در متن كتاب بهكار
رفتهاس.؛ شارح نفثةالمصدور حدود  42مورد در حاشیه كتاب يادشده ،ارجان به یيات
قرین كريم را بهنادرستی ذكر كرده اس .سعی بر اين بوده تا نکتههای بحببرانگیز به
ترتیب صفحات كتاب ،در اين مقاله مطرح و نقد و تحلیل شود
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 -1-2ص ، 9س5-7
« امّا چه كنم ،كه ايّام مصابرت در درازی گويی از روز محشر زاده ،و اعوامِ مهاجرت هم
باالیِ ساقِ قیام .افتاده :وَ إِنَّ يَوْمًا عمندَ رَبِّکَ كَأَلْفم سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ » (زيدری نسوی:0960 ،
 )2بحب درباره معنای واژة«ساق» در جمالت باالس .كه در حاشیة كتاب نفثةالمصدور
چنین تحلیل شده:
«اعوامِ مهاجرت الخ مراد از اين عبارت بر فرض صحّ .نسخه ،محتمل اس .چنین

باشد كه :سالهای مهاجرت در شدّت تعب و سختی و رنج با قیام .برابر افتاده و معادل
گشته اس .از «ساق» در اينجا ظاهراً شدّت و سختی اراده شده اس( .رک« :تفسیر مجمع
البیان» ذيل یية شريفة املْتَفَّ.م السَّاقُ بِالسَّاقِ (سوره  23یية ) 44ج 3ص 210و تفسیر ابو
الفتوح رازی ج 01ص 026-022ذيل یية مذكور) و از «هم باال»« ،هم قام ».مراد اس ،.و
در اينجا ظاهراً توسّعاً در معنی معادل و برابر بکار رفته اس( » .زيدری نسوی:0960 ،
)092
به داليل زير ،واژة «ساق» در اينجا به معنی«شدّت و سختی» نیس ،.بلکه مجازاً در
معنای «درازی و بلندی» یمده اس:.
 -0زيدری نسوی پس از حملهی مغول به ايران ،حقیقتاً مدّت طوالنی در حال
مهاجرت بوده اس.؛ بنابراين «اعوام مهاجرت» ،يعنی«سالهای مهاجرتم خود» را معادل ِ
طول قیام .شمرده اس.
 -4واژة «ساق» در عبارت مورد بحب ،هیچ ارتباط معنايی يا تلمیحی به یية شريفة
«املْتَفَّ.م السَّاقُ بِالسَّاقِ» ندارد زيرا اين یيه منحصراً دربارة حاالتم محتضر موقعِ جان دادن
اس .كه «دس .و پا میزند و دارد جان میكند و پا به پا میمالد و به يکديگر پیچیده
میشود» (طیب )913/09 : 0926 ،و ارتباطی با طول قیام.م كبری ندارد
 -9با وجود ینکه برای بیان سختی بعضی از امور ،به قیام .مثل می زنند اما در اينجا از
قیام ،.بلندی و طوالنی بودن زمان ین مورد نظر اس.؛ همچنان كه در جملهای قرينه در
یغاز همین پاراگراف ،زيدری نسوی صراحتاً به اين نکته اشاره دارد« :امّا چکنم ،كه ايّام
مصابرت در درازی ،گويی از روز محشر زاده » در متون شعری نیز گاهی از «بلندی و
طويل بودن قیام ».شعر گفتهاند؛ چنانکه مولوی سروده اس:.
«گناه اين بود افتادم به عشقی

چو صد روز قیام .در درازی »
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(زيدری نسوی)092 :0960 ،
 -2یيهای به دنبال مطلب مورد بحب یمده« :وَإِنَّ يَوْمًا عمندَ رَبِّکَ كَأَلْفم سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ»
يعنی« :يک روز نزد پروردگار تو همانند هزار سال از سال هايی اس .كه شما می
شماريد » (مکارم شیرازی)046 /02 :0922 ،
اين یيه نیز ،بر طوالنی بودن و درازنايی قیام .دالل .دارد حتّی برخی از مفسّران مانند
علّامه طباطبايی بلندای روز قیام .را بر مبنای یية ديگر قرین كريم ،پنجاه هزار سال می
دانند« :تَعرُجُ المَالئکةُ و الرُّوحُ فمی يَومٍ كانَ ممقدارُهُ خَمسمینَ اَلفَ سَنَةٍ» منظور از روزی كه
مقدارش پنجاه هزار سال اس ،.به طوری كه از سیاق یيات بر مییيد ،روز قیام .اس» .
(طباطبايی )6 /41 :0922 ،بنابراين ،در بحب يادشده ،طوالنی بودن زمان قیام .در نظر
اس .نه سختی و تعب ین
 -3در ادبیات فارسی ،برای واژة «ساق» و تركیبات مرتبط با ین ،نمونههای ديگری
وجود دارد كه بیانگر اين معناس .كه واژة ساق در چنین مواردی به معنای «بلندی و
درازی» اس:.
صائب تبريزی در بیتی كلمة «ساق» را به معنی «پايه و بلندی» به كار برده اس:.

گر بیفشارند پای خامه را ارباب فکر

زود با عرش برين هم ساق می گردد سخن

يا در بی .ذيل از امیر معزّی ،ساق در ساقِ[كسی] سايیدن ،كنايه از همقام .بودن،
همبلندا بودن:
بلند قدر تو اگر صورتی شود ب َمثَل

ز بس بلندی ،در ساق عرش سايد ساق
(دهخدا :0992 ،ذيل واژه ساق)

با توجّه به توضیحات مطرح شده ،كلمة «ساق» در اينجا مجازاً به معنای «بلندی و
درازی» اس ،.نه «تعب و سختی» بنابراين ،جملة « و اَعوامِ مهاجرت هم باالیِ ساقِ
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قیام .افتاده » را بايد چنین گزارش كرد :سالهای [طوالنی] مهاجرتم من ،برابرِ درازنای
قیام .اس.
 -2-2ص ،19س7-9
«طلسمی كه در مدّتم ششماهة غَیب ،.وزير «وَ أَعانَهُ عَلَیْهم قَوْمٌ یخَرُون» بر هم نهاده بودند،
بیک هفته بر هم شکس( » .زيدری نسوی)02 :0960،
شارح ارجمند ،عبارت قرینیِ «وَ أَعانَهُ عَلَیْهم قَوْمٌ یخَرُون» را چنین ترجمه كرده اس:.
«ياری میكنند او را بر ین ديگران » (زيدری نسوی)022 :0960،
پر واضح اس .كه فعل«أَعان» از نظر زمانی بر گذشته دالل .دارد ،امّا در حاشیه كتاب
به مضارن ترجمه شده ،اين در حالی اس .كه عبارات فعلیِ«بر هم نهاده بودند» و«بر هم
شکس ».در متن يادشده ،تاكید بیشتری بر ماضی بودن فعل«أَعانَ» دارد
مترجمان قرین كريم نیز اين مطلب را تايید میكنند:
«و كافران گفتند :اين [قرین ] چیزى نیس .جز دروغى كه [پیامبر] ین را از پیش خود
ساخته و ديگران او را بر ساختن ین يارى دادهاند،

» (انصاريان :0969 ،ذيل یيه)

« و كافران گفتند :اين (قرین) جز دروغى نیس .كه (پیامبر) خود بر ساخته اس .و
گروهى ديگر او را در ین يارى رساندهاند » (گرمارودی :0962 ،ذيل یيه)
« و كسانى كه كفر ورزيدند گفتند :اين (قرین) جز دروغى نیس .كه ین را خود
(محمّد صلّى اللَّه علیه و یله) بافته و گروهى ديگر (از يهوديان) نیز او را بر ین يارى
كردهاند!

» (مشکینی :0960 ،ذيل یيه)

 -3-2صص19-19
«كو ین پادشاه كه از سربازی بگویبازی نپرداختی؟! و از اَبکار و عُون ،اَبکار و عُونِ
حرب را شناختی؟ » (زيدری نسوی)06-04 :0960،
«اَبکار : 0/04 ،02/06-جمع بِکْر :دوشیزه ،دختر يا پسر مقدّمة االدب ،دوشیزه منتهی
االرب ،اينجا در معنی مصطلح كنونی بکار رفته اس( » .زيدری نسوی)932 ،0960،
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چنانکه گذش ،.استاد يزدگردی در بخش فرهنگ لغاتم كتاب نفثةالمصدور ،واژة
«اَبکار» را –كه دو بار در متن یمده -در هر دو مورد به يک معنا [= دوشیزه] یورده اس:.
حال ین كه چنین نیس .و «اَبکارِ» دوم ،معنايی متفاوت و جداگانه دارد داليل:
 -0فقط «اَبکارِ» نخس ،.به معنای دوشیزه يا دختر اس .و «اَبکارِ» دوم ،به قرينة
واژة«حرب» -در بخش پايانی جمله -جمع «بِکْر» ،به معنای ضربات برّنده و نابودكننده در
جنگهاس.؛ چنانكه در لغ.نامه هم اين معنا یمده اس:.
«بِکْرٌ ،بِالکسرِ ،أَی قاطعةٌ ال تُثْنَى و فمی الحَديبم :كانَ .ضَرباتُ علیّ ،عَلیهم السالمُ ،أَبْکاراً إِذا
اعْتَلَى قَدَّ و إِذا اعْتَرَضَ قَطَّ و فی روايةٍ :كان .ضرباتُ علیّ ،علیه السالمُ ،مبتکراتٍ ال عُوناً :أَی أَن
ضَربتُهُ كان .بِکراً يَقتُلُ بواحدةٍ ممنها ال يحتاجُ أَن يُعیدُ الضَّربة ثانیاً و العُون :جمع عَوانٍ هی فی
األَصلِ الکهلةُ ممن النساء و يُريدُ بها هاهنا المَثناة » (ابن منظور)60/2 :0466،

ترجمه« :بِکْر» ،به كسرة اول ،يعنی[ضربة] برّنده كه دو بار[در يک موضع] نباشد و در
حديب چنین یمده :ضربات علیّ علیه السالم ،برّان بودند ،ینگاه كه از باال مینواخ ،.از
باال به پايین نصف میكرد و وقتی به میانة پیکر میزد از میانه میبريد و در رواي .یمده:
ضربات علیّ علیه السالم ،مبتکرات بودند ،نه عُون :يعنی ضربة او قطعكننده بود و با يک
ضربه میكُش .و نیاز به ضربة دوم نداشتند و «عُون» :جمعِ عَوان ،در اصل به معنای زنِ
میانسال میباشد و در اينجا منظور «دوتايی» [دو ضربهای] اس.
 -4دلیل ديگر اين كه :واژة «عُون» در عبارت مورد بحب دو بار یمده ،در دو معنای
متفاوت كه شارح ارجمند در بخش فرهنگ لغاتم كتاب نفثةالمصدور به هر دو معنای ین
تصريح كرده اس« :.عون 0/04-در مورد اول ،جمع عوان :زن میانه سال

و در مورد

كرت پیشین
ﹼت از ﹼ
دوم ،بقرينة «حرب» ،جمع عوان :جنگی كه در ین قتال و كُشش هر كر
سخ.تر و هول خیزتر باشد

» (زيدری نسوی )243 : 0960،اين مطلب ،مبیّنِ ین اس.

كه واژة «اَبکار» -در بخش پايانی جمله -به قرينة «عُون دوم» [=جنگ پر كشتار] ،به معنای
ضربات برّنده و نابودكننده در جنگ اس .نه به معنای «دوشیزگان»
 -9واژة «اَبکار» در عبارتم نخس .با واژة «اَبکار» در عبارتم دوم ،صنع .جناس دارد
اين از شگردهای نثر فنّی ،بويژه نفثةالمصدور اس.؛ حال ینکه اگر اين دو واژه به يک معنا
یورده می شدند ،زيبايی و جاذبة كالم از دس .می رف.
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 -4-2ص،19س4-5
البِیضُ هَمِّی ال لَذَی البِیضِ الطُّلَی

و طملَابیَ االَوتار ُ ،ال االَوتار ُ
(زيدری نسوی)04 :0960 ،

ترجمة بی .باال در حاشیة كتاب نفثةالمصدور ،چنین یمده« :وجهة همّ .من ،شمشیر اس.
نه مالزم.م زنان سپید گردن و مطلوب من ،كینكشی اس .و خون خواهی ،نه(اشتغال
بنوای)تار » (زيدری نسوی)03 :0960،
بحب دربارة معنای كلمة «اَوتارِ» (اول) اس .برای واژة «اَوتار» معانی مختلفی در
كتابهای لغ .یمده اس .برخی ،واژة «اَوتار» را جمعِ «وَتَر» [به فتح تاء] یوردهاند« :وَتَر-
ج :اَوتار و وِتار :زه كمان وَتَر :طناب ،ريسمان ،تارهای یالت موسیقی ،قوس ،زِه ،چله،
پی » (معلوف )4094/4 :0961 ،و برخی« ،اَوتار» را جمعِ «وَتْر» و «وِتْر» [به سکون تاء]
دانستهاند« :وَتْر  ،وِتْر :انتقام ،فرد ج :اَوتار » (معصومی)906 :0924 ،
در بی .يادشده ،واژة «اَوتارِ» (دوم) به معنی (صدای) سازها و تارها ترجمه شده ،كه به
درستی یمده اس.؛ امّا «اَوتارِ» (اول) در ترجمه ،به «كین كشی و خون خواهی» معنی شده،
حال ین كه برای اين معنا ،در اين موقعیّ .جای تأمّل بیشتری دارد و بايسته و شايسته اس.
كه ین را به معنی «زه كمان» (يا زههای كمان) يا مجازاً «كمان» بگیريم داليل:
در كتاب نفثةالمصدور در موارد متعدّد ،جملههای پی در پی بر معنايی واحد يا مشابه
دالل .دارند؛ مصران اول بی .يادشده چنین یمده« :البِیضُ هَمِّی ال لَذَی البیضِ الطُّلَی»،
يعنی«وجهة همّ .من ،شمشیر اس .نه مالزم.م زنان سپید گردن» مصران دوم نیز معنايی
مشابه با مصران نخس .دارد ،يعنی در هر دو مورد ،بیان داشته كه او میل به خوشیها و
لذّات ندارد ،بلکه عالقه به ابزار جنگ و میدان نبرد دارد به عبارت ديگر بايد گف :.شاعر
در یغاز مصران اول ،واژة «بِیض» را یورده ،كه نام يک ابزار جنگی [= شمشیر] اس .و
همّ .خود را تماماً متوجّه ین دانسته اس.؛ با همین قرينه ،در اوايل مصران دوم نیز واژة
«االوتار» را ذكر كرده كه نام يک ابزار جنگی اس .و میبايس .به معنای «زهم كمان» يا
مجازاً «كمان» ترجمه شود تا زيبايی معنايی و قرينه سازی بی .محقق گردد
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شارح ارجمندم نفثةالمصدور در صفحه  031اشارهای به اين مطلب دارد كه پارهای از
مطالب صفحات 06و 04نفثةالمصدور به گونهای مشابه در كتاب تاريخ جهانگشای جوينی
یمده و جمالتی از ین را نقل كرده اس.؛ يکی از ین جمالت چنین اس:.
«طَرَب اَوْتار بر طَلَب اَوْتار ترجیح نهاده» و گفته اس(« .ايضاً  ،قس :ص  04س ، 3
مصران :و طالبی االوتار ال االوتار)» (زيدری نسوی)031 :0960،؛ اما ترجمهی احمد
خاتمی شارح جهانگشای جوينی دربارة جملة نقل شده از تاريخ جهانگشا چنین اس:.
«طرب تار را بر طلب زه كمان ترجیح داده بود » (خاتمی )491 :0962 ،بنابراين احمد
خاتمی نیز در جملة مشابه ،كلمه اَوتار را به معنی«زهم كمان» ترجمه كرده اس.
بنابر ینچه گذش .نتیجه میگیريم كه واژة «اَوتار» در بخش پايانی بی.م مورد بحب به
معنای «زهم كمان» يا مجازاً «كمان» اس ،.نه به معنای«كینكشی و خون خواهی»
 -5-2ص ،29س  : 5خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشمهَا (البقره ) 434:

ترجمة یيه« :افتاده بود بر كازهای ین» (زيدری نسوی)021 : 0960،
استاد يزدگردی در پاورقی بخش توضیحات نیز كلمة «كازه» را چنین شرح كرده اس:.
« كازه :بفتح زای نقطه دار ،مطلق منزل و خانه را گويند عموما و خانه ای كه مزارعان از
چوب و علف بر كنار زراع .سازند خصوصا و تاالر و عمارت را نیز گويند (برهان
قاطع) رک ( :لغ .فرس ،ص( » )246زيدری نسوی)021 : 0960،
بحب دربارة ترجمه واژة «عُرُوش» ،همچنین معنای تمام عبارت قرینی اس :.در
فرهنگهای لغ .برای واژة «عرش» كه جمع ین «عُرُوش» اس .معانی متعددی یمده از
ینجمله« :تخ ،.سرير پادشاه ،چاه ،قوام امر ،ركن چیزی ،سقف خانه ،خیمه ،سايبان ،هر
پوشش كه سايه افکند ،خانة مکه ،ريیس ،بزرگ قوم ،كوشک » (معلوف :0961،ذيل
واژة عرش) مفسّران غالباً كلمة «عُرُوش» در یية يادشده را جمع«عرش» به معنای سقف
خانه و عبارت «خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشمهَا» را به معنای ويرانی كامل خانهها و از بین رفتن اهل ین
ترجمه و تفسیر كردهاند؛ به گونهای كه نخس .سقف خانه فرو میافتد و در پی ین
ديوارها بر روی سقف فرو میريزد و اين نوعی ويرانی كامل اس .نظر دو مفسّر در اين
باره:
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«وَ همیَ خاوِيَةٌ عَلى عُرُوشمها :خاويه از خوى بمعنى سقوط ،و عرش بمعنى سقف اس.
يعنى سقف منازل قريه سقوط كرده بود يا جدار ین و ديوارها پس از سقوط سقف بر
روى سقف سقوط كرده بود ،اشاره به اينکه اين شهر بکلّى منهدم و خراب شده و تمام
اهلش هالک شده بودند كه حضرت عزير بر اين شهر عبور كرد » )طیّب)44 /9 :0926 ،
« عُرُوش جمع عرش در اينجا به معنی سقف اس .و خاويه در اصل به معنی خالی اس.
و در اينجا كنايه از ويران شدن اس.؛ زيرا خانه های یباد معموالً مسکونی اس .و خانه
هايی كه خالی می شود يا به خاطر ويرانی اس .و يا بر اثر خالی بودن تدريجاً ويران
خواهد شد » (مکارم شیرازی)442 / 4 : 0922
بنابر ینچه گذش ،.واژة كازها (يعنی خانه ها) نمیتواند ترجمة مناسبی برای كلمة
«عُرُوش» باشد؛ همچنین تعبیر «افتاده بود بر كازهای ین“ترجمة مناسبی برای«خَاوِيَةٌ عَلَى

عُرُوشمهَا» نیس.؛ زيرا چیزی خارج از یبادی بر روی خانهها نیفتاده بود ،بلکه پس از فرو
ريختن سقفها ،خود ديوارههای خانه ها بر روی سقفها افتاده بود و اين ،دالل .بر
ويرانی كامل دارد بنابراين درس.تر ین اس .كه «عُرُوش» را به «سقفها» ترجمه كنیم و
تمام عبارت قرینی را به گونهای ترجمه كنیم كه معنای ويرانی كامل را برساند ترجمة
درس.م چند مترجم از یيه:
«ديوارهای ین بر روی سقفهايش فرو ريخته (و اجساد ساكنانش پراكنده و پوسیده)
بود » (مشکینی ، 0940 ،ذيل یيه)
ترجمة ديگر« :در حالى كه ديوارهاى ین بر روى سقفهايش فرو ريخته بود »
(انصاريان :0940 ،ذيل یيه)
ابوالفتوح رازی نیز در تفسیر روض الجنان عبارت يادشده را چنین ترجمه كردهاس:.
«و ین افتاده بود بر سقفهايش » (رازی0216 ،ق )4/2 :
 -9-2ص  ،32س 7-9
«در ین میانه مرغِ نامهبر،

خبر رسانید كه پنجاه طُلب از اَطالبِ مالعینِ تاتار ،كَأنَّها اَركانُ

يَذبُلَ اَو همضابُ شَمام ،مانند سحاب كه لَواقمحِ لَواحمق ،ین را بسوابق در رساند ،بر قصدم
لشکر ،بر حدود ارمن گذشتند » (زيدری نسوی)94 :0960 ،
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دو نکتة ظريف دربارة ويرايش سطر دوم از نفثةالمصدور وجود دارد-0 :كسره درپايان
«لَواقمح» و اضافه شدن ین به لواحق؛ -4ويرگول پس از «لواحق»
دو مورد ياد شده ،موجب جابجايی اركان جمله و در نتیجه ،تغییر در معنای ین
میشود در ساختار تصحیح شده« ،لَواحمق» فاعل« ،لَواقمح» صف .مغلوب برای «لَواحمق» و
واژة «ین» مفعول به حساب مییيد و اينها ،ساختار نادرستی را تشکیل میدهند حال ین
كه میبايس .ويرگول ،میان دو واژة «لَواقمح» و «لَواحمق» بیايد و كسرة اضافی به «لَواحمق»
افزوده شود در اين صورت اس .كه واژة «لَواقمح» ،موقعیّ .فاعلیِ خود را در جمله
میيابد و واژة «ین» مضافٌ الیه میشود توضیح:
زيدری نسوی –نويسندة كتاب نفثةالمصدور -دستههای لشکر تاتار را كه به هم
میپیوندند و در نتیجه خون بیگناهان را بر زمین میريزند به تکهابرهايی تشبیه كرده كه
بادهای باروركننده [ :لَواقمح] ،ینها را به هم میرساند و پیوند میدهد و موجبات ريزش
باران را فراهم میكند در اين بحب تک یه بر بخش دوم تشبیه ،يعنی مشبّهٌ بهم مركّب اس.
در اين تصويرِ مركّب« ،لَواقمح» يعنی بادهای باروركننده يک جزء از تصوير اس .كه بايد
به صورت جدا نوشته شود؛ «سوابق» يعنی ابرهايی كه پیشاپیش مییيند و «لَواحمق» يعنی
ابرهايی كه در پیِ ین مییيند ،و نتیجة ینها يعنی قطرات باران ،هر كدام به عنوان اجزايی
جداگانه در نظر گرفته شود
در ويرايش سطر مورد بحب ،شارحِ ارجمند ،با گذاشتن كسرة اضافی برای«لَواقمح» ،ین
را با «لَواحمق» تركیب كرده و يک تركیبِ وصفی مقلوب به وجود یورده و نقشِ
دستوری«لَواقمح» را -كه در اينجا فاعل اس -.از بین برده و معنای جمله را دگرگون
كردهاس .با توجّه به اين كه «لَواقمح» در جملة باال فاعل اس ،.اين فاعلیّ .در قرین كريم
بهتر تشريح میشود:
وَ أَرْسَلْنَا الرِّياحَ لَواقمحَ حجر« :44/مىگويد :ما بادها را فرستاديم در حالى كه بارور

كنندهاند (قطعات ابر را به هم مىپیوندند و بارور مىسازند) » (مکارم شیرازی:0922 ،
)21 /00
«وَ أَرْسَلْنَا الرِّياحَ لَواقمحَ فَأَنْزَلْنا ممنَ السَّماءم ماءً (حجر )44 /و بادها را براى بارور ساختن
(ابرها و گیاهان) فرستاديم

نکتهها :كلمه «لَواقمح» از «لقاح» به معناى بارور كردن ابرها،
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از طريق پیوند ابرهاى مثب .و منفى اس .و يا به معناى بارور كردن گیاهان ،از طريق

انتقال گردههاى گیاهان اس( » .قرائتی)942 /2 :0969 ،
در كشف االسرار نیز به باد لواقح يعنی بارور كننده تصريح شده اس « :.بوق .ربیع
كه نظر حق بدنیا رسد و عالم بنازد[ ]،باد لواقح فرو گشايند ،بندهای بسته برگشايند ،عروق
اشجار را دهن باز كنند تا شاخه های ین از راه عروق یب كشد و میوه لطیف یرد »

(میبدی)901-00 /3 :0920 ،
بنا به ینچه گذش ،.عبارت مورد بحب در نفثة المصدور بايد چنین ويرايش شود:
« مانند سحاب که لَواقِح ،لَواحِقِ آن را بسوابق در رساند ،بر قصدم لشکر ،بر حدود
ارمن گذشتند » (زيدری نسوی)94 :0960 ،

معنای عبارت مورد بحب:

مانند ابرها ،كه بادهای باروركننده[ ،تکههای]بازپسینش را

به [تکههای]پیشین ،در رساند
 -2-7ص 95-99
«در وقتی كه جانی بنانی باطل میكردند ،و نَفْسی بفَلْسی ضايع میگردانیدند ضبط و
حمفاظ چنان مَدروس گشته ،كه حقّ و حُرم .گفتی در میان خلق هرگز نبوده اس» .
(زيدری نسوی)23-22 :0960 ،
شرح جملة نخس .در حاشیة نفثةالمصدور چنین اس« :.در وقتی كه جانی بنانی الخ:
تعبیرِ «نانی در بهایِ جانی يا در امزای جانی دادن» تعبیری اس .هم در زبان محاورة كنونی
و هم در ادب فارسی شايع و یشنا بگوش ،موالنا گويد :بگشاد حرمدانم ،بربود دل و جانم
ینکس كه بپیش او ،جانی به يکی نانی » (زيدری نسوی)432 :0960،
شارح ارجمند ،جملة «در وقتی كه جانی بنانی باطل میكردند» را چنین تعبیر و تفسیر
كرده اس« :.نانی در بهایِ جانی يا در امزای جانی دادن» اين تفسیر ،برای جملة يادشده،
رسا و مناسب نیس.؛ زيرا نويسندة نفثةالمصدور نمیخواهد بگويد كه در ین فقر و
فالك ،.مردم در پی ین بودند تا جانِ همنوعانشان را بگیرند ،و در امزای ین يک قرص
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نان به ینها پرداخ .كنند؛ [ناندادنی در كار نیس ،.بلکه سخن از جان گرفتن برای
رسیدن به نان اس].
به عبارت ديگر ،اين جملة نفثةالمصدور« :در وقتی كه جانی بنانی باطل میكردند» به اين
معناس .كه :چنان روزگار قحط و پریشوبی پديد یمده بود كه به دلیلِ تنازن بقاء و برای
رسیدن به نانی ،جان انسانی را میگرفتند؛ به عبارتی سادهتر به دلیل قحطی و برای زنده
ماندن ،نخس .جان فرد را میگرفتند ،سپس نانش را [= نه اين كه چیزی بدهند و چیزی
بگیرند]
 -9-2زيدری نسوی برای رونق بخشیدن به سخنِ خود در جای جای نفثةالمصدور به
یياتم مختلفی از قرین كريم استناد كرده اس .شارح ارجمند ،شمارة سورهها و یيات را
در پاورقی متن ،یورده اس.؛ امّا متاسّفانه در برخی از موارد ،شمارة یيات به درستی
گزارش نشدهاس ،.كه در ذيل مییيد:
نفثة المصدور

نادرست

درست

نفثة المصدور

نادرست

درست

 -0صفحه : 2

40/04

41/04

 -09صفحه:32

29/09

20/09

 -4صفحه :04

32/2

36/2

 -02صفحه:32

49/06

44/06

-9صفحه :02

01/2

00/2

 -03صفحه:32

29/06

24/06

 - 2صفحه:02

023/2

022/2

 -02صفحه:21

001/4

014/4

 -3صفحه :02

04/09

00/09

 -02صفحه:24

22/2

23/2

 -2صفحه :90

04/4

06/4

 -06صفحه:26

022/2

023/2

 -2صفحه:93

42/2

43/2

 -04صفحه:60

04/09

00/09
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-42/06

 -6صفحه :92

23/6

22/6

 -41صفحه:011

42/06

 -4صفحه :94

21/2

20/2

 -40صفحه:012

014/4

010/4

-01صفحه :94

20/6

21/6

 -44صفحه:000

31/06

24/06

 -00صفحه :94

26/2

24/2

 -49صفحه:042

33/3

34/3

 -04صفحه :23

003/00

002/00

 -42صفحه:043

92/3

90/3

49

 -3نتیجهگیری
بر اساس پژوهش حاضر ،تحشیة كتاب نفثةالمصدور به اهتمام استاد يزدگردی ،نقد و تحلیل
شدهاس .پس از نقد و واكاوی نکات مورد بحب و استفاده از منابع و نظريههای گوناگون
و طرح استداللهای الزم ،وجهة درس .مباحب ،ارائه شدهاس .كه ماحصل ین از اين قرار
اس:.
 )0ص ،2س : 2واژة «ساق» در اينجا مجازاً به معنای «بلندی و درازی» اس.؛ نه «تعب و
سختی»
 )4ص ،02س : 6فعل«أَعانَ» در یية «وَ أَعانَهُ عَلَیْهم قَوْمٌ یخَرُون» بايد به زمان گذشته ترجمه
شود
 )9ص ،04س : 0واژة«اَبکار» به معنای ضربات برّنده و نابودكننده در جنگهاس.؛ نه به
معنای دوشیزگان
 )2ص ،04س : 3واژة «اَوتارِ»[اول ] به معنی «زههای كمان »يا مجازاً «كمان» اس.؛ نه
به معنای كینهكشی
 )3ص ،42س : 3یية «خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشمهَا» يعنی ديوارهای ین بر روی سقفهايش فرو
ريخته بود؛ كنايه از اين كه كامالً ويران شدهبود
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 )2ص ،94س : 6عبارت مورد بحب در نفثة المصدور بايد چنین ويرايش شود « :مانند

سحاب که لَواقِح ،لَواحِقِ آن را بسوابق در رساند ،بر قصدم لشکر ،بر حدود ارمن
گذشتند»
 )2ص  :23-22عبارتم «جانی بنانی باطل میكردند» به اين معناس .كه :در ین روزگارِ
قحطی ،به دلیل تنازن بقاء و برای رسیدن به نانی ،جان انسانی را میگرفتند
 )6شمارة یيات در  42مورد ،در پاورقی كتاب به درستی گزارش نشدهاس.
فهرست منابع
الف) منابع فارسی
 0انصاريان ،حسین ( )0940ترجمة قرآن کریم چاپ دوم قم :یيین دانش
 4جوينی ،عالء الدين عطاملک ( )0962تاریخ جهانگشای جوینی .بـه اهتمـام و شـرح احمـد
خاتمی چاپ اول تهران :نشر علمی
 9خُرندمزی زيدری نسوانی ،شـهابالـدين محمّـد ( )1381نفثةالمصددور .تصـحیح و توضـیح
امیرحسن يزدگردی چاپ دوم تهران :انتشارات توس
 2دهخدا ،علیاكبر ( )0992لغت نامه دهخدا .زير نظر محمّد معین  03جلـد تهـران :سـازمان
لغ .نامه
 3رازی ،ابوالفتوح ( )0216تفسیر روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن .تحقیق:
محمّد جعفر ياحقّی و محمّد مهدی ناصح مشهد :بنیاد پژوهشهای اسالمی یستان قدس رضوی
 2شمیسا ،سیروس ( )0962سبکشناسی نثر .چاپ دوازدهم تهران :نشر میترا
 2صفا ،ذبیحاهلل ( )0929گنجینة سخن .چاپ چهارم تهران :انتشارات امیركبیر
 6طباطبايی ،سیّد محمد حسین ( )0922ترجمة تفسیر المیزان .ترجمه :سیّد محمّدباقر موسوی
همدانی  41جلد چاپ پنجم قم :دفتر انتشارات اسالمی جامعة مدرّسین حوزة علیّة قم
 4طیّب ،سیّد عبد الحسین ( )0926اطیب البیاان فای تفسایر القارآن .چـاپ دوم تهـران:
انتشارات اسالم
 01قاضــیطباطبــايی ،حســن (« )0926مالحظــاتی چنــد در بــاب تصــحیح نفثةالمصدددور» نشــرية
دانشــکدة ادبیــات و علــوم انســانی دانشــگاه تبريــز شــماره  62پیوســ .نفثةالمصدددور يزدگــردی
صص0-24
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 00قرائتی ،محسن ( )0969تفسیر نور .چاپ يازدهم تهران :مركز فرهنگی درسهايی از قرین
 04مشکینی ،علی ( )0940ترجمة قرآن کریم .چاپ اول قم :مركز طبع ونشر قرین جمهوری
اسالمی ايران
 09معصومی ،جهانگیر ( )0924جماع مکسّار .چـاپ اوّل بـیجـا انتشـارات فرهنـگ انقـالب
اسالمی
 02معلوف ،لويس ( )0961فرهنگ بزرگ جاامع ناوین (ترجماه المنجاد) .ترجمـه بـا
اضافات احمد سیّاح چاپ سوم تهران :انتشارات اسالم
 03معین ،محمّد ( )0923فرهنگ فارسی چاپ نهم تهران :انتشارات امیركبیر
 02مکارم شیرازی ،ناصر و همکاران ( )0922تفسیر نمونه .چاپ دوازدهم تهران :انتشارات دار
الکتب االسالمیه
 02موســويان ،ســیّد شــاهرخ (« )0942بررســی چنــد ابهــام و خطــا در شــرح يزدگــردی بــر
نفثةالمصدور» نشريّة نثرپژوهی ادب فارسی ،دانشکده ادبیّات و علوم انسـانی دانشـگاه شـهید بـاهنر
كرمان سال 40شمارة  22صص 030-024
 06موسوی گرمارودی ،سیّد علی ( )0962ترجمة قرآن کریم .چـاپ دوم تهـران :انتشـارات
قديانی
 04میبدی ،ابوالفضل رشید الدين ( )0920کشفاالسرار و عدّةاالبرار .بـه اهتمـام علـیاصـغر
حکم .چاپ پنجم تهران :انتشارات امیر كبیر

 41نیکپناه ،منصور (« )0942نقدی بر شرح چند جملـه در نفثةالمصدور» نشـريّة نثرپژوهـی ادب
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 0ابن منظور ،محمّد ( )0202لسان العرب چاپ سوم بیروت :دار صادر

