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شناسی نظم و نثر فارسی نشریه علمی سبک   
 (بهار ادب) 

 چکیده:
ها و معناي روش خاصی است که نویسنده یا شاعر براي تبیین اندیشهسبک به  :  زمینه و هدف

ها و الفاظ، قواعـد شناسی یک اثر  را از نظر انتخاب واژهمیگیرد و دانش سبکعواطف خود بکار  
بینـی و دیـدگاههاي آفریننـدة آن هاي ادبـی، اندیشـه، جهـاندستوري، بکارگیري فنون و آرایه

مقالۀ حاضر به معرفی سعید نقشبند یزدي، شاعر عارف قرن یازدهم و ویژگیهاي مطالعه میکند.  
 و میپردازد.  شناسانۀ شعري اسبک
شـده کـه بـا روش اسـنادي و  تحلیلـی انجـام-این پـژوهش بـا شـیوة توصـیفی  : مطالعه  روش

شـدة دیـوان اشـعار سـعیدا نقشـبند یـزدي، بـه اي در محدودة مطالعاتی متن تصحیحکتابخانه
گردآوري اطالعات پرداخته و کوشیده ضمن معرفی شاعر ویژگیهاي سبکی اشعار او را مشـخص 

 کند. 
سعید نقشبند متخلص به سعیدا از شاعران قرن یازدهم هجري است که سال تولـد و :  هایافته 

نگارنده که دیوان اشعار وي را تصـحیح کـرده بـا پاسـخ بـه ایـن   وفاتش بر کسی روشن نیست. 
پرسشها که سعیداي نقشبند کیست؟ اشعار او چه ویژگیهـا و برجسـتگیهایی دارد؟ و در سـطح 

شـاعر  اسـت؟ روشـن میکنـد   ي کدام شیوة سبکی را براي شعر خود برگزیدهزبانی، ادبی و فکر
ه.ق.) تـرك دیـار کـرده و در اصـفهان 1105  -1077سلیمان صـفوي (االصل در زمان شاهیزدي

سکونت گزیده است. سعیدا پیرو مذهب ابوحنیفـه و طریقـت عرفـانی نقشـبندیه بـوده و بـراي 
ی که از مشاغل آن زمـان بـوده اشـتغال داشـته اسـت. گذران زندگی نیز به نقشبندي و شَعرباف

خیالیهاي دقیق حاصـل از سعیدا تفکرات عرفانی خود را در کسوت تصویرسازیهاي بدیع و نازك
بیـت 4815هاي بدیعی در دیوان اشعار خویش منعکس کرده اسـت. دیـوان او کـه جمعـاً   آرایه

 دارد، عمدتاً در قالب غزل سروده شده است. 
گاه    :گیرينتیجه و  کهن  زبان  بکارگیري  با  که  است  صفوي  دورة  شایستۀ  شاعران  از  سعیدا 

ترکیب از تشبیهمحاوره،  استفادة ویژه  تمثیل، شخصیتسازیهاي بدیع، تصویرسازیهاي زیبا،   ،-
بخشیهاي استعاري، تلمیح، تضاد و تناسب، انواع ایهام، عشق، عرفان و اخالق را با شکایت از ریا 

 یاد میآورد. ار درهم آمیخته و شعر بزرگانی چون حافظ را فراو تزویر و روزگ

 1399آبان  19 :دریافت تاریخ   
 1399آذر    21:   داوري تاریخ   
 1399دي  03: اصالح تاریخ   
 1399بهمن   25: پذیرش تاریخ   
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Style means a special method that a writer 
or poet uses to explain his thoughts and emotions, and stylistics is the 
knowledge that study a work in choosing words and phrases, in use of 
grammatical rules, imply literary techniques and figurative speech, and 
explainthe thought, ideology and views of creator’s work. The present article 
introduces Saeed Naqshband Yazdi, the ١١th century mystic poet and his 
stylistic poetic features. 
METHODOLOGY: This descriptive-analytical study was conducted by collecting 
information with a documentary and library method in the study of the 
corrected text of Saeeda Naqshband Yazdi's poetry collection and tried to 
identify the stylistic features of his poems while introducing the poet. 
FINDINGS: Saeed Naqshbandi Yazdi known by sobriquet Saeida is one of the 
poets of the ١١th century A.H., Whose year of his birth and death is not clear. 
The Yazidi poet is said to have left the birthplace during the reign of the 
Safavied Shah Suleiman (١٦٩٦-١٦٦٦) and settled in Isfahan. According to 
Saeida’s poetry and memoirs, he was a follower of the religion of Abu Hanifa 
and the mystical way of Naqshbandiyya, and for a living he was engaged in 
Naqshbandi and Sha’arbafi, which were among his occupations at that time. 
Saeida has reflected his mystical thoughts in the guise of exquisite illustrations 
and precise fantasies with the help of literary devices  and imagery. His 
collection of poems, which has a total of ٤٨١٥ verses, has been composed 
mainly in the form of sonnets. 
CONCLUSION: Authors argue Saeida is one of the worthy poets of the Safavid 
period who, using the ancient and sometimes colloquial language, new 
compositions, beautiful illustrations, special use of similes, metaphorical 
personifications, allusions, contradictions and proportions, all kinds of 
equivoque and combines love, ethics and mysticism with complaints of 
hypocrisy and therefore remembers Hafez's poetry. 
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 مقدمه 

سبک عصر صفوي معروف به سبک هندي در اوایل قرن یازدهم پدید آمد و تا اواسط قرن دوازدهم ادامه داشـت. 
قصـیده و لیل بیتوجهی صفویان به شعر مدحی، شاعران نیز بدنبال  عصر صفوي، عصر رواج مذهب شیعه بود و بد

شعر مدحی نرفتند و توجه آنها به امور جزئی، اندرز، توصیف، و بیان امور طبیعـی و تبـدیل موضـوعات کهـن بـه 
آمدن شعر از دربـار و رفـاه اقتصـادي   ). بیرون795مضامین تازه معطوف شد (فرهنگنامۀ ادبی فارسی، انوشه: ص

درنتیجه رواج زبان و اصطالحات عامیانه در عرصـۀ مردم موجب ورود شاعرانی با مشاغل و سطح سواد گوناگون و  
). عمدتاً غزل، قالب اصلی شعر در سبک هندي اسـت؛ ولـی 276شناسی شعر فارسی، شمیسا: صشعر شد (سبک

هایی متنـوع و گـاه مکـرر و بیتی زیبا و نایاب هسـتند کـه بـه کمـک قافیـهغزلی که اغلب هریک از ابیاتش، تک
اند. از میان فنون بیان و صنایع بدیع لفظـی و معنـوي، تمثیـل بـاالترین م متصل شدهردیفهایی زیبا و طوالنی به

گوست و با عناصر مادي و ذهنـی بسامد را در شعر این دوره دارد. شاعر سبک هندي مضمونساز، خیالپرداز و نکته
از یـک طـرف ). گرایش شاهان صفوي به تصـوف  71شناسی، شمیسا: صمیسازد (رك: کلیات سبکتصاویر بدیع  

هاي آن در این عصر شد و از سوي دیگر به رونق تصـوف و عرفـان در شـعر موجب ترویج تصوف و گسترش فرقه
 این دوره انجامید. 

سعیدا نقشبند یزدي از شاعران عصر صفوي همدوره با صـائب و از پیـروان فرقـۀ نقشـبندیه بـوده، شـعرش را در 
القی و عرفانی، برجستگیهاي شعري و نزدیکی شعر او به بزرگان خدمت عرفان قرار داده و بسبب سرودن شعر اخ

سبک هندي، از جایگاه واالیی برخوردار است. نگارنده (رضایی تفتی) که دیوان او را زیر نظر مرحوم ایـرج افشـار 
-بار در این مقاله در پژوهشـی کیفـی بـا روش توصـیفیمقابله، تصحیح و چاپ کرده است، میکوشد براي اولین  

لیلی مبتنی بر اشعار دیوان سعیدا با معرفی این شاعر و سبک شعري او، با پاسخ به این پرسشها کـه سـعیداي تح
نقشبند یزدي کیست؟ کدام ویژگیها و برجستگیهاي شعري در شعر او راه یافته؟ و در سطح زبانی، ادبی و فکـري 

دا در عین گرایش به لغات کهـن و عربـی، است؟، استنتاج کند سعیکدام شیوة سبکی را براي شعر خود برگزیده  
نوشی تصویرسازي کرده، از فنون بدیعی به ترکیبهاي زیبا و بدیعی ساخته، با اصطالحات عرفانی و باده و ابزار باده

بخشی بسـیار توجـه کـرده، از بـدیع لفظـی و معنـوي هایی از نوع شخصیتتشبیه بویژه تشبیه تمثیل و استعاره
ها برده و با پـرداختن بـه مضـامینی چـون آمیـزش یح، جناس، ایهام، تضاد و تناسب بهرههاي تلمبخصوص آرایه

عشق و عرفان و شکایت از روزگار و ریاکاران، شعر پیشینیانی چون حافظ را بخاطر میاورد تا بدینگونه این شـاعر 
 مسلک را به عالقمندان شعر فارسی و عرفان بشناساند.  عارف

 

 سابقۀ پژوهش
) و 1393» اثر محمدرضا نجاریان ( بررسی وزن اشعار سعیدا نقشبند یزدي دربارة سعیدا تنها دو مقاله با عناوین «

فـر «چندگانگی و چندگونگی مضمون در دیوان سعیدا نقشبند یزدي» اثـر محمدرضـا نجاریـان و فاطمـه بهـاري 
بکی اشعار او اثري منتشر نشده است که ) چاپ شده و هنوز دربارة معرفی سعیدا و شعر او و ویژگیهاي س1390( 

 نگارندگان میکوشند در این مقاله بررسی و تحلیل نمایند. 
 

 بحث و بررسی
 معرفی سعیدا

ها دربارة سعیدا نقـل شـود و سـپس اطالعـاتی حاصـل از تصـحیح و شایسته است ابتدا مطالب منقول در تذکره



 155-180 صص ،70 پیاپی شماره ،14 دوره ،1400  اسفند ؛)ادب  بهار(فارسی نثر و نظم شناسی سبک /  158

یترین کتابی است که از سعیدا نام بـرده اسـت. «سـعیداي قدیم  تذکرة نصر آبادي،مطالعۀ اشعار وي تبیین شود.  
دلی داشت. در فن نقشبندي مهارت حاصل نموده، در فن شعر هم گاهی یزدي باوجود پیري نهایت شوخی و زنده

عربافی مشـغولند» (تـذکره، نصـرآبادي: نقشی بر صفحه   میبست. در اصفهان ساکن بود. چند پسر دارد که بـه شـَ
 ).334ص

اند. «سعیداي مجنون از کدخدازادگان معتبر یزد است. در وفی و مدرسی یزدي سعیدا را مجنون نامیدهمفید مست
ایام شباب و عنفوان جوانی شورشی در سرش افتاده، از لباس اعتبار عریان گشته و قریب مدت سی سال با کمال 

بدیهه اشعار آبدار بر زبان آورده، بـه نشئۀ جنون با ارباب عقل و هوش مصاحبت و مجالست نمود و اکثر اوقات در  
؛ نیز رك: تـذکرة شبسـتان، مدرسـی یـزدي). 455میرسانید» (جامع مفیدي، مفید مستوفی: صمسامع حاضران  

طبق نظر والۀ داغستانی، سعیداي نقشبند یزدي در زمان شاه سلیمان مغفور صفوي بـه اصـفهان آمـده، در آنجـا 
 ).1019: ص2ستانی، جالشعرا، واله داغساکن گردید (ریاض

ست در فن شعر و نقشبندي هر دو مهارت تمام داشته و در اصفهان بسر در آتشکدة آذر آمده: «سعید مرد آگاهی
است: «سعید یزدي ساکن اصـفهان بـوده، میرزا قاجار نوشته  ). بهمن267است» (آتشکده، آذربیگدلی: ص  میبرده

). سیدمحمدصدیق بهادر 151میرزا قاجار، رشتۀ اول: صهی، بهمنچند فرد از او در میان است» (تذکرة محمدشا
-آفـرین هیـوالي خـوشاست و صورت  تراشیاست: «سعیدا نقشبند یزدي، نقشبند کارگاه خوشدربارة او نوشته  

 میکند:قماشی و میرزا صائب او را به زبان ادب یاد 
 ل رسیده استصائب ز بحر دل به انام/   این خوش غزل ز فیض سعیداي نقشبند
 ).199است» (شمع انجمن، بهادر: صاو نزد اکابر وقت نیز معزز و محترم بوده 

آقابزرگ طهرانی او را شاعري یزدي و ساکن اصفهان دانسته که در صناعت تصویر، نقوش و ابنیه مهارت داشته و 
ی، بخـش دوم از جـزءِ نهـم: است (رك: الذریعه، آقـابزرگ طهرانـصائب او را مدح کرده و سعیداي نقشبند نامیده

 ).453و   452صص
از شـاعران قـرن یـازدهم  -که در شعر خود بیشتر سعیدا و بندرت سعید تخلـص میکـرد-سعید نقشبندي یزدي  

است. تنها تاریخی که  اش نقشبندي بود و عالوه بر آن شَعربافی میکرده و پیرو طریقت نقشبندي بودهاست. پیشه
 است: (ص)میشود، بیتی از قصیدة او در منقبت پیامبر اکرمدر دیوان او یافت 

(دیـوان اشـعار، نقشـبند یـزدي:   میرانـیهنوز در همـه آفـاق حکـم  /    هزار و هشت کم از صد گذشته از عهدت  
 ) 2791ص

اسـت. برطبـق وفات صائب هنوز زنده بـوده  ه.ق. یعنی بعد از  1092میتوان دریافت سعیدا در سال  با توجه به آن  
-که با توجه به سـلطنت شـاه  رفته و در آنجا ساکن شدهسلیمان صفوي به اصفهان  ها، سعیدا در زمان شاهتذکره

هرحال سعیدا ترك دیار کـرده ه.ق. سفر سعیدا در این دورة زمانی اتفاق افتاده؛ به1105ه.ق. تا    1077سلیمان از  
 ت بسر برده است:و عمري را در غرب

 ) 210نیست در خاطرکه من یار و دیاري داشتم (همان: ص /  امبس که در غربت ز تنهایی صفاها کرده
 ) 210میداشتم (همان: صچون سمندر کاش در آتش وطن /  تا نمیدیدم ز غربت سردوضعیها به کار

 ) 275چو چشم آینه از یاد رفته فکر وطن (همان: ص/  ز بس به مردم بیگانه خو گرفته دلم

 
 از این پس براي ذکر شواهد مثال از دیوان سعیدا فقط به ذکر شمارة صفحه بسنده میشود.  . ۱
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پسـر داشـته کـه هـا سـه  اش سخن نگفته، اگرچه به روایت تذکرهاو در سرتاسر دیوان خود از فرزندان و خانواده 
اند. فقط گاه از بیمهري یاري دمشقی که در سـفر بـه اند و گویا ذوق شعري پدر را به ارث نبردهشعربافی میکرده

مینامـد و در غزلـی دیگـر، میگویـد. در غزلـی خطـۀ شـام را شـهر بیـدادگران  است، سخن    ختۀ او شدهشام دلبا
 میخواند:  ماهرویان دمشقی را بیوفا 

 در دل سنگ دالرام نمیباشد مهر /  در نگاه بت خودکام نمیباشد مهر
 )  166ست که در شام نمیباشد مهر (صراست بوده/  ماهرویان دمشقی ز وفا بیخبرند

 ) 169شهر بیدادگران خطّۀ شام است امروز (ص/  زلف او هیچ دلی نیست که داغی ننهاد
 است: را نیز دیده  (ع)سعیدا در شام مسجد جامع و مزار حضرت یحیی

 ) 21گوییا در شام، دنیاي دگر دیدیم ما (ص /  جامع رشک جنان فیض اثر دیدیم ما
 ) 84در جواب او بگوییدش جهان آباد رفت (ص/  هرکه پرسد از سعیدا تا کجا رفت از دمشق
 ) 99وار کس در کربال افتد (صهمان بهتر حسینی/  اگرچه شام جنت لیک اهلش طرفه نااهلند

آیـد، بـه روزگـار پیـري رسـیده ها آمده و از شعر او برمیسال وفات سعیدا مشخص نیست، ولی چنانکه در تذکره
 است: 

 ) 60ست (صکه نخل عمر تو از بار و حاصل افتاده/   زبونی تو سعیدا ز دست پیري نیست
 ) 92گویا که کرده یوسف از  این کاروان خروج (ص/  پیري فکنده طرفه فتوري حواس را
 ) 173پـیـرافـشـانی هنگام خزان ما را بس (ص/  اي جوانان به شما فصل بهار ارزانی

 هفت) ویک تا بیست  (براي اطالعات بیشتر رك: مقدمۀ دیوان سعیدا، رضایی تفتی: صص
 

 هاي موجود دیوان  معرفی نسخه
 از دیوان سعیدا سه نسخه در دست است: 

الف) نسخۀ خطی کتابخانه مجلس شوراي اسالمی (سناي سابق) به خط نسـتعلیق یعقـوب سـمرقندي در سـدة 
 21و  6× 14ة سـطر (انـداز 17برگ و  162بندي زر، در یازدهم و دوازدهم، جدول زر و الجورد و شنگرف، ستون

. اشعار در ایـن نسـخه گـاه بـه ترتیـب 16674) کاغذ سفید، جلد تیماج سرخ ضربی و مقوایی نو به شمارة  14×  
بیـت در   4815میشود. جمعـاً  است. در چند قسمت نیز افتادگی مشاهده  تهجی آمده و گاه از ترتیب خارج شده  

که عبارت «سوّده   انتهاي آن دو بیت از کاتب نسخه آمدهقالبهاي غزل، قصیده، رباعی، مفردات و قطعه دارد و در  
 است:شده  الفقیر الحقیر یعقوب سمرقندي غفر ذنوبه، تمت» پیش از آن نوشته

ــود ــده ش ــس ران ــن قف ــایر روح از ای ــون ط  چ
ــه ــک فاتحـ ــاییدیـ ــن بخشـ ــه روح مـ  اي بـ

 

ــود  ــده ش ــره درمان ــاك تی ــه خ ــز ب ــان نی  ج
 وقتـــی کـــه خـــط مشوّشـــم خوانـــده شـــود 

 )2هاي خطی فارسی، منزوي، ج(رك: فهرست نسخه

در   120ب) نسخۀ خطی کتابخانۀ مجلس شوراي اسالمی با خط شکستۀ نستعلیق، رقم و تاریخ نـدارد، انـدازة آن
در   140هسطر، اندازة نوشـت  17صفحه،  309میلیمتر است، با جلد تیماج زرشکی ترنج منگنه، کاغذ فرنگی،    200
بیت (غزل، رباعی، قصیده، مفردات، قطعه). دیوان به ترتیب حروف تهجـی اسـت. ایـن   4600میلیمتر، شامل    75

غـزل و یـک ربـاعی دارد کـه در آن نسـخه   28بیتی را ندارد؛ ولی    4815نسخه تعدادي از غزلیات نسخۀ خطی  
 ). 2هاي خطی فارسی، منزوي، جموجود نیست (رك: فهرست نسخه
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بیت، در قالبهاي غزل، رباعی، مثنوي و قطعه، بدون رعایت ترتیب   1992ین نسخۀ خطی دیوان سعیدا با  ج) سوم
 حروف تهجی به خط شکستۀ نستعلیق سدة دوازدهم در کتابخانۀ ملک نگهداري میشود و در بعضی صـفحات در

و بـا جلـد رویـۀ روغنـی   سطر، کاغذ فسـتقی  15برگ و هر برگ    81هایی از کاتب دارد. نسخه در  هامش افزوده
به دیگر نسخ، اشعار بسـیار ریخته و شکسته و تباه شده است. آخر کتاب نیز ناقص است. این نسخه بااینکه نسبت

ها نیست (رك: فهرست نسخۀ خطی کتابخانـۀ کمتري دارد، ولی دو مثنوي و هفت رباعی دارد که در دیگر نسخه
 ).2ملک، ج

 
 دیوان اشعار سعیدا

 اند:ري در دیوان سعیدا به ترتیب ذیل قرار گرفتهقالبهاي شع 
 بیتتک رباعی قطعه مثنوي  قصیده غزل 
590 11 2 3 147 20 

 
آزمایی کرده و نمیتوان لطافتِ بسیارِ غزلیات نـاب هوشـمندانۀ او را منکـر اگرچه سعیدا عمدتاً در قالب غزل طبع

بیشتر اوزان پرکاربرد عروضی شعر سروده و با بیشتر حروف الفبـا شد، ولی قصاید او نیز درخور توجه است. او در  
برده است. تعقیـد لفظـی و ، تکرار قافیه در شعر او مشهود است و گاه از اختیارات شاعري بهره  پردازي کردهقافیه

 میکند:معنوي گاه فهم شعرش را دشوار 
 ) 10مگشایید زلف درهم را (ص/   معنی شعر ما بیان مکنید

رفته، سعیدا شاعر و بویژه غزلسرایی شایستۀ تحسـین اسـت کـه شـعر را در خـدمت ارزشـهاي انسـانی و مهروي 
اي ناپسند دیده نمیشود. کاربرد فنون بیـان بـویژه تشـبیه تمثیـل و اخالقی قرار داده و در سرتاسر دیوانش کلمه

در شعر او بسامد بـاالیی دارد. از هاي بدیع لفظی و معنوي همچون تلمیح، تضاد و تناسب  تشخیص و برخی آرایه
 است.شعراي پیشین، سعیدا بیشتر به حافظ ارادت داشته 

 
 سبک شعري سعیدا

شناسـی، شمیسـا: ة بیـان وي را سـبک او بنـامیم (رك: کلیـات سـبکاگر دیدگاه خاص هنرمند به جهان و شیو
کـه سـبک همـان انحـراف نـرم )، هر اثر مکتوبی در هر سطحی داراي سبکی مختص به خود اسـت، ازآنجا15ص

هـا، شـفیعی میتوان سبک آن را مشـخص کـرد (شـاعر آینـهاست، پس فقط ازطریق مقایسۀ یک اثر با آثار دیگر 
). البته در میان انواع ویژگیهاي موجود در یک اثـر فقـط ویژگیهـایی کـه بسـامد فراوانـی دارنـد، 38کدکنی: ص

شناسـی شـعر، است زبانی، فکري یا ادبـی باشـند (سـبک  ساز هستند؛ حال این مختصات ممکنویژگیهاي سبک
 رو در این مقاله پربسامدترین ویژگیهاي سبکی شعر سعیدا بررسی و تبیین میشود.). ازاین206غالمرضایی: ص

 

 ویژگیهاي زبانی
 میشود:سطح زبانی، خود به سه سطح آوایی، لغوي و نحوي (دستوري) تقسیم  

 سطح آوایی 
است. پرکاربردترین اوزان عروضـی در وزن: سعیدا از بیشتر وزنهاي پرکاربرد عروضی در دیوان خود استفاده کرده  
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 غزلیات سعیدا که بیشترین اشعار شاعر را به خود اختصاص داده است عبارتند از:
 

مـثمن  رمل 
 محذوف

مضـــــارع 
ــثمن  مـــ
ــرب  اخـــ
مکفــــوف 

 محذوف

رمـــــــل 
ــثمن  مـــ
ــون  مخبــ

 محذوف

مثمن  مجتث 
ــون  مخبـــــ

 محذوف

ــثمن  ــزج م ه
 سالم

هزج مثمن 
اخــــــرب 
ــوف  مکفــ

 محذوف

دیگــــر اوزان 
 عروضی

 درصد53/13 درصد1/7 درصد42/11 درصد95/13 درصد14 درصد17 درصد6/23
 

قصیده) بیشـترین کـاربرد 2قصیده) و مجتث مخبون ( 3قصیده)، هزج اخرب ( 11در قصاید سعیدا، بحرهاي رمل ( 
بیـت در  8بیت موجود در دیوان وي تک 20اند و از بین سریع مطوي سروده شدهرا دارند. دو مثنوي وي در بحر  

اند؛ چنانکه میتـوان گفـت بیت در بحر رمل سالم و بقیه در دیگر اوزان عروضی سروده شده  6بحر هزج محذوف،  
اخـرب، مجتـث  ترتیب رمل مخبون، مضـارعدر بین اشعار سعیدا، بحر رمل باالترین بسامد را دارد و بعد از آن به 

مخبون و هزج سالم بیشترین بسامد را دارند. او گاه براي حفظ وزن عروضـی از برخـی اختیـارات شـاعري بهـره 
 است.گرفته 

 
 تشدید مخفف

 ) 243تا به دهلیزش درآید شیخ، شاب آمد برون (ص/  طرفه اکسیري است در میخانه بر مسّ وجود
 ) 227میروم (صکوه قاف بین که چه برّیده این /   دامان دل ز گرد هوس چیده میروم

 
 تخفیف واژه

 ) 101بی نشئۀ غم غمزده مسرور نگردد (ص/  از باده عالجش می ناب است گِرَددل چون 
 ) 272شهباز همتم (ص  چنگلهرگز نخسته  /   در صیدگاه حادثه مرغ دل کسی

 است:ر داده شمار براي حفظ وزن عروضی مصوت کلمات را تغییهمچنین در مواردي انگشت
 ) 241اي دیگر مکن (صلب تر از آب بقا تا زنده/   میکشیعمرها شد اي خَضِر منّت ز حیوان 

و تکـرار قافیـه کـه در دیـوان شـاعران سـبک   سازي استفاده کردهسعیدا از بیشتر حروف الفبا براي قافیهقافیه:  
رّات مشهود است. عیوب قافیه نیز درمواردي هندي و بویژه در غزل امري طبیعی شمرده میشود، در شعر او نیز بک

 میشود:ترتیب عیوب اِکفا و اقوا دیده  معدود در دیوان سعیدا وجود دارد؛ مثالً در ابیات ذیل به
 ) 198ریزه سوده و بر جان زده نمک (صالماس/  جا کرده همچو جان غم جانانه رگ به رگ

 ) 281در گم است (صرشتۀ کار همه سر /  بیش نگویم ز جهان یا کم است
 برده است: گاهی نیز از «ردالقافیه» بهره 

 یک صفحه از کتاب مبین است آفتاب /  روشنگر زمان و زمین است آفتاب
 ) 29ماه است آسمان و زمین است آفتاب (ص/  تا جوهر وجود تو آمد به روي کار
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است. بکارگیري ردیـف در   کناري شعرش را افزودهسعیدا با استفاده از ردیفهاي زیبا و طوالنی، موسیقی  ردیف:   
 در قالبهاي شعري وي چنین است:

 بیتتک رباعی قطعه قصیده غزل 
509 2 2 85 10 

بر تعدد، تنوع ردیفهاي بکاررفتـه در و افزون غزل از ردیف استفاده نکرده 81با توجه به جدول باال سعیدا فقط در 
 غزلیات او نیز قابل توجه است:

 عبارت فعلی قید حرف ضمیر اسم عبارت فعلی
243 

 )7/47 
 درصد) 

154 
 درصد) 25/30( 

67 
 درصد)  16/13( 

24 
 درصد)   6/4( 

15 
 درصد) 94/2( 

4  
 )78/0 

 درصد) 

2  
 )39/0 

 درصد) 
 

نشسـته چنانکه مالحظه میشود ردیفهاي غزل سعیدا بیشتر از نوع فعـل، عبـارت و اسـم هسـتند: شـدم نشسـته
)، 590)، یار یکی، سخن یکی (غزل  98میدهد از ماست که بر ماست (غزل )،  560آهسته (غزل )، آهسته559(غزل 

)، خـوش اسـت خـوش باشـد 391و    392)، گـر نباشـد گـو مبـاش (غزلهـاي  140امروز روز خوبی اسـت (غـزل 
)، 352غـذ (غـزل )، کا388)، نباشد چه کند کس (غزل  351)، چشم سفید (غزل 299)، آمد نیامد (غزل 277(غزل 

کاربرد مانند: خلق، عارض، اخـتالط، خـط، ) و همچنین استفاده از ردیفهاي اسمی دشوار و کم355آخر کار (غزل 
 مختلف، بحث، احتیاط.

 
 سطح لغوي

 کاربرد واژگان و ترکیبات عربی در شعر سعیدا بسامد باالیی دارد:
 ) 189طبایع مطبوع (ص تابعانت به همه طبع و/  اي ز ایراد قلم همنفسانت مرفوع 

 ) 186انت السالم دارك دارالسالم فیض (ص/  یا من فتح باسمک باب السالم فیض
)، 271)، سحور ( 270)، اشجار ( 271سعیدا از جمع مکسر عربی نیز بسیار استفاده کرده است؛ ازجمله: قصور (ص

-)، حسـن23المتـین (صبـل)، ح206بحور، اصنام، ریاض، بطون، نقط و ترکیبات عربی همچون: ذوالجـالل (ص
 ).74)، دارالصفا (ص21)، داراالمان (ص233)، خیراالمور (ص206الختام (ص

) و قـاپو: 265)، سبکتکین (ص142کاربرد کلمات ترکی در دیوان سعیدا بسیار معدود است: قالوزي: رهبري (ص
 ).  21دروازه (ص
سلکی سعیدا، اصـطالحات عرفـانی و ترکیبهـاي مها و ترکیبات مرتبط با عرفان و تصوف: بسبب عارفکاربرد واژه

مرتبط با آن بفراوانی در اشعارش دیده میشود: تجرید، خانقاه، قبض، بسط، سجاده، وقت، دلق، طلب، رضـا، فقـر، 
 کردن خرقه در فقر، خرقه به رود نیل زدن، سبحه، هوش در دم بودن، فنا.پوش، خرقۀ تجرید، موزونپیر، خرقه

 کاربرد کلمات کهن 
)، 11)، زیـاده (ص13)، قـالین (ص267)، دژم (ص62)، انـدر (ص127)، سـتردن (ص275و    245،  13موجه (ص

)، 145)، انـدرین (ص12)، خاربست (ص44)، خفتن (ص84)، خسبیدن (ص25)، شنودن (ص25ناك (صاندیشه
جـوان تـازه   )، نـوخط:466)، دستان: نوا (ص195)، موسیقار ( 144ص14و ص146انداز: اندازه و قصد و میل (ص
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)، 214)، کلیسـیا (ص271)، شان (کندو، ص205)، اُشتر (ص203)، تردامنی (ص239موي بر صورت روییده (ص
)، 245)، دسـتار (ص311و ص  244)، اشکسـته (ص242)، نیسان (ص152و    240)، سپند (ص281عنکبود (ص
)، 6)، نخجیـر (ص134)، انگـاره: نقـش و طـرح ناتمـام (ص136)، خارخار (ص143)، فغفور (ص197فتراك (ص
 ).12)، قّلاش (ص136)، خلیدن (ص11)، ناوك (ص234جاروب (ص

 کاربرد کلمات کهن با کلمات رایج با معانی کهن
 ) 135عالمی را آن سحاب لطف بارانت چه شد (ص/  اي سراپا آفتاب خوي سوختی از گرمی  

 ) 150نشود (صمددکاري مفتاح دعا وا بی/  گرانبر در دل چه زنی حلقه که این قفل 
)، ملـت (مـذهب 229)، همیان (ص171)، آبگینه (شیشه ص239)، خوبان (زیبارویان ص112جبهه (پیشانی ص

)، 24)، افسـر (ص240)، کـردن (گفـتن ص267میشود ص)، بَقَم (درختی که از بافتش در رنگرزي استفاده  3ص
)، سـتان (بگیـر 139ار (ص)، فگـ98و...)، مـدام (شـراب ص  145، ص27،  15)، خدنگ (ص244سراغ کردن (ص

و...)، 197)، چرخ (آسمان ص280)، خور (خورشید ص277)، شاطر (پیادة چاالك ص11کردن (ص)، طعنه11ص
 (گذاشتن):  1)، ماندن239)، کردن (ساختن ص255دادن ص)، نمودن (نشان15دانستن: شناختن (ص

 ) 247فو (صکردند چاك سینۀ ما چون به غم ر/  اندراه نجات را سر مویی نمانده
 ) 239بیا و آنچه جم میدید در ساغر تماشا کن (ص/  دمی در پاي خم سر مان و بحر و بر تماشا کن

است: گرفت و استفاده از زبان کوچه: سعیدا تا حدودي از کلمات و اصطالحات عامیانه در شعر خود استفاده کرده 
 ).4جگر (ص)، شنفتن، بی198دمک (ص)، یک198دمک (ص)، نیم316)، کشّ و فش (ص229گیر (ص

 35)، نزاکـت: نـازکی (صـص  239)، نازبـالش (ص84)، فرنگستان، رونما (ص145کاربرد لغات جدید: فرنگی (ص
 ).82و

درونـان، دل، الفنان گـدایی، مینـاي سـنگینکاربرد ترکیبهاي زیبا و بدیع: هماِي حسن، هاي و هوي ساکن، نیم
 داشت، آوازرس، آه یعقوبی، سرابان و... .پرورد، گرمپرسی، برّههوس، دل  دماغان هجر، طربخانۀ تصویر، دیگگرفته

)، سـبز 102گشتن خاکستر بـه زیـر پهلـو (ص)، سنجاب141عبارتهاي بدیع: سکۀ همت به روي کسی زدن (ص
)، جان محیط بر لـب سـاحل 219کشیدن (ص  خورشید به چشم آب  )، از چشمۀ204شدن خار از توجه گل (ص

)، رسـیدن 215)، در حرم خاص خویش بار نداشـتن (ص23)، حرز نوشتن هاله بر اطراف ماه (ص64رسیدن (ص
)، 213کش چشم اعتبـار خـود بـودن (ص)، میل65)، گلو را به دم تیغ تر کردن (ص73خیال به دامان وصل (ص

 ).54نقش قدم در پی کمین بودن (ص
 

 ري (نحوي)سطح دستو
 کاربرد فعل به شیوة گذشته

)؛ کاربرد فعل مضـارع سـاده بجـاي اخبـاري: از 22دیگري (ص  نزند فال جابجایی اجزاي فعل: غیر از هدف شدن  
)؛ فعل امر مستمر: 242)؛ فعل امر بدون «ب»: خرقه آسمانی کن (ص239بوریاي حسن (ص  کندبرگ گل نسیم  

)؛ کـاربرد 60مکن؛ کاربرد «ب» تأکید بر سر فعل ماضی: بگرفت (ص  )؛ ساختن فعل نهی با «م»:13افکن (صمی

 
 . ها نوشته شده استنندراج از محمدپادشا شاد، ذیل واژهآاکبر دهخدا و فرهنگ مفاهیم لغات از لغتنامۀ علی. ۱
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سـاز بـر «ن» نفـی: مینـدانم )؛ تقدیم پیشوند زمان268قید نفی «نه» بر سر فعل بجاي فعل منفی: نه برآمد (ص
 ).115(ص

 کاربرد قواعد دستوري کهن
)؛ 238طمـع (ص  بـهیش کـس  پـ  هاستفاده از حرف اضافه «به» بجاي «در» و «براي»:  مساز گردن خود خـم بـ

)؛ بکار بردن «را»ي مالکیـت: نیسـت بـا 270استفاده از حرف «با» بجاي «به»: دست من گیر و با خدا بسپار (ص
)؛ 255)؛ کاربرد «راي فک اضافه»: یوسـف یعقـوب را بهـا تـو نمـودي (ص239بلبل جان بلبل گل را نسبت (ص

)؛ کاربرد اسم مصدر بجاي مصدر: 131روي تو چیدن (ص  کاربرد «را» در معناي حرف اضافه: کسی را رسد گل ز
شـکفت   بـاغ بـاغ)؛ ساختن قید با تکرار واژه: دلم به گرمی عشق تـو  17رفتار محال است ز کوي تو کسی را (ص

 ).87(ص
 کاربرد برخی ساختهاي دستوري (با بسامد بسیار) 

)، دیـن و دل 59)، خـوف و رجـا (ص57)، کـوه و بیابـان (ص56بکارگیري بسیار ترکیبات عطفی: گل و مل (ص
-)، رخ294و192) و... . ساختن اسم مصدر با یاي مصدري با بسامد بسیار: دویی (ص93)، صبر و قرار (ص77(ص

) و... . صفت فاعلی مرکب مـرخّم نیـز در شـعر او بسـامد 289دلی (ص)، خوش60تابی (ص)، رسن96زردي (ص
) 172زن (ص)، شـعله220رو (ص)، سالمت47برانداز (ص، خانه) 62)، خدابین (ص242باالیی دارد: بداندیش (ص

)، دسـت و گـردن بسـته 100زاد (ص)، خانـه155سـوختگان (صو...؛  همچنین صفت مفعـولی مرکـب: خانمـان
 ) و... .140(ص

 
 ویژگیهاي ادبی

کاریها و و نازك  سعیدا طبق رسم روزگار خود بویژه در غزلیات خویش از تصویرسازیهاي زیاد و زیبا استفاده کرده
 مضمون آفرینیهاي شعرش گواه ذوق و سعی او در خلق تعبیرات پیچیده و دیریاب است. 

تصویرسازي یکی از ویژگیهاي بارز شعر سـعیدا بـویژه در غزلیـات اوسـت. او بـا پرنـدگان و الف) تصویرسازي:  
 است. آفریدهنوشی، اصطالحات عرفانی، عناصر طبیعت و... تصاویري درخور حیوانات، گلها و درختان، لوازم باده
 تصویرسازي با پرندگان و حیوانات

 ) 150سرو تا سر نکشد فاخته پیدا نشود (ص/  عاشق از جلوة معشوق نمایان گردد
 ) 32که در معنی اقارب شد عقارب (ص/  ز دست خویش در آتش فتادي 

بلبل (بسامد باال)، شیر، پلنگ، ماهی، نهنگ، عندلیب، اشتر، فیل، مور، مار، حیّه، ثعبان، سنجاب، فرس، سـیمرغ،  
روباه، خرگوش،گرگ، هما، مگس،کبوتر، جغد، باز، سگ، سمندر، طـوطی، پروانـه، صـعوه، خفـاش، پشـه،کرکس، 

 اند.رفته بکار، آهو و... در تصاویر او خر،گاو، غزال 
 زي با گلها و درختانتصویرسا

 ) 196لعلی است که کردند برون از جگر خاك (ص/  دانی چه بود بادة گلگون ز رگ تاك
 ) 251که بر خوان نباتی ریزة پاي مگس مانده (ص/  نه خال است آنکه میبینی تو بر رخسارة نسرین

، یاسـمن، سـرو، انگـور، بو، الله (با بسـامد بـاال)، سـنبل، بنفشـه، نسـرین، نیلـوفر، سوسـننرگس، صدبرگ، شب
بیدمجنون، نخل، بادام، تاك، حنظل، دستنبو، ریحان از گلها و درختانی هستند که سـعیدا بـا آنهـا تصویرسـازي 

 کرده است.



 165/  شناسانۀ اشعار وي»سعیدا نقشبند یزدي به همراه بررسی سبک«معرفی 

 

 نوشی و لوازم آن (بسامد بسیار باال) تصاویرسازي با باده
 ) 85صها از لعل میگونش لب ساغر گرفت ( بوسه/  لب گزیدنهاي او امروز بیجا نیست دوش

 ) 114که ناچشیده سعیدا خمار میارد (ص/  فریب بادة دنیا مخور به رنگ و به بو
 تصویرسازي با اصطالحات عرفانی
 ) 199میگذارد پنبه هر شب ماه بر دوش پلنگ (ص/  خرقۀ پُرپنبۀ ما عالمی را داغ کرد

 ) 86هر خار چون ز پاي طلب کام میگرفت (ص/   در راه شوق چون گل صدبرگ میشکفت
 ویرسازي با عشق (بسامد باال) تص

 ) 195نشکست یک نفس ز سر من خمار عشق (ص/  ام سر خُم گردن سبوصد جا شکسته
 ) 195ورنه کی باشد کسی را طاقت اظهار عشق ( /  راز خود، خود فاش میسازد سعیدا مُشِک عشق

 تصویرسازي با عناصر طبیعت 
 ) 37ین و آسمان برخاست (صزمین نشست به تمک/  براي آنکه کند بوسه آستان تو را
 ) 32از دیدة خونبار برون میکنم امشب (ص/   سیلی که برد زنگ ز آیینۀ عالم

 تصویرسازي با اصطالحات موسیقی
 ) 136اگرچه مطرب عشق از ره حجاز آمد (ص/  بجز ترانۀ ناقوس نغمه راست نکرد

 ) 171قانون هنوز (صبر همان آهنگ اوّل هست این /   بیوفایی در جهان هرگز سعیدا کم نشد
 تصویرسازي با اصطالحات نرد و شطرنج

 ) 171عشق میبازند با هم لیلی و مجنون هنوز (ص/  آخر منصوبۀ مهر بتان را کس ندید
 ) 62است (صبیدق خود را مگر امروز فرزین کرده /  میدهد رخ طرح با ما مدعی باز از چه روست

 تصویرسازي با اعضاي بدن
 ) 11دوشان را (صبهچه غم ز حادثه این خانمان/  زیانی نیستز اشک، مردم چشم مرا 

 ) 559نشسته (صنهان به گوشۀ دامان شدم نشسته/  آلودز بار کلفت و غم همچو پاي خواب
 

 هاي ادبیب) آرایه
 هاي ادبی بویژه تشبیه تمثیل، تشخیص، کنایه و تضاد است. دیوان سعیدا مملو از آرایه

در دیوان سعیدا به داستانهاي گذشتگان، قصص قرآنـی، عرفـا، عشـاق و... اشـارات فراوانـی شـده اسـت؛ تلمیح:  
)، ابـراهیم ادهـم 167)، محمـود و ایـاز (ص275، چـاه بیـژن (ص(ع)ازجمله: تلمیح به داسـتان معجـزات موسـی

)، یوســف و زلیخــا 171)، معــراج (ص116)، مالــک دینــار ( 164)، لیلــی و مجنــون (ص157(ص)، دارا 134(ص
)، 205)، طوفـان نـوح (ص196)، خسـرو و شـیرین (ص173)، واقعۀ کربال (ص172)، موسی و طور (ص171(ص

 ).242اسکندر (ص
 ) 83فروبرد و عصا از دست موسی رفت (ص مسیحا دم  از آن روزي که تلقین شهادت کرد شمشیرش

 ) 249یوسف ما خاطر یعقوب محزون ساخته (ص  شد عزیز مصر لیکن در فراق خویشتن
 

 اقتباس
 ) 191با کریمان کار باشد «التخاف» (ص  او غفور است اي سعیدا می بنوش
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 ) 191مکن پرستش اغیار را چو عبد مناف (ص  تو در طریق کسی رو که «ما عرفنا» گفت
 

 تشبیه صریح
 ) 2همه را چشم به هم دوخته چون بند قبا (ص/  میپوشند دور بینند و ز نزدیک نظر

 ) 211سر بردم و به سر رفتم ( چو آفتاب به /  چو شیشه سرخوش و صافی دل آمدم در بزم
 (با بسامد بسیار باال) تشبیه تمثیل 

 ) 318شمع تاریک بماند چو شود وقت سحر (ص/  عقل را نور نماند چو شود موي سفید
 ) 11چه نسبت است به آیینه شهر کوران را؟ (ص/  میدانندجهانیان صفت اهل دل ن

 ) 248یار شد همرنگ یار و کهربا همرنگ کاه (  باز با زاغ است دشمن، زاغ با زاغ است دوست
 تشبیهی)  (اضافۀتشبیه بلیغ اضافی  

 ) 272(صاز همتم  هرگز نخسته چنگل شهب/   کسی مرغ دل  صیدگاه حادثهدر 
 ) 78سیر  باغ و چمن و آب روان  چیزي نیست (ص/  نرگس چشمو  سیب ذقنو  نهال قدبی 

 
 تشبیه مرکب

 ) 241مانند کر از گوش تغافل سپري کن (ص/   بر خنجر و شمشیر زبانهاي فضوالن
 

 بخشی) شخصیتاستعارة مکنیۀ غیراضافی (
 ) 14که به کام دل خود بوسه زند پاي تو را (ص/  عمرها شد که حنا کرده به خوبان بیعت
 ) 279افشانی (صام شده سرگرم قطرهدو دیده/  به ذوق آن که نثارت کند جواهر اشک

 
 استعارة مکنیۀ اضافی

 )  8فهمند اهل دل سخن اهل حال را (ص/  نالۀ بلبل اثر کندگوش غنچه در 
 

 استعارة مصرّحه
 ) 13را (ص حکیم یونانآب تلخ میباید این /   عقل گشته سودایی در هواي آن معنی

 ) 204بردار پرده از رخ و بشکن سبوي گل (ص/  را به جلوه آر دختر رزساقی بیا و 
 جناس ناقص 

 ) 294جان در بدن آدم و اَنعام یکی است (ص/  اِنعام ز حق به خاصه و عام یکی است
 جناس تام

 ) 252ز هر شاخ درختی که پریده (ص بازاین      ش نتوان دیدبازجان طرفه همایی است که 
 االولجناس مختلف

 ) 37خود است (ص جامو  کامهر که در فکر /  ام شیخ و پیر و ترسا رادیده
 جناس زائد 

 ) 7دانسته کس نداد ز جانان سراغ را (ص /   دیارکه کردم ز هر  یاربس جستجوي  



 167/  شناسانۀ اشعار وي»سعیدا نقشبند یزدي به همراه بررسی سبک«معرفی 

 

 ) 19ه خزان و بهار ما (صدر یک چمن نشست  زرد از غمشرخ و   سرخ داریم اشک
 

 جناس مرکب
 ) 281(ص خرده دانهرچه به یاد تو بود  /   دانخردهیاد ز یادت ببر اي 

 ) 113(صنازارد تا دل خفتۀ صاحبنظري /  ناز آردسرمه کی طاقت آن چشم پر از 
 (مصحف) جناس خط  

 ) 207(صجام و  خامصورت یکی است گر بنویسند /  اي استتفریق حقّ و باطل عالم به نقطه
 تناسب

 ) 3شده در عصر او رسوا چه مذهبها چه ملتها (ص/  بهشت و حور و رضوانش همه در امر و فرمانش
 (بسامد باال) کنایه  

 ) 11بزن به بادة رنگین خم رداي مرا (ص/  ، دلق من به نیل مزنچو اهل و زرق و ریا
 ) 9عالم را (ص پشت پایی زدیم/  نمودتا به ما روي دست خویش 

 آراییواج
 ) 283تختۀ بازیچه شود تخت بخت (ص/  قهر تو هرجا که نظر کرد سخت

  ) 173ناکشته کشته را تو در این کربال شناس (ص /  مخلوط گشته، کُشته و ناکشته در جهان
 (بسامد بسیار) تضاد  

 ) 14زنّار و کلیساي تو را (صمسجد و سبحه و /  فرق ننهادم و تغییر ندیدم، دیدم
 ) 267از ناز میان را و ز انداز دهان را (ص/  است مه مناست و نه بستههرگز نه گشوده

 االعداد  سیاقۀ
 ) 2نازم آن چشم سیاه تو که دارد همه را (ص/  خدا، رحم بجامردمی، فهم، ادا، ترس

 ) 78ج روان چیزي نیست ( مال و جاه و حشم و گن/  گر شود چشم دل از خواب گران وا، دانی
 حسن تعلیل

 ) 83چه حسن است این بت ما را که کوهش دید از جا رفت(ص / اهللا زد فریاد چون بر طور سینا رفتکلیم
 ) 216اي دارم (صاز آن چون نافه بر تن خرقه پشمینه /  آیدچو مشکم نکهت «فقر سواد الوجه» می

 لف و نشر
 یر اي ز من رنجیدهگفتا که بگ/  ساقی آورد ساغري بگزیده

 ): مرتب315برخاسته و نشسته و خوابیده (ص/  بگرفتم و نوشیدم و از خود رفتم
 ): مشوش205گرچه باشی در تقرب، نوح و موسی و خلیل (ص  آتش و فرعون و طوفان امتحان را دایم است

 تکرار
 ) 284سیه (صسیه، گِلسیه، خانهجامه/   سیهسیه، دل سیه، موي روي 

 ) 40از آن فالن بن فالن، ابن فالنی بهتر است (ص /  شنو با حق بگو تا چند گویی با کساناز حق 
 پارادوکس

 ) 105لب خموش به دل حرف آشنا دارد (ص/  صدا داردزبانِ بستۀ ما صوت بی
 ) 172بیگانه را یگانه شو و آشنا شناس (ص / پرست شو آنگه خداشناسدر کفر حق
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 اغراق 
 ) 166میتوان ساخت دوصد مهر ز خاکستر مهر (ص/  خورشید اگر سوخت چه باكز آتش حسن تو 

 ) 172که از شکستۀ عظمم هما کند پرهیز (ص/  ز تلخکامی ذاتیم بس عجب نبود
 مجاز

 ) 14تو سعیدا بگوي آمین را (ص/  ي لحمدهر که ز اخالص خواند ا
 این بیت ایهام تبادر هم دارد.

 آمیزيحس
 ) 15مصرع رنگین ابرو را (ص چشمش تا شنیدمز  /  برداشتم یکسرز دیوان خط و خالش نظر 

 ) 272بر رُخ درم (ص دستم نکرده تیز نظر/  تا آمدم به چشم، سیاه و سفید دهر
 ایهام تناسب

 ) 268و برد به هم سود و زیان را (ص مشتري شد /  گردون اثر مهر تو آورد و مه نو
 ) 79ام زان لب خندان تو بیچیزي نیست ( گریه/  مشورنمکی ریخته گویا به دلت از 

 ایهام تضاد
 ) 268اثبات یکی کرد خداي دو جهان را (ص/  عشقت که دو عالم به دو انگشت فنا کرد

 ایهام تبادر 
 ) 9نمیسازد مرا (ص آدمحیرتی دارم که چون /  از بهشتم کرد بیرون عشق در خاکم فکند

 ) 173ما را بس (ص گراندر ره وصل تو چشم ن /  ا قسمت دیدار تو هرچند نمانددیده ر
 تضمین

 ) 253اي»  (ص«بر گل از عنبر کمندي بسته/  اي بر روي یاراوحدي خوش گفته
 ) 240«ز کارها که کنی شعر حافظ از بر کن» (ص/   بخوان کالم سعیدا چو میل کارت نیست

 رد الصدر الی العجز
 ) 261مکش منّت ز دست خویش و تن در ده به فرمانی (ص/   ون میرود در آستین دستتز فرمان تو بیر

 المثلارسال
 ) 252ناف تو مگر دایه به این کار بریده؟ (ص/  هرگز نبریدي ز گنه رشتۀ کردار

 العارفتجاهل
 ) 254(صفتاد از تاب گردون و هنوز از حرص بیتابی /  نمیدانم تو خاکی آتشی یا باد یا آبی

 ویژگیهاي فکري
میکند. از ویژگیهاي فکري سـعیدا میتـوان بـه ویژگیهاي فکري یک اثر، نگرش شاعر نسبت به جهان را مشخص  

 موارد ذیل اشاره کرد:
بیتی است که در آن خود را 29اي  بهترین نمونه قصیده  اظهار ارادت به خاندان نبوت، امامت و سه خلیفه:  -

 را در آن مدح میکند: (ع)، سه خلیفه و دوازده امام(ص)مذهب میخواند و رسول اکرمپیرو شریعت محمدي و حنفی
 ) 272در مذهب حنیفه و دین محمدم (ص/  دارم هزار شکر سعیدا که در جهان

قسم میدهـد بـا )  3(زهرادارد که در مقطع آن براي شفاعت خود، ایشان را به فاطمه(ص)  غزلی نیز در منقبت پیامبر
 مطلع:
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 ) 3به لب شیرینتر از حلوا به قد موزونتر از طوبا (ص/  آرا به گیسو چون شب یلدامهر جهانبه رخ 
 آورد:سعیدا عشق خود را به وجود پیامبر (ص) و علی (ع) چنین به شعر درمی

 ) 230ما در فراق احمد مختار سوختیم (ص/  هرکس براي مصلحتی سوخت جان خویش
 ) 122نیست ضایع خاطرم جمع است دلدل میخورد (ص/  تگرچه مدحم پیش قدر مرتضی برگ کَه اس

ازآنجاکـه سـعیدا از طریقـۀ توجه بسیار به عرفان و تصوف و اشارات گوناگون به بزرگان ایــن طریــق:    -
نقشبندیه پیروي میکرده، بیشتر اشعار او درونمایۀ عرفانی دارند. سعیدا در بیتی خواجه ناصرالدین عبیداهللا ملقب 

«خواجۀ احرار»، پیشواي سلسله نقشبندیه را دستگیر خود میخواند و در جـاي دیگـر خـود را مریـد «خواجـۀ به  
 نسّاج» میداند:

 ) 102که فردا دستگیرت خواجۀ احرار میگردد (ص/  اي امروزچه غم داري سعیدا گر ز پا افتاده
 ) 90(صکه تا شدم ز مریدان خواجۀ نسّاج /  ز فیض عشق از آن روز شعر میبافم

علـی رامتینـی«از قریـۀ رامتـین از اعمـال عزیزان یا حضرت عزیزان، همان خواجه  خواجۀ نسّاج معروف به خواجه
بخاراست که از مریدان خواجه محمود فغنوي شد و بر طریق اکابر نقشبندیه رفت و گویند در بدو حـال نسـاجی 

). نقشـبندیه طریقتـی منسـوب بـه 37: صوفـات یافـت» (قدسـیه، بهـادر  715میکرد و شعر میسرود و در سال  
یوسـف اي منشعب از سلسـلۀ خواجگـان اسـت کـه اصـل آن بـه خواجـهءالدین نقشبند بخارایی، شاخهبهاخواجه

همدانی بازمیگردد. از سخنان بهاءالدین است که «طریقت ما صحبت است و خلوت آفت شهرت است. خیریّت در 
 ). از سعید است:58بودن در یکدیگر» (همان: ص جمعیت است و جمعیت در صحبت به شرط نفی

 ) 35پاي دلم همیشه به زنجیر صحبت است (ص/   خلوت طریق سلسلۀ نقشبند نیست
 گانۀ طریقت نقشبندیه است که سعیدا خود را بدان توصیه میکند:«هوش در دم بودن» یکی از اصول یازده

 ) 99گر از دست موسی چون عصا افتد (صشود عاصی ا/  سعیدا هوش در دم باش تا باشی که از غفلت
آید که در اواسط عمر پیرو طریقت نقشـبندي ها و ابیاتی از دیوان سعیدا چنین برمیهاي تذکرهبا توجه به نوشته

 شده، زیرا بیشتر اوقات خاموشی را بر صحبت مرجّح دانسته که البته عکس این فرضیه نیز قابل تأمل است:
 ) 142معنی همیشه بر لب خاموش میزند (ص/  شودصهبا نصیب کوزة سربسته می

 )  229ایم (صصحّت شدیم تا که ز صحبت بریده/  ایمایم به عزّت رسیدهعزلت گزیده
منصور حالج، ابراهیم ادهم، شبلی و... در ابیـاتش مشـهود   بنعشق و و عالقۀ او به بزرگان عرفان همچون حسین

 است:
 ) 86همتی ز شحنۀ بسطام میگرفت (ص گر/  میشد قبوِل شاه سعیداي بینوا
 ) 195کی سر منصور زحمت میکشد بر دار عشق (ص/   کشتگان رقص دارد بر دَمِ شمشیر خون

 اهللا و توکل را سرمایۀ زندگی انسان، طمع را موجب خامی و صبر را سبب پختگی و کمال میشمارد:فقرالی
 ) 272ام (صخاکروبۀ  فقر است دانهدائم ز  / چین نشدهرگز دلم ز مزرع کس خوشه

 توکل است لباس غناي درویشی/  برهنگی است عبا و قباي درویشی
 دلی شکسته بود مومیاي درویشی/  شکستگی همه کار تو را درست کند

 ) 258به صبر پخته شود شورباي درویشی (ص ز حرص، جوش و خروش قلندر از خامی است
 شدن نیازها میداند:اهللا و دوري از تعلقات را مایۀ امنیت خاطر، تقرب الهی و برآورده تمسک به فقرالی

 تا به حق شاهراه درویشی/  جادة ایمن و طریق خوش است
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 ) 258صبحدم تیر آه درویشی (ص/  پروبال میرسد تا عرشبی
 درویشی را موجب پاکی از صفات نکوهیدة بشري میداند:

 ) 258مسجد و خانقاه درویشی (ص/  پاك از غیبت و ریا و حسد
 راه دستیابی به مراتب عرفانی رضا و تسلیم را صفا و خلوص و تضرع و مناجات میداند:

 ) 248پیش رو آیینه دارد تا به لب دل پر ز آه (ص/  پاس تسلیم و رضا آن کس تواند داشتن
 اخالقی میداند:ریاضت و تزکیۀ نفس را مایۀ نرمخویی و خوش

 ) 85نرمخویی را کس از سنجاب نتواند گرفت (ص/  ی مالیم میشود طبع ثقیلریاضت کبی 
 رستگاري را حاصل سکوت میداند:

 کاش من سنگ قناعت در دهن میداشتم/  در کمر سنگ قناعت هیچ تأثیري نکرد
 ) 210همچو طوطی من اگر میل سخن میداشتم (ص/   عندلیب باغ خاموشی نمیگشتم چنین

 شیوة خود میداند و از فقر و سختی ننگی ندارد:گریزي را سعیدا عافیت
 ) 199اهل دل را از لباس پاره نبود عار و ننگ (ص/  عافیت را جامه گر بر دوش ما افتاده تنگ
 ) 215گداي عشقم و از دلق پاره عار ندارم (ص/   ز چشم خلق نپیچم به صد هنر یک عیب

 اال)ـ شکایت از ریاکاري زهاد، شیوخ و فقها (بسامد بسیار ب
 ) 88بر سر سجاده و تسبیح و بر زنّار بحث (  / داران بر سر دستار بحثچند اي عمامه

 ) 89هرگز نمیکنند به نان حرام بحث ( /  خلقی که میکنند به آب مدام بحث
 ) 85زاهد نداشت رتبه به زور ریا گرفت (ص/  بر مسند خالفت و بر صدر بزم جاه

 ستاییباده
 اندازد:و که عقل را از کار میرآفات میداند؛ ازآنسعیدا شراب را درمان همۀ 
 ) 83هر که چیزي یافت از این باب یافت (ص/  از در میخانه رو گردان مشو

 ) 117نازم به خرابات که از قید رها کرد (ص/  در صومعه بودم همۀ عمر مقید
 شراب را توشۀ سالکان عالم معنا میشمارد:

 ) 276که اّول سفر ما بود ز خود رفتن (ص/  استبه سیر عالم معنی شراب زاد ره 
 کار آب و شراب را امري خدایی میشمارد: تا جایی که اشتغال به
 ) 117کس را خبري نیست که او کار خدا کرد (ص/  سر برد سعیدادر خدمت میخانه به 

 سعیدا چون حافظ پیر مغان را که مهربان و خطاپوش است، مرشد خود میخواند:
 ) 117هرگز به کسی گفت فالن عیب چرا  کرد؟ (ص/  ن کس هنر خویش نپوشیدجز پیر مغا

 ) 80که به ز پیر خرابات، مهربانی نیست (ص  /  قسم به شیشه و پیمانه، بینوایان را
 

 تقابل عقل و عشق
 ) 196آنجا که رنگ ریخته باشد بناي عشق (ص/  معمار عقل را نرسد اوج دانشش
 ) 143شیر را روبه بدآموزي کند (ص/  عشق را با عقل در یک دل مکن

 ) 194لیک بیرون ز جهان کار دگر دارد عشق (ص/  عقل در کار جهان است سعیدا شب و روز
 ) 27که طفل عشق استاد جهان شد در دبستانها (ص/  ز مجنون پرس پیر عقل نادان است در این ره



 171/  شناسانۀ اشعار وي»سعیدا نقشبند یزدي به همراه بررسی سبک«معرفی 

 

ستاییهاي سـعیدا و باده  گریزي هدستیزي، تصوفستیزیها و همچنین زاگریزیها، عقلنکتۀ قابل توجه اینکه عافیت
کـه از آنهـا اثـر -را میتوان از مظاهر قلندرمسلکیهاي او دانست که در بین عرفایی مانند سـنایی، عطـارو حـافظ  

 بفراوانی دیده میشود. -پذیرفته است
 عشق در دیوان سعیدا

کننـدة وجـود عاشـق میدانـد ن)، آتـش عشـق را گلسـتا145سعیدا عشق را صاحبقران ملـک دل میخوانـد (ص
-)، هر دو جهان را در چشم عشق بـی194)، در بازار عاشقی سودایی جز ترك خویشتن نمیشناسد (ص194(ص

) و معتقد اسـت عشـق، 195روي آن را گذشتن از وجود میداند (ص)، شرط عشق و دنباله195ارزش میداند (ص
 ذات اشیا و افراد را تغییر و تعالی میبخشد:

 )  249وش ما بید مجنون ساخته (صجلوة لیلی/  ر رقص میارد سعیدا جذب عشقچوب را د
 ) 194اي بسا فرعون را موساي عمران کرد عشق (ص/  خادم طفل کلیسا ساخت چندین شیخ را

 کنندة انسان میداند:بخش و دگرگوناکسیر عشق را نجات
 ) 115رد (صکه جغد میبرد و شاهباز میا/   چه همت است سعیدا به عشق باالدست
 ) 117هرکس که مرا دید تو را خیر دعا کرد (ص/  تا عشق تو از هر دو جهان کرد خالصم

) 45تا    40غزل (   6بر ابیات زیادي که در قالبهاي مختلف شعري به عشق نسبت داده شده،  در دیوان سعیدا عالوه
 دهندة اهمیت عشق در نظر سعیداست.شاعر به ردیف «عشق» مزین شده که نشان

 
 دادن ناکامی به بخت و روزگار  نسبت

 ) 171هر کجا دردي سعیدا هست منظورم هنوز (ص/  روزگار پرستم هرگز فراموشم نکرد
 ) 183هاي طالع ناسازگار خویش (صاز شعبه/   هر دم هزار ناله کنم همچو عندلیب

 
 تأثیر شاعران پیشین بر سعیدا

خود ازجمله سـنایی، صـائب، نظـامی و... پیـروي کـرده و از سعیدا همچون دیگر همعصرانش از شاعران پیش از   
-، ولی در مجموع میتوان گفت بیش از دیگر شعرا از حـافظ اثـر پذیرفتـه  جسته  مضامین آنها در شعر خود بهره

 است.  
، صائب غزلی با مطلع ذیل براي سعیدا سروده که با اندك تغییـر سعیدا و صائب: بین صائب و سعیدا دوستی بوده

 در دیوان سعیدا موجود است:
 ) 64است (صوقت شکست آینۀ دل رسیده /  است نور شکوه حق ز مقابل رسیده

 است: و صائب در آخرین بیت غزل از او با نام سعیداي نقشبند یاد کرده
 استصائب ز بحر دل به انامل رسیده /   این خوش غزل به جذب سعیداي نقشبند

 ) 305(دیوان اشعار صائب: ص
 دا نیز در غزلی از صائب و شعر او یاد میکند و در بیت مقطع میگوید:سعی

 ) 64است (صگفتا وجود فقر تو کامل رسیده /  ما را همین بس است سعیدا که صائبا
 است:سعیدا در دیوان خود بارها اشعار زیباي صائب را تضمین کرده و از ردیفها و تعابیر شعري او استفاده کرده 

 ) 116اي که ز دستار بگذرد» (ص«کو سرگذشته/  مصرع صائب سعید راست خوش آمده
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 مصراع دوم بیت باال تضمین این بیت صائب است: 
 اي که ز دستار بگذرد؟کو سرگذشته/  اند کریمان این زماناز سر گذشته

 ) 366(دیوان اشعار صائب: ص
   سعیدا و حافظ

 ) 240ه کنی شعر حافظ از بر کن» (ص«ز کارها ک/   بخوان کالم سعیدا چو میل کارت نیست
 ز کارها که کنی شعر حافظ از بر کن/  پس از مالزمت عیش و عشق مهرویان

 ) 213(دیوان اشعار حافظ: ص
 ) 123«باشد که گوي عیشی در این میان توان زد» (ص/  خوش گفته این غزل را حافظ به حقّ قرآن
(دیـوان اشـعار حـافظ:  وي عیشـی در ایـن میـان تـوان زدباشد که گ/  حافظ به حقّ قرآن کز شید و زرق باز آي 

 ) 81ص
 )  44«شعر رندانه گفتنم هوس است» (ص/  اي سعیدا ز حافظ امدادي 

 )  22شعر رندانه گفتنم هوس است(دیوان اشعار حافظ: ص/  همچو حافظ به رغم مدعیان
 ) 98ة گزند مباد (صکه جسم نازکت آزرد/  همیشه ورد سعیداست حافظا این قول 

 ) 60(دیوان اشعار، حافظ، ص وجود نازکت آزردة گزند مباد /   تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد
 سعیدا یکی از قصاید زیباي خود با مطلعِ  سنایی و سعیدا:

 ) 268در تصور ز سر فتد دستار (ص/  بس بلند است قصر و خانۀ یار
 است که به ذکر بعضی ابیات آن بسنده میشود:را به پیروي از قصیدة معروف سنایی سروده 

 ) 196(دیوان اشعار سنایی: ص تا کی از کعبه هین در خمّار/  تا کی از خانه هین ره صحرا
 ) 269سر من راه خانۀ خمّار (ص/  پاي من راه خانه میداند

 ) 198(دیوان اشعار سنایی: ص چه ده چه صد چه هزارسال عمرت /  اي کاندرو نخواهی ماندکلبه
 ) 269گشته هر موي بر تنم مسمار (ص/   اي که میباشمبی تو در کلبه

جاي دیگر سنایی را حکیم حاذق خود دانسته و خطاب به ساقی رمز برخورداري از دو کـون را شـنیدن پنـدهاي 
 سنایی میداند: 

 ) 269عطار (ص دارویم در دکانچۀ/  شد سنایی حکیم حاذق من
 ) 269تا شوي از دو کون برخوردار (ص/   ساقیا پند از سنایی گیر

 است:خوانی را بر شاهنامۀ فردوسی ترجیح داده سعیدا به ملّاي روم ارادت داشته و مثنوي  سعیدا و موالنا:
 ) 40خوانی بهتر است؟ (صاز مثنوي گوید کسی شهنامه/  صحبت سلطان کجاهمراه درویشان کجا هم

 ) 31» (ص1«خشم مردان خشک گرداند سحاب/  ایـن غـزل بـر وزن بـیـت مـثـنـوي است
 ) 235که از سندان گذر دارد سر پیکان درویشان (ص/   حذر کن ز آه درویشان به قول مولوي رومی

 ) 251دل مرید شمس تبریز آمده (ص/  جان من شد بندة مّلاي روم
 ) 218ب نوید آمد من شبلی و منصورم (صاز غی/  آن یار بعید آمد از بخت سعید آمد

 
 )458(مثنوي معنوي، مولوي، دفتر سوم، ص م دلها کرد عالمها خرابخش /خشم مردان خشک گرداند سحاببیت:  تضمین. ۱
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 ) 250(دیوان شمس: ص  برگیر و دهل میزن کان ماه پدید آمد/  عید آمد و عید آمد وان بخت سعید آمد
سعیدا و بابافغانی: بابافغانی شیرازي از شعراي اوایل قرن دهم بود که شیوة خاصی در غزل ایجـاد کـرد و پیـروان 

 در شورانگیزي با شعر او برابر میداند:بسیار داشت. سعیدا شعر خود را 
 ) 145شعر من هم کار اشعار فغانی میکند (ص/  شوري خیالم سیر دیوانم بکننیست بی

 ) 98اگرچه داد مذاق سخن فغانی داد (ص/  شنو ز شعر سعیدا نواي درد و الم
دلیل پیـروي وي از فرقـۀ بر جایگاه واالي جامی، به  اظهار ارادت سعیدا به جامی افزونجامی، نظامی و سعیدا:  

 نقشبندیه نیز است:
 لطف سخنش به خاص و عامی نرسید/  اشعار سعیدا به نظامی نرسید
 ) 304تا قطرة می ز جام جامی نرسید (ص/   سرشار نشد ساغر او از معنی

 ) 113هر زمان عرض به جامی و نظامی دارد (ص/  از براي مدد قافیه و حسن ردیف
سعیدا در بسیاري از ابیات بـه زیبـایی و دلنشـینی غـزل روانتـر از آب خـود تفاخر و تواضع در دیوان سعیدا:  

 است؛ اگرچه ردّ پاي تواضع و فروتنی نیز بارها در شعرش دیده میشود:بالیده و مفاخرات زیبایی سروده 
 ) 34انداخت (صپس شور چرا شعر تو در بحر و بر /   طبع تو اگر کان نمک نیست سعیدا
 ) 26که کس نگفته سخن را به خوش ادایی ما (ص/  زمانه داند اگر باشدش تمیز سخن

 ) 79طوطی طبع غزلخوان تو بی چیزي نیست (   اي سعیدا لب شیرینِ که داري به خیال 
». فقـر را 55ص  :69ج  ی،، مجلسـبحـاراألنوار( الْفَقْرُ فَخْرِي وَ بِهِ أَفْتَخِرُ  «  (ص)سعیدا بنابر حدیث پیامبرالتزام فقر:   

 زیستی اعتقاد دارد: مایۀ افتخار خود میداند و همچون مشایخ نخستین سلسلۀ نقشبندي به ساده
 ) 124شاید که پشت پایی بر این و آن توان زد (ص/  بگذر ز جان سعیدا، در راه فقر پا نه

 )  18آن اسـت بـیشـتر سـبـب افـتـخار ما (ص/  ما را اگرچه خوار نمود افتقار ما
 ) 23فقر است کیش و مذهب و ترك است دین ما (ص/  ز آیین ما هر آنکه سعیدا کند سؤال 

 التزام پیر
 بااینکه سعیدا فقط هدایت الهی را موجب رستگاري میداند: 

 )  78مر تو را گر خداي، هادي نیست (ص/  از پی هیچکس به جا نرسی
 یر و مرشد را الزمۀ طی طریق و راه رسیدن به مقصود میشمارد و به متابعت از او سفارش میکند:ولی التزام پ

 )  210رهبري گر همچو بوي پیرهن میداشتم (ص/  یوسف مقصود را مییافتم هرجا که بود
 

 در ستایش عزّت نفس
 ) 3(ص جز ندامت که کشی بر تو حرام است اینجا/   زلّه از خوان لئیمان چه بري بهر عیال 

 ) 9مـنّـت چـرب و نــرم مـرهــم را؟ (ص/  زخم ما کی به خویش میگیرد
دیـوانش نعیمـا، مـورخ عثمـانی را   104و    79سعیدا شاعر ستایشـگري نیسـت. تنهـا او در غـزل  مدح بزرگان:  

دل میستاید. کار او را همه مهر و کرم و وفا و خود او را شهریار حلـب میخوانـد؛ همچنـین شـعر او را صـفابخش  
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) 1129م. مـوره    -1066رسمی دولت عثمـانی (ت. حلـب1نویسمیشمارد. مصطفی نعیما مورخ  و نخستین وقایع
محمـد چهـارم وظـایف متعـددي در دربـار داشـت. وي رئـیس مراد سـوم و سـلطانبود در زمان سلطنت سلطان

هاي صفوي و به تاریخنگاري در دوره نگاهیدارد (رك:   تاریخ نعیماتشریفات و وقایعنگار دربار بود و کتابی به نام 
 ).80: صباس قدیمی قیداري م، عقرن دهم تا دوازده(  عثمانی

 ) 38سعادت پیشکار و بخت یار است (ص/  حلب شهر و نعیما شهریار است
 ) 50گر دست دهد صحبت اشعار نعیماست (ص/  امروز صفابخش دل و ورد زبانها

 نـما مـیـان خوبانم کردانگشـت/  اي که شاه احسانم کرداز مروحه
 ) 299یوسف ز اعجاز خود سلیمانم کرد (ص/  در شهر حلب باد به فرمانم کرد

 
 اعتقاد به تأثیر سرشت آدمی در سرنوشت او

 ) 12جوهر بود تیغی چه نقصان است سوهان را (صچو بی/  دان طفلی، نباشد عیب استادشنگردد نکته
 ) 247روزي که مینوشت قلم «و اشربوا کلوا» ( /  اندوه و گریه بود طعام و شراب ما

 
 نکوهش مردم دنیا

 ) 78جز حسد پیشۀ این آدمیان چیزي نیست (ص/  بجز  از بخل در این دور زمان چیزي نیست
 ) 4که خلق عیب نسازند جز هنر ما را (ص/  عیبی استهنري انتهاي بیکمال بی

در شعر خود بهرة وافر برده است؛ (ع) سعیدا از نصّ قرآن کریم و احادیث معصومینمندي از آبشخور دینی:  بهره
 ازجمله:

 ) 266بنوشت بعنوان قلمش «نَحنُ قسم» را (ص/  از روز ازل تا به ابد دفتر خود کرد
هُم فَـوقَ بَعـضٍ   مَعیشَتَهُم فی الحَیاةاقتباس از «اَهُم یَقسِمونَ رَحمتَ رَبِّکَ نَحنُ قَسَمنا بَینَهُم   الدُنیا وَ رَفَعنـا بَعضـَ

 ) 32َدرَجاتٍ (زخرف: 
 ) 3ال» (صاهللا شد پیدا شهادت میدهد «لَوکالم/  فلک چترش کشد بر سر مالئک پیش او چاکر

 : اشاره دارد و بیت) 435ص  ، 5ج  ، امینی،الغدیرکه به حدیث قدسی«لوالكَ لما خلقت االفالك...» ( 
 ) 39دانی که مرکز حق و باطل برابر است (ص/  عالم اگر شوي تو به «العلمُ نقطَهٌ»

انـد. : «العلمُ نقطهٌ کَثُرَهَا الجاهِلون»: علم تنها یک نقطه است که نادانهـا آن را زیـاد کـرده(ع)به سخن امیرمؤمنان
 ) اشاره دارد و بیت:  129(عوالی الآللی، احسائی: ص

 ) 28کرده در مجموعۀ تن این ورق را انتخاب (ص/   شادم که استاد ازل  در شکست دل از آن

 
دار ثبت و نگهداري اسناد و مدارك رسمی و تـدوین تاریخ برمبناي آنها بود. در تشکیالت مرکزي عثمانی بـه نویسی عهدهوقایعمنصب  .  1

نـویس رسـمی دولــت عثمــانی مصـطفی نویس» گفته مـیشـد. نخسـتین وقـایعوقایع بودند «وقایعتاریخنگاران دولتی که مسئول ثبت  
، )مقرن دهم تا دوازده(  هاي صفوي و عثمانینگاهی به تاریخنگاري در دوره(رك:     او از بزرگترین مورخان عثمانی بشمار میرودنعیما بود.  

 . )80ص  : باس قدیمی قیداريع
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مــن در »:  لَایَسَعُنِی أرْضِی وَال سَمائِی وَلکِن یَسَعُنِی قَلْــبُ عَبْــدِيَ الْمُــؤْمِنِتلمیح دارد به حدیث قدسی: «
، ح 128ص  :کـافی، ج (اصــول    زمین و آسمانم نمیگنجم؛ ولی قلب بندة مؤمنم مرا در خود جاي میدهد

17.( 
 یا در رباعی ذیل با اشاره به آیات قرآن کریم، صفات خود و صفات الهی را اینگونه تبیین میکند:

 فعل تو همه نیک و بد افعال من است  هستی مال تو و نیستی مال من است
 ) 293و   292افتادگی و شکستگی حال من است (صص   استغنا و کبریاست حال تو مدام

 ح بیخوديدر مد
 ) 9در سینه داده همچو گهر بحر جا مرا (ص/  تا همچو موج نقش خودي را زدم بر آب
 )  16صبح ناگردیده با مِی میدهد سجّاده را (ص/  گر ز مُلک بیخودي زاهد خبر یابد شبی

 
 اندیشۀ وحدت وجودي

 ) 270خود شود عشق و عاشق و دلدار (ص/  ما و من هر دو گم شود در او
 ) 191هست دیبا یک بساط و نقش دیبا مختلف (ص/  بین مشواختالفات نمود دهر احول ز 
 

 دنیاگریزي و توصیه به آن
 ) 5کردم به عشق سودا سود و زیان خود را (ص/  برداشتم سعیدا دل را ز دین و دنیا

 ) 9پـشــت پـایـی زدیــم عـالـم   را (ص/  تا به ما روي دست خویش نمود
 سراییاندوه

 ) 18پرورد ما (صدوست کی دارد طرب را جان غم/  چنگ خود اي زهره با خورشید پرداز و برو
 ) 34ام ایّام ریخت (صخون دل شد شام، غم از دیده / ام در کام ریختصبحدم شیري که مهر دایه

 
 نقاط قوت و ضعف شعر سعیدا

ها در موارد گزینی واژهعد و قوانین دستوري، بهپیروي شایستۀ سعیدا از ویژگیهاي سبکی دورة خویش، رعایت قوا
ها، عبارات و افعال و که موجب ادامۀ حیات بعضی از این واژه-ها و لغات کهن  بسیار، باستانگرایی و بکارگیري واژه

هاي ادبی متعدد و متنوع و بویژه بسـامد بـاالي فنـون بیـان و از آن میـان بکارگیري آرایه  -حفظ آنها شده است
بخشی که بیش از دیگر فنـون بیـانی بـه درك خواننـده کمـک هایی از نوع شخصیتهاي تمثیل و استعارههتشبی

میکنند، استفادة فراوان از تلمیحهاي اسالمی (قرآنـی، روایـی) و ایرانـی، تناسـب، تضـاد، پـارادوکس و تمثیـل و 
شاعر را بهتـر بـه مخاطـب منتقـل میکننـد؛ سازي و تقابل مقصود  المثل که از راههاي استنادبخشی، قرینهارسال 

طرح مضامین و موضوعات متنوع عرفانی، اخالقی و... به زیباترین وجه ممکن، دوري از لغات دشـوار (بجـز مـوارد 
موارد عفت قلم و زبان عفیف سـعیدا بر ایناندك)، ضعف تألیف و تعقید لفظی از نقاط قوت شعر سعیداست. افزون

داست؛ چنانکه در کلّ دیوان وي حتی یک بیت هزل و هجو که در آن روزگـار مرسـوم از برجستگیهاي شعر سعی
 سرایی و سؤال نیز خبري نیست. بود، دیده نمیشود؛ همانطورکه از مدیحه
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سـازیهاي بـدیع بالغـی و از برجستگیهاي شاخص دیگر شعر سعیدا که میتوان از نوآوریهـاي وي شـمرد، ترکیـب
ودًا چهارهزار ترکیب زیباي ادبی را که تعداد معتنابهی از آنها را هم خـود سـاخته دستوري شاعر است. سعیدا حد

 اي از ترکیبات زیبا تبدیل کرده است.در اشعارش بکار برده، که این امر دیوان اشعار وي را به گنجینه
ن بـه مـوارد ذیـل اشـاره بر معایب قافیه که قبالً ذکر شد، میتوادربرابر موارد باال از نقاط ضعف اشعارسعیدا افزون

 کرد:
اهمیت مضامین موردنظر شاعر و لزوم رعایت قوانین اوزان عروضی در موارد معدودي سبب شده شـاعر در تلفـظ 
اصیل کلمات دخل و تصرف کند و حتی ناچار شود قوانین دستوري و حتی خـط فارسـی را زیـر پـا بگـذارد کـه 

 دا دانست:  میتوان این موضوع را مهمترین نقطۀ ضعف شعر سعی
 ) 63دشتها از گریۀ مجنون چمن گردیده است (ص/  چه دور؟ضمایرها گر کالمم سبز گردد در 

 ):245او (ص ستکردن به عمري شرح و بکه هرگز کی توان/  چه گویم از خم زلف و قد موزون و دلجویش
 بجاي (بسط) براي رعایت امالي عروضی 

 ) 242و اصفهانی کن (ص دراییبیا به دیده /    ام اي سرمه هرکجا چشمی استبه بخت تیره
 ) 278ن تو بازار حسن ارزانی (صامّتابه /  به دوستان تو جنّت گشاده دکّان را

 ) 110(صزهر است خشم لیکن، اما ضرر ندارد /  تلخ است صبر لیکن نفعش به از زیان است
 ) 123زد (  مایانده طالع راه کرچه شد یارب که این گم/  ز فکر و ذکر، شیطان کرد غافل اهل عالم را

 ربایی): مضمون240جامۀ کعبه بر این قامت ناراست مکن (ص/  مکن ماست سخن اهل دلی را سخن
کـه البتـه شـیوة -الشعاع قرار داده، «تکرار قافیه» اسـت اي استحکام شعر سعیدا را تحتنکتۀ دیگري که تا اندازه

غـزل   590غـزل از    180شده در غزلهاي سعیدا مشخص شد شـاعر در  انجامبا بررسیهاي    -رایج همعصران اوست
هاي متجانس تا حـدودي خود، به تکرار قافیه دست زده که البته استفاده از محاسن قافیه مانند ردالقافیه و قافیه

 این امر را پوشش میدهد.
 

 گیرينتیجه
تصـوف از طریقـت در    شعر از سبک هنـدي ومسلک قرن یازدهم است. او در  سعید نقشبندي یزدي شاعر عارف 

بخش و ذوق شـعري نقشبندي پیروي میکرد و شعر خود را در خدمت عشق و عرفان قرار داد. عرفان ناب و تعالی
آفریند کـه در نـوع خـود انگیزي سبک هندي همراه میشود؛ مضامین زیبایی میگویی و خیال سعیدا وقتی با تازه

هاي طبیعت اعم از گل، درخت، حیوان، آب، باد، سـیل و... تـا قصـص قرآنـی و پدیدهنظیر است. در این راه از  کم
هـاي ادبـی مفاهیم عرفانی و دنیاي موسیقی و شراب و اهل تصوف و عشاق کمـک میگیـرد. شـعرش را بـا آرایـه

چـه در کنـار آنهـا آراید، از انواع تشبیه، استعاره مکنیه، تلمیح، تناسب،کنایه و تضاد بسیار استفاده میکند. اگرمی
تکرار، حسامیزي، لف و نشر، پارادوکس، ایهام، جناس و... را نیز بارها بزیبایی بکار میبرد. او به شیوة اغلب شاعران 

اي دارد؛ ازاینرو نقشبندي و شَعربافی میکند. تولد و وفاتش مشخص نیست؛ ولـی معاصرش در کنار شاعري، پیشه
 د خود سخنی نمیگوید. به کابل و شام سفر کرده است. عمر کوتاهی ندارد. از زن و سه فرزن

سعیدا روحیۀ ستایشگري چندانی ندارد. تنها پیامبر اکرم (ص) را بکرّات میستاید. عزت نفس دارد و تنها در یـک 
مورد خود را سگ حضرت علی(ع) میخواند. شاعري اخالقی است و جز مصراع (چند باشی چون زنان زیر لحـاف: 

پیر) که براي نفس امّاره بکار میبرد، زشت نمیگوید. عاشق اسـت و مرتبـۀ اکسـیر عشـق را بی) و صفت ( 190ص
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قابل قیاس با حدّ عقل نمیداند. شرط عاشقی را از خود گذشتن و ترك انانیّت میدانـد. غـزل احساسـی و لطیـف 
و اشـاراتی بـه آیـات و اي رنـگ دینـی دارد  بسیار دارد. مخاطب را به ترك دنیا سفارش میکند. شعرش تا انـدازه

وفایی مردم بسیار روایات در آن دیده میشود. سعیدا از ریاکاري و گمراهی زاهدان و شیوخ و از بداقبالی خود و بی
 شکوه میکند. از شعراي پیشین رد پاي حافظ بیشتر در شعرش مشهود است. 

تیارات شاعري همچون تشدید مخفف و سعیدا در غزلیات خود بیشتر از بحر رمل استفاده کرده و گاه از برخی اخ
سازي استفاده کرده و در چند مورد عیوب اکفا و اقوا برده است. او از بیشتر حروف الفبا در قافیهتخفیف واژه بهره  

نیز در شعرش قابـل توجـه   -که از ویژگیهاي سبک هندي است–هم در شعرش دیده میشود. بسامد تکرار قافیه  
افزاید. گاه نیـز از گ و گاه بلندي بکار میبرد و بدینگونه موسیقی کناري شعرش را میآهناست. او ردیفهاي خوش

کلمات و فعلهاي کهن مهجور و غیرمهجور استفاده میکند. کاربرد واژگان عربی و واژگان مرتبط با عرفان در شـعر 
او بسـامد بـاالیی دارد؛   او فراوان است. ترکیبات بدیع و زیباي وصفی و اضافی و عبارتهـاي بـدیع فعلـی در شـعر
 چنانکه میتوان سعیدا را یکی از شاعران برجستۀ عصر صفوي و پیرو سبک هندي دانست.

 
 منافع  تعارض

 حاصـل و نرسـیده چـاپ بـه  خـارجی  و  داخلـی  نشریه  هیچ  در  اثر  این  که  مینمایند  گواهی  مقاله  این  نویسندگان
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 ذکر  موارد  کلیه  مسئولیت  ایشان  و  است،  مسئول   نویسنده  عهده  به  پژوهش  مالی  حامیان  و  منافع  احتمالی  تعارض
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