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 چكیده 

های تاریخ ایران، عصر مغول است. حمله مغول عالوه بر ویرانی بناها و ترین دورهترین و بحرانییكی از پر التهاب
در چنین وضعیتی ادبیات که خود آیینه شهرها، مانع مهمی بر سر راه ادبیات و فرهنگ ایران زمین قرار داد. 

نمایی از اوضاع و شرایط سیاسی ـ اجتماعی هر عصری است، رسالت خویش را به انجام رسانیده و با شیوایی تمام
عنوان دهنده فضای جامعه شد. شاعران و نویسندگانی که در مقام حامیان و بهتر، بازتابو رسایی هرچه تمام

گر مسائل عصری شدند که خود نیز در آن شدند، پا به عرصه نهاده و ترسیموب میسخنگو و سخنور مردم محس
الدین محمد خرندزی زیدری نسوی یاد نمود. شخصیتی که زیستند. از جمله این افراد باید از شهابمی

ژوهش به آوری نموده است. این پجمع« المصدورنفثه»نام ها و اعتراضات خویش را در قالب کتابی بهگریشكوه
روش فیش برداری و تحلیل محتوا انجام شده و هدف آن، پرداختن به مضامین پایداری و راهیابی به سیر تفكر، 

مایه اعتراض است. آنچه مسلم است اینكه مؤلف توانسته با اندیشه و احساسات نویسنده از طریق تحلیل بن
آمیز و انتقادی خویش را بیان ضامین اعتراضها در کنار یكدیگر، مگیری از واژگان و چینش صحیح آنبهره

 نموده و به مخاطب القا نماید.

 

 نفثه المصدور، اعتراض، عصر مغول، پایداری. كلیدي: گانواژ         
 

 
 همقدم -1

 مترادف با مقاومت، ایستادگی، استقامت و دوام آمده و در مقابل در ذیل معنای« پایداری»در فرهنگ دهخدا، واژه    
 است. « پایداری»و فارسی بودن « مقاومت»ها در عربی بودن واژه به پایداری، اشاره شده است و تفاوت آن« مقاومت»

های مبارزاتی یك نسل مقاوم و مبارز را که برای رهایی سرزمین، دین، فرهنگ و ادبیات مقاومت، ادبیاتی است که آزموده   
های آینده در بیان فخیم های ملی و انسانی به پا خاسته است، برای نسلارزش های خود از چنگال تجاوزگران به حریمسنت
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شناسد. ادب شود و پایان نمیکند. ادبیات مقاومت صدای مقاومی است که هرگز خاموش نمیشعری و ادبی ترسیم و تصویر می
های ها ومظلومیتها و محرومیتایثارها، رزمها، ها، اخالصمقاومت از نوع ادب متعهد و سیاسی است ومحتوای آن بیان تالش

ملّتی است که برای دفع تجاوز نظامی، فرهنگی، دینی، سنتی، ملی دشمنان قد برافراشته است و در این مسیر رنج دیده و 
 .(73: 1731حرمان کشیده است )آیینه وند، 

 ح مطر ح کند و به این منظور به بسیاری از های تاریك زندگی جامعه را به قصد اصالکوشد تا نقطهادبیات مقاومت می  
تازد و سال ح کوبنده و مؤثر انتقاد را همیشه در دست دارد. گاه جامعة ها و ... میتوجهیها، بیها، نابسامانیعدالتیها، بیسستی

ندان و اهل ادب بر گیر برسد و این رسالت را هنرمای الزم است تا به جوشش و تالطم همهزده را جرقهکشیده و بحرانرنج
 (.181: 1731عهده دارند )صدقیان زاده، 

در « ادب سازش»در برابر « ادب ستیز»، «ادب شورش»، «ادب مقاومت»که تقریباً با مترادفاتی چون « ادب اعتراض»ترکیب    
شود که به نوعی رو ح اطالق میها ها و نوشتهها به تصریح از آن یاد شده است، به آن دسته از سرودهپژوهان و فرهنگآثار ادب

انتقاد یا اعتراض یا مقاومت شاعر و نویسنده را در برابر عوامل تحمیلی اجتماعی و سیاسی و اقتصادی حاکم منعكس کرده است 
 (.158: 1783دار،  )پشت

انسان. و از این روست که غرض از ادبیات، تالش و مبارزه است برای نیل به آگاهی، حقیقت و آزادی »در باور ژان پل سارتر:    
نویسد؟ و دست به چه اقدامی زده است؟ و چرا این اقدام دهد، مسئول است. برای چه مینویسنده در مقابل عملی که انجام می

 (.75: 1738)سارتر، « مستلزم توسل به نگارش بوده است
طرف پیشروان فكری جامعه در برابر آنچه حیات  نوعی از ادبیات متعهد و ملتزم که ازخالصه کالم اینكه، ادبیات مقاومت،    

شكوفایی و تكامل تدریجی آن  آید و هدفش جلوگیری از انحراف در ادبیات،به وجود می ،کندمی ها را تهدیدمادی و معنوی آن
 .(21: 1788،)بصیری است

تر از سال ح توانمندی بوده است گاه برّان در هماره زندگی بشر و در آمد و شد پیكارهای بیرونی و درونی در تمام عصرها، قلم   
های متفاوت و هم رنگ زمان نیز باقی است؛ و شمشیر، و تا جهان بشریّت باقی است پیكار حق و باطل و خیر و شر نیز در لباس

راهی را کند تا آنچه کرده است و انسان در جستجوی حقیقت و کمال، بازتاب پیكار خویش با باطل را با سال ح قلم مكتوب می
نهند و با باطل روبرو که با خون شسته است، برای آنان که در چرخه هستی و در مسیر تكامل خویش در همین مسیر گام می

( بر این اساس هجوم لشكر تاتار به ایران و متعاقب آن، قتل و 23: 1737)امیری خراسانی و هدایتی، « شوند، ماندگار کند.می
گر تاریخ و حوادث جامعه خود یسندگان و ادیبان آن عصر را بر آن داشت تا با قلم خویش روایتغارت و کشتارهای فراوان، نو

های ها و جنایتها و وقایعی است از بیدادگریگر صحنهالمصدور به عنوان یك اثر جاودانه از آن زمان، توصیفباشند. نفثه
 لفظی و بدیعی به تصویر کشیده شده است.   گیری از صنایع لشكریان مغول که با زبانی ادیبانه و با بهره

الدّین محمّد زیدری در شهر میافارقین توسط شهاب 172المصدور شاهكار ادبی ـ تاریخی قرن هفتم است که در سال نفثه   
ی آن نسوی یكی از نویسندگان دوره مغول به رشته تحریر در آمده است. اهمیت این اثر از آن روست که عالوه بر ارزش تاریخ

های مختلف بدایع که بیانگر درد و رنج و مصایب ناشی از حمله مغول به ایران است، همچنین از لحاظ توجه و رغبت به جنبه
چون: براعت های هنری قابل تأمل است. مؤلف در انشای کتاب از بیشتر صنایع معروف بدیعی هملفظی و معنوی و آفرینش

: 1783نه و ترصیع و جناس و ... مدد گرفته و نثر خود را بدان آراسته است )زیدری، استهالل و سجع و تضمین مزدوج و مواز
21.) 
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 ثه المصدورانواع اعتراض در نف -2
نمایی است از درد و رنج یابیم که این متن آیینه تمامالمصدور و با کاوشی عمیق در جوهره نثر آن، در میبا جستاری در نفثه   

گیری از انواع لشكر مغول به ایران روی داده است و به دلیل برخورداری از نثری شاعرانه و بهرهو مصایبی که در پی هجوم 
عنوان یك اثر جاودانه، گرد و غبار قرون نشیند و همچنان بهها میها نفوذ کرده و بر دلصنایع لفظی و معنوی در اندیشه

 نتوانسته از عظمت و شكوه آن بكاهد.
عالوه بر ارزش تاریخی که بازگوکننده هجوم لشكر مغول و شر ح قتل و غارت آنان است، از جهت عاطفی المصدور کتاب نفثه   

گویی و روایتی از اوضاع اجتماعی و سیاسی عصر مؤلف، قابل تأمل است. نثر کتاب و احساسات شخصی به دلیل بُعد خاطره
تواند از لحاظ این آخرین حدّی است که نثر می»در واقع  است.« شعر منثور»و یا به تعبیری « نثری شاعرانه»المصدور نفثه

)خطیبی، « لفظی و لغوی و کیفیت تعبیر افكار و معانی و ابداع مضامین و وزن و قافیه، در آن خود را به شعر نزدیك سازد
1711 :137    .) 

های ها و شكایتکه این متن، شر ح شكوهگردد این حقیقت آشكار می« المصدورنفثه»اللفظی واژه با مراجعه به معنای تحت   
چون خلطی آزاردهنده راه تنفس او را بسته و موجب خفقان و سكوت هایی است که در سینه، همنویسنده از دردها و مصیبت

دردآور وی شده و تنها راه درمان، تخلیه و به بیرون انداختن این ضایعه)خلط( چرکین و منفور است که در سخن نویسنده به 
 گشایی تجلی یافته است. گویی و عقدهورت درد و دلص
کند، خواهان آن است مؤلف به دلیل تعهدی که نسبت به جامعه خویش و وضعیت و شرایط حاکم بر آن در خود احساس می   

ر کشد و با سامان خویش را به تصویها و فسادهای موجود، واکنش نشان داده و تصویری از جامعه نابهعدالتیتا در مقابل بی
آمیز سعی دارد تا اندکی از معایب و مشكالت را در برابر دیدگان مردم خویش ترسیم نموده و با افشا نگاهی منتقدانه و اعتراض

 و پرده برداشتن از مفاسد و بیدادگری حاکمان و عامالن داخلی و خارجی گامی در جهت بیداری و آگاه ساختن مردم بردارد.
های ها و بیدادگریعدالتیها، اعتراضات و انتقادهایی است در برابر بیگریالمصدور لبریز از شكوهثهدر حقیقت کتاب نف   

اجتماعی و سیاسی که غالباً با لحنی طنزآمیز و البته انتقادی بیان شده است. چنانچه بخواهیم به موضوعات مورد اعتراض در 
 ترینند:این کتاب اشاره کنیم، موارد زیر شاخص

ـ  5ـ اعتراض به روزگار  3ـ اعتراض به ظلم و ستم 7ـ اعتراض به دشمنان خارجی 2اعتراض به نابسامانی دستگاه حكومتی ـ 1
 ها و دشواری ها.  ـ اعتراض به سختی 8ها ـ اعتراض به نامهربانی 3ـ اعتراض به غربت و هجران  1اعتراض به فقر و فساد 
شود. مانند: که نام شخصیت اصلی مورد انتقاد هم بیان میپرواست تا جاییصریح و بیالمصدور انتقادی برخی انتقادهای نفثه

؛ «صاحبِ آمِد، مَلِك مسعود، چه مَلِك! و چه مسعود! عَمَّا قریب، بوَبالِ ظلم و فُجور، آفتابِ دولتِ او بزوال رسید»»ملك مسعود: 
ابهام فرد مورد نظر را مورد انتقاد و هجو قرار داده و تنها القابی را  اما زمانی به دلیل مالحظات سیاسی ـ اجتماعی در هاله ای از

زمام »شود و تنها با این جمله که کند، صراحتاً نامی از وی برده نمیبه او می دهد. برای نمونه زمانی که اوترخان را هجو می
و دلیران قراع فرمان روایی و کار فرمایی اثبات بسط و قبض، بمخنثی، نه مردی نه زنی، داده، و روباه خداع را بر شیران مصاع 

 کند.از وی یاد می...« کرد و 
تواند ها را چشیده؛ بنابراین بهتر میهای روزگار را دیده و طعم فقر و دشواریها و مصیبتنویسنده به دلیل آنكه خود سختی   

مردم محروم و ستمدیده سرزمینش که مورد تعدی  بار و ناگوار جامعه خویش بوده و در حمایت ازکننده وضعیت اسفمنعكس
و ظلم و ستم حكام قرار گرفته اند، لب به انتقاد و اعتراض بگشاید. وی نسبت به این طبقه از افراد جامعه احساس مسئولیت 

 داند. می های مردم و جامعه خویشماندگیها و عقبکفایت و خودکامه را عامل اصلی محرومیتنموده و حاکمان و والیان بی
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 آمیز عبارتند از:برانگیز و اعتراضترین مضامین شكوهشاخص
 ـ اعتراض به نابسامانی دستگاه حكومتی )شكوه از ضعف دستگاه حكومت(

سازد؛ را نمایان می« ضعف دستگاه حكومت»کشد و را به چالش می« کفایتحاکمان و متولیان ناکارآمد و بی»مؤلف، زمانی    
اند و نغمات آنان گوید. کسانی که به جای آماده شدن برای رزم، به بزم نشستهعدم لیاقت و کاردانی آنان سخن میآنگاه که از 

دوازده روز مهلت »ها را دریابد: تر از آنكه پیامگریند و او غافلخبری وی میرا از نقمات بازداشته، تمام کائنات بر غفلت و بی
ر و تَثقیفِ ذَوَابِل و تَحدید بَواتر مشغول بایستی بود، از ابتدایِ صَبا ح تا انتهایِ رَوا ح، بصید بموغان که باستعراضِ جیوش و عساک

آهو و خَربط بر می نشست، و بضربِ نای و بربط غَبوق با صَبو ح می پیوست؛ بنَغَمات خسرَوانی از نَقِماتِ خسرَوانه متغافل شده، 
داد، و او غافل؛ أغانی مَغانی بر مَثالِث و مَثانی گشته، سرودِ رود درودِ سلطنت او میو بأوتارِ مَالهی از أوطارِ پادشاهی متشاغل 

پنداشت. پیاله بخون کرد، و او قهقهه میخواند، و او بیخبر؛ صُراحی غرغره در گلو افكنده، نوحة کار او میمرثیة جهانبانی او می
 (.18: 1783)زیدری، « انگاشتگریست، و او قهقهه میدل بحال او می

« قوانینی»گیرد و اعتبار یافتن ، که در دستگاه حكومتی صورت می«تغییراتی است نابخردانه»ای دیگر سخن از یا در نمونه   
عدالتی است که در احقاق حقوق بر مردم ستمدیده روا است شوم و واهی، که موجب انهدام و اضمحالل پادشاهی بوده و بی

دست بكار برد، و قوانین و دواوین که بتواتر و توالیِ لیالی و ایَّام مُمَهَّد گشته بود، مَدروس شد، و  فِی الجمله»شود: داشته می
د، رسم و آیین پیشین که بتعاقبِ دهور و تكرُّر شهور، کَابِراً عَن کَابِرٍ، بدین لُقاطاتِ زمانة دون و نُفایاتِ ایّام وارون رسیده بو

لعاطِفُ کَالمَعطُوفِ مَتبوع، و نه درین، قاعدة البَدَلُ کَالمُبدَلِ مَرعیّ. از تدبیرات، جَدَل و منسوخ گشت، نه در آن، طریقتِ أ
اعتراض اعتبار یافت، و از توفیرات، احتباس و انقباض بر کار گرفت، جریده ای که چون مطالعه کردی، در او جز: ألمُستَخرَجُ مِن 

زِیدٍ نیافتی، و دفتری که چون بخواندی، جز: ألمُستَرجَعُ مِن إنعامِ اإلمَامِ، و ألمُحتَبَسُ مِن  وَظیفَهِ عَمروٍ، و ألمُستَدرَکُ مِن راتِبِ
قواعدِ پادشاهی از آن روز « إنَّ اهللَ ال یُغَیِّرُ مَا بِقَومٍ حَتَّی یُغَیِّرُوا مَا بِأنفُسِهِم»إدرَارِ الشَّیخِ ندیدی، ال جَرَم بر این رسومِ شوم، که 

 (.81ـ  81)همان: « و منهدم شدباز واهی 
عصر خویش شكایت دارد. چه آنجا که به دلیل خصومتی که با وزیر داشته مبنی بر « ضعف دستگاه حكومتی»وی از    

تا در نوبتِ غَیبتِ عِراق دست گِردِ جهان »پردازد: گری و گماردن شخصی دیگر، به نقد وی میکنارگذاشتنش از منصب منشی
نی نحوی بِدستِ او افتاد، خطّی چون دستگاه کفشگران پریشان، عبارتی چون هَذَیانِ مَحموم نامفهوم، از او برآورد، تا مجنو

مِلوا حِ شرکتِ قصد ساخت، و باستعانتِ عمرو و زید، و تقدیم انواع حِیله و کید، قرارِ منصِبِ کتابت در غَیبت میانِ او و بنده 
 ( 13)همان: ...« اد و د« لِلذَّکَرِ مِثلُ حَظِّ االُنثَیینِ»

اتّفاقِ بد وزیر، بدو روز پیش از من، ببیلقان رسیده بود، و »آورد: وزیر سخن به میان می« کینه ورزی»و چه زمانی که از    
ه دانستم، که چون روی بدو نمایم، هراینه بدو باز مانم، و بیشك درین سَرِ وقت از هر آفریده، کائِناً مَن کانَ، که اندک مایمی

 (. 22)همان: « کینه در سینه دارد، و اَلحَزمُ سُوءُ الظَّنِّ، انتقام کشد
های مؤلف در هواداری وی را سپاری، جان«بازیعداوت و حقه»آورد که از روی زیدری همچنین از وزیری سخن به میان می    

یِ وزیر، رَحِمَهُ اهلل، که با چندین سوابق و لَواحقِ عَداوت و بُوالعَجَب»ضرری برای خود دانسته و به خون او تشنه گردیده است:  
و جان سپاری که در هَوی و وَالیِ او نموده بودم، ... بخونِ من تشنه گشته بود، و آن قُربت ریزه که یافتم ـ و یَا لَیتَ نیافتمی، وَ لَ

صرَعِ بَوارٍ ـ بِخَیالِ فاسد تصوُّر کرده، که در مستقبل بمضرّتِ او عَقِلَ الفَراشُ لَمَا عَشَا مَا عَاشَ إلَی ضَوءِ نارٍ، وَ ال تَهافَتَ فِی مَ
 (.17ـ 12)همان: « سرایت خواهد کرد

گوید که پس از مرگ صاحب دیوان )شمس الدین محمد سخن می« جمال علی عراقی»همچنین از شخصیتی به نام    
پروایی هر چه از استعارات، تعبیرات، تشبیهات و با بی گیریمستوفی جوینی( عهده دار منصب استیفا گردیده و مؤلف با بهره
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صاحب منصِبِ ناگهان، خواجة نابیوسان، نانِ مردمان بدبیرستان برده، و دوات دیگران »شود: کفایتی وی را متذکر میتر بیتمام
کشی کرده، سَرِ جَوال باز داشته، ... طهبدیوان آورده، هر خَبّاز که دبیریش فرموده، نانش در انبان نهاده، و پیش هر مُحَرَّر که خری

در مَذَلَّتِ چارپایی بسیار کشیده، تا از مَنزِلتِ خری فراتر آمده، در عِراق بسی پرده دری ورزیده، تا بنهاوند کارش باال گرفته، ... پ
 (.31)همان: « تا ندانند کیست، خود را أبُوالجمال نویسد، و برادر تا نشناسند که کیست، خود را أخوعلی گوید

در واقع غالباً موضوع هجویات نویسنده امرا و حاکمان ناکارآمد و ناالیق )دشمن داخلی( بوده است. به عنوان مثال در ذم    
خالالت ثغور از بن دندان گرسنگان برکند، و به پیش خورد سگان تاتار ـ که از آن »... صاحب آمِد)سلطان مسعود( آورده است: 

همت الزم آید ـ دهان بیالود. بیخبر از آنكه ضواری انداخته دیگران نخورند، و مرغان شكاری جز بر مُقتَنَص تعفُّف در شریعت 
 (.11)همان:...« خویش ننشینند؛ ذُباب وار بر صید ذئاب بنشست، و مانند روباه خسیس بضراحات قنیصه شیر سیر گشت 

پردازد که در دستگاه کسانی می« هجو»ای موارد و در پاره« اء و طنزاستهز»تر به پروایی هر چه تمامباکی و بیاو با بی   
اگرچه در مناکحت »گوید: زمانی که می« جمال علی عراقی»حكومت دارای منصب و مقام هستند. از جمله سخنش درباره 

حظُوراتِ، بدو تفویض فرمودند، و شغلِ استیفای کُفات، کفایت اعتبار کردن واجب بود، تَزجیة وقت را، و الضَّرُوراتُ تُبِیحُ المَ
اعتماد در آن شغل، که امانت از شرایط آنست )ع( یعنی که بدزد می سپارم کاال، بر این بزرگ! نمود، و چنانكه گفته اند )ع(: 

مَ بِالتُّربِ. آن کار بر سبیل عاریت بدین کم عِیار باز گذاشت )ع( وَ مَن لَم یَجِد مَاءً تَیَمَّ« چون اسپ نماند، برنهم زین بخری»
ای زبر و زیر بباد بَر داده بود، و بر سبیلِ شَتم آیتِ حُرمت بر او ختم کرده، لِفَقدِ الرِّجالِ وَ ای را که دیروز وزیر بكمتر قضیّهسِفله

 (.38)همان: « ان نشاندرَغمِ استحقاق و اهلیَّت و کوریِ مردمی و انسانیَّت او را بدیوخُلُوِّ المَیدانِ، دست گرفته آوردند، و عَلَی
 تا این بزرگ! بمنصِب بنشست، قیامت برخاست، و تا دست بكار برد، پای فرا زمین نكرد؛ قلم تا بر کاغد نهاد،»یا این مورد:   

 (.87ـ  82)همان: ...« قلم در مُلك کشید، و تا نشان کرد، عالمت خیر کس ندید، 
« ضعف حكومت و عامالن»های سیاسی، نشان دادن یست؛ اما هدف بیشتر هجویهالمصدور کم ننمونه این هجویات در نثر نفثه  

 (.33)همان: « عرصه، حالی، از کافیِ بحلیتِ کفایت حالی، خالی مانده )ع( خَلَتِ الدِّیارُ فَسُدتُ غَیرَ مُسَوَّدٍ»آن است: 
 ـ اعتراض به دشمنان خارجی

اختصاص دارد؛ آنجا که نویسنده دشمنان و متجاوزان « دشمنان»یاسی به ای از هجویات سدر این کتاب، بخش قابل مالحظه   
گونه نماید. برای نمونه از قوم تاتار )به عنوان دشمن خارجی( اینگذاری میها را با صفات مذموم و قبیح نامرا هجو گفته و آن

بمَجَرَّه می جُستند، و از مَقامِ ایشان، بهر سراب، تا آن مور حرصانِ مار سیرت حبّاتِ حیاتِ آثارِ قوم، بهر راه، تا »کند: یاد می
کردند، و بر صَوبِ شام تازان، و در تاریكی ظَالم چون برق از غَمام یازان، تا پیش از آنكه آفتاب تیغ زند، بسحاب استكشاف می

 (.31)همان: « شمشیر کشیده باشند، و چون صبح پرده در گردد، صفِّ قِتال دریده
ترین و حتی آید، اینست که در بسیاری موارد نویسنده این افراد را از مهمجموع از این مبحث به دست میآنچه در م   

 داند؛ بنابراین چه بسا هجو او تیزتر و برنده تر باشد.  ترین عوامل نابسامانی و عقب ماندگی اوضاع کشور خود میاصلی
چون پردازد که هممی« ر و فجایع عظیم و دردناک حمله تاتاروقایع ناگوا»وی همچنین در نگارش این کتاب به توصیف 

خوانیم: نیشتری بر قلب وی نشسته و طعم درد و رنج بال و مصیبت را به او چشانیده است. چنآنكه در عبارتی از کتاب می
جودِ ایشان تمنّیِ آسایش آنجا که عقل است، عقل هادِمِ لَذّات و مُخَیِّبِ آمال، خروجِ لشكر تاتار، أطبَقَ اهللُ عَلَیهِمُ البَوَار، که با و»

 (.12)همان: « نیست، و صاعقه ای که سیالبِ خون بر حَزن و سَهل راند، سَهل نی
از آنگاه باز که فتنه از خواب سر برداشته، هزاران سر، برداشته، »کند:  ای دیگر این فجایع را چنین توصیف مییا در نمونه   

کوب افتاده، عِظام را عِظام لگدکوب شده، یمانی در خونخوار شده خون، خوار شده ... رُؤوس را رُؤوس در پایبَالرَکِ آبخورده تا 
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قِرابِ رِقاب جایگیر آمده، خَناجِر با حَناجِر إِلف گرفته ... تا قاطعِ أرحامِ حیات، یعنی سیف، در کار آمده، صِلَتِ رَحِم بكلّی 
 (. 2ـ  1)همان: « مَدروس شده

ا در جایی دیگر که به کشتار و خونریزی قوم تاتار اشاره دارد و با زبانی طنز و از باب تشبیه مغوالن را معماران و پالیزبانانی ی   
بپنج شش روز بنوشهر رسیدیم، و آن شهرک خرابه ایست، که »می داند که بعد از رسیدن به نوشهر، شهری نو بنا نهادند: 

نهاده بودند، معمارانِ تاتار که بر « فَاَصبَحُوا ال یُرَی إِلَّا مَساکِنُهُم»ت و مدَّتِ خویش، آنجا اساسِ مهندسانِ لشكر ِخوارزم، در نوب
عَقِب رسیدند، تَتِمَّة عمارت، واجب داشتند، و خشت بر خشت نگذاشتند، بخنادقِ آن بجای آب خون در بستند، و حوالی آن بر 

 (.112: )همان« مثال پالیزبانان سر، بسر باز نهاد
توان گیری را نمیاند، این سمتبا توجه به اینكه بسیاری از کتب تاریخی عهد مغول، وجهه و رنگی عاطفی به خود گرفته»   

توان آن را نوعی انقالب رمانتیك در نظر گرفت که در طی آن مؤلفانی چون تنها جریانی تحمیلی و سفارشی تلقی کرد؛ بلكه می
های مغوالن در قالب استعارات و گریدارند تا تحت تأثیر نوعی شهود رمانتیك با بر مال کردن وحشی نسوی، جوینی و ... تالش

سان آگاهی و مكتبی را به وجود آورند که به مخالفت با نمادهای ادبی، جامعه و تاریخ را با تخیل و احساسات درآمیزند و بدین
آمیز حمله مغول در قالب ر همان سطور ابتدایی با توصیف فضای تحكّمالمصدور دنظام حاکم بپردازد. چنآنكه نویسنده نفثه

طوفانِ بال چنان باال گرفته که »زبانی عاطفی توانسته با ایجاد تقابلی معنادار، بار منفی ویژه ای به نظام حكومتی مغول بدهد: 
ببَریقِ حُسامِ سَر رُبای « یَكادُ البَرقُ یَخطَفُ اَبصارَهُم»کشتیِ حیات را گذر بر جداولِ ممات متعیّن گشته، بُرُوقِ غَمامِ بَصَر رُبایِ 

متبدّل شده، بار ساالرِ ایّام چون بارِ حوادث در هم بسته، تیغ بسَرباری در بار نهاده، شمشیر که آبداری وصفِ الزم او بودی، 
 (.1)همان: « سرداری پیشه گرفته...

د و تعمیم آن در سطح جامعه و ترسیم آینده و افقی روشن و در تقابل قرار در حقیقت نویسنده با ابراز احساسات شخصی خو   
پردازد. هرچه بار احساسی متن افزایش یابد به همان دادن آن با خشونت نظام حاکم، به از هم گسیختن سخن اقتدارگرایانه می

ای رمانتیك و تاریخی دارند، هر وجههرو متونی که بظاشود، از ایننسبت دلزدگی از قوانین رسمی و خشك حكومت بیشتر می
 کنند.شوند که در قالب احساسات توان سیاسی و انقالبی پیدا میهایی میسرشار از نشانه

گرایی متن تأثیر دارد. عالوه بر اطالعاتی که از المصدور، عامل و انگیزه فردی نیز در احساسیگذشته از ساحت اجتماعی نفثه   
نسوی در دست است حاکی از مناسبات و عالئق شخصی اوست که در جریان حمله مغول در معرض زندگی و شخصیت تاریخی 

خطر و نابودی قرار می گیرند. همین امر نسوی را به واکنش وا می دارد. از جمله این ویژگی های فردی، مقام رسمی و درباری 
به خطر می افتد. نفثه المصدور نوشدارویی می شود که و مال و مكنتی است که در دربار خوارزمشاهیان دارد و با حمله مغول 

از نفثه المصدوری که »نویسنده تشفّی احوال خود را در آن می جوید تا جایی که درشأن تألیف آن، این گونه بیان می کند: 
ان شِفایی تواند بود، گزیر مهجوری بدان راحتی تواند یافت، چاره نیست و از أنینُ المَهجُوری که رنجور را در شب دَیجُورِ هَجر بد

 (.51ـ  51: 1731( )بتالب اکبرآبادی و خزانه دارلو، 3)همان: « نه
 ـ اعتراض به ظلم وستم 

هایی که دشمن بر سرزمین و « ذکر جنایت ها و ظلم و ستم»های خود از اوضاع پریشان سیاسی به نویسنده عالوه بر شكوایه   
است که نامردانه بر آنان ستم و « ترسیم گر چهره بیدادگرانی»ضمن تشریح وخامت اوضاع، پردازد و در مردم آن روا داشته، می

روز درگشتگان بازارِ محنت را حَشَم کرده بودند، و نامردانه چشم بر سَلَبِ روزبرگشتگانِ ایّام مشقَّت نهاده، تا »دارند : جفا روا می
محنت زده را ز هر طرف سنگ آید، آمدند، و گِرد در گرفتند، و چشم و  از برهنه پوست برکشند، و از مرده کفن در ربایند )ع(

روی و دست و پایِ بستگانِ حوادث فرو بست، از غُرَّة روز تا آخِر، در سَلخ مُحَرَّمِ آن پوست بازکردگان روزگار بُرد، و از ضَحوَهَ 
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تغال نمود، و از کنار تا بكنار یك بیك را یكباره و دوباره، النَّهار، تا وقتِ عَصر، بعَصر و شكنجة از خون در رگ نمانده ای چند اش
 (.  113ـ  117)همان: « بمبالغت، مطالبت واجب داشت« سَنُعَذِّبُهُم مَرَّتَینِ»

او تعلق دارد. مخاطبان این هجویات عبارتند از: امرا و حاکمان « هجویات سیاسی»در نثر زیدری، بخش قابل مالحظه ای به    
بی لیاقت، وزرا و وکالی خائن، علمای فاسد، عامالن فاسد دستگاه دولتی به ویژه عدلیه و دستگاه متزلزل قضا. وی  ناکارآمد و

ترین عوامل نابسامانی کشور دانسته و آنها را هجو می کند. او مدام در پی نكوهش چنین افرادی در اثرش،  این افراد را از مهم
 دارد. برای نمونه:و طنز نیشدار بیان میاست و نارضایتی خود را در قالب هجو 

هُ چه صال ح توقّع توان کرد، از حرام زاده ای که ... و این معنی در خِاللِ آن حَالل زاده! أستَغفِرُاهلل )ع( فِی السُّودِ مَن سَمَّیتُ»  
و عام آن مُلك ظهور یافته، کافُورَا، در همه روم و شام چون کفر ابلیس و فسق القیس چنان مجهور شده است، و میان خاصّ 

که برین که نوشته شد، استغفاری و ازین که در قلم آمد، اعتذاری الزم نیست، و اگر نه آنستی که شر ح مَساویِ آن مذموم 
طنابِ سیرت بإبرام می کشید، و ذکرِ مَقابحِ آن لئیم طبیعت از مقصود و مرام دور می اندازد، بحكمِ اُذکُرُوا الفاسِقَ بِمَا فِیهِ، أ

چاشنیی از خباثتِ آن بدرگ که « ال غِیبَهَ لِلفاسِقِ»إطناب باز کشیدی، و تقرُّب برسول اهلل، صَلَّی اهللُ عَلَیهِ وَ سَلَّم، که فرمود: 
دریا را نجس گرداند، ایراد کردمی، و نَبذی از ناپاکیِ آن ناپاک، که چون نشر کند )ع( سگ دامن پوستین ازو در چیند، در 

 (. 17ـ  12)همان: « د کاغد بیاوردمیبندی چن
و هرآنچه بر جامعه وی پدید آمده « محاصره، شكنجه، اسارت، قتل، غارت»مؤلف در بخشی از کتاب خود از توصیف و شر ح    

طَهِ المَرکَزِ، گِرداگِردِ خرگاه جهانگیر، إحاطَهَ الدَّائِرَهِ بِنُق»کند: است، رویگردان نیست و اوضاع خفقان آور موجود را توصیف می
چنان فرو گرفته بودند، که نظر با همه حدّت از آن سویِ حلقه گذر نیافتی، و نَفَس با همه لَطافت مَصَفِّ ایشان نشكافتی. گفتی 

 (.32)همان: ...« سكند در میان ظلمات گرفتار، و آب حیات تیره، 
فسی بفَلسی ضایع می گردانیدند. ضبط و حفاظ چنان مدروس در وقتی که جانی بنانی باطل می کردند، و نَ»یا در این نمونه:    

گشته، که حقّ و حُرمت گفتی در میان خلق هرگز نبوده است، و حِلّ و حُرمت چنان منسوخ شده، که هیچ آفریده گویی نام آن 
رفتند، و زمانی دراز )ع( وُقُوفَ نشنیده است. چندین جای عَفاریتِ صعالیك و عُلوجِ اکراد، إحاطَهَ الخَاتَمِ بِاإلصبَع، گِرد در گ

اً إلَی اهللِ، شَحیحٍ ضاعَ فِی التُّربِ خاتَمُه، بر سَرِ ما ایستاد، و از کنار تا کنار، یك بیك را باز جُست، چون هیچ نیافتند، براینكه تَقَرُّب
 (.11ـ  15)همان: « کردندباسم تاتار و خوارزمی قربان کنند، اتّفاق می

یكی از آنها که بدام من بسته بود، و ببالیِ من گرفتار، بند خویش باز »می گوید: « توصیف پس از اسارت»وی همچنین در    
 گشاد، و بزبان حال، کرد، و بنزدیك من آمد. بند می

 گفت بدرد و نالة زار و خروشمی             
 «ز چیست برهنه این تن قاقُم پوش؟!»ک:                                                                           

رَّهٍ، آن بیچارة بی دست و پای، بهزار حیله، دست و پای من بگشاد؛ هر دو در زِیِّ اهلِ عَرَصات، حُفَاهً عُرَاهً کَمَا بَدَأکُم أوَّلَ مَ   
ه ای آوردیم، و هَولِ واقعه چنان سر و دست و پای را بیخبر گردانیده بود، که مكشوف تن در آن سرما می رفتیم، و روی بكَالت

گرمابه می پنداشتیم؛ زَمهریر را که بتیر کار می کرد، حریر می دانستیم. هَول و هَراس چنان بر دل مُستولی گردیده بود که: 
 (.32ـ  31)همان:« ال)ع( إذا رَأی غَیرَ شَیءٍ ظَنَّهُ رَجُ

، آنان را حرامیانی می داند که چون عُقاب گرسنه، دهان گشاده اند و از شیر زَهره فراخواسته اند: «چپاول اموال»در    
ریزه در مَكامِنِ عِقاب، چون عُقابِ گرسنه، دهان گشاده، و صَعالیك بطمعِ آن خواسته از شاهین پرواز حرامیان جهتِ آن حرام»

 (. 11)همان: « ر زَهره فراخواستهو از شی
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دهد و آنان را با القابی چون خاکساران آتشی، گورانِ را برای مردم شر ح می« سرانجام بد فرجام بیدادگران و ظالمان»او    
ی و عَلَ»ها و گرگان خواهند شد: ها و عقابکند که عاقبت به دام اجل افتاده و طعمه کالغخرطبع و اصحاب جحیمی معرفی می

راند، و آن گورانِ خر طبع را گور سویِ مَرابِضِ آن خاکسارانِ آتشی را خاک سوی مكمنِ اجل می»رُؤُوسِ األشهَاد می گفت که: 
دواند، عَمَّا قریب طعمة غراب و لقمة عُقاب خواهند بود، وتانه بس دیر، لُهنَة کِالب و نُجعَة ذِئاب خواهند شد، سَیُرِیهِمُ آساد می

 (.73ـ  77)همان: « وَ اهللُ ذُوالفَضلِ العَظِیمِ« »إِنَّ الفَضلَ بِیَدِ اهللِ یُؤتِیهِ مَن یَشاءُ»کِنَهُم فِی الجَحیمِ، اهللُ أما
 ـ اعتراض به روزگار

زیدری در بخشی از اثر خود به بیان نامالیمات زندگی پرداخته و از روزگار، بخت و اقبال، وضعیت نامطلوب زندگی، گردش    
خواهد و اندوه و و زمین و ... شكوه دارد. وی روزگار را همچون انسانی پنداشته که برای وی ناخوشی و بال را می آسمان

بار »نارضایتی نویسنده در نتیجه سنگینی بار حوادث و تداوم بالیای ایام و درد و رنجی است که بر وی تحمیل شده است: 
 (.1)همان: « سَرباری در بار نهادهساالر ایام چون بارِ حوادث درهم بسته، تیغ ب

کند که به جز جفا و بدعهدی از او خیری نالد و از بخت بدی شكایت میمی« روزگار غدّار و نامساعد»بنابراین، گاهی از    
ر پی خواسته ام که از شكایتِ بخت افتان و خیزان، که هرگز کام مراد شیرین نكرد، تا هزار شربتِ ناخوش مَذاق د»ندیده است: 

 (.3)همان: « نداد، و سهمی از اقسامِ آرزو نصیب دل نگردانید، که هزار تیرِ مصائب بجگر نرسانید، فصلی چند بنویسم
وفایی و بد عهدی آن را و زمانی دیگر مخاطب خویش را از اعتماد به سپهر، مِهر، فلك، گردون و جهان بر حذر داشته، بی   

عِیار سپهر برخورداری مجوی، که ناپایدارست. از عَینِ مُزَیَّفِ مِهر کیسه بر مدوز، که جوزایی کماز ارتفاعِ خرمنِ »شود: متذکر می
است. کُرة تندِ فلك را هیچ رایض بر وفقِ مرام رام نكرده است. تَوسنِ بدلگامِ چرخ را هیچ صاحب سعادت عادتِ بد از سر بیرون 

 (. 33)همان: ...« ری نگذاشته. جهانِ جهان، هیچ تُبَّع را تَبَع نگشته است، نبرده است. گردون دون پرور، هیچ کِسری را بی کَس
تا قسّام سعادات ورق »یا در این نمونه که عجز و ناتوانی خویش را در برابر نابرابریهای مقدر شده روزگار به تصویر می کشد: 

جل در ششدره سوءُ الحظ افتاده، شهمات بِساطِ إعانت و مرادات در نَوردیده است، و دَور روزگار دُردیِّ درد دَر داده، مُهره أ
 (5)همان: « إغاثت در نَوَشته

 ـ اعتراض به فقر و فساد
است که جامعه و مردم با آن دست به گریبان « اعتراض)انتقاد( به فقر و فسادی»های مهم این متن، یكی دیگر از شاخصه   

پروا و شود و در اغلب موارد بیها متأثر میهای وارده بر آنرد و رنج مردم و ستمهستند. او به عواطف انسانی پایبند بوده و از د
 کند.بدون ترس از شخص یا گروه خاصی به تشریح موضع خود پرداخته و دستگاه قضا و حكومت را توبیخ می

گر سختی راه و بی وصیفسرزمین خود است. برای نمونه، آنجا که ت« ترسیم کننده چهره رنج کشیده و محروم مردم»وی    
خلقی از اُسرایِ ارمن و »اند تا به نوشهر بروند: لباس و آذوقه بودن جماعتی از اسرای ارمن و دیار بكر است که با وی همراه شده

دیار بكر که بخوی اجتماع یافته بودند، در آن راهِ سخت و هوای سرد، پیاده و بی لباس و زواده، هم بحكمِ ضرورت با من که 
قدَّم و بارساالر و مستظهر و مایه دار آنان بودم )ع( بنگر که چگونه باشد احوال همه! روی براه آورده، بپنج شش روز بنوشهر مُ

 (.112ـ  111)همان: « رسیدیم
همشهریان بسا دِه رانده که از این حادثه باطراف افتادند، و »اند: است که آواره شده« راندگانیده»گر و در جایی دیگر توصیف   

 (. 121)همان: « تفقُّدِ او بقُصّاد واجب دیدند
فِی الجمله، آخِرِ روز دست از این »می داند که نه قوتی برایشان مانده و نه جامه ای: « روز فروشدگانی»یا زمانی که آنان را    

ت رفته، و تن را جامه ای که بی آن بر چنان فروشدگان باز داشتند؛ قوت که مادَّة قُوَّتِ مردم، خصوصاً پیاده رو، تواند بود، از دس
 (. 115)همان: « وَ ما أدریكَ مَا العَقَبَهُ»سردسیر بنتوان گذشت، نمانده، و منزلی چون عَقَبة پرگری 
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از لَذَّت خورد و شراب ببُالله ای راضی شده، و از راحتِ خواب و »گوید: وی از فقری که بر جامعه وی حكمفرماست، سخن می   
 (. 21)همان: « ر بعُالله ای قانع گشتهقرا
زیدری تالش دارد تا از نیروی این افراد ستمدیده در جهت احقاق حقوق خودشان مدد بگیرد؛ بنابراین در این راه از آیات و    

« اهللُ بَعدَ عُسرٍ یُسراًسَیَجعَلُ »بنَصِّ جَلیِّ »هستند: « روحیه امید»و ایجادگر « بینیحس خوش»گیرد که القاگر امثالی بهره می
بود...  آن غَمام عَمَّا قریب مُنجَلی گردد، آفتاب، مَعَ الزَّمان، در عُقدة ذَنَب نخواهد ماند، و جهان، أبَدَ الدَّهر، در پردة شب نخواهد

 .(37)همان: « بر این منوال رسنی فراخ فرا امل داده، و ازین نَمَط میدانی دراز فرا پیش امید نوید نهاده
 ـ اعتراض به هجران و غربت

و دور از اهل و وطن خود به نوشتن این کتاب همت گماشته است؛ « غربت»که در مقدمه این کتاب آمده، نویسنده در چنان   
بنابراین نابسامانی اجتماعی و سیاسی و محیطی نویسنده و ضعف و زبونی حاکمان آن با درد فراق و هجران وی آمیخته و 

ها پرداخته و درد فراق از دوستان و یاران خود « شر ح دلتنگی»شوند. وی همچنین به تر القا میها تیزتر و محكمسخنان و کالم
مَشارب لَذّات بسببِ مفارقتِ اَحباب و دوستان »دارد: گیری از الفاظی جانكاه و سوزناک، بیان میرا در قالبی از شكوایه و با بهره

بانروزی به مهاجرتِ یاران و اصحاب خیرگی یافته، و از خرد و بزرگ و تازیك و ترک، هر آفریده تیرگی گرفته، و دیده از گریة ش
 (.27)همان: « که در دل مَحَبّت او آمیزشی، و در جان مَوَدّتِ او آویزشی داشت، بقدرت خدایی جدایی افتاده

جانكاه است که از جان و جهان سیر گشته و از دوستان و هجرت یاران و اصحاب برای او سنگین و « درد جدایی»و چنان    
الحق من بنده از حُرقتِ فُرقتِ دوستان و احباب و ضُجرتِ هجرت یاران و اصحاب »خورد و خواب خود را فراموش نموده است: 

خواب و چندان بارِ محنت بر دل نهاده بودم، و چنان از جان و جهان ـ تا بآب و نان چه رسد ـ سیر گشته، که اندیشة خورد و 
 (.58)همان: « طعام و شراب ـ اگر بمدّت نیز دور کشیدی، و زمان نیك دراز گشتی ـ بر خاطر نگذشتی، و پیرامنِ ضمیر نگشتی
از خوفِ آنكه »وی مدام در صدد فرصتی است تا با قوم خود دیدار کند و ملتهب و نگران از اینكه این زمان هرگز فرا نرسد: 

ملتهب، پیاپی اجازت انصراف ـ و اگر چه عقل از آن انحراف می نمود ـ و دستوریِ اعادت ـ و هرچند  دیدارِ قوم با قیامت افتد،
« مرگ بانبوه جشن است )ع( در کوی تو مرده به که از روی تو دور» گفت: جُستم، و میسعادت از آن بهزار فرسنگ بود ـ می

 (.73)همان: 
وفات یافت، تابوت را که مأوای جانِ مشتاق مجرو ح اوست، به زیدر رسانند و  او همچنین وصیت کرده بود، چنانچه در غربت   

کرده ام، در همه اوقات عموماً، و در حالتِ شدّتِ امراض خصوصاً، وصیَّت می»صندوق استخوانش را جز به تربت اصلی نگذارند: 
سپردنیست، در غربت تسلیم کرده آید، و عاریتِ رو ح، که « کُلُّ نَفسٍ ذَائِقَهُ المَوتِ»چون وَدیعتِ حضرت، که هراینه بحكمِ »که: 

بی هیچ شُبهت بمُوجبِ خُلِقتُم لِلمَوتِ، رد کردنیست، در این هجرت سپرده گردد، تابوتِ قالب را که مأوایِ جانِ مشتاق 
کِسریِ روحست ـ و هر  مجروحست ـ و اگر چه دوایی بعد از وفات نخواهد بود ـ بزیدر رسانند، و صندوقِ استخوان را که ایوانِ

 (.  55)همان: « چند عِالجی پس از رُفات نخواهد بود ـ جز بتربتِ اصلی ننهند
گوید و از طوالنی بودن زمان هجران شكوه و شكایت دارد. وی بر این باور است که: خود سخن می« غربت»زیدری بسیار از    
وَ إِنَّ یَوماً عِندَ رَبِّكَ کَألفِ سَنَهٍ »امِ مهاجرت هم باالی ساق قیامت افتاده ایام مصابرت در درازی گویی از روزِ محشر زاده، و اَعو»

 (.1)همان: « مِمَّا تَعُدُّونَ
بعد از دو ماهه مُقام بخوی، چون »کند: )خراسان قدیم( می« وطن»و یا آنجا که بعد از دو ماه اقامت در خوی باز دلش هوای    

دیگر بار کِسوتِ نو دادند، تمنّیِ حُبِّ وطن و هوای اهل و مسكن، زمام ناقه طبع، سوی « العِظامَ لَحمَاًفَكَسَونا »پای را از خِزانة 
و  خراسان، سَقَی اهللُ أطاللَها، وَ مَدَّت عَلَیها ظِاللُ السُّحُبِ أذیَالَهَا، می کشید. چه می گویم؟! و نیك غلط می کنم، چه وطن؟!

 (.31)همان: « کدام مسكن؟!
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پیوسته پسته وار شوربختیِ خود را »کشد: گونه به تصویر میخود این« سرزمین آرمانی»ی حال خود را در غربت و دور از و   
آورم؛ مَسامعِ شهان بذکرِ محامدِ خداوندی معطَّر دارم، و نافه صفت از میانِ خونِ جگر دَمی خوش بر میبدرد خنده پوشیده می

 ش مُعَنبَر. سخن آنكه:گردانم، و مجامع بنشرِ مَآثرمی
« دور از إِنصاف« هرچه از چشم دور، از دل دور.»گفت، بنزدیكِ من، باری، محضِ خِالفست، و حدیثِ: « طُولُ العَهدِ مُنسٍ»   

 (. 125ـ  123)همان: 
در هرجا، در آرمانشهر رویای کمال به دست آمدنی است که می تواند به هر شكلی درآید، می تواند »روویون معتقد است:   

رساله های سیاسی یا فلسفی، در طر ح های ساختمانی، در شعر و ترانه ها و نیز در سفرنامه ها یا رمان های آموزنده جای داشته 
 (.15: 1785)روویون، « باشد

پیغام  ، قصد دارد تا از آنان )عناصر طبیعت( برای رساندن«خطاب قرار دادن عناصر طبیعت»وی در پایان جمالت خود با    
و جواب « هَنیئاً لَكَ یا سَحَابُ»خطاب من با هر سحاب که بدان طرف کشیده است: »خود به معشوق )وطن آرمانی( بهره گیرد: 

 (.125: 1783)زیدری، « یَا وَیلَتَی أعَجَزتُ أن أکُونَ مِثلَ هَذَا الغُرَابِ»با هر غُراب که از آن جانب آمده است: 
 هاـ اعتراض به نامهربانی

توان آن را در شمار دوستان و یاران موافق قرار داد و این امر گوید که نمیمردمی سخن می« توجهینامهربانی و کم»وی از    
بارِ عدمِ التفات و قلّتِ مُباالتِ یارانِ منافق و دوستان ناموافق چند بر دل سنجی؟! غصَّة إخوانِ »بسیار بر او گران و سنگین است: 

 (.1)همان: « دقاءِ مُماذِق اگر با گور بری در نگُنجینامُصادِق و أص
خود را برای مخاطب نمایان کند و همچنین آوردن « عواطف و احساسات درونی»های متعدد، گوییراوی سعی دارد تا با تك   

وزانه در کنار او دادن تنهایی و محرومیت وی از حضور دوستان و یارانی که دلسای است برای نشاناین نوع از جمالت زمینه
گویی؟! اگر نویسی؟! و بكدام مُشفق قصَّة اشتیاق میبكدام مشتاق شدایدِ فِراق می»زند که: باشند. آنجا که عقل او را نهیب می

چه خون چون غصَّه بحلق آمده است، دم فرو خور و لب مگشای، چه مهربانی نیست که دل پردازی را شاید. اگر کاردِ شدّت 
 (. 5)همان: « ده است، و کارِ محنت بجان انجامیده، مصابرت نمای، چه، دلسوزی نداری که موافقت نمایدباستخوان رسی

دوستانه به دورند؛ بلكه سحر که ای است که نه تنها مردم آن از عواطف و احساسات انسانمؤلف همچنین تصویرگر جامعه   
 نوید بخش است در برابر او سرد مِهری آغازیده است: 

ای انداخته سحرگهان که نَفَسِ سر بمُهرِ صبح سرد مهری آغازید، سپیدة دَم سرد بتدریج دهن باز کرد، خویشتن بخرابه»   
بودم، پیشِ هر آفریده که حاضر شدم، چون سعادتم از پیش براند؛ بدَرِ هر خانه که رفتم، چون کارِ من فرو بسته بود؛ قصّة حال 

 (.37ـ  32)همان: « ای راضی شدمعاقبتِ کار، از آن خرابه بمِصطبه« مَعهَا کَأنَّ فِی اُذُنَیهِ وَقراًکَأن لَم یَس»بر هر که خواندم: 
 هاها و دشواريـ اعتراض به سختی

داند که اندکی ای میدارد و شدت وقوع آن را به اندازههایی که متحمل شده را با غلو بیان می« ها و دشواریسختی»مؤلف    
نَبذی از وقایع خویش، که آسیبی از آن ارکانِ رَضوی و ثَهالن را از »سازد: قرار میدارد و زمین را بیا از جای بر میاز آن کوه ر

 (. 3)همان: « جای بردارد، و نهیبی از آن کرة با وَقار زمین را بیقرار گرداند، بر قلم ران
تا »ها، حضور تاتار در مسیر: او ناگزیر. از جمله سختیگوید که عقل منافی آن است و وی از صعوبات سفرهایی سخن می   

برخاستم، و نواحی ارّانات بتاتارِ پراگنده بر آگنده، و حوالی گنجه بافواجِ کُفّار مَوّاج، سفری که عقل از آن بهزار فرسنگ بود، 
نِ تاتار در شبِ تار چون عكسِ دریا راندم، و صحرا از نیراارتكاب کردم، و از خطری که دل بدان یار نبود، اجتناب ننمود. می

 (.23)همان: « شنید، تا بمقصد رسیددید، و از چهار سوی گفت و گوی و های و هوی ایشان میمی
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بحكم آنكه در آن پنج شش روز در چشم، از معنیِ سواد، جز مردمكِ چشم »یا مشكالتی از قبیل بُعد مسافت و صعوبات راه:    
اب سیاهی، جز روزِ برگردیده ندیده، چشمها، چنانكه مُجرَّبست، برف زده بود، و از هفت کس، من واتباعِ نمانده بود، و دیده، از ب

من، یك کس بیش فرا دو دست خود نمی دید، برسم کوران دست در یكدیگر زدیم، و آن یك کس را عصاکش خویش کردیم، 
 (.118)همان: « تا خویشتن را بهزار کوری بپرگری انداختیم

ها برد، استفاده از کنایات، اصطالحات، ضرب المثلی از شگردهایی که نویسنده برای عامه فهم شدن کالم خود به کار مییك   
دارد. برای نمونه آمیز نسبت به فضای حاکم بر جامعه عصر خود ابراز میایست که با لحنی منتقدانه و اعتراضو ادبیات عامیانه

(، 113)همان: « محنت زده را ز هر طرف سنگ آید»دارد: د را از تغییر شرایط موجود بیان میآنجا که مؤلف، عجز و ناتوانی خو
هم کار ز »(، 88)همان: « (، چه دانم کرد با گردون بدین لشكر که من دارم؟!37)همان: « نه دست ستیز مانده نه پای گریز»

 ( و ... 51)همان: « ای دراززین پس من و ناله های شبه»(، 52)همان: « دست رفته، هم دست ز کار
« یعنی که بدزد می سپارم کاال»یا نمونه ای که بیانگر هجو و طنز وی نسبت به عوامل حكومتی و دشمنان خارجی است:    

سگ دامن »(، 81)همان: « موم از سر نرمیست چنان نقش پذیر»(، 85)همان: « ناکسان را بخاصه قانونیست»(، 38)همان: 
( 15)همان: « دیو کانجا رسید سر بنهد»(، 38)همان: « چون اسپ نماند برنهم زین بخری»(، 17)همان: « دپوستین ازو درچین

 و ... 
)همان: « دشمن خندید بر من و دوست گریست»(، 113)همان: « حقّا که اگر سنگ کشد بگدازد»ها: یا در بیان سختی   

مرده از نیشتر »(، 118)همان: « تر از عرصة احوال منستن تنگکا»(، 111)همان: « خون از دل سنگِ سنگدل بگدازد»(،113
 گنجد.های دیگر که در این مجمل نمی( و ...  و نمونه715)همان: « کجا نالد؟!

آنچه مسلّم است اینكه نویسنده از لحاظ ذهنی و روحی دارای تشویش و نگرانی بوده و سعی دارد تا تصویری واضح و واقعی    
سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، فكری و عقیدتی جامعه خود را در قالب کلمات و واژگان برای مخاطب ترسیم کند؛ از اوضاع 
انگیز و ارزش آهنگین آن بود. بیش از هر کننده یك منظور ساده نیست؛ بلكه باید متوجه مفهوم خیالکلمه تنها بیان»بنابراین، 

)سید « انگیزانند، دقت کردها بر میهایی که هریك از آنخاطره چیز باید در روابط کلمات با یكدیگر و هیجان و
ای )آرمان شهری( است که در آن میانِ مردم و حاکمان )دولت و ملت( شعار (. او همچنین خواهان جامعه182: 1783حسینی،

است که موضوع کتاب خود را  گر دل پر خون و پر درد انسانیالمصدور روایتفرما باشد. در نتیجه نفثهزبانی حكمهمدلی و هم
این »( و 31: 1783)زیدری، « یك روز که خندید که سالی نگریست؟!»آمیز خویش نهاده تا نشانی باشد از: شر ح خاطرات رنج

 (.18)همان: « خاک توده خانة پاداش و کیفر است
 

 نتیجه گیري -3
در نیمه اول قرن هفتم از جمله متون تاریخی و ادبی است که عنوان یك اثر پایداری، از شاهكارهای نثر فنی المصدور بهنفثه   

نویسنده آن ضمن بازگو کردن خاطرات شخصی و سرگذشت خود، به ذکر تاریخ قتل و غارت مغوالن پرداخته است. در حقیقت 
ترین مضامین زیدری زبان گویای مردم عصر خویش شده تا از دردها و رنج های آنان سخن بگوید.  چنانچه بخواهیم به مهم

ـ اعتراض به دشمنان خارجی 2ـ اعتراض به نابسامانی دستگاه حكومتی 1اعتراض در نفثه المصدور اشاره کنیم، مضامینی چون: 
ـ اعتراض به  3ـ اعتراض به غربت و هجران  1ـ اعتراض به فقر و فساد  5ـ اعتراض به روزگار  3ـ اعتراض به ظلم و ستم 7

خورد. آنچه مسلم است اینكه نویسنده توانسته است با به چشم میها و دشواری ها به سختی ـ اعتراض 8ها نامهربانی
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انگیز فارسی قدیم و با مدد از امثال فارسی و عربی و آیات گیری از صنایع بدیعی و لفظی و چاشنیی از لغات و ترکیبات دلبهره
 آن زیسته است.ای باشد که در و احادیث به بهترین شكل تصویرگر فضای جامعه
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