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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  To know and analyze a poet's poems 
accurately, the most important method is to critique and evaluate the 
stylistics of his works. The subject of this article is the study of the style of 
Abhari nargesi Divan from in three linguistic, literary and intellectual levels. In 
this article, while specifying the poet's eloquence style, his influence on Saadi 
and especially Hafez is shown by mentioning numerous poetic evidences and 
also the position and importance of this poet's poetry in the field of poetry of 
the late ninth and middle tenth centuries is shown.
METHODOLOGY: The present study is a theoretical study that has been done 
by library research method. The study area is Nargesi Abhari Divan edited by 
Hamidreza Ghelichkhani, published by Rozaneh Publishing.
FINDINGS: Nargesi's poem is simple, fluent and free of cacosyntheten and 
metalepsis hyperbations. His style is voguie and the expression of secholar 
love and mentioning the exact details of this love is evident in his poem. His 
poetry is an imaginative rather than a rhetorically and a tangible simile is the 
main image of his divan. The sorrow of exile and moral concepts are other 
themes of his poetry that have a small presence in comparison with the main 
theme (secholar love). The stylistic signs of ninth and tenth century poetry are 
visible in his poetry.
CONCLUSION: The tendency to the vogue and necessity of accurate 
expression of the details of love is the reason for the poet to turn to language 
and simple and fluent expression in which tangible similes are one of the most 
important means of imagery. His passion from hafez has been following the 
poetic tradition of the time. The sorrow of exile in his poetry is due to his 
migration from his original homeland and moral concepts arising from his 
delicate poetic and human spirits. There is no novelty or initiative in his poetry 
and the poet himself does not claim it. Being tomb far away from home and 
contemporary of prominent poets is one of the reasons for his few fame.
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 چکیده:
برای شناخت و تحلیل دقیق اشعار یک شاعر، مهمترین شیوه، تدقیق و ارزیابی  زمینه و هدف:

شناسانۀ آثار اوست. موضوع این مقاله بررسی سبکی دیوان نرگسی ابهری، از سه ساحت سبک

ک سخنوری زبانی، فکری و ادبی است. در این مقاله كوش  شده ضمن مشخص كردن سب

شاعر، اثرپذیری او از سعدی و بویژه از حافظ با ذكر شواهد متعدد شعری نمایان شود و نیز 

 جایگاه و اهمیت شعر این شاعر در عرصۀ شعر پایان قرن نهم و میانۀ قرن دهم نشان داده شود.

شده ای انجام ای است نظری كه به شیوۀ مطالعۀ كتابخانهپژوه  حاضر، مطالعه روش مطالعه:

خانی است است. محدوده و جامعۀ موردمطالعه، دیوان نرگسی ابهری به تصحیح حمیدرضا قلیچ

 كه توسط نشر روزنه منتشر شده است.

شعر نرگسی، ساده و روان و عاری از تعقیدات لفظی و معنوی است. سبک او وقوعی  ها:یافته

مشهود است. شعر او  است و بیان عشق مجازی و ذكر جزئیات دقیق این عشق در شعر او

تصویری است تا بدیعی و تشبیه حسی اصلیترین ایماژ دیوان اوست. اندوه غربت و مفاهیم 

اخالقی از موضوعات دیگر شعر اوست كه در قیاس با موضوع اصلی )عشق مجازی( حضور 

 های سبکی شعر قرون نهم و دهم در شعرش نمایان است.كمرنگی دارند. نشانه

  به شیوۀ وقوع و اقتضای بیان دقیق جزئیات عشق، دلیل روی آوردن شاعر گرای گیری:نتیجه

به زبان و بیان ساده و روان است كه در آن تشبیهات حسی از مهمترین ابزارهای بیانی است. 

اثرپذیری او از حافظ مثل اكثر شاعران قرن نهم و اوایل قرن دهم به پیروی از سنت شعری 

در شعرش ناشی از مهاجرت او از موطن اصلی و مفاهیم اخالقی  زمانه بوده است. اندوه غربت

برخاسته از روحیات لطیف شاعرانه و انسانی اوست. در شعر او تازگی و ابتکار دیده نمیشود و 

و همعصر بودن با شاعران برجسته دالیل گمنامی  گوریغریبخود شاعر هم مدعی آن نیست. 

 اوست.

  

 4344مهر  67 :دریافت تاریخ  

 4344آبان  35:  داوری تاریخ   

 4344آذر  44: اصالح تاریخ   

 4344دی  35: پذیرش تاریخ   
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 مقدمه
ق( از نجبا و شیخزادگان ابهر، شاعر و  439، فوت: سمرقند 979ابهری )تولد: ابهر  اهلل نرگسیموالنا قدرت

-457ق(، شاه اسماعیل اول صفوی ) 446-979محتسب دورۀ صفوی است كه معاصر با سلطان حسین بایقرا )

وجود  ق( بود. امروزه دیوان شعری از او به یادگار مانده كه با 491-435ق( و شاه تهماسب اول صفوی ) 435

ها به نام او ضبط شده و این ابیات در متن چاپی دیوان دیده نمیشود، میتوان گفت كه دیوان ابیاتی كه در تذكره

ها ابیاتی از او را خانی( كامل نیست. نیز در تذكرهحاضر با وجود كوش  ارزندۀ مصحح آن )حمیدرضا قلیچ

دارد كه مؤید این است كه نسخ دیگری از اشعار این  میتوان دید كه در ضبط با نسخۀ ویراستۀ مصحح تفاوتهایی

های های دول مجاور میتواند باشد كه مصحح به آنها دسترسی نداشته است. در اغلب تذكرهشاعر در كتابخانه

ذكر مختصری از  هفت اقلیمو  تحفۀ سامی، مجالس النفائسمانده از اواخر قرن نهم و دورۀ صفویه چون باقی

اه با منتخبی از اشعار او دیده میشود. در تحقیقات نیم قرن اخیر نخست عبدالرسول خیامرور نرگسی ابهری همر

( به ذكر نام چند كتاب كه ذكری در آنها از نرگسی ابهری رفته، اقدام 469 ص :6 )ج« فرهنگ سخنوران»در 

شاعر، تذروی ابهری،  ، تألیف احمد گلچین معانی در ترجمۀ حال خواهرزادۀ«كاروان هند»كرده است. در كتاب 

، ذكری از او نیست. «مکتب وقوع در شعر فارسی»نامی از نرگسی هم آمده است؛ اما در اثر دیگر گلچین معانی، 

مانده از این شاعر را به كمک ش  نسخۀ خطی )یک نسخه ناخوانا بوده( تصحیح خانی دیوان باقیحمیدرضا قلیچ

ه است كه در این مقدمه، زندگینامۀ شاعر عمدتاً برگرفته از چاپ كرد 4374ای كوتاه در سال و با مقدمه

هایی است كه پیشتر ذكر آن گذشت؛ چون از متن اشعار اطّالعی از حیات شخصی شاعر استخراج نمیشود. تذكره

همچنین مطالب كوتاه و نه كامل در ذكر صنایع ادبی بکاررفته در شعر این شاعر و نیز مضامین غزلیات او در 

ای كوتاه به ابتدای دیوان افزوده است. همین یگانه مندرج است، البته بدون تعلیقات. سعید بداغی مقدمهادامه 

 چاپ دیوان اساس پژوه  در این مقاله است.

شناسی بلحاظ گسترۀ بحث دقیق و استنتاج بسامدی، دقت و موشکافی، بررسی در میان انواع علوم ادبی، سبک

نثور، ورود محققانه به پیکرۀ اثر و بررسی زبانی، محتوایی و ادبی آثار ادبی از همۀ جوانب یک اثر منظوم و م

شناسانۀ آثارشاعران و نویسندگان، درک اهمیت و جایگاه ویژه برخوردار است؛ بطوریکه بدون بررسی سبک

ین امر درست، منطقی و كامل و دربرگیرندۀ همۀ جوانب اثر ممکن و میسّر نمیشود. در باب شعر نرگسی هم ا

شناسانۀ دیوان از سه ساحت زبانی، فکری و ادبی، شناخت دقیق واقعیت و موضوعیت دارد كه بدون بررسی سبک

پذیر نخواهد بود و همین واقعیت است كه ضرورت تدقیق و استلذاذ از بوطیقای این شاعر قرون نهم و دهم امکان

 شناسانه در دیوان او را موجّه میسازد.سبک

زبان شعر نرگسی، ساده، طبیعی و فاقد تعقیدها و تکلفات معنوی و لفظی است. سبک شاعری او سطح زبانی:  

چون سبک شاعران قرن نهم بویژه در  در كل پیروی از سبک شاعران اواخر قرن نهم و سرتاسر قرن دهم است.

ذا این تأثر هم در غزل كه قالب شعری غالب دیوان اوست، پیروی از اسلوب شاعری حافظ و بعضاً سعدی است؛ ل

های آن میتوان به افزای  تعداد غزلها، تلطیف زبان و سادگی و غزلیات نرگسی مشهود است؛ كه ازجمله نشانه

كاربرد، عدم استفاده از قوافی نادراالستعمال و نبود تنوع اوزان اشاره روانی آن، عدم استفاده از اوزان ثقیل و كم

ب هرات )البته مقارن سلطنت سلطان حسین بایقرا(، كه در شعر آنان كرد. بطوریکه مثل اكثر شاعران مکت

استفاده از بحرهای متقارب و رمل در غزل دیده میشود، استفادۀ بیشتر از بحر رمل در غزل نرگسی هم بچشم 

(. در زبان شعر او حتّی الفاظ قدیمی، نادر و 344 میخورد )نک: مکتب هرات و شعر فارسی، نصیری جامی: ص
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شمار دیده نمیشود. اما بلحاظ بیان ماوقع بین عاشق و معشوق، زبان نوس برای اهل زبان جز در موارد انگشتنامأ

 ساده، عشق به جمال بشری و بیان دقیق جزئیات و رموز عشق سبک او وقوعی هم هست.

ل در شناخت های مرسوم و متداوتحلیل نظام موسیقیایی ازجمله شیوهالف: سطح آوایی )نظام موسیقیایی(:  

و بحر(، موسیقی  و بررسی سبک شعر است. نظام موسیقیایی در شعر فارسی از سه ساحت موسیقی بیرونی )وزن

آرایی و قافیۀ درونی( قابل تدقیق و كناری )قافیه و ردیف( و موسیقی درونی )انواع جناسها، تناسبها، تکرارها، واج

 تحلیل است.

مانده از نرگسی، تنوع اوزان و بحور مورداستفادۀ او د غزلها و ابیات باقی: در مقایسه با تعداموسیقی بیرونی 

بسیار كم است. عمدۀ غزلهای او در بحر رمل ساخته شده است. در غزل از اوزان پركاربرد، گوشنواز و موسیقیایی 

رهای بکاررفته استفاده كرده است كه همین امر موسیقی بیرونی شعر او را مترنّم ساخته است. بسامد آماری بح

 55غزل، بحر هزج  43غزل، بحر مضارع  44 بحر مجتث غزل، 446در غزلهای شاعر بدین قرار است: بحر رمل 

 غزل. 4غزل، بحور رجز و متقارب هركدام 

: نرگسی به سادگی و روانی كالم گرای  دارد و این نکته در استفاده از قوافی و ردیفهای ساده موسیقی كناری 

اند، نات و التزامهای بیجا در قافیه و استفاده از واجهای پركاربرد كه در حرف رویّ متجلی شدهو دوری از اع

 45حرف ن= غزل، 47حرف ر= نمایان است. آمار الفبایی استفاده از حروف تهجّی در حرف رویّ اینگونه است:

 كه مشاهده میشود،همانگونه  غزل. 49حرف ه= غزل، 64حرف م= غزل، 69حرف د= غزل، 15حرف الف= غزل،

 سه فقره از قوافی غزلیات محجوب است. حرف تهجّی سروده شده است. 4 عمدۀ غزلیات شاعر در

ردیفهای  بسامد استفاده از ردیف فعلی در آنها بیشتر است. بیشتر شعرهای او مردّف بوده و از منظر ردیف، 

بسامد ردیفهای  ترنم خاصی به شعر میبخشند.نوازند و با تکرار خود در پایان ابیات غزلیات او كوتاه و گوش

ردیف  شعر، 66 ردیف صفت شعر، 67 ردیف ضمیر شعر، 447 ردیف فعلی بکاررفته در غزلیات به شرح زیر است:

 از دست رقیب )غزل» (،66 )غزل «ای خود راكرده» ردیفهای شعر. 43 شعر و ردیف اسمی 66 ضمیر+حرف

ردیفهای طوالنی شعر ( 457 )غزل« چه كند كس» و( 455 )غزل« ا بسما ر» (،435 )غزل« او كه بود» (،53

و ( 97 غزل) تکرار قافیه (،57 غزل) ایطاء خفی (،13 غزل) ایطاء جلی نرگسیند. تمامی انواع عیوب قافیه ازقبیل:

دیوان او  اما فاحشترین ایراد قافیه در غزلیات او كه چندین جای در شعر او دیده میشود.( 44 قافیۀ معموله )غزل

طوریکه  بنظر میرسد شاعر این عیب قافیه را چندان فاح  و زننده نمیدانسته؛ تکرار بیجای قافیه است. هست،

 قافیه را عیناً تکراركرده است: در بیت مطلع چند غزل،

 (457 غزل همان:) من و عشق تو شکایت چه شکایت باشد/    من نه آنم كه مرا از تو شکایت باشد

 (444 غزل همان:) الهی سرخرو بادا همیشه خنجر تیزش/    خالصی داد ما را خنجر تیزشز جان كندن 

كه در چند غزل در ابیات  این عیب قافیه را از دید نقد میتوان واردترین ایراد موسیقیایی بر شعر نرگسی دانست

 میانی و پایانی، شاعر مرتکب شده است. آغازین،

نغمۀ حروف و انواع تناسبها كه از عوامل مؤثر در  تکرار، لفظی مثل جناس،انواع صنایع بدیع  :موسیقی درونی 

با این توضیح كه آنچه از اینگونه صنایع در شعر  در شعر نرگسی دیده میشود؛ غنای موسیقی درونی شعر هستند،

تعمّدی در  معموالً به اقتضای بافت طبیعی و بالغی سخن و طبیعت شعر او بوده و شاعر هیچگونه او بکار رفته،

 و اساس آن بر روانی، سرایی استنرگسی نیز بسبب سبک خاص خودش كه وقوع بکارگیری آنها نداشته است.
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معموالً به رعایت تناسبات لفظی اصراری  سادگی و لطافت كالم است و انتقال صریح معنی به شنونده و مخاطب،

 كر است:الوصف تناسبات لفظی زیر در شعر او قابل ذمع نشان نمیدهد.

 (33 غزل همان:) ز بیم خوی او آهسته آنجا مینهم پا را /    آن نازنین گردم حریم حرمتچو بر گرد  :جناس

 (35 غزل همان:) آنجا هزاربه حال خود نمیبینم یکی را از  /    آنجازار سر كوی  كه هر سو بیخودی افتاده 

 (41 غزل همان:) قارون است گنجز فقر ترا به كنج كه /    ز كنج فقر منه نرگسی قدم بیرون

 غزل همان:) واهم كردخكه قوت روح از آن آب و دانه  /    اکخ  نرگسی برم در خال رخ خیال نغمۀ حروف:

455) 

 همان:) خود را شب به روز آرم یا ربنمیدانم چسان /     خود را شب یا رب به گردون میرسانم شب همه :تکرار

 (67 غزل

 (655 غزل همان:) خود دیار خوی  كنم از در دیاررو  /    ا عزتی نمانددوست مردر دیار چون 

 اختصاصات آوایی شعر نرگسی كه در شعر اكثر معاصرین او هم دیده میشود به قرار زیر است: :مختصات آوایی 

 (.54 غزل) گنه (،14 غزل) كوته (،64 و 9 غزل) آگه تبدیل مصوت بلند به كوتاه:

 (.14 غزل) خطی (،41 غزل) رد (،41 غزل) قد تخفیف مشدد:

 (.46 غزل) لعل شکّربار تشدید غیرمشدد:

 (.44 غزل) فزود (،454 غزل) ستاده (،15 غزل) فتاده حذف الف از آغاز كلمات:

 (441 غزل) لیکن (،4 غزل) عقبی دنیی، (.14 غزل) ایمن اماله یا ممال:

ها دیوان نرگسی قابل شناسی واژهازلحاظ سبک ها(:شناسی واژهشناسی لغوی یا سبکسبک) سطح صرفی ب: 

هرچند كه بیشتر كلمات و تركیبات بکاررفته در دیوان این شاعر كلمات و تركیبات رایج و  تأمل و بررسی است.

مع الوصف نه بصورت گسترده و  متداول زبان فارسی عصر اوست كه در زبان فارسی امروز هم دیده میشود.

 آید:یر در شعر او بچشم میتعمّدی ویژگیهای صرفی ز

 خلید (،451 غزل) سموم (،461 غزل) توسن (،449 غزل) (، زنار445 غزل) درای :استعمال لغات نادر و كهن

را شاید بتوان كلمۀ برساختۀ این شاعر دانست كه در شعر شاعران « ناکنشئه» از مصدر خلیدن. (:693 غزل)

 ک بار در شعرش بکار رفته است:این واژه ی همعصر و همسبک او دیده نمیشود.

 (445 غزل همان:) ناک شدمبدار می كه به دور تو نشئه/     هزار شکر كه در دست تست جام مراد

 ترک: ( اشاره كرد.34 غزل) خدنگ و یغما (،3 غزل) های ترکازجمله میتوان به واژه :استعمال لغات تركی 

« توروک» یا« توركو» های اورخون بصورتنخستین بار در كتیبهآلتایی دارد و -این واژه خاستگاه تركی/ اورال»

نیرو /  دربارۀ اشتقاق و معنای این كلمه نظریات مختلفی هست كه از آن میان میتوان به معانی: آمده است.

از  خدنگ: (.456آیدنلو: ص )آذربایجان و شاهنامه،« وابسته به دولت/ تبعه اشاره كرد بوجود آوردن، نیرومند،

 شناختی زبان فارسی(.فرهنگ ریشه) تركی مأخوذ است اصل

( در 63 غزل) خوش ،vat  ( در پهلوی41 ، بد )غزلhū,hūp,xūp( در پهلوی 34 خوب )غزل :لغات پهلوی 

( در 34 ، زنده )غزلxōn,xūn ( در پهلوی4 خون )غزل ،xvāp در پهلوی( 43 خواب )غزل xvaš پهلوی

 ,sag ( در پهلوی4 سگ )غزل ،zōr ( در پهلوی459زور )غزل  ،zūt هلوی( در پ454 زود )غزل zindakپهلوی 

sak،در پهلوی . آهو در معنای غزال  āhūk ،در پهلوی و نیکو در معنای خوب و زیبا nekog: 

 (643 غزل همان:) كیم من و چه كسم كزمن احتراز كنی/    خصالای ز من ای آهوی خجستهرمیده
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 (65 غزل همان:) كی نماید بد اگر پوشیده داری ری  را/     یکو نموددر قبای او رقیب بد درون ن

 چهار بصورت چار: :تلفظ خاص اعداد

 (474 غزل همان:) چشم بد دور كه حسنت به كمال است امسال/     ساله شدی و چو مه چاردهیچارده

 ل شعری عصر(:نه تعمداً بلکه به پیروی از سنّت متداو) استعمال لغات عربی بجای لغات فارسی

 (674 غزل همان:) ایكز چراغ كلبۀ من شمع روشن كرده/    خود دور باش معمورۀامشب ای همسایه از 

 (694 غزل همان:) چون نیست در زمانه ز اهل وفا كسی/     چشم وفا نرگسی مدارابنای دهر ز 

 (644 غزل ان:هم) باد ترا ارزانی ملک بقاتا ابد /     بخشتیافتم زندگی ای از نفس جان

 استعمال مصادر عربی بطرز صحیح
 (643 غزل دیوان نرگسی،) میان نیک و بدان به كه امتیاز كنی /    رقیب را و سگ خویشتن یکی مشمر

 (59 غزل همان:) تا هست نیک و بدی در مقابل است /    نمیکنم شکایتو شکر  هجرو  صلاز و

 (463 غزل همان:) كند حسن وجهبه  عرضتو  دمتخدر /    تو آنچه به رویم رسیده است فرقت از

در غزلیات و اشعار نرگسی نحو زبان بدرستی رعایت شده است و عدول از  از حیث نحوی، :سطح نحوی ج: 

و این امر متأثر از سبک شاعری عصر اوست و در  شمار در آنها دیده نمیشود؛قواعد دستوری جز بندرت و انگشت

كه در آن تمركز بر  جمالت اشعار او تحت تأثیر سبک شاعری او، هم بچشم میخورد. شعر اكثر شاعران معاصر او

كوتاه و نزدیک به  ترین و كوتاهترین وجه مدنظراست،بیان جزئیات عشق مجازی بین عاشق و معشوق به ساده

یار كم جابجایی عناصر دستوری و عدم رعایت ترتیب دستوری اجزای جمله در آنها بس منطق نثری زبان است.

باوجوداین ویژگیهای نحوی  است كه همین امر سبب شده شعر او روان و عاری از تعقیدات لفظی و معنوی باشد.

 آید:زیر در شعر او بچشم می

 :استمرار« ی» استعمال

 (54 غزل همان:) گر نمیبودی ز عشق الله رخساری گذر /    كی ز جور پندگویان رو به صحرا كردمی

 (695 غزل همان:) نکردی و بایستی (،64 غزل ان:هم) بردی و نبودی

 شدن در معنای رفتن و نمودن در معنای بنظر رسیدن: :استعمال افعال در معنای اصلی

 (414 غزل همان:) آیداین چه حال است كه پی  تو بسی می/     نرگسی با همه آمدشد خود كم كرده

 (54 غزل همان:) نالۀ جانکاه امشبمیشود گر نکنی /     نرگسی برسر بالین تو آمد جانا

 (614 غزل همان:) در چشم من غریب نمود از كجاست این  خوش آنکه با سگان خودم دید یار و گفت

 (644 غزل) اهلل اهلل ،(657 غزل) قطرهقطره (،95 غزل) چشمهچشمه ساخت قید با تکرار بیفاصلۀ كلمه:

 (.634 غزل) میخور (،454 غزل) میکن (،56 غزل) میباش :كاربرد فعل امر با پیشوند استمرار

 (.646 غزل) جوی (،34 غزل) جلوه ده (،79 غزل) گشا «:ب» كاربرد فعل امر بدون

 پی توان بردن (،635 غزل) نمیتوان بودن (،414 غزل) توان بودن :بصورت مصدر( تابع) كاربرد فعل دوم

 (.96 غزل)

 نتوان داشت (،61 غزل) نتوان یافت (،63 غزل) بست توانی :بصورت مصدر مرخم( تابع) كاربرد فعل دوم

 (.34 غزل)
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 با فعل مثبت:« هیچ» استعمال

 (634 غزل همان:) بهانه جستن و از كس به هیچ رنجیدن /    طریق اهل وفا چیست هیچ میدانی

 همان:) مرامیکشد آن كینه چو امروز یا فردا  /    هر روز از روز دگر بی  است كین  با من :جابجایی ضمیر

 (44 غزل

 (441 غزل همان:)  سخن به هیچ طریقی نمیرسد به من /     چنین كه از سخن پندگو گریزانم

جزو مختصات بارز  دو ویژگی نحوی در شعر نرگسی هست كه بندرت در شعر معاصرین او میتوان یافت و آن دو، 

 كه عبارتند از: نحوی غزلهای نرگسی است

 

 :ای یک فعلكاربرد دو قید پرسش بر

 (64 همان: غزل) كنم مهربان ترا چگونهبه خود  آیا /    من هرچه میکنم تو جفا كم نمیکنی

 (445 غزل همان:) كه آواز درای  نالۀ جانکاه من باشد /     ره برد بیرون آیا چگونه از این ره ساربان

 (435 غزل همان:) و كه بودنوشان حریف سرگران اوز قدح/    پی  او آیابرپا بود  كه دستاناز سبک

 

 استعمال فعل متعدی بدون مفعول صریح:

 (34 غزل همان:) تا نبینم آن گل رو را نبینمبه روی گل  /    نگردم گرد گلشن تا نگردم گرد كوی او

 (31 غزل همان:) رحمی كن و مرا مکن از خویشتن جدا/    ببینجانا به بیکسی و غریبی من 

 (414 غزل همان:) آیدننگ از دیدن هر خار و خسی می/    كه مرا بینمنبی تو سوی گل و شمشاد 

 

 (یموضوعات شعر) سطح فکری

عشق مجازی، اغتنام وقت و  موضوعات شعری او متنوع و قابل تأمل است. با درنظر گرفتن حجم دیوان،

طهارت و تقدیرباوری ثنای خاندان عصمت و  اشارات عرفانی، مفاهیم حکمی و اخالقی، اندوه غربت، شادخواری،

 موضوعات عمدۀ دیوان اوست.

 

 عشق مجازی
كه در آن بیان جزئیات دقیق عشق به زبانی ساده و  مندی او به مکتب وقوع،بلحاظ سبک خاص شاعر و عالقه

ای از دیوان شاعر را به خود اختصاص داده كه با تأثیرگذاری عشق مجازی حجم گسترده روان ركن اساسی است،

وصف جمال بشری او، شکوه از رقیب و گله از  خوارداشت شاعر دربرابر معشوق، ر كشیده شده است.خاص بتصوی

هجران و فراق و توصیف كوی معشوق و ذكر تنعم سگ كوی او  شکایت از بیوفایی معشوق، یار بابت سازش با او،

با  یشهای لفظی بیان شده است.سخن عمدۀ غزل اوست كه عاری از تکلفات و به زبان ساده و روان و به دور از آرا

این اشعار  -4عنایت به تصدّی سمت محتسبی وجود چنین غزلها در شعر او را به دو صورت میتوان توجیه نمود: 

صرفاً  شاعر هیچ تجربۀ خاصی در زمینۀ مهرورزی نداشته، -6محصول دوران قبل از پذیرش سمت مذكور است. 

شعر برای او  فضایی موزون و شاعرانه به سرودن این اشعار اقدام كرده، برای بیان احساسات و عواطف و زیستن در

ازجمله تحفۀ ) هابا عنایت به قول تذكره هدف نبوده بلکه ابزاری برای بیان عواطف در قالب نظم بوده است.

ابل دلیل نخستین ق چون شاعردر سالهای پایانی عمر و سکونت در هرات این منصب را پذیرفته،( 445 ص سامی:
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 4«واسوخت» سروده شده و شاعر خیلی كم به عرصۀ« سوخت» اشعار وقوعی او عمدتاً به شیوۀ تر است.پذیرش

آنجایی هم كه غزلهای او رنگ واسوختی به خود میگیرد، با زبانی نرم و مالیم و به دور از افراط و  وارد شده است.

و مثل اكثر شاعران این سبک و شاعر مبدع آن محتشم تندروی پس از شکوه از یار و گله از بیوفایی و تندخویی ا

در بیت سرسین غزل از اندیشۀ خود نادم گشته به اظهار رضایت و تمایل به یار روی ( ق 444 ف) كاشانی

 آورد:می

 یهههار مههها یهههار رقیبهههان جفاكهههار شهههده

 من چه بد كردم و از من چه گنه واقع شد

 نرگسههی از نظههرت دور نخواهههد خههود را

 

  چه كسی با چه كسان یار شده...اهلل اهلل 

 كه ترا آن سبب اینهمه آزار شده...

  گرچه در چشم عزیز تو بسی خوار شده

 (644 غزل همان:)                            

او در البالی ابیات غزلها با عنایت به فضای حاكم بر عرصۀ غزل و اینکه هر بیت میتواند مستقل و مجزا از ابیات 

به مضامین و مطالب دیگر هم  ارتباط با محور عمودی معنایی غزل،عی علیحده داشته باشد، بیدیگر موضو

قرار  اما این موضوعات جنبۀ فرعی داشته و تحت شعاع ركن اصلی غزل كه سخن عشق است، پرداخته است؛

 گرفته است.

 

 اغتنام وقت و شادخواری
و گاه غزلی را با همین مضمون اغتنام وقت و عدم اعتماد ا این موضوع هم از مطالب قابل توجه دیوان شاعراست.

 در اینگونه از غزلیات  رد پای تأثر او از حافظ شیرازی مشهود است: بر عمر و دنیای فانی شروع میکند؛

 بهههار بههی مههی گلگههون نمیتههوان بههودن

 انگیزچمن شکفت و گل و سبزه شد نشاط

 

 چو الله بی دل و پرخون نمیتوان بودن 

 ده كه محزون نمیتوان بودنبیار با

 (635 غزل همان:)                           

 كه یادآور مطلع غزل زیر از خواجه شیراز است:

 گههههل بههههی رخ یههههار خههههوش نباشههههد

 
 بههههی بههههاده بهههههار خههههوش نباشههههد 

 (443 غزل دیوان حافظ،)                     

 پایانی غزلها و ازجمله در ابیات مقطع است: اما عمدۀ مضامین مربوط به خوشباشی و شادخواری در ابیات

 نرگسی از كف منه چون الله جهام بهاده را

 
  ایبهر عشرت چون در این گلشن نشیمن كرده 

 (674 غزل دیوان نرگسی:)                 

 :اندوه غربت

)تاریخ نظم و نثر « بودند نرگسی با وجود اینکه از نجبا و شیخزادگان ابهر بود و پدران  از جایگاه ویژه برخوردار»

مثل اكثر شاعران و نویسندگان و هنرمندان عصر صفوی  (،335 ص :4 ج نفیسی، در ایران و در زبان فارسی،

 برای ارائه هنرخوی  باالختیار زادگاه خود را به مقصد امیرزادگان ترک تیموری ترک میکند و به شهرهای مرو،

دوست و هنرپرور بودند و همین انگیزۀ ن تیمور برخالف او همه فرهنگفرزندان و نوادگا هرات و قندهار میرود.

                                                      
 است. 310ص  ،ينگارش محمود فتوح «یصد سال عشق مجاز»هر دو اصطالح برگرفته از کتاب  -0
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بلحاظ طبع لطیف و روحیۀ حساس  اما شاعر پس از هجرت، بزرگی برای شاعران و هنرمندان برای مهاجرت بود.

و بطوریکه غربت و غریبی از كلمات و تركیبات رایج شعر ا تحمل اندوه غربت و درد جالی وطن نداشته، شاعرانه،

شاعر را بیشتر  تندخویی و گرای  معشوق به رقیب همراه میشود، این حزن آنگاه كه با بیوفایی، شده است.

 آزارد و شیرینی حیات را به كام او تلخ میکند:می

 داشتم صهدگونه عهزت در دیهار خویشهتن

 
 وه كه در غربت مرا عشق عزیزی خهواركرد 

 (49 غزل همان:)                                

 نیاسایند همراهان در آن منزل كهه مهن باشهم
 

  ز بس باران ابر چشم و بهرق آه مهن باشهد 

 (445 غزل همان:)                             

 

 مفاهیم حکمی و اخالقی
ارتباط با ابیات دیگر موضوعی با عنایت به ساختار غزل كه هر بیت آن میتواند جدا از محور عمودی شعر و بی

نظیر غزلهای حافظ شیرازی و شاید به تأثر از اسلوب غزلیات خواجه در غزلهای نرگسی هم  داشته باشد، جداگانه

 (،654 غزل) ناپذیریمفاهیم و موتیفهای اخالقی چون منت گاه سوای سخن اصلی كه حدیث دلدادگی است،

 غزل) ترک خودپسندی (،633 غزل) بیوفایی یاران و خویشان (،661 غزل) (، رازداری654 غزل) همت بلند

 (،646 غزل) آزاریبی (،646 غزل) رعایت ادب در ایام جوانی (،639 عدم همنشینی با بیمعرفتان )غزل (،634

 قطعۀ) اندیشی(، گریز از هوای نفس و عاقبت9 قطعۀ) ترک سفرۀ دونان (،1 قطعۀ) ترک دنیاپرستی و زردوستی

شینی و توصیه به آن كه شاعر در اواخر عمر اختیار كرده از ننیز عزلت و گوشه در شعر او دیده میشود.( 45

 مقوالت حکمی شعر اوست:

 دال بگریز از نیکان و همراههی مکهن بهد را
 نشینانی كه از سیل دو چشهم خهودخوش آن گوشه

 

 ای بنشین از اینها بگذران خهود رابرو در گوشه 

  وآمهد رابه روی مردمهان بسهتند راه رفهت

 (63 غزل همان:)                             

 تصوف و عرفان

بعضاً  هرچند سبک این شاعر وقوعسرایی و بیان عشق مجازی است، در حد كاربرد و ذكر اصطالحات این حوزه،

 غزل) ك رندان دردی (،44 غزل) فقر و استغنا نظیر: مصطلحات عرفا و متصوفه را چاشنی شعر خود كرده است،

 غزل) شیخ و زاهد (،55 غزل) رهروان طریقت (،36 غزل) مصال بر روی آب افکندن (،34 غزل) راه طلب (،67

(؛ اما نمیتوان او را پیرو یک سلسلۀۀ مشخص عرفانی بحساب آورد و 45 غزل) صحبت درویشان و بادۀ شوق (،56

بیت زیر  بارزترین كابرد آن در های حکمی و اخالقی است نه یک اندیشۀ مستقل عرفانی.بیشتر ناظر به جنبه

 است كه مضمون آن ناظر به حدیث نبوی است:

 (44 غزل همان:) شد مسخّر عالمی از تیغ استغنا مرا/  پادشاه ملک عشقم سرفراز تاج فقر

 (451 ص احادیث و قصص مثنوی، فروزانفر:) الفقر فخری و به افتخر كه ناظر است به مفهوم حدیث نبوی:

 شاید در حاشیه( دیده میشود.) در ابیات پایانی غزلهای تخلصدارش فضل به شعر و هنر خودش بعضاً :مفاخره 

 بینی توأم است:آمیز نیست و جای تعجب است كه در فقراتی حتی با تواضع و خودكممفاخرۀ او چندان اغراق

 شعر من است شهره در این شههر نرگسهی

 
 هرچنههد ز اهههل دانهه  و ادراک كمتههرم 

 (444 زلغ دیوان نرگسی:)                 
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 نرگسی نظم مرا حسن و ادای دگهر اسهت

 
 به كه تحسین كنهد آن سهرو قهد مهوزونم 

 (644 غزل همان:)                             

 تقدیرباوری
 شاعر بلحاظ مسلمان بودن، به باور تقدیر و قضای الهی و عدم شکوه و شکایت از آن تمایل نشان داده است:

 تز قسمت ازلهی نرگسهی شهکایت چیسه

 
 خموش باش و سخن از كهم و زیهاد مکهن 

 (637 غزل همان:)                              

 نرگسی چون رسد از خوان قضها روزی تهو

 
 غههم و شههادی تههو از انههدک و بسههیار مبههاد 

 (46 غزل همان:)                              

 ثنای خاندان عصمت و طهارت
 هرات و قندهار و نزدیکی به دربار امیرزادگان ترک تیموری، ابهر به مرو،در شعر نرگسی با وجود مهاجرت او از 

وزیر و  منصبی دیده نمیشود و او مروارید سخن پارسی را به پای هیچ امیر،مدح هیچ پادشاه و صاحب

شاعران و هنرمندان  هرچند در زمان او به دالیل عقیدتی و سیاسی رایج عصر صفوی، سرهساالری نریخته است؛

اما او فقط به ثنای  اند.زادۀ تیموری و مغولی سرودهاشعار مدحی برای امرای ترک دیار خود هجرت كرده، از

پرداخته و به همین جهت بنظر میرسد كه او پیرو مذهب رسمی عصرصفوی،  ع(،) و امام علی ص(،) رسول اكرم

 تشیع، است:
 نرگسی چون غرض مهن ز جههان آزادی اسهت

 
 محمهههد باشهههمبهههه كهههه در بنهههدگی آل  

 (444 غزل همان:)                             

 نرگسی تا رمقی هست ز جهان در تهن مها
 

  چون به جان بنهدگی شهاه والیهت نکنهیم 

 (661 غزل همان:)                             

 

 سطح ادبی
ش  و پنج بیتی  و هفت،قالب شعری غالب در دیوان او غزل است. غزلیات ا بیت،قطعه و تک جز معدودی رباعی،

عشق مجازی و توصیف جزئیات دقیق این عشق بین عاشق و  و الّا در چند مورد نادر تماماً تخلصدار است.

چون سبک شاعر وقوعی است، در غزل او تعابیری چون كوی معشوق،  معشوق موضوع اصلی غزلیات  است.

فراق و  وصف دقیق جمال و اندام یار، شوق،خوارداشت عاشق در برابر مع سگ كوی معشوق، رقیب، جفای یار،

بی  از شصت بار در دیوان او تکرار شده « سگ»واژۀ  هجران و دوری از وطن براثر عشق نمود بیشتری دارد.

كار به جایی میرسد كه غزلی را با واژۀ  نرگسی خود را سگ كوی معشوق دانسته، در خوارداشتی شاعرانه، است.

 سگ شروع میکند:

 و نهههداریم آشهههنای دگهههرسهههگ تهههوایم 

 
 نمیهههرویم از ایهههن آسهههتانه جهههای دگهههر 

 (414 غزل همان:)                             

كاربرد واژۀ سگ در غزلیات این شاعر و اكثر شاعران مکتب وقوع بقدری است كه از دید برخی محققان بخ  

و سیر  417 ص یارشاطر: عهد شاهرخ، شعر فارسی در) نامید« سگیه» قابل توجهی از غزلهای این عصر را میتوان

حتی  است،« رقیب و غربت»های پركاربرد دیوان او بعد از سگ از واژه (.434 ص شمیسا: غزل در شعر فارسی،

 «:در غربت» و غزلی دارد با ردیف« از دست رقیب» شاعر غزلی دارد با ردیف



 454/ تحلیل سبکی دیوان نرگسی ابهری

 

 از تو دل غمگین و مهن ناشهاد از دسهت رقیهب

 
 د از دسههت رقیههبآه از دسههت تههو و فریهها 

 (53 غزل همان:)                              

 تههنم ز عشههق تههو از پهها فتههاد در غربههت
 

 مههرا غریههب غمههی دسههت داد در غربههت 

 (51 غزل همان:)                              

ک تازه در غزل او نوآوری و ابتکاری دیده نمیشود و خود شاعر هم هیچ جای اشعارش مدعی داشتن طرز و سب

 تعابیر و كلمات غزل او تکراری است و در شعر شاعران همعصر او در قرن دهم هم مندرج است. تصاویر، نیست.

كه در شعر شاعران قرون نهم و دهم هست در شعر او هم نمایان « گفتمان حافظی»تأثر پروضوح از شعر حافظ و 

ها و تركیبات غریب و نامأنوس و واژه ر پذیرفته است.نیز از سعدی شیرازی البته نه به اندازۀ حافظ هم تأثی است.

كه از حیث موضوعی بر عرصۀ غزلیات شاعر سیطره  سوای عشق مجازی، دور از ذهن در شعرش وجود ندارد.

از موضوعات رایج در شعر اوست. مکتب  اغتنام وقت و خوشباشی، اندوه غربت، مفاهیم حکمی و اخالقی، دارد،

سالۀ شاعر را پوش  میدهد و غزلسرایان آن بیشتر ست و ثلث اول از زندگی شصتهرات كه مکتبی هنری ا

اما در شعر  شاعران هنرمند یا هنرمندان شاعرند و در غزلشان اصطالحات مربوط به خطاطی و تصویرگری هست،

او « احتساب» تنرگسی چنین نیست و او غزلی دارد با نماز و روزه و آداب آنها كه شاید بتوان آن را متأثر از سم

 دانست كه در اواخر حیات در هرات متصدی آن بوده است:

 نمههاز و روزه دو تهها كههرد سههرو نههاز تههرا

 درپهیسهجود پهی ركوع لحظه بهه لحظهه،

 ای هرگههزوضهو بهه سههیل سرشهکم نکهرده

 

 خدا قبول كند روزه و نماز ترا 

 مباد رنجه كند سرو سرفراز ترا

 سبب چه بود از این آب احتراز ترا

 (69 غزل همان:)                               

عشق مجازی و تقدیرپذیری دو موضوع این رباعیات  چهار رباعی هم در دیوان شاعر دیده میشود. بجز غزلیات، 

های اخالقی و عشق هجده قطعه و تک بیت هم جزو اشعار این شاعر در دیوان  ضبط شده است كه مقوله است.

 مصحح سجادی هر چهار رباعی دیوان نرگسی در دیوان خاقانی، ر آنها هم مشهود است.زمینی چونان رباعیات د

اشتباه وارد هم آمده است كه مشخص میشود این رباعیات از خاقانی است و به( 741،745،764،733 صص)

 دیوان نرگسی شده است.

مجاز و كنایه در شعر نرگسی  اره،استع انواع مختلف ابزارهای بیانی در شعر از قبیل تشبیه، :ابزارهای بیانی 

او در ساخت تصاویر  بچشم میخورد كه اغلب همان تصاویر رایج شعری در شعر شاعران همعصر و پی  از اوست.

عمدۀ تشبیهات او از نوع مفرد و حسی است و تشبیه خیالی و  شعری بی  از همه از تشبیه بهره جسته است.

به كه مشبه در مواردی كه مشبه از امور ذهنی و معقول است، ود.انتزاعی در شعرش الّا بندرت دیده نمیش

از امور محسوس و عینی است و همین امر درک و دریافت تشبیهات او را تسهیل  مهمترین ركن تشبیه است،

اجزای بدن معشوق و شهر و  آالت موسیقی، عناصر چهارگانه، حیوانات، ابزارها،رزم اشیاء محیط زندگی، میبخشد.

 را تشکیل میدهند.( بهمشبه) ا و بیابان و صحرا هردو سوی تشبیهات او و گاه یک طرف از طرفین تشبیهروست

تشبیه از نوع مرسل مفصل  تشبیهات  گاه ساده و ابتدایی است كه در آن وجه شبه و ادات تشبیه ذكر شده،

 تصاویر اغلب غناییند: است و بلحاظ سبک وقوعسرایی شاعر،
 شفته و درهم مک  از مهنمشو چو زلف خود آ

 
  اگههرگفتم پریشههانی وحههال درهههم خههود را 

 (65 غزل همان:)                              
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 چو مهوم نهرم شهده نرگسهی دل سهخت 
 

 همههین بههس اسههت اثههر آه جانگههداز تههرا 

 (69 غزل همان:)                              

به ساختن تشبیه با آالت و اصطالحات موسیقی تمایل نشان  اما بندرت از تشبیه جمع و مفروق استفاده كرده،

 داده است:

 همه در چنگ فهراق تهو بنالنهد چهو عهود

 
 نرگسههی نغمههۀ دلسههوز اگههر سههاز كنههد 

 (466 غزل همان:)                             

 ز من كه نشهتر غهم خهورد بهر رگ جهانم

 
 گشهته میکهنم فریهادچو چنگ با تن خهم 

 (44 غزل همان:)                                

تشبیه از فرم ابتدایی خارج شده و صورت ادبیتر به  وجه شبه و ادات تشبیه حذف شده، در بیشتر تشبیهات او،

هرچند در تشبیهات  تازگی و نوآوری دیده نمیشود، برخی تشبیهات  به مرز ابتکار و خالقیت  خود گرفته است.

 در دو بیت زیر: ازجمله تشبیه ؛دلنشین و چشمنوازند نزدیک شده،

 دلی صدپاره را دادم به چشم كافرش آخهر

 
  به آن ظالم مسلم داشتم این شهر ویران را 

 (6 غزل همان:)                                

 خیال  را بسهوی خانهۀ دل دادم از دیهده

 
  بلی هرجا صفا بهی  اسهت بنشهانند مهمهان را 

 همان()                                         

در ساختن اضافۀ تشبیهی است و این تشبیه در  مهارت بیشتر شاعر چونان شاعران همسبک و همعصر خودش،

 غزل) لوح سینه و نقد جان ازقبیل: برخی اضافات تشبیهی او قابل تأملند، شعر او بیشترین بسامد را داراست.

 بادپای عشق (،53 غزل) تیغ ستم (،14 غزل) لشکر اندوه (،17 غزل) معمورۀ تن (،14 غزل) تحفۀ جان (،35

جویبار  (،61 غزل) گرداب مالمت (،44 غزل) محنتخانۀ دنیا (،44 غزل) شهر نامرادی و دیار كامرانی (،45 غزل)

 سموم حادثه و ابر كرم و رشتۀ جان (،3 غزل) شعلۀ آه (،444 غزل) گل جنون (،47 غزل) دیده و نخل آرزو

گاه  (.654 غزل) مصر عشرت (،664 غزل) تار تعلق (،43 غزل) شهر عدم (،475 غزل) رخ  جفا (،451 غزل)

 چهار اضافۀ تشبیهی تقریباً تمام فضای بیت را به خود اختصاص داده است:

 (47 غزل همان:) بار دردو آورده  آب حسرت  خوردست نخل آرزومن  جویبار دیدۀاز        

تاز عرصۀ تصویر در غزلیات شاعر تشبیهات حسی است كه میتوان آن تر است و یکهبسامد استعاره در شعر او كم 

استعارات او بیشتر از نوع  دانست. را متأثر از سبک وقوعسرایی، كه اساس در آن بیان سادۀ عشق مجازی است،

بوط به این استعارات مربوط به معشوق است و بعضاً مر مصرحه است و بلحاظ غزل بودن شعر و غنایی بودن آن،

 دنیای ناپایدار مادی و عاشق گرفتار هجران:

 پیهدا شهد گنج حسنمیان خلق چهو آن 

 
 هههزار تفرقههه در عههالم خههراب انههداخت 

 (55 غزل همان:)                                

 بههازآ كههه در فراقههت عمــر جــاودانیای 

 
 نههابودنم ز بههودن صههد بههار خوشههتر آیههد 

 (434 غزل همان:)                             

 متأثر و یادآور این بیت خواجۀ شیراز است:( معشوق= عمر جاودانی) كه این تصویر اخیر

 من پیرسهال و مهاه نهیم یهار بهی وفاسهت

 
 بر من چو عمهر میگهذرد پیهر از آن شهدم 

 (364 غزل دیوان حافظ،)                     
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 ه:استعارات مصّرحه برای دنیای فانی و عاشق غریب گشت

 ویرانممههن آن جغههد خانههه خرابهههدریههن 

 
 كههه بههاد تفرقههه بههرهم زد آشههیان مههرا 

 (9 غزل همان:)                                  

 دیهرخوش آن رندی كه تها باشهد در ایهن 

 
  كنهههد چهههون شهههمع روشهههن انجمهههن را 

 (6 قطعۀ همان:)                                

 ایههمكههه تههار تعلههق گسسههته دامگهههزیههن 

 
 ایمسررشههتۀ امیههد بههه دسههت تههو بسههته 

 (664 غزل همان:)                             

 جههدایم از وطههن و یههک رهههم نمیررسههی

 
 در ین شهر حال تو چونسهت غریبكه ای  

 (41 غزل همان:)                                

 

 ده میشود:آمیزی است كه یک فقره در شعر او دیحس از فروع استعارۀ مکنیه،

 نمیههرویم ز طههوف درت بههه گشههت چمههن

 
 ایم همهههشههنیده بههوی محبههتكههه از تههو  

 (673 غزل همان:)                           

 ماكان و جنسیت مجازهای زیر قابل ذكرند: ازجمله به عالقۀ ظرف و مظروف، تعداد مجاز هم در شعر او كم است،

 ام از دسهت رقیبهانغهم خهوردهساغر صد 

 
 س كه از دست تو یک جرعه نخهوردمافسو 

 (97 غزل همان:)                              

 چههو نرگسههی بههه در از خانههه آمههدم تشههنه

 
 شههدم آب تههاکبههه بههاغ رفههتم و جویههای  

 (445 غزل همان:)                             

 سههگان او ز سههفالخههونی كههه میخههورم 

 
 ای است كه از جام زر خهورمخوشتر ز باده 

 (449 غزل همان:)                             

 سر خاک شد بهه راه تهو ای سهیمتن مهرا

 
 زیسههتن مههرا سههردیگههر نمانههد بههی تههو  

 (33 غزل همان،)                                

ر كنایات او از نوع ایما و اشاره است و رمز و تلویح د اما مثل تشبیه، بسامد كنایه در شعر او چشمگیر است.

الفهم است و از ابتدا تا انتهای دیوان به تفاریق بکار برده شده لذا كنایات او زودیاب و سهل شعرش دیده نمیشود؛

 است:

 تا بمیرم ای طبیهب در كار من كنشربتی 

 
  چههون دوایههی نیسههت درد روزافههزون مههرا 

 (4 غزل همان:)                                

 نههد مههنبههه خوبههان پریههرو پدرنمیگیههرد 

 
  چههون همههه افسههانه پندارنههد افسههون مههرا 

 همانجا()                                        
 از آب دو چشم نرگسهی ای گهل بیفشان دامن

 
  كه دارد سیل اشکم تازه و تر بهاغ عهالم را 

 (4 غزل همان:)                                

 غزل) علم كردن (،97 غزل) انگشت گزیدن (،64 غزل) درگرفتن (،47 غزل) دست دادن (،4 غزل) بر باد دادن

 (،49 غزل) قدم از فرق ساختن (،14 غزل) آب به روی كار آوردن (،449 چین بر جبین انداختن )غزل (،665

 و... .( 49 غزل) آب آتشین (،635 غزل) انگشت نهادن
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زلهای  را ترنم خاصی بخشیده كه موسیقی غ هم چاشنی غزلیات اوستآهنگ و گوشنواز تركیبات خوش

 (،44 غزل) آبادعالم خراب (،44 غزل) پادشاه ملک عشق (،45 غزل) حسن گلوسوز ازجمله میتوان به: است،

 غزل) زهر چشم تلخ (،445 غزل) آب زالل وصل (،446 غزل) همای شب وصل (،455 غزل) مالزمت غایبانه

بزم دلگشای  (،445 غزل) غبار كشور هستی (،444 غزل) بار محنت هجران (،434 غزل) صد كوه غم (،465

 ( اشاره كرد.445 غزل) شب تاریک فراق و روشنی صبح وصال (،445 غزل) وصال

راستی  سادگی سخن، سرایی،بدیهه با عنایت به سبک شعر وقوعی كه در آن گزارش حال، :صنایع بدیعی 

 صد سال عشق مجازی،) ۀ سخنوری استبیان جزئیات عشق و عشق به جمال بشری جزو اصول ششگان سخن،

پردازی ترجیح دارد و شعر او تصویری است تا (، در غزلیات او گرای  به معنا و مفهوم بر لفظ431فتوحی: ص 

 اما عاری از بدیع لفظی هم نیست. به همین دلیل در شعر او صنایع معنوی بدیع بر صنایع لفظی میچربد؛ بدیعی.

از دیگر صنایع  غمۀ حروف كه در بحث موسیقی درونی پیشتر به آن پرداخته شد،سوای اقسام جناس، تکرار و ن

 در شعرش اشاره كرد: بدیع لفظی میتوان به ردّالقافیه و طردوعکس

 

 زار مرابه خون نشاند تماشای الله/    مرا اشکبار فتاد سوی چمن چشم :ردّالقافیه

 (44 غزل همان:) مرا اشکبارود چشم ز گریه وانش/    چگونه چشم گشایم به روی گل كه شبی

 

 :طردوعکس

 (414 غزل همان:) به خوبی تو ندیدیم دلربای دگر/     به دلربایی تو نیست در جهان خوبی

 (436 غزل همان:) ام به درد دل بیقرار خوددرمانده/    در هجر او قرار ندارم ز درد دل

 پارادوكس، حل، المثل و مثلواره،ارسال اغراق، تلمیح، تناسب،ایهام  از میان صنایع بدیع معنوی میتوان به ایهام، 

هرچند پیشتر هم اشاره شد كه شعر او چندان بدیعی  سؤال و جواب، مدح شبیه به ذمّ و لف و نشر اشاره كرد.

 اما از میان صنایع بدیع معنوی تلمیح و ایهام از اهمّیت و كاربردی خاص برخوردارند: نیست،

 (15 غزل نداشت طاقت فریاد و تاب نالۀ ما )همان:/    برخاست روان ر بالین منطبیب از س :ایهام

 (41 غزل همان:) تو این رسم برافتاددور  افسوس كه در/    در شهر بتان رسم همه مهر و وفا بود

 (466 غزل همان:) نرگسی نغمۀ دلسوز اگر ساز كند/    عودفراق تو بنالند چو  چنگهمه در  ایهام تناسب:

 (44 غزل همان:) هر شب  در پای دیوار تو رو بر خاک چیست/    خورشید رختمهر  گردون گر ندارد ماه 

 (75 غزل همان:) میرفت و گردون میگریست فلکبرق آهم بر /    عالمتاب امشب تا سحرخورشید دور از آن  

 خضر و آب حیات، ع(،) عیسی لیلی و مجنون، تلمیحات این شاعر مربوط است به داستانهای شیرین و فرهاد، 

از میان داستانهایی كه محوریت آن عشق و شیدایی  یوسف و یعقوب، جمشید و جام جم و شدّادبن عاد و باغ ارم.

لیلی و مجنون و یوسف نبی بروز و نمود بیشتری دارند و این امر متأثر از سبک سخنوری  است، شیرین و فرهاد،

 ست:اوست كه حدیث سودازدگی و مهرورزی ا

 (644 غزل همان:) تر از مجنونممیگزم دست كه دیوانه/    میکنم سینه كه بدحالتر از كوه كنم

 (41 غزل همان:) زمام ناقۀ لیلی به دست مجنون است/    ایم ترا سوی خود که در ره عشقكشیده

 (34 غزل ن:هما) یوسفی كو تا خریداری كند یعقوب را /    صد خریدارند چون یعقوب یوسف را به جان

 



 443/ تحلیل سبکی دیوان نرگسی ابهری

 

 صنایع بدیعی دیگر

 (6 غزل همان:) ز سیل دیدۀ خود آب دادم ابر نیسان را/    ها كردمبهاران نرگسی در هجر آن گل گریه اغراق:

 (459 غزل كه آزار مرا میخواهد و آزار بد باشد )همان:/     به زور سیل مژگان افکنم بنیاد گردون را 

  المثل و مثلواره:ارسال 

 (13 غزل همان:) ای كه ملک خدا بندۀ خدانشنیده /    ز كوی تو جانا كجا رویم جای دگر

 (465 غزل همان:) بر دل آن زخمی كه از تیغ زبان دشمن زند/    زخم شمشیر تو به گردد نگردد به ولی 

 (637 غزل همان:) گذشت آنچه گذشت از گذشته یاد مکن/    دال ز ناوک بیداد او مکن فریاد 

 (44 غزل همان:) بدار كاسه كه باشد مدار عالم هیچ/     ود مدار فلک همچو كاسه بر سر آبب حلّ:

 كان عرشه علی الماء لیبلوكم ایکم احسن عمالً. سورۀ هود: 7 مقتبس است از مضمون بخشی از آیۀ 

 (13 غزل همان:) خود را به دست خوی  مینداز در بال/     ای نرگسی به حلقۀ زلف  مبند دل

 التلقوا بایدیکم الی التهلکه. سورۀ بقره: 445اظر است به مضمون بخشی از آیۀ ن 

 (44 غزل همان:) شد مسخّر عالمی از تیغ استغنا مرا/    پادشاه ملک عشقم سرفراز تاج فقر

 (.451 ص احادیث و قصص مثنوی، فروزانفر:) الفقر فخری و به افتخر ناظر است به حدیث نبوی: 

 (44 غزل همان:) خراب آبادخراب كرده چنین عالم /     دیدۀ من عالمی خراب و مراز آب  پارادوكس:

 ( 49 غزل همان:) خواهد نشست به آب آتشینآت  من كی /    سوز دل از لعل میگونت نخواهد كم شدن 

 (44 غزل همان:) شد مسخر عالمی از تیغ استغنا مرا/    تاج فقرپادشاه ملک عشقم سر فراز 

 غزل همان:) صدگونه كجی در خم ابروی تو باشد/    در قد تو گر راستیی هست ولیکن :به ذمّمدح شبیه 

441) 

 غزل همان:) در خنده رفت و گفت بگذار تا شود /    گفتم كه میشود ز غمت نرگسی خراب :سؤال وجواب 

435) 

 غزل همان:) ارۀ من كنچه میگویی نظر بر نرگس خونخو/    ای گفتاچو گفتم نرگسی را دل مرا خون كرده

615) 

 (643 غزل همان:) این است عادت من و آن است خوی تو/    از من وفا و از تو جفا بس مناسب است :ونشرلفّ 

كان نمیماند و این  دل به دست آر و دل از دست مده/    دل ارباب یقین میماند شک نیست كه از منّت تو

 (3 قطعۀ همان:) میماند

 

 دیگرنرگسی و شاعران 

ای سروده كه نظامی گنجوی، نظیره و منظومه« مخزن االسرار»شاعر در پاسخ به  :نظامی گنجوی و نرگسی

 شوربختانه فقط دو بیت از آن باقی مانده است:

 خیز كه شیطان ندهد بازیت/    آوازیتآمده شیطان به هم

 ذیل نرگسی( می،تحفۀ سا) هیچ نداری غم فردای خوی /    شب همه شب راست كنی جای خوی 

كه خمسۀ ناقص و  ق(، 467 ف) خواهرزادۀ جامی ظاهراً نرگسی این منظومه را در مجارات با هاتفی خرجردی، 

 ،تحفۀ سامیبخشی از مشافهۀ نرگسی و هاتفی در تذكرۀ  سروده است. ناتمامی به اسلوب خمسۀ نظامی ساخته،

 مضبوط است. ،445 ص
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 (4514 بیت االسرار:مخزن) خود شکن آن روز مشو خودپرست/    نیز: آینه روزی كه بگیری به دست 

 (634 غزل دیوان نرگسی:) مباد در غلط افتی ز خود پسندیدن/    مبین در آینه خود را و خودپسند مشو

اما  و برخی مضامین و تعبیرات مشهود است؛( استقبال) تأثر او از سعدی در وزن و قافیه :سعدی و نرگسی 

 از سعدی به اندازۀ تأثر او از حافظ نیست: تأثیرپذیری او

  كه رحمت بر آن تربت پاک باد/    چه خوش گفت فردوسی پاكزاد :سعدی

 باب دوم( بوستان،) كه جان دارد و جان شیرین خوش است/    ك  استمیازار موری كه دانه

 (646 غزل دیوان نرگسی:) یزنهار كه آزار به موری نرسان/    تا پای تو آزرده در این راه نگردد :نرگسی

در آن مطابق سلیقۀ خود  همانگونه كه میبینیم سعدی با ذكر نام فردوسی، بیت را از شعر او تضمین كرده، 

 تغییراتی داده است. بیت فردوسی چنین است:

 (465 ص :4 ج شاهنامه،) كه او نیز جان دارد و جان خوش است/     ك  استمک  موركی را كه روزی

 (137 غزل كلیات:) از خاک بیشتر نه كه از خاک كمتریم/    فتی ز خاک بیشترند اهل عشق منگ :سعدی

 (444 غزل همان:) ای خاک بر سرم كه من از خاک كمترم/    از خاک پی  آن بت بیباک كمترم :نرگسی

 (413 زلغ همان:) وین نه تبسّم كه معجز است و كرامت/    این كه تو داری قیامت است نه قامت :سعدی

 (97 غزل بنشین دگر از پای كه برخاست قیامت )همان:/     شد فتنه به هرجا كه نمودی قد و قامت :نرگسی

در شعر شاعران این  بر غزل قرن نهم و اوایل قرن دهم،« گفتمان حافظی» با عنایت به سیطرۀ :حافظ و نرگسی 

تأثری واضح از شعر و اندیشۀ حافظ دیده  هم است،دوره كه نرگسی نیز شاعر ربع آخر قرن نهم و نیمۀ اول قرن د

 مضامین، استقبال(،) در وزن و قافیه لذا در شعر نرگسی همه گونه تأثیرپذیری از شعر خواجۀ شیراز، میشود.

تعبیرات، كلمات، تركیبات و تصاویرشعری مشهود است و نرگسی از هیچ شاعری به اندازۀ حافظ متأثر نشده 

 است:

 غزل دیوان حافظ:) شاید كه چو وابینی خیر تو درین باشد/    اید بود از طعن حسود ای دلغمناک نب :حافظ

444) 

دیوان ) شکست من مکن شاید كه خیر من درین باشد/    ندارم از سبوی می گریزی تا دم مردن :نرگسی

 (443 غزل نرگسی:

 (31 غزل دیوان حافظ:) خانۀ توستكرم نما و فرود آ كه خانه /    رواق منظر چشم من آشیانۀ توست :حافظ

 دیوان نرگسی:) كاین خانه خانۀ تو و این جای جای توست/    بنشین درون چشم من ای نور چشم من نرگسی:

 (47 غزل

 ببین كه در طلبت حال مردمان چون است/    ز گریه مردم چشمم نشسته در خون است :حافظ

 (51 غزل دیوان حافظ:) لیلی مقام مجنون استشکنج طرۀ /    حکایت لب شیرین كالم فرهاد است 

 مررس حال درون كان ز شرح بیرون است/     برون خانۀ چشمم ز گریه پرخون است :نرگسی

 (41 غزل دیوان نرگسی:) زمام ناقۀ لیلی به دست مجنون است /     ایم ترا سوی خود كه در ره عشقكشیده

 تعریضی بر او وارد ساخته،( ق 739 ف حسن دهلوی،) حسنشاعر یک بار با ذكر نام  :حسن دهلوی و نرگسی

شعر خود را در صورت مقبول افتادن در پیشگاه معشوق شایستۀ تحسینهایی بیشتر از تحسین شعر حسن 

 را بیخود و ناموجّه میرندارد:( )یک تصور شاعرانه برای شعر او گورحسندانسته و تحسین برخاسته از 



 445/ تحلیل سبکی دیوان نرگسی ابهری

 

 (5 غزل همان:) گر كند آن خسرو شیرین سخن تحسین مرا/    گور حسننرگسی بیخود برآید احسن از 

محتسب هرات بود و با  در سخنوران زمان سلطان حسین میرزا معدود است،» :هاللی جغتایی و نرگسی

هاللی معاصر امیرعلیشیر » ذیل نرگسی(. )روز روشن،« ق[ به مطارحه و مناظره بسر میبرد 434 ف] مالهاللی

 نفیسی،) از آثار اوست لیلی و مجنونو  و دروی  شاه ،العاشقینصفاتاشعارش عاشقانه و لطیف است.  نوایی بود.

قوافی و ردیفهای این دو شاعر هست كه  از همین رهگذر تشابهاتی در برخی از مضامین، مقدمۀ دیوان هاللی(.

 میتواند مؤید مصاحبت و تأثیرپذیری از یکدیگر باشد:

دیوان ) تا دل خود را دمی خالی كند خون میگریست/    ز آن لبهای میگون میگریستشیشۀ می دور ا :هاللی

 (75 غزل هاللی:

زار مینالید پی  ساغر و خون میگریست )دیوان /     چون صراحی دور از آن لبهای میگون میگریست :نرگسی

 (75 غزل نرگسی:

 ه چه شنیدی از مانشنوی زاری ما و/    چند نادیده كنی آه چه دیدی از ما :هاللی

 (35 غزل دیوان هاللی:) با همه انس گرفتی و رمیدی از ما/     آخر ای آهوی مشکین چه خطا رفت كه تو

 غزل دیوان نرگسی:) ما چه كردیم و چه گفتیم چه دیدی از ما/     آرمیدی به رقیبان و رمیدی از ما :نرگسی

16) 

شاعر  پسر شاه اسماعیل اول صفوی، مایت سام میرزا،لسانی مورد ح :(ق 414 ف) نرگسی و لسانی شیرازی

مقدمۀ دیوان لسانی  كرمی:) انددانسته« شهرآشوب» او را مبدع مداح اهل بیت است. سبک هندی و وقوع است.

 شیرازی(.

 با بدان خوب است و با نیکان بد است این  بد است/    یار ما خوب است اما رسم و آیین  بد است لسانی:

 (466 غزل انی:دیوان لس)

 غزل دیوان نرگسی:) همه نکوست ولی درد انتظار بد است/     مگو كه وعدۀ جور و جفا ز یار بد است :نرگسی

54) 

 غزل دیوان لسانی:) صبحی كه به هوش آوردم بوی تو باشد/     آن می كه من از هوش برد بوی تو باشد لسانی:

365) 

 غزل دیوان نرگسی:) حاشا كه كسی را گله از خوی تو باشد/    دگر خوی تو چون عارض نیکوی تو باش :نرگسی

441) 

الدین مداح جالل شاعر دورۀ شاه تهاسب اول صفوی است.: (ق 919 ف) نرگسی و خواجه حسین مروی

 نژاد،حبیبی) در ماده تاریخ مهارت داشت. فیضی فیاضی شاگرد و مرید او بود شعر او وقوعی است. اكبرشاه بود.

 یوان مروی(.مقدمۀ د

 دیوان مروی:) دل در عدم آباد جهان جان چه كند كس/     جان بی دهن دلک  جانان چه كند كس مروی:

 (46 غزل

 دیوان نرگسی:) جایی كه نباشی تو در آنجا چه كند كس/     در خلد ز هجران تو مأوا چه كند كس :نرگسی

 (457 غزل
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 غزل دیوان مروی:) سرو آزاد منی از عمر برخوردار باش/    برخوری از عمرخود ای سرو با من یار باش :مروی

45) 

دیوان ) یار ما چون نیستی با هر كه خواهی یار باش/     دشمن احباب گشتی دوست با اغیار باش نرگسی:

 (459 غزل نرگسی:

 

 گیرینتیجه

های بعد از آن صر صفوی و سدهنویسان عمانده از او و اقوال تذكرهموالنا نرگسی ابهری را به شهادت اشعار باقی

با عنایت به اینکه  باید از شاعران خوب ایرانی در سالهای پایانی قرن نهم و نیمۀ اول قرن دهم بحساب آورد.

و نیز اختالف ( ذیل نرگسی نک هفت اقلیم،) كه در دیوان چاپی دیده نمیشود ها آمده،ابیاتی از او در تذكره

میتوان  ذیل نرگسی ابهری(، نک: روز روشن و تحفۀ سامی،) ها با متن دیوانضبطهای برخی ابیات او در تذكره

های دول نتیجه گرفت كه دیوان حاضر دربرگیرندۀ همۀ اشعار شاعر نیست و نسخی از دیوان او در كتابخانه

گمنام اما  مجاور میتواند باشد كه پژوهشگران با دسترسی به آنها میتوانند متن كاملتری از شعر و هنر این شاعر

تصحیح و  نظامی سروده را یافته، مخزن االسرارای كه در جواب نیز منظومۀ نظیره سخن ایرانی ارائه دهند.شیرین

طبع نمایند و از این رهگذر گوشۀ مبهمی از تاریخ ادبی ایران در قرن دهم را روشن سازند و در بررسی سیر 

عاشقانه و خواندنی و اثرگذار است و  شعر او ساده و روان، .تاریخی غزل فارسی و مکتب وقوع از آن بهره گیرند

در شعر او تشبیه و بویژه همانندسازی امور معقول به  تأثیرپذیری از اشعار حافظ در آن بوضوح دیده میشود.

سبک او وقوعسرایی است و در شعرش عشق مجازی و بیان جزئیات دقیق عشق به دور از  محسوس مشهود است.

ای باشد برای پژوهشگران دیگر امید كه مقالۀ حاضر مایۀ ترغیب و دستمایه و معنوی جاری است. تکلفات لفظی

 برای پژوهشهای آتی دربارۀ این شاعر.

 

 قدردانی و تشکر

 از معاونت پژوهشی دانشگاه بابت مساعدتهایشان سپاسگزارم

 

 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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