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Abstract 

Nafsat al-Masdur as a major source of ornate prose in Persian 

literature is a literary-historical work written about the events 

happened at the end of Jalaluddin Kharazmshah's kingdom and the 

beginning of Mongols' attack. There are some aspects of resistance 

contents in this book. The present study tries to answer the question if 

we could consider this literary work in the territory of resistance 

literature through its textual and content analysis. By scrutinizing the 

text and  comparing it with the features of  resistance literature, we 

can find indicators of battle and resistance in both lexical and 

semantic level. The most distinctive components include the following 

themes: Patriotism, pity and regret for the foretime, criticizing adverse 

life conditions and governors' incompetence, objection against 

inhumanity and the transformation of moral values. By the 

identification of these traits in both surface and deep structure, Nafsat-

al-Masdur could be discussed as a literary text in the domain of 

resistance literature. This fundamental research is analyzed based on 

library information. 
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1. Introduction 
One of the greatest tragedies in the history of Iran was the Mongol 

invasion, which took place in 616 AH, and during 651-656, Hulagu, a 

descendant of Genghis Khan, established the patriarchal dynasty in 

Iran. Despite the massacre of the Mongols, Iranians did not give up at 

once . And stability evidence emerged in the form of military, political, 

social and cultural resistance . 

Persian literary texts have been one of the best platforms for the 

manifestation of resistance in any period. Nasavi is one of the capable 

writers who was present in the midst of this turbulent time. He is the 

author of Nafsat al-Masdur and a scribe during Kharazmian dynasty. 

Nafsat al-Masdur is one of the most important narratives and historical 

works that is considered a valuable work in the field of resistance 

literature. He has expressed vices in artistic language and has prepared 

himself and the people for resistance. Examining this text can acquaint 

the audience with one of the most sensitive periods in the history of 

Iran, namely the Mongol invasion, and show the characteristics and 

symbols of stability in this important and wonderful work of Persian 

literature. 
 

2 . Methodology 

This research provides information using the library method and 

analyzes the data using the content analysis method and finally 

presents the findings. 

3 . Discussion 

Nafsat al-Masdur is one of the original masterpieces of technical and 

secretary prose style of the first half of the 7th century AH. This work 

is a critique of the times and the complaint of the time of 

incompatibility and the resistance of the author and people against this 

tragedy .Resistance is reflected in the superstructure and deep sections 

of the text. The merging of surface and deep structure in the text has 

caused the reflections of resistance literature to be observed at its 

various levels, which are classified into three categories, namely, 

linguistic, cultural, and literary. The effects of resistance on the export 

economy include patriotism, describing the characteristics of the 

homeland, remembering the past, criticism of adverse times, change, 

and protests against cowards. 
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4 . Conclusion 

By studying the literary-historical work of Nafsat al-Masdur, one can 

understand the depth of the tragedy of the Mongol invasion. It is true 

that Iranians suffered fatal blows in this regard in various aspects;but, 

they did not bow down under these sufferings and raised the 

awareness of resistance. Nasavi has well adapted to the turbulent 

political, social, and cultural conditions of the Mongol era, and 

according to his social mission, seeks to calm the troubled hearts of 

the people of this time with his words and heal their wounds by 

recounting them. The study of this book leads us to the conclusion that 

the effects of resistance on the author's thought have appeared since 

this book has been among the technical works; these effects are seen 

in the depths of difficult descriptions, arrays, words, and sentences, so 

much so that the introduction of this work as one of the texts of 

resistance seems rather  unexpected. 
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 پایداری ادبیاتنشریّۀ 

 انسانی علوم و ادبيّات دانشکدة

 کرمان باهنر شهيد دانشگاه

 1398پایيز و زمستان  یکم، بيست و شمارة یازدهم، سال

 

 صدورلمانفثة واکاوی نمودهای مبارزه و پایداری در

 1پور اهلل شریف عنایت

2صادق بصیری محمّد
 

 3طاهره افتخاری

 چکیده 

آید. در این  المصدور، یکی از منابع مهم در نثر مصنوع و متکلّف ادب فارسی به شمار مینفثة

الدّین خوارزمشاه و اوایل یورش مغوالن ذکر  تاریخی که حوادث اواخر سلطنت جالل -اثر ادبی

اند. در این پژوهش تالش  ز مضامين پایداری مجال بروز و ظهور یافتههایی ا است، بارقهشده

لمصدور به این سؤال پاسخ داده شود که آیا نفثةااست، از طریق بررسی لفظی و محتوایی   شده

های  توان این اثر را از آثار حوزة پایداری قلمداد نمود. با تدقيق در متن و تطبيق آن با شاخصه می

-شود که هم در لفظ و هم در معنا نمود یافته یی از پایداری و مبارزه مشاهده میها پایداری، جلوه

انتقاد  دوستی، دریغ و افسوس بر گذشته، است: وطن ها شامل موارد زیر ترین مؤلّفه است. شاخص

با  ها. ها و دگرگونی ارزش بصيرتی حاکمان، اعتراض به نامردمی مساعد، انتقاد از بی از روزگار نا

المصدور را یکی از متون حوزة نفثة توان می ساخت و روساخت، ها در ژرف یی این شاخصهشناسا
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ای گردآوری  پایداری معرّفی کرد. نوع پژوهش در این نوشته، بنيادی است که با روش کتابخانه

 است.شده و مورد تجزیه و تحليل قرار گرفته 

 دورالمصنفثةپایداری، نثر فارسی،  ادبيات: های کلیدی واژه

 

 مقدّمه -1

هجری  616ترین مصائب تاریخ ایران، حملة مغوالن بود که در سال  یکی از بزرگ

هالکو، نوادة چنگيز، سلسلة ایلخانی را در ایران  656 –651های اتّفاق افتاد و در سال

تدبير  قرن، ایران اوضاع نابسامانی داشت. حکومت بی . طی این نيمتأسيس کرد

بود. مغوالن زمانی به ی را سرلوحة کار خود قرار دادهگی و خودکامعدالت خوارزمشاهی، بی

ستم حاکم بود؛ بلکه قلع و قمع منظم شهروندان در یک  نه تنها ظلم و» ایران حمله کردند که

بلخ، مرو، نيشابور، هرات، توس، ری، قزوین، همدان، مراغه و اردبيل( و انهدام ) رشته از شهرها

شد، هدف  یافته بود و از باال اعمال می عام که کاری سازمان بود. این قتل تمامی این نواحی برقرار

خطر به ساکنان سایر شهرها و گاهی اوقات تهيّة چراگشت   انهدام عناصر مقاوم و مبارز و اعالم ،آن

 .(3: 1366 ،پطروشفسکی)« برای چادرنشينان بود

باره تسليم م دادند، ایرانيان یکای که مغوالن انجا عام گسترده رغم قتل حال و به با این

های پایداری در قالب مقاومت نظامی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی نمودار  بارقه» نشدند.

ز نفس در ميان مردمان بسياری ا عزّتپرستی و  شد؛ مقاومتی که به احيای روحية وطن

(. متون 292: 1394افشار،  و جهانشاهی حسينی جهادی)« مناطق، مخصوصاً خراسان منجر شد

ای بوده و هست. شاعران  ها در هر دوره های نمود پایداری ادب فارسی یکی از بهترین بستر

پایداری شکل گرفت. در تعریف  ادبياتو نویسندگان، پایداری فرهنگی را ادامه دادند و 

 است:از این نوع ادبی، آمده
ون اختناق، استبداد داخلی، شود که تحت تأثير شرایطی چ پایداری به آثاری اطالق می ادبيات»

های قدرت، غصب و  ستيزی با پایگاه گریزی و قانون های فردی و اجتماعی، قانون نبود آزادی

جانمایة این آثار، مبارزه با بيداد  ،بنابراین گيرد؛ های ملّی و فردی شکل می غارت سرزمين و سرمایه
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اقتصادی، اجتماعی و ایستادگی در های سياسی، فرهنگی،  داخلی یا تجاوز بيرونی در همة حوزه 

 .(45: 1383سنگری، )« ی ضد آزادی هستها انبرابر جری

متعهّد معرّفی  ادبياتپایداری را از نوع  ادبياتنظران در این نوع ادبی،  یکی از صاحب

که از طرف مردم و پيشروان فکری جامعه، در برابر آنچه حيات مادّی و معنوی » کند می

ميرصادقی بيشتر بر جنبة  .(26: 1388بصيری، )« آید وجود می کند، به را تهدید می آنها

 ادبياترا بستر پيدایش « دوران خاص» بودن ادب پایداری تأکيد دارد وقومی و ملّی

هجوم مغول نيز دوران خاص محسوب  .(16: 1377کند. )ميرصادقی،  پایداری معرّفی می

بردن جور و  گذشتگی برای از بين مت و ازجانبه شرح مبارزه، مقاو ادبياتشود. این نوع  می

های  عدالتی واکنش و ایستادگی در برابر ظلم، فساد، تجاوز و بی»پردازد؛ بنابراین  ستم می

 .(59: 1387پور،  )حسام« ناميم فردی و اجتماعی را پایداری و مقاومت می

پایداری  ،ظلم و جورز دیرباز، شاعران و نویسندگان متعهّد و اندیشمند ایرانی در مقابل ا

اند؛ از نویسندگان  بيان نموده ها با زبان آتشين شعر و نثر و اعتراض خود را به ستم اند کرده

و کاتب  لمصدورنفثةامؤلّف روزگار پرآشوب حضور داشته، نسوی،  توانا که در بطن این

ف به لدّین محّمد خرندزی زیدری، معرو   ا است. شهاب الدّین خوارزمشاه سلطان جالل

. به هنگام فرار بود 628 تا 621الدّین منکبرنی از سال  نسوی، کاتب و وزیر سلطان جالل

المظفّر رفت و خبر   به ميّافارقين نزد الملک 629الدّین از حملة مغول، نسوی در سال  جالل

 المصدور را در شرح وقایع تأليف کرد.نفثة هالکت سلطان را شنيد و رسالة

ز شاهکارهای بدیع نثر فنّی و منشيانة نيمة اوّل قرن هفتم هجری المصدور، یکی انفثة

پایداری مؤلّف و  زمانة ناسازگار واز انتقادی است از روزگار و شکایت  ،است. این اثر

های مبارزاتی نسوی بر  مردم در برابر این مصيبت. ضرورت این پژوهش در شناخت شيوه

های روساختی و  این پایداری در قسمتضدّ ستم تاتار در دورة خوارزمشاهی است که 

 ساختی انعکاس یافته و نيازمند تأمّل بيشتر در این متن است. ژرف

 ادبياتو نثری ارزشمند در حوزة  المصدور، در زمرة آثار روایی و تاریخی استنفثة

را در  دوستی ستيزی و نوع ها و ظلم و پایداری ها رنج ،آید. مؤلّف حساب می پایداری به

ها را با زبان هنری بيان نموده و خود و مردم را آمادة  است. رذیلت به تصویر کشيده کتابش
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است. پرسش پيش روی این پژوهش این است که آیا ادب پایداری در  مقاومت کرده

 های پایداری در این اثر کدام است؟ است؟ و شاخصه  المصدور نمود داشتهنفثة

است از جمله:  قاالتی چند نگاشته شدهالمصدور منفثةهای گوناگون  دربارة جنبه

کند و حکيمه صحابی  از وحيد اميری یاسی« المصدورنفثةهای اخالقی  مایه بررسی درون»

دیدگاه اخالقی . در این مقاله، کتاب مذکور از 30، شمارة 1394در بهارستان سخن، سال 

شتة محمّد نو «لمصدور نسویانفثةتحليل محتوایی »است. مقالة  تحليل و بررسی شده

نيز به مسائل اخالقی در  27، شمارة 1394تعليمی، سال  ادبياتنامة  آذر در پژوهش حکيم

تحليل محتوای غنایی »کيش در مقالة  است. اميد ذاکری المصدور پرداختهنفثة

، از منظر ادب 24، شمارة1394نامة ادب غنایی، سال  ، چاپ شده در پژوهش«المصدورنفثة

پيش رو با تحقيقات انجام شده، متفاوت و  ةاست. مقال ا بررسی نمودهالمصدور رنفثةغنایی 

 محتوای آن موضوعی تازه است.

بنابراین بررسی  است؛پایداری بررسی نشده ادبياتالمصدور از منظر  نفثةتاکنون کتاب 

آشنا  ترین مقاطع تاریخ ایران یعنی حملة مغول تواند مخاطب را با یکی از حسّاس این متن می

 های پایداری را در این اثر مهم و زیبای ادب پارسی نشان دهد. مؤلّفهها و  د و شاخصهکن

 

 بحث -2

 جمله از ها واژه به توجّه باشند، می کلمات متن، یک به ورود کليد از آنجا که اوّلين

 شناسان، زبان دیدگاه از .است  اهميّت قابل نویسنده، زبانی رفتار ضمن که است مواردی

 را چيزی چه و گفت باید و شود می را چيزی چه اینکه تشخيص» یعنی، مناسب انیزب رفتار

« گفت؟ باید چگونه گفت، شود می را آنچه اینکه تر، مهم ازین. گفت نباید و شود نمی

 .(58: 1374 )باطنی،

 در پایداری ادب های شده جلوه ساخت، در متن سبب ژرف و روساخت آميختگی

 بندی مقولة زبانی، فرهنگی و ادبی طبقه سه گردد که در مشاهده  گوناگون آن سطوح

 .شود می
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 )ظاهری( زبانیمقولۀ  -2-1 

 به را مقاومت فضای اصطالحات، و جمالت از کلمات، گرفتنیاری با نویسنده، 

جمله و  آورد. در اینجا منظور از کلمه، تمام انواع آن اعمّ از اسم، صفت، شبه می وجود

 است.کرده می دنبال را مقصودی آن بيان از برده و    کار به را هایی همانند آن است. وی واژ

 های مربوط به اسالم، مبارزه و شهادت واژه -2-1-1

های مختلف متن، از مسلمانان  مؤلّف، به تناسب متن و با عنایت به هدف خود در قسمت

و بيگانگان  «انمسلم»کند. وی، طرف خودی را  اند، یاد می هایی که متحمّل شده و خواری

بيند. وی در بيان جنایات افرادی  کند و اهل اسالم را گرفتار تاتار می معرّفی می «مشرك»را 

جگرگوشه مسلمانان را چون سبایای شرك »نویسد:  کردند، چنين می که به مسلمانان ظلم می

اسالم  هزیمت مسلمانان را فرا در آمده داشت و استيصال اهل .فروختدر نخاس بثمن بخس می

 .(69: 1389)نسوی، « آمده، انگاشت را، برای وجه مصلحت خویش دانسته، درختی به بر

شود.  نویسد، هم دیده می عشق و عالقه به مسلمانی، هنگامی که در رثای سلطان می

بانی اساس جهانبانی و مضحک ثغور »(،  42)همان:« مردمک چشم اسالم»سلطان را 

داند. نسوی، به  می (76)همان: « سالم و بخت خفتة اهل اسالمبانی ا»(، 45)همان: « مسلمانی

با خود »داند نه قاعدون.  اسالم ارادتی خالصانه دارد و خود را از گروه مجاهدان می

یَسْتَوِی الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِی الَ»گفتم اگر سعادتی اسالم را مدخّر است  می

 .( 42)همان: «دُونَ فِی سَبِيلِ اللَّهِالضَّرَرِ وَالْمُجَاهِ

را به خواری  عزّتکند و مرگ با  هایی از متن، از شهادت و مرگ یاد می درگوشه

محاضرات همه به حدیث محاصرات مبدّل گشته، ریاض و »شمارد.  زندگانی مرجّح می

« نهاده. بود، تابوت شهيدیرساتيق، أنيق، محطک مجانيق شده، به جای هر شاهدی که دميده

داند و با دادن روحية  ی خوشبخت میها ان( و شهادت را منتها درجة آرزوی انس95)همان: 

هر چند سعادت شهادت که سعدا » کند. طلبی و دفاع از سرزمين، مردم را تشجيع میشهادت

ا نه سهل است و حَبّذ« فی ذلکَ فَليتناِفسَ المُتنافِسون»منيّت و کمال ارادت است و را غایت اُ

را اهل « احياءٌ عِندَ ربِّهِم یرزقونَ فَرِحينَ بِما آتاهُمُ اهلل مِن فَضلهِ»آن نفس که مرتبة عالی 

رود و از  هراسد؛ بلکه به استقبال مرگ مینسوی، نه تنها از مرگ نمی( 53)همان: « است.
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در دهد. حاضر است  کند و پایداری فردی خود را نشان می حيثيّت و شرف انسانی دفاع می

 .(42)همان:  داند دهد و چنين مرگی را جشن می وطنانش جان راه مبارزه با هم

 های مربوط به جنگ و ابزار دفاعی واژه -2-1-2

ایران، سرزمينی است که در طول تاریخ پر فراز و نشيب خود همواره مورد تجاوز و 

داد و در این است. اوج این تجاوزها در حملة مغوالن روی حملة بيگانگان قرار گرفته

های مربوط  کتاب که شرح حال یکی از بازماندگان این واقعة شوم است، به کرّات از واژه

 است.به جنگ و مبارزه، سالح جنگی و آالت دفاعی سخن رفته
به بریق حسام سرربای متبدّل شده، « یَکادُ البَرقُ یَخطَفُ أبصارَهُم»بروق غمام بصرربای »

حوادث درهم بسته، تيغ به سرباری، در بار نهاده، شمشيری که آبداری  ساالر ایّام چون بار بار

 ةُنّالجَوصف الزم او بودی، سرداری پيشه گرفته... شجرة شمشير که بهشت در سایة اوست، که 

تحتَ ظاللُ السّيوفِ، چون درخت دوزخيان سر بارآورده ... بالرك آبخورده تا خونخوار شده، 

از به مثال زورآزمایان، سرافراز گشته، تير که نصيب هدف بودی، تير خون، خوار شده، سنان سرفر

ضمير آمده ... یمانی در قراب رقاب جایگير آمده، خناجر با حناجر الف گرفته، سالمت از ميان 

)همان: « تير، از دست اهل زمان بيرون رفتهنشين شده، امن و امان چون  امّت چون زه کمان گوشه

1). 

یرانيان با همسایگان خود متحّد نشدند تا از پس سپاه دشمن برآیند، نسوی، از اینکه ا

جواب تاتار چگونه به »مند است.  باشند، گالیهآنکه همسایگان به آنان جسارتی نموده بی

هيچ  اند و قلب آن به انواع تعدّی، بی لشکری دهند که به دست خویش جناح آن شکسته

وی انتقاد خود را نثار  .(28)همان: « اند؟! که از آن جانب باعث شود، شکستهموجبی 

 گذرانند. توجّه به حمالت دشمن، در خوشی روزگار می کند که بی لشکریانی می

در وقت عطعطة کفاح و حمحمة جياد و قعقعة سالح و ولولة اجناد، قلقل جام می و »

ف چپچاپ بوس و چشچش قلبه و فشفش شلواربند گزیده و هنگام تجفاف مغفر، زیر لحا

کار که در  و بستر خزیده. زهی! عار که زهی در مقام مرامات از کمان باز نگرفتند و زارِ

 .(45)همان: « ای به محامات باز نایستاد ، لحظهصف کارزار
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 های بزرگ تاریخی و حماسی شخصیّتتلمیح به  -2-1-3 

ها با  خصيّتشها و  اند. این اسطوره باز با متون حماسی آشنایی داشته ایرانيان، از دیر

های خاص هستند.  کنند، نمایندة گروهی با ویژگی معانی عميقی که به ذهن متبادر می

های دینی در متون خود با یادآوری از این  شخصيّتایرانيان مسلمان به خاطر انس با قرآن و 

کنند و مخاطب را برای مبارزه با ظلم و  نمادها، هویّت ایرانی و دینی خود را تقویت می

 سازند.  داری در برابر ستم بيگانگان مهيّا میپای

الدّین را که از سپاه خودی است و هدف آماج دشمن واقع شده،  مؤلّف، سلطان جالل

مسيح بود، »داند.  به مسيح شفابخش و کيخسرو که ناجی ایرانيان از دام دشمن بود، شبيه می

از چينيان انتقام کشيد، در جهان مرده را زنده گردانيد، پس به افالك رفت. کيخسرو بود 

در جایی او را به اسکندر که در برابر قوم یأجوج مقاومت کرد و  .(42)همان: « مغاك رفت

سد یأجوج تاتار گشاده گشت و »کند.  مانند می )ع(و سليمان نبی )ع(یا به حضرت علی

ترین اسکندر نی. در خيبر کفّار بسته شد و حيدر نی. دیو بر تخت سليمان نشست و انگش

کند که  ( در جایی، سلطان را که اسير مغوالن گشته، به اسکندر تشبيه می50)همان: « نی.

)همان: « يان ظلمات گرفتار و آب حيات تيرهگفتی اسکندر در م»است. گرفتار ظلمات شده

42). 

 کاربرد واژۀ خون -2-1-4

ه این واژه نقش مهمّی در فضاسازی برای شرح تجاوزها و حمالت دارد و ب

سامان و از طرفی  دفاع و بی تصویرکشانندة اوج جنایات تاتار و دردمندی مردم بی

رحم است؛ زیرا این گروه در حمالت خود سيالبی از خون به راه خونخواری مغوالن بی

 شود. ها بيان می است. در زیر نمونهآگاه نویسنده جای گرفته انداختند. این واژه در ناخود می

چه خون چون اگر. »(2)همان: « ا خونخوار شده، خون خوار شدهبالرك آبخورده ت»

جا دم به معنای خون . در این(5)همان: « است، دم فروخور و لب مگشایغصّه، به حلق آمده

گفتم و درون به هزار دیدة  هم می از این نمط در»است که با خون ایهام تناسب زیبایی دارد. 

)همان: « گریست ران و اتباع و متعلّقان میان و یاپرخون بر پادشاه و ارکان دولت و دوست

سحاب در این غم، اگر به »بيند؛  در این فجایع حتّی طبيعت را هم با خود همراه می .(34
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زدگان، رخسار به خون دل خون بارد، به جای خود است. شفق به رسم اندوه ،جای آب

 .(48)همان: « استشسته

 از دشمن  ها برای تنفّر کاربرد واژه -2-1-5

برجا  ناگواریو عواقب  حملة مغوالن مانند بالیی بود که بر سر ایرانيان فرودآمد

و  تأثير گذاشتند آنهاامّا ایرانيان زیر بار اسارت فرهنگ این قوم نرفتند؛ بلکه بر  گذاشت؛

توانستند،  در آثاری که خلق کردند، تا می و پایداری در عرصة فرهنگی را ادامه دادند

الدّین اسماعيل اصفهانی در رباعی زیر به این  این دشمن را بازگو کردند. مثالً کمال جنایات

 کند. که ميراث حملة شوم مغول است، اشاره می هایی و نابسامانی حادثه

 کو دیـده کـه تـا بـر وطـن خـود گریـــــــد       

 مــرده دو صــد گریــان بــود دی بــر ســر یــک 

 

ـــد     ــد گریــ ــة بـ ـــال دل واقعـ ــر حــــــــ  بـ

ــروز ــد    ام ــد گری ــر ص ــه ب ــت ک ــی نيس کس  

(964: 1348الدّین،  )کمال  

توصيف و امّا نویسنده گاه مستقيم با  هرچند این دوران، دوران اختناق و استبداد است،

کند که حس  هایی استفاده می فضاسازی ادبی، مغوالن را محکوم و گاهی با کنایه از واژه

کار  مؤلّف دقيقاً واژة دشمن را برای بيگانه به د.ساز آنها را آشکار میو بدبينی نسبت به  تنفّر

نوردید، تا  موت برودا، در میالتّجار به حضردشمن ممالک فصيح و عریض را طی»برد.   می

گاهی  .(30)همان:  «و حوصله ایشان تنگ کرد ارض با طول و عرض بر ایشان چون چشم

)همان: « و شير خفته کالب حوالی غاب احاطت گرفته»نامد: دشمنان بيگانه را سگ می

خالالت ثغور، از بن دندان گرسنگان برکند و به »گوید:  در جایی دیگر چنين می .(42

 .(61)همان:« بيالودخورد سگان تاتارکه از آن تعفّف در شریعت همّت الزم آید، دهان  پيش

همان: )« مالعين تاتار»(، 11)همان: « مالعين»(، 9)همان: « مرادی لشکر بی»را  آنهاگاهی 

)همان: « مورحرصان مارسيرت»(، 33)همان: « خاکساران آتشی و گوران خرطبع»(، 32

( و 52)همان: « مالعين دوزخی»(، 50)همان:« دیو»، «روباه»، «و مأجوج قوم یأجوج »(، 41

نامد. نسوی در جریان مهاجرت ناخواسته، ( می21)همان: « مهمانی بيگانه و بالیی ناگهانی»

در گزارش مختص خود به کرّات از برخی »کند.  لی و دولتمردان انتقاد میاز دشمنان داخ
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تنها او را پناه ندادند؛ بلکه بر  کند که در این بحبوحه نه و دولتمردان آشنا یاد می دوستان 

 (.132: 1394آذر،  )حکيم« وار در تعقيب او بودند سرش تير و شمشير باریدند و عسس

و دولتمردان دست به هرگونه  بودات سياسی را برهم زدههم و ناپایدار، ثب  اوضاع در

زدند. نسوی نيز در انتقاد از این گروه ناالیق، آنان را به بدترین شکل  جنایت و خيانتی می

 کند. ممکن هجو می

 فرهنگی مقولۀ  -2-2

ستيزی مؤلّف است، دهندة اهداف ظلمعالوه بر اینکه لغات و عناصر لفظی، نشان

م بيانگر پایداری فرهنگی و دینی وی است. استفاده از آیات و احادیث و محتوای متن ه

تعبيرات دینی و قرآنی نيز، نشان از مبارزة دینی و فرهنگی نویسنده دارد تا ميراث 

گذشتگان را حفظ نماید. نسوی، با قرآن و احادیث و روایات مذهبی و ادب عربی آشنایی 

که شأن نزول بيشتر آیات و احادیث  کر شوداست ذباره، الزم  در این»کامل دارد. 

و  و رویدادهای عهد مؤلّف مناسبت تام داشته کاررفته در متن کتاب، با فلسفة حوادث به

 .(40:1394و صحابی،  کند یاسی منطبق با جریانات و اتّفاقات عصر نویسنده است. )اميری

مدارس آیات خلّت مِن » گيرد. در وصف ویرانی ناشی از حملة مغول، از آیات بهره میوی 

و « عَلی عُروشِهاخاوِیةٌ »صفت: العَرصات. حدائق و بساتين جنّت تاَلؤه و منزل عِزّ مِقفر

نویسندگان و شاعرانی که بعد از حملة ( 26)همان: « قاعاً صَفصَفاً»آسا عراص امّاکن فردوس

های قبل را یادآوری  رهمغول به تأليف آثار پرداختند، در متون خود آثار و اشعار ادیبان دو

است. وی با  نمودند. مثالً جوینی از اشعار حماسی شاهنامه در تاریخ خود بسيار بهره برده

ذکر این اشعار حماسی بر آن بوده که مقاومت و پایداری را در برابر بيگانگان، به مردم 

گو و حدود  خاطرنشان کند. در متن حاضر نيز نسوی، از اشعار سيزده تن از شاعران فارسی

 است. زبان استفاده کرده چهل تن از گویندگان عرب

  ادبیمقولۀ  -2-3

، ها هگيری انواع توصيفات، مبالغ  کار نسوی، گاه از طریق شگردهای ادبی یعنی به

توان آن را  پردازد که می کنایات، استعارات و دیگر عناصر ادبی به مقاومت و مبارزه می

ن تعبير کرد. از موارد جالب این توصيفات، فضاسازی ادبی است بيگانگا عليه« مبارزة ادبی»
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شود که اوج اندوه  ای فضاسازی می کند و به گونه که مؤلّف در حادثة مرگ سلطان بيان می

شناسد که در برابر مغوالن پایداری و  زند؛ زیرا نسوی سلطان را قهرمانی می در آن موج می

که همواره سخاوت ممدوح را در  مدّاح درباریوی برخالف شاعران . »استمبارزه کرده

که  یی دادند، بيشتر بر شجاعت ممدوح تکيه دارد. ویژگی مدایح خودشان برجسته جلوه می

 (.106: 1394کيش،  )ذاکری« استداشته الدّین واقعاً به گواهی تاریخ، سلطان جالل

اژگان مناسب نویسنده، در مرگ مخدوم خود، احساس غم سنگين خود را با انتخاب و

آفتاب بود که جهان تاریک را روشن کرد، پس به غروب محجوب »دارد:  چنين بيان می

نوردید. شمع  شد. نی، سحاب بود که خشکسال فتنة زمين را سيراب گردانيد، پس بساط در

شاهی بود، بازخندید، پس  افروخت، پس بسوخت. گل بستان مجلس سلطنت بود، بر

همه « گل بستان شاهی»و « شمع مجلس سلطنت»، «سحاب»، «فتابآ» .(47)همان: « بپژمرید

گيرد و  گاهی از عناصر طبيعت بهره میباشد. وی همچنين  الدّین میاستعاره از سلطان جالل

                         پردازد:                                                                                                به تشنيع دشمن می

پنجاه طُلب از اطالب مالعين تاتار، کأنّها ارکانُ یَذبُلَ أو هِضابُ شَمامِ، مانند سحاب که لواقح »

آن را به سوابق رساند یا سيالب که تواتر امداد صواعق، آن را از شواهق سوی هامون راند، ليکن 

و ابری  و غيمی، رشح آن ضيم ر آن عَيثو غيثی، قط و ميغی، رشّ آن تيغ سحابی، حشو آن عذاب

  .(32)همان: « ر قصد لشکر، بر حدود ارمن گذشتندحمل آن کَبر، ب

 کنيم. المصدور را بررسی مینفثةهای پایداری در   جلوه در زیر

 المصدورنفثةهای پایداری در  جلوه -2-4

 های وطن دوستی و توصیف ویژگی وطن -2-4-1

خوش تاراج مغول  یادی از شهرهای سرزمين مادری، دستبا شروع حملة مغول، تعداد ز

 تعداد ها با خاك یکسان شدند. ها و خانقاه گردید؛ مسجدها، مدارس، کتابخانه

گونه  شدگان این حادثه به حدّی زیاد بود که جوینی در تاریخ جهانگشای خود این کشته

است، شر آنچه بودهتا رستخيز اگر تولّد و تناسل باشد، غلبة مردم به ع»نویسد:  می

  .(211: 1: ج1382)جوینی، « نخواهدرسيد
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و آوارة غربت شوند. این حمالت  حملة تاتار سبب شد که ایرانيان از وطن خود دور 

بود. این قدر فراگير و وسيع بود که تمام خراسان و ماوراءالنّهر را پر از وحشت کرده آن

ن مهاجرت ناخواسته گشت. تسلّط مغول، و نسوی نيز درگير ای بود ناخواسته ،نوع مهاجرت

اثر شدیدی در بالد روم و نواحی آسيای صغير نداشت و همين امر باعث شد که شهرهای 

ایرانی گردد و در غالب شهرهای آسيای صغير،  گریختگانمعتبر آن سرزمين، پناهگاه 

فرصت گروهی که  .(100: 1364مهاجران ایرانی با مردم حشر و آميزش یافتند. )صفا، 

های آتش  و تيغ آبدار مغول را پذیرا شدند و طعمة شعله مهاجرت نيافتند، در ایران ماندند

  است: گونه نوشته دربارة کشتگان این بالی عظيم، این «الکامل فی التّاریخ»مؤلّف  .گشتند

داری کردم و به مناسبت عظمت آن، از نوشتن آن  چند سال از ذکر این حادثه خود»

و این کار را  بر مرگ اسالم و مسلمين آسان آید . کيست که بر او نوشتنکراهت داشتم

و در اعداد  کاش از مادر نزاده بودم و قبل از این واقعه مرده ؟!سهل و ساده پندارد

 .(125: 1355اثير،  )ابن« بودمشدگان، معدوم شده فراموش

ها  ف این بدبختیاست و شاعران به توصيدیده شدّت آسيب مملکت در این دوران به 

 اند. و بر وطن مویه سرداده  پرداخته

ــان اســت  ز دســت و پــای ایــن گــردن   زن

 

ـــاده    ــران اوفتـــــ ــک ویـ ـــراسر ملـ  سـ

(118: 1364)سيف فرغانی،   

رود. در راه « الموت»شود به قلعة  پيوندد، مأمور می نسوی، وقتی به رکاب سلطان می

 و به مأموریتی به قلعة رود ود و به تبریز میشن بازگشت به قزوین خبر ورود تاتار را می

یابد که مغوالن خرگاه سلطان را تصرّف و در آنجا درمی شود فرستاده می« شيرکبوت»

شود؛ امّا  رود و از وطن خود آواره می از آنجا به گنجه می و کند لذا فرار می -اند کرده

ود احساسات و تعلّقش به در چند جای اثر خ و ور است همواره حبّ وطن در دل او شعله

های خود نسبت به دوستان مشفق و اصدقاء  تنگی کند و از دل سرزمين و وطن را بيان می

فَکَسَونا العظامَ »بعد از دوماهه مقام به خوی، چون پای را از خزانة »گوید:  نامماذق چنين می

ناقة طبع  و هوای اهل و مسکن، زمام ، دیگربار کسوت نو دادن، تمنّی حب وطن«لحماً

انصاف، اگر فرقت خانه و وطن، منغض »( و نيز 96: 1389)نسوی، « کشيد سوی خراسان می
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های جهان باد  و اگر هوای خراسان بر آتشم ندادی، غم این حال نبود، جمعيّتی تمام دارمی

 .(117)همان: « پندارمی

م احساس رسد، باز ه ها به سکون وآرامش نسبی می نسوی، پس از آنکه بعد از مدّت

نيستم  آنهااز » افتد: می رضایت خاطر ندارد و گاهی یاد زیبایی و خاطرات سرزمين مادری

مبدأ و اَساس  الرأس و منشأ و دهد، دل از مسقطای که در غربت دست ریزهکه به فراغت

شوق وطن در هنگامة  .(119)همان: « و نه از آن قبيله که با هر قومی درآميزم برتواند داشت

تواند به سرزمين  کشد و آرزو دارد حال که نمی می  ها در وجودش زبانه سختیاوج 

د و در آن سرزمين به خاك به زیدر رسانن محبوبش رجوع کند، به هنگام مرگ، او را

 .(55)همان:  بسپارند

یادکرد از روزگار گذشته    -2- 4- 2  

آگاه هر اجتماعی های  ی حساس و وجدانها اناز آنجا که ادیبان هر سرزمينی، انس

  هنگامی ها انیابند. انس ها را درمی بازی و دغل ها هستند، بيشتر از دیگران، کمبودها، ناراستی

و گاهی شکرگزار  دانند چيز را طبيعی می  کنند، همه که در آرامش و صلح زندگی می

ش و در دوران ظلم و سرکشی به روزگاران خو استروزهایی نيستند که به کامشان بوده

دانند.  و آن خاطرات را پناهگاه امن روزهای وحشت خود می خورند گذشته حسرت می

المصدور ، به معنی خلطی است که نفثةاثر است.  محتوای عنوان کتاب به شایستگی بيانگر

شود  مجازاً به سخنانی گفته می»شود و  و راحت می افکند فرد مبتال به درد سينه، به بيرون می

کند و  ی درون است و گوینده با گفتن آن، اندوه دل خویش را کم میکه بيانگر دردها

)راستگو، « هاست گری ها و شکوه گشایی ن عقدهالمصدور، بيشتر همينفثةموضوع کتاب 

1368 :136). 

کند.  خود و اوضاع مملکت را توصيف می ةمؤلّف، در ابتدای کتاب وضع آشفت

بيند.  اکنون روی خوشی را نمی است،برده سر میمملکتی که روزگاری در امن و آسایش به

گویی؟ اگرچه  نویسی؟ و به کدام مشفق، قصّة اشتياق می به کدام مشتاق، شداید فراق می»
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و لب مگشای؛ چه، مهربانی نيست که  است، دم فروخورخون، چون غصّه به حلق آمده 

 .(5: 1389)نسوی، « پردازی را شاید دل

و مکنت  است و با حملة مغول، تمام مالرسمی داشته نسوی، روزگاری در دربار، مقام

خورد و  دهد. او هم بر عمر گذشته و روزگار پيشين دریغ می و موقعيّت خود را ازدست می

 هم بر روزگار معاصرش که انحطاط عقلی، فکری، علمی، سياسی و اجتماعی را دربرداشت

وینی، انحطاط روزگار را چنين ها بعد هم ادامه یافت. ج بسامان تا قرن و این اوضاع نا

 دهد:  گزارش می
به سبب تغيير روزگار و تأثير فلک دوّار و گردش گردون دون و اختالف عالم بوقلمون، »

مدارس درس، مندرس و معالم علم، منطمس گشته و طبقة طلبة آن در دست لگدکوب حوادث، 

و در معرض تفرقه و بوار  تارو به صنوف صرف فتن و محن گرف پایمال زمانة غدّار و مکّار شد

 .(3: 1، ج1382)جوینی، « و در حجاب تراب ماندند معرض سيوف آبدار شدند

 انتقاد از روزگار نامساعد -2-4-3
به خاطر تأثّر از اوضاع آشفته، در این دوره به شدّت رواج  جهاناعتقاد به ناپایداری 

کند که او را  نوازی گالیه می فلهیمين شاعر این دوران، از روزگار س یابد؛ مثالً ابن می

 آزارد. می

 ت روزگـار کـام دلـم نيسـ    به !ی دوستانا

 بضـاعتی رسميست در زمانه که هر کم   

 

 آری زمانــه دشــمن اهــل هنـــــــر بــود      

ــی  ــت بس ــود   رتب ــتر ب ــر بيش ــل هن اش ز اه  

(63: 1344یمين،  )ابن  

و لب  کند ارها گالیه میبودن اثر کو واژگون مؤلّف، از همان آغاز کتاب از این اوضاع

 گشاید.  به شکوه و انتقاد می

کيسه برمدوز  ،برخورداری مجوی که ناپایدار است. از عين مُزیّف مِهر ،از ارتفاع خرمن سپهر»

است. توسن بدلگام ة تند فلک را هيچ رائض بر وفق مرام رام نکردهعيار است. کرّ که جوزایی کم

هيچ کسری را  پرور، است. گردون دونز سر بيرون نکردهسعادت، عادت بد اچرخ را هيچ صاحب

 .(49: 1389)نسوی، « استهان، هيچ تُبَّع را بی تَبَع نگشتهکسری نگذاشته، جهان جبی
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داند که هرکسی در همين جهان به سزای کارهای خود  دار مکافات می نسوی، دنيا را

ار را به قتل رسانيده بودند، رسد. در روایت حادثة گنجه که آشوبگران، نزدیکان درب می

و وبال عصيان  الجرم به شومی طغيان»دهند:  سرانجام به دست مغول، تقاص پس می

به « ی بَعضَ الظالمينَ بعضاً بِما یَکسِبونلّو کَذلکَ نُوَ»آفریدگار  پادشاهی ... و سخط

که خيانت  سرانجام کسانی .(25)همان: « لشکرگاه تاتار، دمار از آن رباع و دیار برآورد

 ورزیدند، به دست گروه دیگر به عقوبتی دردناك رسيدند.

 بصیرتی حاکمان انتقاد از بی -2-4-4

 مشاوران و اميران سلطان در هنگامة نبرد مغول، نتوانستند تدبيری هوشمندانه اتّخاذ کنند

های دیگر متّحد شوند و از هجوم ویرانگر مغول به سرزمين ایران جلوگيری  و با دولت

تدبيری  و بی بودو مرج شده نند. از طرفی امور داخلی کشور در این زمان دچار هرج ک

حکام سبب شد که دولت خوارزمشاهی شکست سنگينی را متحمّل شود. در جریان 

انتخاب رسول جهت رسالت بين حکومت خوارزمشاهی و حکومت روم و شام، برای دفع 

و مؤلّف از این تأخيری  کند یران تأخير میو همکاری در این امر مهم حکومت ا فتنة مغول

و چهارتکبير زدن  طالقه سه»که در نهایت به  کند تعبير می« تدبير سوء»وقوع پيوسته به که به

 .(30همان:شود ) منجر می« ان بر ملک ایرانایش

خران »است. زیدری از تدبيری کرده در انتخاب و گزینش مشاوران بی از طرفی پادشاه

در پی دوستی با حکومت روم و شام  گوید که با تأخيری طوالنی سخن می« کاری خام

همان: ) .شوند می کار به در مقابله با فتنة مغول، دست آنهادر پی جلب مشارکت  و آیند برمی

با چهار هزار سوار بر سبيل »است که « اوترخان» ها انتخاب تدبيری نمونة بارز این بی .(27

« تدبير سست»را  و مؤلّف او شود تا اخبار دشمن را معلوم کند ی( مأمور م37)همان: « یزك

 .(39همان: )نامد  می

نسوی، با اینکه از وابستگان دربار است و به سلطان ارادت دارد، از رفتار مخدوم و 

دوازده روز مهلت به موغان که به استعراض » کند. تدبيری او اظهار خشم و عصبانيت می بی

ف ذوابل و تحدید بواتر مشغول بایستی بود، از ابتدای صباح تا جيوش و عساکر و تثقي

نشست و به ضرب نای و بربط، غبوق به صبوح  انتهای رواح، به صيد آهو و خربط می



 

 

 

 

 لمصدورانفثة واکاوی نمودهای مبارزه و پایداری در

 

193 

حلّی مناسب یابد، همچنان  جای اینکه راه تدبير، به پادشاه بی .(18-17)همان: « پيوست می 

کند و خود در اضطراب و  نين یاد میدر خواب خرگوشی خفته و مؤلّف از این اوضاع چ

 گذراند. نگرانی روزگار می

 ها انتقاد از دگرگونی ارزش -2-4-5
سوز مغول، جایی برای انسانيّت و بزرگی و کرامت باقی نماند. همة  با حملة خانمان

یک از  هيچ. »درهم بود چهل سال اوضاع ایران آشفته و ها به ضد ارزش تبدیل شدند. ارزش

ایران در این دوره به  رسد. پای حملة مغول نمی ام بيگانه، در شدّت و عظمت بهتهاجم اقو

 .(17: 1363)حقيقت،« ها باقی بود ای گرفتار نابسامانی گردید که آثار شوم آن تا قرن پایه

در این دوران همة طبقات جامعه اعم از امرا، حکما، فقها، شاعران و مردم کوچه و بازار 

 گرفتند. و خوی فریبکاری را درپيش کرده صفات انسانی را رها

ها دارد.  فساد را فراگير کرده گالیه اند و ظلم و نسوی، از سفيهانی که در صدر نشسته

الدّین علی  شود، از شمس ای می زمانی که مؤلّف از سوی سلطان مأمور به انجام وظيفه

 گوید: رفتار او چنين می و دربارة بيند ها می ناجوانمردی الدّین، جندی، وزیر سلطان جالل

تا مجنونی نحوی به دست او افتاد، خطّی  در نوبت غيبت عراق، دست گرد جهان برآورد» 

گران پریشان، عبارتی چون هذیان مهموم نامفهوم، از او ملواح شرکت قصد چون دستگاه کفش

ت در غيبت ساخت و به استعانت شرکت عمر و زید و تقدیم انواع حيله و کيد، قرار منصب کتاب

« الثلثُ کثيراً به اجانب او نهاد داد و ثلثی از اصابات و« لِلذّکرِ مثلُ حظک االُنثين»ميان او و بنده 

  .(14: 1389)نسوی، 

ها  خسرو هم، این نوع شکوه از دگرگونی ارزشدر شعر شاعرانی چون ناصر

گشتند، شاعر انتقاد شود. زمانی که به قول شاعر، دیوان سلجوقی بر خراسان چيره  می دیده

ها  کند که در آن هنجارها به ناهنجاری و ارزش ای را تصویر می کند و به زیبایی جامعه می

 اند. به ضد ارزش تبدیل شده
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 شـــد چــون جهــان ننگــری نکــو کــه چــون
 

 ادب و فضـــل دشـــــــــ پـــارهنـــان چـــاکر

 

ــد و عــدالت ســفال گشــت و حجــــر       زه
                

ــت و  ــور گش ــه ج ــل هم ــا  فع ـــر و جف  مکــ
 

 خــــــردیســر بــه فلــــک برکشــيد بــی    
 

 

 

 

 

 
 

 شـد  چـون  جهـان  جهـان  از صـالح  و رخي

 

 دمعجــون شــ  زرق بــه و رمکــ بــه معلــ

 

ــ  ـــهل و سفـ ــد ج ـــنون ش  ـه، زرّ و درّ مکــ
 

 ول همـــــه زرق و غــدر و افســون شـــدقـــ
 

ـــ ــد مــردم ـــون ش ـــروری در آهــ ی و سـ  

(78: 1370)ناصرخسرو،                            
 

آیند و بدون داشتن  اهالن بر سرکار می  شرایطی است که نا معلول ،گونه تغييرات این

ای نامردمی رواج یابد و جای ارزش و ضد  رسند. در چنين جامعه شایستگی به مقام می

 شود. جا می ارزش جابه

 ها اعتراض به نامردمی -2-4-6
از جامعة مغول را تصویر کرد. جامعة  اندازی توان چشم از خالل اعتراضات نسوی، می

دارند؛  گناه روا می بی تنها حاکمان بيگانه در آن انواع ظلم را در حق مردم  بهنجاری که نه نا

کنند، گویی مسلمانی در این دیار به  ها پيشه می رسمی وطنان نيز در حق هم بی بلکه هم

تفاوت  سبت به یکدیگر بیاست. در بحبوحة حملة مغوالن، مردم نفراموشی سپرده شده

آورد او را مأیوس  پناه می آنهاپناهی به  اعتمادی رواج یافته بود. اگر بی بودند و بی

عنوان نمونه در طول مهاجرت ناخواسته که مؤلّف  بستند. به کردند و در را به روی او می می

 است:دهد که برای خود او اتّفاق افتاده است، ماجرایی را شرح میداشته

تدریج دهان بازکرد،  دم سرد به مهری آغازید، سپيده سرد ،مهر صبح سحرگاهان که نفس سربه»

سعادتم از پيش  پيش هر آفریده که حاضر شدم، چون .ای انداخته بودم خویشتن را به خرابه

ة حال بر هر که خواندم؛ کأن لَم قصّ .به در هر خانه که رفتم، چون کار من فروبسته بود .براند فرا

رسم  ورم در حال به ای راضی شدم. خرابه به مصطبه عاقبتِ کار، از آن سمَعها کأنَّ فی اُذُنيه وقراً.یَ

پای ایستاد. آتش تب به دمی که در شب واقعه تافته  استغفار در قدم افتاد و ألم بر سبيل اعتذار، بر

انند، أصابع مذری ها م بود، افروخته شد. گوشت و پوست چنان از هر دو پای در آمد که انگشت

 .(92)همان: « و کف چون پنجة مریمی عاری شد. برهنه ماند
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 های مسلمانان نسبت به احوال یکدیگر تفاوتی اعتنایی و بی برای نمونه به برخی از بی 

(، 60همان:)فروشان  فروختن زن و فرزند مسلمانان در بازار برده شود. شاره میا

های نبرد و غارت  ستم رهزنان به مردم در عرصه (، ظلم و103 همان:)کشی عياران  ضعيف

بخشی از تباهی و ظلم مردمان است در  اینها .(11 همان:)جویی  پناهان به هنگام پناه بی اموال

 حق یکدیگر در روزگار نویسنده.

 

 گیری نتیجه -3
برد. توان به عمق فاجعة هجوم مغول پی المصدور، مینفثةتاریخی  -با مطالعة اثر ادبی

دیدند؛ امّا باز در   آسيب بسيار های گوناگون ست است که ایرانيان در این دوره از جنبهدر

خوبی شرایط و  زیر این مصائب سر خم نکردند و علم پایداری را برافراشتند. نسوی، به

به  است و بناکرده و فرهنگی عصر پرآشوب مغول را درك اجتماعی -اوضاع سياسی

 های پریشان اهل عصر بخش دلشد تا با کالم خود، آرامکو رسالت اجتماعی خویش می

های خود بخشد. بررسی این کتاب ما را به این نتيجه  التيامی بر زخم آنهاباشد و با بازگویی 

ساخت و چه  های پایداری در اندیشة مؤلّف در سطوح گوناگون چه رو رساند که جلوه می

ها در  در زمرة آثار فنّی است؛ این جلوه جا که این کتاب اند. از آنساخت ظاهر شده ژرف

شوند تا جایی  میساخت دیده ها، لغات و جمالت دشوار در ژرف پوشش توصيفات، آرایه

رسد.  که معرّفی این اثر به عنوان یکی از متون پایداری تا حدّی دور از انتظار به نظر می

انتقاد از  س بر گذشته،دوستی، دریغ و افسو ها موارد زیر است: وطن ترین مؤلّفه شاخص

ها و دگرگونی  بصيرتی حاکمان و اعتراض به نامردمی روزگار نامساعد، انتقاد از بی

توان نسوی را  ساخت و روساخت متن، می ها در ژرف ها. با شناسایی این شاخصه ارزش

 .المصدور را متنی در حوزة پایداری معرّفی کردنفثةستيز دانست و  ای ظلم نویسنده
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 بنامهکتا

 
 قرآن کریم.

. 26. ترجمة ابوالقاسم حالت. ج الکامل فی التاریخ(. 1355)اثير، عزّالدّین ابوالحسن علی.  ابن 

 نا. تهران: بی

 راد. تهران:کتابخانه سنایی. . تصحيح حسينعلی باستانیدیوان اشعار(. 1344یمين فریومدی. ) ابن

 : اميرکبير.. تهرانتاریخ مغول(. 1388اقبال آشتيانی، عبّاس. )

های اخالقی در  مایه بررسی درون»(. 1394صحابی، حکيمه. )؛کند، وحيد اميری یاسی

 ادبياتپژوهشی  -علمی فصلنامة) بهارستان سخن شده در چاپ«. المصدور زیدری نسوینفثة

 .76-53صص  ،30 ، ش12س  ،فارسی(

 گاه.. تهران: آ4. چاپ مسائل نوین زبانشناسی(. 1374باطنی، محمّدرضا. )

. از آغاز تا 1ج فارسی.  ادبیاتسیر تحلیلی شعر مقاومت در (. 1388بصيری، محّمدصادق. )

 عصر پهلوی. کرمان: انتشارات دانشگاه شهيد باهنر.

اقتصادی  -تاریخ اجتماعی(. 1366)اسميت، جان ماسون.  ؛پطروشفسکی، ا، پ، یان کارول

 العات.. ترجمةیعقوب آژند. تهران: اطدر دورۀ مغول ایران

. 3بن عبدالوهّاب قزوینی. چاپ  . تصحيح محّمدتاریخ جهانگشای(. 1382)جوینی، عطاملک. 

 تهران: دنيای کتاب.

های پایداری در اشعار  جلوه» (.1394) جهانشاهی افشار، علی. ؛حسينی، امير جهادی

. به 1ج  ایداری.پ ادبياتدر مجموعه مقاالت پنجمين کنگرة شده  چاپ. «الدّین اصفهانی کمال

 خراسانی. کرمان: نشر گرا. کوشش احمد اميری

. «های درسی کتاب پایداری در ادبیاتسهم »(. 1387حاجبی، احمد. ) ؛پور، سعيد حسام

خراسانی.  اميریپایداری. به کوشش احمد  ادبياتدر مجموعه مقاالت اوّلين کنگره  شده چاپ

 .مقدّسهای دفاع   تهران: بنياد حفظ آثار و نشر ارزش

های ایرانیان در  تاریخ جنبش سربداران و دیگر جنبش(. 1363حقيقت، عبدالرفيع. )

 . تهران: انتشارات علمی.هشتم هجری قرن
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شده در  چاپ. «المصدور نسوینفثةتحلیل محتوای »(. 1394د. )مّآذر. مح حکيم 

 .142-115. صص ،پایيز ،27س  ،تعليمی ادبياتنامة  پژوهش

شده در  چاپ. «المصدورنفثة تحلیل محتوای غنایی»(. 1394کيش، اميد. ) ذاکری

 .116-97. صص 24 ، ش13س  ،نامة ادب غنایی دانشگاه سيستان و بلوچستان پژوهش

 ، ش6دورة  ،معارفشده در  چاپ .«المصدورنفثةمروری بر کتاب ». (1368د. )مّراستگو، مح

1. 

 .3 ، ششعرشده در  چاپ«. پایداری ادبیات». (1383) درضا.مّسنگری، مح

. تهران: دانشگاه 3. بخش اوّل. چاپ 3. ج در ایران ادبیاتتاریخ  (.1364اهلل. ) صفا، ذبيح

 تهران.

 اهلل صفا. تهران: انتشارات فردوسی. با مقدّمه ذبيح دیوان شعر.(. 1364فرغانی، سيف. )

هران: و مهدی محقّق. ت . تصحيح مجتبی مينویدیوان اشعار(. 1370قبادیانی، ناصرخسرو. )

 انتشارات دانشگاه تهران.

 العلومی. تهران: دهخدا. . تصحيح حسين بحردیوان (1348)اصفهانی. اسمعيل الدّین،  کمال

 . تهران: کتاب مهناز.نویسی نامۀ هنر داستان واژه(. 1377)صادقی، جمال.  مير

 زدگردی.تصحيح و شرح اميرحسن یالمصدور. نفثة(. 1389د. )مّلدّین محا زیدری، شهاب نسوی

 . تهران: توس.3چاپ 

 

 




