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 چکیده

نفثةالمصدور اثری است در نثر مصنوع و فنی که بنای آن بر آرایش سخن  و نناسخا الفخا  و میخانی     

باشخد  بخه رخوری کخه      قرار گرفته است. ای  اثر عالوه بر ارزش نارینی از لحا  ادبی نیز حخازز اهمیخت مخی   

خورد. یکی از مواردی کخه در ایخ  اثخر قابخل نوسخه اسخت  و خ          دبی فراوان در آن به چشم میهای ا آرایه

باشد. نو یفات در نهایت نصنّع بوده و نویسنده از اکثر نو یفات میمول در شیر استفاده کرده است و با  می

ر داده و کخال   هنرمندی خاص   نایع لفظی و مینوی و بیانی چون نشبیه و استیاره را در خدمت و   قرا

های خخود   دل خود را رنگ و بوی شیرگونه بنشیده است. زیدری نسوی در نفثةالمصدور بر آن بوده که درد

خنخدد و خورشخید چخون نخا       بینیم کخه گخاهی  خبی مخی     را با زبانی هنری بیان دارد  بنابرای  در ای  نثر می

گاهی روح چخون سخیمر ی بخه قخاب ع بخی      نازد   کند و  بی به مانند زاهدی به شا می پادشاهی رلوع می

پرد. در ای  اثخر گران خدر    گشاید و از قفس سسم به سایگاه ا لی خود می ای پر می رود و سان مانند پرنده می

مینتخه و  بنشی  و   را با هنخر آ  های بدییی و بیانی و شنصیت نوان مشاهده کرد که نویسنده با ویژگی می

 نثری زیبا خلق کرده است.

   زیدری نسوی  نو ی   هنرنفثةالمصدور :ی کلیدیها واژه

_________________________________________ 

 *دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علو  و نح ی ات سیستان و بلوچستان

Rashid.golafshani@yahoo.com 
 **ابواب سمیی آموزش و پرورش استان فارس )داراب(



 

  

 قدمهم

هخا   یابد. انسان ای است که در نهاد بشر سرشته شده است و به  ورت  ریزی نمود می نو ی  پدیده

شخوند   در م ابله با شادمانی و ناراحتی و همچنی  در رویارویی با ربییت و اشیا دچار احساسات منتلفی می

اس ظاهری آدمی دسخت  ای  نو ی  که در آن احساسات با حو»دهند.  و آن احساس را شرح و نو ی  می

« انگیزنخری  رخرز نو خی  اسخت.     گستران بزرگ سهان زیبانری  و دل اند در نظر بسیاری از سن  به هم داده

 (4: 7431) ورنگر  

باشخد. شخاعران و نویسخندگان در بیخان      های بیخان در ادب پارسخی  و خ  مخی     نری  شیوه یکی از مهم

ی کننخد و گخاهی   یفرسا زشتی و خوبی یا بدی موضوعات قلمکوشند نا در نشان دادن زیبایی یا  نو یفات می

هخای لفظخی    کنند و در ای  راه کخال  را بخا آرایخه    ای  گویندگان در بیانی ساده  آن را از آنچه هست  زیبانر می

 آرایند. می

در ح ی ت و    بیشتر در شیر کاربرد دارد  اما در آثار نویسندگان نیز نو یفات عالی قابل مشاهده 

ی  نواند آن را احساس کند. البته استفاده   به روری که در نظر خواننده   حنه آن در مجسم است که میاست

اند   برخی نویسندگان از  نایع شیری مثل استیاره  نشبیه  کنایه و سجع که به آن واژگان عربی را نیز افزوده

 اند. ر را پوشاندهنثر را از حالت ا لی خود دور ساخته و بر ن  نثر قبایِ ناسازِ شی

اند.  رب نظر از شاعران بزرگی کخه   گرا بوده رسد اکثر گویندگان نظم و نثر نا حدی و   به نظر می

اند  نویسندگانی به ویژه نثرنویسانِ فنی آثاری چون کلیلخه و دمنخه  م امخات     به و   مظاهر ربییت پرداخته

 نوان یافت.  یفات هنری قابل نوسهی را میها نو اند که در آن نامه را خلق نموده حمیدی و مرزبان

گخری م خا     اما در میان نثرهای مصنوع  نفثةالمصدور اثر زیدری نسوی از سهت  ورخیال و نو ی 

شخوند و   هر چند که کتا نارینی از نوع کتا علمی محسخوب مخی  »واالیی را به خود اختصاص داده است. 

ی مرسل نگاشته شوند  اما نسوی ایخ  کتخاب را کخه عخالوه بخر       اند و السر  باید به شیوه برای نفهیم و نفاهم

ی نارینی به لحا  بیان عوار  و احساسات هم م امی دارد به نثری مصنوع اما سنت دالویز و مخثثر   سنبه

 (737: 7437)شمیسا  « نوشته است.

فظخی و  نفثةالمصدور از شاهکارهای بدیع نثر فنی و مصنوع است کخه در آن پخس از مراعخات بخدایع ل    

ها بیشتر برای نزیی  کال  و زیبایی به  رسد  نو یفات اوست. ای  و   مینوی آنچه سالا نوسه به نظر می



 

  

مراد از سبک مصخنوع در نثخر   »دانیم که  ای به ارناب کشانده است. البته می کار رفته که البته نثر او را نا اندازه

یفات دور و  خ مینخوی و ارنخاب سخن  از راه نو    های روشی است که به ایراد  نایع منتل  لفظی و آرایش

 (333: 7431) فا  « دراز پرداخته است.

ی کتاب ارزشمند نفثةالمصدور نا حد زیادی به و   پرداختخه اسخت  در    با نوسه به ای  که نویسنده

 شناسی آن مورد بررسی قرار گیرد. ای  م اله سیی بر آن بوده نا او اب هنری و زیبایی

 

 گری هنرمند وصیفزیدری نسوی ت

الدی  محمد منشی خرندزی زیخدری نسخوی از نویسخندگان و منشخیان بخزرگ قخرن هفختم کخه          شهاب

) خفا   « شخود.  رده مخی ماز امهات کتا ناریخ و ادب پارسی ش»باشد. ای  اثر  نری  اثر او نفثةالمصدور می مهم

7431 :7737) 

یخی از  خنایع    بیهات و اسختیارات و پخاره  زیدری از نویسندگان متصنیی است که در نثر به ایخراد نشخ  »

شخیر لطیخ     گاه قطیات نثر خود را نا آسختانة رود که  پردازد و در ای  راه با چنان نوانایی پیش می شیری می

 (7737)همان: « رساند. می

نثر فنی به دنبخال   نویسندة»باشد.  دگان نثر فنی مینری  ابزار نویسن دانیم و   از مهم رور که می همان

( در نفثةالمصدور کخه نثخری نخارینی بخه     11: 7437)شمیسا  « یی است که بتواند و   کند.  ت یا بهانهفر

شود و نویسنده به همخان   ای برای ابراز هنر در ف  نثرنویسی محسوب می رود نیز موضوعات وسیله شمار می

در ری عبارت از »ست. زیدری داده به آراستگی کال  نیز نوسه داشته ا اندازه که به مسایل نارینی اهمیت می

)خطیبخی   « کنخد.  آید  برای بیان مضامی  و میانی و نو یفات شیری استفاده مخی  کمتری  فر تی که پیش می

7431 :344) 

با ایهامی زیبخا شنصخیتی پنداشخته کخه     یکی از او اب زیبای نسوی شرح و بسط قلم است. او قلم را 

گرفتخه    آمخد  شخد  نخا ایخ  دو روی نیخز زبخان در میخان      » :یی داردسزا دازم در حرکت است و بر کارها نأثیر به

( او ای  دورویی و ریاکاری قلم را در او خاب منتلفخی بیخان    7: 7437)زیدری  « سالمت پایْ بر کران نهاده.

اسوفیسخت کخه نخا    » :دهخد  داشته است و با استفاده از ا طالحات علم نحو نو ی  سالا نوسهی انجا  می

 (4( و همچنی  )ر.ک: همان: 4)همان: « او  حیی نباشد.مشتق نشود کال  



 

  

زیدری در انشای ای  کتاب  لفظ را برسستگی خا ی بنشیده و گاهی آنچنان در لفاظی  رق شخده و  

لفظ کخه  »گوید:  نر شده است. دکتر حسی  خطیبی در ای  زمینه می رنگ ای داشته که مینا کم به آن نوسه ویژه

رفت به ندریج بر مینی پیشی گرفت و به  خورنی درآمخد    موازات آن پیش میننست دوشادوش مینی و به 

  امانخد و آرایخش کخال  و انتنخاب الفخ      لی خود دور می که حتی در میانی نارینی نیز  نویسنده از هدب ا

: 7431)خطیبخی   « مت ارن و متناسا و استیمال  نایع لفظی و بدییی را بیش از بیان مینخی در نظخر داشخت.   

ت داده  مینا نیز خود را رسد؛ محمد منشی در عی  حالی که لفظ را ارسحیّ ما با نما  وسود به نظر می( ا347

 دهد. نشان می

ی نفثةالمصدور نشبیه را ابزاری نیکو برای نو ی  دیده و از آن به خوبی بهره برده است. در  نویسنده

رسخد. او در   ها در نوع خود بدیع بخه نظخر مخی    بهش ها و وسه به ادات نشبیه را ذکر کرده و مشبه  اکثر نشبیهات

شبه را پریشانی ذکر نموده است و  ی او را به دستگاه کفشگران مانند کرده و وسه نو ی  خط نحوی  نوشته

خطخی چخون دسختگاه کفشخگران پریشخان       : »دار دانسته است همچنی  عبارات او را چون هذیان شنص نا

 (73: 7437)زیدری   «عبارنی چون هذیان محمو  نامفهو .

« یخد. د نیران نانخار چخون عکخس دریخا مخی      حرا از »کند:  گونه و   می او آنش نانار در شا را ای 

 (4( همچنی  )ر.ک: همان: 43)همان: 

ای که در نثرهای فنخی بخه رخور کخل از      در ح ی ت میانی و فی بی  نظم و نثر مشترک است به گونه

شود. نو یفات شخیرگونه در برخخی نثرهخا چخون نفثةالمصخدور       ه میهای لفظی و مینایی شیر استفاد ویژگی

نثخر بخابی از ابخواب و فنخی از فنخون شخیر       »آورد که گفت:  خلدون را به یاد می آن در زیاد است که سن  اب 

کوب نیز در ای  بخاره   ( دکتر زری 457: 7431)خطیبی  « گشت که با آن سز در وزن عروضی نفاونی نداشت.

رو از  کند از مرز نثر خار  شود و خود را به شخیر نزدیخک کنخد. از ایخ      ر فنی در واقع سیی مینث»گوید:  می

 (31: 7435کوب   )زری « و نو یفات شاعرانه سنت برخوردار است.نشبیهات 

های کالمی برای و خ  بهخره بخرده اسخت. یکخی دیگخر از ایخ          کتاب نفثةالمصدور نیز از اکثر زیبایی

نثر او را زیبا نموده است. او از انواع منتل  سناس در بیان مضخمون خخود اسختفاده    سناس است که    نایع

کوب شخده  یمخانی در   ا  لگدعِظا  را عِظکوب افتاده   رؤوس را رووس در پای»کرده است. در ای  اثر آمده : 

 (4: 7437)زیدری  « گیر آمده  خناسر با حناسر اِل  گرفته.قرابِ رقاب سای



 

  

رسخد   باشد. به نظر می اند  و   روز می که اکثر شاعران و نویسندگان بدان پرداختهیکی از نو یفات 

ها رلوع خورشید است که در ای  زمینه شاعران  نهایت زیبایی همراه با ننیخل را بخه    یکی از زیبانری  و  

انخد.   اشخته اند و همچنی  نثرنویسان نیز در و   خورشید و روز و  بی کالمی شیرگونه بیان د وسود آورده

ی ظلمانی را از پیش برداشت و سمال روز  وار کلّه افروز مشاره چون  بی سهان»در کلیله و دمنه آمده است: 

(و همچنی  در م امات حمیخدی  و خ  روز و   13: 7431)نصراهلل منشی  « روش  را بر اهل عالم سلوه کرد.

( اما آنچه در نثر نفثةالمصخدور اهمیخت   41: 7433شا با کنایات بدیع قابل نوسه است. )حمیدالدی  بلنی  

 دارد آن است که نو یفانش کمتر مشابهت با کتا دیگر دارد.

کنخد. او   روز را بخه زیبخایی و خ  مخی      زیدری با بهتری  ابزار  ورخیال یینخی اسختیاره و نشخنیص   

ری ظال  بردریخد   نیلوف ةشیاع کرن قیری از روی سهان درکشید  اسنّةی سپیدکار چادر  چون سپیده»گوید:  می

: 7437)زیخدری   « سپیدی  بر سای نشسخت.  ة بی با هم ةی  در سهان گرفت  خنددسر ةد  با هم د  سپیده

37) 

« گذرد. شود و گاه از حد شیر نیز در می نری  نظایر خود در شیر  برابر می و   در نثر با فنی»گاهی 

به آن بدیع باشد  زیبانر به نظخر   ه باشد که مشبه( مادامی که ای  او اب با نشبیهی همرا454: 7431)خطیبی  

دانیم نشبیه و   چیزی به چیخز مشخابه    رور که می نوان نزیی  را به خوبی مشاهده کرد. همان رسد و می می

باشد  حال اگر ای  مانندگی ذه  را درگیر کند و به ننیل وادارد  بهتخری    از یک نظر یا از سهات منتل  می

خرشخید  »گونه نو ی  همراه با نشبیه به زیبایی بیخان شخده اسخت:     در نفثةالمصدور ای نو ی  خواهد بود. 

چون ورق بزرسمهر از مطلع شرقی برنافخت  زاهخد    روار رلوع کرد  مه نوشیروان از کوه شه ةچون کاله گوش

ان: ( و همچنخی  )ر.ک: همخ  34: 7437)زیخدری   ...« پگاه خیز  بی بر قسیس سیاه گلیم شا استیال یافخت   

717) 

رسد نو یفات و نصویرآفرینی با روحیات و درون نویسنده در ارنباط است. ای  مسخلله در   به نظر می

 باشد به روری که نو یفات زیدری با نألمات روحی او گره خورده است. نفثةالمصدور قابل مشاهده می

در نو یفات ربییی او نأثیر  رانده های که بر زبان می هایی که نویسنده گرفتار آن بوده و درد دل سنتی

سخر   هخای سخردمهری و د    مست یم گذاشته است. به رور مثال در و   روز  مناسا بخا حخال خخود از واژه   

به ندریج دهخ    دسر د  ةسحرگاهان که نفس سر به مهر  بی سردمهری آ ازید  سپید»استفاده نموده است: 

 (33)ر.ک: همان:  ( و همچنی  در و   مظاهر ربییت.34)همان: « باز کرد.



 

  

دارد و در برخخی   ها گاهی کوناه و مو وب را به اختصار و با یک مضمون بیخان مخی   در ای  اثر و  

پردازد و در آن با سمالت ادبخی از نمثخیالت و    ساها بسیار روالنی است. گاهی در یک  حنه به نو ی  می

دانیم زیدری در ضم  بررسخی نخاریخ     یهای شیری بهره برده است. همان رور که م نشبیهات و دیگر زیبایی

ع نألی  نموده اسخت و همچنخی  در     و نصنّدست به نو یفات شاعرانه زده و ای  و   را در نهایت نکلّ

کشان بخا ماخاری چخون حخال      خود را پیاده و پای»ها  حاالت خود نویسنده ذکر شده است:  بسیاری از و  

 (51)همان: « ت.بنیل  ننگ و ناریک انداخ ةزده و حو ل محنت

های عربخی   المثل های ای  اثر استفاده از آیات و احادیث یا ضرب یکی از نکات سالا نوسه در و  

  باشد. گاهی آیات قرآن را در یک سمله به  ورت عربی و فارسی آورده و گخاهی نو خیفات بخه واسخطه     می

 حدیثی یا مثل عربی محدود شده است.

عراص امخاک  فخردوس آسخا:    « شها.رُعلی عُ خاویةٌ»نی  سنّت  فت: حدایق و بسا»در ای  کتاب آمده: 

ی  ی قخرآن نکمیخل کننخده    ( و در برخی موارد آیخه 774( و همچنی  )ر.ک: همان: 43)همان: «« فاً.قاعاً  فص»

سخای  « آوی الی سبل ییصخمنی مخ  المخا    سَ»وسود را به سودی  ةکشتی شکسته بست»ی فارسی است:  سمله

 ( 47)همان: « داده.

گونخه کخه بخا مینخی       شیری آن یها کند  بلکه با روش   مو وب را چنان که هست و   نمیزیدری

ی خاص نویسندگان نثر فنی بر ا ل رسحان و   بخر   شیوه»پردازد. زیرا  نناسا بیشتری دارد به و   می

سپس و   را مفصالً کنند نا به و   برسند و  خبر است. به ای  مینی که خبر را ن ریباً به اختصار بیان می

 (11: 7437)شمیسا  « دهند. شرح می

پخردازد و منظخورش آن    گوینده به شرح سززیات وقایع یا مناظر و اشناص می»در برخی از نو یفات 

 دهخا مشخهو   های بسیار حساس عکاسی همه چیز را بدون نوسه بخه زیبخانر سخاخت  آن    است که مانند دوربی 

ل بخا ننیّخ  را گونه نیسخت  زیخرا او منخاظر     وش زیدری در نفثةالمصدور ای ( اما ر5: 7431) ورنگر  « سازد.

گویخد:   الدی  مخی  خویش دیده و حوادث را با ایها  و ا راق بیشتری بیان داشته است. در نو ی  سپاه سالل

)زیخدری   « آنکه نیغ در میغ نشاندی و به شمشیر در روی شیر برفتی و به خرچنگ وقت سنگ بتخاختی و... »

گفتی سکندر در میان »دهد:  الدی  را نیز با استیاره و نلمیی به زیبایی شرح می ( گرفتار شدن سالل33: 7437

ی نجات خیخره  خرمهخره گخرد     ظلمات گرفتار و آب حیات نیره  مردمک چشم اسال  در محجر ظال  و دیده

 (14و  31( همچنی  در و   سالل )ر.ک: همان: 34)همان: « دُر یتیم سلطنت حمایل گشته ...



 

  

لخی دارد و همخی    ی ننیی بدون کمک از مجاز و نشبیه به خخودی خخود سنبخه   »گری  و   و نو ی 

( اما نو یفانی وسود دارد کخه بنخای   47: 7451)شفییی  « آورد. آوردن  فت است که نصویر را به وسود می

هایی اسخت کخه اشخیا و دیگخر چیزهخا در ذهخ         ی نمودار دارد و آن حالت آن بر نشبیه است و ای  آثار سنبه

ی آن  خبخر را همخراه بخا نشخبیه      سخت کخه نویسخنده   آورد. نفثةالمصدور نیز از ای  دسته آثار ا گوینده پدید می

شمع مجلس سلطنت را »دهد:  گونه شرح و و   می الوقوع از بی  رفت  پادشاهی را ای  آورد. خبر مح ق می

خا از پای درآورده  بالرک هندی به برگ هنخدبا منخثلم گشخته     سا را رُالن بیخ آور رَثهپروانه نشانده است  و 

 (14: 7437)زیدری  ...« 

« کش  هر یک از قوانی  ربییت  خود نوعی بیداری است  نوعی نجربه اسخت  نخوعی شخیر اسخت.    »

بهار به عنوان یکی از زیبانری  مضامی  ربییت مورد نوسخه نویسخندگان منتلفخی    فصل ( 44: 7451)شفییی  

را بخا حرکخت و    نوانند  ایخ  و خ    ها می اما کمتر کسانی از آن»و بسیار مورد و   قرار گرفته است. بوده 

 (775)همان: « حیات همراه کنند.

سخان اسخت و آن    بنشخی و شنصخیت دادن بخه موسخودات بخی      ای  حرکت و پویایی در ح ی ت سان

کند و از رهگذر نیخروی ننیخل خخویش     سان ربییت می نصرفی است که ذه  شاعر در اشیا و در عنا ر بی»

 (775)همان: « بنشد. ها حرکت و سنبش می بدان

ی بهار شرح داده با آثار دیگر متفاوت است. نو ی  او همراه  نچه زیدری در نفثةالمصدور دربارهاما آ

در اول بهار که  زاله و بره در یخک مرنخع استمخاع یابنخد  عیخار      »با ایها  و نشنیص بسیار قابل نوسه است: 

 (33: 7437)زیدری  ...« ان سپید گلیم درهم پیچد  هنشی  برب با سر کوه رود  و فرّاش نسیم بساط س راه

هر ربییی دیگر یینی نا  ستارگان به و ّافی پرداخته و ع ایخد قخدما   ازیدری همچنی  با استفاده از مظ

بالید  مریخ را اگر خطّ امخان   خواندند می خسرو سیارگان را اگر بنده می»را در ای  شرح نیز بیان داشته است: 

زن بود  و ماه را نا برید درگاهش گویند   خوانند  دایم قلم ضرنش مینازید  عطارد را نا دبیر ح نوشتند  می می

 (53)همان: « روزی قد  زن. شبانه

به حدی اسخت کخه   »ای دارد و آن  رور که گفته شد و   در نصویرسازی اهمیت قابل مالحظه همان

دنخد کخه بهتخری  و    انخد و میت   بیضی از میا ران مخا آن را بخر انخواع نشخبیه و مجخاز و اسختیاره برنخری داده       

نوان گفت که  ( در عی  حال می47: 7451)شفییی  « نری  وسایل بیان نصویری آوردن او اب است. شایسته

نری   ور در متون  استیاره است و هرگاه استیاره ابزار ا لی و   قرار گیرد  نو یفی زیبخا   یکی از خیالی



 

  

مکنیه   بر و وقار را اشنا ی پنداشته کخه عنخان   ی  خواهیم داشت. زیدری نسوی آن منشی یگانه با استیاره

نیر بارانِ  بر نیز چون لگا  زی  محنت دید  یکباره عنان برنافت  و وقار چون »اندازند:  نابند و سپر می برمی

 (777: 7437)زیدری  « آن آفت مشاهده کرد  بکلی سپر بینداخت.

ند و بدان روح ببنشد و آن را قابل و خ   کوشد ربییت موسود و نما  اشیا را زنده و پویا ک هنر می

های آن  حنه را در ذه  خود  ای را در م ابل خواننده مجسم سازد  ویژگی کند. نویسنده برای ای  که  حنه

نوانخد در ال خای    دهد و کسی می کند و بید با امکانات خاص زبانی آن را در اختیار خواننده قرار می مرنا می

ها آن بیان  نه و نصویر و   شده را به رور مشنص و دقیق با نمامی ویژگیای  مطلا موفق باشد که  ح

 کند.

پردازد و نو ی  در ح ی ت نوعی هنرآفرینخی   نویسنده با به کارگیری عنا ر خیال به نصویرگری می

هخای او   ی هنرآفری  که البته  هم با چگونگی نفکر و هم بخا چگخونگی نصویرسخازی    ررز بیان اندیشه»است. 

ی هنرآفری  و نصاویری کخه   مست یم دارد  سبک نا  گرفته است. سبک کل واحدی است که از اندیشه نسبت

 (13نا:  پور  بی )آریان« آید. سازد  پدید می ی خود از مواد حسّی می او برای اندیشه

های سبکی زیدری در نفثةالمصدور و خ    نری  ویژگی به رور کامل مشهود است که یکی از برسسته

کند  ا راق اسخت. ا خراق در ح ی خت مبالاخه در  خفتی       شد و یکی از عنا ری که او اب را هنری میبا می

نخر از خیخال و    ی یک نصویر است  نصویر در مینی وسیع ا راق ارازه»شود.  ی چیزی داده می است که درباره

یک  خورخیال کخه   ( عنصر ا راق به عنوان 711: 7451)شفییی  « ایماژ  یینی بیان یک حالت یا یک و  .

ی مالعخی    شود. زیدری آمدن و حمله های بیان هنرمندانه است در ای  اثر نیز دیده می از نیرومندنری  ویژگی

مانند سحاب که لواقیِ لواحق  آن را به سوابق در رساند  »دارد:  گونه بیان می نانار را با ا راق همراه سجع ای 

 (44: 7437)زیدری  « ز شواهق سوی هامون راند.یا سیالب که نوانر امداد  واعق  آن را ا

گویند. در ایخ  نخوع نثخر بخه نو خی        می« نامه شکست»در ف ّ نثر  نوعی نوشتار وسود دارد که به آن 

گونه نیخز عنصخر ا خراق و     شود که البته در ای  لشکریان دشم  و قدرت و کارآیی و شهامت آنان پرداخته می

هخا   نامخه  نخوان سخز  شکسخت    ی نانار آمده کخه مخی   گران در نیز مباحثی دربارهمبالاه مشهود است. در ای  اثر 

باشند و سپاه ایخران   دانست  به ای  نرنیا که ماوالن با واژگانی چون ع اب  نهنگ و ارقم در حال حمله می

نهایت  شود نشبیه و استیاره همراه می  برد. البته ای  نو یفات مادامی که با سناس  سجع در  فلت به سر می



 

  

سخانِ شخکر در آهنخگ و     عُ ابِ عِ اب در شتاب و مجلس اعلی در شراب  نهنگ»دهد:  هنرمندی را نشان می

 (37-31)همان: « رنگ.ایشان در نوا و آهنگ  اَرقم آفت در قصد سان بیدرنگ و ایشان در زخمه و نَ

آن چنان ربییخی  ی نصاویر در نفثةالمصدور محسوس و ملموس هستند و  برخی عنا ر نشکیل دهنده

ی  ی هنری نویسنده اند. در واقع و    شکل ظاهری و قابل لمس اندیشه ت پیدا کردهاند که عینیّ و   شده

 نر شده  بهتر مورد قبول خواننده قرار گرفته است. ای  اثر است  بنابرای  هر چه نصویرآفرینی او قوی

ی شیر به و   میانی  مرزیات به شیوهنثر فارسی عالوه بر و   محسوسات و »البته باید گفت که: 

( در نثر نفثةالمصدور میانی  یرحسی مانند روح  ع بخی  414: 7431)خطیبی  « پرداخته. ع لی و  یرحسی می

ی ِ عن خای روح از عَخ  »ها هم حسی نیستند مورد و   قرار گرفته اسخت:   و سان با نشبیه به چیزهایی که آن

« پخرد و...  نشی  سان  از قفصِ ننگِ قالا  به بر  ا لی می درهما  سِ  حَرود  بی میخانه به قاب عُ ای  عاریت

 (31: 7437)زیدری  

کند مانند و   سهان و سخپهر   ی خا ی را منت ل می نصاویر در ای  اثر گاهی ال ایی هستند و اندیشه

ی  مزیّخ  مهخر   از ارنفاع خرم  سپهر برخورداری مجوی که ناپایخدار اسخت. از عخ   »گوید:  که در آن مورد می

)همان: « نند فلک را هیچ رایض بر وفق مرا  را  نکرده است... ةکم عیار است. کر یکیسه بر مدوز که سوزای

ای خاص را در بر دارد  مد نظخر نویسخنده بخوده     اعتباری دنیا که اندیشه شود بی رور که مشاهده می ( همان33

باشد. مانند نو ی  سردی  و ننها و   برای و   میای را در خود ندارد  اندیشه  است. اما گاهی نصاویر

سا از حل ازرار هنوز دور  و مخزا  سخرد    کردند  دست  با آن نصارای برد بر سنت حواریان گازری می»هوا: 

 (717)همان: « ربییی از اعتدال ربییی برقرار نفور.

د ذ  قرار دهد از ایهامات مثل  نفثةالمصدور در هجو نیز استاد بوده و هرگاه که خواسته کسی را مور

گری پرداخته و  فات منتلفخی را   و کنایات و نیابیر  یراخالقی استفاده کرده است. او در هجو نیز به و  

زما  بسخط  »گوید:  الدی  می به اشناص مورد ذ  نسبت داده است. به رور مثال در هجو اونرخان  دایی سالل

خدّاع را بر شخیران مصّخاع و دلیخران قخرّاع فرمخان روایخی و        وباهثی  نه مردی نه زنی  داده و رو قبض به منن

 (11و 11( و همچنی  )ر.ک: همان: 41)همان: « کارفرمایی اثبات کرده.

هدب از نثر فنی  ننست نناسخا لفظخی و آرایخش کخال  و سخپس وسخیت       »همان رور که گفته شد: 

( 11: 7431)خطیبخی   « فظخی و ارکخان زینتخی.   ی ا راض و میانی است با استفاده از  نایع ل بنشیدن به دایره

ها استفاده کرده است. او میخانی انخدک را بخا الفخا       ی ای  نثر زیبا نیز هر کجا نوانسته از ای  آرایش نویسنده



 

  

گویخد:   ی خرابی شیر خوی با استفاده از پارادوکس و استیاره نهکمیخه مخی   شماری بیان داشته است درباره بی

د خراب آباد خوی که چندی میماران نانار به نخازگی بنخا نهخاده بودنخد  و گخل آن نخا       چهار روز راه نا م ص»

( و همچنخی   34: 7437)زیدری  « بیشتر پاید به خون دل سرشته و اساس آن نا بسیار ماند بر استنوان نهاده.

ر آن ور  مروسی که  زال آفتاب چهره د»دهد که:  در و   آذرباییجان با درد و روانی خسته داد سن  می

داشتی   ُراب ناریک روی در او نشسته. ... ریاض رسانیق انیق  محطّ مجانیق شده  به سای هر شاهدی کخه  

 (711ی پرگری )ر.ک: همان:  در نو ی  ع به و نیز (35-33)همان: « دیده بود   نابوت شهیدی نهاده.

ع مرگ است. نویسخندگان و  یکی دیگر از مضامینی که زیدری در ای  اثر به و   آن پرداخته  موضو

ی محمد منشخی زیخدری در ایخ  بخاب سالخا       اند اما اندیشه ی مرگ داد سن  داده شماری درباره شاعران بی

است. او از مرگ هراسی ندارد و همه سا عنوان نموده که مخرگ حخق اسخت و راه گریخزی از آن نیسخت. او      

عار و ننگ نگردانخی  چخه    ةکه خود را نشان چون خدنگ مرگ هر آینه بر سان خودنی است آن به»گوید:  می

« باید زیسخت.  دانی که در ای  رباط خراب اگر بسیار بمانی خ نمانی و در هیچ حساب نی که سالی چند می  می

 (51و  45( و نیز )ر.ک: همان: 31)همان: 

حسرت و دلخی پخر خخون امخا بخا       ازیدری در نو ی   فلت و بر باد رفت  پادشاهی به دست ماول ب

به نامات خسروانی از ن مات خسروانه متاافل شده و به اونار مالهخی  »گوید:  بانی شیرگونه و متجانس میز

 (73)همان: ...« داد و او  افل   از اورار پادشاهی متشا ل گشته  سرودِ رودْ درود سلطنت او می

ای شخیری   ی و اندیشخه او در نو یفات از اکثر  نایع لفظی و بیانی استفاده کرده و در واقع ذهنی خیال

نامخه را   نوان نا  و خ   الشکوی است  می که در واقع ناریخ و درد دل و نوعی بثّ داشته است. نفثةالمصدور

های هنری ای  اثر پرداخته شده  همان رور که در م دمه گفته شد  در ای  م اله به برخی از و   بر آن نهاد.

 ی کنیم  کل کتاب نفثةالمصدور  و   خواهد بود.است و اگر بنواهیم نمامی نو یفات آن را بررس

نویسندگان نثرهای شاعرانه نیز منشخآت خخود را از   »نوان گفت:  ی ای  گونه نثرها می در نهایت درباره

انگیز  لطای  ادبی و عنا ر مضخامی  ا خراض شخیری آکنخده و پربخار       های خیالِ دل ها   ورت اندیشی نازک

دارنخد.   بنشند و آن را به ررزی شاعرانه عرضه مخی  رنگ و بویی را از شیر می کنند و در واقع به نثر خود می

 (414: 7411)رزمجو  

 



 

  

 گیری نتیجه

نوان رسخید کخه ایخ  اثخر از حیخث کثخرت        پس از بررسی او اب هنری نفثةالمصدور به ای  نتیجه می

نو یفات شخیری اسختفاده    های کال  با شیر همگا  است و نویسنده از هر فر تی برای بیان استیمال آرایش

 کرده است.

هخا باشخد.    ی نمامی آن نواند در بر دارنده ها متفاوت است و می و   با نشبیه و استیاره و دیگر آرایه

نوانخد عنا خر و عوامخل منتلفخی      در ح ی ت  نایع بدییی و بیانی ابزاری برای و   است و نو ی  مخی 

امی  شیری نبدیل شده و با همان کیفیت همراه با نمثخیالت و  داشته باشد. اما در ای  اثر میانی و فی به مض

 کنایات و استیارات  سننی زیبا ابداع شده است.

پخردازی و   آرایی. هدب زیدری لاخت  نثر و فی  نثری شاعرانه است و نو ی  در ای  اثر یینی  حنه

در واژگخان همخوزن را    نشان دادن نثری هنری  مصنوع و مسجع است. او در نو یفات سیی بر آن داشته نخا 

 بیان دارد.سمالت متیدد 

ی کال  به سمت نو یفات شیری رفته که باعث شده نثخری زیبخا و فنخی     در نفثةالمصدور گاهی رشته

خلق شود  اما زمانی که رو به نکل  و نصنع دارد  سن  از مسیر ربییی خود منحرب شده و میانی نارینی 

ی ثانویخه   ته و سرمنشأ عبارات به سمت نو یفات که در مرحلهکه هدب ا لی گوینده است رو به ضی  رف

 شود. هدب قرار دارد  کشانده شده است که باعث ایجاد ارناب در سن  می

نوان اذعان داشت که  رض ا لی زیخدری عخالوه بخر نخاریخ در اسختفاده از  خورخیال         در نهایت می

یخد دانسخت کخه ایخ  اثخر یکخی از زیبخانری  و        است. امخا با  سازی و منظره بدون شک هنرنمایی در نو یفات

رود و مخادامی کخه خواننخده بخا آن انخس و الفخت بگیخرد  انخواع          نری  نثرهای ادب پارسی به شمار مخی  منیل

 های روحی و ادبی را درک کرده است. لذت
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دانشخگاه   ی هنرهخای زیبخا    شناسی هنر  انجمخ  کتخاب دانشخکده    پور  امیرحسی   اسمالی از سامیه آریان

 نا.  نهران  بی

نژاد  مرکز نشر دانشگاهی   حمیدالدی  بلنی  عمر ب  محمود  م امات حمیدی  نصحیی دکتر رضا انزابی

 .7433چاپ سو   نهران  

 .7431خطیبی  حسی   ف  نثر در ادب پارسی  انتشارات زوّار  چاپ چهار   نهران  

 .7411ضوی  مشهد  رزمجو  حسی   انواع ادبی  انتشارات آستان قدس ر

 .7435نور  چاپ دوازدهم   کوب  عبدالحسی   حمید  ن د ادبی  انتشارات دانشگاه پیا  زری 

الدی  محمد  نفثةالمصدور  نصحیی و نوضیی دکتر امیرحس  یزدگردی  انتشارات  زیدری نسوی  شهاب

 .7437نوس  چاپ اول  نهران  

 .7451  انتشارات نیل  نهران  کدکنی  محمدرضا   ورخیال در شیر فارسی شفییی

 .7437شناسی نثر  نشر میترا  چاپ ششم  نهران   شمیسا  سیروس  سبک

 .7431اهلل  ناریخ ادبیات در ایران  انتشارات فردوسی  چاپ سیزدهم  نهران    فا  ذبیی

 .7431سینا  چاپ اول  نهران   ی اب   ورنگر  لطفیلی  ادبیات نو یفی ایران  کتابنانه

هلل منشی  ابوالمیالی  کلیله و دمنه  نصحیی و نوضیی مجتبی مینوی  انتشارات امیرکبیر  چاپ سی و نصرا

 .7431یکم  نهران  

 

 


