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Abstract 
Sometimes ordinary words are unable to describe great sorrows, and some 

people do not find the usual sentences and phrases enough to express their 

heart-wrenching pain and sorrow…! Perhaps it is for this reason that "Zaydri 

Nesavi", the secretary of Sultan Jalaluddin Khwarazmshah, also did not find 

the commonly used expressions in the common language to express his 

excruciating pains, and the preferred to use this horrible and terrifying prose 

that trembles the reader’s body and soul sometimes to describe his condition! 

The resulting prose is a relatively small book called Nafsat al-Masdur, 

which is very famous and well-known among people of culture and 

literature, especially professors and students of Persian language and 

literature, and of course it is equally difficult to read. The author believes 

that regardless of the verbal complexity and ambiguity in the sentences and 

combinations of this book, which have made it difficult to learn and read, 

there are other important reasons that prevent this valuable work from 

reaching to scientific and literary societies which are non-academic. One of 

the most important reasons is the author’s ambiguity in introducing the 

characters of Nafsat al-Masdur. In this article, we intend to help identify the 

influential personalities in this literary-historical work by using reliable 

historical sources. 
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ةُ الَمْصدوری ها شخصّیتو نقد و تحلیل  معّرفی ثَ فْ  نَ
یخی معتبربا اتکاء   بر منابع تار

یاباریده سیّ   پرنیان در
 ، تهران، ایراندانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران غرب استادیار گروه زبان و ادبّیات فارسی،

 (80تا  63 )از ص
 25/6/1401، تاریخ پذیرش مقاله: 28/4/1401تاریخ دریافت مقاله: 

 پژوهشی-علمی
 

 چکیده
جمالت و عبارات معمول و متداول را برای بیان ، ها های بزرگ نیستند و بعضی از انسان غم گاه واژگان عادی، ترجمان

منشی سلطان ، «زیدری نسوی»...! شاید به همین اعتبار است که  بینند جگرخراش خود کافی نمی درد و اندوه
دردهای جانسوز خود، وافی و کافی  ه را برای بیانُمصَطلِح متداول در زبان عامّ  نیز عبارات ،شاه خوارزم الّدین جالل

به  ،اندازد خواننده می در برخی مواضع، لرزه بر تن و جانکه  با این نثر هولناک و سهمگین است ته و ترجیح دادهنیاف
که نزد اهل فرهنگ و است  نفثة المصدورحجمی به نام  آن، کتاب نسبتًا کم نثری که برآیند شرح احوال خود بپردازد!

ه به همان اندازه دشوارخوان بسیار مشهور و شناخته شده و البتّ  ،زبان و ادب فارسی و دانشجویان ویژه استادان هب، ادب
که  این کتاب ی لفظی و ابهام و غموض در جمالت و ترکیباتها گیکه صرف نظر از پیچید اور داردنگارنده ب است.

 رد که مانع از راهیابی این اثردیگری نیز وجود دا مهّم  دالیل است، رو کرده هرا با دشواری روب آن فراگیری و خوانش
 معّرفیاین دالیل، ایهام و ابهام در  ترین دانشگاهی شده است. یکی از مهم غیر به مجامع علمی و ادبی ارزشمند

یسنده است. در این نوشتار، بر از سوی دورنفثة المصی ها شخصّیت گیری از منابع معتبر تاریخی، به  آنیم تا با بهره نو
 تاریخی کمک کنیم.-ادبیی اثرگذار در این اثر ها شخصّیتشناسایی 

 

 ،شاه خوارزم الّدین جاللسلطان  ،نثر فّنی و مصنوع ،تاریخ مغول ،زیدری نسوی، نفثة المصدور کلیدی: های هواژ
 منکبرنی. الّدین جاللسیرت  – نفثة المصدوری ها شخصّیت
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 مهمقّد . 1
ای به بلندای تاریخ دارد. از  دورها، پیشینهالمص ةنفثها و  الغریب ها و شکوی الشکوی نگارش َبّث 

و سایر  همدانی ةعین القضا های دردناک الغریب  کویتا ش ّیان توحیدیابوحبار  های اندوه نوشته دل
ا دردناک از تاریخ زبان و ادب پارسی را رقم زده و امّ  ،عرصۀ ادب و اندیشه، فصلی درخشان بزرگان

 کهن پدید آورده است. را به نظم و نثر، برای این فرهنگی متعّددشاهکارهای 
که  قیمت اثری ذی ؛ستها یکی از درخشان ترین دورالمص ةنفثدر میان این نوع از آثار ادبی، 

 گونه که سزاوار است، آن ،های عامدانۀ نگارندۀ آن، تاکنون نویسی قبه دلیل دشواری متن و مغل
ب و مطالعه نیز قرار وسیعی از اهل اد ی طیفۀ مردم و حتّ عامّ  استقبالتوّجه و شناخته نشده و مورد 

 نگرفته است.
ایهام در ی لفظی و ابهام و ها گیطور که پیش از این نیز یادآور شد، عالوه بر پیچید همان

موصوف نیز که عمدتأ معطوف به  های بی مرجع و صفت ضمایر بی جمالت و ترکیبات، آوردن
به شمار  المصدور نفثة دیگری در مهجوری و غربت مهّم  دلیل ،استی حکومتی ها شخصّیت

هیچ  را بدون ها شخصّیترغم آنکه نام برخی از  به چرا زیدریدانیم  درستی نمی هآید. ما ب می
زبانی و  ، به انواع فنون و لطایفها شخصّیتبعضی دیگر از  بارۀد، درآوَر  ای بر زبان می مالحظه

صورت مستقیم مورد خطاب و اشاره قرار  نامی از آنها نبرد و ایشان را بهد تا یاز ادبی دست می
 ؟ !ندهد

های  ای و مراجعه به منابع و کتاب روش تحقیق ما در این پژوهش، مبتنی بر مطالعات کتابخانه
 ما در ارتباط هستند. و مطالب المصدور نفثةنوعی با  مرجع و مقاالتی است که به
 ،ما در این زمینه باشد نیز دیریابی مفاهیم اثر، کمبود منابعی که یاریگرعالوه بر دشوارخوانی و 

سعی ، در حّد توان تمام موانع رغم بهحاضر بود که خوشبختانه  از دیگر مشکالت مربوط به پژوهش
مرتبط با مباحث این جستار بهره ببریم و هیچ منبع قابل اعتنایی در این  شد از تمامی متون و آثار
 زمینه را مغفول نگذاریم.

عی متنّو  ، مطالباست نوشته شده المصدور نفثة بارۀمیان کتب و مقاالتی که تاکنون در در
 ؛است دهشفرد، از ابعاد گوناگون  بررسی و تجزیه و تحلیل  بهآن، این اثر منحصر وجود دارد که طّی 

را از منظر شکلی و ماهوی و از  المصدور نفثةتوان به مقاالتی اشاره کرد که  می ،نمونه برای
اند و گاه در خالل این مباحث، به برخی  کردهو بررسی نقد های بالغی و تاریخی و دستوری  جنبه

که بعضًا هم در آنها توضیحات مختصری ارائه شده دربارۀ اشاره و  این کتابهای  شخصّیتاز 
؛ دیگر معّرفی شده است شخصّیتجای  هی بشخصّیتها اشتباهاتی پیش آمده و  شخصّیتشناخت 

صورت  تفکیک و استقالل و به را به نفثة المصدور های شخصّیتا نوشتار یا پژوهشی که تمامی امّ 
 .یکجا و هدفمند مورد احصاء و معّرفی و نقد و بحث قرار داده باشد، به نظر نیامد
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ای است که به  خوان و سختهجزو متون بسیار دشوار المصدور نفثةطور که اشاره شد،  همان
ات ما بسی بیّ دهای ادبی و تاریخی که در بطن خود دارد، برای فرهنگ و تاریخ و ا دلیل ارزش

خوانی و درک  جوی راهکارهایی برای روانو ارزشمند است و پژوهشگران و ادیبان پیوسته در جست
چنان با صنایع ادبی  ا در این کتاب، وقایع تاریخی آنامّ  اند؛ فرد بوده این اثر منحصربه و فهم

ممکن ناتقریبًا  ،به جنبۀ دیگر توّجهفارغ از ، تنهایی به ها هکدام از جنببه هر توّجهکه  اند هدرآمیخت
ی ها هجنبمنوط به شناخت نوعی  بهاین اثر،  ی هنرمندانه و ادبیها هجنب یعنی شناخت؛ است

کند، این  چنین تحقیقی را توجیه می عکس. یکی از دالیلی که ضرورترآن است و ب تاریخی
به انجام  نفثة المصدور ابعاد ادبی بارۀهایی که در حقیقت است که تاکنون تعداد مقاالت و پژوهش

رفته مباحث تاریخی آن صورت پذیبارۀ رسیده، بسیار بیشتر از جستارها و تحقیقاتی است که در
 یتحقیق، به منظور کمک به اهدافی که در صدر بدان اشاره شدکه کرد  ایجاب می ،بنابراین ؛است

که همان  ،ود تا نیل به مقصودانجام ش المصدور نفثةهای  شخصّیتبارۀ مستقل و مجّزا در
 د.شوساده  تا جای ممکناین شاهکار نثر پارسی است،  خوانی و درک مطالب خوانی و درست روان

 

 اثر معّرفی. 2
 ِمنُکَبرنی الّدین جاللمنشی سلطان  ،ُخَرنِدزی زیَدری َنَسوی محّمدین الّد  اثر شهاب المصدور نفثة

 از شکوهمندترین و فاخرترین آثار منثور زبان و ادب پارسی است. این اثر ،)متوفی قرن هفتم هجری(
به دلیل اّطالعات ادبی و  ،حجمی است که در عین حال نسبتًا کم انگیز و زیبا، کتاب شگفت
ی صورت خّط  ی که بهمتعّددی ها هست. جدا از نسخبها در آن، بسیار ارجمند و گران مندرج تاریخی

ی مختلف ایران و سایر کشورهای جهان موجود است و فهرست کامل این ُنَسخ، ها هخان در کتاب
رسد که  چنین به نظر می ،است احصاء شده المصدور نفثةمۀ امیرحسن یزدگردی بر کتاب در مقّد 

انتشارات  ش1308بار در  نخستینرا  المصدور نفثة، احتمااًل گفته پیشِی ی خّط ها هغیر از نسخ
منتشر در ایران  صورت چاپ سنگی خان هدایت به قلیرضابا مقدمۀ « شرکت محدود طبع کتاب»

راهگشا  و تعلیقات عاری از تصحیح و توضیحکه نسبتًا ساده و  ،ا پس از آن چاپده است؛ امّ کر
ده و با کرتصحیح  متین و ُمَنّقح و نافع صورتی به را امیرحسن یزدگردی این اثر ،بار دیگر است، بوده

اداره کل نگارش وزارت آموزش از طریق بسیار،  تمناسب و شرح لغات و تعلیقا های یدبن فهرست
 ده است.انچاپ رسبه  ،ش1343 آن را درو پرورش 

 

 نفثة المصدورسمیۀ وجه ت.2-1
برخی از فرهنگ های  است. «َمْصدور»و « َنْفَثه»ل است از دو واژۀ متشکّ « نفثة المصدور» عبارت

  :اند هلغت به معانی این دو واژه پرداخت
پادشاه ) «)افرغ(از دهان انداختن  و چیزی بالفتح و ثای مثلثه در آخر.ع. دردمیدن و فضله «ْفثنَ »

 (. َنْفث: 1363، محّمد
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  :است این گونه آمده« َنْفَثة» واژۀ بارۀدهخدا در ۀنام لغت در
شده،  دهنده. انداخته است. َدمیدگی. َدمیدگِی افسونگر و َدم« َنْفث».]َن َث[ )ع ِا( یکی «َنفَثة»

: 1377، مشتق است )دهخدا« سینه»به معنی « صدر»بر وزن َمفعول، از « َمْصدور»کالم و 
 َنفَثة(.

 : است آمدهچنین « َمْصدور»بارۀ همچنین در
گرفته. آنکه بیماری سینه دارد. مبتال به درد سینه. َمسلول.  سینه. سینه-)ع ص( دردمند« مصدور»
  )همان: َمْصدور(. ، خلط کسی که به عارضۀ َصدر مبتال است«نفثة المصدور» -
 

 نفثة المصدورهای ادبی  ارزش. 2-2
از جناس و تشبیه و استعاره تا مجاز و تلمیح و  ادبی است. یها هسرشار از انواع آرای نفثة المصدور

باشد. همچنین منبعی  ها هاین آرای تواند بهترین منبع برای آموزش موج می زند و می کنایه در این اثر
ره است. بسیاری از بکر و غنی از واژگان و اصطالحات ادبی، تاریخی، دیوانی، فلسفی و غی

از اشعار،  بسیاریمرتبط با تربیت انسان در این کتاب گرد آمده است.  احادیث و آیات
ای  کار رفته است. گنجینهه ها و امثال سائره در زبان عربی و فارسی در این کتاب ب المثل ضرب

 شناسی و صرف و نحو است. نفیس از دانش بالغت و نکات مربوط به دانش دستور، زبان
 

یخی  ارزش. 2-3  المصدورنفثة های تار
شاید برای بسیاری از ما ایرانیان، همواره این پرسش تلخ وجود داشته باشد که چگونه پادشاهی و 

های سرزمینی و  طوالنی در جنگ همه سوابق ، با آن«ایران» به نام ین بزرگامپراطوری و تمّد 
نشین  گرِد کوچ بیابانهای تاریخی، ناگهان در برابر مشتی  ها و شکست بها از پیروزی ی گرانها هتجرب

و  تن به تسلیم ،ممکن وجه، با تحقیرآمیزترین اند هی نظامی نداشتها های از آموز که کمترین بهره
 خود می دهد!؟ و غارت و َنهب و ویرانِی سرزمین مردمان مرگ

و  کند اشاره می این شکست لیای از دال ی خود، به پارهها هنوشتهایی از این یاد در بخش زیدری
 :گوید میچنین 

در بحبوحۀ جنگ و نبرد، در  [مانده از سالطیِن خوارزمآخرین باز] خوارزمشاه الّدین جاللسلطان 
بخت  نگون سلطانملخ به فالت ایران سرازیر شده،  مغول، مثل مور و ریز که لشکر خون حالی

، )زیدری استشراب و کباب و رباب بوده  گونه مشغول تفاوتی، این غفلت و بی ایران، در کمال
1370 :18 .) 

نه با گرد و بیگا تجربه و بیابان بی گرم چشیده از مغوالن و خوارزمشاهیاِن سرد ه شکستالبتّ 
داشت که جای طرح آن در  الّدین جاللهای سلطان  غیر از شادنوشی فراوانی ن، عوامل تاریخیتمّد 

 ست. مختصر نی این مقال
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 نفثة المصدورخالصۀ . 2-4
در ها و فهرست تمامی آن باره انجام شداز مجموع مطالعاتی که از منابع معتبر تاریخی در این 

ی ُخَرنِدزی زیدر محّمدالّدین  شهاب»، چنین به نظر می رسد که است ستار آمدهانتهای این ج
ه، بود« نساء»و « زیدر»از توابع « ُخَرندز»ای موروثی در  قلعه غیر از آنکه صاحب« َنَسوی منشی

به  ،از مضافاِت خراسان ،نساء در منطقۀ «آل حمزه»یعنی خاندان  ،ابتدا نزد حاکمان محلی
)حاکم  مزهالّدین ح ةنصر ، از جانبقـ.ه621خدمات دیوانی و اداری اشتغال داشته است. وی در 

به  است، محمولۀ بسیار ارزشمندی بوده کهتا مالیات مأخوذه از آن مناطق را  شود میمأمور  نساء(
 بر اساس تقسیم قدرت میان فرزنداندر آن زمان  که ببرد (الّدین جالل)برادر سلطان  الّدین دربار غیاث

که سلطان  شود می توّجهدر میانۀ راه م خراسان را داشت؛ اّما حکومت خوارزمشاه محّمدسلطان 
، غیاث الدین برادرانش غلبه یافته از هند برگشته و برخوارزمشاه(  محّمد)فرزند ارشد سلطان  الّدین جالل

، الّدین جای رفتن نزد غیاث هبنابراین، زیدری ب ؛دست گرفته استه سلطنت را ب و خود زمام را کشته
بدین ترتیب، او به دربار  ؛دکنرا به این سلطان تسلیم  یادشده رود تا مالیات می  الّدین جاللبه دربار 
ناشی  که دهد رخ میدر این زمان حوادث بسیار تلخی  .خوارزمشاه راه می یابد الّدین جاللسلطان 

 از حملۀ ویرانگر مغول است.
 گونه توصیف شده است:  این در ایران تاریخ مغولکتاب در « الّدین غیاث»مرگ 

ین الّد  در این هنگام دو برادر به فارس لشکر کشیدند و بار دیگر نزاع میان آنان درگرفت. غیاث
 ناگزیر شد که پس از یک زدوخورِد خونین، قسمتی از مناطق تحت تصرف خود را رها نماید

اند، دستور داد تا برادرش را نابود کنند. برادر  الّدین شنید که قصد جانش را کرده چون جالل. [...]
ن به در این میان به قتل رسید. وی در جریان حملۀ مغوال ،الّدین )اوزالق شاه( نیز رکن، دیگرش

 (.37-35: 1392 ،[ )اشپولر...] ماهۀ آنجا کشته شده بود استحکامات فیروزکوه و محاصرۀ شش
 

 محّمدکه سلطان از جایی  ؛شود میآغاز  خزردر دریای « آبسکون»در حقیقت از جزیرۀ  ماجرا
 واسطۀ جنگ ها بامّ  ،مغول، به آنجا گریخته پذیرش شکست سنگین از لشکریان تبه علّ خوارزمشاه 

ر، تضمح شده و رو به مرگ است. این پادشاهِ ت بیمار شّد  مداوم و ضعف قوای جسمانی، به و گریز
عهدی  را از ِسَمِت والیت« شاه الّدین اوزالغ قطب» ،خود ، پسر کوچکحیاتشای در آخرین روزه

عنوان جانشیِن خود انتخاب و  را به« منکبرنی الّدین جالل»یعنی  ،تر خودش برکنار و پسر بزرگ
طقۀ من مأمور انتقال مالیات که زیدری نسوی استو این مقارن با همان روزهایی  کند می معّرفی

 از تغییر اّطالعا با امّ  ؛برده است الّدین می غیاث سلطان نساء شده و مالیات مذکور را به دربار
گاهی از اینکه رایِت  لّدین برافتاده و خورشید سلطنت ا غیاثسلطنِت مستعجل  اوضاع و با آ

او ندید و آن مالیات را به دربار  ، دیگر َمحملی برای بردن مالیات به درباراست بردمیده الّدین جالل
عنوان پادشاه ایران  هرسمًا ب شاه خوارزممنکبرنی  الّدین جاللکه اینک با نام سلطان  الّدین جالل

مالیاتی را که از  ،الّدین جاللزیدری پس از پیوستن به  ، برد و به وی تسلیم کرد.شد میشناخته 
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سال در دربار  ت یک! و مّد کند میتسلیم  الملک یعنی شرف ،، به وزیر اوبود سوی حاکم نساء آورده
نزدیکان و  ۀت به طرز عجیبی در حلقخوارزمشاه به امور دیوانی می پردازد و در این مّد  الّدین جالل

)وزیر سلطان  الملک جمله شرف، ازاطرافیان ! و همین امر، حسادتمی گیرد این پادشاه قرار معتمدان
ت در فکر اتمام مأموریت شّد  انگیزد. در این مقطع از زمان، با آنکه زیدری به میا برر (الّدین جالل

از فرط وفاداری به  ناگهان، است ای امن و آرام بوده خود و استعفاء از امور دیوانی و رفتن به گوشه
ای می گیرد که  تصمیم بسیارشجاعانه ، تپرستی و احساس مسئولیّ  خاطر میهن هشاید هم ب، پادشاه

 ورا در این لحظات دشوار، تنها نگذارد!  الّدین جاللهمچنان به خدمت خود ادامه دهد و سلطان 
کوشد  زیدری می .اند هکردحمله  الّدین جالللشکریان مغول به سلطان  ای است که ههنگام در این

ی این منشِی ها هدادن به توصی جای گوش هباّما سلطان  ؛سلطان جوان را به مقاومت تحریض کند
ۀ شاید به توصیّ خود،  گرفتِن آرایش جنگی با سپاه در پیشخویش و  تخیرخواه و ماندن در موقعیّ 

اّما در  ؛برد پناه می ها هبه دامنۀ کو گزیند و برمیدشمن را  برابر نشینی و گریز از عقب ،«ُاوُترخان»
، در الّدین جالل با از میان رفتِن سلطان. درس به قتل میو  شود میآنجا اسیر یک راهزن ُکرد 

گراید  وحشِی مغول به خاموشی می برای مقابله با قوم نیز حقیقت، آخرین کورسوهای امید ایرانیان
های تاریخ ایران  هترین دور یکی از سیاهترتیب،  بدینو  برای همیشه منقرض یانشاه خوارزمو سلسلۀ 
 شود. آغاز می

 

ین جاللسیرت  ارتباط کتاب. 3  نفثة المصدور با منکبرنی الدّ
کنده از توصیف است نفثة المصدورپیش از این گفتیم که  هایی که غالبًا موصوِف آنها  توصیف ؛آ

شوند.  شناخته می منکبرنی الّدین جاللسیرت ها در کتاب  اّما این موصوف ؛ناشناخته است
 الّدین جاللسیرت به نظر نگارنده، بهتر است خوانش این متن، موقوف بر مطالعۀ کتاِب  ،بنابراین

 گوید:  بارۀ این دو کتاب میدر قزوینیمحّمد شود.  منکبرنی
عموم و خصوص من » ،البّط  به اصطالح، سیرهو  نفثة المصدورمقصود این است که مابین 

و بعضی دیگر را فقط در سیره دو دارد و بعضی را فقط در است. بعضی وقایع را در هر« وجه
که  مستغنی از یکدیگر نیستند و به عبارت ُاخری، چنان ،کدام از این دو کتاب و هیچ المصدور نفثة

 تاریخی و غرض عمدۀ از آن، تاریخ کتابی است الّدین جاللۀ سیر، دو کتاب حاکی استاسم هر
ی است خصوصی و شخصی در ا تذکره المصدور نفثةآخرین سلطان خوازمشاهیان بوده است و 

ُمنتها در ضمن،  ؛شرح گزارش احوال و وقایع ناگواری که بر َسِر شخص موّلف آمده بوده است
 سه(.: هفتادو1370)زیدری،  نماید اشاره به بعضی حوادث تاریخی نیز می

برخی از مخاطبان یا  از طریق ،المصدور نفثةن است که زیدری پس از نگارش گمان نگارنده آ
نثر بسیارسنگین و که  است شده توّجهم ،اند هدوستان و آشنایان و اطرافیانی که این کتاب را خواند

اگر با ایضاحی همراه نباشد، شاید آیندگان را از خوانش متن رویگردان  کتاب دشوارخوان و دیرفهم
ای دیگر را با ذکر عناوین و اسامی افراد و با قید امکنۀ  که نوشتهاست پس بر آن شده  ؛سازد
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 الّدین جاللۀ سیرتر به رشتۀ تحریر درآَوَرد که این نوشته همان  جغرافیایی و تاریخی با نثری روان
 به زبان عربی است.  منکبرنی

 

 نفثة المصدوری ها شخصّیت. 4
ی نام برده شده که ما ابتدا به اسامی این افراد اشاره می کنیم: متعّددی ها شخصّیتدر این کتاب، از 

، منکبرنی خوارزمشاه الّدین جاللسلطان ، (نفثة المصدورنویسندۀ ) زیدری نسوی محّمدالّدین  شهاب
وزیر ، الملک شرفملقب و مشهور به ) القاسم َجندی یلدرچی علی ابن ابیالّدین یا فخرالّدین  شمس
 نفثة)پسرعموی زیدری نسوی و مخاطب اصلِی  محّمدابن  َسعدالّدین جعفر  ،خوارزمشاه( الّدین جاللسلطان 

:  1394)زیدری،  )که به گفتۀ مینوی پس از اختیارالّدین زنگی، صاحب نساء شد( الّدین حمزهةنصر، (المصدور
الّدین غازی بن  ملک مظّفر شهاب، الّدین احمد سرهنگ نجم، )صاحب شهر آِمد( ملک مسعود ،(90

 بن مودود نسوی محّمدین ضیاءالُملک عالءالّد ، (میافارقین)همان حاکم  ملک عادل ابی بکر بن اّیوب
 ایلغازی ابن آرتقالملک المنصور ناصرالّدین آرتق ارسالن ابن ، (است بودهمنشی )قبل از زیدری 

خواجه ، )صاحب اربیل( م مظّفرالّدین گوکبوری بن علی بکتکینالملک المعّظ ، )صاحب شهر ماردین(
 عالءالّدین، )غالِم ُبغدی( بوقا، ُبغدی، الّدین صاحب دیوان شمس، علی عراقی جمال، جودانه محّمد

 آوریم: اکنون شرح حال این اشخاص را به اختصار می .احمد ُارمویو  )سلطان الموت(
 

یدری نسوی محّمدالّدین  شهاب. 4-1  ز
و « نسوی منشی محّمد»معروف به  ،ُخَرندزی زیدری َنَسوی محّمدبن علی بن  محّمدالّدین  شهاب

از نویسندگان، موّرخان، شاعران و ادیباِن مشهور قرن هفتم هجری « زیدری نسوی»مشهور به 
زیسته است. وی منشی و کاتب و معتمد سلطان  است که در منطقۀ شیروان از توابع خراسان می

و  مصدورال نفثة بوده که دو کتاب آخرین پادشاه سلسلۀ خوارزمشاهیان ،خوارزمشاه الّدین جالل
توان دریافت که وی  می ،آثار او برجای مانده است. از مطالعۀ دقیقاز او  منکبرنی الّدین جالل ۀسیر

عالوه بر فنون نگارش و انشاء و آشنایی به مبانی ادب و اشراف بر امور دفتری و دیوانی، حافظ قرآن 
ی از قرآن را از متعّددبه تناسِب سخن، آیات  آثار خودجای  در جای ،نیز بوده و به همین سبب

نقش  ،عنوان راوی به، المصدور نفثةی است که در شخصّیتکند. زیدری نسوی  حافظه نقل می
 .کند میاساسی را ایفا 

وفادار باقی ماند.  الّدین جاللبه سلطان  ،.ق استـه 647خود که گویا سال تا پایان عمر  او
ی نگرد و حتّ  که با وجدان بیدار به وقایع تاریخی می شود میطرف شناخته  عنوان مورّخی بی هوی ب

یعنی  ،خود زیدری دشمِن خونِی . کند بارۀ دشمنان خود نیز جانب انصاف را رها نمیدر
 : کند میگونه توصیف  را اینالملک وزیر  شرف

َنسَتدی، و نه به  کریم عظیم بود، مال، پیش او محّلی نداشت و بسیار بودی که از جاِی ِسَتَدن
موضع صرف کردی. ُعَلماء و ُزّهاد را عظیم محترم داشتی و جایزه و ِصله فراوان دادی و ادرارات 
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القلب و صاحب ذوق بودی، به کمتر سببی گریۀ بسیار   جهت این طایفه بسیار کردی و عظیم رقیق
ر وقت تالوِت قرآن با اشِک روان کردی و در مجلِس َتذکیر، اشِک او از باراِن بهار ِمدرارتر بود، و د

داد و در زمان او نزدیک شده بود که مال دیوان به ادرارات مستغرق شود. اگر سلطان در  جان می
 [...] شد ِصالت صرف میکرد، همۀ اموال به ادرارات و  آخِر عهد، دسِت او را از اطالق منع نمی

 (.262: 1394، )زیدری
به حقیقت پایبند است و  ،ابوالفضل بیهقی، َسَلف مشهور خوددهد که همچون  او نیز نشان می

 رد. گذا در بیان حقایق تاریخ، پای بر وجدان خود نمی
 

 (نفثة المصدور مخاطب) محّمدبن  َسعدالّدین َجعفر. 4-2
« َسعدالّدین»شخصی به نام  نفثة المصدور مخاطب اصلی زیدری در نگارش است که گفته شده

که  زیادیاست که گویا مقام و منصبی نیز در دربار خوارزمشاهیان داشته است. ادب و احترام 
 ؛نزد زیدری است ویت معنوی دهندۀ بلندای مقام و موقعیّ  او قائل است، نشان برای زیدری

 گوید:  او می دربارۀکه  چنان
ر شود و شفیقی ندارم که به بد و نیک، اندوهگین و تأثّ مگو که شقیقی نیست، که به غم و اندوه م

عهدی که أبناِی عهد در وفاِی  اوست آن نیک«. همه هست...! ،چون تو هستی»ُمسَتبِشر گردد. 
طبعی که آب در لطافت، َگرِد او نتواند یافت.  عهد، غبار او نتوانند شکافت. اوست آن لطیف

غمی حمل مکن که اسباِب آن متکّثر است و  است، همه بر بی َتراخی را که در باِب َتَفّقِد تو رفته
هاِی فراوان متصّور  ، َمحِملای، جز تقصیر و إهمال تأخیر و إمهال را که در کشِف حال فرموده

 (.8: 1370)زیدری،  [...] است
 نیز دربارۀ او چنین آمده است: منکبرنی الّدین جالل ۀسیر، در کتاب مطالباین عالوه بر 

ن رسید ُمنَذر به آنکه لشکری از بدیشا ،محّمدبن  َسعدالّدین جعفر، َعّم منبا نامۀ پسر قاصدی
آمدند و از لشکرهای سلطانی که بدین حدود  به قلعه الّدین جاللتاتار جهت کشِف اخباِر 

به  شاه اینجا رسیده است! و در نامه، یاد کرده بود که دانند که ُازالغ کنند و نمی ، کشف میاند هرسید
 ،شاه ُازالغ یعنی ،نفس خود از قلعه بدر آمده است و ایشان را مشغول کرده آن َقَدر که سلطان

 (.88: 1394، )زیدری [...] برنشیند و تدبیر مقابله و مقاتله إما فرار و اخالء دیار کند
نزد سالطیِن خوارزم  فاخریتوان تا حدودی دریافت که او مقام و منصِب  از همین نکات، می

ای را به پادشاه بنویسد. هرچه  چنین نامهاست توانسته  داشته که پیوسته با ایشان در ارتباط بوده و می
گاه به مبانی ادب و  آموخته و آشنا به َفّن َترّسل و نامه هست، سعداّلدین فردی ادیب، دانش نگاری و آ

ی فّنی را خطاب ها گیین دشواری و با این ویژزیدری متنی بد، معرفت بوده است و اگر چنین نبود
کند و شگفتا از  نوشت؛ زیرا خواندِن این نامه هم سوادی برابر با نوشتِن آن را مطالبه می به او نمی

 ر منابع ثبت و ضبط نشده است!اِت چندانی از او داّطالعفردی با چنین مرتبه و منزلت که 
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 (منکبرنی)خوارزمشاه الّدین جاللسلطان . 4-3
 الّدین جالل  گمان سلطان ، بیالمصدور نفثةی محوری و اصلی ها شخصّیتیکی دیگر از 

خوارزمشاه است  محّمدمشهور است. وی فرزند ارشد سلطان « منکبرنی»خوارزمشاه است که به 
 دان مهلت نداد که دولت و سلطنتیکه در واقع، قضاء سوء و حوادث ناخوشاینِد روزگار به او چن

تشکیل دهد. او پادشاهی بود که به قول  ،خور پادشاهان و فرمانروایان بزرگ استگونه که در آن
جانشینی و حکومت انتخاب شد،  رای، بمحّمدسلطان ، پدرش از سویزیدری از زمانی که 

 ی دو روز در یک جای ُمقام کند: نتوانست حتّ 
 

ــود ــب نب ــی دو ش ــه زمین ــگ او ب ــز درن  هرگ
 

 قــرار شــد جهــان بــیتــا او قــرار کــرد،  
 (45:  1370)زیدری،                                   

نه از آن مقاالت است که در این  شاه خوارزم الّدین جاللهای سلطان  ها و رشادت شرح دالوری
اختالفات  توانیم گفت که اگر این پادشاه جسور و نیرومند، دچار قدر می مختصر گنجد؛ همین

های  شد و اگر درگیر جنگ تاج و تخت با برادران خود نمی خانوادگی و کشاکش بر سر تصاحب
گردید، سرنوشت ایران و ایرانیان در رویارویی با قوم وحشی  قلمرو پادشاهی خود نمی داخلی درون

ن سلطان خورد. از این نظر، زندگی و مرگ دلخراش ای گونه ای دیگر رقم می و متجاوز مغول، به
 جوان و جنگاور، یک تراژدی تمام عیار است.

با  الّدین جاللگیرترین لحظاتی که سلطان  ه دربارۀ یکی از نفساللّ  ین فضلخواجه رشیدالّد 
است،  شمار مغول قرار گرفته خانوادۀ خود در حلقۀ محاصرۀ لشکریان بی یسپاهیاِن معدود و اعضا

 دهد: گزارش میچنین 
قه بر پس یکدیگر بایستادند بر مثال کمان و آب، سپید مانند ِزه بود. و چون و لشکر مغول چند حل

فرموده بود که  «خانچنگیز»آفتاب طلوع کرد، سلطان خود را در میان آب و آتش دید و سلطان را 
دانست که با کوه  کردند و او چون می حلقه بر وی تنگ می پس .به تیر َمزنید و دستگیر کنید

کفایت دور باشد، بر اسبی آسوده برنشست و ِعنان برتافت و سر از َپِس پشت کردن از  مقاومت
انداخت و َعَلِم خویش برگرفت و چون برق از آب بگذشت و بدان طرف فرود آمد و شمشیر را از 

گفت از آن  نمود و می ب کرد و او را به پسران میخان از این حال تعّج چنگیزکرد.  آب پاک می
  که آید: پدر، پسر چنین باید

 

 بــه گیتــی کســی َمــرد زیــن ســان ندیــد
 

 نــــه از نامــــداراِن پیشــــین شــــنید 
 

 د، از او کارهای بسیار بیایدگاه خود را به ساحل نجات توانست بر، و چون از چنین جنگ
(1338 :376.) 

 چنین آمده:  الّدین جاللبارۀ پایان کار سلطان در تاریخ َوّصافدر 
قریب، لشکر مغول آنجا  نمود. عن توّجه« موغان»، به ةثمان و عشرین و ِسّتمائ ةدر ُشهور َسن

تمامِت خانان و َاعیان و  .[...] رفت« قنان»گذاشت و به کوهستاِن رسید. سلطان، ُمَعسَکر خالی 
، «ُقهستان»سروران بر تیغ معروض گشتند و خاتمِت احوال سلطان ُمشَتَبه شد. بعضی گفتند در 

ُکردان ِگرِد آن درآمدند و طمع در َمالبس و زیِّ سلطنت کرده، او را  ،شب را نزول کردموضعی که 
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)شیرازی،  ]...[ ند که خرقه پوشیده، در لباس تصّوف تطّوف نمودا ای بر آن بکشند. و طایفه
1388 :440 .) 

 افزاید: اشپولر می
باز به شمال غربی بازگشت، ولی با آنکه سفیرانی نزد فرمانروایان آن مناطق فرستاده  الّدین جالل

نظم  حاد درآید. ساکنین این مناطق بیش از آن از سپاهیاِن بیبود، نتوانست با آنان از َدِر اتّ 
زمستان سال  الّدین جاللداستان شوند.  خوارزمشاه صدمه دیده بودند، که بتوانند اینک با وی هم

حمله کرد و توانست شهر  گرجستانگذراند و از آنجا دوباره به  ق را تنها در آذربایجان 625
دمشق و سلطان فرمانروای  ،ا در حینی که سرگرم جنگ با الَمِلک االشرفامّ  ؛خالط را تصرف کند

پایان  آنان به ی میان ایشان درگرفت که با برقراری پیمانی میانیها آسیای صغیر بود، نزاع سلجوقیان
کست خورد و ش در نزدیکی شیرکبوت الّدین جاللرسید. مغوالن تا آذربایجان پیشرفت کردند. 

پیش  دیاربکرف کرد. وی توانست از این محل تا گنجه را تصّر ، و در آنجا ناگزیر به شمال گریخت
شی نماید، لشکرک قصد داشت به اصفهان الّدین جاللگاه  رو شود. آن هآنکه با مغوالن روب برود، بی

ا در اینجا مغوالن که در پی او بودند، تقریبًا به وی رسیدند و او ناگزیر به کوهستان گریخت و امّ 
 خ و ناسزاوار یافتپایانی تل ،ق628بۀ خنجر ُکردی غارتگر در سال ش با ضرا در آنجا زندگی

                                                                                          (.37 :1392)اشپولر، 
اّما در  است، را بارها مورد مالمت و نکوهش قرار داده الّدین جاللاگرچه سلطان  زیدری

ستاید و  بلند و شجاعت او را می شخصّیتکند و  از وی به نیکی یاد می نفثة المصدورجای  جای
 ق خاطری ژرف دارد: روشن است که به او تعلّ  بسی

آنکه تیغ در میغ نشاندی و به شمشیر در روی شیر برفتی و به چنگ، وقِت جنگ بتاختی و از َدرِق 
 د گور پنداشتیرا وقت اصطیا« بهرام»آویختی و اختی و به نیزه گاه با َسّماک برتیر، هدِف تیر س

  (.44: 1370زیدری، )]...[ 
نامردی و ناجوانمردی سور و باروی مّلت و سوار میدان سلطنت، بانی اساس  افسوس به

به باد  ،شد جهانبانی و ُمضِحِک ثغور مسلمانی که از نهیب او َزهره در دل خاکساران آتشی آب می
 (.45: همان)]...[  دادند

 

 القاسم َجندی یلدرچی )مشهور به شرف الملک( فخرالّدین علی ابن ابی. 4-4
ا هرگز نامی امّ شده، اشاره  به او نفثة المصدورَکّرات و َمّرات در  یی که بهها شخصّیتیکی دیگر از 

القاسم  الّدین علی ابن ابی شمس»یا  «فخرالّدین»ی است به نام شخصّیتاست،  برده نشده ویاز 
وزیری  ؛است خوارزمشاه الّدین جاللسلطان که وزیر « الملک  شرف»معروف به « یَجندی یلدرچ

، وزیربه دالیِل دشمنی  زیدریلین اشارۀ اّو  المصدور نفثةدر که دشمنی شدیدی با زیدری دارد. 
 :گردد باز می شرف الملک با خودش به این عبارت

سپاری که در َهوی و  که با چندین سوابق و َلواحِق جان -َرْحَمه الله-دوم َعداوت و ُبوالَعَجبِی وزیر 
و همانا بعضی از آن به سمِع مبارک رسیده باشد و َشّمۀ آن بیش از آن است که َوالِی او نموده بودم 

در کمیِن فرصت خزیده، کماِن قصد تا و پذیر شود، به خوِن من تشنه گشته بود  به َطوامیر شرح
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 [...] گونه دام جهِت کسِر حاِل من نصب کردهو از َحباِئِل مکر و َمکیدت هزارگوش کشیده، 
 (.13و  12: 1370)زیدری، 

 الملک به این مطلب نیز اشارۀ زیدری به شرف منکبرنی الّدین جالل ۀسیرو در ترجمۀ فارسی 
 : معطوف است

و در آن وقت شرف المک با من به عنایت نبود؛ بلکه رأی او به سبب آنکه گوش به سعایِت  [...]
 (.205: 1394، )زیدری [...] ُوشات می نهاد، در حّق من گشته، آن تخصیص را سبب طعن کرد

آشنا  یکه این وزیر در غیاب وی با فرد است تا آنجا بوده با زیدری شرف الملک دامنۀ دشمنی
گذارد که او را به منصبی برساند که پیش از آن بر عهدۀ زیدری بوده  میبه امور صرف و نحو قرار 

 است: 
نحوی به دست اوفتاد؛ خطی  ، دست، ِگرِد جهان برآورده تا مجنونی«عراق»تا در نوبت غیبت 

نامفهوم. از او َملواح شرکت، قصد  ،پریشان و عبارتی چون هذیاِن َمحموم ،چون دستگاه کفشگران
و تقدیم انواع حیله و کید، قرار منصب کتابت، در غیبت « َزید»و « َعمر»ساخت و به استعانت 

ْنَثَیْیِن »میان او و بنده 
ُ
َکِر ِمْثُل َحظِّ اْْل ُلُث َکِثیر»د و ثلثی از اصابات و دا« ِللذَّ  با جانِب او نهاد« َالُثّ

« کیوان»تی که ایوان هّم  غافل از آنکه به فضل ریزۀ مجّرد، پای بر َفرِق َفرقدان نتوان نهاد و بی [...!]
 (.15 –14: 1370ی، )زیدر [...] بر نتوان آورد« نهنگ»سپرد، کام از کام 

 

 الّدین احمد سرهنگ نجم. 4-5
رسد وی  است. به نظر می نفثة المصدورناِم  ا خوشامّ  ،ی ناشناختهها شخصّیتاین شخص، جزو 

بتواند اموال و دارایی و  حمایت کند تا او از زیدری است جزو مقامات نظامی بوده که وظیفه داشته
شاه  خوارزم الّدین جاللرا به دست سلطان )نواحی مرکزی ایران(  عجم از مردم عراق دریافتی مالیات

 ذکر شده:  نفثة المصدوربرساند. نام او دو بار در یک موضع از 
ة، َو َبَلَغه الله ااَلراد ةَقَرَنه الله ِبالَسعادَ ، «الّدین احمد سرهنگ نجم»از آن روز باز که به عراق وداِع 

ٌة َخاِسَرةٌ »ای و روی به درگاه نهاده،  کرده ای و گرم و  از تغاییر زمان دیدهخیر و َشّری که « ِتْلَك ِإًذا َکرَّ
ولِ  يِإنَّ ِفي َذِلَك َلِذْکَر »ای از هر باب و  سردی که از کأس دوران چشیده

ُ
ْلَباِب  یِْل

َ
بنویس تا « اْْل

جان گردانیده است و َنکبای نکبت، َتِن مسکین را  هبدانند که آسیای دوران، جاِن سنگین را چند ب
 (.9: همان) [!...] بار ُکشته و هنوز زنده است چند

بخشی از مسیر را همراه با زیدری  ،الّدین احمد سرهنگ آید که نجم میف چنین براز گفتار مؤلّ 
؛ اّما در کند میدرستی به وظایِف خود عمل  ه، بستتی که در خدمِت اوو در مّد  کند میطی 

 گردد: میباز بنا به صالحدیِد او، ی راهها هنیم
فاق معاودت افتاد و به مؤاتاِت استماع فرموده است، با قزوین اتّ که همانا  چون از الموت، چنان

روز وداع فرمود، کارهایی که از حضرت به صدد اتماِم آن   سعادتی که آن روز بود و گویی همان
الّدین احمد را از آنجا اجازۀ عود داده شد و چون با او  نجم، ت یافتبرحسب ارادت، َتمشیّ  ،بودم

چیزکی همراه بود و َمِن بنده، خبِر َعوِد لشکر مرادی از جانب روم شنیده  مایه گوسفندی و اندک
د و وصّیت آینه از آب بگذره تاتاِر خاکسار در این فرصت، هربودم و چون آفتاب روشن شده ک



 75/ 29،  پیاپی 1401، بهار  و تابستان 1، شمارۀ 12ادب فارسی، سال 

و َیا َلْیَت بدانستمی که حاِل  ]...[ ا جانبی استگیرد که از گذر تاتار ب کرده بودم که او راِه مازندران
به چه رسید و سرنوشِت قضاش، در آن ِخّطه پایبند گردانید یا آبشخوِر َمقسومش با خاِک او 

ت ُمفاِرَقت تا امروز، چهار سال و چیزی است که دیده بر !؟ و بالجمله از مّد ]...[ رسانید« زیدر»
 (. 10-9: همان) [...] راه مانده است

وی  جایگاهو  شخصّیتاین  ر شناختکه بتواند ما را ددیگری  جز این نوشتار، مطلِب مهّم 
گاهی یاری رساند و  دست نیامد.ه ب کند،های بیشتری رهنمون  به آ

 

 ُاوَترخان یا ُاُترخان. 4-6 
 که زیدریی است شخصّیت ،قضا بسیار ناُمّوجه و َمنفور هم هستکه ازی دیگر ها شخصّیتیکی از 

ث» با القابی نظیر وی، به اوبردن از  بدون نامو  کند میاجرای خود به او اشاره ضمن شرح م و « ُمَخنَّ
د وش میص مشّخ  ،منکبرنی الّدین جاللسیرت عۀ کتاب مطال با کند. میاشاره « نه مردی و نه زنی»

شاه  خوارزم الّدین جاللزادۀ سلطان رسد برادر نظر میه که باست « اوترخان»نام ه ب شخصی فرداین 
 باشد: 

هفت به دو ملک دیگر حاجت بود، به برادرزادۀ خود  و و عاقبت جهت تمامی عدد بیست
 . (33: 1394)زیدری،  [...] تمام کرد ،نظام الملک، و وزیرالّدوله« اوترخان»

الّدین  الّدین و یا رکن الّدین  است یا غیاث خان فرزند قطبا همچنان مشخص نیست که اوترامّ 
، ناگزیر از مراجعه به منابع معتبر تاریخی تشخصیّ یا دیگر برادراِن سلطان؟ ما برای شناسایی این 

رسد که برای رسیدن به این  نظر میه و چنین ب اند این دوره از تاریخ نوشته شده بارۀکه درهستیم 
 نیست. منکبرنی الّدین جاللسیرت  و نفثة المصدورهای  منظور، هیچ منبعی بهتر از کتاب

 

 محّمدالّدین حمزه ابن ةنصر . 4-7
 او است.بوده  الّدین جاللسلطان از افراد بسیار نزدیک به  وامی اصفهان فرماندار نظاین شخص 
 ؛آمده است می شمارترین دوستان سلطان به  صمیمی و ازکفایت و جنگاور دلیر و با فردی بسیار

 الّدین جاللشد، شاید سرنوشت سلطان  انگیز یافت و اگر چنان نمی ی که سرنوشتی بس غمشخصّیت
قزوینی نام کامل او را  محّمد .خورد زمین نیز طور دیگری رقم می ایران و بلکه سرنوشت

 . (1202:  1366) آورده است «ابن عمر ابن حمزه محّمدالّدین حمزه ابن ةنصر»
 

 علی عراقی جمال. 4-8
است،  یاد شده« ّدین علی تفرشیال جمال»عنوان  از او به تاریخ جهانگشاکه در « علی عراقی جمال»
منکبرنی دست  الّدین جاللسلطان در دربار « صاحب دیوان»عنوان  جمله اشخاصی است که بهاز

آید  می، چنین براست این شخص در متون تاریخی آمده بارۀ. از مجموع مطالبی که دریافت
ابتدا در عراق  است، کرده می معّرفیهم « اخوعلی»و « ابوالجمال»که خود را  علی عراقی جمال

فاسد مبرخی  به ان،برخی معتمد از طریقکه  الّدین جاللبود. سلطان  )وزیرعراق( الّدین نایب شرف
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را  ی عراقیعل داِر خویش پی برده بود، جمال ف و خزانههای ُمشِرّ  خیانتو  ،الملک شرفد، خو یروز
که  این افراد خائن و فاسدنوعی از  هدهد تا ب را به او می« صاحب دیوان»ت و سم خواند فرامی
 گوید: انتقام کشد. زیدری می ،ایشان بود رأس در الملک شرف

بود و به عادت  علی عراقی پیش از َمِن بنده آنجا رسیده جمال، هم از ناآَمِد کار و َبدآَمِد روزگار
به وانی که در آن شهر بود، کسب، با کهنه َع  گذشته به عصا فروخزیده، و به جهت رواج بازار

عیان، خر فرا کاروان کرده و از آن نوخاسته، کهنه دولی زن کرده و به همۀ وجوه از پی  شرکت
پدر تا ندانند کیست، خود را  [...!]َغر داده و زر داده و َسر هم داده [...!] رضای او فرا ایستاده

 [...] گوید« َاُخوعلی»نویسد!. و برادر تا نشناسند که کیست خود را « َابوالَجمال»
 (.77-75: 1370)زیدری،

 

 الّدین مودود بن محمود صاحب آِمد رکن. 4-9
« دیار بکر»عنوان  بود که این منطقه اکنون به« آِمد»وی در دوران حملۀ مغول، فرمانروای منطقۀ 

 گوید: او می  دربارۀ زیدریقرار دارد.  و در ترکیه شود میشناخته 
ت ُدوِنه َابواُب « صاحب آِمد» عادَ ُسدَّ ]که درهای خوشبختی بر روی او بسته باد[ چون دانسته ة السَّ

خورده را طلب  بود که خویشتن بیرون انداختم و جای باز پرداخته، بدان مثال که ُوالت، ُعّماِل مال
-66 همان:) [...] جوِی من به چهار طرف فرستادهو کنند، سواران مجّرد کرده بود و به جست

67 .) 
 :کند میدیگر، او را چنین توصیف همچنین در موضعی 

ات، پسندیده باشد و در إتیان َمحارم و َاخو ه در َنزواِن ُامهات، سیرِت تیوسای ک زاده از حرام
 (.62: )همان مذهِب َمجوس ُگزیده

 سخن گفته است:گونه  اینبارۀ فرجام او نیز در زیدری
رسید و به چشم خویش  آِمدچهار فصل بیش نگذشته بود، که هم در آن مّدت و آن موسم، به 

واسطۀ ملوک عظام، پادشاهان  هُمعاینه دید. آفریدگار، َعزَّ َو َعاَل، ب« َسُأِریُکْم َداَر اْلَفاِسِقیَن »برهاِن 
َه َعِزیٌز ُذو اْنِتَقام  »اهِل اسالم از او بستد  کرام، خداوندان مصر و شام، انصاف بلی: این خاک « َواللَّ

 (.68: همان) [...] توده، خانۀ پاداش و کیفر است
 

 صاحب َمّیافارَقین ،الّدین غازی شهاب، ملک ُمَظّفر. 4-10
نیک، زندگِی جمله حکام و فرمانروایانی دانست که به ناِم توان از را می« الّدین غازی اّیوبی شهاب»

ذکر خیری از او کرده  به جای آورده و شناسی را گزاری و نعمت زیدری نیز حق .اند هجاوید یافت
 است:

ِه که فی الجمله نسیم صبای قبول از َمَهِب اقبال این پادشاه ِإَلْیِه، بر حاِل  یعنی ُمْرَسٌل  ،و اْلَحْمُد ِللَّ
ف را َسرهَسری، اقواِل َسرَس  حال وزید تا یک َمِن پریشان  ری را به ُمِصّری برداشت و َنبَهرۀ احوال ُمَزیَّ

 (.31: همان[ )...] انگاشت
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 همچنین در موضعی دیگر دربارۀ این سلطان می گوید:
فرمود که: وقت تنگ است،  و الحق این پادشاه با عاطفت کریم و سلطان با رحمت رحیم می

 (.34: همان) [...] گرفت قرار نمیی و َتَثّبت کار فرمای، دل تعجیل َمنمای و تأنّ 
 

 (اربیل) صاحب منطقۀ اربل ،مظفرالّدین کوکبوری. 4-11
سپهساالر  ،«الملک الُمَعّظم مظفرالّدین ابوسعید کوکبوری»با نام کامل« کبوریکومظفرالّدین »

 بود. ویشده الّدین اّیوبی بود که از سوی او به حکومت اربیل و مضافاِت آن منصوب  لشکر صالح
ی در پیروزی مهّم کرد و نقش بسیارت خدمبسیار  )دولت های حاکم بر شام و مصر( به زنگیان و اّیوبیان

 های صلیبی داشت. الّدین ایوبی در جنگ صالح
 : کند می معّرفیقزوینی وی را چنین محّمد 

در  ،.قـه 630الی  586الملک الُمَعّظم مظفرالّدین کوکبوری بن علی بن بکتکین که از سنۀ 
دل، در عمل خیرات و  فطرِت رحیم قلِب نیک اربیل و مضافات سلطنت نمود. این پادشاه خوش

ل َمبسوطی از این َمَبّرات، معروِف آفاق و از نوادر عصر خود بوده است و ابن خلکان شرح مفّص 
و « دارالَعمیان»و « ها هخان مریض»و « ها هخانقا»و « مدارس»ۀ او از قبیل بناء گونه اعمال خیریّ 

برای « دارالَرضاعه»و « داراالیتام»و « دارااَلرامل»گیرها( و  خانه برای زمین مریض«)دارلَزَمنی»
یک از وجوه بر مذکوره ذکر و َرَقبات کثیره برای هر« اوقاف»و « دارالضیافه»راهی و  کودکاِن َسرِ 

پادشاه مذکور در  ،باری ؛فرستد اختیار بر روان آن پادشاِه َخّیر رحمت می که شخص، بی کند می
و مضافات را به خلیفۀ  .ق وفات نمود و چون فرزندی نداشت اربیلـه 630رمضان سنۀ  18
 (.1215: 1366) واگذار نمود« ُمسَتنَصر» ،اسیعبّ 

 

 صاحب ماردین ،َمنصور ابن الَملک الُمَظّفر االرُتقی. 4-12
از جمله  و «أرسالن بن أرتق، الملک المظّفر فخرالّدینداود بن صالح بن غازی بن قرا »نام کامل او 

یاد « ماردین»عنوان صاحب  از او به ..ق وفات یافته استـه778سالطین اّیوبی است که در 
 گوید: بارۀ او میدر ،ابن تغری، . موّرخ شهیرشود می

و ابن صاحبها الملک الصالح صالح، و ابن صاِحبها الَملک الَمنصور، ابن « ماردین»صاحب 
 يأقاَم ف يَبعد ابن أخیه الَملک الصالح َمحمود، اّلذ ماردینالَملک الُمَظّفر االرُتقی. َولی ُملک 

لح صالح. َو لّما ُملک ماردین أرَبع أشَهر، َعَوضًا َعن واِلده الَملک الَمنصور أحَمد بن الَملک الصا
َو اإلحسان إلیِهم َو  ةَتَسّلطَن الَملک الُمَظّفر هذا اقَتفی أثر واِلده الَملک الصالح ِفی الَعدل ِللَرعیّ 

، َبعد ًان ةَثمان َو َسبعین َو َسبعمائ ةِبها فِی َسن ياس َو داَم َعلی ذِلک إلی أن توفصاَر ُمحّببًا ِللنّ 
 [...] َسلَطَنه ماردین ِمن َبعده ِابنه الَملک الظاهر َمجدالّدین عیسیُحکمها َنحو عشر ِسنین َو تولی 

(1984 :5/289). 
 

 (غالِم ُبغدی) بوغا ناصرالّدین. 4-13
آمده است. به نظر « ناصرالّدین بوقا»و « ناصرالّدین بوغا»نام وی در اکثر منابع به دو صورت 

رسد او شحنه و فرماندار شهر خوی بوده که از َخالء موجود در نظام فروپاشیدۀ سیاسِی کشور،  می
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امیری در این منطقه رسانیده است. وی از عّمال و کارگزاران  ء استفاده کرده و خود را به مقامسو
وده باشد. غالِم اتابک مظفرالّدین ازبک ب نیز خود،ُبغدی رسد که  بوده و چنین به نظر می« ُبغدی»

 فقط در یک موضع به این نام اشاره شده است:  نفثة المصدوردر 
( که در آن فترت از ُفتور دیگران، خویشتن را )غالِم ُبغدی «ُبوغا»شلوار  و دیگر سهل قیاِد ُسست

 (.85: 1370)زیدری،  [...] امیر کرده بود
 

 سلطان الموت ،محّمدعالءالّدین . 4-14
حسن بود که به  الّدین جاللاست. وی پسر « سوم محّمد»معروف به « محّمدعالءالّدین »نام او 

 گوید:  می نومسلمان الّدین جاللبارۀ این در بنکویزر. شود میشناخته « نومسلمان»
ای که با شهرهای اطراف الموت برقرار کرد، وحشت و هراس  الّدین حسن با رابطۀ دوستانه جالل

 [...] کاستشد، فرو ی میگاه فساد تلّق  که قلعۀ مرگ و کمین« الموت»دنیای خارج را از نام 
  (. 514: 1379کوب،  ینزّر )

به جای پدر « الموت»عنوان فرمانروای  در سنین کودکی به محّمدعالءالّدین  ،به هر روی
واسطۀ برخی از اعمال و  به ،های نوجوانی دچار بیماری روحی شد و سرانجام ولی در سال ؛نشست

س مدّر  ←) به قتل رسید« خورشاه» ،ناشی از همین بیماری، ناگزیر به دست فرزند خودشرفتاِر 
 .(136: 1354، رضوی

 

 جودانه محّمد خواجه. 4-15
چندانی  اّطالعها و منابع مختلف  های مرجع و فهرست در کتاب« جودانه محّمد خواجه»بارۀ در
عنوان چهارمین تن از همراهاِن خود یاد  از او به نفثة المصدوراینکه زیدری در  جز بهاصل نشد؛ ح

 گوید:  و می کند می
ت و أمانی و زواِل روِز  کامرانی بود؛ خود را پیاده و تا آخر روز، الَحِقیَقه وقِت غروِب َمَسرَّ

زده و حوصلۀ بخیل، تنگ و تاریک، انداخت و آن کهِف  کشان با َمغاری چون حاِل محنت پای
 ،رابِع ما بود« جودانه محّمد خواجه»که ، دو آشنا هم از أبنای روزگار-روز با یک دلگیر را سه شبانه

 (. 57: 1370)زیدری،  [...] االحزاِن خویش ساخت بیت
و « غار» های واژهکه  قرآن مجیددر این بخش، تلمیحی است به یکی از آیات  توّجهنکتۀ قابل 

« جودانه»ای است که از  گونه واقع لحن زیدری به. در دکن می، ما را به آن رهنمون «رابع»و « کهف»
 گوید. عریض سخن میبا ت

 

 احمد ُارَموی. 4-16
دست ه بارۀ او بما دری این فرد نیز به جایی نرسید. آنچه یشناسا برایهای ما  متأسفانه کوشش

 ازن اشارت کرده است و بدا المصدور نفثةیم، همان عبارت کوتاهی است که زیدری نسوی در آورد
 : بوده است خیانت و خباثتکه او اهل آید  نیز، چنین برمی اندک مطلِب  همین
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 [...] چاه رفتهت او داده بود و به َرَسن او فروطبع که به همۀ وجوه، رشته به دسریِش َخرآن گاو
 (. 85: همان)

 است، که از آن برخوردار بوده جایگاهینظر از  صرف، «احمد ُارَموی»توضیح است که شایان 
با استفاده از فتور دیگران ، در آن دورۀ فترت زیدریباور هّمت و بدکار بوده که به  فردی فرومایه، دون

بدان  توانست نمیکه در شرایط طبیعی و اوضاع عادِی مملکت،  بود به منصب و مقامی دست یافته
 .یابددست 

 

 . نتیجه5
ر را تواند تمامی مرزهای خیال و تصّو  که میمتنی ؛ زیبا و باشکوه استیار متنی بس نفثة المصدور

ادبی  ند. آنها که از دانش بالغت و معلوماتدرنوردد و انسان را همراه خویش به ژرفای تاریخ بکشا
ر این زباِن کهن وثمن میان آثار دررا زبان و ادب پارسی  اثر ارزشمنداین  جایگاهبرخوردارند، 

این رشته  یفتگان زبان و ادب فارسی به تحصیل درهای نخستین که ش از همان سال. دانند می
این  مهّم جمله متون و منابع بسیار، اززیدری نسوی نفثة المصدورکه  خواهند دانستپردازند،  می

، افتاریخ وّص ، تاریخ جهانگشا رود که در کنار متونی نظیر رشتۀ تحصیلی به شمار می
با آن  ی درسی است که در دوران تحصیلها هبرنامجزو منابع آزمون دکتری و ، و غیره دورالّص ةراح

 نفثةویژه  هب ،کار خواهند داشت. نگارنده نیز به سابقۀ چنین معرفتی، همواره با این متونسرو

در ارتباِط مداوم بوده و به تناسب نیازهای مطالعاتی و پژوهشِی خود، بدان مراجعه داشته  المصدور
ی ها گیطور پیچید و صنایع لفظی و معنوی و همین های ادبی که ظرافت استو متوّجه شده 

نگارنده رو کرده است.  ههای بسیار روب ماُهوی، خوانِش این اثِر دلپذیر و سودمند را با دشواری
کارگیرِی انواع صنایع  ههای ناشی از ب ، بدین نتیجه رسید که عالوه بر دشواریدر این اثراقه ضمن ُمّد 

اشخاص و  معّرفیی َبالغی در این متن، ایهام و ابهام در ها هفبی و مؤلّ ی ادها هلفظی و معنوی و آرای
، به نیز ادبی-ر در این میراِث تاریخیی تاریخِی مؤثّ ها شخصّیتف به نام و نشاِن عدم اشارۀ مؤلّ 

ی مورِد ها شخصّیتبر آن شد که پژوهش،  این ضمن، بنابراین؛ دشوارخوانِی آن دامن زده است
 کند.شناسایی و نقد و بررسی  را اشاره در این اثر

قزوینی محّمد پیش از آغاِز مطالعۀ آن، حتمًا مقالۀ  شود میتوصیه  نفثة المصدور مندان هبه عالق
مۀ امیرحسن یزدگردی و مقالۀ مجتبی مینوی و مقّد و توضیحاِت  منکبرنی الّدین جاللۀ سیرو کتاب 

  مند شوند. هبهر آن بیشترمطالعۀ بتوانند از  تا بخوانندحاضر و سایر مقاالت مرتبط را 
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