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 از ... مسپاسگزار

 ...خداوند بزرگ که فرصت آموختن را به این دانشجو ارزانی داشتند 

سرکار خانم دکتر ایشانی به خاطر دقت در کارشان و استاد مشاور، از استاد راهنما، 

سرکارخانم دکتر عاملی رضایی و نیز استاد داور آقای دکتر ایرانزاده برای 

 پیشنهادهای مفید و ارزشمندشان.

ام نثار دیگر اساتید گرانقدر پژوهشگاه علوم انسانی ... همچنین احترام و سپاس قلبی

خانم فاطمه زالکان )دانش آموخته رشته روانشناسی بالینی(  و نیز سپاسگزارم از

ی ایشان و همچنین از آقای مهندس علی زالکان برای تحلیل عمیق روانشناسانه برای

 تمام حمایتهایشان کمال تشکر را دارم.

و سپاسگزارم از تمامی دوستانم سرکارخانم دکتر خدیجه بهرامی رهنما و خانم زهرا 

برای خانم ام البنین قدرتی برای استخراج کتاب از فضای مجازی و بهرامی رهنما 

در روزگار سرد کرونایی، این دانشجو را حمایت و یاری شان سیستم شخصی

 اند.نموده

 امیدوارم جهان به کام و فلک یارشان باد...
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 چکیده

تواند بسیاری از حقایق را پنهان و یا کمرنگ زبان در تحلیل گفتمان انتقادی تحت تاثیر عوامل متعدد می

ی گفتمان قدرتمند نهادهای اجتماعی و تاریخی است. ای از سلطهنشان دهد و این تغییرات، نشانه

ان مداری است که بنابراین، هدف عمدۀ تحلیل گفتمان انتقادی، جستجوی راهکارها و ابزارهای گفتم

تواند به ایجاد سلطه و نابرابری در جامعه و انعکاس آن در زبان منجر شود. پژوهش حاضر در تالش می

های اجتماعی از محتوای متن هایی طبیعی شده و نیز بررسی نابرابریبوده است که به شناسایی گفتمان

تحلیلی  -ی نورمن فرکالف با روش توصیفینفثه المصدور و با استفاده از الگوی گفتمان سه گانه انتقاد

به بازنمایی پیوند میان متن و جامعه بپردازد. آنچه از بررسی و تحلیل در این پژوهش حاصل شد ناظر 

بر جستجوی پاسخ در سه متغیر این بوده؛ بافت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عصر نویسنده بر گفتمان 

طلبیده است. نتیجه پاسخ متغیر دوم انتشار چنین متنی را میاین اثر، تاثیر فراوان داشته لذا وجود و 

الدین محور از جمله؛ تثبیت قدرت در دست سلطان جاللده در بیان ایدئولوژی پنهان ذهن نویسنده بر 

ساز با تکیه بر قضا و خوارزمشاه با تغییراتی مختصر در ساختار حکومت؛ هویت یابی؛ ایدئولوژی معنوی 

عهد و سر سپردگی نویسنده نسبت ، ت، بی اعتبار سازی  قدرت تاتار و مغول  ه کارانهتفکر محافظقدر ، 

، تقابل میان قدرت و سیاست حاکمان در برابر قدرت خداوند ، زمشاه ارخول الدین لطان جالسبه 

استوار بوده و نتیجه پاسخ متغیر سوم در یارگیری ، فضاسازی و سیاه نمایی ، و غیریت سازی نویسنده 

زیدری نسوی،  -بیان روابط قدرت آن است که سه مولفه گفتمانی قدرتمند از جمله؛ گفتمان مولف

ی موارد ی روابط قدرت هستند، که از میان همهحکومتیان و غیر حکومتیان در این متن توجیه کننده

تی از فوق، گفتمان تاتار و مغول و نیز حضور قدرتمند سالح جنگی در فضایی محتوم به مرگ و نیس

پارادایم مسلط بوده که نویسنده  در تالش بوده است گفتمان مسلط تاتار و مغول را به زیر کشیده و 

 گفتمانِ سلطان جالل الدین خوارزمشاه را در جایگاه آن قرار دهد. 

 کلید واژه ها: نفثه المصدور، زیدری نَسَوی ، تحلیل گفتمان انتقادی، نورمن فرکالف.
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 پیش گفتار

این پژوهش با موضوع تحلیل گفتمان با رویکرد انتقادی فرکالف در کتاب نفثه المصدور زیدری نسوی 

 انجام گرفت و در بردارنده پنج فصل است: 1381با تصحیح و توضیح امیرحسین یزدگردی چاپ سال 

ل اول با عنوان کلیات پژوهش به مباحثی همچون مساله پژوهش؛ اهمیت و ضرورت انجام آن، اهداف، فص

 ی پژوهش اشاره داشته است.ی نوآورانهها، روش، پیشینه و جنبهسواالت و فرضیه قلمرو ، نوع

حلیل فصل دوم با عنوان مبانی نظری پژوهش شامل تاریخچه زبانشناسی، گفتمان و تحلیل گفتمان و ت

های فرکالف، اصول و مفاهیم بررسی مؤلفه،  گفتمان، رویکردهای رایج آن، الگوی سه وجهی فرکالف

 بنیادین تحلیل گفتمان انتقادی است.

فصل سوم دارای کلیت بررسی بافت تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تولید متن نفثه المصدور 

وارزمشاهیان، تاتار و مغول، موقعیت ایران در دو زیدری نسوی است که به بیان سیر تاریخی حکومت خ

های تاریخی عصر مذکور، شخصیت محمد خوارزمشاه، جالل الدین، چنگیزخان و زیدری نسوی و مولفه

و سیاسی در تکوین ذهن و زبان او، پیشینه نثر فارسی و بررسی بافت تولید متن نفثه المصدور پرداخته 

 است.

ها، متن نفثه المصدور را با توجه به الگوی فکری فرکالف در سه سطح ادهفصل چهارم با عنوان تحلیل د

توصیف، تفسیر و تبیین مورد کنکاش قرار داده است که در بحث توصیف به بررسی زبان شناسانه متن 

گران، فرآیندها، واژگان دارای روابط معنایی، جایگزین ، نظام ها، کنشها، شاخصاز منظر شخصیت

سطح دستوری که شامل وجوه افعال، معلوم و مجهول، واژگان منفی ساز است، پرداخته  آوایی، بررسی

 های مختلف نشان داده شد.است. و بسامد و درصدهای هر یک از موارد فوق در جدول

ن نفثه المصدور و در بخش تبیین به تسپس در بخش تفسیر به تحلیل ذهنیّت نویسنده در تولید م

 های بخش توصیف پرداخته شد.یتی تولید متن با توجه به بسامد و درصد جدولارتباط میان بافت موقع

سپس با توجه به متغیرهای سه گانه پژوهش به پاسخگویی ، فصل پنجم؛ ابتدا به مرور فصلهای پیشین 

 های پیش روی پژوهشگران نیز اشاره شد.ها و چالشهر یک از آنها پرداختیم و همچنین به محدودیت
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 1مساله پژوهش. 1-1

از عبارت است  3و تحلیل گفتمان ارتباط کاربرد زبان به منظور برقراری »عبارتست از  2گفتمانی واژه

نحو، آواشناسی و معناشناسی، شامل زبان شناسی فتمان براساس مبانی، راهبردهای گفسیر و تتوصیف 

شناسی از قبیل بافت موقعیت،  فرا زبانی و جامعهعوامل شناسی و مبانی و راهبردهای شناسی، کاربرد واج 

 ایدئولوژی و قدرتو تاریخ، ت متنینافرهنگی و بی -اجتماعیدانش شرکت کنندگان در بافت اجتماعی، 

فسیر ما از توصیف و تگونگی گفتمان نظام معنایی است که چ.( 150-149: 1394)آقا گل زاده، « 

از عوامل زبانی و فرازبانی و متشکل گیرد می شکلها بخشد و نیز از آنمی جهان را شکلهای پدیده

د، سر و کار دارها و جملهعبارات که با بر خالف دستور زبان »و...( است.اجتماعی نهادهای ، قدرت، )بافت

پردازد. می تارینوش، متون از جمله یعنی متن همچون، مکالمه، مصاحبهگفتمان به واحد زبانی بزرگ تر 

سازد و هر دو می رایعنی گفتمان زبان را و زبان گفتمان ان با یکدیگر رابطه دو سویه دارند و زبمان گفت

« دبخشمی به آنها شکلگیرند و به نوبه خود می شکلو نهادهای اجتماعی عوامل قدرت تحت تاثیر 

 .( 150: 1394)همان 

که خاستگاه آن در باشد می انتقادی -جتماعیااز زبان شناسی ای شاخه، 4نظریه گفتمان انتقادی

تحلیل گفتمان به عنوان بعد از چند صباحی است. این حوزه، و سیاسی  مطالعات فرهنگی، اجتماعی

مهم های تحلیل گفتمان انتقادی، یکی از دیدگاهکه امروزه ای به گونهپیدا نمود، انتقادی، بسط و توسعه 

گفتمان تحلیل های روشبا به تحلیل گفتمان، رویکرد انتقادی باشد. می زبان شناسیو جدید رشته 

قدرت را و روابط ها اجتماعی، ایدئولوژیهای نابرابریمبهم کند الگوهای می زیرا تالش»متفاوت است، 

فوکو، میشل افرادی همانند (. 9: 1398، پیش گفتار ف،)فرکال« نمایدو آشکار روشن ها و گروهبین افراد 

و سیاسی وارد نمودند. این اجتماعی فرهنگی، را به حوزه مطالعات انتقادی های گرایشو... ک دریدا ژا

 اجتماعینیل به اهداف راستای گفتمان و زبان در را که متوجه شیوه بکارگیری گفتمان از تحلیل رویکرد 

باقت از قبیل هایی مولفهاین حوزه، . به باور نویسندگان است نامیدهانتقادی ان گفتمباشد، تحلیل می

های جهان بینیسازنده اجتماعی و فرهنگی، های فرآیندو ساختارها در جامعه، روابط قدرت تاریخی، 

و ها فرآیندتارها، این بافت ها، روابط، ساخدر جامعه، استفاده مداوم از زبان  و از رهگذرزبان هستند 

دو پذیری و تاثیر متقابل ای فسیر، رابطهیابند، با این تمی دستکمی جایگاه مستحبه ها جهان بینی

ین رح زیدو سط انتقادی، زبانگفتمان در تحلیل مذکور و زبان قابل مشاهده است. های سویه، بین مولفه

، به ینرمواجهیم و در سطح زبمدار گفتمان های و مولفهها با ساختاردارد. ما در سطح زیرین، ین رو زب

                                                           
1- Research problem 

2- Discourse 
3- Discourse Analysis 

4- critical Discourse Theory 
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عناصر ای، رایش فرا جمله آنظام و پردازیم. در تحلیل گفتمان انتقادی، ورای می هروابط قدرت و سلط

به این دلیل که گفتمان، نظام تنظیم ؛ گیردمی قرارنیز مورد بررسی فرا زبانی های بافت و موقعیتزبانی، 

در ورای  ما»دیگر، شوند. به عبارت می حقیقت محسوبتولید در راستای و دانش ت کننده روابط قدر

بوسیله عناصر و و معنی گفتمان است ساخت کننده عیین که تم روبروئیپنهان ئولوژی با ایدهر گفتمان، 

مدار گفتمان کاربرد ساختارهای شوند، کاربرد یا عدم می گفتمان مدار، آشکارهای به نام ساختارای ویژه

فی مختلهای که از گفته، برداشتگردد می در گفته و یا متن، موجبشکل دیگر به  هاآنو تبدیل تغییر و 

و جسته گردد ، بر از گفتهپیدا نماید و یا بخشی ح بیشتری بماند یا وضویا مبهم پنهان شود، مطلبی 

 .( 10: 1398، )همان« شودواقع در حاشیه بخش دیگر 

صری از قبیل متون به عناو تحلیل گفتمان انتقادی، تولید، فهم، خوانش رویکرد تحلیل گران به اعتقاد 

 کی و وابستهمتتمان و گف ئولوژیسیاسی، جامعه شناختی، ایداز فلسفی، تاریخی، اعم و کالن، بافت خرد 

و از طرف شد نمی باو دلبخواهی تصادفی به شکلی و جامعه بین افراد که رابطه به این دلیل ». باشدمی

سائلی م .(10: 1398، همان)« شودمی تعیینموثر در گفتمان، های و دیگر مولفهاجتماعی نهادهای 

 باشند. یم گفتمان انتقادیاساسی در تحلیل از مفاهیم بینی و قدرت ایدئولوژی، جهان زبان، همچون 

و بررسی گفتمانی ی پیشنهاد یک نظریهبود که هنگام ( اولین فردی 1995) 1نورمن فرکالف در حقیقت، 

 استفاده نمود. انتقادی از رویکرد اعی، اجتمتغییرات 

پردازان نظریه  و یا دیگریست سمارکنئوپردازان از نظریه فوکو و برخی آثار کار خود را براساس فرکالف، 

است، داشته  به عنوان یک شیوه تحلیلاز این رویکرد مهمی در استفاده بنا نهاد. وی که نقش اجتماعی 

بواسطه  ینمع هزبانی انتقال نمی دهد، بلکهای ویژگیمعنی را بوسیله که متن، بر این باور تاکید دارد 

های ا شیوهلوژی خاص و یشود و این معنا نشان دهنده ایدئومی مدار، تولید و درکمان تگفساختارهای 

 . باشدمی و دستکاری روابط قدرتکنترل 

ساختار  پسادر زمره اولین رویکردهای انتقادی، در جهت توصیف زبانی بینامتنی فرکالف، های تحلیل

 است. گفتمان گرایانه 

تحلیل  او،است. در نگاه گفتمان انتقادی تحلیل ی در زمینهشاخص های نورمن فرکالف یکی از شخصیت

گی به فرهنو اجتماعی تغییرات برای بررسی های روشسایر است که در کنار مان انتقادی، روشی گفت

 گیرد. می مورد استفاده قرارو سلطه استثمار علیه است که در نزاع و مرجعی شود می کار گرفته

جتماعی اروابط اجتماعی، های هویتی حال که سازندهزبان معموالً در عین است کاربرد معتقد فرکالف »

شود. او نیز مانند کرس و ون لیون در می توسط آنها نیز ساختهدانش و باورها است، های و نظام

                                                           
1- N-Fairclough 
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گل زاده و مریم )آقا « کندمی نقش گرای هلیدی عملزبان شناسی خود بر مبنای چارچوب های تحلیل

  .(41: 1386غیاثیان، سادات 

دارد  نظریی را که بیشتر جنبهد و اولین هدف ناممی زبان 1انتقادیی رویکرد خود را مطالعهفرکالف، 

روابط اجتماعی و تغییر حفظ زبان در تولید، نسبت به اهمیت گسترده توجهی کم کمک به تصحیح 

زبان در چگونه اینکه نسبت به کمک به افزایش آگاهی تر است عملی را که هدف قدرت و دومین 

رهایی قدم به سوی آگاهی اولین  ]در نگاه او[زیرا »داند؛ می ،دارددیگر نقش بعضی بر بعضی ی سلطه

زیرا معتقد است ؛ افراد کرده استسطح آگاهی روی باال بردن  یدتاکید زیافرکالف . در هدف دوم، است

)یا آن را به رسمیت نشناسند(، بخشند مشروعیت را خاصی قدرت توانند روابط می در گفتمان، مردم

  (.41:1386)همان « باشندداشته دهند آگاهی می بدون اینکه از کاری که انجام

و ریخی تاکتب به عنوان یکی از مهمترین  نَسَویزیدری محمد ب الدین اثر شها المصدور نفثهکتاب 

کار جالل ردناک د از عاقبتِو بعد از اطالع فارقین در میا سال بعد از اقامتچهار »آن را ادبی که زیدری 

نویسنده د و خوان  در اواخر عهد او، طلی که برای سدشواریهای حو در شرکوی، شَ ثّالدین به رسم بَ

زیرا . (1181: 2/3ج، 1386، صفا)«که خود تحمل کرده بود، نوشتمصائبی پیش آمد، و بیشتر در شرح 

را که المصدور  نفثهرساله »گردید و های عظیمی دچار بدبختیشد  الدین دوربعد از آنکه از جالل نَسَوی

لت او نگاشته و دوسلطان ات فودر آن رساله بر سوزناک ای مرثیهو را در بردارد از این وقایع ای خالصه

در از طرفی  ادبی است،مصدور کتابی تاریخی ال نفثه(. از این رو 3/7:  1369)بهار،  "تالیف کرد است،

کرده اد خدوم خود ایرخود را نسبت به مو از سویی نویسنده عواطف مغوالن است و غارت قتل خ تاری

 است. 

مقامی دارد به ت هم و احساساعواطف به لحاظ بیان تاریخی ی بر جنبهاین کتاب را که عالوه نَسَوی  »

آن قابلیت اثر لذا این  .(142: 141: 1378)شمیسا، « نوشته استو موثر اما سخت دالویز مصنوع نثری 

فکری های الگویو براساس گفتمان انتقادی و تحلیل انتقادی بر اساس نقد را دارد که به عنوان یک اثر 

عبارتند  قرار گیرد. مرحله توصیف:مورد نقد و بررسی 4نو تبیی 3تفسیر، 2توصیف ی در سه الیهفرکالف 

که موجب هایی فرآیندروابط موجود در بین : بررسی و توضیح فسیرتصوری متن، های ویژگیتحلیل از 

گفتمان با توجه به قواعد فسیری تدیگر، تحلیل به عبارت »گردند: می مورد نظر ولید و درک گفتمانت

و مصرف های تولید فرآیندگفتمانی کنش )تحلیل نمایند می رعایتمره روزدر زندگی که مردم متعارفی 

و اجتماعی بین عناصر گفتمانی ی رابطهو توضیح اجتماعی بین تعامل و بافت ط امتن( تبیین: مطالعه ارتب

                                                           
1- Critical study of language 

2- Description 
3- Interpretation 

4- Explanation 
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)فرکالف،  «(اجتماعیکنش جامعه شناختی )تحلیل آن گفتمان فرهنگی توجه به سابقه و زمینه در حین 

 است. ( 11: 1398پیش گفتار، 

 1:انجام پژوهشو ضرورت اهمیت . 1-2

ویکردهای دیگر ربا فسیر معنا را که تفاوت شیوه فهم و تتمان انتقادی تحلیل گفبا رویکرد تحقیقی ارائه 

این ه اتخاذ بنشده تحلیل و بررسی کنون از این زاویه که این اثر تا دهد. از آنجا می نقد ادبی نشان

است. و  گذشتهنقد دستاوردهای ای هد هر نتیجه تازهبه دست دتوجهی تواند نتیجه شایان می رویکرد

 مکملی، توسعه زبان علمی نقد است. نتیجه هر 

 2؛پژوهشاهداف . 1-3

 ؛ المصدور نفثهو ایدئولوژی در رابطه قدرت ی و تحلیل ساشنباز

 3؛پژوهش قلمرو . 1-4

زمانی این اثر  قلمروو نیز بزرگ ایران و در خراسان در بخشی از سرزمین  نَسَویاثر زیدری مکانی قلمرو 

وضوعی م قلمرواست. خوارزمشاهیان فرمانروایی ی و حوزهبه قرن هفتم آن مربوط داستانی  و حوادث

زیدری اثر المصدور  هنفثادبی  -تاریخیدر متن با رویکرد انتقادی انتقادی تحلیل گفتمانی پژوهش، این 

 است.  نَسَوی

 4؛پژوهشنوع  . 1-5

بنیادی  وهشپژروی، یک پیش  عه ای، پژوهش و توس، کاربردی مبنی بر، بنیادیاز میان انواع پژوهش 

 است. 

 5پژوهشهای پرسش. 6-1

 اصلی زیر بوده است: های پرسشبرای مناسب پاسخ به دنبال پژوهش این 

 6:اصلیهای پرسش. الف-6

 ؟ این اثر داشته استبر زبان چه تاثیری جتماعی و فرهنگی بافت سیاسی، ا. 1-الف

 پنهان در این گفتمان چیست؟ ایدئولوژی . 2-الف

 ؟ یافته است در این متن چگونه نمودروابط قدرت . 3-الف

                                                           
1- importance and necessity of research 

2- Research objectives 
3- Research Area 

4- Type of research 
5- Research Questions 

6- the main questions 
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 1؛پژوهشهای فرضیه . 1-7

 حاضرپژوهش ه که زیر بودبه فرضیات پژوهش، دسترسی این ها، هدف پرسش بخش بر اساس مباحث 

 چارچوب آن استوار است: بر 

ر متن بفرهنگی و سیاسی اجتماعی توان گفت: بافت می فرکالف،انتقادی براساس رویکرد گفتمان . 1

و یم دینی مفاهگفت توان تاثیر مستقیم دارد و گذشته از تأثیرات رایج عصر نویسنده بر این متن، می

 گرفته است و بخت و اقبال، این متن را در بر، روزگار و سرنوشتحضور خداوند، تقدیر ؛ همچونمعنوی 

 نموده است. زبانی خود را بر آن تحمیل و خصوصیات 

سرنوشت و  بودن در برابرمحض المصدور، تسلیم  نفثهمتن غالب رسد ایدئولوژی اصلی و می به نظر. 2

 تقدیر است. 

نظر  ردنوی و معحکومتی دو رویکرد توان در قالب می راالمصدور  نفثهموجود در متن های قدرت. 3

ان، پادشاه، خان، وزیر که شاملِرویکرد حکومتی از جمله شود می تشکیلگرفت که از چند طیف 

یگر به رویکرد د؛ به مرگ و نیستیتوم حمفضای در شمشیر و نیز حضور ن کریاپاهیان و لشحاکمان، س

است، ل و اقباو بخت روزگار  ،تقدیر و سرنوشتحضور خداوند،  ؛که شاملگذار معنوی مفاهیم تاثیر 

 یافت. اختصاص 

 2؛پژوهشروش . 8 -1

های مولفهساس ارا مورد مطالعه قرار داد تمامت متن را بر المصدور  نفثهپس از آنکه متن پژوهشگر این 

جه به با توفسیر و دستوری و در بخش تانی واژگبه بررسی در سطوح توصیف ف نورمن فرکالسه گانه 

به لی تحلی –فی همراه با روش توصیجامعه شناختی به تحلیل تبیین ی و در مرحلهیت نبینامتبافت 

 پرداخته است. آن بررسی گفتمان انتقادی 

  3پژوهشی پیشینه. 1-9

در هر یقات باید گفت که تحقالمصدور  نفثهو نیز متن انتقادی تحلیل گفتمان پژوهش سابقه در زمینه 

ه ب کهفت وان انجام گرفراحجمی وت و با نامه و مقاله با مقیاس متفاپایان مذکور بصورت دو موضوع 

 اشاره خواهد شد. المصدور  نفثهراجع به متن مرتبط ترین پژوهش ها 

 نامه پایان به صورت المصدور  نفثهمتن های پژوهش الف(-9

غفار با راهنمایی دکتر « المصدور نفثهدر دیشه نحو و انپیوند »، با عنوان (1395)فید سمیرا عامری س-1

 «.برجساز

                                                           
1-  Research hypotheses 
2- Research method 

3 -Research Background 
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متن های بوده که بیشترین بخشنزدیک به معیار دستوری نظم دارای آن است که این اثر حاصله نتایج 

و نویسنده در انسجام گریزی برخوردار بوده از کمترین میزان هنجار روایی ار و ساختباشد می روایت گونه

 و معنایی کالم خود، بسیار ماهرانه عمل کرده است. نحوی 

کتاب  چهاردر ها و طبقه بندی سوگوارهتحلیل بررسی « ، با عنوان (1395) اسالمی سنجیدمصطفی -2

دکتر میترا با راهنمایی ، «لترسلالی او التوسل المصدور  نفثه، نییجهانگشای جوتاریخ قی، هاریخ بیت

  «.گلچین

سرنوشت غم ی که دربارههایی المصدور عالوه بر سوگواره نفثهوی در سَنَیابد که می دستبه این نتیجه 

 داده است. الدین اختصاص  را نیز به جاللبسیار زیادی های سوگوارهنوشته است. انگیز خود 

نمایی به راه ،«المصدور نفثهعال ال معنایی در افانتقبررسی »با عنوان (، 1396)نژاد پارسی نسرین -3

 «.اسد اللهیدکتر خدا بخش 

معنی خود را به که معنای اصلی خود را از دست داده اند، فعلی های نتایج حاصله آن است که واژه

 هم نشینِ های کنند، واژهپیدا جدید دربافت جدیدی دهند تا معنای می زبانی هم نشینهای صورت

بزرگی دارند تازه نقش  معانیِ مربوط به افعال، در ارائه گوناگون های و نیز ساختالمصدور  نفثهدر افعال 

و و اغراض داد. شاعرانه( قرار خود )نثر  فِاهداو مصنوع را در خدمت و هم چنین مولف، زبان فنی 

 کند. می القادر حد باالیی خود را به مخاطب و عواطف احساسات 

 نفثههای در کتابات عربی با متن فارسی عار و عباراشتلفیق روش » با عنوانِ( 1396)مهسا رضایی -4

 «.پرنیانبا راهنمایی دکتر موسی ، «جوینیجهانگشای و تاریخ المصدور 

با متن فارسی فظی لکتاب توانسته اند ارتباطی عربی در هر دو  حاصله آن است که اشعار و عباراتِ نتایج 

 کنند. برقرار 

برای دوست و دشمن تصویرسازی دشمن ستیزی و مقایسه (، با عنوان 1396)ده، بدری صیقله طمفا-5

 «.هیقیحسن فبا راهنمایی دکتر (، 1ج)جهانگشای و تاریخ المصدور  نفثهدر 

دو اثر دارای در هر و دشمنی و هم دوستی ند که هم دشمن ستیزی یابمی به یک نگاه کلی دست

 متن در هم آمیخته اند. بوده که با بنیان عمیق هیم مفا

 یزندرَخ محمد شهاب الدین نگاری تاریخ و زمانه زندگی،  با عنوان(، 1396)نگبار، زطاهره نوریان -6

کند که می نویسنده مشخص  «.جعفر اشکواری دکتر محمدبا راهنمایی ، «(ق 647د. ) نَسَویزیدری 

 است. قرار داشته ای( )سلسله دودمانی خ تواریمهم ترین در ردیف  نَسَویاثر زیدری 

 به صورت مقاله المصدور  نفثهمتن های پژوهش ب(-9

دی ، 64ش ، 6بیگی، ماهنامه زمانه، س خسرو نگ ، هوش«نَسَوی شهاب الدین های خاطره نگاری»-1

1386 ،36-33 .» 
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 نشانلدین ل اجالت کتاب سیرو المصدور  نفثهمیان تطبیقی ی مقایسهحاضر با هدف پژوهش ی نتیجه

 در اثر نَسَوی، اما باشدمی وعمر ا حو شرح سوان نَسَوینوعی خاطره نویسی المصدور،  نفثهدهد که اثر می

خویش را خوارزمی حسب حال سلطان حال واپسین در کنار حسب « سیرت جالل الدین»دیگر خود 

 کرده است. نیز بازگو 

نامه پژوهش حماسی )نامه ادب پژوهش، محمد صادقی، «دورالمص نفثهو انواع آن در بررسی کنایه »-2

 «. 136-116، 1387و زمستان پاییز ، 7ش ، 4دوره فرهنگ و ادب( 

ن اانواع آن را از نظر قدما بیو سپس دهد می قراراقه کنایه را مورد مدّدر مقاله فوق ابتدا تعریف  هپژوهند

 بسامدبه ترتیب کنایه ه کرده آن گاه به باز جست اقسام چند مثال بسندهر یک به ذکر و نیز برای 

 پردازد. می

 ،19ش ، 5س ادبی، های پژوهشنامه فصلان، احمد طح« المصدور نفثهزیبا شناختی نقد و بررسی »-3

 «. 116-89، 1387بهار 

و غی، بالهای ادبی و نکتههای ی از زیباترین آرایهااین اثر مجموعه فوق چنین است پژوهش های یافته

خود به کار برده ر ثا در خلقِآفرینش نظم و شعر را های ابزارها و آرایهنویسنده آن بیشترین و مهمترین 

 ن دیدهدر آنثر ساده، فنی و مصنوع مختلف و سه نوع ک کتاب یکدست نیست است. و همچنین سب

 شود. می

، لضفاحمد ا، «نَسَوی زیدری المصدور  نفثهمعنایی در های و ظرافتسخن آرایی در آمدی بر »-4

 «. 126-111، 1388پاییز ، 3ش ، 1س  و ادب فارسی،نامه زبان پژوهش

موضوع ی نباید تنها از دریچهالمصدور  نفثهکه به کتاب یافت  دست به این نتایجنویسنده در مقاله  فوق 

 نویسنده باید توجه کرد. چه گفته است بلکه به نوع بیان و سبک و روش خاص که نویسنده نگریست 

تخصصی سبک نامه فصلیگانه، شبنم قدیری ، «المصدور نفثههندی سبک ایهام در آفرینش صنعت »-5

-149، 8پیپیاش ، 1389تابستان ، 2ش، 3س ی، پژوهش-( علمیادب)بهار فارسی شناسی نظم و نثر 

168 .» 

و یا مبهم است کتاب دشوار این اگر چه نثر ؛ چنین استیافت  در پژوهش فوق دستنکاتی که نویسنده 

بتوان گره در واقع اگر پیچیده در ذهن سخنوریست فلسفه ژرف و دلیل بر وجود یک اندیشه اما این 

 زندگی اوست. وقایع صادقانه ماند که بازتاب می از تاریخ باقیرا باز کرد، روایتی ظاهریش 

دارلو، نه حمد علی خزاو ماکبر آبادی محسن بتالب ، «المصدور نفثهدر رمانتیسم دهای نمو»-6

ن، اصفها، دانشگاه ادبیات و علوم انسانیی دانشکدهی( پژوهش –)علمی زبان و ادبیات فارسی های پژوهش

 «. 60-47، 1390 پاییز ،11پیاپی ، 3ش، 3س جدید، ی هردو


