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  نفثةالمصدورهاي اصلي ادب پايداري در مايه، از بن»حسرت بر گذشته«

  1* زادهزهرا حبيبي
  دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه شاهد، تهران

   2غفار برجساز
  اهد، تهرانش فارسي، دانشگاه ادبيات و زبانگروه  استاديار

  )2/2/1397تاريخ پذيرش : ؛ 12/8/1396تاريخ دريافت: ( 

  چكيده
توان در پرتو آن به واقعيات روزگار مؤلف و رويدادهاي اي است كه ميادبيات شناسنامه و هويت هر دوره

تـرين ترين و بحرانيگواهي تـاريخ، دورة مغـول از پرالتهـاباجتماعي و سياسي عصر وي دسـت يافـت. بـه
گيري كارآمـدن و قـدرتآيـد. هجـوم لشـكر تاتـار از يـك سـو و رويها در تاريخ ايران به شمار ميهدور

طبقاتي از امرا و حاكمان بيدادگر و نااليق داخلـي از سـوي ديگـر، سـبب گرديـد تـا آثـار ايـن دوره غالبـاً 
نماي هر عصـر و اديبـان عنوان آيينة تماموبوي انتقاد و اعتراض به خويش بگيرد. درحقيقت، ادبيات بهرنگ

گويان مردم، با افشاگري و روشنگري، از درد و رنج مردم ستمديده و تبعات ناشـي در مقام حاميان و سخن
الدين محمد خرندزي زيدري نسوي از نويسـندگاني اسـت از بيدادگري حاكمان جور سخن گفتند. شهاب

وضاع سياسي و اجتماعي جامعـة خـويش هاي شخصي، به تشريح اگوييكه در نفثةالمصدور، ضمن خاطره
تحليلي انجام شده و نتيجه حاكي از آن است كه حسرت بر گذشتة روش توصيفيپردازد. اين پژوهش بهمي

گيـري هوشـمندانه از بوده اسـت و نويسـنده توانسـته بـا بهره نفثةالمصدور هايترين مضمونآرماني، از مهم
  هاي پايداري عصر خويش باشد.دهندة جلوهي، بازتابشگردهاي زباني ويژه، عاطفه و انديشة قو

  
  ، زيدري، حسرت، پايداري.نفثةالمصدور كلمات كليدي

  

  .............................................................................................................................   
  zahrahabibizadeh@gmail.com نويسنده مسئول:.  *
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  مقدمه -1
هاي مبارزاتي يك نسل مقاوم و مبارز را كه براي رهايي سرزمين، دين، فرهنـگ و ادبيات مقاومت، ادبياتي است كه آزموده

هـاي آينـده، در بيـان هاي ملي و انساني به پا خاسـته اسـت، بـراي نسـلارزشهاي خود از چنگال تجاوزگرانِ به حريم سنت
هـا، ادب مقاومت از نوع ادب متعهد و سياسي است و محتـواي آن بيـان تـالش .كندفخيم شعري و ادبي ترسيم و تصوير مي

ي، فرهنگي، ديني، سنتي، ملي هاي ملتي است كه براي دفع تجاوز نظامها و مظلوميتها و محروميتها، ايثارها، رزماخالص
  ).34: 1370وند، دشمنان قد برافراشته است و در اين مسير، رنج ديده و حرمان كشيده است (آيينه

قصد اصـالح مطـرح كنـد و بـه ايـن منظـور بـه بسـياري از هاي تاريك زندگي جامعه را بهكوشد تا نقطهادبيات مقاومت مي
تازد و سالح كوبنـده و مـؤثر انتقـاد را هميشـه در دسـت دارد. گـاه ها و... ميتوجهي، بيهاها، نابسامانيعدالتيها، بيسستي

گير برسد و اين رسـالت را هنرمنـدان و اهـل اي الزم است تا به جوشش و تالطم همهزده را جرقهكشيده و بحرانجامعة رنج
 ).186: 1390زاده، ادب برعهده دارند (صدقيان

دربرابـر آنچـه  ،كه از طرف پيشروان فكـري جامعـهاست نوعي از ادبيات متعهد و ملتزم ت مقاومت خالصة كالم اينكه ادبيا
شكوفايي و تكامل  آيد و هدفش جلوگيري از انحراف در ادبيات،كند به وجود ميمي ها را تهديدحيات مادي و معنوي آن

 .)26: 1388، (بصيري تدريجي آن است

قب آن، قتل و غارت و كشتارهاي فراوان، نويسندگان و اديبان آن عصر را بر آن داشـت تـا هجوم لشكر تاتار به ايران و متعا
گـر عنوان يك اثر جاودانه از آن زمـان، توصـيفالمصدور بهبا قلم خويش روايتگر تاريخ و حوادث جامعة خود باشند. نفثة

گيـري از صـنايع لفظـي و زباني اديبانه و بـا بهـرههاي لشكريان مغول كه با ها و جنايتها و وقايعي است از بيدادگريصحنه
  بديعي به تصوير كشيده شده است.

الـدين محمـد زيـدري در شهر ميافـارقين، توسـط شـهاب 632تاريخي قرن هفتم است كه در سال شاهكار ادبي المصدورنفثة
بـر ارزش روسـت كـه عالوهننسوي، يكي از نويسندگان دورة مغول، بـه رشـتة تحريـر درآمـده اسـت. اهميـت ايـن اثـر ازآ

هاي مختلف تاريخي، بيانگر درد و رنج و مصائب ناشي از حملة مغول به ايران است؛ همچنين ازلحاظ توجه و رغبت به جنبه
هاي هنري قابل تأمل است. مؤلف در انشاي كتاب، از بيشتر صنايع معروف بـديعي همچـون بدايع لفظي و معنوي و آفرينش

ع و تضمين مـزدوج و موازنـه و ترصـيع و جنـاس و... مـدد گرفتـه و نثـر خـود را بـدان آراسـته اسـت براعت استهالل و سج
  : مقدمه).1389(زيدري، 

                                
  پيشينة پژوهش -2

 احمـد از »نفثةالمصـدور يباشناختيز يبررس و نقد«توان به مقاالت متعددي نوشته شده است؛ ازجمله مي نفثةالمصدوردربارة 
) در 1387از محمــد صــادقي (» نفثةالمصــدوربررســي كنايــه و انــواع آن در « ،يادبــ يهــاپژوهش ةفصــلنام در) 1387( طحــان

از احمـد فاضـل » هاي معنـايي در نفثةالمصـدور زيـدري نسـويآرايي و ظرافتدرآمدي بر سخن«، پژوهشنامة فرهنگ و ادب
) در 1389از شبنم قـديري يگانـه (» نفثةالمصدورسبك هنري صنعت ايهام در آفرينش «، پژوهشنامة ادبيات تعليمي) در 1388(

از محسن بتالب اكبرآبادي و » نفثةالمصدورنمودهاي رمانتيسم در «، شناسي نظم و نثر فارسي (بهـار ادب)فصلنامة تخصصي سبك
» نفثةالمصـدورو بالغي هاي زباني نگاهي تازه به ويژگي«، هاي زبان و ادبيات فارسيپژوهش) در 1390دارلو (محمدعلي خزانه
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از » از منظـر رمانتيسـم نفثةالمصدور«، شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب)سبك) در فصلنامة تخصصي 1390از صديقه مهربان (
بررســي روايــت و «، تحقيقــات تعليمــي و غنــايي زبــان و ادب فارســي) در مجلــة 1391گــودرزي (حســين ميكــائيلي و ابــراهيم

نامـة زبـان وادبيـات كاوش) در مجلـة 1391دارلـو (از محمود رنجبر و محمـدعلي خزانـه» نفثةالمصدوردر هاي داستاني مايهبن
زبان ) در نشرية 1392پايين (خانياني و مصطفي ملكاكبر ساماز علي» زيدري نسوي نفثةالمصدورشناسانة تحليل زبان«، فارسي
) در فصـلنامة تخصصـي 1392از زهـرا محمـديان (» و درّه نـادره نفثةالمصـدورنگاهي بـه نثـر فنـي برمبنـاي مقايسـة «، و ادب
كيش، اسحاق از اميد ذاكري)» نفثةالمصدورتحليل ساختاري زبان غنايي (با تكيه بر «، شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب)سبك

شده، به تحقيقـي منسـجم امهاي انجاشاره نمود. طبق بررسي جستارهاي زباني) در فصلنامة 1393طغياني و سيدمهدي نوريان (
صـورت مسـتقيم و هـاي ديگـران، بهدسـت نيـافتيم؛ هرچنـد در پـژوهش نفثةالمصدورو مستقل درمورد مضامين پايداري در 

يافته در اين زمينه، ما را بر آن هاي ديگر اين كتاب شده بود. بنابراين، نبود يك كار مدون و نظمغيرمستقيم، اشاراتي به جنبه
را از نگاه مضامين پايداري مورد توجه قرار داده و نوع نگاه مؤلف را به مقولة پايداري مورد بررسي و  ةالمصدورنفثداشت تا 

  تحليل قرار دهيم.

  نفثةالمصدورهاي پايداري در مايهبن -3

اي نويسنده از هها و شكايتگردد كه اين متن، در واقع گزارش شكوِهاين حقيقت آشكار مي» المصدورنفثة«از معناي لفظي 
چون خلطي آزاردهنده، راه تنفس را بسته و موجب خفقان و سـكوت دردآوري هايي است كه در سينة او، دردها و مصيبت

صـورت انداختن اين ضـايعه (خلـط) چـركين و منفـور اسـت كـه نويسـنده ايـن كـار را بهشده است و تنها راه درمان، بيرون
  ه است.گشايي انجام دادگويي و عقدهدردِدل

هاي وارده بسرايد و حكايت از رنـج و انـدوه و شود كه شاعر در قبال ناماليمات و محروميتشكوائيه بر اشعاري اطالق مي«
  ).288: 1364(مؤتمن، » روزي و بدبختي گويندة آن كنديأس و ناكامي و تيره

ند. وي با زباني شـاعرانه، شـكوِه و شـكايت كرا روايت مي» تاريخ«گويي، در خالل خاطره نفثةالمصدوردرحقيقت نويسندة  
كند. اين هاي خود و مردم روزگارش را در كنارآالم و مصيبات و زجرهايي كه در غربت كشيده، روايت ميخويش از رنج

كتاب سرشار از گزارش احساسات و عواطف انساني كسي است كه به چشم خويشتن شاهد وقايع بوده است. دكتر باسـتاني 
كند، گويي غبار غم و اندوه بر صفحات كتـاب ها و پيشامدها را توصيف ميمؤلف وقتي اين گرفتاري«قد است: پاريزي معت

  ).42: 1345(باستاني، » پاشدمي

شكايت بخت افتان و خيزان كه هرگز كام مـراد  ام كه ازخواسته«كند: اثر را چنين بيان ميلف هدف خود از نگارش اين ؤم
سهمي از اقسام آرزو نصيب دل نگردانيد كه هزار تير مصائب بجگـر  پي نداد و ربت ناخوش مذاق درشيرين نكرد تا هزار ش

  ).4 :1389زيدري، (» چند بنويسم فصلي ،نرسانيد

كوشـد دربرابـر كنـد، مـيانگيزة تعهدي كه نسبت بـه جامعـه و شـرايط حـاكم بـر آن احسـاس مـيرسد زيدري بهنظر ميبه
اكنش نشان دهد. او اميدوار است از رهگـذر ترسـيم جامعـة نابسـامان خـويش و بـا نگـاه منتقدانـه و ها و فسادها وعدالتيبي

برداشتن از مفاسـد آميز، بتواند اندكي از معايب و مشكالت را دربرابر ديدگان مردم و مخاطبان تصوير كند و با پردهاعتراض
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رو، در اين پـژوهش مـا بـا ساختن آنان بردارد؛ ازايناهو بيدادگري حاكمان و عامالن داخلي و خارجي، گامي در جهت آگ
برگزيدن و برشمردن برخي مضامين پرتكرار اين اثر، در پي آنيم تا بدانيم او تا چه حد توانسته است اين احساس تعهد خـود 

در روزگـار مـا  هـاي او را زيـر چتـر مفهـومي آنچـهتوانيم تالشرا تحقق بخشد و افزون بر آن، آشكار شود تا چه ميزان مي
ترين يكـي از عمـده» حسـرت«شود، جاي دهيم. ايـن بررسـي نشـان داد كـه مضـمون ادبيات مقاومت يا پايداري خوانده مي
آيد كه گذشته از صورت مطلق آن، نمودهايي چون حسرت بر گذشته، حسـرت بـر مضامين پايداري در اين اثر به شمار مي
هـا اشـاره هايي از آنشود و ما در ذيل به نمونـهنز، هجو، غربت و تنهايي را شامل ميفقدان پادشاه دالور و قهرمان، مرثيه، ط

  نماييم.مي

 . حسرت بر گذشته1-3

اسـت؛ » حسرت«هاي فكري زيدري هم باشد، موضوع تواند بازتاب دغدغهكه مينفثةالمصدور امين شاخص در ضيكي از م
و » ديـروز افتخـارآميز«هـايي ناخوشـايند، حسـرت بـر »هسـت«ن بـا هايي خوشايند و جايگزيني آ»بود«دادن حسرت ازدست

گيرد. اگـر وطن خويش. حسرتي كه از نابودي و ويراني عظمت شكوهمند گذشته نشئت مي» انگيزامروز تأسف«افسوس بر 
بـين قبـول و  آدمي در مـرز«نويسد تعبير و توصيف دكتر اسالمي ندوشن از ادبيات و كاركرد آن را بپذيريم، آنجايي كه مي

كند و در وراي آن گونه كه هست رد ميخواهد، شيفتة آن است و هم آن را ايننفي زندگي قرار گرفته است؛ هم آن را مي
» هـا آرزوي دنيـاي بهتـر اسـتطلبد كه نويددهندة تكامـل و گسـترش آن باشـد. عصـاره و چكيـدة ادبيـات ملـتچيزي مي

وضـع «شـدن بـه بـراي نائل» وضـع موجـود«انيم اظهـار كنـيم توصـيف و تصـوير تو)، آنگاه مي26: 1374(اسالمي ندوشن، 
توانـد در دهد. همچنان كه قابل تصور است، ايـن ويژگـي آدمـي مـيتعبير بهتر هنر را شكل مي، جوهر ادبيات و به»مطلوب
هاست. در ايـن ين تجلييك به ديگري نماند. حسرت بر گذشته يكي از ااي كه هيچگونههاي متنوعي متجلي شود؛ بهشكل

كند و آن را در گذشته ظاهر به آينده و تصور مطلوب از آن پشت مي، به»نعل وارونه زدن«ياري ترفند ديرينة شيوه، آدمي به
  كند.وجو ميو يادآوري شكوهمند آن جست

دادن حرفـي از هـزاران وبيش از ايـن شـيوة بيـان آرزو بهـره بـرده اسـت؛ بـراي نشـانشعر و ادب فارسي در تاريخ خود، كم
  اخوان ثالث اشاره كرد:» قصة شهر سنگستان«توان به بخشي از مي

 / نشيد همگنانش، آفرين را و نيايش را / چراغ روزگاران بودكه روزي روزگاري شب / و سنگستان گمنامش
هـا بهـاران در به فر سور و آذيـن/  اگر تير و اگر دي، هر كدام و كي / سرود آتش و خورشيد و باران بود

  ).21: 1360(اخوان ثالث،  »ست، سوگش سورا آبادآشياني نفرتكنون ننگ/ بهاران بود 

نوسـتالژي يـا غـم «هاي گوناگون چنين نگرشي، در آثار و مقـاالتي كـه بـا عنـوان هاي فكري و نمونهشايد بتوان با خاستگاه
گر روزگاري است كه سـرزمينش سرشـار بـوده و خـوان وصيفنيز ت نفثةالمصدوراند، آشنا شد. نويسندة فراهم آمده» غربت

سـنجد، آهـي از سـر نعمت و شوكت گسترده داشته است. او هنگامي كه آن دوران را با وضعيت كنوني جامعة خويش مـي
  آورد:حسرت برمي
نان ام، و أذرَبيجان كه دوستي آن با جان آميخته بود، همچپنداشتم، كه خوي همان است كه بگذاشتهو مي

ام؛ تا بديدم مروجي كه غزال آفتاب چهره در آن وطن داشـتي، غـراب تاريـك روي در او است كه ديده
بار مرابض گرگان شده. گفتم: ال انت انت و ال الديار ديـار... شـير در شـارع آن يكنشسته، مراتع آهوان به

  ).95تا94: 1389(زيدري، » تارها: كالب عليها همهن اجتذابها، چون كركس مردارخوار پس خوردة تاخرابه
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هـا و گيري هوشمندانه و فراگير از ابعاد گوناگون ظرفيـت سـازهدهد چگونه خالق آن با بهرهبررسي دقيق اين نمونه نشان مي
شده و مورد استفاده تا عصر خويش، كه آثار شاخص هر دوره بهترين نمـودار مجموعـة ايـن امكانات زباني و هنري شناخته

و » خـوي«هـاي زبـاني از رهگـذر نشـانه» سـرزمين«ت، از عهدة بيان و انتقال پيام برآمده است؛ در گام نخسـت، امكانات اس
واقع شده است كه در زبان و بيان ويـژة ادب پايـداري، چنـين » دنياي مطلوب«يا » گذشته«، مبناي بيان حسرت بر »اذرَبيجان«

هـايش، هاي اين گونة ادبي، يعني وطن (مـيهن) و دفـاع از آن و ارزشترين هستهآغاز و توجهي پرداختن به يكي از كانوني
  شود.تحليل و تفسير مي

اش، گزارشـگر دقيـق و دهندهياري واحـدهاي تشـكيلهاي نحوي متن به دو بخش مجزا كه هريك بهتقسيم واحدها و سازه
بيـان وجـوه عميـق ايـن حسـرت از آن بهـره باشد، تمهيد ديگري است كه نويسنده براي » اكنون«و » گذشته«موي حالِ موبه
وهواي شكل متوالي و تـا حـد بسـيار مسـاوي بـه بيـان حـالها بهبعد، هريك ازجملهاي كه از بخش مياني بهگونهگيرد؛ بهمي

هـا هـم گزيني، در بُعد واژگاني و معنايي اين بخشهريك از اين دو فضا اختصاص يافته است. اين ويژگي و كاركرد نظيره
  دق است.صا

جزء، قصد و نيت اصلي آفريننـده را در القـاي ايـن مفهـوم كـه همـة قلمـرو گذشـتة در سطحي ديگر، اين برابرسازي جزءبه
سازد؛ و باالخره اينكه چـه درآمده، آشكار مي» انگيزامروز تأسف«وكاست، به تصرف كم، بي»ديروز افتخارآميز«آرماني يا 

گويان وضـع موجـود نماينـدگان گذشـتة شـكوهمند و چـه حجمـي از آن بـه سـخنگويان و مقدار از حجم مـتن بـه سـخن
تشـخيص » موضوع«را نسبت به » ايستار و موقعيت نويسنده«ياري آن، توان بهانداز ديگري است كه مياختصاص يافته، چشم

  كند.آمده هم صدق مياي كه از اخوان ها، دربارة نمونهداد. شايد نيازي به گفتن نباشد كه بسياري از اين ويژگي

توانـد هاي فرهنگـي و هنـري خـاص مياي با ويژگيكه گذشت، اين شيوه از آرزوي وضع بهتر، در هر دوره يا جامعهچنان
اي ظـاهر شـود. از هاي هنري، موضوعي، مكاني يا زمـاني ويـژههاي گوناگون و ابعاد متنوعي داشته باشد و در موتيفشكل

در آن باليده است، ايـن آرزوهـا و  نفثةالمصدورهاي اجتماعي و سياسي كه ه بستر فرهنگي و ارزشانداز، با توجه باين چشم
هاي فكـري و هنـري، و گونـه سـنتها از همه بيشتر حول محور پادشاه، مظهـر و كعبـة تحقـق همـة آرزوهـا در ايـنحسرت

توانـد در ايـن بحـث روشـنگر باشـد، كـه ميهايي متعلقات آشكار و پنهان آن شكل گرفته است. در ادامـه بـه برخـي نمونـه
  شود.اي مياشاره

، مجموعـة »حسرت بر خلـل قـوانين اسـالم و قواعـد ملـك«هاي كاملي است كه گذشته از توصيف اين نمونه ازجمله نمونه
» مالكم«شدن اي از مباحث كليدي ادب پايداري را در خود جاي داده است: از بيان ويراني ظاهري كشور و تبديلگسترده

» دولـت«و » قواعد ملك«هاي فتوت و مروت، ، آيين»قوانين اسالم«رفتن گرفته تا ازميان» معارك«به » مسالك«و» مهالك«به 
  »:محاصرات«به حديث » محاضرات«شدن همة مباحث و ويراني مدارس دين و علوم ديني و تبديل

تمام پذيرفته، نه در ديار مروت ديّـاري، نـه در  رسم و آيين بطَلَلي بازآمده است، اساسِ قوانين اسالم خَلَلي
بارگي يكبار مَعارك شده؛ قواعـدِ ملـك بـهيكرِباعِ فتوت نافخِ ناري؛ ممالك همه مَهالك گشته، مَسالك به

كلي انحالل يافته، ديوان در جاي اصحاب ديوان تمكُّن يافته، مدارسِ علوم اختالل پذيرفته، عُقودِ دولت به
  ).95تا94ده، مُحاضرات همه به حديثِ مُحاصَرات مبدَّل گشته... (همان: همه مَدروس ش

، از ديگـر مضـامين مهـم »هاي ملـيهـا و غصـب سـرزمين و سـرمايهتجاوز به حدود اعتقادات و ارزش«پرداختن به موضوع 
ايــن نمونــه، خواهــد ايــن تجــاوز از ســوي نيروهــاي داخلــي باشــد يــا دشــمنان خــارجي. در اســت. حــال، مي نفثةالمصــدور
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  حسرت او را برانگيخته:» هارفتن ضبط و حرمتها و ازميانشدن جانارزشبي«
گردانيدنـد. ضـبط و حفـاظ چنـان كردند و نَفسي بـه فَلسـي ضـايع ميدر وقتي كه جاني به ناني باطل مي

ده مدروس گشته كه حق و حُرمت گفتي در ميان خلق هرگز نبوده است و حِلّ و حُرمت چنان منسـوخ شـ
  ).66تا65كه هيچ آفريده گويي نام آن نشنيده است (همان: 

رفتن نظـام ها و بيـدادگري دشـمن بيگانـه، ترسـيم چهـرة او، ازميـاناي چون بيان جنايتاين نمونه مضامين پايداري برجسته
هاجم بيگانـه را طلبان داخلي در پي تگسيختن نظام سياسي و مهياشدن فضاي مناسب براي برخي فرصتاخالقي در پي ازهم

  گيرد.هم در بر مي

  . حسرت بر فقدان پادشاه دالور و قهرمان2-3
گاهي با توجه به شرايط تهاجم دشمن خارجي، حسرت وي ناشي از فقدان حاكمي اسـت كـه بُعـد شـجاعت، جنگـاوري و 

ر زبان و بيان ايـن نمونـه، هاي او شده است. دتدابير نظامي او اهميت يافته، تا آنجا كه معرف و مالك سنجش ديگر ويژگي
اي در چنين حالي است. وي با استفاده از كاركرد و ظرفيـت سـؤالي كردن به هر شاديترين صفت چنين پادشاهي پشتمهم

بودن ميـدان كند، عمق تحسّر خود از خـاليجمله، افزون بر آنكه ذهن مخاطبان را براي مرور رفتار حاكمان پيشين آماده مي
  دهد:خوبي نشان ميرا هم بهشجاعت و دالوري 

بازي نپرداختي؟! و از أبكار و عُون، أبكار و عُونِ حـرب را شـناختي؟! كو آن پادشاه كه از سرِ بازي به گوي
تر نديـدي؟! خُـدودِ شهواتِ عشق را بر صَهَواتِ عِتاق برنگزيدي؟! مُهَفهَفاتِ ترك را از مُرهفاتِ هند خـوش

  ).19تا18هادي؟! (همان: بيض را بر حُدودِ بيض ترجيح نن

بود. سـخن » تنهايي هزار گروه و لشكري انبوهبه«است كه خود » شدن پادشاهيآواره«دليل اي ديگر، حسرت وي بهدر نمونه
  ، ممدوح مؤلف است كه دراثر هجوم تاتار سرگردان و حيران شده است:»الدينسلطان جالل«از 

تنهايي هزار گروه و به خويشـتن لشـكري بود ـ و چه سرور! بهسَروري كه ماية پادشاهي و مادة نصرت الهي 
  انبوه

  هِزَبري بر ميانِ زين نشسته  جهاني در قبايي چُست بسته 

به ميان انگشت فرورفت و لشكري كه بدان با روزگار مُعادات و با فلك مُعاالت توان كرد ـ و چه لشكر! همـه 
  ).82تا81يده... در جهان آواره گشته (همان: در مَهدِ زين باليده و از رضاعِ مِصاع پرورش د

هـاي هـاي چهرهنسوي در نمونة زير، از رهگذر صنعت تلميح، ضمن مدح ممدوح و ذم دشمن و معرفـي چهـرة او، ويژگـي
داند كه مورد ستم واقع شده اي ميالدين جمع نموده و او را منجي جامعهبرجستة تاريخي اديان و ملل گوناگون را در جالل

سَدِّ يأجوجِ تاتار گشاده گشت و اسكندر ني؛ دَرِ خيبرِ كُفّار بسته شد و حيدر ني؛ روباه بيشه شير گرفت و شيرِ عَـرين «ت: اس
  ). 50(همان: » ني؛ ديو بر تختِ سليمان نشست و انگشترين ني

توانـد از كنـد كـه خـود ميات مـيالدين، جايگاه قهرماني را هم بـراي او اثبـاين نمونه افزون بر اشاره به فقدان سلطان جالل
  هاي مهم ديگر حسرت بر گذشته تلقي شود.جلوه

قهرمان شخصيتي است كه قرار «كند. هايي است كه زيدري در كتاب خود به آن اشاره مياز ديگر مضمون» پروريقهرمان«
هـا بـه دسـت و تعريفي عادالنه از آن است در مناسبات اجتماعي، مفاهيم ايدئولوژيكي، روابط سياسي و... به بازبيني بپردازد
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هاي قهرمان رمانتيك است كه گاه يـك شخصـيت تـاريخي و واقعـي را بـه قهرمـاني كاريشدن خويشدهد. همين برجسته
دهـد كـه شخصـيت مـوردنظر را متناسـب بـا ذهنيـات و كند و به نويسـنده ايـن امكـان را مياي و آرماني تبديل مياسطوره

ريختگي نظـم جامعـة ايـران و عامـل هرگونـه همو مقامي برجسته به او ببخشد. حادثة مغول، سبب به روحيات خود بپروراند
پروري در متـون تـاريخي ايـن رو هرگونـه قهرمـانهاي فرهنگي، اقتصادي، سياسي و... گرديـد؛ ازايـنناهماهنگي در عرصه

  ).56: 1390دارلو، (بتالب اكبرآبادي و خزانه» عهد، دور از انتظار نخواهد بود

الـدين بنابر اين تعريف، در شرايط سياسي و اجتماعي عصر مؤلـف و فضـاي رمانتيـك آن، نشـاندن و ارتقـاي سـلطان جالل
قهرمـان رمانتيـك فـردي اسـت كـه «رسـد. نظر نمـياي، دور از ذهـن و غيرطبيعـي بـهخوارزمشاه بـه مقـام قهرمـان اسـطوره

آميخته است و مظهر اميد دوران، براي رهايي از وضع موجود و رسـيدن بـه وضـع هاي فردي خود را با روح عصر دردغدغه
  ).193: 1378(جعفري جزي، » شودآرماني محسوب مي

شـود كـه در ميـدان شـجاعت و است و قهرماني معرفي مي» واسطة قالدة سلطنت«و » نقطة دايرة ملك«در اين نمونه، سلطان 
طعـن و «اسـت كـه طعـم » رضـيع حربـي«ايسـتاده و » افواج تاتار«تنهايي درمقابل است كه به» هزبر محاربي«دليري، همچون 

  فراوان چشيده:» ضرب
دايرة مُلك و جهانداري و واسطة قالدة سلطنت و شهرياري، اگرچه افواج تاتار چون خط پرگار بدو محيط 

برباليده است و انتمـاي  شده بودند، با او بركار نبودند و آن هزبر محارب در مخالب احداث و انياب نوائب
شير در بيشه، نيزه و شمشير بوده است. باران غنيمت و هزيمت بر سَرِ آن كوه وقار بسيار، نـه انـدك، آن بچه

: 1389باريده است و آن رضيع أخالف حرب، طعن و ضرب يك نوبت نه، بل هزار ديـده اسـت (زيـدري، 
72.(  

  . مرثيه3-3
شود كه در ماتم گذشتگان مرثيه يا رثا در اصطالح ادب بر اشعاري اطالق مي«نويسد: يالعابدين مؤتمن در تعريف رثا مزين

و تعزيت ياران و بازماندگان و اظهار تأسف بر مرگ پادشاهان و بزرگان و ذكـر مصـائب ائمـة اطهـار، مخصوصـاً حضـرت 
دادن واقعه و ص متوفي و بزرگ نشانسيدالشهدا و ديگر شهداي كربال و ذكر مناقب و مكارم و تجليل از مقام و منزلت شخ

). 86: 1364(مـؤتمن، » زدگان به صبر و سكون و معاني ديگـر از ايـن قبيـل سـروده شـده باشـدتعظيم مصيبت و دعوت ماتم
هـايي بـا موضـوع ترين نوع شعر فارسي، مراثي و منظومهآاليشهاي عاشقانه و عارفانه، پرعاطفه و بيگمان در كنار تغزلبي

اند؛ چه، داعية سـرودن مراثـي نـه بها و ارزشمند در گنجينة ادب فارسي نهفتههستند كه همچون گوهرهايي گران سوگواري
زدة شاعر و از تـأثيرات و خواهي و خواست جاه و مقام است، بلكه از دل سوخته و مصيبتازروي چشمداشت مادي و زياده

نشيند. در ادبيـات خيزد، الجرم بر دل ميرد و چون از دل بر ميگيرد و هميشه تازگي خود را داتألمات روحي سرچشمه مي
شكسـته، بـدين شـيوه طبـع خـود را نيـازموده باشـد (افسـري فارسي، كمتر شاعر و گوينده را سراغ داريم كه ناخواسته و دل

كـوب، (زرين» در تركيب مادة مرثيه، اهميت حس و عاطفـه بـيش از تخيـل اسـت«). آنچه مسلّم است 111: 1371كرماني، 
1381 :143.(  

گيري از تخيل و عاطفة قوي و نيرومند خويش، او خواند و در فراق وي با بهرهالدين مرثيه ميزيدري بر مرگ سلطان جالل
  كند:چنين توصيف مي)، اين23: 1389(زيدري، » سرچشمة اماني و منبع انواع كامراني است«را كه 
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د، پس به غروب محجوب شد. ني، سحاب بود كـه خشكسـالِ فتنـه آفتاب بود كه جهانِ تاريك را روشن كر
زمين را سيراب گردانيد، پس بِساط درنورديد. شمعِ مجلسِ سلطنت بود، برافروخـت، پـس بسـوخت. گـلِ 
بستانِ شاهي بود، باز خنديد، پس بپژمريد. بختِ خفتة اسالم بود، بيدار گشت، پس بخفت. چرخِ آشفته بود، 

ت. مسيح بود، جهانِ مرده را زنده گردانيد، پس به افالك رفت. كيخسرو بود، از چينيان بياراميد، پس برآشف
ف چـه مـيانتقام كشيد و در مَغاك رفت. چه مي جـويم؟! نـورِ ديـدة سـلطنت بـود، گويم؟! و از اين تعسـّ

  ).47ادَ غَريباً (همان: اي برآورد و بمُرد. ني، ني، باني اسالم بود، بَدَأ غَريباً وَ عَوار آخِرِ كار شعلهچراغ

بخشد، نگران آيندة انسان و شريك غـم اوسـت و دهد، الهام شاعرانه ميطبيعت به انسان حيات مي«با عنايت به اين نكته كه 
)، نويسنده احساسات 86: 1382فرد، (پورعلي» دهدكند و ناله سر ميرود خشمگين است، طغيان ميهايي كه بر او مياز ظلم

پندارد كـه در مفروض داشته و آن (طبيعت) را همچون انساني مي» بخشي به عناصر طبيعتجان«خود را در قالب و تمايالت 
الـدين نشسـته، عناصـر طبيعـي را كند. گويا زماني كـه در سـوگ سـلطان جاللفجايع و مصائب با او همدلي و همدردي مي

  گويد:مسخر عواطف و احساسات خويش دانسته كه مي
رسـمِ برسـر بـس اسـت. شـفق بهين ماتم كبودجامه تمام اسـت. زمـين در ايـن مصـيبت خاكآسمان در ا

رسيدگان بر خاكستر نشسته است. صـبح زدگان رخسار به خونِ دل شسته است. ستاره بر عادت مصيبتاندوه
ه، در اين واقعة هائل اگر جامه دريده است، صادق است. ماه در اين حادثة مشكل اگر رخ به خون خراشيد

سـوز دال كوه! كه اين خبرِ سهمگين بشنيد و سر ننهاد، و سردمِهرا روز! كه اين نَعـي جانحق است. سنگينبه
  ).48: 1389بدو رسيد و فرو نايستاد... (زيدري، 

گيرد. درحقيقت، عناصر خود، از هر عنصري از عناصر طبيعي بهره مي» تألمات روحي و احساسات«دادن زيدري براي نشان
  باشد.عت در خدمت احساسات و بيانگر حاالت روحي و عاطفي نويسنده ميطبي

  . طنز4-3
دار و در واقـع آميـز و نـيشگونه از طنـز، طعنـهنمود ديگري از مفهوم حسرت بر گذشته در قالب طنز متجلي شده است. اين

دهـد گـروه هـدف هـا نشـان مـيونهاي است كه هدفش بيان ناخشنودي از شرايط كنوني است. جالب اينكه يكي از نممرثيه
هـم در آمـاج آن قـرار دارنـد. » مهندسـان خـوارزم«نيسـتند؛ بلكـه » معمـاران تاتـار«شود، تنها كه عموماً تصور ميطنز، چنان

ها و علل تهاجم مغول به ايـران اسـت تر از آن، آشكارشدن موضع نويسنده از رهگذر اين نمونه، دربارة موضوع زمينهجالب
كند. در اينجا به دو نمونه كـه ازنظـر واژگـان و بـار آگاهِ هم معرفي ميها را همكارانِ آگاه يا نهگيري آناين موضعكه او با 

كنـيم. در نمونـة اول، نويسـنده در توصـيف ويرانـي شـهر خـوي از تعبيـر معنايي تا حـد زيـادي يكسـان هسـتند، اشـاره مـي
اژه، خود گوياي همه چيز است و درحقيقت دو دوره از زندگي و احـوال گيرد. تقابل موجود در اين ومدد مي» آبادخراب«

تـرين شـكل، كند و احوال آن دو (گذشته و اكنون) را به هنرمندانهمؤلف، گذشته (آباداني) و حال (خرابي)، را منعكس مي
  گذارد:در هيئت يك تركيب به نمايش مي

تازگي بِنا نهاده بودند و گِلِ آن تا بيشتر مارانِ تاتار بهآبادِ خوي ـ كه چندي معچهار روز راه تا مقصدِ خراب
پايد، به خونِ دل سرشته و اساس آن تا بسيار ماند، بر استخوان نهاده ـ در هـر مرحلـه هـزار فريـاد و نالـه 

  ).93كردم (همان: مي

هـاي خـويش، ريزيا كشـتارها و خونيا در اين نمونه، مؤلف با زباني طنز و از باب تشبيه، مغوالن را معماراني دانسـته كـه بـ
  اند:اي هستند كه مهندسان خوارزم به پا ساخته و در نوشهر، شهري نو بنا نهادهكنندة عمارت خرابهتكميل
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اي است كه مهندسانِ لشكرِ خوارزم، در نوبت و مدتِ شش روز به نوشهر رسيديم، و آن شهرك خرابهبه پنج
ة » يُرَي إِلَّا مَساكِنُهُم فَاَصبَحُوا ال«خويش، آنجا اساسِ  نهاده بودند. معمارانِ تاتار كه بـر عَقِـب رسـيدند، تَتمـَّ

جاي آب خون دربستند و حوالي آن بر عمارت واجب داشتند و خشت بر خشت نگذاشتند، به خنادقِ آن به
  ).102سر باز نهاد (همان: مثال پاليزبانان سربه

  . هجو5-3
). بنـابر ايـن 308: 1364(مـؤتمن، » و قبايح و نفـي مكـارم و فضـايل از شخصـي يـا چيـزيهجا عبارت است از ذكر رذايل «

پـرده از تدبيري است كه نويسنده صـريح و بـيتعريف، در اين اثر غالب هجويات درمورد امرا و حاكمان ناكارآمد و سست
الملك، وزيـر كنـد شـرفمـي بـاكي آن را هجـودارد. اولـين شخصـيتي كـه زيـدري بـا بـيهاي آنـان پـرده برمـيشرميبي

  برد:بازي او به تنگ آمده و به پادشاه شكوه ميالدين، است؛ همان كسي كه مؤلف از دشمني و حقهجالل
سـپاري كـه در هَـوي و وَاليِ او عداوت و بوالعجبي وزير، رَحِمَهُ اهللا، كه با چندين سوابق و لَواحـقِ جـان

پـذير يده باشد و شَمّة آن بيش از آن است كه به طَوامير شرحنموده بودم و همانا بعضي به سمع مبارك رس
ريزه كه يافتم ـ و يا لَيتَ نيافتمي، وَ لَو عَقِلَ الفَراشُ لَما عَشـا مـا شود، به خونِ من تشنه گشته بود و آن قُربت

سـتقبل بـه مضـرّتِ او عاشَ إلي ضَوءِ نارٍ، وَ ال تَهافَتَ في مَصرَعِ بَوارٍ ـ به خيال فاسد تصـور كـرده كـه در م
روز قصد را ميان چُست بسته و اي بس كه به انواع تلطف گِردِ دلِ او برآمدم و از سرايت خواهد كرد. همه

  ).13تا12: 1389گناه ناكرده استغفار و اعتذار نمود (ع) وَ أعجَزَ ما حاوَلتُ إرضاءُ حاسِد... (زيدري، 

  داند:و در منصب منشيگري را ناشي از حسادت و عداوت وزير ميجاي ايا در اين نمونه، گماردن شخصي ديگر به
تا در نوبتِ غَيبتِ عِراق دست گِردِ جهان برآورد، تا مجنوني نحوي به دستِ او افتاد، خطي چون دسـتگاه «

كفشگران پريشان، عبارتي چون هَذَيانِ مَحموم نامفهوم، از او مِلواحِ شركتِ قصد ساخت و به استعانتِ عمرو 
داد » لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ االُنثَيينِ«زيد و تقديم انواع حيله و كيد، قرار منصِب كتابت در غَيبت ميانِ او و بنده و 

  ).14(همان: » و ثلثي از إصابات، وَ الثُّلثُ كثير، با جانب او نهاد

مسـعود، چـه بِ آمِـد، مَلِكصـاح«تعبير وي مسعود، صاحب آمِد، اسـت كـه بـهيكي ديگر از افراد مورد هجو زيدري ملك
)؛ همـان كسـي كـه مؤلـف 67(همـان: » مَلك! و چه مسعود! عَمَّا قريب، به وَبالِ ظلم و فُجور، آفتابِ دولتِ او به زوال رسيد

  كند:اش را چنين توصيف ميحكمراني
رخواند و ميان شوهر و زن ب» قَدِّم أيرَكَ ثُمَّ خَيرَك«نانشسته قيامت برخاست. مجلسِ عالي! سَخَّم اهللاُ وَجهَهُ 

فرمـود، فارغ، و فرزند از مادر استرقاق مي» لَقَد ظَلَمَكَ بِسُؤالِ نَعجَتِكَ إلي نِعاجِهِ«كرد و از تفسيرِ تفريق مي
هري از أيـامي بـا ناملتفت. ش» مَن فَرَّقَ بَينَ والِدةٍ وَ وَلَدِها فَرَّقَ اهللاُ بَينَهُ وَ بَينَ أحِبَّتِهِ يَومَ القيامَه«و به حديثِ 

بايايِ شـرك در  شوهر جوشان و خلقي از يَتامي با مادر و پدر خروشان. جگرگوشـة مسـلمانان را چـون سـَ
گريست. خانه به كاالي كسان ـ كه از مروت دور است ـ آراسـته فروخت و پدر مينَخّاس به ثَمن بخس مي
ماالمال گردانيد. خُالالتِ ثُغـور از بُـنِ  كسان ـ كه در مذهبِ فتوت محظور است ـكرد و خزينه به مال بي

خوردِ سگانِ تاتار ـ كه از آن تعفُّف در شريعت همـت الزم آيـد ـ دهـان دندان گرسنگان بركند و به پيش
  ).61تا60(همان: » بيالود...

الفـاظ و  تـرينتـرين و مسـتهجنعلي عراقي است. زيـدري ركيـكپرواترين هجويات مؤلف، متوجه جمالاما تندترين و بي
  گيرد:صفات مذموم و مطرود را براي معرفي اين شخصيت به كار مي

علي عِراقي پيش از من ، جمال»وَ إذا أرادَ اهللاُ بِعَبدٍ خَيراً أو شرّاً هَيَّاَ أسبابَه«هم از ناآمدِ كار و بدآمدِ روزگار، 
بازار كسب، با كهنه عواني كه در  جهت رواجبنده آنجا رسيده بود و به عادتِ گذشته به عصا فروخزيده و به
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منصِبِ ناگهان، خواجة نابيوسان، نانِ مردمان به آن شهر بود، به شركت عِيان خر فرا كاروان كرده... صاحب
اش فرموده، نانش در انبان نهاده و پيش دبيرستان برده و دوات ديگران به ديوان آورده، هر خَبّاز كه دبيري

كرده، سَر جَوال باز داشته... مَذَلَّتِ چارپايي بسيار كشيده تا از مَنزِلتِ خري فراتر كشي هر مُحَرَّر كه خريطه
دري ورزيده تا به نهاوند كارش باال گرفته، نرم و درشـت فـراوان چشـيده تـا بـه آمده، در عِراق بسي پرده

خـود را أبُوالجمـال  تصدُّر رسيده، بسي انبانچه نرم كرده تا هنگامة عمل گرم كرده، پدر تا نداننـد كيسـت
 ). 76تا75نويسد، و برادر تا نشناسند كه كيست خود را أخوعلي گويد (همان: 

مانـدن و خالي» صـاحب ديـوان ممالـك«سـبب مـرگ را تنهـا به» گويسفيهِ وقيحِ هرزه«اي كه بر سر كار آمدن اين و نمونه
  داند:مي» كافي به حليتِ كفايت حالي«عرصه از 

اي رسد، از قضا به جـوارِ مايه به پايه، رَحِمَهُ اهللاُ تَعالَي، تا اين سَفيه نَبيه شود و اين بيصاحب ديوان ممالك
رحمت حق پيوسته شد و عرصه، حالي، از كافيِ به حليتِ كفايت حـالي، خـالي مانـده (ع) خَلَـتِ الـدّيارُ 

گويي (ع) آبي كه ز چشم رفـت و هرزهرويي و وَقاحت فَسُدتُ غَيرَ مُسَوَّدٍ، و اين بزرگ! به سَفاهت و خيره
 : » اتفاق، بـر سـر آمـدهاز شاگردپيشگانِ عِـراق، بـه» مَن النَت أسافِلُهُ صَلُبَت أعاليهِ«كي آيد باز؟! وَ قِدماً قيلَ

  ).77(همان: 

  . غربت و تنهايي6-3
برگرفتـه از دو سـازة يونـاني » nostaligia«نوستالژي از واژة فرانسـوي «توان از مجموعة نوستالژي دانست. اين عنوان را مي

»nostos «معناي بازگشت و به»algos «معني حسـرت گذشـته، هاي لغت بـهمعني درد و رنج است. اين واژه را در فرهنگبه
اي از هـاي ادبـي بـه شـيوهشناسي وارد ادبيات شده است، در بررسياند. نوستالژي كه از روانغم غربت و درد دوري آورده

اي را در نظر دارد يا سـرزميني كـه شود كه برپاية آن شاعر يا نويسنده در سروده يا نوشتة خويش، گذشتهالق مينگارش اط
  ).1396تا1395: 1376كشد (انوشه، كند و به قلم ميآميزانه و دردآلود ترسيم مييادش را در دل دارد، حسرت

آميز خاطرات و گرايش به گذشته، گرايش بـه بازگشـت هايي همچون يادآوري حسرتها و شاخصنوستالژي داراي مؤلفه
). يكي از عـواملي 157: 1387آباد، شهر است (عالي عباسبردن به آرمانپردازي و پناهبه زادگاه و وطن، آركائيسم، اسطوره

در  كه در برانگيختن حس نوستالژي مؤلف مؤثر بوده است، اوضاع سياسي و اجتماعي جامعة عصر اوسـت. وي حـالِ خـود
  كند:را چنين توصيف مي» وطن مألوف«غربت و دور از 

مُشَرِّقَ أرضِ مَرَّة و مُغَرِّبا مبـتال «ام و از وطن مألوف مهجور گشته و به باليِ دوستان (ع) تا از خانه دور افتاده
وار در تَسـالُبِ خاشـاك ، در تجاذُبِ نَكبايِ نَكبت،»شده و مانند قَزَعُ الخَريف (ع) يَمانُونَ أحياناً شĤَمونَ تارَة

عي بـود (ع)  إذِ العَـيشُ «عَواصِفِ غربت افتاده؛ از آن روز باز كه در قوسِ رجا مَنزَعي و در عرصة أمَل مُتَّسـَ
مرادي و انتهاي مدت شادي است، در همه اوقات عمومـاً ، تا امروز كه ايامِ ناكامي و بي»غَضٌّ وَ الزَّمانُ بِمائِهِ

ام... صندوق استخوان را كه ايوانِ كِسـريِ روح اسـت، كردهض خصوصاً، وصيَّت ميو در حالت شدتِ امرا
  ).55تا54: 1389(زيدري، » جز به تربتِ اصلي ننهند

كنـد. صـدايي كـه از مـتن بـه توان زماني حس كرد كه در غايت تنهايي، با خويش حديث نفس مياوج غربت مؤلف را مي
خواهــد در غربــت و تنهــايي بــه شــرح اي اســت كــه ميوطــن خــويش آواره انگيــز مــردِ ازرســد، صــداي حــزنگــوش مي

  زند:هايش بپردازد، كه ناگاه عقل به او نهيب ميتنگيدل
ه نويسي؟! و به كدام مُشفق، قصَّة اشتياق ميبه كدام مشتاق، شدايدِ فِراق مي گويي؟! اگرچه خون چون غصـَّ

پردازي را شايد. اگر كاردِ شـدت هرباني نيست كه دلبه حلق آمده است، دم فروخور و لب مگشاي؛ چه، م



  
غفار برجساززاده و / زهرا حبيبي هاي اصلي ادب پايداري در نفثةالمصدورمايه، از بن»حسرت بر گذشته«
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به استخوان رسيده است و كارِ محنت به جان انجاميده، مصابرت نماي؛ چه، دلسوزي نـداري كـه موافقـت 
  ). 5نمايد (همان: 

  شدن عواطف انساني را مشاهده نمود:رنگتوان كمها مييا در اين نمونه
ياران منافق و دوستان ناموافق چند بر دل سنجي؟! غصَّة إخـوانِ نامُصـادِق و بارِ عدمِ التفات و قلتِ مُباالتِ 

  ).6(همان: » أصدقاءِ مُماذِق اگر با گور بري در نگُنجي

  اي ديگر:و در نمونه
تدريج دهن بـاز كـرد، خويشـتن بـه دم سرد بهمُهرِ صبح سرد مهري آغازيد، سپيدهسحرگهان كه نَفَسِ سربه

بودم، پيشِ هر آفريده كه حاضر شدم، چون سعادتم از پيش برانـد؛ بـه در هـر خانـه كـه اي انداخته خرابه
عاقبـتِ ». كَأن لَم يَسمَعهَا كَأنَّ فِي اُذُنَيهِ وَقـراً«رفتم، چون كارِ من فروبسته بود؛ قصة حال بر هركه خواندم، 

  ).93تا 92(همان: » اي راضي شدمكار، ازآن خرابه به مِصطبه

ها چنان بر وي سـنگين اسـت كـه خوروخـواب را از او ربـوده ف در وطن خود دوستاني دارد كه دوري ازآنآنكه مؤلحال
  است:

الحق من بنده از حُرقتِ فُرقتِ دوستان و احباب و ضُجرتِ هجرت ياران و اصحاب، چندان بارِ محنـت بـر 
ه، كه انديشة خورد و خـواب و دل نهاده بودم و چنان از جان و جهان ـ تا به آب و نان چه رسد ـ سير گشت

طعام و شراب ـ اگر به مدت نيز دور كشيدي و زمان نيك دراز گشتي ـ بر خاطر نگذشـتي و پيـرامنِ ضـمير 
  ).58(همان: » نگشتي

  فراهم ساخته: نفثةالمصدورهاي تحسرانگيز را در تا آنجا كه يادكرد مؤلف از اين دوستان و ياران، يكي ديگر از زمينه

روزي به مهاجرتِ يـاران سبب مفارقتِ أحباب و دوستان تيرگي گرفته و ديده از گرية شبانذّات بهمَشاربِ لَ
و اصحاب خيرگي يافته و از خرد و بزرگ و تازيك و ترك، هر آفريده كه در دل مَحَبّتِ او آميزشـي و در 

  ). 23جان مَودّتِ او آويزشي داشت، به قدرت خدايي جدايي افتاده (همان: 

كند چنانچه مـرگ شود كه او وصيت ميچنان بر وجود زيدري چيره مي» گذشته«ايت، عشق بازگشت به وطن آرماني درنه
، يعنـي زيـدر، »تربـت اصـلي«او را به وطن بازگردانيده و جسدش را تنهـا در » تابوتِ قالب«كم او در غربت فرارسيد، دست

  بنهند:
ام كه: چون وَديعتِ حضرت، كـه كردهصاً، وصيت ميدر همه اوقات عموماً و در حالت شدت امراض خصو

سپردني است، در غربت تسليم كرده آيـد و عاريـت روح، كـه بـي » كُلُّ نفسٍ ذائقة المَوت«حكم هرآينه به
ردكردني است، در اين هجرت سپرده گـردد، تـابوتِ قالـب را كـه » خُلِقتُم لِلموت«موجبِ هيچ شُبهت به

است ـ و اگرچه دوايي بعد از وفات نخواهد بود ـ بـه زيـدر رسـانند و صـندوق  مأوايِ جانِ مشتاق مجروح
استخوان را كه ايوانِ كسري روح است ـ و هرچند عِالجي پس از رُفات نخواهد بود ـ جز به تربـت اصـلي 

  ).55ننهند (همان: 

  نتيجه -4
اي از رمزهاي فرهنگـي و نظـام بافتهجموعة درهمعنوان متن در اصطالح فني، يعني مبه نفثةالمصدوراين بررسي نشان داد كه 

ها، از زمينة بسيار مساعدي براي مطالعه از منظر مسائل ادب پايداري برخوردار است. نگاهي به سياهة مضامين پايداري اشاره
هـاي خـشهـا را در ب، حضـور پردامنـة آننفثةالمصـدورشده در منابع عمومي ادب پايداري و مقايسة آن بـا مضـامين تدوين



  
  )2(پياپي  1397/بهار و تابستان 1/شماره 2دوفصلنامه ادبيات دفاع مقدس/دانشگاه شاهد/دوره
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شناسـي كـه شود كه ما سنت و اصـول زيبـاييها هنگامي آشكارتر ميكند و البته گسترة واقعي آنمختلف اين اثر اثبات مي
ها، سـنت ايجـاز يـا ترين آنكنند را در نظر داشته باشيم كه يكي از شاخصاز اصول آن پيروي مي نفثةالمصدورآثاري چون 

اهميت اين ويژگي در بحث حاضر از آن جهت است كه گاهي چندين مضـمون ادب نويسي بوده است. گويي و گزيدهكم
  اند.پايداري در قالب واحدهاي زباني كوچك آن جاي داده شده

هـاي هـاي حـوزة ادبيـات مقاومـت اسـت كـه در سـياههترين مضـمونخوردن بر گذشتة آرماني، از مهمديگر آنكه حسرت
اي كـه هسـتة گونـه، ديده نشد؛ ولي اين اثر بـه گسـتردگي بـه آن پرداختـه اسـت، بههاشده، جز در تعداد كمي از آنتدوين

  مركزي مرثيه، طنز، هجو و مدح را شكل داده است.
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