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 چکیده:
اللهیّه در قرن سیزدهم میرزا نصراهللا اردبیلی از شاعران و از عارفان معروف نعمت  زمینه و هدف:

رت رت و در عرفان ملقّب به نـص اعري متخلّص به نـص ت. وي در ـش ت. هدف از این اهللا بوده اـس اـس
هاي خطی دیوان اشعار او و سبک وي و جستار، معرفی یکی از مواریث فکري گذشتگان و نسخه

ؤاالت بوده   خ به این ـس ود و پاـس عري دیده میـش یات بارز ـش وصـّ بک وي، خـص ت، که آیا در ـس اـس
 هستند؟ موارد آن چه

ها و خـصوـصیّات ـشعري نـصرت اردبیلی، به روش نگارش این مقاله و معرفی نـسخه  روش مطالعه:
هاي زبانی و فکري و ادبی دیوان اشــعار وي صــورت گرفته اي و در محور  یافتهکتابخانه-تحلیلی

 است. 
یاري از   ها:یافته ت، مانند بـس ت ادبی اـس اعران دورة بازگـش رت اردبیلی از ـش با توجه به اینکه نـص

شــاعران آن دوره، خصــوصــیات ســبک زبانی خراســانی را بکار برده اســت؛ اما با غور و دقت در 
ت و ازآنجاکه   وع، بیش از حد اعتدال اـس رت به این موـض دیوانش میتوان گفت که دایرة توجه نـص

آن ازلحاظ معناشــناســی و ویژگیها و ظرافتهاي ادبی چندان قابل توجه نیســت،   کارکرد و تأثیر
ــعف وي  ــانی از نقاط ض ــبک زبانی خراس ــرت از ویژگیهاي س ــتفادة نص میتوان گفت فراوانی اس

 محسوب میشود. 
دیوان اشعار نصرت اردبیلی، بدلیل قرار گرفتنش در دورة بازگشت ادبی، از نظر   گیري:نتیجه

ویژگیهاي زبانی و بخصوص سبک خراسانی قابل توجّه است؛ همانطورکه از نظر ویژگیهاي فکري  
مسلک بودنش، بسیار حائز اهمیت است و از نظر  و بخصوص عرفانی و مذهبی نیز بدلیل عارف 

براي مقاصد فکري سروده است، نه هنرمندیهاي شاعرانه، در حدّ متوسط ادبی نیز، چون شعر را  
 قرار دارد.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:   Mirza Nasrolah Ardabili is one of the most 
famous poets and mystics of the Neamato lahieh cult in the ١٣th AH century. He 
used Nosrat as his pen name and Nosrato lah as his mystic nickname. The 
subject of this research is to introduce one of the past intellectuals and some 
scripts of his Divan and his opems style. Also we wanted to find aneswers for 
the question whether there are significant figures of speech in his poems, if so, 
whate are they? 
METHODOLOGY: An analytical-library metod has been used for this article to 
be written and to introduce Divans different scripts and Nosrats poetic 
features. Also it is based on the intellectual literal linguistic features of Nosrats 
Divan. 
FINDINGS: Considering that Nusrat Ardabili is one of the poets of the literary 
return period, like many poets of that period, he used the characteristics of 
Khorasani language style; But with care and accuracy in his divan, it can be said 
that Nusrat's attention to this issue is too moderate, and since its function and 
effect are not very significant in terms of semantics and literary features and 
delicacies, it can be said that Nusrat uses the features of Khorasani language 
style. It is one of his weaknesses 
CONCLUSION:  Based on the above findings, Nasrolah Ardabilis Divan is linguis 
tically important especially for its Korasani style, because it is in the Renaissance 
lage of literature. It is also important on the intellectual, mystic and religious 
features because Nosrat is a mystic poet. From the literal view he is moderat 
because he versifies for intellectual aims not to show his poetically skills. 
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 مقدمه
اللهیّه در قرن ـسیزدهم و متولّد اردبیل اـست. اجدادش از طالقان به میرزا نـصراهللا اردبیلی از ـشاعران و ـشیوخ نعمت

- صــص  610زاد:اند (مشــاهیر ســخن، مجتبیقریۀ کلخوران (در بخش هیر اردبیل) و از آنجا به اردبیل کوچ کرده
اهللا است. از آغاز جوانی، در طلب علوم نقلی و ). وي در ـشاعري متخلّص به نـصرت و در عرفان ملقّب به نصرت609

ت. وي مدّتها  نتی به اصـفهان و تبریز رفته و در ادامۀ آن به تحصـیل عرفان پرداخته اـس عقلی و فقاهت و علوم ـس
پرداخته است. از اقطابی که نصرت به خدمتش درآمده است، حسین رده و به تصفیۀ نفس  مراحل عرفانی را طی ک

علیـشاه میباـشد، که بعد از رـسیدن به رتبۀ ـشیخی، به امر او به آذربایجان رفته اـست (حدیقۀالـشعرا، بیگی ـشیرازي: 
ر هنگام ولیعهدیش از  ). نصــرت در اردبیل به تعلیم محمّدشــاه، فرزند عّباس میرزا پرداخته اســت و د1889ص

ی وزارت  را به او امر کرده  ده و کرـس درالممالک داده ـش لطنتش نیز به وي لقب ـص ده و در زمان ـس ان وي ـش خاصـّ
ت (درآمدي بر تحولّات تاریخی نعمت ص  اـس یوخ دیگر هم داده 67-68اللهیّه، آزمایش: ـص ). البتّه این مقامها به ـش

علیشاه که بسیار مورد توجّه شاه بود، (تاریخ الصدري فارس؛ به مستنایبعلیشاه، مقام  شد؛ بعنوان مثال به رحمت
ه ري، هدایت، جروـض فاي ناـص ن؛ به میرزا مهدي خوئی، مقام کاتبی 8171: ص 10الـص ۀ کـش ) مقام حاکمیّت قبـض

 ).154دربار و به میرزا مسلم ارومی مقام وزارت بخشیده بود (دین و دولت در ایران، الگار: ص  
بر نصرت به شیخ آقاسی نیز داده، که درنهایت این عنوان از نظر ظاهري ه این لقب صدرالممالکی را عالوهمحمّدشا

اند ازآنجاکه ذوق فقر و علم مانع بود، نـصرت ـصدارت را  به آقاـسی و از نظر باطنی به نـصرت رـسیده بود. برخی گفته
ــالکان بر او ماندگار شــد و وي متصــدّي    قبول نکرد؛ اّما باوجود اســتنکافش، این لقب از جنبۀ تربیت و هدایت س

ــدارت و تربیت نفوس، (مجمع ــحا، هدایت: صص ــلیمانی:  1526الفص ) و امور اوقاف (القاب رجال دورة قاجاریّه، س
). وي به شهرها نواب  204) و وظایف خالیق ایران و ـسادات و علما ـشده بود (تاریخ عـضدي، عـضدالدوله: ص 98ص

). 1526الفصــحا، هدایت: ص  اس بزرگان میپوشــید، شــبها به عبادت مشــغول بود (مجمعمیفرســتاد و هرچند لب
علیشــاه با پیشــنهاد وي بوده  الصــدري فارس به رحمتاعتبار نصــرت بحدّي بود که بســیاري از اعطاها مانند نایب

 ).104است (سیري در تصوف، مدرس چهاردهی: ص  
شـمها به صـدارت ظاهري نصـرت دوخته میشـود، امّا جانشـین  سـرانجام بعد از مرگ محّمدشـاه و فرار آقاسـی، چ

خان فراهانی میســپارد. در پی این تفویض، مردم ناراضــی میشــوند و طرفداران محمّدشــاه، وزارت را به میرزا تقی
نصـرت، در تهران شـورش میکنند که درنهایت با تدبیر میرزا آقاخان نوري مهار میشـود. سـپس بزرگان حکومتی 

میم میگیر تهتـص ورش دخالت داـش ی را که در ـش خاـص رت، حکم تبعید به  ند اـش اند، تبعید کنند. درنهایت براي نـص
). وي بعد از تبعید، بقیۀ عمرش را در کرمانشـاه  98کرمانشـاه صـادر میشـود (القاب رجال قاجاریه، سـلیمانی: ص 

حـسب وـصیّتش در جوار حـسین  ه.ق در آنجا از دنیا میرود و بر1272ـسپري کرده و در مراجعت از عتبات در ـسال 
 ).1890علیشاه در نجف مدفون میگردد (حدیقۀالشعرا، بیگی شیرازي: ص 

:  3ـشناـسی، بهار، جاند (ـسبکاي میزیـسته اـست که آن را از نظر ادبی «بازگـشت ادبی» نامیدهمیرزا نـصرت در دوره
ــاعران این دوره در نـگاه برخی منتـقدان، از نوآوري تهی بوده316ص   ـند. ـبه همین دلـیل براي آن، ـنه عنوان ا).  شـ

اند. در گذر این تغییرات، از دورة «بینابین» نیز که در اسـتحالۀ سـبکی به  سـبک بلکه عنوان دوره را انتخاب کرده
بک ود، (ـس بک دیگر دیده میـش ا: ص ـس میـس عر، ـش ی ـش ناـس احب107ـش نظران  ) خبري نیـست. باوجوداین برخی ـص

شــمیســا میگوید: همه یکســره از ســر تقلید، به شــعر دورة بازگشــت خط بطالن  اند. نگاهی مثبت به آن داشــته
ـشناـسی، ـشمیـسا:  اـست (کلیّات ـسبکاند، امّا براي کـسانی چون من گویی دورة ـسبک خراـسانی، دوبرابر ـشدهکـشیده



 1-28 صص ،74 پیاپی شماره ،15 دوره ،1401  تیر ؛)ادب  بهار(فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 4

ها حاوي ره). فتوحی نیز میگوید: «یک متن ادبی اتفّاقی است یگانه، از این منظر حتّی آثار تقلیدي و نظی321ص 
تند» (نظریّۀ تاریخ ادبیات، فتوحی: ص بهره رت اردبیلی نیز 82اي از فردیّت هـس ت که دیوان نـص ). باید توجه داـش

 هرچند از آثار دورة بازگشت ادبی است، از نظر زبانی و فکري قابل توجّه است.
بیت) و چندین مثنوي  331بندي ( 16بند دیوان نصرت شامل چهل و هفت غزل، بیست و شش رباعی، یک ترکیب

بلند است؛ آن چنانکه سه چهارم دیوانش را مثنویها تشکیل میدهد. شکل ظاهري و زبان شعرش، به دور از زشتی 
و ـسرـشار از عفّت و اخالق و ـسادگی اـست و در برخی جاها، ویژگیهاي احیاـشدة ـسبک خراـسانی را بکار برده اـست. 

هاي عرفانی و والیی و شـیعی را به همراه دارد. از نظر  اندیشـه در شـکل باطنی و فکري بخصـوص در مثنویهایش،
خصـوصـیّات ادبی نیز متعادل بوده و از ترفندهاي معانی و بیان و بدیع پرهیز کرده اسـت؛ البّته این خصـیصـه از  

ي  اي براي بیان اندیـشه میدانند نه میدان هنرنماییها ویژگیهاي همۀ ـشاعران عارف مـسلک اـست که ـشعر را وـسیله
بالغی. ـسؤال این پژوهش این اـست که آیا در دیوان نـصرت اردبیلی که از آثار قرن ـسیزدهم اـست، ویژگیهاي نـسخ 

 خطی قدیمی و ویژگیهاي زبانی و ادبی و فکري دورة بازگشت ادبی دیده میشود؟ 
 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش
کتابهاي تذکره و تاریخی  مانند هدایت درمورد نصــرت اردبیلی بجز ســطرهایی پراکنده و اندك در میان برخی از 

)، الگار 1390زاده ( )، مجتبی1361)، مدرـسی چهاردهی ( 1366)، دیوان بیگی ـشیرازي ( 1381)، آزمایش ( 1382( 
)، اطلّالعاتی در دســت نیســت و اثري مســتقل نگارش نشــده اســت. در آنها نیز به  1355) و عضــدالدوله ( 1356( 

ه اندکی از زندگی وي و زوایایی از رابطۀ او با حکومت قاجاریّه و درباریان اـشاره اختـصار بـسیار و جـسته و گریخته ب
ـشده اـست و درمورد ـسبک و ویژگیهاي ـشعري دیوانش که در این جـستار به آن پرداخته ـشده اـست، تا کنون هیچ  

ی تـصحیح یازده پژوهـشی ـصورت نگرفته اـست. الزم به ذکر اـست که نویـسندگان  این مقاله، در ـشرف کارهاي پایان
 نسخه از این اثر و چاپ آن هستند.

اي دقیقترین و بهترین راه شــناخت ســیر و تحوّل زبان، ادبیات، اندیشــه و  ازآنجاکه آثار علمی و ادبی در هر دوره
بکی وي در حیطه ات ـس ی مشـخصـّ ت، امید میرود معرفی نسـخ نصـرت اردبیلی و بررـس هاي  فرهنگ هر ملّتی اـس

ده و  زبانی و ادبی و فک یر اهداف ذکرـش ت، در مـس ده اـس حیح و چاپ این اثر گرانبها تنظیم ـش ري، که در حین تـص
سیر تحوّالت و تغییرات سبکی شاعران قرن سیزدهم، که در بستري از ادبیات و عرفان عصر قاجار و دورة بازگشت  

 است، مورد استفادة پژوهندگان قرار گیرد.ادبی متبلور شده 
 

 روش مطالعه
اي اـست، که در نـسخ دیوان اشعار نصرت به مطالعۀ خصوصیّات بارز  کتابخانهو   عه در این تحقیق تحلیلیروش مطال

اـست. ازآنجاکه ـشاعر موردبحث از ـشعراي دورة بازگـشت ادبی اـست، بررـسیهاي  زبانی و ادبی و فکري پرداخته ـشده 
ت؛ هرچندکه به حیطه یّات زبانی اـس وـص تر مربوط به خـص بکی بیـش ار پرداخته هاي  ـس ادبی و فکري نیز بطور اختـص

 شده است.
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 بحث و بررسی: ویژگیهاي نسخ و سبک اشعار دیوان نصرت
 بررسی نسخ دیوان نصرت اردبیلی

 هاي دیوان نصرت اردبیلی  معرفی نسخه
تفاده ـشده اـست، که پنج نـسخه از آنها در  کتابخانه و  در نگارش این مقاله از یازده نـسخۀ دیوان نـصرت اردبیلی اـس

ناســخ نامعلوم (مج)، مورخۀ   -1مرکز اســناد مجلس شــوراى اســالمى در تهران نگهداري میشــود، که عبارتند از:  
ـــمارة   1286 ــدرائی خوئی،  7686ه.. شـ ــخ عـبداللّـه -2)؛ 180-182: 26، ج 1376، کـتابـخاـنۀ مجلس (صـ بن  ـناسـ
ار(مع)، مورخۀ  قاـسم   -3)؛  167-168: 44، ج 1389مجلس (همو،   ، کتابخانۀ3/15977ه.. ـشمارة  1288خان افـش

: 26، ج 1377، کتابخانۀ مجلس (همو،  13727ه.. شـمارة  1297کاتب آن محمّدحسـن هزارجریبى (مه)، مورخۀ 
ناـسخی براي   -5ـسنا، کتابخانۀ مجلس (همان)؛    2/1407ه.. ـشمارة  14ناـسخ نامعلوم (من)، قرن    -4)؛ 182-180

پژوه، محمدتقی؛ علمی انواري، ســنا، کتابخانۀ مجلس (دانش  1/1407شــمارة ه.   14آن دیده نشــد (مد)، قرن  
 )؛661: 1، ج1359الدین، بهاء

ود که عبارتند از:  گاه تهران نگهداري میـش ناد دانـش خۀ دیگر از آن در کتابخانۀ مرکزى و مرکز اـس ه نـس کاتب -6ـس
مارة   1303آن محمّد باقر (دم)، مورخۀ  غر  کاتب آن عبدالـصمدبن على-7ه تهران  ، کتابخانۀ دانـشگا6024ه.. ـش اـص

کاتب آن غالمحســین عباداللّهى  -8، کتابخانۀ دانشــگاه تهران 2819-1ه.. شــمارة   1312تبریزى (دع)، مورخۀ 
 ،کتابخانۀ دانشگاه تهران.5056-1ه.. شمارة  1324(دغ)، مورخۀ 

ود، ناد و کتابخانۀ ملّى ایران نگهداري میـش ازمان اـس خۀ دیگر در ـس خ نامعلوم. (کم)،    -9که عبارتند از:   دو نـس ناـس
 ؛23584ـ5شماره ، 14(سم)، قرنتحریرى دوستونى  ناسخ -10؛ 5-22993ه.. شمارة  14قرن 
خۀ کتابخانه و موزه ملّى ملک  -11 ماعیل  .نـس خ اـس در دیوانخانه (مل)، مورخۀ بن آقا میرزا علىناـس   1313اکبر ـص

 ملک.، کتابخانه و موزة 5097ه.. شمارة 
 

 هاالخطّى نسخهرسم و امالیى  نگارشى،  ویژگیهاى
 ایم:این ویژگیها را در چهار دسته تقسیم کرده

 ویژگیهاى انحصارى 
  مج،   نسخۀ  در ./است  شده   اضافه  مه  از  تیتر  این  موارد  همۀ  در  و  ندارند  له»  «و  تیتر  هانسخه  از  کدام هیچ  شعرهاى

 قبل   کلمۀ  آخر  بر  ضمّه  بصورت  را  عطف  «و»   موارد،  بعضى  در  مج،  نسخه  در ./است  آمده  و»  «و  بصورت   «و»  گاهى
/  حلولستُ:  مثل.  آوردمی  .   «برَند»،   بجاى   «براند»:  مثل  است.  نوشته  «الف»  فتحه  بجاى   گاهى  نسخۀ مع،  در... 

 نوشته   «اله»  بصورت  را  «اللّه»  گاهى  دع،  نسخۀ  در  ... ./و  «آفریدند»  بجاى   «آفریداند»  «کردند»،  بجاى   «کرداند»
 .است

 ویژگیهاى اختصاصى
 مد،   در   «هوا»  بجاى   «هواء»:  مثل.  اندآمده  «اء»  صورت  به  «الف»  به  مختوم  کلمات  گاهى  من،  و  مد  هاى نسخه  در 

. است  آمده   «ئى»   صورت  به  «اى»  گاهى  من،  و   مد  هاى نسخه  در  ./من  در  «الصالء»  مد؛   در  «دلگشاء»   و   «صفاء»  من؛
 شکل  و  ننوشته  را  «س»  و  «ش»  انتهاى   در   «د»  موارد  اکثر  در  سم  کم،  هاى نسخه  در ./ئىمانده  و  ئىخوانده:  مثل
 «ان»  «آئینه»؛  بجاى   «ائینه» :  مثل  آمده  سرکش   بدون  «الف»  غالباً  سم  کم،  هاى نسخه  در /دارند  خاصى   الخطّىرسم
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 حرف :  سم  کم،  هاى نسخه  در./  است  شده  نوشته  خاصى  شکل  به  که»: «سم  کم،  هاى نسخه  در ... ./«آن»  بجاى 
 . است  نوشته  «پى»  بصورت  را   بى»: «سم  کم،   مل،  هاى نسخه  در ./اندشده  نوشته  خاص  شکل  همان  به  «ش»  و  «پ»

 
 عمومى  و  کلّى  ویژگیهاى

  بجاى  بند»«به:  مثل.  است  آمده   «نه»  و  «به»  بصورت  فعلها  سر   بر  «ن»  و  «ب»  حرف  موارد  اکثر  در  هاهمۀ نسخه  در
  «ـه»   کلمات،  آخر  در  «اى»   بجاى   ها،نسخه  همۀ  در ... ./نشان»«به  کُشتى»،«نه  نسخ؛  همۀ  در  پیمود»«نه  «ببند»،

  در ... ./و  «زجاجه»  «افشانده»،  اى،شعله  بجاى   «شعله»  اى»،«چشمه  بجاى   «چشمه»:  مثل  است.  آمده  «ه»  یا  و
. است  شده  نوشته  شعر،  قافیۀ  و  وزن  گرفتن  درنظر  بدون  کلمات  از  بعضى  آخر  «ء»  موارد  بسیاري از  در  هاهمۀ نسخه

 یک   با   جمع  هنگام  در  «ه»  به  مختوم  واژگان  برخى  گاهى  هانسخه  همۀ  در ... ./  و  النساء  اولیاء،  انبیاء،  سماء،:  مانند
  «افسانها»،   «پوشیدها»،  «غرفها»،  ها»،«پیمانه  بجاى   «پیمانها»  ها»،«گریه  بجاى   «گریها»:  مثل.  اندشده  نوشته  «ه»

  «ثقبها»   «خانها»،  «تیشها»،  «بیشها»،  «قریها»،  «ویرانها»،  «خیمها»،  «دآنها،  «پردها»،  «کوچها»،  «نالها»،  «نکتها»،
  «ه»   به  مختوم  کلمات  برخى   گاهى  هانسخه  همۀ  در ./«کَردها»  «کُشتها»،  «زنازادها»،  «فتنها»،  «ناقها»،  «نغمها»،

 گى، تفرقه  گى،جمله  گى، افسرده  «پردگى»،  بجاى  گى»«پرده:  مثل.  است  نشده  حذف  آنها  «ه»  مصدر  هنگام  در
 بصورت  متّصل  کلمات  برخى   گاهى  هانسخه  همۀ  در ./گىآسوده  گى،خفته  گى،پاینده  گى،بنده  گى، زنده  گى،پخته
 «خانه  برى»،  «فرمان  مکش»  «کش  مند»،  انش«د  بر»،  «ره   «رهرو»،  بجاى   رو»  «ره:  مثل.  اندشده  نوشته  مجزّا

 «تاب  گاه»، «بُن مار»، «سوس یها»، «جستن گانه»، «بى کان»،  «طفل ،»ستان «نى گاه»، «آرام صد»، «نُه واده»،
  به   گ»  ژ،  چ،  «پ،   حرف  چهار  اغلب،  هانسخه  همۀ  در کده».  «آتش  ربا»،  «دل   خواه»،  «دل   نودى»،«خوش  ناك»،

 غالباً   هاهمۀ نسخه  در ./دارد  بیشترى   فراوانى  «گ»  حرف  در   امر  این  و  ك»  ز،   ج،  «ب،  بصورت  و  عربى  الخطّرسم
: مثل.  میشود  «ه» نوشته  یک  با  و  چسبیده  بصورت  آید،مى  میشوند  شروع  «ه»  با  که  کلماتى  از   قبل  وقتى  «به»

 چسبیده   اضافه،  «به»  گاهى   هانسخه  همۀ  در ./«بهنگام»  «بهفتاد»  هم»،  «به  بجاى   «بهم»  هر»،  «به  بجاى   «بهر»
  «بعالم»   «بدلبر»  «بیک»  «بمنزلها»،  «بگلشن»،  «بجان»،  «بخاك»،:  مثل.  است  شده  نوشته  خود  از  بعد  کلمۀ  به

 ... .و «بکف»
 

 ویژگیهاى عام و پربسامد
 بجاى  «کاالفرار»:  مثل.  است  آمده  «الف»  بار  دو  عربى  کلمات  برخى  در  گاهى)  سم   کم،  مع،  بجز(   هاهمۀ نسخه  در

 بجز (   ها همۀ نسخه  در./  «باالقلم»  «باالحق»،  «کاالوداع»،  «باالبصر»،  «بااالمام»،  «باالمثل»،  «باالقیس»،  «کالفرار»،
 گان» «میخواره:  مثل.  است  نشده  حذف  آنها  «ه»  جمع،  هنگام  در  «ه»  به  مختوم  کلمات  بعضى  گاهى)  سم  کم،

  گان»، «دیده  گان»،«زنده  گان»،«آشفته  گان»،«رفته  گان»،«بنده  «میخوارگان»؛  بجاى   ،) مه  در  گانمیخاره( 
. است  آمده  «وا»  بجاى   «الف»   گاهى  ،) سم  کم،   بجز(   هانسخه  همۀ  گان»./ در«نشسته  گان»،«پرورده  گان»،«سوخته

 بجاى  «خان»  »،«خونخوارى   بجاى   «خونخارى»  گان»،«میخواره  بجاى   گان»«میخاره  «خوار»،  بجاى  «خار»:  مثل
  من،   بجز (   ها نسخه  همۀ  در ... ./و  «خاجه»  «خاهم»،  «خاب»،  «بخاهد»،   «بخابان»،  «خاهى»،  «خابیده»،  «خوان»،

  بجاى  «برخواست»  «خاموش»،  بجاى   «خواموش»:  مثل.  است  آمده   «الف»   همراه  «وا»  گاهى  ،)سم  کم،  دغ،
... و  «خوامه»  «خوانگى»،  «میخوانه»،  «شکرخوایى»،  «خار»،  بجاى   «خوار»  «خاطر»،  بجاى   «خواطر»  «برخاست»،

  «کنونکه»، :  مثل.  اندشده  نوشته  متّصل  بصورت  مجزّا  کلمات  برخى  ،) مه  من،  مد،  بجز(   هانسخه  همۀ  در  ./  
: مثل.  است  چسبیده  بعد  کلمۀ  به  «ـه»  بدون   پرسشى،  «چه»  ،)مه  من،  مد،  بجز (   هاهمۀ نسخه  در ... ./«عرشحق»



 7/  ویژگیهاي سبک دیوان اشعار او در دورة بازگشت ادبینصرت اردبیلی و 

 

 «مقناطیس»   و  «قفس»  بجاى   «قفص»  ،) سم   کم،  بجز(   نسخ  همۀ  در ... ./و  «چسان»،  «چگوید»،  «چگویم»،  «چبود»،
 «بود:  مثل!  است  شده  حذف   نقلى  ماضى  افعال   برخى  در  ها «ه»نسخه  بیشتر  در ./است  آمده  «مغناطیس»  بجاى 
  «شنید   مع؛  من،  مد،  در  است»   «پوشید  مل؛  مع،  مج،  من،  مد،  در   است»  «آمد  مل؛   مع،  در  است»  «بوده   بجاى   است»
 یا »  «ة  عربى  بصورت  «ت»،  به  مختوم  واژگان  از  تعدادى   هانسخه  بعضى  در  ... ./و  مل  در  است»  «دید  دغ؛  در  است»

  در   قوّت  بجاى »  «قوة  مل؛   دم،  مج،  مد،  در»  «حجۀ   مع؛  من،  جز  به  نسخ  همه  در»  «جهۀ:  مثل.  اند شده  نوشته  «ه»
  با   امروزه  که  کلماتى  در  ها نسخه  بیشتر  در ... ./و  مل  مه،  من،  مد،  بجز  نسخ  همۀ  در»  «غداة  مع؛  در»  «سکوة  مه؛
 «مصلّى»   دم  دغ،  بجز  هانسخه  همۀ  در  «لیال»  بجاى   «لیلى»:  مثل.  است  آمده  «الف»  بجاى   «ى»  میشوند،  نوشته  الف

  «دنیى»   دم؛  دغ،  بجز  هانسخه  همۀ   در  «معنا»   بجاى   «معنى»  مل؛  دغ،  مه،  بجز   هانسخه  همۀ  در   «مصلّا»؛  بجاى 
 مد؛   در   «سینا»  بجاى   «سینى»   مل؛  دم،  دغ،  بجز  هانسخه  همه  در  «عقبا»  بجاى  «عقبى»  دع؛  در  «دنیا»  بجاى 

 در   «عصا»  بجاى   «عصى»  مل؛  دم،  دغ،  مد،   بجز  هانسخه  همه   در  «هوى»  مج؛  مد،  در  «ماجرا»  بجاى  «ماجرى»
: مثل.  است  آمده  «اش»  بصورت   ملکى  «ش»  گاهى  ها،نسخه  برخى  در ./مج  در  «منا»  بجاي   «منی»  ها؛نسخه  بیشتر

 .مل در اشپیش دغ؛ در اشگوش مع؛ در اشبلبل مج؛ در اشپوستین
 

 بررسی ویژگیهاي سبک اشعار دیوان نصرت اردبیلی
 ویژگی زبانی 

 ویژگیهاي آوایی
 ردیف

 آنچه در شعر نصرت ازلحاظ موسیقی کناري قابل توجّه است، اشعار مردف اوست. 
 رباعی بند بندهاي یک ترکیب غزل  کمیّت 

 22 13 30 تعداد مردف 
 26 16 47 تعداد کل  

 %84 %81 %63 درصد مردف 
اـست؛ البتّه گاهی در آخر اسم، معانی تفخیم، اعجاب، کثرت و مبالغه   نقش زینت داـشته و از معنا خالیالف زاید:  

). در  423زاید» مینامند (دـستورزبان، ـشریعت: ص  «) امّا بیـشتر آن را 88ـشناـسی، ـشمیـسا: ص  دارد (کلیّات ـسبک
واهدا،  هایی چون «داندا، بتواندا، میخشــعر نصــرت در آخر اســم و فعل بکار نرفته اســت، امّا در آخر فعل نمونه

 افزایدا» دارد.می
افـــتـــادگـــی   او   مـــیـــخـــواهـــداجـــان 

 
ــ  م ــده  ســـــج ــر  ب ــی  ــم ه آن  ــدا یز  ــزای  اف

 
در اشـعار نصـرت، در واجهاي ترکیب حروف و یا اسـم مانند: «ور= و اگر، اگر= گر، آگه =  تخفیف واجهاي کلمه:  

 آگاه، ستاده = ایستاده، کو = کوه، بتّر = بدتر، زوتر = زودتر و...» بسیار دیده میشود. 
ریــل ـب و    ـج ن  ـم ـی یــلدر  ــار  ســــراـف یســ  در 

 
ال   ل    میـک الموت شــــد دلـی و  ک  ــر مـل  پشــــت سـ
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اند که بعدها حذف شـده اسـت، مانند: شـتر که اُشـتر این کلمات مصـدر به همزهبعضـی از   افزودن حرف زاید:
انی، محجوب: ص  بک خراـس ت. (ـس ده اـس ته میـش تن،  212خوانده و نوـش کـس رت عبارتند از: ـش ). از موارد دیوان نـص

 اسپر، استارگان، اشنا، استون و استاره.
بینی    بینی جو  هجو  ـــت ــکسـ بینی   اشـ ــبو   سـ

 
  

 
ها ـــت ــکسـ از جو تر  شـ ب  اکرده ـل ـن ایی  ــبوـه  سـ
 

 ویژگیهاي لغوي 
 هاي پهلوي واژه

). در گذشته بعنوان پیشوند فعل و 237ا: ص ـشناـسی، بهار، جدر پهلوي اَنتر و در دري َاندر اـست (ـسبک «اندر»:-
 مشتقّات اسمی آن بکار میرفت و در شعر نصرت بسامد دارد. 

ن  انــدر ـی ـب جــاذب  وت  ـق رو  ــان  جــذوب ـم  دل 
 

ن د  انــدر  ـی ـب جــایــب  ـع اســـرار  ــان  جــذوب ـم  ل 
 

بوده اســت. شــمیســا آنها را مختصّ   abarو  abaag   ،abee«پیشــوند اَبا، اَبی و اَبر به ترتیب در پهلوي  «اَبا»: -
 ) و در شعر نصرت کاربرد دارد.206شعر میداند، (کلیّات سبک شناسی، شمیسا: ص 

ا مــن  ــتــم  گــذشــ ــاچــون  را    ب ــحــاب   اصــ
 

ــه  ــوچ را  ک ــش  ــوی خ ــاي  ــزن ه م ــم  ــره  ب
 

یل: نصــرت دو غزل با ردیف الصــال دارد و منظور «تنبّه و آگاهی» اســت؛ نه   کاربرد واژه در معناي اولیّه و اـص
 نماز. 
اده اســــت  ـب ت جـام  ــالنوشــــان وـق  الصـ

 
اـخرقــه  ــت  اســ خــام  کــار  ــان  ــالـپوشــ  لصـ

 
 از مختصّات زبان فارسی، بخصوص در سبک خراسانی و دورة بازگشت ادبی و شعر نصرت است. ترکیب سازي:  

گدااي   خواهی  کهنه  رو  چه  به  شاهی   نصرت 
 

داري   کمر  و  تاج  نی  کشور  نی  و  لشکر   نی 
 

جان، کهن موارد کاربردي نـصرت بیـشتر از نوع مقلوبند: پیچان اژدها، رمیده هاي اـسمی موـصوف و ـصفت:  گروه
یال  بو، باژگونه  پیمانه، ـس ته ـس کـس  کوه، تیره جبل، پرمایه   پور، فرخنده باب، فرخ  کوه، گرامی فعل، فرخندهآب، اـش

 طفل. مرغزار، سواره فرزند، خوش خاك، پربها فرزند، فرزانه
موارد کاربردي نـصرت بیـشتر تـشبیهی هـستند: چاه طبیعت، کان رحمت، الیه:  ف و مـضافهاي اـسمی مـضاگروه

ب،  اي کرم، خوان قـل اي جود، درـی ان جود، درـی اه عزت، ـگل روي، ـک ارـگ دن، ـب اي دل، ارض ـب ــب، درـی اي غضـ درـی
 شبستان دل، روضۀ دل، اقلیم جان، زمین دل.

 «تاند» بکار رفته است.   در شعر نصرت کلمات عامیانۀ کرمانشاهیکلمات عامیانه: 
هــدر و  ــت  اســ ـخـفـیف  ــار  ب آن  ــه  ن  اـین 

 
ـخر  و  گــاو  ـهر  ــانــدش  ت ــیــدن  کشـ  کــه 

 
 در شعر نصرت از حرف نفی «نی» بجاي «نه» و استفادة همزمان از آنها دیده میشود.حرف نفی «نی»:  

ــاق ــف ن ــی  ن و  ــر  ــک م ــه  ن آرد  دروغ  ــی   ن
 

الــفــراق   لــفــظ  کــرده  ــوّر  تصـــ  نــی 
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اعران  کهن گرایی:  ت، کهنـش تهدورة بازگـش رت کلماتی مانند پور، باب، اژدرها، امرود بکار برده گرایی داـش اند. نـص
 است.

ــا  اژده ــم  ــن ــی ب ــه  ــل ــم ج را  ــا  ــه ــوج ــه     م ــکـ ــلـ ــا  بـ ــاژدرهـ ــرهـ ابـ ــم  ــنـ ــیـ   ابـ

 نصرت کلمات اتالل، جبال، خیام، اطوار، قصص، غصص، مشارق، مغارب را بکار برده است.جمع مکسّر:        
ــد   شــ ــفتــه  آشـ ــرت  ــص نصـ قصـ این   از 

 
ز    قصــــصاز    ـج رده  ـک ـن ــل   غصــــص حــاصــ

 
 ویژگیهاي نحوي 

 در شعر نصرت واو عطف در ابتداي بیت و مصراع بسیار پرکاربرد است.   واو عطف آغازین: 
بـیـن  نـور  ثـمـر  وان  بـیـن،  طـور  ــجـر  شــ  وان 

 
 منصــور بین، گه به شــجر، گه به دار ۀنغم 

 
انی و لهجۀ دري اـست (ـسبکگروه حرف اـضافۀ «مر... را»:     ناـسی، بهار، جاز اـصطالحات خراـس ) 401: ص 1ـش

 ) و در دیوان نصرت بسامد دارد.451که فرشیدورد آن را تأکید میداند (دستور مفصل، فرشیدورد: ص 
نـــهـــی  رقـــیـــت  بـــنـــد  را   گـــردنـــم 

 
ــرا  م ــر  ــی  م ده ــا  ج ــود  خ ــه  درگ  در 

 
تنهایی و یا به همراه «ي» در آخر اـسم اـست (دـستورزبان، انوري اـسم، «یک» یا «یکی» بهنـشانۀ نکرة  یکی نکره:
 ) و در شعر نصرت پرکاربرد است.340گیوي: ص 

ــتـــري انـــگشـــ یـــک  دوش  آمـــد   یـــادم 
 

ــبـــت  مـــحـ ــار  یـ ــکـــی  یـ ــرورياز   پـ
 

 » آمده است.به بجاي دردر مثالهاي ذیل «با بجاي به، کاربرد حروف بجاي هم: 
ــر   ه آن  از  ــد  ــع ــد ب ــن ک دل  از  ســـــراغ  ــاو   ک

 
دهـــد    مـــعـــرفـــت  بـــادل  ــان  نشـــ  او 

 
لیلی  به محمل دل  دل  است  لیلی  او  که  دارم   وشی 
 

 به دولت شاد باش اي دل که آسودي ز محملها 

عر نـصرت پرکاربرد اـست. مانند: اي دلش را کام: مفعولی، اي دل او را کام/ نـصیحت گفتمت:  جهش ـضمیر: در ـش
الیه، کندن ریشـۀ من/ ام: مضـافمتممی، به تو نصـیحت کردم/ کی دهندت: متممی، به تو دهند/ کندن آن ریشـه

 شد.الیه، چشم فتان تو/ که کشیدن تاندش: مفعولی، تواند او را بکچشم فتانت: مضاف
 متممی ت:: فاعلی                   کآن پـــر نو صیــــد نو بنمـــایدتصیـــد نو خواهـــی پــر نو بایـــد     

اي از فعلهاي غیراصلی، که از نظر تجزیۀ صور و معنی، با فعلهاي معین  به دستههایی خاص از «بایستن»:  صیغه
الدینی آن را فعل  ). مـشکاة194-199اـسی نوین، باطنی: ـصصمتفاوتند «فعل وجهی» گفته میـشود (مـسائل زبانـشن

 التصریف و شریعت آن را فعل کمکی مینامد.ناقص، فرشیدورد آن را ناقص
بایدت نصرت  ز  نصرت  بایدت  شکوت  و  شأن   گر 

 
طلب   عنقایی  پرواز  بایدت  قدرت  قاف   گر 
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گـشتن،   معنی رفتن)، خفتن، ـصورت بـستن، یاوهنـصرت فعلهاي کهنی مانند: رمیدن، هلیدن، ـشدن (به  فعل کهن:  
 است.یارستن، موییدن و بویژه افعال خفتن و نیوشیدن را  بسیار بکار برده 

نصــــــرت ــوان  ایـ ــرده  پـ آن  ــوشــــــا   خـ
 

ــارم  ــی ــش     ن ــن نشـــــی ــرده  پ از  ــن  ــت ــف  گ
 

 
 است.نصرت آن را مخصوصاً با مصدر« شنیدن» بسیار بکار برده   فعل نیشابوري:

ن   مـم یــدســــت ـپ  شــــن و  ـت ردهکــه   ايژـم
 

ــرده  افســــ مـــن  ــرد  ســــ  اي کـــالم 
 

ــرت فعلهایی چون: «واپیشـوندي:    فعل ــعر نص ــتن، بردریدن،  نما، واخري، وادر ش ــتن، برنوش پس ماندن، بربس
 برنشستن، درکشیدن، دردادن» برجستگی دارد.
مـــا  داریـــم  ره  قـــطـــره  هـــر  دل   در 

 
ــود    خ دل  ــا  دری اي  ــم  ه ــو  ــا ت ــم  وان

 
هاي فعلی آن نیز مواردي هاي اـسمی آن در ـشعر نـصرت ذکر ـشد. نمونهدر خـصوـصّیات آوایی نمونه  تخفیف فعل:

 چون: «ناید= نآید، نیم= نیستم، بُدن= بودن» هستند.
بــوده تــو  بــدن قــرنــهــا  ایــن  بــی   اي 

 
ــی    ــواه خ ــدن  ب ــن  ای ــی  ب ــا  ــه ــرن ــدنق  بُ

 
در ـشعر نـصرت، متعدّي کردن برخی افعال که امروزه الزمند، دیده میـشود. کاربرد متفاوت فعل الزم و متعّدي:  

 ).133مانند: «ماندن» به مفهوم متعّدي و به معنی باقی گذاشتن (دستور، پنج استاد: ص
مــان خــاـن ــت  گشــ کـهـنــه  ر  ــاـف مســ  اي 

 
هــا    زـل ـن ـم نــه  ـه ـک ن  ـک ر  ســـــف ن  ـی مــان ـه  ـب

 
 و پسوندهاي فعلی   دستور تاریخی پیشوندها

ر امر: توزبان، انوري گیوي: ص عالوه  «می» بر ـس ت (دـس تمرار اـس عر 234بر امر، مفید معناي تأکید و اـس ). در ـش
 نصرت نیز پرکاربرد است.

گــل مـرغ  ــوده اي  فـرســ و  پـژمـرده   آلـودة 
 

او    ر  ـپ شـــــه ــا  ب گــذار  ـب ن  ـی ـل ـگ پّـر  ن  ر اـی ـپ ـی  ـم
 

 ).334گاهی در متون کهن، فعل امر بدون پیشوند است (همان: ص    امر بدون «ب»:
نزدیک ز  رسید  درآ  صداي   اگرچه 

 
تعجیل    به  است  رانالشه  دور  قافله   که 

 
 ). در شعر نصرت پرکاربرد است. 337از صورتهاي رایج فعل نهی است (همان: ص   «م» بر سر نهی:

خویش   بار  سیل  گذر   میفکندر 
 

قنطره    به  است خانه  عبور  جاي  که   منه 
 

گاهی نـشانۀ نهی با جزء ـصرفی «ب» جمع میـشود، که نادر اـست. (دـستور تاریخی زبان  «ب» تأکید بر ـسر نهی:  
 اي از نصرت:). نمونه239فارسی، ابوالقاسمی: ص  
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جویی بود  چه  کوثر  بویی   بود  چه   جنّت 
 

را    بگذر  بمشوبو  جو  ز  مردانه   قانع 
 

ی   ر ماـض اده:«ب» بر ـس ). 132اند (دسـتورزبان، شـریعت: ص برخی آن را نشـانۀ زینت و برخی تأکید نامیده  ـس
 دیوان نصرت مواردي چون: «ببست، بنهاد، بنشست» دارد.

لــب   و  خزیــد  کنجی  در  و  ــت رفــت   ببســ
 

ــتلــب    بســ ــت   ـب ــکســ شــ م  عــاـل ق  روـن  و 
 

ی نقلی (بدون فعل کمکی): فت مفعولی ماـض ر ـص در متون کهن بر ســر انواع فعل ماضــی «ب»   «ب» بر ـس
 ) که نشانۀ تأکید است.328آورده میشد، (دستورزبان، انوري گیوي: ص  

ــرو   اب در  ــم   ــتــهوســ ــبســ ــگــار  ب ن  آن 
 

الصـــــال   اســـــت  ــام  ــی ن در  ــاري  ــق ــف  ذوال
 

ی بعید (بدون فعل کمکی): فت مفعولی ماـض ر ـص از صــورتهاي ماضــی بعید در متون کهن جزء    «ب» بر ـس
 ) به نشانۀ تأکید است.98سر مادّه ماضی بعید، (تاریخ زبان فارسی، خانلري: ص   صرفی «ب» بر

ــلـــیـــم  ســـ قـــلـــب  پـــردة  درون   در 
 

ــ  ب خــود  ــر  ب و  ــه  ــت ــدهخــف ــچــی ــی ــم   پ ــی ــل  گ
 

ارع اخباري، بین «می» و مادّة فعل: از صـورتهاي مضـارع اخباري «ب» تأکید میان جزء «همی/  «ب» در مـض
تاد: ـصص تورزبان، پنج اـس ت. (دـس انید و  127و221می» و مادّة فعل اـس رت مواردي مانند «میبجوـش عر نـص ). در ـش

 میبترسانید» آمده است.
هـجـران   ــانــدز  ــم   مـیـبـتـرســ  بـلـیســ

 
ســـروشـــم  ــد  خشــ ـب ـی ـم ــل  وصــ ویــد   ـن

 
اري بجاي «می» در ابتدا، گاهی «ي» را در آخر و یا گاهی هر در ماـضی اـستمر«ي» در آخر ماـضی اـستمراري:  

 اي از نصرت:). نمونه83اند (دستورزبان، خیامپور: ص اند و گاهی پس از می «ب» آوردهدو را آورده
ــل   مســــائ در  ــی  ــاب ب ــح  ــت ــی ف ــردم  ک

 
ــل    دالیـ و  ــاث  ــحـ ابـ ــر  ــی ذکـ ــردمـ  کـ

 
 «ي» در آخر فعل است. نمونۀ نصرت:گاهی بصورت «ن» نفی + مادّه فعل + منفی ماضی استمراري:  

ود ـج دریــاي  اي  ود  ـب فضــــلــت  ــه  رن  ـگ
 

وجــود  نــآمــدنــدي   ــوي  ســـ عــدم   از 
 

ارع اخباري:  از صـورتهاي مضـارع اخباري «ي» در آخر اسـت (دسـتورزبان، انوري گیوي: ص «ي» در آخر مـض
 ). نمونۀ نصرت:332

ــو   سـ درون  از  ــق  عــاشـ ــوزديآري   سـ
 

حســـــرت    آب  ســـــو  ــرون  ب ــزدي از   ری
 

اـست (دـستور تاریخی  از ـصورتهاي آن جزء ـصرفی «می» یا «همی» بر ـسر فعل «همی» بر ـسر مـضارع اخباري: 
 نالی».خورد، همیلرزد، همیهاي نصرت: «همی). نمونه85زبان فارسی، خانلري: ص 

هــمــی ــد  ــیچــن ــوی م چــو  ــه  ــوی م وز  ــی  ــوی  م
 

ــی  ــم ه ــد  ــن ــو  چ چ ــه  ــال ن وز  ــی  ــال ــین ــال  ن
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) 80است (دستورزبان، خیامپور: ص از صورتهاي آن در متون کهن حذف «می»  مضارع اخباري بدون پیشوند:  
 نمونۀ نصرت:

نـــازكنـــی و  طـــفـــلـــم  ــواره   پـــیـــم ســـ
 

ــو    ت ــم  ــیه ــم   دان ــی ن ــدان  ــی م ــن   ای ــرد   م
 

اـست که   از ـصورتهاي آن آوردن «همی/ می» بعد از فعل«می» در ابتدا و «همی» در انتهاي مـضارع اخباري: 
مختصّ شــعر اســت. برخی آن را قید میدانند که بر اســتمرار داللت دارد و گاهی این دو جزء با هم آید (دســتور  

 ).101و  233-235تاریخی زبان فارسی، ابوالقاسمی: صص 
ــه   هــمــیقصــ ــب   مــیــخــوانــی  شــ و  روز   در 

 
لــب   و  ق  ـل ـح وردن  ـخ ر  ـه ـب ی  ــاـی گشــ  یــا 

 
ــارع اخـباري بـعد از   ــر ـمادّة  فـعل می  «می»:«ن» نفی در مض ــیـغه حرف نفی را بر سـ آوردـند ـگاه در این صـ

 ).221(دستورزبان، پنج استاد: ص 
زمــان  مــیــنــدانــم ایــن  بــخــفــتــم   تــا 

 
ــوجــوان    ن اي  حــدیــث  ایــن  ــگــویــم  ب ــا   ت

 
 نصرت مواردي چون: «نه فضیلت بود، نه حق بود» را بکار برده است.  «ن» نفی جدا از فعل:

کــه   ی  رـف ودـح ـب ـحق  ــه  ــ  ن وشــ راـم ــادـف ب  ت 
 

ــاد  ب ــت  گــوشــ در  ــه  هــمــیشــ حــق   آویــزه 
 

 ویژگیهاي ادبی
 جناس

(سرا: خانه، سرا: سر)، (پیمانه: جام می، پیمانه: استعارة عمر)، (بابا: پدر، بابا: پیر طریقت)، (داد: مصدر   جناس تام:
 دادن، داد: عدالت)، (تنها: چندین نفر، تنها: یکی)، (جهان: دنیا، جهان: جهنده) 

 مماثل:
 جان اوّل به معنی روح و بعدي به معنی جن و هر دو از مقولۀ اسم هستند.

 جَهانردد ـــود گــــاى خـــى از جــ جملگ  ان ـــجهاى این ـــهوهـــ م: کـــ بگویر ـگ
 فتاد  جانباز این چه آتش است که ما را به 

 
 فتادجان باز این چه آتش است که در انس و   

 
 مستوفی: 

 اولین مدار از مقولۀ فعل نهی و بعدي اسم (محل چرخیدن) است. 
ــر   ب ــان  ــن ــی ــب راه از  چشــــم  دو  ــن  ــی ــداره   م

 
بــر    گــردد  کــار  بــخــواهــی   مــدارگــر 

 
 جناس غیرتام

  زاید:
هاي ). نمونه25یک حرف زاید در ابتداي یکی از متجانســین اســت (جناس در ادب فارســی، تجلیل: ص  :مردوف

 نصرت: کوه، شکوه/ وجود، وجود/ راز، دراز/ بود، ربود/ سلب، لب
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زرّیــن   دلــبــر  آن  طــور  ــب نــخــل  ــَــلَ  سـ
 

بــه    ـهَــش  الــلـَّ أَنَــا  ـى  إنـِّ  لــبدعــوى 
 

ــوریده با   ــوردر دل شـ ــورو  شـ ــت  نشـ  اسـ
 

ــور اســــت   ۀ صـ ه نفـخ این ـک ۀ دل نیســــت  اـل  ـن
 

هاي نـصرت: جور، ناجو/ دان، نادان/  ). نمونه34دو حرف زاید در ابتداي یکی از متجانـسین اـست (همان: ص  :متوّج
 آب، سراب/ فرجام، جام/ آس، کماس/ صور، منصور/ کین، مسکین/ بساط، انبساط/ آب، کباب

تند اهل ک ــبـس ــــ  آبوفه چو بر اهل بیت،  ــ
 

ــد    شــ آب،  دل  بیـت،  اهـل  حـال   کبـاببر 
 

دار ــمــنــی  کــه  دشــ او  فــرعــونم  ــت   اســ
 

و    ــر  لشـــــک ــزاران  ه ــا  ــونب او  ع  اســـــت 
 

هاي نصـرت: قبه و قبله/ تب و تاب/  ) نمونه25مکتنف: یک حرف زاید در وسـط یکی از متجانسـین اسـت. (همان:
 شور و نشور

ــه ــــ ــرج و مــ ــــ  رجى بین به عالم اى پدرــ
 

ن    ـی ـب ر  ـت ــاـخ ب ــا  ت ر  ـت ــاـخ  شــــرو    شــــورب
 

ــی ــم ه ــد  ــوب  ب خ از  ــد  ب ز  ــد  ــوب آی  خ
 

آنـهــا    ز  بـگــذران  خـوبـی  تـو   خـطـوبچـون 
 

ــارع و الحق:   اـند، ـکه جز در حرف آخر ـیا اول، در ـیک نوع حرف اختالف دارـند. ـگاهی آن را مطرّف هم گفـتهمض
ــفی: ص  اختالفی ـندارـند. (ـبدایع اختالف در بر  اـند و آن را عالوه). برخی آن را الحق گفـته234االفـکار، واعظ ـکاشـ

ــط نیز ذکر کرده ). امّـا کزازي جـناس الحق را  356اـند. (انوارالبالـغه، ـمازـندرانی: ص  حرف اول ـیا آخر در حرف وسـ
دیع، کزازي: ص د (ـب داـن ــط مـی اً اختالف در حرف وسـ ــرـف ک حرف اختالفی در تلفّظ 60صـ ). برخی اگر این ـی

هایی در ـشعر نـصرت در اختالف ). نمونه401رجایی: ص    البالغه،اند (معالمالمخرج باـشد، آن را مـضارع نامیدهقریب
حرف اول: عـصا، حـصا/ اـشارت، بـشارت/ طعن، لعن/ تیـشه، ریـشه. در اختالف حرف وـسط: فزون، فنون/ امین، انین/  

 بیدار، بیزار/ جوان، جنان/ معذّب، مهذّب. در اختالف حرف آخر: تیغ و تیر/ کاج و کان.
ــه ى  ریشــ ـم ـک ـح ـم ى!  رـگ ســـــت ى!  ـت  !ســـــخ

 
ــ  یشــ ىهـت ـم رســــت ــت  دســ ز  واهــد  ـخ  اى 

 
ــد  ســــن ــی  ب آن  ــد  ــه ــن ــی م رو  ــرف  ط ــر   ه

 
ــ  ــغت ــرو    ی ــی ــدت زن وي  ــر  ب آتشـــــی   ي 

 
ــد دانه کن   پرستــان را به طعن و لعن شمـــاري چو زاهد می ــ ــ ــه ص ــ ــرمت در شمار سبح ــ به ح

 مــا را
به تقاق و ـش تقاق:  اـش اختالف در مصـوّتهاي بلند و  برخی آنها را یکی و برخی مجزّا میدانند؛ زیرا اشـتقاق را اـش

 ).357کوتاه میدانند. (انوارالبالغه، مازندرانی: ص 
اشـتقاق: سـبحه، سـبوح/ عالقه، عالیق/ علل، علیل/ قال، قیل/ عظیم، اعظم/ حسـب، محسـوب/ جاذب، مجذوب/ -

 ذکر، ذاکر/ نایب، منوب/ نصرت، انصار
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ــط  ــی بســ او  ــر  ــاصــ ــن ع از  ــب  ــرک م ــو   ت
 

و    ــو    مـحــاطـت ســ هـر  را  و  ـت او   مـحـیـط و 
 

 شبه اشتقاق:-
 حســین  صــفاصــدق و  صــفهاي ســربلند  

 
ــین   حسـ وفــا  و  مهر  ــتــۀ  رشـ بنــد  پــاي   اي 

 
وّت کوتاه دو کلمۀ هم  مُحرّف: ت و اگر همهجا و هماختالف در مـص کون و یا  واك اـس ند و اختالف در ـس هجا نباـش

امحۀً آن را  د، باید مـس ا: ـصص تحرّك یکی از حروف متجانـسین باـش میـس ملحق به جناس محرّف دانـست (بدیع، ـش
61-60.( 

رَ ره  ایــن  بــار  هــزاران   ایــم فــتــهمــا 
ــوده ب ــو  ت ــا  ــه ــرن ــن  ق ای ــی  ب ــدناي   بَ

 

رُ  را  ره  ــاشـــــاك  خ و  ــس  خ ــهاز  ــت ــف  مای
ــی   ــواه خ ــدن  ب ــن  ای ــی  ب ــا  ــه ــرن ــدنق  بُ

 
یک واژه بصورت پراکنده تکرار در همۀ آثار ادبی و از جمله شعر فراوان است. آرایۀ تکرار یعنی تکرار دقیق   تکرار:

). ادبا نقش موسـیقایی آن را همانند جناس 60یا پشـت سـرهم، به شـرط یکسـانی در معنا (بدیع، شـمیسـا: ص 
 هاي ذیل را پدید آورده است:). تکرار کلمات آرایه305اند (موسیقی شعر، شفیعی کدکنی: ص  دانسته

 در شعر نصرت کاربرد بسیار دارد.  همجواري:
ـــخت و   ــانى گرانْچرا سـ  ـجانى! ز خود بـگذر ـبه آسـ

 
ـم  ىیـــن ـم  !داـن ى!یـــن هــا   داـن ـل ـــک مشـ حــلّ  الج   ـع

 
مـغـبـچــه  ــا  ب مـغ  و  ــبـیـح  تســ ــا  ب ــیـخ   شــ

 
رام    رامو    رام  ــالو  ــّـ الصــ  اســــــت، 

 
ده   ه و در خـن ــکفـت ــتم شـ ل سـ  شـــاد  شـــاداـه

 
گــریــه    در  و  گــرفــتــه  حــرم  زاراهــل   زار 

 
 تأکید معنا کاربرد بسیار دارد.: تکرارهاي اجباري است، که در شعر نصرت براي التزامی

ود ـب ـن ــان  نشــ م  عــاـل ز  ود،  ـب ـن ر  اـگ خـون  ن   اـی
ــان  ــکَ فَ ــن  کُ ــد  خــداون نــبــود،  اگــر  خــون   ایــن 
بشــــر  واـل ـب هــاى  رـگ ــه  ب ود  ـب ـن ر  اـگ خـون  ن   اـی
ى آدـم چــه  م،  عــاـل چــه  بـود،  ـن اگـر  خـون  ن   اـی
ولى  امـان،  یـابـد  نوح کـه  ــت  ــســ نشـ ــتى   کشـ
را ــل  ــی خــل ــش  آت ز  ــود،  ــب ن ــر  اگ خــون  ــن   ای

ــیــ ذب ــبــود،  ن اگــر  خــون  مــنــىحایــن  از  ــه  ــلّ  ال
زر ــت  ه طشــ ـب یحیى  ــر  اگر، سـ نبود   این خون 
ــال  ــت ــب م ــوب  ایّ ز  ــود،  ــب ن ــر  اگ ــون  خ ــن   ای
ــوان ــات ن ــقــوب  ــع ی ز  ــود،  ــب ن ــر  اگ خــون  ــن   ای
از رهـیــدن  وســــف  ـی ز  ود،  ـب ـن اگـر  خـون  ن   اـی

ود  ـب ـن زمــان  و  ن  ـی زـم ود،  ـب ـن ر  اـگ ون  ـخ ن   اـی
کــان   ـم و  ون  ـک ش  ـن رـی آـف ود مشــــتــاق  ـب  ـن

ان نبود أواى ـج ــکن و ـم ــم تیره مسـ  آن جسـ
ــجــد ســ نـبـود  ةآن  نـهــان  راز  و   مـالیــک 

ود ـب ـن امــان  وفــان  ـط ز  ود،  ـب ـن ر  اـگ ون  ـخ ن   اـی
ـچ ن  آتشـــــی هــاى  ـل ود  وـگ ـب ـن وان  ارـغ  گــل 

ود ـب ـن مــان  ـگ ن  ـــت گشـ ـن ح  ـی ذـب و  ن  ـــت رگشـ  ـب
ـنـبود ـخوـنـچکــان  ـکـین،  ـخـنـجر  ز  جــدا  ـتن   از 
نــبــود تــوان  و  تــاب  و  ــل  تــحــمّ ابــتــال،   در 

ــم ــک، خون دو چش  ش روان نبوددر جاى اش
ــود ــب ن ــان  زن ــر  ــک م ز  و  ــرادران  ب ــد  ــی  ک
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وت  ـح ن  ـط ـب ــه  ب س  وـن ـی ز  ود،  ـب ـن ر  اـگ ون  ـخ ن   اـی
 

ود ـب ـن هــان  ـج ن  اـی ــاهــده  مشــ و  ن  ـــت  وارسـ
 

 تکرارهاي چندگانه در طرفین بیتها و مصراعها را گویند.تشابه األطراف: 
ــمــان کــز    آســـ دل  بــه  ــمــان داري   آســـ

 
ا  ــدرخشــــــد  ــیـ ــرانمـ ــتـ ــت   خـ ــرفـ ــعـ  مـ

 
ــرانا ــتـ ا  خـ ــز  کـ دل  بـــه  ــتـــران داري   خـ
 

مـــعـــرفـــت   کـــروبـــیـــان  ــرزنـــد   ســــ
 

دیر:  هاي زیر از نصـرت به ترتیب رد الصـدر الی العجز، رد الصـدر الی العروض، ردالصـدر الی االبتدا و رد  نمونهتـص
 العروض الی العجز هستند.

ــق ــق  حـ ــلـ ــفـ الـ رب  ــر  ــوهـ گـ دو   آن 
 

ــرش    عـ ــوش  گـ دو  ــزة  آویـ دو  ــق آن   حـ
 

وال   ر  ششــــمشـــــی ال    درـک ـب ز  ر  شاســـــپ  درـک
 

داري   ظفر  جملــه  بر  ــو   شـ ــمن  دشـ همــه   عــالم 
 

ــتـهیـک   ــتنـد   رشـ بسـ ازل  روز  در  پـاي من   بـه 
 

هآن    ـــت اقی  رشـ میـث نی  و  را نی عهـد  ا  ـم  کشــــد 
 

ایــن   در  ــی  قــدســ ــهطــایــر  ــیــنــی   خــراب  نشــ
 

ــن    ای ــر  ب ــگــه   آن ــعــجــب  ــوال ــهب ــی  خــراب ــال ــب  ب
 

مصــراع مســاوي باشــد و مصــراع اوّل در مصــرع دوم تکرار شــود و یا گاهی جاي اگر بیت دو نیمطرد و عکس: 
 عوض شوند، آن را طرد و عکس مینامند. نصرت آن را بسیار بکار برده است. مصراعهاي اول با همنیم
ــم ــردانه شــ ــۀو، مردانه شو، شایستــ ــ جانانه  ــ
 وــش

ت  ایـس و، مردانه ـش  ۀـش و، مردانه ـش ــجانانه ـش  و ــ
 

ــو ه شـ ارغ ز دام و داـن ــو ـف ه شـ ــو مرداـن ه شـ  مرداـن
 

ــو  ــو مرداـنه شـ ــو مرداـنه شـ  ـفارغ ز دام و داـنه شـ
 

اگر تمام یا بعضــی کلمات مصــرع اول، با کلمات روبرو در مصــرع دوم، ازلحاظ وزن یکی و در حرف روي موازنه: 
 ).44مختلف باشند، موازنه گویند (فنون بالغت، همایی: ص 

ــت  اســ خــراب  کــار  درت  ز  بــرانــی  کــه  دم   آن 
 

ــت   اســ تمــام  کــار  برت  بــه  بخوانی  کــه  دم  آن   و 
 

و   ــع  طــال هــم  را  او  جــمــال  روي  داناز  ــازل   ن
 

ــیــن  ب آیــب  و  راجــع  هــم  را  او  جــالل  روي  ز   و 
 

 نصرت این آرایه را معموالً با تلمیح مذهبی و آیه و حدیث همراه کرده است.مراعات النظیر: 
ا دوـت زلف  آن  از  ل  غـاـف ده در خـال رخـت،   دـی

 
ــرغ  ــى  م پ ز  ــرك  ــه  زی ــه    دان ــاده   دامب ــت  اف

 
ــزاب ــی ــروهو    حــجــرو    زمــزمو    م ــا و    م ــف  صــ

 
در    ــر  حشــ ــیـن تــا  حســ یــا  نــد  گـوـی و  ـت  فـراق 
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ها: طوفان آتش/ گل کردن آتش/  در دیوان نـصرت این آرایه در طرح مـسائل عرفانی قابل توّجه اـست. نمونه نما:  متناقض 
 دل آب کباب شدن 

  
 نصرت در مفاهیم عرفانی و وحدت وجود، تمثیلهایی چون قطره و دریا و صورت و معنا بکار برده است.  تمثیل:

او حـــقـــیـــقـــت  در  و  خـــیـــالـــیـــم   مـــا 
 

ــا   دریـ ــا  مـ ــن  ــیـ عـ و  ــم  ــیـ ــابـ ــبـ حـ ــا   مـ
 

ــتــیــم  گشـــ غــرق  مــحــیــط  بــحــر   در 
 

ــا  مـ ــن  ــیـ عـ و  ــاب  ــبـ حـ و  ــم  ــیـ ــوجـ  مـ
 

 است.نصرت تلمیحهاي ملی و داستانی و آیه و حدیث بسیار آورده تلمیح: 
نــیــایــد  ــتــم  رســـ و   اســـــفــنــدیــار 

 
بـــابـــا  مـــیـــدان  و  رزمـــگـــاه   در 

 
 

ــرت» «نصــ زخــم  ــه  ب نــهــى  کــه   ؟! مــرهــم 
 

ــ  قصــ ــهــراب  ۀآن  ســ و  ــت  اســ ــتــم   رســ
 

 
ــتــه« رسـ اـگر  ــرت»  ـطـبـیعــت نصـ چــاه  ز   اى 
 

ى  زاـل م  رســــت و  ـچ ــه،  ن ژن  ـی ـب و  ـچ  بســـتــه 
 

فرعونی  نه  گر  آمد  روشن  دلیل  بیضا  را    ید  سینا  طور  دارد  سینه  درون  در  موسی    که 
ها: ـشهرـستان جان/ مرغ جان/ زمین دل/ آفتاب نـصرت از تـشبیه اـضافی بـسیار اـستفاده کرده اـست. نمونه  تـشبیه:

درت/  اف ـق ۀ وـحدت/ پیر چرخ/ گرداب عـجب/ ـق اـن اغ وجود/ لوح دل/ خمـخ ان/ ـب گ مژـگ دـن ک/ ـخ اق فـل وـحدت/ ـط
ن/ خم وحدت/ دکان معرفت/ آتش دل/ ماه رخ/ نردبان معرفت/ کـشتزار جان/  دریاي آتش/ چاه طبیعت/ خرمن جا

یزدهم ترکیب تۀ مهر/ کوي وفا/ خیل بال. وي در بند ـس فۀ ـصدق/ رـش ینه/ بادة عـشق/ ـص ندوق ـس بندش در تمام ـص
ـسر/ یهاي: ـشهریار ملک ـشهادت/ پادـشاه ـشاهنـشان/ ناخداي کـشتی/ تاجدار ببهبندها، امام حـسین (ع) را به مـشبه

انی/ ذبیح ل/ قرـب هزادة خلـی اه مهردوش نبوت/ یـک ــر مالـحت/ ـم اب مصـ ل وادي ایمن/ آفـت دا/ نور نـخ از روز  اهللا ـخ ـت
 شکن/ شاهباز عالم جان/ تشبیه کرده است.شجاعت/ شیر صف

 استعاره
رحه: تعارة مـص هاي: قبطیان/ سـاحران/ نمرودیان/ و  نصـرت در غزلی براي دشـمنان حضـرت مهدي اسـتعاره  اـس

تعاره رت مهدي اـس ت خزان و براي حـض اهباز دـس ید جهان/ ـش ی و هارون/ نور خورـش هایی مانند: یار مهربان/ موـس
اه بی تان میـش کر نیـس تان/ و ـش کر هندوـس ید عالمگیر/ نوبهار/ ـش ی:  هاي آورد. نمونهمکان/ خورـش دیگر: مرغ عیـس

ان/ تیره خاکدان: دنیا/  م انـس ان/ دود تیره: ماه محرم/ ماهی خاك: جـس ان/ آفتاب و آب و آیینه: روح انـس م انـس جـس
ب زنده حر: عارف ـش ورا/ خانۀ رنگین: دنیاي فریبنده/ چاه حبس: دنیا/ مرغ ـس دار/ وطن:  آتش: داغ و مصـیبت عاـش

زا: راه عشــق/ ســاحل: راه زهد/ خشــکنهالی: دل انســان/ میخانه: وفانلقاءاهللا و هدف نهایی/ گرگ: نفس/ دریاي ط
 غایت مستی عارفانه



 17/  ویژگیهاي سبک دیوان اشعار او در دورة بازگشت ادبینصرت اردبیلی و 

 

هاي کوچک اـست. در واقع مبتنی اـست بر درك امور انتزاعی اي کلی و ـشامل اـستعارهاـستعارهاـستعارة مفهومی:  
ــتعارة مفهومی از ــمی، اسـ ــویري کردن مفاهیم ذهنی (هاشـ دیدگاه لیکاف و   بر پایۀ امور عینی و مفهومی یا تصـ

ون: ص   ت، که بطور زنجیره124جانـس ته اـس تعاره) و بازتاب افکار بنیادین فکري و اعتقادي گذـش هاي  اي مولّد اـس
دیگر میشــود. ازآنجاکه مباحث عرفانی، انتزاعی هســتند، براي تبیین آنها بکار میرود. نصــرت با اســتعارة مفهومی 

اســت. عالم در نگاه عرفا مظهر اســما و صــفات الهی اســت در نگاه   «دل» و ارتباطش با «آیینه» بســیار پرداخته
 هایی حق را نشان میدهد.نصرت کل هستی مانند آیینه

پـــدر  اى  دیـــدیـــم  تـــو  در  را  خـــدا   مـــا 
ــنَد ــَ سـ اى  ــم  آری ــده  ســـــج ــر  گ ــرا  ت ــا   م
او در  ــورت  صـــ آن  بُـــد،  آیـــیـــنـــه   آدم، 
ــو  ــگ ــت ــف گ در  ــدى  شـــــاه ــد  ــای ــب ب ــر   گ
ــر  گ ــه  ــن ــی آی گــفــت  ــتُ  ــوَّیْ ســ چــون  ــه  ن  ور 

ــ گ ــل  ــق ــودع ب ــورت  صــ ــر  ب ــجــده  ســ ــد:   وی
سْ ـی ـل اـب کــان  س،  ـف ىـن ـب و  ــت چشــــم  یــاســ  ـح

ــت  اســ گــل  از  ى  ـــت مشـ ــت،  یســ ـن م  ـه نــه   آـی
ــت  اســ ــورت  صــ هــم  آیــنــه  گــویــد:  ــق   عشــ

نــه ـی آـی کــه  صــــورت  جــب  ـع ــتاى  اســ ور   ! ـخ
کَــنَدیــمــ ــورت  صـــ را  آیــیــنــه   خــورد 

ــُـــور صــ نـــى  گـــذارد،  آیـــیـــنـــه  نـــه   او 
ــت یـمـ دســ ــه  ب کــافـتــادش  چـیـز  هـر   خـورد 

ــخــن  ســ ــن  ک ــرر  ــکّ م ــد:  ــوی گ ــع  ــم ــت  مســ
جــ اى  م  ـت ـف شــــود ـگ ى  ـک ن  ـت ـف ـگ ــه  ب ن  اـی  ان! 

 

در   آیــیــنــه  ــورت  صـــ  آنــچــنــانــکــه 
ــود  ب ــورت  صــ ــر  ب ــیــنــه،  آی ــر  ب ــجــده   ســ
ــدُوا ــجُ ــْ اُسـ ــود:  ــرم ــف ب را  ــک  ــالی م ــق   ح
ــوَّیْــتُــهُ ســـ پــى  از  نَــفَــخْــتُ   هــان! 
ر  ــَ بُــوالْــبَشـ بــر  بــکــن  ــجــده  ســ مــلــک   اى 
ــود  ب ــت  آل آن  ــه  ک ــه  ــن ــی آی ــر  ب ــى   ن
ــت؟  جــاســ ـک صـــورت  نــه،  آـی ــدر  ان ویــد:   ـگ

ــمــ ن ــاو  ــتی اســ دل  گــل،  ــدر  ان کــه  ــد   دان
ــت  ــکســ شــ درهـم  آیـنــه  آمــد،  ــورت   صــ
ــت اســ ــور  درخ را  او  ــر  م ــوردن  خ ــه  ــن  آی

ــ ــنَد یم ــَ سـ ــورت  صــ ــر  ب ــه  ــن ــی آی ــود   شــ
الـــحـــذر طـــریـــقـــت،  رفـــیـــقـــان   !اى 

آمــده جــا  آـن ز  ـک ى  جــاـی ــد  رســ ــا  ــت ت  ســ
ــن م ــه  ــن ــی آی و  صــــورت  ــم  ــن ــی ــب ب ــا   ت
ــود  شــ طــى  ره  ــن  ای کــه  ــا  ت ــد  ــای ب  رفــت 

 
 در جایی دیگر:

هـــمـــه   ــنـــهدر  ــیـ ــلـــبآیـ طـ را  او  ــا   هـ
 

ــا    اســـــم ــه  ــم ه از  ــی  اســـــم ــک  ــو ی ــج  ب
 

ــوان ــخ ب ــوش  خ ــی  ــه ال ــاي  اســــم  شــــرح 
 

ــو   ــج ب ــا   ــی اشـــ ــر  ــت دف در  ــش  ــی ــن ــع  م
 

برخی موارد آن در دیوان نـصرت: آب و گل: انـسان/ دفتر: دیوان ـشعر. یداهللا: قدرت خدا/ خاکیان و افالکیان: مجاز:  
 آدمیان و فرشتگان 

امد دارد. نمونه کنایه: رت بـس وف در دیوان نـص فت از موـص اً کنایۀ ـص وـص اره به امام هکنایه، مخـص ایی از آن در اـش
ه انبیا/ ایها الغریب/ ایها القتیل/ ذبیح ین: برگزیدة حرم کبریا/ خون خدا/ ـش ر کنت کنزاً/ رمز حـس ه اولیا/ ـس اهللا/ ـش

نه اه تـش لطان دین/ دـست حق/ انیس غریبان/ ـش اه بیهل اتی/ امام مبین/ ـس پاه. نمونهجگر/ ـش اره به  ـس هایی در اـش
هاي دیگر: فلک/ پردة خونین به سـرکشـیدن آفتاب/ به پرده دیدن صـورت قیامت. نمونهمحرم: خم شـدن پشـت  

ه وایی/ خوـش رابطـشت از بام افتادن: رـس یدن: ـش تراحت/ پیمانۀ ده مرده کـش ر بر بالین: اـس نوـشی چینی: گدایی/ ـس
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ــدن ملک ــنگین و ماهرانه/ دلیل ش ــادي/س ــاندن: امید و ش ــتاره به دل بنش در دماغ باد   الموت: نزدیکی مرگ/ س
ــی: پر و ـبال  افکـندن: غرور/ فتـنۀ آخرزـمان: یزـیدـیان/ ـبه روي پردة آب بودن ـخاـنه: دنـیاي موقتی/ پرواـنه کردن کسـ
ــبنم شــدن دل: طراوات و  دادن/ گل کردن آتش: برعکس عمل کردن زمانه. دل آب شــدن: بی تاب و عاشــق/ ش

 شادي دل.
 

 ویژگیهاي فکري
هاي عرفانی برگزیده اسـت، که اللهیّه بوده و شـعر را براي بیان اندیشـهنصـرت از مشـایخ نعمتعرفان اعتدالی: 

پرداختن به آن مجالی مســـتقل میطلبد. کلیّاتی از مباحث عرفانی وي: تجلیّات الهی، توصـــیف اهل ذکر، وحدت  
ــیطره بودن تـمام ـعالم براي اولـیا، مراـتب و بطون اروا ح، مـقام قرب و یقین، مـقام کن فکون، ـجان و  وجود، تـحت سـ

بیه و   انهاي ناقص، حقیقت توحید، نفی تـش نخیّت ارواح اهل ذکر و ارواح انـس تی، عدم ـس روح بودن اولیا براي هـس
 اي: تعطیل و تناسخ. نمونه

ـــتن      ـیوسـ ـپ ـب ـجـمع  در  ـــتن  جسـ رـقـگی  ـف ـت  از 
ــتی     دسـ ــنـی ار شـ ـــی دن بسـ  حق را نتوان دـی
بین خ     ب  ک مرد مراـق ــوـی ب شـ نیز مراـق  ود 

 

ن      ـی ـب راتــب  ـم ظ  ـف ـح در  ن  وارســــت ــدقــه  زن  از 
ــن ــی ب ــب  ــای ن ــدن  دی در  ــا  امّ ــوب  ــن م ــدار   دی
ـبـین  راقــب  رخ  آـنکــه  ــان  ـبفشــ رخ  ز  ـگرد   اـین 

 
ــت؛ وي  ــت که در نوع زبان و پرداخت به مباحث عرفانی آنچه جلب توجّه میکند، روش اعتدالی اوس قابل ذکر اس

لّط و ع خنان عرفا تـس ت؛ البتّه در طرح  هرچند به دقایق ـس ده اـس ریعت دور نـش ته، در بیان آنها از ـش القۀ وافر داـش
شناسانۀ وي نیز مؤثّر بوده است. وي به عواقب افکار  این موضوعات بجز مسلک اعتدالیش، نگاه تحلیلگرانه و جامعه

وفی دنش در جامعۀ ـص کار ـش وفیانه و آـش ت، آگاهی دارد. ن 13تیز قرن  ـص رف علماي تندروـس رت در  که در تـص ـص
ابیاتی به توـضیح حقیقت روح حـضرت علی و دقایق آن پرداخته اـست و در ـشرح آن تا آنجا  پیش میرود که فریاد  

 انی انا اهللا زده و حقایق غریب و صعب را کتمان میکند:
ــد  ــن ک ســــر  ــدي  ــن ــل ب ــردد  ــگ ــی م  پســــت 

 
ــد  ــن ک ــر  ت ــب  ل کشـــــف  ــو  ل شـــــراب   از 

 
ــد ابـ ــا  تـ ــا  امـ ــه  ــتـ رفـ او  ــان  ــیـ مـ  از 

 
مــــیــــزنــــد   نــــعــــرة  اهللا  انّــــا   انّــــی 

 
شـــــارده ــب  ــیـ ــجـ عـ ــث  ــادیـ احـ ــن   ایـ

 
ــارده   ــبـ الـ ــوب  ــلـ ــقـ الـ ــا  ــهـ ــلـ ــمـ ــحـ تـ  ال 

 
ــم ــقـ حـ ذات  ــۀ  ــنـ ــیـ آیـ ــان  ــمـ هـ ــن   مـ

 
ــقـــم   ــلـ ــطـ مـ ــی  ــلـ عـ ذات  ــورت   صــــ

 
نگر، عرفان را درك نمیکنند و ممکن اـست بیان آنها در تفهیم تجلیّات وي میگوید قلبهاي افـسردة علماي ـسطحی

بهه کند و  ین ایجاد ـش خ  بر آنها ذات حق، براي مغرـض یم، تعطیل، دهري، کفر، اتحّاد، حلول و تناـس اتهامات تجـس
 زده شود. اتهامات ذیل فتواهایی است که در زمان وي از جانب فقها به صوفیان داده میشد.

بـــود  تـــمـــثـــیـــل  پـــی  از  دریـــا  و   مـــن 
 

بـــود  تـــعـــطـــیـــل  از  ــتـــن  وارســـ پـــی   از 
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ــا  ــه ــل ــی ــث ــم ت ــن  ــی ــن چ ــن  ای ــزاران   صــــده
 

ــنـــی    ــیـــکـ مـ و  ــزنـــی  ــیـ ــا مـ ــلـــهـ ــأویـ  تـ
 

ــاد  ــح ات شــــد  ــن  ای ــه  ک ــد  ــوی گ ــی  ــک ی  آن 
 

ــاد   فســ و  ــت  اســ ــول  ــل ح ــد  ــوی گ ــکــی  ی  آن 
 

ــان  ــی ع ــد  شــ ــخ  ــاســ ــن ت ــد  ــوی گ ــکــی  ی  آن 
 

ــان   ــی ــوک ج ــث  ــدی ح ــی  ــوان ــخ ــی م ــه  چ ــی   ه
 

منقبت و رثاي معصــومین بخصــوص حضــرت علی و امام حســین یکی از موتیفهاي   مدح و منقبت و مرثیّه:
بیتی و  331بندي  مثنویهاي حکمی و عرفانی در دورة قاجار و دیوان نـصرت اـست. وي در رثاي امام حـسین ترکیب

 بیتی سروده است. مطلع آن:22اي  در مدح حضرت مهدي (ع) قصیده
ــى ــم ه ــد  آی ــان  ج ــوى  ب ــم  مشــــام ــر   ب

 
مـــ  یـــار  هـــمـــى بـــوى  آیـــد   هـــربـــان 

 
 

ت و   رت علی و مباحث و حقایق والیی پرداخته اـس یاري از غزلیات و مثنویهایش نیز به منقبت حـض رت در بـس نـص
ته و از بطون و مراحل نهایی روح وي در مقام تکامل  ل دانـس روح  امام را با روح انبیا و اولیا و افالك و امالك متصـّ

 و شراب لوکشف الغطاء ما ازددت یقیناً سخن میگوید. 
ــت   ــنـ ــودهکـ بـ ــیســـــر  ــبـ نـ ــر  هـ ــا  بـ  ام 

 
ــی   ــب ــت ــک م ــل  ــف ط ــو  چ او  ــم  ــل ــع م ــن   م

 
احــمــدم  مــن  بــود  مــن  احــمــد  آنــکــه   ز 

 
قـــدم   هـــمـــه  مـــنـــازل  در  مـــراتـــب   در 

 
 البتّه غیر از مدح معصومین به مدح دوستان و همعصران و بزرگان زمانش نیز بسیار پرداخته است.

اعري این مباحث از هاي قرآن و حدیث:  تأثیرات آموزه ت. وي ازآنجاکه ـش رت اـس پرکاربردترین ابعاد فکري نـص
اي که مسـتقیم و یا ضـمنی مرتبط با قرآن و  هاي خاص معرفتی و اندیشـهعارف و شـیعی اسـت، در دیوانش واژه

 حدیث است، بسیار بکار برده است. 
ــاء  مشـــ بــالــحــق  و  بــالــحــق  اي   قــدر 

 
یشــــــاء  ــا  مـ اهللا  ــل  ــعـ ــفـ یـ ــدار  ــاجـ  تـ

 
ــد شـــ ــفــاً  صـــ الــمــلــک  و   ه جــاءربــک 

 
شــــده  ــن  م ــون  ــچ ــم ه ــرده  م فســــرده   دل 

 
او اســــت  ــی  ــان ــم ــی ســــل شــــه  ــاش   دورب

 
ادخــلــوا  الــنــمــل  ایــهــا  یــا   عــجــلــوا 

 
زلـــــزالـــــهـــــا اذا  ارض   زلـــــزلـــــت 

 
ــا  ــهــ ــالــ ــقــ اثــ اذا  ارض  ــت  ــرجــ  اخــ

 
یف: هرهاي قم و مازندران،  توـص نصـرت ابیات متعدّدي در توصـیف موضـوعات خصـایل نفس انسـان، توصـیف ـش

کارکردها و آـسیبهاي زبان، قلم، خواب، ذکر و ـشئون اهل ذکر و اولیاي الهی و حقایق آنها، وحدت وجود، معجزات 
 و سیروسلوك دارد.پیامبران و ائمه و حقایق توحید، راه حقیقت و اهل طریقت و راهنمایان صراط حق 
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ــادوگـــرى جـ ــجـــب  ــعـ ــوالـ بـ ــو  تـ ــان!  زبـ  اى 
ــى  ــوی ت ــم  ــره م ــم  ه و  ــم  زخ ــم  ه ــان!  زب  اى 
ــى  ــوی ت افســـــون  ــم  ه و  ــار  م ــم  ه ــان!  زب  اى 
ــى  ــوی ت ــان  ــوف ط و  ــى  کشـــــت ــم  ه ــان!  زب  اى 
ــرى شـــــکّ ــم  ه و  ــل  ــظ ــن ح ــم  ه ــان!  زب  اى 

 

رى  ـج ـن ـخ م  ـه و  ســــوســــن  م  ـه و  ــل  گُ م   ـه
تــویــى مــاتــم  هــم  و  ــور  ســ هــم  ــان!  زب  اى 

ــون ــی اف هــم  و  ــر  زه هــم  ــان!  زب ــى  اى  ــوی  ت
ــى ــوی ت ــران  ــی ن و  ــت  ــنّ ج ــم  ه ــان!  زب  اى 
ــرى ــب ــم ــغ ــی پ ــم  ه و  ــى  ــل ــه ــوج اب ــم   ه

 
اعران دیگر تقبال و تأثیر از ـش : نصـرت از شـاعران بزرگ بسـیار متأثّر بوده اسـت. در بسـیاري از غزلیاتش، اـس

ــمونحافظ ــبیح، میخانه و مض ــتی، خرابات، زاهد، تس ــکل و بافتی از واژگان مرتبط با می، مس آفرینیهایی  گونه ش
ـــیدهمرتبط ـبا مـفاهیم رـندي و قلـندري ـپدـید می ــرت مـهدي دارد، میتوان آورد. در قصـ اي نیز ـکه در منقـبت حضـ

 تأثیرات وزن و قافیه و ردیف بوي جوي مولیان رودکی را حس کرد. 
ــمــی  ه ــد  آی ــان  ج ــوي  ب ــم  ــام مشـــ ــر   ب

 
ــی   ــمـ هـ ــد  آیـ ــان  ــربـ ــهـ مـ ــار  یـ ــوي   بـ

 
بند محتشــم  اي امام حســین ســروده اســت، میتوان ویژگیهاي ترکیببیتی نیز که در رث331بند  در تمام ترکیب

انی را حس کرد. در مثنویهایش نیز که اندیـشه هاي ناب الهی و توحیدي و عرفان والیی را متبلور کرده اـست، کاـش
 آورد. مطلع آن:عربی را فرا یاد میتفکّرات موالنا و ابن

اد  فـت ان  ه ـج ـب ا را  ـم ه  ه آتش اســــت ـک از این ـچ  ـب
 

ادـب  ان فـت ه در انس و ـج ــت ـک  از این ـچه آتش اسـ
 

 
 نقاط قوت و ضعف اثر

با توجه به اینکه نصرت اردبیلی از شاعران دورة بازگشت ادبی است، مانند بسیاري از شاعران آن دوره، خصوصیات  
نصرت به این سبک زبانی خراسانی را بکار برده است؛ اما با غور و دقت در دیوانش میتوان گفت که دایرة توجه  

موضوع، بیش از حد اعتدال است و ازآنجاکه کارکرد و تأثیر آن ازلحاظ معناشناسی و ویژگیها و ظرافتهاي ادبی 
چندان قابل توجه نیست، میتوان گفت فراوانی استفادة نصرت از ویژگیهاي سبک زبانی خراسانی از نقاط ضعف وي 

 محسوب میشود. 
نما،  ر ـشعر نـصرت انواع جناس، تکرار، موازنه، تـسمیط، مراعات النّظیر، متناقضاز نظر ویژگیهاي ادبی نیز هرچند د

تمثیل، تلمیح، تـشبیه، اـستعاره، مجاز و کنایه دیده میـشود، میزان توجه وي به ـصنایع ادبی، بـسیار معتدل اـست و  
عر وي جلوهبا توجه به عارف لک بودنش، میتوان گفت آنچه از نظر ادبی در ـش تعارة مفهومی و    گري میکند،مـس اـس

 تمثیل است، که به نوع نگاه عرفانی وي مرتبط است.
اما آنچه در شعر نصرت از نقاط قوت و نمود عالی شعرش محسوب میشود و پرداختن مفصل به آن در این مجال   

زآنجاکه اي میباشد. ااست، خصوصیات فکري و اندیشهاي دیگر به آن پرداخته شده  اندك میسر نمیباشد و در مقاله
نصرت اردبیلى از شاعران مذهبی و عارف و عالم بوده است، شعر را نه براي هنرمندیهاي شاعرانه بلکه براي بیان 

هاى این نوع تفکّرات، پرداختن به  اندیشه و تفکرات مذهبی و طرز بینش عرفانیش بکار برده است. یکی از جلوه
بیت در   331بندي طویل در  مرثیۀ امامان است. وى ترکیبمباحث مذهبی مانند اشعار والیی، مدحی، منقبتی و  
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رثاى امام حسین و شهداي کربال سروده است و در غزلها و مثنویهایش نیز بکرّات به مدح و منقبت حضرت علی و  
 ها با مباحث عرفانى یکى میشوند. هاى غدیریّه و والیت ایشان پرداخته است و در بسیارى موارد این موضوعموضوع

ــت. وى با توجّه به    ــرت، پرداختن به مفاهیم و تأثیرات قرآن و حدیثى اسـ از دیگر نمودهاى تفکّرات مذهبى نصـ
ــت، به آموزه ــیعى اسـ ها و مفاهیم قرآن و حدیثى توجّه زیادى دارد و در دیوان وى انواع  اینکه عارف و عالمى شـ

 اى دیده میشود.تأثیرات واژگانى و گزاره
هاي عالمانه و فقه شــیعی از نوع اخباریگري و تفکرات عرفانى بخصــوص ۀ وي اندیشــهیکی از تفکرات برجســت

یابى این تفکّرات میتوان به شـرایط زمانى و مکانى ویژة قرن سـیزدهم و دورة نصـرت الهیه اسـت. در ریشـهنعمت
ى  یاـس رایط خاص اجتماعى و ـس ته اـست که ـش رت اردبیلى در زمانى از تاریخ میزیـس اره کرد. نـص بب اـش و دینى، ـس

ــایى بحرانى و درآمیخته با انواع   ــرایط زمانى باعث بوجود آمدن جامعه و فض ــت. این ش ــده اس ایجاد افکار وى ش
 تفکّرات قرن سیزدهمى شده بود و درنتیجه در دیوان وى انواع تفکّرات عرفانى و فقهى و مذهبى دیده میشود.

اللّهیه و متمایل به کوثرعلیشـاهى اسـت و در  ز مشـایخ نعمتنامه و شـرایط آن دوره، وى یکى ابا توجّه به زندگى 
این دوره انواع کشـمکشـها و تعارضـها و واکنشـها میان حکما و فقها و عرفا و اهل شـریعت برقرار بوده اسـت. وى 

ده بعنوان عالمى منتقد، نزاعهاى میان علما و عرفا و حتّى خود فقها با هم (اصولى با اخبارى) را از نزدیک رصد کر
 است؛ لذا با توجّه به شرایط زمانى قرن سیزدهم، انواع تفکّرات عرفانى و فقهی را مطرح کرده است.

یر طبیعى خود نیز بوده و نباید گفت که ناگهانی بوجود آمده  د و ـس ل رـش ۀ آنها البتّه این تفکّرات حاـص اند و ریـش
 است.حاصل و میراث تفکّرات قرون پیشین، بخصوص صفویان به بعد بوده 

یکى دیگر از دالیل این تفکّرات ـشرایط مکانی و فـضایى اـست که نـصرت اـصول تفکّراتش را از آنجا آموخته اـست و  
یافتۀ مکتب اصفهان آن مربوط به مکان و مکتب اصفهان است. با توجّه به آثار علمایى که در قرن سیزدهم پرورش

فهان و نوع روش مکتب عالمان آبوده فى و حکمى و  اند، باید گفت اـص تدالل و تفّکرات فلـس تر بر مبناى اـس ن بیـش
عربى بوده اسـت و باید نتیجه گرفت که نصـرت نیز چون تحصـیالت  فقهى متمایل به عرفان و باالخص عرفان ابن

اش را در اصــفهان گذرانده اســت، صــوفى و عارف محض نیســت؛ بلکه عالمى عارف بوده اســت که اى و اولیّهپایه
 را نیز به بوتۀ نقد میکشاند.تفکرات عرفانی 

در دیوان نصـرت در کنار مطالب عرفانى، مباحث عالمانه و نقّادانه و فقهى نیز مطرح شـده اسـت و مطالب عرفانى  
فات  ما و ـص هایى مانند مباحث وحدت وجود و تجلّیات آن و اـس نیز مربوط به نوع تفکّرات عمقى و عقیدتى و بینـش

بیین مقامات معنوى و عرفانى معـصومین و اولیا و عرفا اـست؛ نه آداب و رـسوم ـسطحى  الهى و والیت اولیاء اللّه و ت
نـشینیها و اعتقادات افراطى؛ حتّى وى از گفتن مطالب عرفانى که و ظاهرى و مورد نقدى مانند ـسماع و آواز و چله

بیه و اهل تعطیل  بهه کند و به وى اتهامات حلول و اتّحاد و اهل تـش ت ایجاد ـش ود، ممکن اـس خ و... داده ـش و تناـس
ت، نگاه خاص به   رح آنها گذـش یارى از موارد که ـش راحت از گفتن آنها پرهیز میکند و در بـس ت و به ـص بیمناك اـس

 بعضى تفکّرات دارد که ریشه در تفکّرات علمى و فلسفى و فقهى مکتب اصفهان دارد.
ــیخ ا  ــفهان در آن روزگار و در آن محیط و پیش از پیدایى شـ ــایى، کانون حکمت متعالیه  مکتب اصـ حمد احسـ

ملّاـصدرایى بوده اـست و با بزرگانى مانند آقامحمّد بیدآبادى رو به گـسترش بوده اـست. مـصادیق و محورهاى خاص 
ــفهان، توّجه به آثار عرفانى ابن ــرحمکتب اص ــاً عرفان نظرى وى و ش ــوص ــى بر متنهاى حدیثى عربى و خص نویس
ر درایى بوده اـست. جزییات و  ح(بخـصوص حدیثهاى عقیدتى) و نیز ـش فى ملّاـص ــ فلـس نویـسى بر متنهاى عرفانى ــ

رت دید و عالوه فهان را میتوان در دیوان نـص فى مکتب اـص بر مباحث فوق، تجلّیات این نوع از تفکّرات فقهى و فلـس
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رحنگاه ولیان آنهاى منتقدانه و ـش ى مانند تندروهاى اـص روزگار در    گونۀ وى را در بعضـى تفکّرات فقهى و اعتراـض
 درپى و توجّه به مبنا قرار دادن ظنیّات را عنوان کرد.اجتهادهاى پى

ــاً علماى فقه، نه ــوص ــالمى مخص ــتاى مباحث فوق، باید گفت که مکاتب فکرى اس تنها در ابتدا با یکدیگر  در راس
اى  ســهم عمده اند، هریک از آنها در پدید آمدن و گســترش و تکمیل تعالیم اســالمى و انســانىاختالف نداشــته

ولیان از ـصراط اعتدال خارج ـشده و در مباحث فقهى داـشته اند. اختالف و چالش آنها زمانى آغاز ـشد که برخى اـص
اى روى آوردند. بعنوان مثال اصـولیان به  به برجسـته کردن و محوریّت قرار دادن وجهى و بُعدى از مبانى اندیشـه

ــت ـخاره روى آورده و فراتر از آن ـبه جبر در عـمل و اعتـقاد ـبه ـتأثیر حجیّـت ظنـّیات و گـمان و حتّى ـگاه خواب و اسـ
ــتـند؛ در این مـیان برخى از اخـبارـیان نیز راه افراط پیش گرفـته و   ــریعیّـه معتـقد گشـ ارادة تکوینیّـه در مـباـحث شـ

 الیتخلّف بودن تمام روایات و احادیث را مطرح کردند.
ى فکرى، در طول تاریخ و ـسیر طبیعى اندیـشۀ بـشریّت بوجود  درحقیقت باید گفت این نزاعهاى علنى و درگیریها 

آمده است و ردّپاى چنین افکارى در تمام دورانها و در میان تمامى ملل با عناوین مختلف دیده شده است؛ بعنوان 
مثال ـشاید بتوان گفت ریـشۀ چالـشهاى علماى اـصولى و اخبارى همان تفکّرات عقلى و نقلى و معتزلیان و اـشعریان 
فویان به بعد  وص ـص ته و بخـص یر پنهانى و تاریخى خود را از زمانهاى گذـش ل حرکت تدریجى و ـس د که حاـص باـش

اند و درنهایت، تحت تأثیر شـــرایط روز و مقبولیتهاى اجتماعى و ســـیاســـى و حکومتى و نیز عوامل منتقل کرده
بان به آن، به ـشکلى ا ز جدال روى نموده اـست که باعث ـشخـصیتى و فردى و افراط و تفریطهاى معتقدان و منتـس

 اند.غلبه و قهاریّت گروهى مانند اصولیان و یا سرکوب و شکست گروه دیگرى مانند اخباریان شده
 اي از شواهد تفکرات انتقادي و فقه اخباریگري:نمونه

غـوثحـجــۀ و  ــالم  ــلـمـیـن اإلســ  الـمســ
ــد  زدن م  خــاـت م  ـه و  نــد،  ـــت وشـ ـن ـب لــه  ـم  ـج

ــیــد    کــن ــارانــش  ی ــه  جــمــل و  او  ــتــل   ق
ــوْ أَحَد  لَ ــنْ  مِ ــرْدَاً  فَ ــلِ  ــتْ ــقَ الْ ــی  فِ ــدَا   بَ

ت، ســـَـارِعوا اـع اد اســـت اى جـم  هین جـه
جــهــاد  واجــب  ــن  ای ــرهــان  ب و  ــت   حــجّ
اـمـیر اى  ـگویــد  کــه  آن  ــت!  اســ  اـجـتهــاد 
ــاش ب ــوش  ــام خ ــرو  ب ــود  خ ــام  ــن کُ  در 
مـــزن  دم  خـــدایـــى  از  و  خـــدا   از 
امــیــرالــمــؤمــنــیــن  ــتــم  هســ مــگــو:   تــو 
حـقّم  بـر  مـن  حـقّـم،  ــا  ب مـن  مـگـو:   تـو 

ــال ک ــن  م ــه  ک ــو:  ــگ م ــو  ــمت ــق ــاط ن  م 
أَتْــمَــمْــتُ آیــۀ  مــن  مــگــو   ام تــو 

ن  ـم کــه  ــا  ی م،  ـم ـل ـع ــاب  ب ن  ـم و:  ـگ ـم و   ـت
مــگــو  مــردم  ــا  ب هــیــچ  ــایــل  فضــ  زیــن 
ــو ــگ م ــت  ــلّ م و  ــب  ــذه م از  ــرض!  ــغ  ال
خــدا ر  شــــی ایــا  ن،  اـی ــت  اســ هــاد  ـت  اـج

پــاك  خ  شـــــی و  قــاضــــى  و  ى  ـت ـف نـم  دـی
بـى او،  قـتــل  آمــد  چـنــدواجــب  و   چـون 

کـنـیــد  ــنـگـبــارانـش  ســ جـمــاعــت  ــا   ب
الْــبَــلَد مَــانِــعٌ   نَــفْــىِ  مِــنْ   لَــابُــدَّ 

او ــان  ــره ب و  ــت  ــجّ ح ــش،  ــرک ب ــغ  ــی  ت
اد...! اد اســــت! اجتـه اد اســــت! اجتـه  اجتـه
ــر  ــی گ آرام  ــدا  خ ــر  شــــی اى  ــدر!  ــی  ح
ــاش ب گــوش  ــا  ــراپ ســ و  ــنــد  ــروب ف ــب   ل
ــزن م ــم  ــره ب ــى  ــب ن ــن  دی و  ــت  ــلّ  م
ــن دی راه  در  ــکــن  م ــکــردى،  ــی م ــچــه   آن
مــطــلــقــم...  ــىّ  وصــ مــن  کــه  مــگــو:   تــو 
م  ــادـق صــ م،  وـی ـگ رچــه  ـه ن  ـم و:  ـگ ـم و   ـت

أُمَم   نـــعـــمـــت هـــر  بـــراى   حـــقّـــم 
مـــؤتـــمـــن بـــوده نـــبـــىّ  نَـــفْـــس   ام 

ــو  ــگ م ــم  خُ ــر  ــدی غ ــدر  ان ــود  ب ــه  ــچ  آن
ـــمت، مگو  ــى، عصـ ــد در وصـ اشـ ــرط ـب  شـ
ــدا ج ــت  عصــــم ــدا،  ج ــا  م ــاد  ــه ــت  اج
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یــا  ـب اـن ویــد:  ـگ کــه  آن  ــت!  اســ هــاد  ـت  اـج
ــن  ا حسـ د: ـی ه گوـی اد اســــت! آن ـک  اجتـه
ــین ا حسـ د: ـی ه گوـی اد اســـت! آن ـک  اجتـه

ــان ــوان ج ــنشـــــاه  شـــــه ــان  اى  ــن  ج
د  ارى کـن ه خون ـج اد اســــت! آن ـک  اجتـه
زمــان  آـخر  ــا  ت کــه  آن  ــت!  اســ هــاد  ـت  اـج
ــم  ــه قسـ ــت! آن ـکه هفـتادوسـ  اجتـهاد اسـ
اعــتــقــاد  در  هــمــدگــر  ــدّ  ضــ  جــمــلــه 
ود ـب ن  ـم ــا  ب حـق  کــه:  ویــد  ـگ ى  ـک ـی ر    ـه

جــا؟... ـک از  ــنــد،  ــاشـ ب ــوم  عصـ ـم جــا  ـک  از 
ــمــن!  مــؤت اى  ــت،  کــردن ــد  ــای ب ــح  ــل  صــ
ــن  ــی ع ــور  ن اى  ــو،  ت ــل  ــت ق ــد  آم  واجــب 
جــان! جــان  اى  ــت،  دادن ــد  ــای ــب ب ــر   ســ

ـخون آـنکــه  ــت!  اســ ـکنــد اـجـتهــاد   ـخوارى 
ــمــان  آســ و  ــن  ــی زم ــد  ــان ــگــری ب  خــون 
اســــم ــه  ب یــک  ر  ـه نــد  ـک احـمــد  ــت   امّ
ــاد ــه اجــت ــک  ی ــر  ه ــان  ــره ب و  ــت   حــجّ
ــد اب ــا  ت ــض  ــاق ــن ت ــن  ای ــارض،  ــع ت ــن    ای

 گیري  نتیجه
با توجه به بررسی دقیق دیوان نصرت میتوان گفت که ویژگیهاي زبانی شعر نصرت در حیطۀ آوایی، لغوي و نحوي 

است.   شناسایی  زاید.  قابل  حرف  افزودن  و  واجها  تخفیف  زاید،  الف  تکرار،  ردیف،  از:  عبارتند  آوایی  ویژگیهاي 
هاي عامیانه، حرف نفی نی، تبدیل  سازي، واژههاي پهلوي، واژه در معناي اصیل، ترکیبویژگیهاي واژگانی: واژه

طف در آغاز بیت، «مر»  حروف به یکدیگر، کاف تصغیر، جمعهاي مکسّر و کلمات کهن. ویژگیهاي نحوي: واو ع
هایی خاص از «بایستن»، فعل کهن، فعل نیشابوري، فعل مفعول، یکی نکره، حروف بجاي هم، جهش ضمیر، صیغه

پیشوندي، تخفیف فعل، کاربرد خالف امروزي افعال الزم و متعدّي و کاربرد تاریخی پیشوندها یا پسوندهاي فعلی 
 است.

ــارف بـــوده، معتـــدل اســـت کـــه عبارتنـــد از: ویژگیهـــاي ادبـــی وي بـــا توجـــه بـــه اینکـــه  شـــاعري عـ
اشــتقاق، جنــاس تــام (مماثــل و مســتوفی)، جنــاس غیرتــام (زایــد، مضــارع، الحــق، اشــتقاق و شــبه

ــابه ــرار، تشـ ــرف)، تکـ ــر، محـ ــات النظیـ ــمیط، مراعـ ــه، تسـ ــس، موازنـ ــرد و عکـ ــدیر، طـ ــراف، تصـ األطـ
 )، مجاز و کنایه. نما، تمثیل و تلمیح، تشبیه، استعاره (مصرحه و مفهومیمتناقض

تـرین بعـد سـبک شـاعري وي اسـت و در قسـمت توجـهویژگیهاي فکـري دیـوان نصـرت کـه بـارزترین و قابل
هـاي دینـی و مـذهبی نقاط قـوت بـه آن پرداختـه شـد، موضـوعات عرفـانی و دقـایق و رمـوز سـلوك و آمـوزه

رودکـی و محتشـم کاشـانی   قرآن و حـدیث، مـدح، منقبـت و مرثیّـه و تأثیرپـذیري از شـاعران معروفـی چـون
 است.

 
 نویسندگان  مشارکت

دانشگاه  رازي   انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  در  مصوب  فارسی  ادبیات  و  زبان  دکتراي   دوره  رساله   از  مقاله  این
 اصلی   طراح  و  داشته  عهده  بر  را  رساله  این  راهنماییمحمدابراهیم مالمیر  آقاي دکتر  .  است  شده  استخراج کرمانشاه  

 متن   تنظیم  و  هاداده  گردآوري  در  رساله  این  پژوهشگر  عنوان  بهچین  سرکار خانم مهین دایی.  اندبوده  مطالعه  این
  تخصصی،   راهنماییهاي   و  هاداده  تحلیل  و  تجزیه   به  کمک  با  نیزان  یآقاي دکتر غالمرضا سالم.  اند  داشته  نقش  نهایی
  پژوهشگر   سه  هر  مشارکت  و  تالش  حاصل  مقاله  محتواي  تحلیل  نهایت  در.  کردند  ایفا  را  پژوهش  این  مشاور  نقش
 .است بوده
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 قدردانی  و تشکر
 علوم   و  ادبیات  دانشکده  پژوهشی  و  آموزشی  مسئوالن  از  را   خود  تشکر  مراتب  میدانند  الزم  خود  بر  نویسندگان

 یاري  پژوهش  این  کیفی  ارتقاء  و  انجام  در  را  نویسندگان  کهرساله    داوران  هیئت  ورازي کرمانشاه    دانشگاه  انسانی
 .نمایند اعالم دادند،

 
 منافع  تعارض

 و  نرسـیده  چـاپ  بـه  خـارجی  و  داخلـی  نشـریه  هـیچ  در  اثـر  ایـن  کـه  مینماینـد  گـواهی  مقالـه  این  نویسندگان
ــاي  حاصــل ــامی پژوهشــی فعالیته ــه نســبت ایشــان و اســت، نویســندگان تم ــاهی آن انتشــار ب  رضــایت و آگ

 نگرفتـه  صـورت  تقلبـی  و  تخلـف  هـیچ  و  شـده  اجـرا  اخالقـی  مقـررات  و  قـوانین  کلیـه  طبـق  تحقیق  این  .دارند
ــارض گــزارش مســئولیت. اســت ــافع احتمــالی تع ــان و من ــالی حامی ــژوهش م ــه پ  مســئول  نویســنده عهــده ب
 .میگیرند عهده بر را شده ذکر موارد  کلیه  مسئولیت ایشان و  است،
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