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 (ادب بهار) فارسی نثر و نظم شناسیسبک تخصصی فصلنامه
 پژوهشی -علمی

 94پیاپی شماره -5931 زمستان -مچهار شماره -نهم سال

 نصیرای همدانی دیوان بررسی ویژگیهای سبکی
 (293-213)ص

، 9محمد ابراهیم مالمیر، 2مهدی شریفیان،  )نویسنده مسئول( 5عبدالرضانادری فر
 4اسماعیل شفق

 4931آبان  :مقاله دریافت تاریخ
 4931اسفند  :مقاله قطعی پذیرش تاریخ

 

 چکیده
صفوی  ۀدورقریحۀ خوش  ۀ، معروف به نصیرای همدانی، شاعر و نویسندد ادیبخواجه نصیر بن محمّ

وی از انواع نزد اهل علم و ادب شناخته شده نیست. ، چنانکه سزدت علمی و ادبی اواست که شخصیّ
غزل، رباعی،  ،مند بود.دیوان شعر او در قالبهای گوناگون قصیده، قطعهروزگار خود بهرهعلوم و فنون 

ها، رسالهنامه و یک مثنوی در بیماری سروده شده است؛ عالوه بر آن دوبیتی، مفردات، ساقی
نظم و زمینۀ که گویای مهارت و توانایی او در جای مانده است براز او ییهاها و نامه، رقعههادیباچه

ست.نتایج های اوو نوآوریسبک نصیرا  ۀات عمدمختصّ پژوهش تعیین اصلی این ألۀسم. نثر است
در شعر او نمود دارد. سازی و تأثیرپذیری از زبان عامیانه ابداع واژگان و ترکیبپژوهش نشان داد که 

به شمار  اصلی شعر او هایمدح، مفاخره و طرح مضامین عاشقانه و فردی از مضامین  و مشخصه
شعرش ساده، روان میرود؛ با وجود اینکه نصیرا سعی در ایجاد تصاویر نو و مضامین دیریاب دارد اما 

در شعر او دیده نمیشود. های غامض و دلنشین است و مضامین پیچیده و استعارهو کالمش نغز 
 .الیی در شعر او داردکاربرد استعاره، تشبیه ، تلمیح، اقتباس و استشهاد به آیات و احادیث بسامد با

 شعر صفوی، نوآوری، تأثیرپذیریشناسی، سبکدیوان، نصیرای همدانی،  :مات کلیدیکل
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 مهمقدّ
نوآوری  تهای ادبی حاکم بر دوران تیموری وتالش برایسبک هندی واکنشی به تقلید و تکرار سنّ

 ۀباید با نرم و هنجار دورنل را بنابراین دستاوردهای این نوآوری و تحوّدر عناصر شعر فارسی بود؛ 
کسانی که به انحطاط شعر و فساد و تباهی مطلق سخن در عهد صفوی  ۀهم» قبل مقایسه کرد.

و در سخن شاعران  معیار و مقیاس فصاحت قرون گذشته میسنجند اند، شعر این دوره را بافتوا داده
فرخی و فردوسی تا  عنصری وع مینمایندکه در سخن بیان را توقّ ۀر و شیواین دوره همان تفکّ

تارخ ادبیات «)است. ادبیاتع اهل دور از توقّع و انتظاری ا که چنین توقّحافظ دیده میشود...حقّ
 ۀست که سبک هندی درزمینا چیزی که واضح و مبرهن است، این (692-692: صفاایران، 

سبک  ۀمطالعاست. ادب فارسی شده  ل و نوآوری در شعروآفرینی باعث تحوّتصویرسازی و مضمون
ت از سیر تکامل شعر فارسی اهمیّبخشی هندی و میراث ادبی برجای مانده از این دوران به عنوان 

آثار ارزشمند بسیاری وجود  ،جغرافیایی این سبک ۀبسیاری دارد؛ به دلیل کثرت شاعران و گستر
نصیرای همدانی  ،این دوره اند.یکی از شاعران مهمّداردکه تاکنون مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته

در پژوهش حاضر برآنیم تا سبک شعری وی . چندان شناخته شده نیستزندگی و شعر او است که 
را مورد بررسی قرار دهیم. از آنجا که تاکنون دیوان این شاعر تصحیح نشده است، برای نیل بدین 

 .ایمبردهوی بهره ( 46743/ 6ماره )آیت اهلل مرعشی نجفی به ش موجود در کتابخانهمقصود از نسخۀ خطّی 
 :تحقیق ۀپیشین

ها و کتابهای تاریخ ادبیّات دربارۀ زندگی نصیرای همدانی آمده، پژوهش مستقلّی جز آنچه در تذکره
دیوان این شاعر تاکنون تصحیح و چاپ نشده است؛ بنابراین در . درمورد این شاعر انجام نشده است

 دیگری سامان نیافته است. زمینۀ پژوهش حاضر تاکنون تحقیق
 روش پژوهش

 است.ای و اسنادی کتابخانهتحلیلی و توصیفی و مبتنی بر مطالعات پژوهش حاضر به روش 
 خطی ۀمعرفی نسخ.5

ه در کتابخانۀ آیت اهلل کیکی از نسخه های کامل دیوان اشعار نصیرای همدانی، نسخه ای است 
نگهداری میشود. این نسخه به خط نستعلیق در قرن 6/46743در قم به شمارۀ  ،ی نجفیشمرع

 ریازدهم نگاشه شده است. آغاز دیوان با دیباچه ای به نثر زیبا شروع میشود و اشعار دیوان د
قالبهای قصیده، غزل، قطعه، رباعی، ترکیب بند، تک بیت و یک ساقی نامه و مثنوی است. نسخۀ 

 زیر :با مشخصات  9133دیگری از این دیوان در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، به شماره و کد دستیابی 
  46جلد -مآخذ کتاب: کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران
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 مرکزی و مرکز اسناد انشگاه تهران  نام کتابخانه: مجموعۀ کتابخانۀ
  49و41مؤلف: نصیرای همدانی محمد. تاریخ کتابت: سدۀ

 64×  41برگ 93و ساقی نامه و غزل و رباعی ومثنوی با دیباچه ای به نثر. اندازه: خش بندی : قصیده ب
 بسمله ، یگانه ای که هزار و یک نام مبارکش هزار ویک چراغ افروخت. قصیده: آغاز:

 زهییی نقییاب تییو فییانوس شییمع بییزم حضییور
 

 به ملک حسن تیو صحرانشیین تجلیی طیور     
 

 انجام
 زمییییین بییییاد الهییییی تییییا فلییییک فییییو 

 

 خیییدایت ناصیییر و بختیییت قیییرین بیییاد     
 

. نسخۀ در بخش نسخه های خطی نگهداری میشود3/6122و 41/6121همچنین کدهای دستیابی
به خط نستعلیق چلیپا دریک برگ و 63/49391دیگر در کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی به شمارۀ 

 برگ نگهداری میشود. 43در6993/ 2نیز نسخۀ 
 نصیرای همدانی الوحا. 6

ی یازدهم هجر ۀاز شاعران سد« نصیر» به و متخلص « نصیرا»، معروف به خواجه نصیربن محمد
اما پس از آن به امامزاده سهل  ؛کردندجرد بودند و در آن شهر حکومت میوست. خاندانش اهل برا

در دوران د. او و فرزندان این خانواده از جمله نصیرا متولی امامزاده سهل شدن نددر همدان رفت
برای کسب علم ازمحضر  یو .عهد خود را آموختهای بیشتر دانشجوانی به تحصیل علم پرداخت و 

یر راری همدانی، مشیخ بهاء الدین عاملی به اصفهان رفت ودرآنجا با شاعرانی چون زکی همدانی، ش
نصیرا در هند  تن دیگر از اهل شعر و ادب آشنا شد. منشآترشکی همدانی و چند مغیث همدانی، 

گرفت و مالطغرای مشهدی آن را با نثر میبه عنوان سرمشق مهارت در ترسل مورد استفاده قرار
تاریخ ادبیات ) ، سرمشق انشاست.هم در میان پارسی خوانان هندکه هنوزنمود میمقایسه ظهوری 
ین عاملی بهاء الد. نصیرا معاصر شاه عباس صفوی بود. برخی عالوه بر (4394-4399صفا: در ایران، 

م به ویژه ریاضی دستی مردی عالم و فاضل بود و در انواع علواند. وی دانستهاو را شاگرد میرداماد 
و بذله گو بود. نصرآبادی ای ماهر و بسیار شیرین سخن شاعر و نویسنده؛ همچنین توانا داشت

کند که به منزل او میدعوت وقتی خالوی وی از عالمه شیخ بهاء الدین عاملی » نویسد: می
علمی  ۀدرج یو.« ،شیخ بهایی میگوید نصیرا را نیز خبر کنید تا مجلس نمکی به هم رساندبیاید

اش در شعر و شاعری شهرت نست ولی برخالف میل باطنیاش میداشاعری ۀخود را باالتر از رتب
بزرگان و ت. ). تعداد اشعار دیوانش به عدد اسماء اعظم الهی یعنی هزار و یک بیت اسیافت

دیوان خود ابتدا به حمد و ثنای خداوند  ۀنصیرا در مقدم.(943درخشان: سخنسرایان همدان، 
انتخاب عدد ابیات دیوانش اشاره میکند که بدون دخالت  ۀمیپردازد و آنگاه بعد از مدح پیامبر دربار

ی هزار و یک ء الهی یعنوی و به فرمان قلم و آنچه که از ضمیرش تراویده، ابیات دیوانش با عدداسما
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واسطی نژاد ، سر از فرمان  بنان من کشیده  و  ۀ، خامدر این وقت» بیت منطبق گشته است:
ضمیر بر این اورا  نگاشته  ۀهای موزون از نسخاسماء الهی ، نقش ۀصالحی به من ندیده ؛ به شمار

میرزا محمد علی خطی(. نسخۀ«) و یک بیت الصنم گذاشته استپرستان هزار است و برای معنی
 گوید:گوید: به قول برخی شاعری کسر شأن او بوده است، چنانچه خودش میاالدب میۀ ریحان ۀنویسند

 آفیا  گشیته ام  ایین اسیت     ۀبه شیعر شیهر  
 

 هییای در جهییان مشییهوریکییی ز جملییه غلط 
 خطی( ۀ)نسخ                                     

 4393در سال وی  ( 432مدرس: ریحانۀ االدب، )گفته باشدشاید او به سبب تواضع این را 
و دوبیتی  ،رباعی ،نامهساقیهای شعر فارسی از قصیده، غزل، مثنوی، قالب ۀنصیرا در هم.درگذشت
غزل مهارت  ۀآزمایی کرده و توانایی خویش را نشان داده است؛ اگر چه در زمینطبعبیتی حتی تک
رح در ادب فارسی موضوعات مط ۀمحتوا و مضمون نیز هماز نظر .دستی بیشتری داردو چیره

؛ در شعر او ظهور یافته است سخنوری دردرو مفاخره ، عرفان و شکواییه همچون مدح، تغزل
بر آنان است  ۀو نویسندگان بازتاب منش و روحیات و اندیشهای شاعران ها ونوشتهحقیقت سروده

نصیرا از  .نمودار میسازندهمین اساس بسیاری از ویژگیهای شخصیتی خویش را در تألیفات خود 
سبک معنا را مقدم بر این شاعران  مانندنیز او صفوی و پیرو سبک هندی بوده است.  ۀشاعران دور

 ۀاشار ملزم میکند. ،دیریابمضامین دستیابی به و  نوتصاویرخلق به  خود را لفظ میداند و بسیار
های سبک هندی نیز هست، که یکی از مشخصهشناسی سبک یهاواژهمکرر او به اصطالحات و 

 است:سئله گویای این م
 هر که را در سر هیوای عیالم معنیی بیود    

 
 
 

 گیو دمییی ماننیید معنییی شییو سییوار خامییه ام 
 خطی( ۀ)نسخ                                      

 های آن دیوان و ویژگی بررسی.9
دیوان نصیرا شامل قالبهای قصیده،غزل ، قطعه، رباعی، دوبیتی، مفردات، : محتوای نسخه خطی

 نامه و غزل است.ساقی
و توصیف علم، هنر،  مدح به شهایقصیدهدر  وا( عدد است.7های نصیرا )تعداد قصیدهقصیده: 

خود و  بیان خامه و مفاخره، وصف سخنوری،سب و کمان و... ممدوح میپردازد. توانایی و وصف ا
ترین موضوعاتی نیز از اصلیو وصف صبح  درخواست کمک از ممدوح برای تأمین حوایج مادی 

)ع( علیه بر مدح ممدوح، به مدح حضرت در قصیدۀ اول عالواند. هستند که در قصاید او مطرح شده
-کمال، ظهیرفاریابی، ن انوریسرایی چوشاعران قصیدهاو در قصیده گویی به شیوۀ  .میپردازد )ع(و امام رضا

 وردی کند.اهمدر این عرصه با آنان ه خاقانی نظر داشته و سعی کرده ک الدین اسماعیل و
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سرشاراز لطافت و ( عدد هستند، 32که )غزل: قالب مسلط این دوره غزل است. غزلهای نصیرا 
سرایی است. وی درغزل همراه با سوز و گدازهای عاشقانه انگیزی ، معانی و مضامین دلنشینخیال

 به پایان رسیده است. « نصیر»اش دستی توانا دارد و تقریبا تمام غزلیات او با تخلص شعری
های او تکرار همان ( مورد میرسد. مضامین قطعه7های دیوان شعر نصیرا به )قطعه تعدادقطعه: 

هایش قطعهیکی از  دراند ، افزون بر این که او هایش مطرح شدهمضامینی است که در قصیده
که یکی از  دست می آید. او در پاسخ قطعه ای به« علی» نام از این معما معمایی را مطرح کرده و

ید از جتمقطعه ای سرود و در این قطعه ها به ستایش و تعریف و  ،دوستانش برایش نوشته بود
، یرباعدر ( مورد هستند که او 47( مفردات)62( ، دوبیتی)64رباعیهای نصیرا) .همدیگر میپردازند

و به وصف  اندش مطرح شدهغزلیات ی را بیان میکند که درخویش همان مضامینمفردات ، دوبیتی
می و معشو  و عشق  او میپردازد. رباعیها و دوبیتیهای نصیرا به همان زیبایی و دلنشینی غزلیات 

  ند.ینطراوت و لطافت و معانی رنگ از سرشاراویند و 
در بحر هزج  بند( بیت است که بسیارنغز و دلنشین در قالب ترجیع23نامۀ او )ساقینامه: ساقی

 مثمن اخرب مکفوف محذوف ) مفعول مفاعیل مفاعیل مفاعیل(  با مطلع:
 ساقی بده آن می که جگیر گوشیۀ جامسیت   

 

 زان شیشه که در بزم طرب پیش سالمسیت  
 

 در هفت بند و بیت برگردان :
 سییییاقی برسییییان روزی هییییر روزۀ مییییا را

 
 شیییرین کیین از آن تلییخ لییب کییوزۀ مییا را    

 خطی( ۀ)نسخ                                      
بند ازساقی میخواهد که تلخی ایام را با دادن بادۀ تلخ در کام سروده شده است. شاعر در این ترجیع

 او شیرین کند و به جای اشک مژگان با بادۀ تلخ گرد مالل را چهرۀ خود میزداید. 
 بررسی موسیقی شعر نصیرا.5-5
وزن پرکاربرد در شعر  2شاعر در دیوان خود در مجموع از :  موسیقی بیرونی)وزن(.  5-5-5

بحر هزج با زحافات آن پر بسامدترین وزن در دیوان شاعر است و این فارسی استفاده کرده است. 
اوزان جویباری از ترکیب نظام » به اوزان جویباری است. او ۀعالقه و توجه ویژ ۀخود نشان دهند

زاللی، زیبایی و مطبوع بودن، شو  به تکراردر ساختمان  ۀایقاعی خاصی حاصل میشود که با هم
(. بحر هزج از اوزان دلنشین و شیرین 932شفیعی کدکنی:  موسیقی شعر،«)آنها احساس نمیشود

پرکاربرد در دومین وزن ومتناسب با اوزان آرام بخش و ششمین وزن پرکاربرد شعر فارسی است.
کاربرد در شعر فارسی است. این بحر دارای اوزان شعر نصیرا بحر مجتث است که جزء اوزان پر

دلنشین و مطبوع میباشد و جزء اوزان نرم و سنگین و متناسب با مرثیه و هجران و درد و حسرت 
جزء بحر مضارع سومین وزن پرکاربرد شعر نصیرا در بحر مضارع سروده شده است . این وزن است.
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در هنگام خواندن این وزن گوشنواز و مطبوع در  ت. تحرک و نشاطساوزان خیزابی و شاد و ضربی ا
 شعر شاعر به خوبی احساس میشود.

 
 

 
در شعر نصیرا موسیقی شعر او را غنا بخشیده و  :قافیه موسیقی کناری)قافیه و ردیف(.5-5-2

شاعر در برخی موارد در قافیه سازی کلمات دچار مشکل وزن و آهنگ شعر او را کامل کرده است.
 شده و این به ندرت در کل شعر او دیده میشود.
 نمیییوده از دل مجنیییون، خییییال لیلیییی را    ز بییس کییه شییمع رخییت نییور داده گیتییی را

50هزج
47مجتث

39مضارع

27رمل

6خفیف

تعداد کل هر بحر در دیوان نصیرای همدانی

 تعداد وزن بحر تعداد وزن                      ردیف
 
 

 هزج
 
 
 

 9 مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن مضارع 3 مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
 1 مفاعیل مفاعیل مفاعیل

 
 رمل

 4 فاعالتن فاعالتنفاعالتن فاعالتن 
 42 فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن 49 مفعول مفاعلن مفاعیل فعل

 یا)مفاع(مفاعیل مفعول مفاعیل مفاعیل 
61 

 فاعالتن فعالتن فعالتن فعالت
44 

  17 مفاعلن فعالتن مفاعلن فع لن تثمج
 خفیف

 فاعالتن مفاعلن فعلن
2 

 92 مفعول فاعالت مفاعیل فاعالت مضارع
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 وصیییال تیییو خواسیییت قربیییانی بیییرای روز 
 خییراب گییردش چشییمی شییوم کییه نپسییندد

 طییالع جمالییت دور ز تیییره بختییی خییط   
 سییروی شیوم کیه از غیییرت   ۀ... هیالک جلیو  

 

 زمانیییه داد بیییه اییییام ، عیییید اضیییحی را   
 بیییه دستشیییویی خیییود آب روی تقیییوی را 
 کییه کییرده روی شییناس زمانییه خییوبی را    

 نشییاند نهییال طییوبی را  بییه خییاک تیییره   
 خطی( ۀ)نسخ                                     

: آن است که شاعر یا نویسنده به قصد آرایش کالم و هنرنمایی، حرف یا یلزما الاعنات یا لزوم م
(. نصیرا در 23همایی: فنون بالغت و صناعات ادبی، ای را ملتزم شود که در اصل الزم نباشد)کلمه

 را به آوردن حروف غیر ضروری در کالم ملزم کرده است. شعر ذیل خود
 سییتا تییا دعییای سییحری از نفسییم سییردار  

 ...سرنوشتم همه درداست که از نقش حصییر 
 هر که امروز شد از بیاغ عطیایش گلچیین    ...
 

 خاکسیییتر اخترزارسیییت  ۀآسیییمان تیییود  
 پوسییت بییر پیکییر میین کاغییذ مسطردارسییت
 مییژده بییادا کییه ز خییار الییم فییردا رسییت    

 (همان)                                               
تکرار  ،اندمواردی که شاعران سبک هندی در شعر خود بسیار استفاده کردهجمله از : تکرار قافیه

ین دوره آمد اما در اهای قبل عیب به حساب میقافیه است. تکرار قافیه اگرچه نزد شاعران دوره
از »سبک هندی به شمار میرود. ۀدر خلق معانی و از ویژگیهای عمدنمایی حسن و از جمله ابزار هنر

موسیقایی آن باشد، در ابزار  ۀنظر شاعران سبک هندی مبنای استتیک قافیه بیش ازآن که در جنب
 ا( اما عنصر تکرار قافیه در شعر نصیر76شفیعی کدکنی: ها، شاعر آیینه«).تداعی بودن آن است

ست که ساختار عمودی ا بسیار کم است و یکی از دالیل اندک بودن تکرار قافیه درشعر او این
بیت گویی غزلهای او مستحکمتر از دیگر شاعران سبک هندی است که بنای شعر خود را بر تک

 میگویند.در شعر زیر نصیرا در بیت اول و دوم قافیه را تکرار نموده که به آن ردالقافیه  اند.استوار کرده
 بییه او ز دل گلییه کییردم بییه داد میین نرسییید
 دچار مین نشید آن سیبز چهیره طیالع بیین      

 

 شنید صد سخن اما بیه ییک سیخن نرسیید     
 مین نرسیید   که برگ سبزی ازین بوستان به

 خطی( ۀ)نسخ                                      
ردیف غنا و زیبایی فراوانی نظیرافزایش موسیقی، کمک به تداعی معانی، پوشاندن عیب قافیه، ردیف:

تأثیر بر احساسات مخاطب و...دارد. شاعران با استفاده از ردیف موسیقی بیشتری را به شعر خود القا 
نصیرا ند. میکنند. ردیف موسیقی قافیه را کامل میکند و حتی موسیقی را بیشتر از قافیه آشکار میک

های به همین دلیل از انواع ردیف؛استبوده از تأثیر موسیقی کناری برغنای موسیقی شعر آگاه 
عالوه بر آهنگین  ودر شعر خود استفاده کرده و قید و حرف اضافه  یرضم، اسمی،گروهی ،فعلی

هایی از نمونهسزایی گذاشته است. بتأثیر قافیه و وزن آن نیزدر تکمیل موسیقی  نمودن شعر خود،
 آید:شعر او در ذیل میو گروهی های اسمی ردیف

 دسییتم رسیید بییه اوج سییخن کییز کمییال فکییر    
 ست سخن گر چه کمال باقی استایکدست آمده 

 دسیت کردم ردیف شعر از آن چیون کمیال    
 از  پهلییوی ردیییف، فییراوان مجییال دسییت  
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 (همان)                                              

نصیرا این قصیده را به پیروی از کمال الدین اسماعیل اصفهانی سروده و به سخنوری  و کمال فکر 
آوردن ردیفهای اسمی باعث تنگنای کار شاعردر انتخاب قافیه و خلق مضامین خود بالیده است. 

کار  ۀمیشود؛ بنابراین کمتر شاعری است که بتواند در سراسر قصیده یا غزل خود به خوبی از عهد
ل تکمی و انسجام سخنتأثیر موسیقی ردیف در  شود نصیرا خود نیز بهطور که دیده میهمان؛برآید

دست را  ی نادر چون اانتخاب ردیف اسمی واژه ،موسیقی قافیه اذعان داشته است و افزون بر این
 دیگری با ردیف ۀاو همچنین قصید دلیل کمان فکر و مهارت خود در سخنوری دانسته است.

مضمون شعر نیز هماهنگ است. از  باموسیقی قافیه تأثیر بر سروده است که عالوه بر « امخامه»
» ، «من گیرد»، «به خون رنگین است»هایی چون توان به واژهیهای ردیفهای گروهی شعر او منمونه

 ردیف در شعر نصیرا به میزان قابلو... اشاره کرد.« خود مکن» ،« در چشمم »،« کم نمیشود
 آن دارای ردیف استدرصد  71.62حدود  اشعار دیوان او ،ت. از بین مجموع توجهی به کار رفته اس

تام بیشترین بسامد را در شعر او به خود اختصاص  های فعلی به ویژه فعلهایو از این میان ردیف
و ردیفهای فعلی به فضای شعر پویایی و حرکت میبخشندو در مقابل ردیفهای اسمی  "اند.داده

 .(146شفیعی کدکنی: صور خیال در شعر فارسی، )"حرفی سبب ایستایی شعر میشوند

 
 

 :ردیف فعل تامهایی از ردیفهای شعر نصیرا در ذیل آورده شده است.نمونه
 فغییان کییه خییون مییرا آه آتشییینم ریخییت   

 
 م ریخییتچییو شییعله بییه دامییان همنشییین   

 خطی( ۀ)نسخ                                     
 :ردیف گروهی

 من خانه به خون رنگیین اسیت    ۀهر شب از گری
 

 همچو چشمم همه کاشانه به خون رنگین است 
 (همان)                                                  

 :تکرار کلمه: موسیقی درونی. 5-5-9

74

23

77742

قیدحرفاسمیگروهیضمیرفعل ربطیفعل تام

انواع ردیف در دیوان نصیرای همدانی
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 آتشۀای خیییوی تیییو آتیییش زده در خانییی  
 

 ز شییو  هنیید چنییانم کییه عضییو عضییو تیینم 
 

 
*** 

 

 آتشۀرخییییت سییییوخته کاشییییان ازتییییاب
 

 سییبق گرفتییه ز پییا میییل میییل در رفییتن    
 (همان)                                            

 :جناس -
 وصییلم نصیییب و یییاد خیییالش کیینم نصیییر  

 
 خیورم شمعم به دست و حسیرت مهتیاب می   

 (همان)                                              
 نصیب و نصیر جناس مطرف دارند. یهاواژه

 مییدت بسیییار از آن ملییک اسییتخبار کییرد   
 ختم شد بر نام من رفتن از ایین کیو ناامیید   

 

 هیچکس آگیه نشید از عیزم و حیزم پادشیاه      
 هیچکس یارب مبادا قعیر چیاه  تخت و بخت 

 (همان)                                            
 دارند.الحق تخت و بخت نیز جناس وعزم و حزم  هاواژه
 :مراعات نظیر-

 آسمان طیو  میرادم گیر بیه گیردون افکنید      
 جییود چییون تییو دهقییانی    ۀندیییده مزرعیی 

 

 چییون گریبییانش کنیید طییالع گلوافشییار میین 
 کلک تیو تخیم صید خیرمن     ۀکه هست نقط

 )همان(                                               
مزرعه، دهقان ی هاواژهطو  وگردن، گریبان و گلو و در بیت دوم نیز میان  هاواژهدر بیت اول میان 

 ، تخم وخرمن تناسب برقرار گردیده است.
 :هم صدایی(نغمه حروف)هم حروفی و -

 دیگییر نسیییم برقییع از آن رو گشییوده اسییت 
 آخیییر گیییره گشیییایی بخیییتم نتیجیییه داد  

 

 گل جیب کرده چاک و گیا مو گشوده اسیت  
 ابیرو گشیوده اسیت    ۀکان بیت گیره ز گوشی   

 )همان(                                               
بار تکرار شده است که این تکرار در القای 2در هر کدام « گ»واج بینیم در این دو بیت نیز می
 ای گذاشته است. ابروی معشو  تأثیر ویژه ههای گشایش وگیسو و گرهموسیقی و مفهوم واژ

 :اشتقا  -
 راه برگیییردد ۀطبیییع تیییو از نیمیییز شیییرم ا
 

 من و آن صیاحب معیراج کیه نیاکرده عیروج     
 

 
  

*** 
 

 نییاظر ز طلعییت منظییور  ۀنظییر بییه دییید 
 

 نعلییین بییه چشییم مییه و انجییم ریییزدگییرد 
 خطی( ۀ)نسخ                                  

 پارادوکس:-
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 سودی نداشت رفتن از این کو کیه گیام گیام   
 شیدم روزی که او صنم شید و مین بیرهمن    

 

 
 

 تییر شییدم تییا دورتییر شییدم بییه تییو نزدیک   
 شیکن شیدم  پرست گشتم و هیم بیت  هم بت

 )همان(                                              
ست ا صنعتی است که به آن تصدیر نیز گفته میشودو معنای حقیقی آن این:الصدرالعجز الی رد  -

شبیه متجانس آن را در  ۀعینه تکرار کنند یا کلمکه لفظی در اول بیت و جمله نثر آمده همان را به 
 (.27همایی: فنون بالغت و صناعات ادبی، نثر بیاورند) ۀآخر بیت و جمل

 دستم رسید بیه اوج سیخن کیز کمیال فکیر      
 

 
 

 کردم ردیف شیعر از آن چیون کمیال دسیت    
 (همان)                                               

گاه کلمه ای در آخر بیت آمده باشد و درآغاز بیت بعد برگردانده شود به آن رد الصدر الی العجز: هر 
 .(73 ن:صنعت ردالصدر الی العجز گفته میشود)هما

 نشییییییند هیییییر دم از المیییییاس آهیییییم 
 گیییران پیییای ،نگیییاهم هیییر کجیییا گیییردد 

 

 
 

 ز دل صیییید پییییاره بییییر دوش نگییییاهم   
 بمانییید از دلیییم صییید پیییاره بیییر جیییای    

 (همان)                                              
مهجور و کهن است. در تمام دیوان او فقط  هایشعر نصیرا فصیح و عاری از واژه:کهن یاهواژه-

که )مخفف اسپدارمذ « اسفندار»و« قوس و قزح»، «سپند»، «خصمی»، «ناسور»چند مورد از جمله 
 به کار رفته است. (منظور همان ماه اسفند است

 سختم فزایید عقیل را   ،گر چه عطر طینتم
 

 کهکشیییییان را ز اشیییییک رنگارنیییییگ  
 

 
*** 

 
*** 

 گل به فروردین فرو شد ماه اسیفندار مین  
 

 خضیییاب کنییییم همچیییو قیییوس و قیییزح
 )همان(                                            

-دانش ۀ صفویه با رواج تشیع و احیایدوردر است.  عربی هایکاربرد واژه شعر اواز جمله ویژگیهای 
های مذهبی، فرهنگ و زبان عربی بیش از بیش درایران رواج یافت. آموزش و تعلیم زبان عربی 

آموختگان به های بسیار در علوم متعدد به زبان عربی باعث شد که دانشکتاب درمدارس و تألیف
عهد نیز مانند شاعران و نویسندگان هم ایربیشتری پیداکنند. در شعر نص ۀاین زبان تمایل و عالق

هلل، فذلک، لیل و معاذاهلل ، حاش  های عربی به کار رفته است از جمله:خود به میزان زیادی واژه
 :یسار، بیت الصنم، سنین و شهور، شویعرو شعرورو...نهار، یمین و 

 گمییان بردنیید کییه باشیید میییاه وجییه االر  
 

 سییند دهییم کییه صیینادید عرصییه نشناسییند 
 

 
 

*** 
 

 رمطر و ثلییییج اکثییییر جمهییییو  ۀنتیجیییی
 

 چییو شییاعر از متشییاعر شییویعر از شییعرور   
 (همان)                                            
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 مضامین شعری: 
مضامین عاشقانه: مهمترین درونمایۀ شعر نصیرا مضامین عاشقانه و عشق مجازی است. معشو  -

پردازی است. شاعر در مقابل معشوقی جفاکار مضمونشعر او زمینی و برخاسته از تخیل شاعر در 
مدام در هجران و فرا  ناله سر میدهد و میگرید و در کمتر شعری از او میبینیم که از اشک و ناله 
سخن نگفته باشد. معشو  هنوز به سبک معشو  دورۀ اول شعر فارسی یعنی سبک خراسانی بسیار 

 میدارد:وزها در پی یک نگاه او دلخوش است و خود را راضی نگه بلندپایه و بزرگ است؛ به نحوی که شاعر ر
 بهانییییه میطلبیییییدم بییییرای رسییییوایی   

 
 درد و غمت که همچون هما استخوان خورند

 

 
  

*** 

 خوشم کیه در نظیرت اعتبیار مین کیم شید      
 

 بییر میین مبارکنیید، گییرم مغییز جییان خورنیید 
 خطی( ۀ)نسخ                                      

است.  پرداختهالدین اکبر و قطبشاهیان گلکنده ح جاللبه مدنصیرا در دوران شاعری خود  مدح:-
در قالب قصیده که عمدتاً مهمترین و بهترین قالب برای مدح است،به مدح ممدوحان خویش 
پرداخته؛ عالوه بر مدح آنان به مدح اهل بیت نیز توجه نموده است. مدحهای او با شریطه و دعا 

 نگی ممدوح به پایان میرسند:برای جاودا
 دو حاکمنییید کیییه داذیییم نافیییذ الحکمنییید 
 اگر نشست به جای تیو خصیم بیاکی نیسیت    

 

 امییید و بیییم تییو اقلیییم خییوف و بشییری را   
 ز طیییا  کعبیییۀ تقیییدیس الت و عیییزی را  

 (همان)                                               
ای یافته است، حسن طلب یا نمود ویژههای نصیرا موضوعی که در غالب سروده حسن طلب:-

تقاضای مؤدبانه همراه با ظرافت از ممدوح خویش است. نصیرا در تمام قصاید بعد از مدح ممدوح 
ازاو درخواست حمایت و کمک کرده است. این حسن طلب در قالبهای دیگر در شعر او همچون 

و فقر در شعر نصیرا انعکاس یافته  اش  دیده میشود. فقدان شرایط مناسب زندگینامهقطعه و ساقی
ای گذاشته است و همین عامل موجب شده است که هر جا فرصت را مناسب یابد از و تأثیر ویژه

 ممدوح تقاضا و درخواست کمک کند.
 اسییییبکی دارم کییییه از هجییییران جییییو   
 گییییر ز بییییامی افکنییییی او را بییییه زیییییر 
 در مییییییییان میییییییردم از رفتیییییییار او  
 گیییر نبخشیییی نیییرم رفتیییاری چیییو آب    

 

 شییییت بییییر دیییییوار دارد همچییییو کییییاهپ 
 مانیییید از ضییییعف بییییدن در نیمییییه راه   
 روی زردی میکشیییییم روییییییش سییییییاه 
 از زمیییین پیییا بیییر نیییدارم چیییون گییییاه   

 )همان(                                              
رسمی شدن مذهب تشیع در ایران و تشویق پادشاهان به سرودن  مدح و ثنای اهل بیت)ع(: -

اشعار در مدح معصومین، موجب گردید که بیشتر شاعران در دیوانهای خود به مدح و منقبت و 
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های دیگر مراثی اهل بیت بپردازند؛ البته این امر فقط مختص به دورۀ صفویه نیست؛ بلکه در دوره
اند اما در دورۀ صفویه تالش بیشتری در زمینۀ ترویج پرداخته هم شاعران به مدح و ثنای اهل بیت

اند. نصیرا نیز آزمایی کردهمذهب شیعه صورت گرفت؛ در نتیجه بیشتر شاعران در این زمینه طبع
ای که بر دیوان خود نوشته است پس از حمد خداوند به مدح پیامبر پرداخته و این رباعی در مقدمه

 اره به معراج ایشان گفته است:را در مدح پیامبر و اش
 اییین خییود عرفییات نیسییت تییا کییی لبیییک  
 شییید پیییای برهنیییه وادی قیییدس اینجیییا  

 

 اییین قبلییۀ کعبییه نیسییت خییذها بیییدیک     
 اییین صییف النعییال نیسییت، فییاخلع نعلیییک  

 )همان(                                            
 است.در قصاید خود نیز ابیاتی به مدح و ثنای امیرالمؤمنین وامام علی بن موسی رضا)ع( اختصاص داده 

 شییادم بییه همییین کییه مهییر حیییدر دارم    
 میییییداح دوازده امیییییامم شیییییب  و روز  

 

 وز مهیییییر علیییییی سیییییینه منیییییور دارم 
 سیییییر در قیییییدم سیییییاقی کیییییوثر دارم 

 (ۀ خطی)نسخ                                    
مفاخره یا خودستایی سخنی است که در آن گوینده خود را بستاید و به  سخنوری و تفاخر: -

مفاخره شعری » های خود یا خاندان یا وابستگان و... بنازد به عبارت دیگربرخی از ویژگیها و داشته
را گویند که شاعر در مراتب فضل و کمال، علو طبع ، عزت نفس، شجاعت، سخاوت، افتخارات قومی 

(. 116فرهنگ اصطالحات ادبی، داد: «)و خانوادگی و در شرح نسب و کمال خویش سروده است
برخورداری از فضل و هنر و مهارت در سخنوری عامل اصلی و مهم خودستایی و خودبینی نصیرا در 

افزون بر  شعر است. آراستگی به زیور علم ودانش به خودی خود موجب غرورو خودستایی میگردد و
شخص سخنور هم باشد به راحتی این خودستایی و فضل فروشی در شعر و هنر او انعکاس اگرآن، 

مییابد؛ به عالوه شاعران بسیاری  چون خاقانی، ناصرخسرو ... در شعر و دیوان خود به مفاخره و 
 اند.خودستایی پرداخته

 صد مرده زنده کیرد حیدیث خوشیت نصییر    
 

 
 

 هر نقطه ای ز کلک تو عیسی مریمیی اسیت  
 )همان(                                            

ایی نیز با روی میکند و قلم خود دارای اعجاز میداند که حتی قصیدهچندان در زمینۀ مفاخره زیاده
ایی نیز برای نشان دادن قدرت سخنوری خود با ردیف دست ام سروده است و قصیدهردیف خامه

مفاخره فقط مربوط به قصاید او نیست؛بلکه خود سخن میگوید.سروده است و در آن از کمال فکر 
 در سراسر دیوانش این مضمون به چشم میخورد.
 صیبحدم کلییک عطییارد شیید دچییار خامییه ام 
 کهکشان همچون شهاب آتش لقا گیردد اگیر  

 

 کرد از خجلت عیر  چیون در نثیار خامیه ام     
 خویشییتن را افکنیید در رهگییذار خامییه ام   

 )همان(                                              
 شکایت از نااهالن: -

 ز نیییییییییییااهالن عیییییییییییالم داغ دارم 
 گروهیییییی زنیییییدۀ نیییییان، میییییردۀ آش 

 وزییییین سیییینگین دالن در زیییییر بییییارم   
 سراسیییر ماییییۀ تلخیییی چیییو خشیییخاش   
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 همیییه رفعیییت گیییزین ماننییید قنیییدیل    
 

 ز بیییی مغیییزی همیییه سیییرگرم منیییدیل   
 (همان)                                               

 
 شکایت از فلک:.-

 فلییک سیینگین دل و میین شیشییه در جیییب 
 فلییک را کینییۀ میین بییی سییبب نیسییت     

 

 هنییر عیییب اسییت و دارم صیید از اییین عیییب 
 اگیییر خیییون میییرا رییییزد عجیییب نیسیییت 

 )همان(                                            
 شکایت از بخت:-

 نبیییود شیییاهد بخیییت میییرا سیییفید آبیییی  
 

 سیییاهی رازمانییه کییرد بییه کییارش همییه     
 )همان(                                              

 .مضامین عارفانه:9-2
 بیییاز انیییدر لیییب مییین زمزمیییۀ یاهوذیسیییت
 گلییبن از حسییرت روی تییو فرورفتییه بییه غییم

 

 دانییه سییبحه گییرم نیسییت، گییرۀ ابروذیسییت  
 بییی گییل روی تییو هییر غنچییه سییر زانوذسییت

 )همان(                                                   
 مذمت زاهد:-

 صوفی نشود هر که بیه ظیاهر صیوفی اسیت    
 دل از طرفیییی دشیییمن و عشیییق از طرفیییی

 

 از جبییه و عمامییه غییر  معروفییی اسییت      
 دل کوفییه و عشییق بییی مییروت کییوفی اسییت 

 خطی( ۀ)نسخ                                       
 .مضامین فلسفی وکالمی:9-9
 حکمت:-

 او رفت بیه بیاد  هر که حق گفت به ناحق سر 
 از هنیییر نیسیییت جهانیییداری زال فلکیییی   

 

 تیین منصییور ببینییید چییه سییان بییردار اسییت 
 حیدری نیست که ایین باطلیه خیبردارسیت   

 )همان(                                            
 جبر:-

 الحییق نصیییر دانییم کییز نیییک، بیید نیاییید    
 به خاطر نگذرانم حرف آزادی ، من آن مرغم

 

 چییرخ اسییت از چرخگییر نباشییداینهییا گنییاه  
 که در ایام طفلی هم قفس گهیوارۀ مین بیود   

 

 های شاعرنکات برجسته و نوآوری.1
ها از نظر ویژگیهای . واژهکندها تعیین میسبک را نوع گزینش واژههر ای از سرشت بخش عمده

ع هستند. فراوانی هر یک از طیفهای ات معنایی، بسیار متنوّهای داللت و مختصّساختمانی، گونه
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شناسی...، سبکآورد)ها را به وجود میع سبکتنوّ ۀها در متنهای ادبی و کاربردهای زبانی، زمینواژه
 شوند:های شاعر شامل  موارد ذیل مینوآوری(.613فتوحی: 
و برخی نیزبه  استا نصیرها ابداع خودِبرخی واژه باید گفت که هزمیناین در : بمرکّ هایهابداع واژ
شاعران گذشته تا  در زیر به تعداد کاربرد آن در دیوان ؛دیگر به کار رفته استط شاعران ندرت توسّ

دامن ضمیر، پیک آلل، نوخطان قدس، مشک سحاب، جداول :ی چونیهاواژه کنون اشاره میکنیم.
ابداع و نوآوری وی در خلق  ۀنتیج ادر دیوان نصیر ، خورشید ستانی، زخم ریز، تازه رسواییانوار
 بار4)، کرشمه سنجهای دل، پارهعشق، شاهد اندیشهشهید ، کرمکشورهای ههای نو است.واژواژه

محیط بار(، 6)گیر، نوعشقبخیهطراز،،گوهر رات سخنمخدّ( توسط شاعران دیگر به کار رفته است
به کار توسط شاعران دیگر بار( 2وسرگوشی)بار( 1)شبستان سخنبار( 9)، زودسیرناز ۀسخا،میکد
 اشاره میکنیم: هاواژهاین کاربرد هایی از در ذیل به نمونه رفته است.

 گیر نصییر بخیهچو زخم کهنه شود نیست 
 

 کرشییمه سیینج بتییانم اگییر هییالک شییوم  
 

 یییک داغ زخییم ریییز شییدی ۀنکییرده چییار
 رازم چو بوی گل همه جا رفت و همچنان

 

 کییییه از بحییییر هنییییر گییییوهر طییییرازم
 

 
 

*** 
 

*** 
 
 

*** 

 به چاره کوش که نوعشق و تیازه رسیوایی  
 

 گیییرددنگیییاه گیییرم ز تبسیییم کبیییاب می 
 

 چییه زودسیییر حریفییی چییه دیییر پروایییی 
 شییودشییمال  و صییبا کییم نمی  سرگوشییی

 

 گیییر و نییه شمشیییر بیییازم   نییه کشییتی  
 (همان)                                          

 و خوندار: واژه هایی چون چرخگر: اشتقاقی یهاواژهابداع 
 الحییق نصیییر دانییم کییز نیییک، بیید نیاییید    

 

 طفییالن شییوم مییرنج نصیییر    ۀاگییر افسییان 
 

 
*** 

 اینهییا گنییاه چییرخ اسییت از چرخگییر نباشیید 
 

 دار یک جهان راز استخونکه طفل اشک تو 
 خطی( ۀ)نسخ                                     

فیض نکهت ابر، کلک شکم برآمده، دامادی عروس سخن،  یهاواژه: وصفی های اضافی وترکیبابداع 
عار ، چشم بدخط، صد نمکدان شور، شکنج  ۀخلق، فروغ شعشعۀسیاره، غبارکوچ ۀقطار سبع
، شیخ خانقه دانش، جهانداری زال خلق،دکان دعای مستجاب، پریشان اختالطیهای زلف ۀناصی
توسط  بار1سپهر) ۀخانسیه ۀاژو و انیز جزء ابداعات خود نصیر و...، طفل مهد نور معنی، قحط سال خط فلکی

 اشاره میکنیم: هاواژهاز این  در ذیل به طور نمونه به دو مورد( به کار رفته است.شاعران دیگر
 خرم صیندل ز دکیان دعیای مسیتجاب    می

 

 راه نعتش چو رود توسین آهین سیم فکیر    
 

 
*** 

 بسییار مین   ۀگر تو را درد سر است از گفت
 

 اولییین مرحلییه صیید آبلییه بییر سییم ریییزد  
 ()همان                                          
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در عصر صفوی به دلیل خروج شعر از دربار و رواج آن در میان عامۀ مردم، : کاربرد تعابیر عامیانه
ها و ترکیبهای عامیانه به شعر موجب سادگی عناصر زبانی کوچه و بازار به شعر راه یافت. ورود واژه

و در نهایت منجر به پویایی و سرزندگی زبان و ابداع ترکیبهای نو و  ات سبکیلفظ و تغییر مختصّ
معانی تازه، در شعر شد؛ این مسئله در حقیقت یک نوع اعترا  و واکنش به تکرار و تقلید سنتهای 

باعث سادگی و  اپیشین شعر، در لفظ و معنا بود. کاربرد کلمات ساده و عامیانه در شعر نصیر
 بیشتر کالم او شده است.صمیمیت و تأثیرگذاری 

 نیست سامان گرفتیاری میرا زحمیت مکیش    
 

 اگییر ز گریییۀ میین نامییه تییر شییود بییاری     
 

 صد غیم گرفیت در عیو  نییم جیان نصییر      
 

 

*** 
 

*** 
 

 صد نگه کردی تلف دیگیر زییان خیود مکین    
 

 سیییالم خشیییک بیییه رنیییدان بزمگیییاه ببیییر
 

 زین جنس مفت حیف که بسیار کیم خریید  
 (همان)                                              

اما بیشتر تعابیر عامیانۀ نصیرا در رباعیات و دوبیتیهایش دیده میشود. وی با استفاده از سادگی و روانی این 
 دو قالب به راحتی توانسته است معانی و مضامین خود را با استفاده از کلمات عامیانه در شعر بگنجاند.

 سیییخنی بیییه هیییر دهییین افتیییادیاز کیییج 
 در کیییار تیییو افتیییاد شکسیییت عجبیییی    

 

 آخییییر بییییه زبییییان مییییرد و زن افتییییادی 
 کییییز طییییا  بلنیییید دل میییین افتییییادی 

 )همان(                                               
های تازه فراوان شاعران از تشبیه و استعاره ۀهای شعر عهد صفوی، استفادهاز دیگر مشخصّ :تشبیه
پسندیدند و هر چه تشبیه فاقد آرایشهای معنوی را نمی ۀاست. شاعران این عصر سخن سادو بدیع 
تر و دلپذیرتر به نظر انگیزتر بود، نزد آنان استادانهتر، دیریابتر و خیالآنها پیچیده ۀو استعار
ر نصیرا به اشعا، تشبیه به فراوانی درهمکنیّ ۀبعد از استعار(.629صفا: تاریخ ادبیات ایران، میرسید)

آید و تعداد زیادی از مضامین تشبیه از مهمترین صورخیال شعر نصیرا به حساب میکار رفته است.
شخصی خود شاعر و  ۀانگیزیهای شاعررا به خود اختصاص داده است. این تصویرها بیشتر حاصل تجربو خیال
 است:ی ی به حسّاز نوع حسّتشبیهات او بیشتر  ه او به طبیعت و محیط زندگی است.سنجی و توجّنکته

 دان شده از خاک تییره چشیم تیرم   چو سرمه
 سییه چیو دوات  شکم چو قلیم بیاد و دل  تهی

 

 بییه دیییده کنیید میییل، چییرخ گییردانم  از آن  
 آنییم ۀاییین گییرد و خسییت  ۀبسییتفلییک کییه 
 (همان)                                              

مدح، برات  ۀنطف چون: ییهاواژهدر کالم نصیرا  :تشبیهی( ۀهای اضافی)اضافابداع ترکیب -
به  اجزء ابداعات نصیرخورشید چشم، می ۀخوناب،تخم سرشک، کاالی اشک، دکان گریه، کیس

بار( می 2نقد داغ)بار(9بار(نقد اشک)6بار( پیک اشک، برقع ناز)4فصل جنون) یهاواژهشمار میرود و 
بار( نخل 63بار( شمع طور)69آه ) ۀرشتبار( 47پیک نظر)بار(43سینه) بار( زمین3عیش)
در و مهارت او ل شاعرقدرت تخیّ ۀدهندنشان این امراند؛ به کاررفتهتوسط شاعران دیگر بار( 96ماتم)

 :فردی اوستهای حساس و اندیشه و تجربهین تصاویر مربرط به حاالت روحی، ابیشتر ا ؛تصویرسازی است
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 کییاالی اشییک قییدر نییدارد کییه دیییده ام     
 

 برآمییده کلییک مییرا بییه سییان دوات  شییکم 
 

 
*** 

 ان گرییه بیر سیر هیر کیو گشیوده اسیت       دکّ
 

 میدحت بیه معنیی آبسیتن     ۀکه شید ز نطفی  
 خطی( ۀ)نسخ                                      

از نوع استعارۀ  ویژه؛ بهیکی از هنرهای نصیرا ابداع ترکیبات استعاری است: ترکیبهای استعاریابداع 
اشک شوخ چشم ، سم فکر، طمژه، آغوش خ ۀ، دامن سوزن، پنجحرف اشکچون: .ترکیباتی مکنیّه

 به شمار میرود. او... از نوآوریهای نصیر
تشخیص نیز یکی از صور خیال است و موجب برجستگی و زیبایی کالم ادبی میشود،  :تشخیص

از  تشخیص»است. به محذوف آن جاندار ای است که مشبّههاستعارۀ مکنیّتشخیص در حقیقت 
های صورخیال در شعر و تصرّفی است که ذهن شاعر در اشیاء و عناصر بیجان زیباترین گونه

طبیعت میکند و از رهگذر نیروی تخیّل خویش بدانها حرکت و جنبش میبخشد و در نتیجه 
دگی و هنگامی که از دریچۀ چشم او به طبیعت و اشیاء مینگریم، همه چیز در برابر ما سرشار از زن

پربسامدترین صنعت در دیوان نصیرا . (424شفیعی کدکنی:  موسیقی شعر،«)حرکت و حیات است
بیعت دارای روح و جان هستند. تشخیص است. در شعر او آسمان و ماه و خورشید و دیگر عناصر ط

شاعر به دلیل رابطۀ نزدیک با طبیعت تصاویر زنده و جانداری از طبیعت و عناصر مادّی خلق 
کند. وی با مهارت و زیبایی خاصّی این تصاویر را خلق کرده و به عالم شعرراه داده است. می

بیشترین عناصری که در تشخیص از آنها استفاده کرده است، مربوط به آسمان و ماه و خورشید و 
 دیگر اجزای طبیعت است.

 سایل نیوازی تیو چنیان عیام شید کیه بحیر       
 

 خورشییید کییرده کاسییۀ مییه پییر ز پییرّ تییوت 
 

 
*** 

 

 از مییوج راسییت کییرده بییرای سییؤال دسییت  
 

 کاسیییه نمانییید گیییدای تیییو هرگیییز سییییاه
 (همان)                                               

تعبیرات کنایی عامل ، کنایه است. از دیگر صورخیالی که در شعر شاعر بسیار به کار رفته :کنایه
اغلب است.تر کرده تر و سادههمچنین شعر او را عامیانه ؛رودزیبایی و برجستگی سخن او به شمار می

مردم است؛ بنابراین  ۀکنایات وی آشنا و رایج در زبان فارسی و برگرفته از فرهنگ و زبان عام
بعید نیز در شعر او به کار  ۀکنای مورددریافت منظور شاعر از این کنایات دشوار نیست ؛ اما چند 

 .که زیاد نیستبرده شده 
 رویییی گییردون مییدار بییاک نصیییر  سییختز 
 

 مییا نیسییت ۀکییه سیینگ کییس طییرف آبگینیی 
 )همان(                                               
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کنایه است از انجام دادن کاری که موجب آزار و زیان بسیار  :سنگ بر آبگینه انداختن)زدن(
ما نبودن در این بیت شاعر به معنی  ۀسنگ کس طرف آبگین  .(323انوری: فرهنگ کنایات، گردد)

ست که؛ اگر چه ا که مقصود شاعر در کاربرد این کنایه اینضرر و زیان نرساندن به دیگران است 
؛ چون به کسی بدی  گردون با او دشمنی میکند اما از جانب مردم خیال او آسوده و راحت است

 دیگران نخواهد شد.اذیت و آزار انتقام و گرفتار نکرده  و
 امشب که دلم دسیت در آغیوش بیال داشیت    

 
 در جلوه نشد صبح مگر پیا بیه حنیا داشیت      

 )همان(                                              
 (.4312: دهخدالغتنامه، کنایه از راه رفتن به کندی است) :«پای در حنا بودن»

 رسید داو کمانم بیه هفیت سینگ چیه سیود     
 

 دنییدانم کیه مین بیه نیزد خیرد سیخت بیاب        
 خطی( ۀ)نسخ                                      

(. در اینجا مقصود شاعر از 224انوری: فرهنگ کنایات، کنایه از غلبه کردن است) :داو به هفت بودن
موضوع مهم علم و هنر است.ۀعرصکاربرد این کنایه بیان تمام بودن داو و کامل و سرآمد بودن او در 

ساختار خویش در  ۀست که گاهی اوقات وی با تصرف شاعرانا شعر نصیرا ایندر کاربرد کنایه در 
کنایات به راحتی سعی در پیشبرد معنا و مضمون خود در کالم کرده است و آنچه را که خود 

 خواسته به مخاطب القا کرده است. برای نمونه به موارد زیر اشاره میکنیم:
 دود آهم چشم او خواهید گرفیت، آخیر اگیر    

 
 دیده گسیتاخانه در روی تیو روزن بیاز کیرد     

 )همان(                                              
رایج این کنایه به شکل )دود آه دامن کسی را گرفتن است( که نصیرا مطابق مضمون خود  ۀکه شیو

 .دود آهم دامن معشو  را خواهد گرفتاست که و گفته در آن تصرف کرده 
 جاسیوس بیی سیرمایه ام   صاحبا من نییز آن  

 
 حیرتی دارم که نشناسم همیی نعیل از کیاله    

 )همان(                                                                
و به معنی حیرت زده و به کار میرود «ا نشناختنسر از پ»به صورت این کنایه به طور معمول 

 .برده استکه نصیرا آن را به صورت نعل از کاله نشناختن به کار سرگردان است 
به این ترتیب  .یکی از بارزترین ویژگیهای سبک هندی اسلوب معادله در بیت است: اسلوب معادله

تشبیهی برقرار است. مصراع اول مطلب معقولی را بیان میکند و مصراع  ۀکه میان دو مصراع رابط
با استفاده از  . کاربرد این صنعت در دیوان نصیرا بسیار است وبهی محسوس استدوم در واقع مشبه

 .آفرینی کرده استآن در شعر خود مضمون
 دو دیده هیچ نیاید به کیار مین بیی دوسیت    

 
 تییو خرسییندم  ۀبییه یییک نظییاره ز رخسییار  

 و...

 
*** 

 
 

 بلییی ز پرتییو عینییک چییه سییود اعمییی را    
 

 کفته همیین از بیرای چییدن نیسیت    گل شی 
 (همان)                                              

 اغرا 
 که اشکم از مژه هم تکیه بر عصا کرده اسیت   مانیییده میییرانگمیییان قیییوت پیییایی بیییه آه 
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 زمییین کنایییه رسییاند بییه آسییمان هییر روز   

 

*** 
 
 

 

 
 کیه روی خیوب تیو را دیید و آفتیاب گرفیت      

 (همان)                                               
ها و موتیفهای شعر از پربسامدترین واژهنگاه و دیده، اشک و آه  های پر بسامد در دیوان شاعر:اژهو

های او هستند. شعر وی سرشار از سوز و گدازهای عاشقانه ورزینصیر و متناسب با تغزالت و عشق
و رنج و درد دوری و حرمان است؛ به همین سبب بیشترین موضوعی که به صورت مکرر در دیوان 

های دیگری نیز چون شمع و شیشه و . واژهاو دیده میشود، مربوط به دیده و اشک و آه نگاه  است
نامه، عشق، تجلی، طور، وادی ایمن، سرمه و می و دل و داغ در شعر او بسامد باالیی دارند که در شعر 

 :نگاه  های پر بسامد اشاره میکنیم:اند. در ذیل به دو نمونه از این واژهشاعران این دوره نیز فراوان به کار رفته
 نمیدهییید ترسیییم  نظّیییاره هییییچ امیییانم  

 مییییا و نگییییاه دور کییییه رنییییدان پاکبییییاز
 

 کییه رسییم گریییه شییود عاقبییت فراموشییم    
 بییر سییر نمیزننیید گلییی را کییه بییو کننیید    

    )نسخۀ خطی(                                       

 اشک
 بییر چهییره حییرف اشییک سییراپا نوشییته ایییم 

 
 سرمشییق بهییر خییاطر دریییا نوشییته ایییم      

                            )همان(                                               
 ارزیابی مختصر مهارتهای شاعر. 1

همچون دیگر شاعران عصر صفوی و سبک  دیریاب توانا بوده نصیرا در ایراد معانی و مضامین نو و
ساختن معانی و مضامین بدیع و شگفت از فرهنگ واره در پی مضمون تازه است. او برای هندی هم

و تجارب روزمره و محیط و جهان اطراف خود بهره گرفته است و اغلب آنها را در قالب تشبیه  عامّه
 اما مضامین بدیع او:  ؛و استعاره و کنایه و اسلوب معادله و...به کار برده است

 رسید گریه به جایی کیه چیون سییاهی داغ   
 

 گمیییان قیییوّت پیییایی  بیییه آه مانیییده میییرا 
 

 بیییه روز حشیییر محبّیییت شیییفاعتش نکنییید
 و...

 
*** 

 
*** 

 سییواد چشییم میین از خییاک آسییتینم ریخییت
 

 که اشکم از مژه هم تکیه بر عصا کرده اسیت 
 

 دلییی کییه امّییت پیغمبییر نگییاه تییو نیسییت   
 )همان(                                              

سرایی موفق بوده و غزلیات لطیف و آبدار و سرشار از های گوناگون شعری در غزلدر میان قالب
از  از همین ویژگیها برخوردار هستند.معانی رنگین است که البته رباعیها و دوبیتیهای او نیز 

: اشعار او به صورت منسجم و منظم گردآوری میتوان به این موارد اشاره کرد نصیراشعر اشکاالت 
های خطی موجود است؛ دیگر اینکه اوضاع و احوال اجتماعی در نشده و به صورت پراکنده در نسخه
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ای نکرده است. شعر او آیینۀ به مساذل تاریخی عصر خود نیز اشاره شعر نصیرا انعکاس نیافته و
اوضاع و احوال فردی از قبیل  غم، درد، عشق، ضعف، بیماری، نیاز و فقر است و گاه این فرد شاه یا 

به توصیف عدل و بزرگی و علم و سایر ویژگیهای او  پردازی،و مدح با مبالغه ممدوح اوست که
که در باال به آن  در برخی موارد به ندرت شعر او درکاربرد قافیه دچار اشکال شده استمیپردازد. 

 اشاره کردیم.
 از دیگرانو تأثیرپذیری  جایگاه نصیرا در میان معاصران.6

به دست ما نرسیده؛ اما بر اساس آنچه که در منابع موجود  از نصیرا و دوران زندگی او اطالع چندانی
ذکر شده، او از علوم و فنون روزگار خود آگاه بود و در زمینۀ نظم و نثر نیز مهارت داشت. هرچند 
که شاعری را دون شأن خود میدانست اما به شاعری و نویسندگی در عصر خود شهرت یافت و با 

همدانی و چند تن دیگر از اهل شعر و ادب نشست و برخاست  زکی همدانی، شراری همدانی، مغیث
.  او با اهل علم و فضل و شعرای عصر خود سخنی مشهور بودگویی و خوشمیکرد و به ظرافت

ای سرود و منشآت ارتباط داشت و در پاسخ شعری که یکی از دوستانش برایش فرستاده بود، قطعه
  ان زمانۀ خود به نگارش درآورد.هایش را نیز برای دوستان و بزرگو نامه
 در قصیده سرایی به شاعران بزرگ و صاحب نام نظر داشته و همدانی نصیرای: دیگر شاعران و نصیرا

از جمله مسعود  از این شاعران برخی نام؛ به همین خاطر به ی آنان را پیروی کندی کرده شیوهسع
اشاره خویش  دردیوان، فیضی دکنی، سعدی الدین اصفهانیسعد سلمان، انوری، ظهیرفاریابی، کمال

 انوریی ذیل را به تأثیر و اشعاری را به تأثیر از آنان سروده است؛ به طور مثال قصیده کرده
 : سروده است ششم قرن سرایقصیده ابیوردی

 را گیتییی نییورداده رخییت شییمع کییهزبییس
 

 را لیلییی خیییال مجنییون ازدل نمییوده 
 )نسخۀ خطی(                                   

 را ادنیییی دار بیاراسیییت سیییبزه صیییبابه
 

 مرغزارعقبیییی را جهیییان گشیییت نمونیییه 
 (4، 4: ج 4921)انوری،                        

 : است کرده استقبال او از را اشعاری بلکه کرده؛ اشاره ظهیر نام به تنها نه وی
 گرفیت  نقیاب  رخ خیط  از مین  میاه  چیه  اگر
 

  گرفییت کتییاب ازاییین خییوبی نسییخۀ بهییار 
 )نسخۀ خطی(                                       

 : است پذیرفته تأثیر ظهیر شعر این از که
 مین  دییدۀ  بیه  مییا  امشیب  که خواب به بگو

       
 گرفییت آب بییود تییو مکییان کییه ایجزیییره 

  (922: 4967ظهیر،)                               
 : اصفهانی الدینکمال

 کمیال  قربیان  کیرده  را خود اسماعیل همچو
 

 میین انییوار مهییبط شیید اصییفهان زمییین تییا 
 (خطی ینسخه)                                  

 .است سروده اصفهانی الدین کمال اقتفای به «دست »ردیف با ایقصیده نصیرا



256 / سبک شناسی نظم و نثر فارسی- شماره پی در پی34-زمستان95

 
 

20 
 

 فکیر  کمیال  کیز  سیخن  اوج بیه  رسید  دستم
 

 دسیت  کمیال  چیون  آن از شیعر  ردیف کردم 
   ()همان                                               

 به او که دهدمی نشان این و هستند سراقصیده ،کرده اشاره آنها به خود شعر در نصیرا که شاعرانی
 پیروی این و است شاعران دیگر از بیشتر خاقانی سهم میان این در دهد؛می خاص اهمیتی قصیده

کمتر شاعری در ادب فارسی وجود دارد که .میخورد چشم به او شعر مضمون و ردیف قافیه، وزن، در
با شعر حافظ مأنوس نبوده و شعر یا اشعاری به پیروی از این شاعر بلندآوازه نسروده باشد. نصیرا نیز 
از این اصل مستثنی نیست و مانند دیگر شاعران، طبع خود را در پیروی از اشعار حافظ آزموده و با 

و مهارت خود در سخنوری را نشان داده است. شاعری که بیشترین اشعار را به این امر قدرت 
 اقتفای او سروده حافظ است.غزل ذیل رابه اقتفای حافظ سروده است:

 بییه التمییاس دل گییرو کییرده ایییم هرجییایی   
 

 کییه هسییت هییر قییدمی مشییهد تمنییایی      
 )همان(                                             

 ام ابییروی مییاه سیییمایی  بییه چشییم کییرده 
 

 خیییال سییبز خطییی نقییش بسییته ام جییایی  
 (971: 4932)حافظ،                            

 و این غزل را:
 کییی روشییناس شییهر شییود راز چییون منییی 

 
 صیید سییال گییریم و نکیینم سییرخ دامنییی     

 خطی( ۀ)نسخ                                     
 ست:نیز به اقتفای این غزل حافظ سروده ا

 دو ییییار زییییرک و از بیییادۀ کهییین دومنیییی
 

 فراغتییییی و کتییییابی و گوشییییۀ چمنییییی  
 (929: 4932)حافظ،                              

و... بعد از حافظ خاقانی نیز شاعری است که هم از نظر معنا و مضمون و هم در زمینۀ سرایش 
 اقتفای خاقانی سروده است:اشعار به پیروی از او پرداخته است و  اشعار ذیل را نیز به 

 مسییتان صییبح خیییز بییه صییهبا وضییو کننیید 
 

 تییا از خمییار بییاده بییه دسییت سییبو کننیید    
 خطی( ۀ)نسخ                                     

 رخسییار صییبح پییرده بییه عمییدا برافکنیید    
 مسییتان صییبح چهییره مطییرا بییه مییی کننیید 

 

 راز دل زمانیییه بیییه صیییحرا بیییر افکنییید     
 برافکنیییدکیییاین پییییر طیلسیییان مطیییرا   

 (499:  4934)دیوان خاقانی                    
 قصیدۀ ذیل را:

 صبح چون معنی فروشد کلیک اختربیار مین   
 در شبستان سخن شیب زنیده داری میکینم   

 

 آسییمان انجییم خییرد در کوچییه و بییازار میین  
 صبح را گهیواره جنبیان شید دل بییدار مین     

 خطی( ۀ)نسخ                                                    
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 ز به اقتفای این شعر خاقانی سروده است:نی
 صییبحدم چییون کلییه بنییدد آه دودآسییای میین  
 مجلس غم ساخته است و من چیو بیید سیوخته   

 

 چون شفق در خون نشیند چشم شب پاالی من 
 تییا بییه میین راو  کنیید مژگییان مییی پییاالی میین

 (963: 4934)دیوان خاقانی،                      
 تأثیرپذیری از قرآن.3

که جهت  صورت پذیرفته است.ی تلمیح، اقتباس و حل پذیری نصیرا از قرآن به سه شیوهتأثیر 
 اختصار به یک مثال از هر یک بسنده میشود.

 مثال تلمیح:
 عزیییز مصییر، وجییود مییرا رهییایی بخییش     

 

 

  
 

 کییه همچییو شییاهد کنعییان اسیییر زنییدانم    
 خطی( ۀ)نسخ                                       

 اقتباس:
 عرصییه ی خییاک از تییو آراسییته شیید    تییا 

 
 جنیییت گویییید کیییه لیتنیییی کنیییت تیییراب 

 )همان(                                               
إنا اَنذَرناکُم عَذاباً قَریباً یَومَ یَنظُرُ المَرءُ ما قَدَمَت یَداهُ وَ یَقولُ الکافرُیا لَیتَنی کُنتُ » که اشاره به آیۀ

  (.13/73«)تُراباً
 حل:مثال  

 بییه راسییتی و درسییتی سییخن کیینم لیییکن  
 

 
 

 بییود حییدیثم مییردود چییون شییهادت زور    
 خطی( ۀ)نسخ                                      

و کسانی که شهادت به باطل (. » 76/62« )وَ الَذینَ ال یَشهَدونَ الزُورَ وَ إِذا مَروا بِالَغوِ مَرُوا کِراماً»
کنند( و هنگامی که با لغو و بیهودگی برخورد کنند، دهند )و در مجالس باطل شرکت نمینمی

 «. گذرندبزرگوارانه از آن می
 گیری:نتیجه

ایی سبک هندی و عوامل دیگر سبب گردیده که تحقیق و پژوهش جغرافی ۀکثرت شعرا و گستر
و بسیاری از شاعران این عهد در  آثار ادبی و دیوانهای شاعران این دوره صورت نگیرد ۀجامعی دربار

سازی و گمنامی به سر برند. یکی از این شاعران نصیرای همدانی است. نصیرا با ترکیب
نی خود را به بهترین شیوه منعکس کرده است. شعر او به احساسات درو ،های بدیعتصویرآفرینی

، تشبیه، استفاده تشخیص گیریبه کارسازی، توصیف و به کار بردن عناصر طبیعت و مضمون لحاظ
 مدح و حسن طلب تشخص دارد.، کنایه ، اصطالحات عامیانه  و آیات و احادیث از

عربی بسامد باالیی دارد.  هاواژهدر شعر او استفاده از شاعر از گویندگان سبک هندی به شمار میرود.
اشتقاقی، اضافی و ، مرکب از نوع ییهاواژهدست زده؛  به ابداعات و نوآوریهایی هاواژه ۀدر زمین
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و  است. استفاده از ردیف بسامد باالیی دارد  سادهالعموم ی شعرشهاقافیهابداع نموده است.وصفی 
بحر هزج و به ترتیب بحر مجتث و مضارع پربسامدترین وزنهای شعری  اند.ردیفها بیشتر فعلی

اصلی او  ۀ.نصیرا در شعرخود انواع صنایع لفظی و معنوی را گنجانده است. به لحاظ ادبی تکیاوست
بر تشخیص، تشبیهات بدیع است و کنایه نیز از دیگر صنایع پر بسامد شعر اوست. کاربرد این 

نگاه و دیده از پربسامدترین ، اشک  اعر و مهارت او در سخنوری است.عناصر بیانگر قدرت تخیل ش
 واژه های شعر او به شمار میروند.

اصلی شعر  ۀمایدرون مضامین عاشقانه پررنگترین بخش وحسن طلب و بیان  ،مفاخره، خودستایی 
شعر  شمار میروند.مضامین دیگر شعر او به از  به شمار میرود و بعد از آن مدح و شکواییه نیز نصیرا

وی شعر فردی است و در توصیف حاالت فردی و غم و درد و مشکالت خود اوست و مضامین 
او در سرودن غزل مهارت و توانایی خاصی از خود نشان داده و  اجتماعی در شعر او دیده نمشود. 

روان یزان غزلیاتش مشحون از مضامین و معانی لطیف و دلنشین است و رباعیات او نیز به همین م
به شمار میرود که به  نصیراهای شعر نیز از دیگر مشخصهو احادیث  تو لطیف است. استفاده از آیا

 ی تلمیح و اقتباس و حل آیات و احادیث را در شعر خود گنجانده است.سه شیوه
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 قرآن کریم. -4
 انتشارات اطالعات.(. چاپ دوم، تهران: 4971بزرگان و سخن سرایان همدان. درخشان، مهدی. )  -6
 (. تهران: انتشارات فردوس.4936بیان: شمیسا، سیروس. ) -9
 (. تلخیص محمد ترابی، چاپ سوم، تهران: انتشارات فردوس.4936تاریخ ادبیات ایران. صفا، ذبیح اهلل. ) -1
 (. تهران: انتشارات فردوس.4922تاریخ ادبیات در ایران و در قلمرو زبان پارسی. صفا، ذبیح اهلل. ) -2
 (، چاپ اول، قم: نسیم حیات.4932دیوان اشعار. حافظ، شمس الدین محمد.) -2
(. به کوشش ضیاء الدین سجادی، چاپ هفتم، 4936دیوان اشعار. خاقانی، افضل الدین بدیل.)  -7

 تهران: انتشارات زوار.
 .( . کتابخانه آیت اهلل مرعشی نجفی : قم46743/  6دیوان اشعار. همدانی، نصیرا) -3
 (. چاپ دوم، تبریز: چاپخانۀ شفق.4912االدب. مدرس، میرزا محمد علی. )ریحانۀ  -3

 چاپ نهم، تهران: فردوس. (.4936سبک شناسی. شمیسا، سیروس.) -43
(. چاپ اول، تهران: 4934ها و رویکردها و روشها. فتوحی، محمود. )شناسی؛ نظریهسبک -44

 انتشارات سخن.
 . چاپ چهارم، تهران: انتشارات آگاه.(4972ها. شفیعی کدکنی، محمدرضا. )شاعر آیینه -46
(. چاپ یازدهم، تهران: انتشارات 4932صورخیال در شعر فارسی. شفیعی کدکنی، محمدرضا. )  -49

 آگاه.
 (. تهران: انتشارات مروارید.4932فرهنگ اصطالحات ادبی. داد، سیما. ) -41



بررسی ویژگیهای سبکی دیوان نصیرای همدانی / 259

 
 

23 
 

 (. ، تهران: انتشارات سخن.4939فرهنگ کنایات سخن. انوری، حسن.) -42
 اهورا.(. چاپ اول، تهران: انتشارات 4933ت و صناعات ادبی. همایی، جالل الدین. )فنون بالغ -42
(. زیر نظر دکتر سید جعفر شهیدی، به کوشش غالمرضا 4932لغتنامه. دهخدا، علی اکبر. ) -47

 ستوده و دیگران، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 انتشارات آگاه.(. تهران: 4973موسیقی شعر. شفیعی کدکنی، محمدرضا. ) -43


