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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: stylistics of a work of art is an important 
step to recognize it. So its importance is not hidden for anybody. sayyedāye 
nasafi is one of illustrious poets in Hindi style in 11th century (17th ce) who 
grew up in Tajikistan. but his sonnets not yet reviewed from the stylistics 
perspective. Therefore, we decided to review his sonnets based on stylistics 
and introduce readers with different angles of his poetry and artistic 
personality.
METHODOLOGY: In this study the type of our stylistics approach is structural 
stylistics. Based on that, we have paid to all three linguistics, rhetorical and 
mental areas in 30 designees of sayyedā sonnets in the form of detailed 
review and analysis.
FINDINGS: Some of linguistic characteristics in his sonnets is that alliteration 
and repeat have the largest share in creating inner music. concrete nouns are 
three and half times more than abstract nouns. Persian nouns are two times 
more than Arabic nouns which is the characteristic of the Hindi style. Simple 
verbs also are five times more than composite verbs and he rarely uses prefix 
verbs. In this way, some of the grammatical elements in his poetry are also 
aesthetically intentions. In the field of rhetoric most frequencies belong to 
tangible and objective simulations. In the realm of metaphor, personification 
has the highest frequency. Among the imageries, symmetry and allegory has 
the highest frequency. Meanwhile, for each one of the rhetorical and lingual 
parts, frequently diagrams have been presented.
CONCLUSION:  The frequency of concrete nouns implies the poet wants to 
change reasonable things to tangible things. The use of negative, high 
frequency desperation verbs indicates a sad and distressing situation of the 
sayyedā. The frequency of simple sentences has given more speed and 
excitement in his style. He is a warrior poet. he was lovable and influential in 
his time.
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 چکیده:
است  جانبۀ آنشناسی یک اثر هنری، گامی مهم در جهت شناختن همهسبک زمینه و هدف:

و اهمیت  بر كسی پوشیده نیست. سیّدای نسفی یکی از شاعران برجستۀ سبک هندی در قرن 

یازدهم هجری )قرن هفدهم میالدی( در تاجیکستان است كه تاكنون غزلیات او از منظر 

شناسی اند؛ بنابراین در این پژوه  تصمیم بر آن شد كه به سبکشناسی بررسی نشدهسبک

پرداخته تا خوانندگان با زوایای گوناگون شعر و شخصیت هنری وی آشنا  غزلیات دیوان سیّدا

 شوند.

 شناسی ساختگراست كه براساس آن بهنوع رویکرد ما در این مقاله، سبک روش مطالعه:

غزل منتخب از  35بررسی و تحلیل دقیق و موشکافانۀ هر سه حوزۀ زبانی، ادبی و فکری در 

 ت.شده اس دیوان سیّدا پرداخته

آرایی و تکرار بیشترین از جمله ویژگیهای زبانی در غزلیات سیّدا این است كه واج ها:یافته

سهم را در ایجاد موسیقی درونی دارند. اسامی ذات بی  از سه و نیم برابر اسامی معنا هستند. 

اند كه از مختصات سبک هندی است. افعال ساده اسامی فارسی بی  از دو برابر اسامی عربی

در چین  نحوی شعر او . نیز پنج برابر افعال مركبند و از افعال پیشوندی بندرت استفاده میکند

بیشترین بسامد از آنِ تشبیهات  شناسانه دخالت دارد. در حوزۀ بالغینیز اغراض زیبایی

محسوس و عینی است. در حوزۀ استعاره، تشخیص باالترین بسامد را دارد. در میان صنایع 

بدیعی نیز تناسب و تمثیل بیشترین بسامد را دارند. ضمن اینکه برای هر یک از بخشهای زبانی 

 و بالغی نمودارهای بسامدی ارائه شده است. 

ی ذات بدان معناست كه شاعر در پی محسوس كردن امور معقول بسامد اسام گیری:نتیجه

كاربرد افعال منفی و دارای یأس و ناامیدی با بسامد باال، نشان از اوضاع غمبار و نابسامان است. 

به سبک او سرعت و هیجان بیشتری بخشیده بسامد جمالت ساده و بسیط نیز  سیدا دارد.

 ب و تأثیرگذار بوده است.د محبواو شاعری مبارز است و در عهد خو است.

  

 4344مهر  61 :دریافت تاریخ   

 4344آبان  64:  داوری تاریخ   

 4344آذر  45: اصالح تاریخ   

 4344آذر  69: پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی كلمات 

 ،غزلیات ،شناسی ساختاریسبک

 ،سبک هندی ،نسفی سیدای

 بالغی و فکری. ،های زبانیحوزه
 

 :مسئول نویسنده * 

    p.mansouri@edu.ikiu.ac.ir

  33795564 (69 49)+  
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 مقدمه
میرعابد سیدای نسفی یکی از شاعران برجستۀ سبک هندی در قرن یازدهم هجری )قرن هفدهم میالدی( و اهل 

اند. وی از شاگردان صائب تبریزی و در ایجاد تصاویر نویسان نامی از او نبردهبیشتر تذكره تاجیکستان است. اما

شاعران توانای فارسی است و این مسئله در غزلیات او كامالً مشهود است. سیدا همعصر شعری و هنرمندانه از 

زمین استوار است. البته خود او از ظلم زمانه و بیدل دهلوی است و اشعارش بر اسلوب و قواعد زبانی شاعران ایران

 عدم توجه به فضل و قدرش شکایت میکند و میگوید:

 (676نسفی: ص  تربیت سازند او را طالب آمل شود )دیوان/  بخارست در ملک سیدا بیقدر افتاده

نویسان و نیز دكتر حسن سؤال مهم پژوه  حاضر آن است كه این شاعر بزرگ همچنانکه برخی از تذكره

اند، چه ویژگیهای رهبری، مصحح دیوان سیدا، از قدرت شاعری و قریحۀ باالی او در شاعری سخن گفته

شناسانۀ شعر او را ضروری كرده شناسی در سطوح مختلف كالم دارد كه تحلیل سبکبکای از منظر سبرجسته

« شناسیكلیات سبک»شناسی ساختگرا برگرفته از كتاب است؟ نگارندگان در این پژوه  بر اساس سبک

ای غزل منتخب از دیوان سید 35شمیسا، به بررسی و تحلیل موشکافانۀ هر سه سطح زبانی، ادبی و فکری در 

اند. ابتدا بطور اجمالی تمامی غزلیات دیوان سیدا مشاهده شده و نسفی به ترتیب الفبایی از الف تا ی پرداخته

 سرس غزلها به ترتیب الفبایی انتخاب شده تا نگارندگان بتوانند گسترۀ خوبی از شعر وی را بررسی كنند. 

 

 سابقۀ پژوهش  

رت گرفته، اغلب در قالب شرح حال و معرفی اشعار وی بوده پژوهشهایی كه تاكنون دربارۀ سیدای نسفی صو

دخت صانعی كه به معرفی سیدای نسفی و جایگاه شعری از شهین« غزال گریزپای غزل»است. ازجمله: كتاب 

از نویسندۀ مذكور كه دربارۀ بهاریات سیداست. « هانیمۀ پنهان سایه»وی در ادبیات تاجیک پرداخته و نیز كتاب 

راً پژوهشهایی در حوزۀ اشعار وی صورت گرفته كه به جای خوی  نیکو و ارزشمند است. ازجمله: مقالۀ البته اخی

از « مقایسۀ سیر تکاملی نماد آینه در شعر صائب و سیدا»و « مقایسۀ شعر صائب و نسفی در حوزۀ لفظ و معنی»

كبرزادۀ ابراهیمی؛ مقالۀ از آذر ا« شناسی بهاریۀ سیدای نسفیتحلیل ریخت»دخت صانعی؛ مقالۀ شهین

بررسی سبکی و محتوایی »ای با عنوان نامهاز مریم بلوری؛ و پایان« شناسی براساس شعر سیدای نسفیشغل»

از صابر احمدزاده كه بطور كلی دیوان سیدا را كه شامل هفت نوع قالب شعری است، از « دیوان سیدای نسفی

اكنون در حوزۀ تحلیل ساختاری سبک شعر نسفی در غزلیات او جهت سبک و نیز محتوا بررسی كرده است. اما ت

 بصورت كاربردی و ساختاری پژوهشی صورت نگرفته است.

 

 بحث و بررسی

 مختصری از سیدای نسفی و اوضاع دوران حیات او
هه از بالد ماوراءالنهر در نزدیکی « نسف»میرعابد سیدای نسفی از شعرای قرن یازدهم هجری است كه در شهر 

(. ملیحای سمرقندی او را 4374مهر  45هه پا به عرصۀ وجود نهاده است )رهبری، « نخشب»خارا مشهور به ب

آورد، بطوریکه سیرت توصیف میکند و از شهرت او در ماوراءالنهر سخن بمیان میصورت، ظریفمردی نحیف

ورانی است كه تاریکی ظلم و همگان او را میشناسند و اشعارش را زمزمه میکنند. زندگانی سیدا مصادف با د

استبداد و خانخانی سرتاسر ماوراءالنهر را فراگرفته است )همان(. ملیحای سمرقندی صراحتاً میگوید كه شهرت 
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خان هه از بیم افزای  تأثیر آنها دستور قلیاشعار سیدا در بین مردم به جایی رسیده بود كه حاكم وقت هه سبحان

آوری نمایند و ازبین ببرند )علیشایف، مقدمۀ دیوان به هر وسیله كه باشد جمع داده بود تمام اشعار سیدا را

 سیدای نسفی(.

-سنجی، دقت خیال، مضموننگری، نکتههمانگونه كه از خصوصیات بارز سبک هندی لطافت موضوع، باریک

ژگی خودنمایی جای اشعار سیدا این ویگرایی است، در جاییابیهای خاص، آرایشهای لفظی و معنوی و مردم

اكثر اشعار صائب را به بهترین وجه استقبال نموده و به پیروی از وزن، قافیه و ردیف « سیدا»میکند )همان(. 

ای (. سیدا مدت كوتاهی به پاره4374مهر  47اشعار صائب، بیشتر قالبهای شعری خود را برگزیده است )رهبری، 

از آنها دور شده به پیشۀ بافندگی روی آورد. وی سرانجام  منصبان حکومت اشترخانی پیوست، ولی زوداز صاحب

 (.633هجری از جهان چشم بربست )یاد یار مهربان، مال احمدوف: ص 4463به سال 

 

 غزل منتخب از دیوان سیدای نسفی 61شناسی ساختاری سبک
بافت معین، بوسیلۀ شیوۀ كاربرد زبان در یک »از نظر جفری لیچ در تعریف زبانشناسان، سبک عبارت است از 

های مهم سبک، مسئلۀ تکرار و تداوم رفتارهای زبانی خاص در یک پیکرۀ متنی یکی از شاخصه«. شخص معین

است. سبک زمانی هویت پیدا میکند كه تکرار و تداوم عناصر صوری، محتوایی در سخن گوینده محسوس باشد 

اند كه كاملتر از همه میتواند تعریف ف ارائه كردهشناسی چند تعری(. در باب سبک19شناسی، فتوحی: ص )سبک

شناسی عبارت است از بررسی گزینشها و سبک»فتوحی از قول او میگوید:  شناس چک، باشد كهمستریک، سبک

روشهای استفاده از زبانشناسی، فرازبان و شگردهای شناخت زیباییها، صناعات و شگردهای خاصی كه در ارتباط 

شناخت سبک، آگاهیهای زیادی دربارۀ شخصیت، »شناسی نیز به این است كه ارزش سبک«. كالمی بکار میرود

 (.43)همان: ص « دان ، اندیشه، عقاید و رفتارهای زبانی یک شخص به ما میدهد

 

 حوزۀ زبانشناسی )حوزۀ زبانی(

در یک موقعیت شناسی آوایی، نحوۀ كاربرد واحدهای آوایی )صدا، آهنگ( سبکسطح آوایی )موسیقایی(: 

(. سطح آوایی شامل انواع 613زبانی و نق  و كاركرد بیانی آواها و اصوات زبان را بررسی میکند )همان: ص 

 موسیقی زیر است:
های هشتم و اوزان غزل در این دوره همان اوزانی بود كه در سده»موسیقی بیرونی: وزن عروضی است. درحقیقت 

(. بسامد بحر رمل 135ان از آغاز تا امروز، شفیعی كدكنی و دیگران: ص )تاریخ ادبیات ایر« نهم رواج داشت

درصد بحرهای عروضی در غزلهای  54مورد است كه  47« فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن»مثمن محذوف 

نیز كه از « مفعولُ فاعالتُ مفاعیلُ فاعلن»منتخب را شامل میشود. بحر مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف 

درصد بحرهای عروضی بکاررفته در غزلهاست و از غم درون  63مورد و شامل  7ین از نظر آوایی است، بحور غمگ

 شاعر و مضامین غمناک وی حکایت دارد.
بردن ردیف را در شعر  مورد است كه میل بکار 69غزلهای مردف  موسیقی كناری: مربوط به قافیه و ردیف است.

مورد است.  45مورد و ردیف فعلی  49د. از این میان، ردیف اسمی سبک هندی و این شاعر بخوبی نشان میده

مورد است. این نکته را هم باید اضافه كنیم كه تمامی  4مورد و قافیۀ مدخلۀ  45قافیۀ مردفه به ردف اصلی 

شمار. این امر نشان میدهد كه سیدا چقدر به غزلهای موجود در دیوان سیدا ردیف دارند، مگر مواردی انگشت
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میت ردیف در زیبایی مضمون و موسیقی شعر توجه داشته و با این كار شعر خوی  را زیباتر كرده است. تکرار اه

بار  6« پیرهن، چمن»های بار و واژه 3« وطن»، واژۀ 93غزل رخ داده است. برای مثال در غزل  46قافیه نیز در 

اما غزلی كه حدوحدود ندارد و تکرار قافیه در آن الظاهر غزل است. قالب مسلط در این دوره علی»اند. تکرار شده

سبک هندی از شعر دورۀ پی  جدا نیست، اال  شعر(. »447شناسی نظم، شمیسا: ص )سبک« امری طبیعی است

 (.135)همان: ص « در تکرار قافیه كه شدیداً در این دوره رواج داشت

-موسیقی كالم را از نظر روابط آوایی بوجود می به ابزاری كه جنبۀ لفظی دارند و موسیقی درونی )بدیع لفظی(:

 (.63آورند و یا افزون میکنند، صنعت لفظی میگویند )بدیع، شمیسا: ص 

آن است كه كلمات در وزن و حرف روی هر دو مطابق باشند. مانند: كار، بار )فنون بالغت و  سجع متوازی:

  (. برای مثال:16صناعات ادبی، همایی: ص 

 (654ص : ینسف وانیداند )كریمان برده خوانمدتی شد نعمت از  /اند عشقبازان برده جاندرد و داغ غم ز 

آن است كه یکی از كلمات متجانس نسبت به دیگری واک یا واكهایی در آغاز یا وسط یا آخر اضافه  جناس زاید:

 (. برای مثال:44دارد )بدیع، شمیسا: ص 

 (654ص : ینسف وانیدگل پی  چشم  آت  و خاكسترست ) و سبزه/  خط گر جانب بستان روم سبزبی رخ آن 

 (. برای مثال:41وقتی است كه واک یا واكهای اضافه در آخر باشد )بدیع، شمیسا: ص  جناس مذیل:

 (654ص  :ینسف وانیداند )چشم گریان برده شبنموقت رفتن همچو /  اندتا سحر آنها كه عشرت كرده شبچمن  در

قدما به كلماتی كه از یک خانواده باشند، جناس اشتقاق میگفتند )بدیع، شمیسا: ص  ده(:جناس اشتقاق )همخانوا

 (. برای مثال:  54

 (665ص : ینسف وانیدپروا فتاد )بی صیادی كه بر صیدآه از آن  / مرغ دل را در كمند آورد و گرد دل نگشت

 در چندین كلمه، جمله و آن بر دو نوع است:آرایی یعنی تکرار یک صامت یا مصوت تکرار واج یا واج: آراییواج
الف( همحرفی یا همحروفی: تکرار یک صامت با بسامد باال در جمله است. ب( همصدایی: تکرار یا توزیع مصوت 

 (.71و73در كلمات است )بدیع، شمیسا: ص 
 الف( همحرفی یا تکرار یک صامت معین در جمله: 

ص : ینسف وانیدپیرهن بر دوش از برگ خزان باشد مرا ) / ن باشد مرادر بهار از فاقه رنگ زعفرابار(:  61ر  )

473) 

روزگاری شد به كار خوی  حیرانم چو شمع )همان:  / میزند عشق تو هر شب شعله در جانم چو شمع(: 23ش )

 (356ص 

 (359ص از یاد سرمه افتد خاكم بهه دیده بهی تو )همان:  / از بوی صندل آید درد سرم به فریاد(: 22د  )

 (454حرص مژگان است چشم دام این صیاد را )همان: ص  / نیست از تسبیح سیری سبحۀ زهاد را(: 08س )

چینم را )همان: ص مکن از خرمن خود دور دست خوشه / ز خهوان منعمهان محروم سایل بهرنمیگردد(: 03ن  )

445) 

مگر از جانب مغرب برآمد آفتاب امشب )همان: ص  / ز چشمم چون نگهه بیرون شدی گفتی كه بازآیم(: 03ب )

654 ) 
 ب( همصدایی یا تکرار یک مصوت معین در جمله:
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گریبانم چو شمع )همان: ص گیرد این آت  در آخر از  / داغ سودای تو خواهد سوخت بنیاد مرا(: 66آ  )

612) 

مورد از تکرار كلمات دیده شد كه  4545ساز است كه دارای بسامد زیادی است. تکرار كلمات: از عوامل موسیقی

بار ادامه یافته  19بار شروع شده و تا  4آمار بسیار باالیی است. درواقع تکرار هر یک از كلمات منحصربفرد از 

 است. برای مثال:

 (220)همان: ص  قدحنباشد كم از دعای  بادهكه موج    /  قدحك  ای محتسب به پای  بادهبیا و 
 

 
 كالمی( در غزلیات نسفیحلقوی بسامد صنایع بدیع لفظی )موسیقی دروننمودار  -4شکل 

 
آرایی و تکرار از موارد دیگر بسیار بیشتر است و این مانطوركه در نمودار مشاهده میکنیم، بسامد واجه

دهندۀ آن است كه شاعر به تکرار، چه در حد واج و چه در حد كلمه، بیشتر از موارد دیگر برای ایجاد نشان

موسیقی در شعرش توجه كرده است. پس از این دو مورد نیز بیشترین بسامد از آنِ سجع متوازی است كه نق  

 اساسی آن در ایجاد فضای مثبت موسیقایی و هارمونی واژگانی بر كسی پوشیده نیست.

ی های موجود در غزلیات منتخب سیدای نسفسطح واژگانی )صرفی(: در این سطح به بررسی انواع واژه

های مفرد، مشتق، مركب و جمع، اسامی ذات و معنا، اسامی فارسی و عربی، واژه»ها شامل میرردازیم. این واژه

هستند. این سطح میتواند مهمترین بخ  در سطح زبانی « افعال ساده، پیشوندی، مركب و كلمات دارای بسامد

منظری دیگر، كاربرد معنادار و دارای بسامد  باشد؛ زیرا سطح موسیقایی و نحوی با این سطح هستی مییابند و از

ها ازسوی هر های مذكور، میتواند تشخص سبکی شاعر را آشکار كند؛ چراكه نوع كاربرد واژههر یک از اقسام واژه

شاعر، میتواند دارای تفاوت و تمایزی معنادار در مقایسه با شاعر دیگر باشد. سطح واژگانی مهمترین منبعی است 

به كشف رویۀ پیشرفت و یا تحول، استحاله و نو شدن زبان در یک سبک كمک كند. همین سطح  كه میتواند

های مهجور در مثال میبینیم كه واژهواژگانی و زبانی است كه محور عمودی و جانشینی را تشکیل میدهد. بعنوان

یا بطور كلی از صحنه رخت تر در سبک هندی میدهند و های جایگزین و تازهسبک خراسانی جای خود را به واژه

 برمیبندند.

سجع متوازی

جناس زاید

جناس مذیل

جناس اشتقاق

واج آرایی

تکرار



 7/ سیّدای نسفیشناسی غزلیات میرعابد سبک

 

 456مورد(، صفات مشتق ) 459مورد(، اسامی مشتق ) 457مورد(، صفات مفرد ) 4394الف( اسامی مفرد )

 65مورد(، صفات جمع ساده ) 55مورد(، اسامی جمع ساده ) 95مورد(، صفات مركب ) 44مورد(، اسامی مركب )

  مورد(.

هایی كه بر عقاید، های حسی یا انتزاعی: واژهواژه»مورد(  355ی معنا )مورد(، اسام 4654ب( اسامی ذات )

هایی كه بر اشیای واقعی و محسوس داللت دارند، كیفیات، معانی و مفاهیم ذهنی داللت دارند، انتزاعیند و واژه

هنی موجب های ذهای عینی )در برابر ذهنی( سبک متن را حسی میکند و كثرت واژهعینی و حسیند. غلبۀ واژه

(. اسامی ذات بی  از سه و نیم برابر اسامی معنا 654شناسی، فتوحی: ص )سبک« انتزاعی شدن سبک میشود

 هستند و این بدان معناست كه شاعر میخواهد مطالب معقول و غمهای درونی خود را بصورت محسوس درآورد. 

سی هم بی  از دو برابر اسامی عربی است مورد(. اسامی فار 144مورد(، اسامی عربی ) 4446ج( اسامی فارسی )

و این بدان معناست كه در این سبک، بعد از هجوم كلمات عربی در سبک عراقی، شاعران روی به زبان فارسی 

آوردند؛ زیرا در این سبک دیگر توجه شایانی به صنایع موسیقایی و سجع و جناس نمیشود و دیگر نیاز چندانی 

 سفی به شگردهای بیانی و بدیعی نیز تا حدودی توجه كرده است.به زبان عربی نیست. البته ن

مورد(. در رابطه با افعال نیز باید گفت  43مورد(، افعال مركب ) 43مورد(، افعال پیشوندی ) 174د( افعال ساده )

هندی  كاربردند و این یعنی در سبکكه افعال ساده بی  از پنج برابر افعال مركبند و افعال پیشوندی بسیار كم

از بسامد افعال مركب و خصوصاً پیشوندی بسیار كاسته شده و كاه  افعال پیشوندی حاكی از دوری شعر سیدا 

كاربرد افعال ساده نیز بمنظور انتقال صریح هیجانات درونی و شعر سبک هندی از وجوه باستانی و كهن است. 

ه شکلی پیچیده كه در شعر سبک هندی بچشم شاعر صورت پذیرفته و در آن از برگردان افعال مركب به ساده ب

همچنین كاربرد افعال منفی و دارای یأس و ناامیدی با بسامد باال، نشان از اوضاع میخورد، چندان خبری نیست. 

 اند، ندیدیم، بسته شد، ندارد، میزنم، سوخت.غمبار و نابسامان شاعر دارد. افعالی چون: نیستند، رفتند، نماند، برده

كلمات تکراری و پربسامد در غزلها: چنانکه در قسمت تکرار كلمات ذكر شد، كلمات تکراری بسامد باالیی دارند  

 17اند اشاره میکنیم. گل و تركیبات آن بار بسامد داشته 45بار تا  19و بعنوان نمونه به كلماتی كه به ترتیب از 

بار؛ سنگ،  49بار؛ پا  65بار؛ شب  64بار؛ آب  63ر؛ سَر با 63بار؛ شمع  67بار؛ چشم  35بار؛ دل  34بار؛ دست 

بار؛ لب، باغ، ابر،  46بار؛ سودا، صبح  43بار؛ باد، چمن، خانه  44بار؛ آت  و تركیب آن  47چراغ، روی )چهره( 

نیز « اضطراب، پریشانی، سرگردانی»بار؛ مفاهیم و كلماتی چون:  45بار؛ روشن، روز، دور، زبان، می  44جای 

 بسامد باالیی دارند.« خویشتن، خود، تو و من»رد توجه شاعرند. همچنین ضمایر مو

 

 
 ای بسامد تعدادی از كلمات تکراری و هدفمند در غزلیات نسفینمودار دایره -6شکل 

گل و ترکیباتش

دل و چشم

شمع و آب شدن

شب

آتش، سنگ و چراغ
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همانطوركه در نمودار مشاهده میکنیم، درونمایه و مضمون زردرنگ بودن مانند گل و یا چون گل سرخ در خون 

دوری معشوق، خون دل خوردن و اشک از دیده روان شدن بخاطر بالیا و مصیبتهای روزگار، چون نشستن از 

شمع سوختن و آب شدن استخوان، همانند چراغ بودن، سنگ بر سر زدن بخاطر ماتم، همچون ابر گریستن، از 

ایام و طلب  سودای عشق سوختن، فاقه و گرسنگی شدید و ازبین رفتن مروت و جوانمردی، صبر كردن بر غم

استمداد از خداوند از مضامین پرتکرار در غزلیات نسفیند. درحقیقت بیشتر غزلهای موجود در دیوان سیدا دارای 

مضامین عاشقانه، وصف معشوق و شکایت از دوری اویند كه احتماالً بیشتر این اشعار مربوط به سنین جوانی و 

دوم كه حکایت از تلخی روزگار و ازبین رفتن سخا و كرم و  دوران شکوه و مقام وی بوده است. اما غزلهای بخ 

 گزینی، گرسنگی و تنهایی وی است.به فقر شدید افتادن سیدا دارد، مربوط به دوران ضعف و پیری، عزلت

عبارت است از بررسی  (syntax)نحو »اند: سطح نحوی )جمله(: دربارۀ علم نحو چندین تعریف ارائه كرده

واژه یا ها در یک زبان. در این كاربرد، نحو در برابر صرف )ساختها در ساختار جملهركیب واژهچگونگی ترتیب و ت

دهندۀ ساختمان جمله تکواژشناسی( قرار میگیرد. نحو را میتوان بررسی روابط حاكم در میان عناصر تشکیل

 به بعد(. 45باطنی: ص  فارسی، زبان دستوری ساختمان توصیفدانست )رک: 

، كه حاكی از دور شدن سبک هندی از سبک «درآیدگوید، میهمی»مورد( است:  6اثر وجوه كهن زبانی )در این 

مورد(،  339كهن و نزدیک شدن آن به زبان عامیانه و جدید شدن سبک شعر است. جمالت بسیط و كوتاه )

كوتاه نزدیک به سه مورد(. جمالت  465جمالت مركب و بلند )شرطی، ناقص، دارای چند فعل یا چندبندی(: )

دهندۀ برابر جمالت بلند هستند و این به شعر سیدا در انتقال سریعتر مفاهیم در قالبی ساده كمک نموده و نشان

آن است كه شاعر میخواهد تفکرات درونی خود را سریعتر و راحتتر به مخاطب  عرضه كند. به بیانی دیگر 

انگیزی میشود. برعکس ث شتاب سبک، سرعت اندیشه و هیجانهای كوتاه و منقطع در سخن، باعفراوانی جمله»

مورد(،  415(. جمالت خبری )675شناسی، فتوحی: ص )سبک« های بلند، سبکی آرام را رقم میزندفراوانی جمله

جمالت انشایی و عاطفی چند برابر جمالت خبریند و این در شعر كه سرشار از مورد(:  316جمالت انشایی )

دهندۀ غلبۀ احساسات و عواطف شاعر در متن است. محسوب میشود و البته نشان ری طبیعیلطافت است، ام

مورد(: فراوانی كاربرد افعال  36مورد( و افعال مجهول از لحاظ معنایی ) 513مورد(. افعال معلوم ) 64افعال امر )

امالً آگاهانه صورت گرفته و به افعال مجهول نیز با هدف ایجاد شفافیت در شعر نسفی و به شکلی كمعلوم نسبت

در مواردی كه از افعال مجهول استفاده میکند، ناگزیر از این كار است تا هویت افراد قدرتمندی كه وی را آزرده و 

گویی از اند، فاش نشود و مبادا برای وی ایجاد مزاحمت كنند. بنابراین بیشتر به تعریض و كنایهنشین كردهخانه

است. ضمن اینکه در كاربرد افراد معلوم نیز هویت اینگونه افراد را فاش نکرده و به این افراد روی آورده 

آورش را به شکلی كامالً آشکار و گویی پرداخته است. اما احساسات و عواطف، حاالت و اوضاع فقیرانه و رنجكنایه

 97ورد(، ماضی نقلی )م 4مورد(، ماضی استمراری ) 459مستقیم برای مخاطب  بیان كرده است. ماضی ساده )

رفته و غمبار خود فکر میکند و از روزگار مورد(: بسامد افعال ماضی نیز نشان میدهد كه شاعر به گذشتۀ ازدست

مورد(، مضارع  416مورد(، مضارع اخباری ) 467تلخ و از بین رفتن سخا و جوانمردی شکایت دارد. مضارع ساده )

  مورد(. 35التزامی )



 4/ سیّدای نسفیشناسی غزلیات میرعابد سبک

 

 
 بسامدی انواع جمالت و افعال بکاررفته در غزلیات نسفینمودار  -3شکل 

 
نوع چین  نحوی جمالت: زبان فارسی از جمله زبانهای صرفی است؛ یعنی محور همنشینی آن آزاد است و 

دهندۀ جمله در هرجای جمله میتوانند ذكر شوند و این ساخت و انعطاف در محور همنشینی، های تشکیلگروه

-انکار است كه گاهی هه علیقابلو نویسنده را در كالم بیشتر میکند؛ اما این نکته نیز غیرقدرت هنرنمایی شاعر 

الخصوص برای زبان فارسی هه شاعر یا نویسنده به اقتضای معنا و افزای  تأثیر كالم و قوت بخشیدن به بالغت 

میکند و از ساخت غیرغالب های مسندالیهی و اسنادی را جابجا متن، چینشها را دستکاری میکند و جای گروه

استفاده میکند. شعر سیدا نیز از این قاعده مستثنا نیست و تعدادی از این جابجاییها در عناصر شعری او با قصد 

 شناسانه رخ داده است. و اما آمار كلی جابجایی عناصر دستوری در شعر سیدا:زیبایی

مورد را  75مسند، متمم، قید+ فعل( هستند، الیه/ فاعل+ مفعول، *جمالتی كه دارای ساخت نحوی )مسند

 تشکیل میدهند كه بیشتر با هدف تأكید بر مسندالیه/ فاعل و برجسته كردن آن انجام پذیرفته است. برای مثال:

 (655ص : ینسف وانیداند )ها امروز دستی در گریبان بردهغنچه / عندلیبان در گلستان بانگ رحلت میزدند

مورد است كه غالباً با هدف تاكید بر روی فعل انجام  44های جمله: / فاعل+ بقیه گروه*فعل مقدم+ مسندالیه 

 (.356گرفته است. برای مثال: میزند عشق تو هر شب شعله در جانم چو شمع )همان: ص 

مورد است كه غالباً برای رعایت وزن شعر و نیز ایجاد قافیه رخ داده است. برای  69*فاصلۀ بین اجزای فعل: 

 .(356حذر )همان: ص از شورش دریا  كندثال: دست شناور كی م

اند كه با دو الیه عواملی چون مفعول، مسند، متمم و قید فاصله انداخته*گاهی فعل مقدم شده و بین آن با مسند

 هدف تأكید بر روی فعل و ایجاد قافیه صورت پذیرفته است. برای مثال:

 (661ده بویی از آن غنچه دههن گل سرخ )همان: ص نبر / ندیده شوخی چشم تو را گل نهرگس

آید كه غالباً بر الیه / فاعل می*گاهی مفعول، مسند، متمم یا قید مقدم میشوند و سرس فعل و در آخر مسند

روی مسندالیه یا فاعل تأكید میکند و با مؤخر كردن آن، باعث برجستگی  میشود. برای مثال: جوهر شمشیر او 

 (.351دار )همان: ص (. از فالخن سر نمیریچد درخت میوه356علم )همان: ص را كرد خون من 

شناسی اشعار میرردازیم؛ یعنی موضوعات بیان و معانی و این سطح به بررسی ابعاد زیبایی حوزۀ ادبی و بالغی: در

 بدیع معنوی.
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دا در این پژوه ، باید شگردهای هنری در عرصۀ علم معانی: دربارۀ جمالت انشایی در غزلیات منتخب از سی

كالم شان امور عاطفی، تعجبی، تمنایی، سؤالی و در یکگفت كه برخی از جمالت خبری كه چون غرض ثانوی

انشایی بود، ذیل جمالت انشایی قرار میگیرند. در مواردی هم فعل به قرینۀ معنوی حذف میشود. مورد 

شناسی دیده نشد و یر اجزای جمله به دلیل زیباییذكری از حصر، ایجاز لفظی و معنوی و تقدیم و تأخقابل

 اند.گرفتهبیشتر تقدیم و تأخیرها برای رعایت وزن و قافیه انجام

بر بررسی صور خیال متن، جدول بسامدی این موارد كه مربوط به تصاویر شعری )بیانی(: در این سطح عالوه

 تصویر و تخیلند و اصلیترین جوهرۀ شعر هستند، ارائه خواهد شد. 
آوری همانندی و شباهتی است كه از جهتی یا جهاتی میان دو چیز مختلف وجود تشبیه یاد تشبیه و انواع آن:

تشبیهات موجود در غزلیات سیدا غالباً تشبیهات  (.53ص دارد )صور خیال در شعر فارسی، شفیعی كدكنی: 

 و مفردند. « محسوس به محسوس»
به مفرد به( یکی باشد و مشبه و مشبهٌتشبیه مفرد به مفرد: آن است كه تصویر در دو سوی تشبیه )مشبه و مشبهٌ

 باشند نه جمع. برای مثال:

ن گردان زبهان آتشهینهههم را )نسفی، دیوان: ص چراغ انجمه / ضمیران دهجا در مجلس صافی مرا چون شمع

445) 

 (479از بس كه هست خانه به ریگ روان مرا )همان: ص  / اقامت نمیکنم چــو گردبادجههایی 

به به هم اضافه شده باشند و در این تشبیهی است كه در آن مشبه و مشبهٌ»تشبیه بلیغ اضافی:  تشبیه بلیغ:

 (.447)بیان، شمیسا: ص « حذوف استصورت ادات تشبیه و وجه شبه م
 الف( معقول به محسوس:

 (354ص : ینسف وانیدبهر تن دریده بی تو ) پیراهن حیـاتم / از دست غم گسستهسررشتۀ امیدم 

 (349ای )همان: ص ای نسیم صبحدم دارم دماغ تازه / من گل كرده است غنچۀ پژمردۀ امّید

 ب( محسوس به محسوس:

 (474اند آب ز تیغ زبان مرا )همان: ص تا داده / امدست شسته جویبار اهل كرماز 

 (661بوس تو ریزم چمن چمن گل سرخ )همان: ص به پای / داغدار من گههذری باغ دلكوچهبه 

ساختار تشبیهی و ادات تشبیه ندارد، اما در معنا و باطن  تشبیه  تشبیهی را گویند كه در ظاهر تشبیه مضمر:

 جود دارد. برای مثال:كردن و همانندی و
 (449)همان: ص  وطن دارد مرابیتنگدستیهای دوران  / سرانجامی نمیگیرد قراراز بی گردباد

 (661به كف بجای قدح )همان: ص  سر خودایم گرفته / را مکن تو ای زاهد شیشۀ ماشکست 

برای  به تفضیل و برتری بدهیم.همانند مورد باالست با این تفاوت كه مشبه را بر مشبهٌ تشبیه مضمر تفضیلی:

 مثال:
 (661در آرزوی تو گردید بی وطن گل سرخ )همان: ص  / به جستجوی تو بیرون شد از چمن گل سرخ

 (353افتاده گل به یک طرف و بو به یک طرف )همان: ص  / شوق تو مست كرده چنان اهل باغ را

ه شبه در ارتباط با مشبه یک معنی و در ارتباط با گاهی وج»استخدام: آن است كه دارای وجه شبه دوگانه باشد. 

به معنی دیگری دارد و یکبار حسی است و بار دیگر عقلی است. در این صورت كالم بسیار زیبا و هنری مشبهٌ

 (. برای مثال:454)بیان، شمیسا: ص « خواهد بود
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 (479ص : ینسف نوایداستخوان مرا )آب شده مانند شمع  / ام در انجمن روزگار جایتا كرده

 (654كشیدی باده و پروانه را كردی كباب امشب )همان: ص  / كشتیبه مجلس آمدی و شمع را چون سیدا 

استعاره عبارت است از آنکه یکی از دو طرف تشبیه را ذكر و طرف دیگر را اراده كرده » استعاره و انواع آن:

 (.655)فنون بالغت و صناعات ادبی، همایی: ص « باشند

ای بسیار خفی از به و قرینهبه را همراه با یکی از مالئمات خود آن مشبهٌیعنی مشبهٌ استعارۀ مصرحۀ مرشحه:

همانی به اوج خود میرسد و به این سبب است كه به آن مشبه ذكر كنیم. در این استعاره ادعای یکسانی و این

 . برای مثال:(447شده و قوی )بیان، شمیسا: ص مرشحه میگویند؛ یعنی تقویت
 (473ص : ینسف وانید) باشد مراپر از آب روان  جوهادر چمن  / ای خرم نگشت انگشت خاری تر نشدسبزه

 (334)همان: ص  خویشتن آفتـابسهوختم در انتظهههار  / آرزوی صبح همچون شمع چشمم را گداخت

به و هم از مالئمات مشبه مالئمات مشبهٌبه را ذكر كنیم و با آن هم از یعنی مشبهٌ» استعارۀ مصرحۀ مطلقه:

)قرینه( چیزی بیاوریم. در این صورت، در كالم هم ترشیح است و هم تجرید و این دو یکدیگر را خنثی میکنند و 

« جهت به آن استعارۀ مصرحۀ مطلقه میگویند؛ یعنی آزاد و رهااستعاره در حالت تعادل قرار میگیرد و بدین

 برای مثال: (.446)بیان، شمیسا: ص 
 (359ص : ینسف وانید) امشیشهمیگیرد انتقام خود از سنگ،  / امافالک را گداخت دل سنگ پیشه

 (334خویشتن )همان: ص  گالبریختم در شیشهۀ ساعت  / صرف كردم عمر خود بها دوستهههان منقلب

به را و آن را میکنند نه مشبهٌدر این نوع استعاره، مشبه را ذكر  استعارۀ مکنیۀ دارای تشخیص )بصورت اضافی(:

در دل و ضمیر خود به جانداری تشبیه میسازند و سرس برای آنکه این تخییل به خواننده منتقل شود یکی از 

صفات یا مالئمات آن جاندار )مستعارٌ منه( را در كالم ذكر میکنند؛ مثل دست روزگار كه در آن مشبه یعنی 

-(. شخصیت471به )انسان( كه دست باشد آمده است )بیان، شمیسا: ص بهٌروزگار همراه با یکی از مالئمات مش

بخشی در شعر این دوره در مقایسه با شعر ادوار پیشین بیشتر است. در شعر این دوره به همه چیز از عناصر 

 طبیعی گرفته تا اشیای تجریدی و مفهومی شخصیت بخشیده شده است )ادبیات ایران از آغاز تا امروز، شفیعی

 برای مثال: (.169كدكنی: ص 
 (454ص : ینسف وانیدمیکند كوته زبان خنجر جالد را ) / تیغ سوهان بر قفاگردن تسلیم دارد 

 (665چریده است مگر آهوی ختن گل سهرخ )همان: ص  / بههوی خهون آیههد دهـن نافـــهز غنچهۀ 

 استعارۀ مکنیۀ دارای تشخیص )بصورت اسنادی(: برای مثال:

 (033تیشه فرصت یافت خورد آخر سر فرهاد را )همان: ص  / راست كوش  بر هالک یکدگهههر آشنایان

 (471)همان: ص  پرور مهربان باشد مراآفتاب ذره / سایه پا ننهاده یک ره بر سر بالین من

 (656آوازۀ كرم به لب جام جم نماند )همان: ص  /  گدا چه صدا میکنی بلندای كاسۀ 

به معنی پوشیده سخن گفتن است و در اصطالح سخنی است كه دارای دو معنی قریب و بعید در لغت » كنایه:

باشد، و این دو معنی الزم و ملزوم یکدیگر باشند، پس گوینده آن جمله را چنان تركیب كند و بکار برد كه ذهن 

ی مردم تنبلی كه از به معن« خوارپخته»شنونده از معنی نزدیک به معنی دور منتقل گردد. چنانکه بگویند 

ترین (. كنایه لغزان654و655)فنون بالغت و صناعات ادبی، همایی: ص « دسترنج آمادۀ دیگران استفاده میکنند

تصویر شعری است؛ زیرا در آن هم معنای حقیقی ممکن است و هم معنای مجازی؛ درحالیکه در استعاره با وجود 

 مطرح است، و این فرق مجاز و كنایه است. قرینۀ صارفه فقط معنای مجازی و اسناد مجازی
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آن است كه وسائط در آن اندک و ربط بین معنی اول و دوم آشکار است. )بیان، شمیسا: ص  كنایۀ فعلی ایماء:

 ( برای مثال:695

 (473ص : ینسف وانیداز تهیدستی زبان بی زبان باشد مرا )  / اماز چشم قلم افتادهچون دوات خشک 

 (474اند آب ز تیغ زبان مرا )همان: ص تا داده / امدست شستهكرم از جویبار اهل 

مکنیٌ به، صفت یا مجموعۀ چند صفت یا جمله و عبارتی وصفی )صفت و موصوف، مضاف  كنایۀ صفت از موصوف:

الیه( یا بدلی )مضاف و مضافٌ الیه( است كه باید از آن متوجه موصوفی شد. یعنی بطور خالصه وصف و و مضافٌ

 (. برای مثال:675و671تی را میگوییم و از آن موصوف را اراده میکنیم )بیان، شمیسا: ص صف

 (655ص : ینسف وانیدای غم برو ز سینه كه جای محمد است ) / ستآمده مسیحا دمای دل بیا به جا كه 

 (654سبزه و گل پی  چشم  آت  خاكسترست )همان: ص  / گر جانب بستان روم آن سبزخطبی رخ 

ای است اخباری كه ای است خصوصی كه بین دو نفر رد و بدل میشود و معموالً جملهتعریض: معموالً كنایه

رو مخاطب را آزرده میکند )بیان، عنه آن هشدار به كسی یا نکوه  یا تنبیه یا سخره كردن باشد و ازاینمکنیٌ 

 (. برای مثال:696شمیسا: ص 

 (473ص : ینسف وانیداز پهر پهرواز تهرك  بهر میان باشد مهرا ) / عیگرچه من مورم به چشم كم مبین ای مد

 (654اند )همان: ص سفره وا ناكرده كف  از پای مهمان برده / طرفه صاحبدولتان آورده دوران روی كار

 و اكنون ذكر بسامد تصاویر شعری در غزلیات منتخب دیوان نسفی:

 
 موجود در غزلیات نسفینمودار ستونی بسامد تصاویر شعری  -1شکل 

 

غزل منتخب سیدای نسفی بیشترین بسامد از آنِ تشبیه است و این بدان  35چنانکه مالحظه میکنیم در مجموع 

معناست كه شاعر در پی عینیت بخشیدن به شعر خود و انتقال صریح مفاهیم آن به خواننده است. تشبیه 

 94االترین بسامد را دارد. در حوزۀ استعاره نیز مجموعاً مورد ب 75مورد است كه تشبیه مفرد با  434مجموعاً 

مورد است كه در حالت  49مورد یافت شد كه در این نوع تصویر شعری، تشخیص باالترین بسامد را دارد و شامل 

مورد یافت شد. بنابراین تعداد مجموع  64اسنادی بیشتر از تركیبی بکار گرفته شده است. در حوزۀ كنایه نیز 

غزل آمار خوبی است و نشانگر تسلط و مهارت شاعر در بکار بردن  35مورد است كه برای  615ر شعری تصاوی

 صور خیال در شعر است.
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سطح بدیعی )بدیع معنوی(: بدیع معنوی بحث در شگردهایی است كه موسیقی معنوی كالم را افزون میکنند و 

 (.65است )بدیع، شمیسا: ص  آن براثر ایجاد تناسبات و روابط معنایی خاصی بین كلمات

مبالغه و اغراق آن است كه در وصف كردن و ستای  و نکوه  كسی یا چیزی افراط و »مبالغه، اغراق و غلو: 

انگیز باشد. هرگاه اغراق و مبالغه را به روی كنند، چندانکه از حد عادت معمول بگذرد و برای شنونده شگفتزیاده

: ص 4343)همایی، « و عادت، ممکن و باوركردنی نباشد، آن را غلو میگویند ای رسانده باشند كه در عقلدرجه

 (. برای مثال:646
ص : ینسف وانیدنهادم سر به بالین و تو را دیدم به خواب امشب ) / ز خواب خوی  تا صبح قیامت برنمیخیزم

655) 

 (654رست )همان: ص جبهۀ نورانی آیینه از روشنگهه / تاب  خورشید و مهه از پرتهو رخسههار اوست

معادله یک ساختار مخصوص نحوی است. تمام مواردی كه بعنوان تمثیل آورده اسلوب معادله )تمثیل(:اسلوب

معادله این است كه دو مصراع كامالً ازلحاظ نحوی مستقل باشند؛ معادله نیست. اسلوب میشود مصداق اسلوب

این  (.43ها، شفیعی كدكنی: ص مرتبط نکند )شاعر آینههیچ حرف ربط یا شرط یا چیز دیگری آنها را به هم 
  شگرد یکی از پربسامدترین موارد در این سطح است. برای مثال:

 (661ص : ینسف وانیدست خرج و باج )از سرو هیچکس نگرفته / آزاده از حکهومهههت ایهههههام فهههارغ اسهت

 (655اند )همان: ص لب از شکرستان بردهطوطیان را خشک / پیشتر اهل سخن ناكام رفتند از جهان

ساخت تشبیه و تناسب دارد؛ زیرا اوالً ایجاد رابطۀ تشبیهی بین اشاره به داستانی در كالم است و دو ژرف تلمیح:

(. تلمیح به داستان 446مطلب و داستانی است و ثانیاً بین اجزای داستان، تناسب وجود دارد )بیان، شمیسا: ص 

 فرهاد كوهکن در غزلیات او دارای بسامد باالیی است. برای مثال:لیلی و مجنون و 
 (454ص : ینسف وانید) ای شداد رااز بهشت خود نباشد بهره / اهل دنیا آخر از عالم به حسرت میروند

 (647خوی  )همان: ص ماتم فرهاد سنگ بر سر میزنم بر  / ز جههها برداشته شیرینرا صورت بیستون 

آن است كه در سخن اموری را بیاورند كه در معنی با یکدیگر متناسب باشند، خواه  النظیر(:)مراعاتتناسب 

تناسب آنها از جهت همجنس بودن باشد، مانند )ریحان و ارغوان( ... و خواه تناسب آنها از جهت مشابهت یا 

(. كاربرد زیاد 657ایی: ص تضمن و مالزمت باشد؛ مانند )تیر و كمان(. )فنون بالغت و صناعت ادبی، هم

 النظیر نیز از مختصات سبک شعر این دوره است. برای مثال:مراعات
 (661ص : ینسف وانیدكه هست نشئۀ سرشار من ز الی قدح ) / مرا به داغ خود ای الله دستگیری كن

 (699ن: ص به ابر )هما چشمۀ حیوان آب از خضر میدهد این / ابـر او جان بهه لب بخشد از لعل سبزۀ خط

 
 نمودار خطی بسامد صنایع بدیع معنوی در غزلیات نسفی -5شکل 
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 45بیشترین بسامد را در میان صنایع بدیعی فوق دارد و شامل « تناسب»چنانکه در نمودار مشاهده میکنیم، 

بسامد از آن باالترین مورد است. استفاده زیاد از تناسب نیز از مختصات سبک هندی و امری طبیعی است. پس 

مورد است. شاعر با استفادۀ زیاد از تمثیل كه از مختصات این سبک است، در پی  11از آنِ تمثیل است كه 

 فهم كردن و محسوس كردن بیشتر تصاویر و مضامین ذهنی مدنظر خود است.قابل

حوزۀ روانشناسی و فکری: در این قسمت بطور كلی بررسی میشود كه: آیا اثر درونگرا )انفسی( و 

ها تماس دارد یا به ؟ با بیرون و سطح پدیده(objective)است یا برونگرا )آفاقی( و عینی  ( subjective)ذهنی

گرا )عرفانی(؟ چه فکر خاصی را گراست؟ خردگراست یا عشقگراست یا غمدرون و عمق پرداخته است؟ شادی

گرایانه، شعوبیه یا مذهبی دارد؟ بدبین یتبلیغ میکند؟ آیا نویسنده یا شاعر احساسات خاصی مثالً احساسات مل

بین؟ تلقی او نسبت به مسائلی از قبیل مرگ، زندگی، عشق، صلح، جنگ چگونه است؟ آیا دید است یا خوش

شناسی، شمیسا: ص فلسفی دارد؟ اگر اثر عرفانی است، چه نوع عرفانی را تبلیغ میکند؟ )كلیات سبک

 (.457و454

گرا و عاشقی كه از دوری معشوق شکایت دارد و البته معشوق را به زیبایی و وی در حقیقت فردی است عشق

 شکوه وصف میکند. این مسئله در اشعار دوران جوانی وی آشکارتر است:

 روزگاری شد به كار خوی  حیرانم چو شمع / * میزند عشق تو هر شب شعله در جانم چو شمع

 سفید از انتظارت چشم گریانم چو شمههعشد  / ات را میکنهههم روشن شبیگفته بودی خانه

ص : ینسف وانیدنیست غیر از سوختن  تا صبح درمانم چو شمع ) / شعلۀ درد تو هر شب بهر سهرم زور آورد

356)4 

نشینی  ارائه میکند از بین رفتن سخاوت و جوانمردی و عدم تکریم اهل آنچه نسفی در دوران عزلت و گوشه

فئودالی زمان خودش است. درواقع میتوان گفت: او فردی درونگرا، غمزده،  كرامت در جامعۀ خفقان بار و

 نشین است. ابیاتی از غزلیات او مؤید این معنی است:تنگدست، ضعیف و عزلت

 * نهام و نشهان به دههههر ز اهل كههههرم نمانهد  

 از مههههههردم زمهههههانه مهههههروت وداع كهههههرد 

 ای كاســۀ گدا چه صدا میکنـی بلنــــد  
 بهههههر روی سههایالن در امیهههد بستهههههههه شهههد

 از شعههههر و شاعهههههری نرسیهههدم بههههه آرزو   

 

 رفت از محهیط گهوهر و در ابهههههر نهم نمهههاند      

 با اهل روزگار بهههه غیهههههر از سهتم نمهههاند ...    

 آوازۀ كهههرم بههه لهب جهههام جههههم نمههههاند     

 كه در بسهاط كریمهان كههرم نمههههاند ...    از بس 

 گی مهههرا بههه دوات و قلهههههم نمهههههاند  دلبسههت

)همههههههههان: ص                                      

656)6 

گرا، امیدوار، با همۀ این مشکالت، او در مواجهه با مشکالت، خودباوری و یاری طلبیدن از خدا فردی كامالً واقع

نفس و مناعت طبع است. او خود را فردی بلندهمت میداند و حاضر نیست كه منت پیشه و دارای عزتقناعت

به نان و نوایی برسد. وی صراحتاً اعالم میدارد: سلطان و اشراف را بکشد و دست از انتقاد از ظالمان بردارد، تا 

                                                      
و  359، 337و  334، 356، 661، 654، 474های بیشتر از این نوع غزلها ر. ک. به دیوان، صفحات: برای دیدن نمونه. 1

354 ،374.  
  .655، 614و  619، 646، 479، 444همچنین ر. ک. به صفحات: . 2
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ام، بهتر است كه به خدا توكل كنم و گویی و ایستادن مقابل ظالمان كنار نهاده شدهحال كه به خاطر حقیقت

 برای امرار معاش تالش كنم:

 (669نجنبد كوهکن گر بر سر او بیستون افتد )همان: ص  / * به زیر بار منت كی هنرور مینهد گردن

 (643چین خرمن ایام چون مورم هنوز )همان: ص خوشه / * از توكل روزیم هر روز میگهههههردد زیاد

 4 (351روزی خود میکند صاحب هنر حاصل ز سنگ )همان: ص  / * جوی شیر آید برون از كوه بهر كوهکن

اند، او فردی بسیار شجاع و مبارز گویی بر سیدا روا داشتهرغم تمام دشمنیها و آزارهایی كه بخاطر حقیقتعلی

بوده و تا پای ازدست دادن جاه و مقام، سوزانده شدن آثارش و كسب زندگی فقیرانه پی  رفته و از مسیر درست 

 برنگشته و هرگز دست سازش به حکام ظلم و جور نداده است: 

 (474انههههد آب ز تیهههغ زبان مههههههرا )همان: ص تا داده / اماز جویبههههار اهل كرم دست شستهههه *

  6(474ای است زبهان در دههان مههههرا )همان: ص تیغ برهنه / * خون میچکد چو غنچۀ گل از سخهن مهرا

 ی در تقابل است و از آن شکایت میکند.نگر است و با هر نوع ظلم و هر ظالمدر آخر میتوان گفت كه او فردی كل

 

 گیرینتیجه

آرایی و تکرار و سجع ذوق سبک هندی در قرن یازدهم هجری است. واجسیدای نسفی یکی از شاعران خوش

متوازی بیشترین سهم را در ایجاد موسیقی درونی در غزلیات او دارند. در حوزۀ صرفی، اسامی ذات بی  از سه و 

معنا هستند كه از سعی شاعر در محسوس كردن امور معقول حکایت دارد. اسامی فارسی بی  از نیم برابر اسامی 

دو برابر اسامی عربیند. افعال ساده نیز پنج برابر افعال مركبند كه این كار بمنظور انتقال صریح هیجانات درونی و 

بسامد . بندرت استفاده میکند اثرات روحی شاعر صورت پذیرفته است. از افعال پیشوندی و وجوه كهن زبانی

افعال منفی و نیز تركیبات دارای یاس و ناامیدی، حاكی از شرایط نابسامان سیداست. بسامد جمالت ساده و 

از میل شاعر به انتقال سریع و راحت تفکرات و  و نشانبه سبک او سرعت و هیجان بیشتری بخشیده بسیط 

دهندۀ رقت احساس ی چندین برابر جمالت خبریند كه نشانجمالت انشایعواطف درونی  به مخاطب دارد. 

به افعال مجهول نیز برای ایجاد شفافیت در شعر نسفی و به شکلی فراوانی كاربرد افعال معلوم نسبتشاعر است. 

كامالً آگاهانه صورت گرفته است. سیدا در بیان عواطف و رنجهای عمر خوی  فردی صریح و بیررده است، اما در 

كاربرد افعال ماضی نیز بدان معناست كه روزی و فالكت، فردی محتاط و دوراندی  است. مسبّبین این تیرهبیان 

در چین  اش و ازبین رفتن سخا و جوانمردی بسیار فکر میکند و حسرت میخورد. رفتهشاعر به گذشتۀ ازدست

یشترین بمیشود. در حوزۀ بالغی شناسانه دیده نحوی برخی از عناصر دستوری در شعر او نیز اغراض زیبایی

بسامد از آنِ تشبیهات محسوس است و این بدان معناست كه شاعر در پی عینیت بخشیدن به شعر خوی  است. 

در حوزۀ استعاره، تشخیص از هر دو نوع اسنادی و تركیبی باالترین بسامد را دارد. در میان صنایع بدیعی، تناسب 

ضمن اینکه برای بخشهای زبانی و بالغی، پنج نمودار بسامدی ارائه شده است.  و تمثیل بیشترین بسامد را دارند.

 سیّدا شاعری مبارز و مردمی است و در عهد خود بسیار تأثیرگذار بوده است. 

 

                                                      
 . 357، 356برای دیدن مشابه موارد فوق ر. ک. به صفحات: . 1
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 نویسندگان مشاركت
 گردآوری در پژوهشگر عنوان به پیمان منصوریآقای و  حمید طاهریآقای دكتر  حاصل كوش  مقاله این

 پژوهشگردو  هر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. میباشد نهایی متن تنظیم و هاداده

 .است بوده

 

 منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریه هیچ در اثر این كه مینمایند گواهی مقاله این نویسندگان

 تحقیق این .دارند رضایت و آگاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 گزارش مسئولیت. است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شده اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه طبق

 ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهده به پژوه  مالی حامیان و منافع احتمالی تعارض

 .میگیرند عهده بر را شده
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