
نفثه المصدور : موضوع



مقدمه

خود را هله ی نخست سعی دارد مشكالتموضوع اصلی روایت در نفته المصدور حكایت حال نویسنده است و وی در و

ی کند لذا استاد مقدمه مسائل تاریخی را ذکر مبیان کند، در حین این تک گویی های درونی گاهی جسته و گریخته و بدون

کتاب سیرت در نفته المصدور بازگو کنند ازمینوی، عالمه قزوینی و دیگران برای این که سیر خطی روایت تاریخی را

.  جالل الدین و سایر تواریخ کمک گرفته اند

وقایع چند صدور را نوشته وه ق در زمانی که در شهر میافارقین اقامت داشته است، کتاب نفثه الم۶۳۲مؤلف در حدود سال 

مات و ها و سرگردانی های خود را و آالم و لطماهه می مقارن شكست نهایی و مقتول گشتن سلطان جالل الدین را و رنج 

انه و انشائی همراه با گله و شكایت به زبانی شاعرزجرهایی را که در غربت از دست این و آن چشیده است در قالب نامه ای 

نگاشته و فرستاده است « سعد الدوله و الدین»مصنوع و فنی بیان کرده و خطاب به شخصی به نام 



کتاب،یتاریخ-رواییسیرونویسندهتاریخینگرشرغمعلىالمصدورنفثهدر

رسالتدیواندرالاشتغبخاطرنویسنده.استافكندهسایهکتابسراسربرمتنادبیت

نسخظرایفودقایقبهشاهخوارزمالدینجاللسلطاندرباردرگریمنشیو

عربی،وفارسیزباندوهردراودانیشعرعربی،زبانبراوتسلط.استبودهواقف

شدهعثباقرآنیعلومدراوکنندهخیرهچیرگینهایتاوحكموامثالبهاواحاطه

نویسندهرنجومحنتروزگارازهنریوفنیبالغی،گزارشالمصدورنفثهمتنکه

باشدخوارزمشاهالدینجاللسلطانفراقدر



م آهنگین دارد و دور، کالاز میان آثار منثور فارسی، آثار نثر فنی و مصنوع، به ویژه نفثةالمص

بیرون و فارسیگاه برای حفظ این ویژگی واژگانی را به کار برده است که از عرف زبان

وسیقی درونی دیگر اینكه، او با کاربرد صناعات و استخدام م. مختص زبان فخیم عربی است

در . ایجاد کندنفسانیجمله ها توانسته است بر تأثیر سخن خود بیفزاید و در خواننده انفعال

تر به سمت ام بیشاین اثر، که نمونه ای از حدیث نفس و ادبیات غنایی است، جهت گیری پی

م و ابهام اده و به ایهاخود پیام است و همین آن را از قطب مجازی زبان به قلب استعاری سوق د

.کشانده است



ه و سجع و موازندر نقشة المصدور با روی آوردن به سخن آرایی و بدایع لفظی و مراعات 

رای عربی ثر صورتگقرینه پردازی، به طور کلی بر همان راهی رفته است که پیش از او در ن

، ظهیری انی، راوندیمتداول بوده و با آثار قلمدارانی چون قاضی حمید الدین بلخی، جرفاذق

چون ه نیز آثاریسمرقندی و سعد الدین و راوینی به خوبی هموار شده بود و در افق آیند

ه، نوع وزن با این همه، نمی توان از منظر سبک شناختی شیو. تاریخ وصاف را پیش رو داشت

اع، شیوه ها و بنابراین، شناختن انو. و حجم قرینه پردازی زیدری نسوی را مانند دیگران دانست

سا که در رد و بشگردهای قرینه پردازی، در بازشناسی بوطیقای نفثةالمصدور جای خود دا

.  بازشناسی آثار پیشین و پسین نیز مؤثر است
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