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  چکیده 

تصحیح و به جامعۀ ادبی  آنهاگنجینۀ ادب فارسی سرشار از جواهراتی است که تاکنون معدودي از 
د که آثار او معرفی و تصحیح نشده،نظام الدین استرآبادي نمعرفی شده است.یکی از شاعران توانم

نهم و دهم است.شعر او از دو دیدگاه اهمیت دارد: نخست از بعد شعر  هايشاعر شیعه مذهب قرن
ة خاص بیانی که بعدها به سبک مذهبی و توجه ویژة او به مدح ائمۀ شیعه و دیگر از بعد ادبی و شیو

دست داشتن شش نسخۀ خطی دیوان شعر او را تصحیح نموده در هندي مشهور شد.نگارنده با 
است.در این مقاله برآنیم که براي نخستین بار نسخ خطی دیوان او را معرفی کرده و به اجمال 

  ویژگیهاي شعر او را بیان کنیم. 
 م،نظام الدین استرآبادي،نسخ خطی،تصحیح.: شعر شیعی در قرن نههاي کلیديواژه

    

                                                 
اد نظام استرآبادی بھ راھنمائی است مقالھ بر گرفتھ از پایان نامۀ دکتری است با عنوان تصحیح انتقادی دیوان ١ 

  محمد سجادی.جناب آقای دکتر علی
   o.commehdihamzepoor@yahoو تحقیقات تهران،ایران  اسالمی واحد علومدانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد ٢ 
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  مقدمه
 ییبخشها،فرهنگی و تاریخی هر زبان و کشوري بوده و هاي ارزشمند علمیهاي خطی گنجینهنسخه  

از هویت ملی و فرهنگی را حفظ کرده است.شناخت پیشینۀ فرهنگی،وضعیت فکري،علمی،ادبی و 
ست.تصحیح و چاپ آثاري که به صورت نسخ آنهازبانی گذشتگان،منوط به شناخت کامل آثار مکتوب 

ها مهجور مانده،گنجینۀ ادب فارسی را کامل و شناخت ما را در مورد پیشینۀ خطی در کنج کتابخانه
  .میکندنگ و ادب ایران دقیقتر فره

اي از زنجیرة تمدن و فرهنگ این مرز و بوم است.با هاي پیشینیان در حکم حلقههر یک از نوشته      
تصحیح و احیاي این آثار به نحوي که بر پایۀ اصول و موازین نقد و تصحیح علمی استوار باشد میتوان 

قضاوتی صحیحتر دربارة پیشینۀ فرهنگ و ادب ایران این زنجیره را کامل کرد و به شناختی دقیق و 
خصوص در حوزة زبان و ادبیات فارسی بیشتر احساس میشود چرا هریک از این .این ضرورت،برسید

  اي از ساختار و تاریخ تطور زبان و ادبیات ما را نشان میدهد.متون،گوشه
  معرفی نظام 

رات در قرن نهم و دهم هجري است،سام میرزا نظام استرآبادي از بزرگان شعر فارسی حوزة ادبی ه
ون اش چموالنا نظام،استرآبادي است و از اهل صالح و سداد،سلیقه:«میکندصفوي او را چنین معرفی 

- علیهمبه معما چسبان[و چیستان] بود اول به تحصیل آن فن نمود و در اواخر به مداحی اهل بیت
جامش،ریاض سخنوري نضارت پذیرفته و از برکات سحاب السالم روي آورد،از رشحات اقالم بالغت ان

افادت آمالش،گلهاي گوناگون در حدایق ذاتش شکفته،گاهی به گفتن مثنوي نیز مبادرت مینمود و 
  )147تحفۀ سامی،ص»(کتاب بلقیس و سلیمان از اشعار اوست... 

ه.ق)و در نظر گرفتن 925اي نشده ولی با توجه به سال وفات(ها به تاریخ والدت او اشارهدر تذکره
)،تاریخ والدتش بایستی 93و48هایی که از پیري و خمیدگی قامت سروده است(قصاید شمارهشکوائیه

  در اواسط قرن هشتم یا قبل از آن باشد.
معماگویی در قرن نهم بسیار متداول و آزمونی براي اظهار مهارت و تیزي ذهن و سرعت انتقال «     

د،در واقع فنی میشو،رواج آن بیشتر یممیشواز این عهد به پایان آن نزدیک بوده است،هر چند از آغ
اش به عجز خود در درك معمیات بود که همه از آن اطالع داشتند.دولتشاه سمرقندي در تذکره

الشعاع اوضاع روزگار به )نظام نیز نخست تحت116ص4(تاریخ ادبیات در ایران،صفا:ج» اعتراف دارد...
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ولی با ظهور 1اي نیز در فن معما نوشتایش یافت و به نظام معمایی مشهور شد،رسالهمعماگویی گر
سرایی متمایل شد و در و زان پس نظام به قصیده 2امیرحسین معمایی،نظام و دیگران سپر افکندند

اي به امیرعلیشیر متخلّص به اشعار خود بزرگان دربار تیموري هرات را مدح گفت و چون ارادت ویژه
نوایی داشت،دیوان خود را به نام او تمام کرد و قصاید بسیاري در مدح و چندین مرثیه در سوگ او 
سرود،مدتی بعد به زادگاهش بازگشت و در خدمت شاهزادگان تیموري حاکم بر استرآباد و امراي 

بر و یامگویی پمحلی قرار گرفت و همزمان با مداحی آنان که راهی براي گذران زندگی بود به منقبت
آورد و در این شیوه از دیگران پیشی گرفت،قصاید بسیاري در مدح پیامبر و علی علیهماهل بیت روي

  داد:»چرخیات«عنوان آنهاالسالم سرود و به 
  گونه زیر چرخ،چرخیات نشــنیدهکسـی زین  «
  

  »آراسنج نظمآمیز صنعتز خوش طبعان رنگ

ها او را شاعري که تنها به مدح اهل بیت آور شد که بیشتر تذکرهدر ارادت به اهل بیت چنان نام     
و او «اقلیم میخوانیم:رة هفتپرداخته و جز آن شعري نگفته است معرفی میکنند،براي نمونه در تذک

هفت اقلیم ،رازي:ج ...»(به غیر مدح اهل بیت شعري نگفته،به ترّهات اهل دنیا زبان نیالوده 
هاي در حالی که نسخه3بینیمهاي متأخر دیوانش نیز تنها قصاید مذهبی او را می)در نسخه107ص3

الدین مظفر بتکچی،فرمانرواي ف.به خواهش خواجه سی4تر شامل قصاید مدحی و منقبتی اوستکهن
که موضوع آن زندگی 5»نامهسعادت«ق مثنوي حماسی دینی سرود به نامه. 918استرآباد،در سال 

که »سسلیمان و بلقی«سرایی تجربۀ دیگري داشت به نام پیامبر و مبارزات اوست قبل از آن در مثنوي
  روي در نقاب خاك کشید. ق در استرآباده.925هاي آن در دسترس نیست.وي در سال نسخه

  ممدوحان

                                                 
) در کتابخانه و مرکز 555ج) و (44(هاي آن به شماره اي است در آموزش فنون معما که نسخهدستور معما که رساله ١

  )159،ص 1اسناد دانشگاه تهران موجود است.(فهرست کتابخانه دانشکده الهیات دانشگاه تهران ،ج
نوشته است به نثر از زبان نظام که این موضوع را  206تا  200کتابخانۀ ملی برگ هاي  1/2514در نسخه خطی  2

  کامل توضیح داده است.
  که تنها قصاید منقبتی او را شامل است.375نۀ مدرسۀ عالی شهید مطهري(سپهساالر) به شمارةمثل نسخۀ کتابخا 3
  . 26و نسخۀ موسسۀ دهخدا به شمارة 826و نسخۀ کتابخانۀ مجلس به شماره  2514نسخۀ کتابخانۀ ملی به شمارة 4 
مقصور محذوف که موضوع آن زندگی مثنوي سعادتنامه،بر وزن خسرو و شیرین (مفاعیلن مفاعیلن فعولن)هزج مسدس  5 

)در 3642اي از آن به شماره(و جنگهاي او است و بیانی حماسی دارد، حدود ده هزار بیت که نسخه "ص"حضرت محمد
  ) 2647و 2646کتابخانۀ مرکزي دانشگاه تهران موجود است.(فهرست نسخ دانشگاه تهران: صص
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 ،»معزّالسلطنه« ،»منصور خاقان« به ملقّبحسین بایقرا سلطان به مشهور میرزاحسینسلطان-1
لهاي پایانی حکومت او مصادف بود با نیروگرفتن ازبکان و آغاز تیموري.سا امراي از آخرین »ابوالغازي«

دولت نوخاستۀ صفوي.با مرگ او حکومت تیموریان نیز هجومهاي آنان به ماوراءالنهر و قدرتمند شدن 
-مجالس«به موسوم اثري.در ایران رو به افول گذاشت و عرصه براي استیالي صفویان گسترده شد

  1.است بوده»حسینی«تخلّصش، و دارد ترکی و فارسی به اشعاري و»العشّاق
را حسین بایقدوست دربار سلطانامیر علیشیر نوایی،از بزرگان روزگار و از وزراي شاعر و فرهنگ -2

اي براي او قائل بوده و قصاید بسیاري در مدح او سروده است.در در هرات بود. نظام احترام ویژه
).وي مردي خیر و دوستدار هنر و ادب بود،همگامی 5بند شمارهبندي سرود(ترکیبسوگش نیز ترکیب

ن نهم و آغاز قرن دهم یکی از مراکز مهم حسین بایقرا با وي سبب شد تا هرات در پایان قرسلطان
  تخلّص میکرد.»فانی«ودر شعر فارسی»نوایی«ادب و هنر در تاریخ ایران گردد.در شعر ترکی

حسین بایقرا است و مدتی والی میرزا،از فرزندان سلطانمحمدمحسن میرزا معروف به کپک -3
  استرآباد بود.

  ست.حسین میرزا،فرزند دیگر سلطان حسین امظفر -4
  ق والی استرآباد بود.  876تا  874امیر یوسفعلی کوکلتاش،برادر امیرعلیشیر،از سال  -5
تحفۀ سامی در صحیفۀ سوم در ذکر وزراي مکرّم و سایر ارباب قلم از او حسین صفاهانی؛امیرشاه -6

  نام میبرد.
  :استرآباد، این افراد را مدح گفته استاز بزرگان خاندان بتکچیان،حاکمان

- ـابن10بتکچیعلیالدینغیاثخواجه-9 مظفربتکچیالدینسیفخواجه-8بتکچیفخرالدین خواجه-7
خواجه  -12الدین محمود پسر خواجه محمد بتکچیـ نظام11الدین مظفرسیفپسر خواجه یمین

  الدین محمد بتکچی.خواجه شمس -13منصور بتکچی
  هامعرفی نسخه

در مخزن کتابخانۀ شمارة دو مجلس شوراي اسالمی محفوظ )826این نسخه به شمارة( »س«)نسخۀ1
)که آن را عبداهللا کاتب در سال 24در 18است.نوع جلد تیماج سبز یشمی ضربی و مقوایی نو در ابعاد(

است.نوع برگ نوشته197سال بعد از وفات شاعر با خط نستعلیق خوش در40ق یعنی تقریبا  967
  اند.)جاي گرفته14در9که سطرها در ستونی به ابعاد ( سطر دارد15کاغذ سفید است و هر صفحه 

                                                 
  . 18-16صص  / تحفه سامی ،113 – 110 ،صص 4 ) حبیب السیر، ج١ 
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این نسخه همان نسخۀ کتابخانۀ مفتاح است که در فهرستوارة دنا جداگانه معرفی شده است،چرا که 
د با توضیحی مبنی بر مبلغ خرید نسخه و میشودکتر مفتاح مشاهده  در صفحۀ اول، مهر کتابخانۀ

در چند جاي نسخه مهرهایی با اسامی محمدعلی،باقرالعلوم و سال کتابت آن به خط و امضاي ایشان.
اي که صفحۀ د.در پایین صفحه در گوشۀ سمت چپ رکابه دارد،یعنی کلمهمیشومحمدصالح دیده 

وله «،»وله«د، نوشته شده است.هر شعر از شعر بعدي با عناوینی مثلمیشوبعدي با آن آغاز 
و با » چرخیات«و... یا نامی براي قصیده مثل»لهجوفی ا«،»المقطعاتفی« ،»وله فی مدح«،»قصاید

است.در قصاید مدحی نیز مصراعهاي آن بیتی که نام ممدوح را دارد زیر رنگ شنگرف سرخ ،جدا شده
  بند شوند.است که باعث شده این نوع قصاید،از نظر ظاهر شبیه ترکیبهم نوشته شده

که تنها شامل قصاید است و  59ا صفحۀ این نسخه از دو بخش تشکیل شده است:بخش نخست ت    
تا 60مضامین نیز مدح و منقبت ائمه و دعوت به درویشی و دوري از دنیاست.بخش دوم از صفحۀ

ادامه دارد،این بخش عالوه بر قصاید مذهبی و زاهدانه،شامل قصاید و 197پایان نسخه یعنی تا صفحۀ
ترتیب  بندها بهد.پس از ترکیبمیشوبندهایی در مدح امیر علیشیر،خواجه مظفر و سایر اکابر ترکیب

  1اند.قطعات،هجویات،غزلیات و رباعیها آمده
)است خط آن خوانا و بیشتر 967سال بعد از مرگ نظام یعنی سال(40؛تاریخ کتابت آناعتبار نسخه

نوشته را دارد.کاتب نیز دقیق بوده و افتادگیها  د.در بین نسخ معموال صحیحترینمیشودیوان را شامل 
مؤخر)در روي ابیات »(خ«(مقدم)و»م«را در حاشیه نوشته و پس و پیش شدن کلمات را با عالمت 

  نشان داده است.این نسخه را در تصحیح،متن اساس قرار دادیم.
ت.در فهرستوارة )در مخزن کتابخانۀ سازمان دهخدا محفوظ اس26؛این نسخه به شمارة() نسخۀ(د)2

دنا با عنوانی جدگانه و غیر از آثار نظام معرفی شده است.نوع جلد تیماج تریاکی ضربی مقوایی است.بر 
است.نام کاتب آن کتابت شده1003یا 1002اساس تاریخی که کاتب در انتهاي دیوان آورده در سال

مز نوشته با رنگ شنگرف قر عبدالباقی حسینی و خط نسخه نستعلیق ریز است.عناوین قصایدبنفالن
  .2برگ است207شده است.داراي 
بعد از نسخۀ اساس نزدیکترین نسخه به زمان شاعر و شامل قصاید مدحی و مذهبی ؛اعتبار نسخه

است و نسبتًا نسخۀ کاملی است.از نظر موارد اختالف به نسخۀ اساس نزدیکتر و گاه صحیحتر از آن 
ه توالی طوري کبدقتی در صحافی است،صفحات کتاب و بیاست.مشکل اصلی این نسخه پراکندگی 

                                                 
  .  166، ص  7ج  . / نشریه نسخ خطی ،70ص2ج ) فهرست نسخ خطی کتابخانه مجلس سنا ،1 
   . 20، ص  3) نشریه نسخ خطی ، ج 2 
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اي در جاي دیگري نوشته است.بعضی از اشعار در آن ناقص صفحات رعایت نشده و گاه ادامۀ قصیده
است.در بعضی صفحات رکابه دارد که به علت آشفتگی صفحات معموال با صفحۀ بعدي همخوانی 

  ندارد.
اي )در مخزن کتابخانۀ ملی محفوظ است و در مجموعه1/2514این نسخه به شمارة(نسخۀ(ي) -3

با شمارة فرعی  آنهاقرار دارد که شامل دیوان نظام و برادران او،طایري و مهدي است.هریک از این دیو
رنج تاند.دیوان نظام نخستین بخش است.نوع جلد تیماج مقوایی قرمز با ترنج و نیممشخص شده

برگ دارد.در 254)و120در70).نوع کاغذ فرنگی آبی در ابعاد(235در140کوبیده منگنه شده در ابعاد(
اي سرلوحه207و 200سطر نوشته شده است.در صفحۀ آغازین دیوان و نیز در صفحۀ 12هر صفحه 

است.بعد از این سرلوحه در وجود دارد که با آب طال و رنگ الجورد و سبز و شنگرف تذهیب شده
اند که ده است.ابیات همۀ صفحات در جدولی قرار گرفتهصفحات اول و دوم بین خطوط طالکاري ش

با آب طال،رنگ قرمز و شنگرف ترسیم شده است،فاصلۀ دو مصراع نیز با دو خط عمودي جدول از هم 
حسب حالی است از 206تا  200شامل دیوان نظام است.در صفحات 512تا1است.از صفحۀجدا شده

سرایی و ترك معماگویی است.این نسخه در واقع دو هزبان نظام که بیانگر علت گرایش او به قصید
-د که قصاید،قطعات،ترکیبمیشورا شامل ات یک تا دویست بخش دارد:بخش نخست از صفح

تا پایان که اغلب شامل قصایدي 200ها و رباعیات در آن جا گرفته است.بخش دوم از صفحۀبندها،غزل
شی.این نسخه با خط نستعلیق خوش و به احتمال است در مدح و منقبت ائمه و دعوت به زهد و دروی

  به دست کاتبی نامعلوم نوشته شده است. دوازدهم  قوي در سدة
؛کاملترین نسخ است و بسیار خوشخط نوشته شده و تمامی صفحات آن خوانا و تنها اعتبار نسخه

مات ده و کلدقت بواي است که سخنان نظام به نثر در آن ثبت شده است.اما کاتب بسیار بینسخه
افتاده بسیار دارد و هرگاه،جایی براي نوشتن در جدول نمانده ادامه مصراع را ننوشته است.خطاهاي 

  بندي کتاب مخدوش شود.متن را در هیچ مورد توضیح نداده است گویا نمیخواسته زیبایی و جدول
اسالمی  )در مخزن کتابخانۀ شماره یک مجلس شوراي13983این نسخه به شمارة(نسخۀ(م) -4

ل و ابعاد هر برگ( سطر 15)است،هر صفحه شامل5/17در11محفوظ است.نوع جلد میشین سبز مجدو
ق به دست محمدحسن مکتبدار نوشته شده است.این نسخه 1065االول ربیع24برگ در 131است.در 

فقط شامل قصاید است.گوشۀ بعضی از صفحات پاره شده و در بعضی از صفحات نواري که به هنگام 
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- .مصراع1حافی به وسط صفحه چسبیده روي ابیات را گرفته و قسمتی  از بیت را ناخوانا کرده استص

هاي بیت اول هر قصیده را زیر هم نوشته تا با قصیده قبلی متمایز باشد،در پاي صفحۀ نخست 
بیاتش انویسی دارد.اشتباهات امالیی را معموال در حاشیه توضیح داده است.در بعضی قصاید نظم رکابه

  هاي دیگر نیست.مطابق نسخه
در منقبت ائمه است و بیشتر قصاید  آنهااین نسخه فقط قصاید را آورده که اغلب ؛اعتبار نسخه

ی بسیاري دقتمدحی اکابر را ندارد، بنابراین نسخۀ کاملی نیست.با اینکه قدمت زیادي دارد ولی با بی
  رد.از اغالط امالیی نیز خالی نیست.نوشته شده و اختالفهاي بسیاري با نسخۀ اساس دا

 کتابت تاریخ.است محفوظ اسالمی شوراي مجلس کتابخانۀ در)9406(شمارة به)ج(نسخۀ-5
 متاخرترین. دارد )11در23( برگ99 و برمیگیرد در را قصاید تنها و است قه.1221 شعبان15آن

 از ار بسیاري ابیات اما.کرده رعایت را ها¬نقطه و تشدیدها حتی دارد خوبی امالیی دقت.است نسخه
   .است انداخته قصاید میانۀ

 )سپهساالر(مطهري شهید عالی مدرسۀ کتابخانۀ در)2/375(شمارة به نسخه این )ط(نسخۀ - 6
 صفحه هر. است )5/12در22( ابعاد در بخارایی کاغذ، نوع و تیماجی آن جلد نوع.میشود نگهداري

 دیده نسخه بر رطوبت و نم از اندکی اثر.است قمري یازدهم سدة خط،نستعلیق نوع.دارد سطر17
 منطبق اساس نسخۀ با موارد بیشتر در. میشود شامل را زاهدانه و مذهبی قصاید فقط.میشود
  .است گذاشته خالی را ايواژه جاي یا است نوشته ناقص را بیتها گاهی.است

   نظام اشعار شهرت *
 کتابخانۀ در محفوظ خطی هاي¬نسخه(جمله از است شده وارد نظام قصاید بسیاري جنگهاي در 

 نسخ همچنین...) و28/13875 ، 18876 ، 22/8982، 15/14199، 4/304 هاي شماره به مجلس
 البدایع ابدع  (...و 4833 ، 2821 ، 7157، 15416(هايشماره به ملی کتابخانۀ در محفوظ خطی
   است آورده مثال شاهد را نظام از بیت سه

                                                 
  . 231ص  ، 37فهرست نسخ خطی کتابخانه مجلس شوراي اسالمی ، ج  ١ 
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  »:1تذییل«برايالف)شاهد 
ــم تحفه دهم جان بگیر و خرده مگیر   به رسـ

  »: حسن تخلّص«شاهد برايب)
ــد مـرا تحفــه       2الفقیر،حقیر جـزایـن نـمــان

  لبــت بــه مرده دهــد زنــدگی چو آب حیــات
  »:3کالم جامع«ج)شاهد براي

   4مرقد شـــاهمگر که بوســـه زدي بر بســـاط 
  

ــزار دیده به گرد جهان ، سپهر  ـــ ـــ   با صدهـ
ــت  ــافی خاطر ز وحدتس   وحدت گزین که ص

  

ــت    ــت ولی آدمی کجـاسـ   جویـاي آدمی اسـ
ــاب بی ــزاج خاك بود کــ   5صــفاستاز امتــ

 
  ست:د چنین امیشوها درك نظام و کتب تراجم و تذکرهترین ویژگیهایی که از مطالعۀ دیوان برجسته

که  اي قابل توجه استو تصویرسازي با فلکیات در دیوان نظام به اندازه * توجه به روشنان فلکی
قصیده توصیف عناصر فلکی سی ،تغزّل میکنداشعار خاقانی و انوري را در ذهن تداعی 
لکی بر سرنوشت آدمی،بخشی از این توجه شاعر به است،تقدیرگرایی و باور به تأثیرگذاري روشنان ف

  .میکندجاي کالم او نمود پیدا بدبینی نسبت به سرنوشت در جاي فلک را موجب شده است،
ــین ،انجم به قصـد اهل دنیا بسته    نداتیغ کــ

  ن پیوسته در جنگـــند با اهـــل زمیناختـــرا
  مـــا فتاد گـــرچه آتش در دل اندوهگـــیـــن

  

ــ ــن بیابان ، راه ، بـ ــا بستهرهزنان ایـ   اندر مـ
ــهکشـ    اندان آمد صفی کز بهر هیجا بستهکــ

ــه آب ما ز باال بسته   داننیست تدبیــــري کــ
     

این توجه به روشـنان فلکی تنها جنبه منفی ندارد بلکه موجب شده است که شاعر تعابیر بسیار       
انـدیش خود از یک پدیدة فلکی بارها  بـا تخیـل نـازك    .زیبـایی از اجرام فلکی در دیوانش بیـافرینـد   

ــاویر تـازه  ــازد و اعجـاب خواننـده را برمی  تصـ انگیزد، براي مثـال در ابیـات زیر بـا آفریدن    اي میسـ
 ام/ ضرغکعب قدح/ناخن هر بار تصـویري بدیع خلق کرده است: نیم »ماه نو«هاي متنوع برايبهمشـبه

  گوشۀ عصابۀ زر/ ماهی/ دورة پرگار /ناخن رنگرز/نیمۀ حرف الم.           
                                                 

جمله اي در ذیل سخن آن است که متکلّم پس از کالم تام حسن السکوت ،« شمس العلما تذییل را چنین توضیح داده است :  1 
   »بیاورد براي تحقیق و تأکید کالم سابق ، اما اگر در آن سخن نقصانی بود که به آن جمله کمال یابد ، صنعت تکمیل است 

  آورده است .  802ص  2ین بیت را آتشکدة آذر ج . همچنین ا 116، ص  ابدع البدایع 2 
آن است که بیتی یا جمله اي در طی سخن بیاورند که از باب حکمت و پند و سایر مطالب حقیقه و به منزلۀ مثلی « 3 

  »باشد
  . 232ص  ابدع البدایع ، 4 
  . 297ابدع البدایع ص  5 
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ــرین ســـطح الجورد ، هالله   می نمود بــــ
ــفت گلگون  ــفق بنمودي بدان صـ   گـه از شـ

  ی چنانکه بود گوشــــــــۀ عصابــــــــۀ زرگه
  گــــهی خمیده درین بحر نیلگــــون گفتی 

ــار   ـــ ــی چو دورة پرگـ ــان بود دایرگهـ ـــ   کـ
ــرز ، نمودي گاه ــو پنج ناخن آن رنگـــ   چـــ
ــۀ سیمابگون همی گفتی ــــ   گهی به صفحــ

  

  چو نیم کعــب قــدح ، کــان بود ز نقرة خــام    
ــون رنگ دهد رنگ ناخن ضرغام       ــه خــ   کــ

  ز فرق شـــاهد رعنا ، عیـــان ز گـــوشـــۀ بام
ــ   رده مقامکه ماهی اســت به مأواي تنگ کــ

  هنــــوز ناشــده آغــاز را ، قــــرین انجـام      
ــار رنگ اقدام        ــی ننموده ، به کـ ــدتـ ــه مـ   کـ

ــشته دامن المز سیِم حل ــوم گــ   شده،مرقــ

ــبه ــاعر هنوز مشـ ــت: تحت الحنک/ لب بهولی در کارگه خیال شـ هاي دیگري براي هالل نهفته اسـ
 گر اوراق فلک/انگشتاله شکستۀ فلک/وصلهحــــوري/حاشیۀ مقراض شدة نامه /دستۀ میناي فلک/ک

  .بر/ استخوان شکستۀ پهلوي فلک و ..دوران/ برگ کاه/ کلید قلعۀ فلک/دندان ارقم گردون/کبوتر نامه
ــم خرد، وز ماه نو تحت الحنک بنگر ــا چشـ   گشـ
ــویی    کند ظاهر ، شـبانگه ماه نو را در شفق، گــ

ــش عطارد کردز طرف نـامـۀ َقدرت      که مقراضـ
  بهر دست ســــــــاقیان بــزم عـرفان از هـالل    
  مــــالزم تو بــود چـــــرخ ، شامگــــاه قـتال     
  بود به کــــــــــار تو صحــــاف غیب، از مه نو     
  بر جــــــــــام آسمان نهـد انگــشت مـاه نـو     
  چشم شهاب دوش ز شــــــوق تو میــــپریـــد     
ــه اندیشد ز تو   ــش بس کـ ـــ   کوتوال دهر سرکـ
  چــــــه اعتماد به گردون کــــــه هست بهِر گزند
  مـــه نـــو نیست کــــــه گـــردیده به مغرب مایل
ــر پنجۀ قهرت به هم افشــرده سپهر    یا نه ، ســـ

  

کــــــــه تاج از تارك گردون رباید باد این صحرا       
ــورا      که با شیر و شکر ــنّت، لب حـ ــوده در جـ آلـ
ــد آن ش ــــ ب بر فلک پیدا ،هالل روشن غرّا       شــ

ند       ادستــۀ سیمین ، برین مینـــاي خضـرا بسته  
ز مــــــاه نو بــه صف کینــه، برشکسته کـاله         

نگــر کـــــــه یافـته وصــالی این کـهن اوراق            
ر طنین                 دوران کـــــــه شـد ز ناخن صیت تو پ

اش داد برگ کــاه           گــــردون ز مــــاه یک شبه    
از هــــــالل آرد فـرو هر مــه ،کـلید این قالع               

شبـــه ، دنـداِن ارقـــم گـردون             هــــــالل یک   
  تــو را چرخ ، کــبوتر شده است نــامــۀ قــدر    

ــه چنبر شده است  ـــ   عَظم پهلوي سپهر است کـ
 

  اي به تصاویر فلکی دارد. ز توجه ویژهعالوه بر تغزّل قصاید در میانۀ اشعار نی
 و فلکی،طلوع هايشب،پدیده تغزّلها،توصیف بیشتر موضوع که این به توجه با: محوري هايواژه*

 حقه، ،خور هالل چرخ، ، فلک آسمان، :دارند دیوان در را بسامد بیشترین واژگان ،این است غروب
 ،عطف ،ظبط معدلت، در، ،لؤلؤ حباب( واژگان همچنین. ،کسوف ،خسوف ،کهکشان ،شهاب ستاره،

  شاعرند عالقۀ مورد کلمات جزو و دارند زیادي تکرار بسامد )،زهی ،تقویت ذیل،عطف
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:از ترکیبهاي وصفی و اضافی بسیار بهره میگیرد که ترکیبهاي ابداعی هاي وصفی و اضافی*ترکیب
کب،طفل تفرقه،لجۀ حرمان،سیماب کم نیست: گوگرد دل،گوگر قناعت،سرشک کوا آنهادر میان 

حباب،خندق تن،غنچۀ نایبۀ  حرص،َگرد عصیان ،پلۀ طاعت،گرمابۀ ریاضت نفس،نقد وفا،خیمۀ
  مرگ،بیابان ارادت،خامۀ معجْزبیان، نیسان تفکّر،شربتکدة فضل،کـام ادراك و... . 

  به گــوگـرد قناعت گر کشی سیماب حرص اي دل
  از دم تــیــغ جــهــان ســـوزش، هـوا بگــریخته      
  ز نیسان تفکّــــر قطــــره اي کــافتد در این دریا    
  روي درون چــــــو بــــــه گـــرمابۀ ریاضت نفس   

  

ــی       ــه کنج فقر ازین اکسـیر ، یابی خط مستوفــ   بــ
  خـــویش را در خیمـــۀ تنـــگ حبـــاب انداخـــتـــه

ــر رفشان من صدف سانشکند پــ ــع د   ورده ، طبــ
  فــکــــــن لبــاس تعلّــــــق ، ز پوسـت بیرون آ      

:با اعالم تاریخی،اضافۀتشبیهی میسازد که تلمیح نیز در آن نهفته سازي با اسامی خاص*ترکیب
  است: 

زلیخاي خرد،یوسف بخت،سلیماِن روز،رخِش غصه،رخش تعظیم،آب ذوالفقار، مصِر دِل دشمن،مصِر 
  ،بیژن تیـغ،کـاموِس جهالت،سکــندِر قلم ...  .عدم

  آســا بـــرآورنـــد یـــالن  رستــــــــــــم      
ــود اطراف ملک دین،محکم ــهی که تا شـ   شـ
ــلیماِن روز ، عزل  ــاي چرخ ،سـ ــد ز اقتضـ   شـ
ــد       دمـاغـت مبتالِي رنِج کـاموِس جهـالت شـ

  

  تیـــــغ را ز چــــــــــاه نـیـام  بــیــــژن    
ــم ، آب ذوالفقار انداخت          بـه خنـدق تن خصـ

  نگـــینکـــــز دیــِو قیرگون ، زمین گشت بی  
  یکی برخود بجنب اي خفته زین تشویش،ِبْرهانش

          
 یعرب زبان به وي که است نکته این بیانگر نظام دیوان در عربی اصطالحات و کلمات وجود* 

 التجا، ،اکتحال اغصان، اصالب: میشود دیده اشعارش میان در نیز عربی ابیات گاهی و داشته آشنایی
 نطاق،، ه،نائب ،مستعال مجبول، ،متلقّط تعمیه، ،بقم ،بختی ،ایالف اوتاد، ،انین ،انسب ،التقا التباس،

  ... .      و هابط وهاج،
  ،نبـی الــــوري...      االقطاباالوتاد،مقصدخیرالثیاب،مرجعالحنک،ترکیب هاي عربی: تحت

ــریم ــیمآن دو کــ   الحسبالنســب وآن دو عظــ
ــفیع ــل،خیرالوري، یعنیالمـذنبین،ختم شـ   الرّسـ

  الحــمد للقــدیم ، َلــــــــــه العــزّ و الجـالل        
  

ــمیلوآن دو جلیل ــلقا اللقب وآن دو جــــ   الــــ
  امـــام مسجـــداالقصی  ، نـــبی امـــی مکّـــی  

  شـــــــــاه ســـریـــر لـــم یـــزلـــی ، حی الیزال 
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-و شعر او را ستوده نویسان یادآوري کردهسرایی را تذکرهویژه در قصیدهبه مهارت او در شاعري* 
ص النفایس)،(مجالس107،ص3اقلیم،ج)،(هفت347،ص4السیر،ج)،(حبیب147اند:(تحفۀ سامی، ص

  ).833)،(روز روشن ،ص85
آزمایی کرده ترین قالب شعري است که در آن طبعهاي خطی،قصیده عمدهبراساس نسخه         

-)است ، طوالنیبیت5753(آنهاسروده که مجموع ابیات  یکصدوبیست و نه قصیدهاست،یعنی  
ي خاقانی سروده »الصفامرآت«قصیدةبیت که در جواب 127است با » الهديمنهاج«قصیدة  آنهاترین 

است  و بعد از قصیده،بیشترین حجم دیوانش را بندگویی نیز مهارت خوبی داشتهاست.در ترکیب
هشتاد در بردارد، همچنین  بیت) 874(که  بندترکیبسیزده بندها تشکیل میدهند،یعنی ترکیب
بیت  7210ت.در مجموع دیوان نیز در دیوانش ثبت شده اس غزلپنج و  رباعی چهلو  قطعهو دو 
  است.

ه قصید سیقصیده در بحر رمل ،سی و چهار قصیده در بحر مجتث ، چهل و سهاوزان و بحور قصاید:   
ک یبحر خفیف و قصیده در دو قصیده در بحر منسرح،سه قصیده در بحر هزج،پانزده در بحر مضارع ،

    مردف است.قصیده سی و نه قصیده در بحر رجز سروده شده است. تعداد 
 ، او مدتی در مرکز حکومتی و فرهنگی فرزندان تیمور،اقامت داشــت و ســلطانســکونت در هرات* 

  میرزا و وزیر ادیب و دانشمندش،امیر علیشیر نوایی و دیگر شاهزادگان تیموري را مدح گفت. حسین
پیامبر و مدح ائمۀ تشیع است از همان روزگار  نظام که عمدتًا در توحید و منقبت اشعار مذهبی*

یسان نوها انعکاس بسیاري یافته است،به طوري که بعضی تذکرهخودش مورد توجه بوده و در تذکره
و و ا«بیت سخن گفته است:اند که مداحی نکرده و تنها در ذکر مناقب اهلاو را شاعري معرفی کرده

تأکید ).107،ص3اقلیم،جهفت»(ترّهات اهل دنیا زبان نیالودهبه غیر مدح اهل بیت شعري نگفته ، به 
از این که  ترین محور فکري نظام، است وعمده» ع«بر عظمت پیامبر و اهل بیت به ویژه امام علی

 خورد:اش را به مدح ایشان نپرداخته،افسوس میجوانی
  درتتــــا بــه مـردن بـرنـدارم روي از خـاك   

ــت   وقت پیري، عمر اگر در مدحت حیدر گذشـ
  

  هـــــم بـدین نـوعـم گذشتی کاش ایام شباب   
  اي نظــام آن را غنیـمت دان چـو ایـام شـباب

     
گویی )را با توحید و نیایش آغاز کرده و در ادامه به منقبت1/68/81/88/125هايپنج قصیده(شماره

شاه 20پرداخته، در قصیدة شمارة»ص«قصیده به وصف مناقب پیامبر11مبر و ائمه پرداخته است.درپیا
  کربال را مرثیه گفته:
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  هر شام ، سرخیـی که برین نیلگـــون سماست
  دنــزیــن درد ، ساکــنان فــلک در مصیبت

  شـامنــور گـــشته از دِم شمشیــِر اهــِل بی
  ايگــردون که نیستش غــم هـیـچ آفــریده

  گردي ز قـتـلگاه  شهــیــدان کــربــالست
  بر گریــۀ مـالیکـه ، خون شـفـق گــواست
  شمعی کـزو چراغ سحــرگــاه را ضیـاست

  تا خـاك بر سر خود ازین غم کـند دوتاست...    
  است:سروده»ع«ح امام رضارا در مد 108قصیدة   

ــاي غبار آستانت َک ـــ ــحل چشـ ــم حـ   ور عینـ
ــاي ب ــورتـــ ــی گوهر درج ، ه ص   علی المرتض

ــرمــد ّ ،اي تو را از فیض سـ   ت در رکــابپـاي عز
  

ــوي نسی ــم روضـ ــات بهـ ــاد پـ   روح االمین  ِرـ
  ین نبی المرسلین ـالعهرـق،نی ــ عــ ه مــــ  وي ب

  رخش عصــمت زیر زین،بدو فطرت وي تو را از
     

  همچنین در قصیدة شمارة یک بعد از توحید و منقبت پیامبر به مدح آن حضرت پرداخته است: 
  شـــاه خـــراسان مقـــام ، مـــاه سپهراحتشام      

ــوهر زهرا صــدف          ــمن ، گــ گلبن جنّت چــ
ــر  ــیاستبحـ ــت گهرکـ ــل فراسـ ــمر          ، نخـ ثـ

ــج             ــرارسنـ ــهی اسـ ــش منـ گاه تصرّف، دلـ
ــه  ـــــ ــفا روض ــتاي ز ص   ات غیرت باغ بهش

  

ــعِ حـــریـــِم حـــرمدیـــده   وِر عـــقل را شـم
ــامل مشکل   ـــ ــالم ، کـ ـــ   گشا داور دوران غـ

یحــیـی حیا  مــوسی عیســی نفــس ، آدم    
ضیا   اثــر ، مهــر شـــریعـت  صبــح سعــادت  

ــحا دوا  ــضِر مسیـ ــت تلطـــّف ، لبش خـ   وقـ
            

بیانگر آرزومندي شاعر براي ظهور حضرت  104قصیدةشمارةوي ز شـرف،مرقدت کـعـبـۀ عزّ و عـال  
  است:»عج«مهدي 

آید برون         هـر سحر گـردي ز جیـب آسمـان 
           نصــب کرده رایت نصـرت ، شهنشـاه ختـن 

از تــه خرگـاه دیـرین سـاِل فـرّاشـان صنع          
  رخنه در دیــوار مشرق افکــَند نقّــاب صبح  

  

  کشان آید برونقبـا دامنلگـونکــین بت گـ
  بـهر فـتـح کـشور هـنـدوسـتان آیـد بـرون

کــاویان آید بـرون               تخت جـمشید و درفش
  از میان آید برون خشت زر بینی کــه ناگــاه 

   
را به مدح آن حضرت  قصیدهچهل و هفت دارد ،»ع«نظام ارادت خاصی به حضرت علی         

اختصاص داده و عاشقانه ایشان را مدح میگوید در پنج قصیده نیز بعد از توحید و منقبت پیامبر به 
  ذکر اوصاف آن حضرت پرداخته است.
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محیط علم را گوهــــــر، امیرالمومنین حیــــدر            
عـــزّت           مــــــه اوجِ والیــت ،آفـــتـــــاب ذروة     

امیــــر صفــــدر غــــالب،علـی ابن ابی طـالب              
بهــار گلـــــــــشن عــالـم ، چــراغ دودة آدم               
ز خیِل اولــیــا اعــقــل ، ز جمعِ اصفیا اکــمـل                

سیرت           قـــدِر ملـــَک شهنشـــاه قضاقدرت ، فلک
  کال آگــاهی کــه ابجــدخوان علمش بوده عقــلدل
  

   امــام االنس و الجنـــه ، وصـــی المصطـفی حقّـا 
ــت از کمربندان، یکی جوزا   که بهر خدمتش هسـ
ــرب و بطحا  ــرب ، شریف یثــ   امام مشـرق و مغــ
  علــــی عــــالــــی اعــلم ، ولــــی والـی واال     
ــردون در شب اسري ــه گــ   رفیق احمد مرسل بــ

ــعِ مبدع االشیا     ــمل گشت صـن ــز ایجادش مکـ کـ
  »علّم األسما«هــنوز آدم نخــــوانـده درس علم    

          
نظام بعد از آنکه از هرات به استرآباد بر میگردد در اواخر زندگی  دعوت به زهد و درویشی،* 

قصیده با این مضمون  هفدهو قصایدي زاهدانه میسراید در مجموع دیوان  میکنددرویشی اختیار 
 ود دارد.وج

بــــــه بـاغ دل دریــن بستانســـراي عالم فانی           
بیـن گـردد       درین ره ،دیــدة بخت تـــو آن دم راه 

ــه دست کس نیاید گوهر مقصود ازین دریا          ـــ ـــ بـ
ــی  ــر خواهـ ــرّد از لباس آرزو شو، قرب اگـ ـــ   مجـ

  

  ر آرد پشـیمـانینهــال آرزو منشــان کـــه بـــا   

  کــــــز آب ابر خرسنـدي غبــار حرص بنشانی    
ــه هســت این برمثال آب و عکس جرم نورانی    کــ
ــریانی   دلیل این بس که واجب شد َگه احرام ،عــ

               
  این مضمون عالوه بر قصاید در رباعیات و قطعات او نیز به چشم می خورد. 

یشی آثار معمااندسرایی پرداخته است،؛ نظام با اینکه معماگویی را کنار نهاده و به قصیدهمعماگویی* 
ند ادر کالمش ظهور یافته است،نخست ابیاتی که معماگونه در زبان و بیان او باقی مانده و به دو صورت

 ب معادله ساخته شده است کهگیري از اسلوبه راحتی ممکن نیست،دوم ابیاتی که با بهره آنهاو فهم 
بعدها شاعران سبک هندي به این سبک،شعر گفتند،به عبارتی میتوان نظام را جزو نخستین شاعرانی 
دانست که در دگرگونی سبک عراقی به سوي سبک هندي گام برداشتند و از تکرار مضامین عراقی 

 ی نو در تحول سبکی شعر فارسیاندیشی گامروي برتافته با نوآوري در تصویرسازي شاعرانه و نازك
  برداشتند:

  میکشــم بر صــفت مو که کشــندش ز خمیر 
  

ــر در دل ســـندان باشـــد   معنی نازك اگــــ
    

این به،آفریندگیري از تشبیه تمثیلی و اسلوب معادله،مضمونهاي بدیعی میدر این شیوه با بهره    
د ،سپس در مصراع بعدي میشوصورت که در مصراعی(معموال مصراع نخست)موضوعی معقول بیان 

  د،این ارتباط دو مصراع معموال بر پایۀ تشبیه است:میشوبراي مدعاي قبلی مثالی محسوس آورده 
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  ق نهـد دام ، شیـخ شهر          از بهر صـید خلــ
  لطف ُخلقت سربلندان را ز سر سازد قدم            

  دل کند عزم سفر چون تاب محنت سوزدش       
  از دل گــرم فقیـران بایــدت کـردن حذر         

  خاطر گردد آن کو فاش سازد راز دلخسته 

  صیـــادوار کـــــرده نهــان رو در انــزوا
  عکـس اشـیا سرنگـون ز آب زاللنماید می

  میگـشـاید بال، آن مرغی کـه گــرما یافته
  زآن کـه قوم نوح را برخاست طوفان از تنور
دارد از بهر همین ، سـوراخها در سینه کان... 

  
  : 22گاهی بیشتر ابیات قصیده به این شیوه ساخته شده است،ابیاتی از قصیدة       
    جمعیـت نیافت      مرتـاض ، پـریشـانی دل ،بـی

د عــریانعـارف مـعنـی بـو تـنی        طـلب را ِبـه  
  ـین در ژنـده آسـایش کــندنشخـلـوت  زاهد

  

  تخم را در مـزرعِ دهقـان،پریشانی خوش است 
  ، غواص را در بحر ، عریانی خوش است بهر در

  را مسـکن به ویرانی خوش اســت   خوردهآهوي رم

     چون شود  آلــود است چشم پیر ، یعنیگـــریه 
بـه شب   شد ستــاره زان برون آمـــد  آنهادزد ج

  نهدهــا را بـر آتـش مـیظــالــم مـغــرور دل  
  

  زاري خشک، بر سر، ابِر بارانی خوش است کشت
  دزد را در کــــار دزدي،شام ظلمانی خوش است

  جو را مرغ بریانی خوش استنفس مست کـــام 
 

نظام عالوه بر علوم ادبی و نجوم به علوم دینی و معارف  ؛ آشـنایی با قرآن و معارف اسالمی *   
ــلط کامل دارد و در جاي جاي دیوان او میتوان این  ــالمی تس ــورت تلمیح و  اس اطالعات او را به ص

  آیه به صورت تلمیح یا تضمین اشاره کرده است:90تضمین مشاهده کرد،در مجموع به مضمون 
مثال براي تلمیح:  

ــه ابجدخوان علمش بوده عقل کل   دل آگاهی کـــ
ــارف    ــمان، عـ ــتن ، از آسـ پی چاك گریبان دوخـ

ــه طوِر معرفت ، برق ضــمیر وحدت اندیشــش     بــ
  شفیع المذنبین، ختم الرّسل ، خــــیرالوري، یعنی

 تضمین قسمتی از آیه:

  هنــــــوز آدم نخـــوانـده درس علم علّم االسما    
  فــرو آرد بــه مغــناطیسِ همـت ، سوزن عیسی   
  بــرآرد دود غــیــرت از نـهـاد آتــش مــوسـی   

  قـــصینــبی امــی مکّــی امــام مـــسجـد اال  
  

ــوي بی ــــ   ات َاولی است نظاممعنیتوبه زین دعــ
  1»فاستقم«ســرو خــــرامان قـــدش در چــمن    

  

ـواب» ُتبت الیک«بــر زبــان بـه کـه بود        اي تـ
  »والضّــحـا«نیــّر تــابــان رخـش بر فـلـــک    

  

                                                 
  .١٢بیت  ١) قصیده١١سورة ھود/ ١١٢. (آیة َکَما ُأِمْرَت َو َمْن َتاَب َمعَکَ َو َال َتْطَغْوا ِإنَّھُ ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصیرٌ  َفاْسَتِقمْ  ١ 
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 :میکنداستفاده » ع«از احادیث و روایات شیعه به ویژه کالم حضرت علی   
  دوا                 حیــــــــــــــــدر احمدلوا ، یوسف عیسی

  ســبــــــــــــزة باغ حرم                      ریاض کرم ، نخل
ــل، گوهر دریاي عل   ــخـا، کـان فضـ   مبحر سـ

  

  رقاب  ، صــفدر مالک 1نوامــــــــــرغ ســلونی
  ، درج در الفتــــــــی  2برج مــــه لوکشــــف

ــاقی روز جزا    ــر نحل،ســ ــاه نجف،میــ   شـــ
              

ــف و * ــی یوس ــیعی   عیس ؛ تلمیح بـه حوادث زنـدگی این دو پیامبر در دیوان نظام انعکاس وسـ
 دارد،چند نمونه:

نتـــوان دوخـت گـــــریبان بقـا روز اجـل              
ز غم به جیب مَلک چاك هاســت در گردون          

  روح بـه قـالب دمـید صبــِح مسیـحـا نفس
  

  گــر چــه در دامـن خود سوزن عیسی یابی    
  سبب ، عیسینبرده ســــوزن از این فرش بی

  لقااشک زلیــخــــا فشــانـد گــلرخ یوسف    
            

 نهاآگویی به انوري،ظهیر،سلمان و خاقانی نظر دارد،ابیاتی از در قصیده*توجه به شاعران پیشین؛ 
 سروده است: آنهاتضمین کرده و قصایدي به استقبال یا جوابگویی 

ــت      انوريدر خورد توســت آن که حکیم  گذاش
کــــاي کــاینــات را بـه وجـود تـو افتـخـار          «

ــش    ــعار دلکـ ــیتی از اشـ ــته بـ          سلمانخجسـ
ــدحت چنان بود که بود                   ـــ ــرا تـــصور مـ ـــ مـ

مــی آرم            ظـهـیردو بــیــت از ســخــنــان      
اگر زپاي درآید زمانــــه بــــاکــــی نیــــست             « 

ــ ــم ، جــ ــیز نظــ ــچ در نمــ باید            اه تو را هیــ
شــیراز           حافظبه حســب حال مـــــن این بیت 

  تو دست گیر شو اي خضر پی خجسته که من«
  

  گـــزاربر صـــفحـــۀ زمـــانـــه ز کـــلـــک سخن
  »وي پیش از آفرینــــش و کــــم ز آفریدگــــار

ــکنم تضمین       ـــ ــقام ز انصاف میـ ــن مـ ـــ   دریـ
ــن           ــییـ ــواي علّـ ـــ ــر، مگسی را هـ   شکسته پـ

ش ز سر صدق کـــمترینه وشـاق   کــــه هسَتم  
تو شــاد زي که درســت اســت دولتت را ســاق    

  »چــنان کــه نظم مـــــــرا از جزالت و اغـالق  
ــه مردم خوش طبع ، غمگسارانند     ـــ ــو کـ شنـ

  »پــیــاده مــی روم و همــرهــان ســوارانـند     
     

  که بعد انوري و سلمان قصیده گفتن دشوار است:  میکندگاه نیز صادقانه اعتراف 

                                                 
َب ْت ؛ في َسْھٍل َأْو في َجَبٍل ، َو ِإنَّ َرّبي َوھَ لَ َسُلوني َقْبَل َأْن َتْفِقُدوني َفَو ّهللاِ  ما ِفي اْلُقْرآِن آَیٌة ِإّال َو َأَنا َأْعَلُم فیَمْن ُأْنِزَلْت َو َأْیَن َنزَ  ١ 

  )٥٨بیت ١(قصیده .  لي َقْلبا َعُقوًال َو ِلسانا ناِطقا
  )٥٦بیت ١(قصیده  .َلْو ُكِشَف اْلِغطاُء َما اْزَدْدُت َیقینا ٢ 
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  معـدن چـه یـابم زانکه در اطراف او    من ازین
  

  ِز انوري چیزي کـه مخفی مانده سلمان یافته 

ي شعر این بزرگان است.گاهی به ظهیر و انوري اعتراض آنهارات بیانگر اشراف کامل او دیواین اشا
  گوید:می» ع«خطاب به حضرت علی 124اند،در قصیدهکه در پیري نیز مداحی کرده میکند

  ـیه آن کــه بعد از اینداد دهـا نظـام را داعـ
  ايند به گوشهنی که تمام عمر خود صرف ک

  

ــند به مدحتت شیوة نظم  ـــ   گستريحصر کـ
  بهر مدیـــح ناکـــسان همچـــو ظهیر و انوري

              
ــیدة  خطاب به 119هرچنـد که خودش نیز از همین راه امرار معاش کرده حتّی در ایام پیري.در قصـ

  خواجه سیف الدین مظفر میگوید: 
ــاله ، اي خواجه         اگر چه از کمال مرحمت هرسـ

ام بـــرخـاك دارم آرزو کـاخر      ولی افــــتـــاده   
ــر  ــشته غیر پیري باعث دیگـ   برین خواهش نگـ

  

غالم پیر خود را کـــــرده اي تعــیــیـن ، ادراري   
  برداريبـه اسب باد رفـــتــاري مـــرا از خاك 

  ینم ازو یاريکــه قـوت بـود یار اکــنون نمــی
        

تعارة سازي از آن بهره میگیرد، اسشاخصترین شگرد بیانی است که نظام براي تصویر *حسن تعلیل
  مکنیه و مصرّحه،تشبیه و کنایه نیز حضور پررنگی دارند: 
از شــــــرم صورت تـــو نگارا ، َگـــه نگــــــار              
ــه خاك               ــار زرد، برگ خزان مینهد بـــ رخس

ــان کرده، زین گناه ــکم ز زرع کسـ   قوت شـ
  

نگـار سر      افکــنــده زیــر ، خامــــۀ صـورت     
  بهــر دعــــاي عمـــر شهـنشاه کـــامـران    

  حـمامق عدل تـــو در گـردن،افکــنده طــو  
              

ــردم به جز گنه،کاري           گذشـــت عمر و نکــــ
         م زندگـــی درین منـــــــــــــــزلمیکندوداع 

          فــتاد نــقــــــد جــــوانی ز من، ازآن در ره  
آرد ز خـــرگاه رفـــیعـــت وز شهاب           یاد می

ــد دیو ــترش           تا کشـ ار َقدرت بر فلک،خاکسـ
آب فــــــرات نیست بــــا فغـان،که متّصل             
تــا آفــــتــاب ایـــن خـنـکی دید از فلک             
ــرد جهان را تاریک          ـــ ــر تو همی کـ دود قهـ
ــت         ــتاره در غم روزت که آن به هیچ گذش س

ــم روِي خویش را دریا  ــد ز موج به هـــ   کش
  

میان مــردم ازین شــرم مانــده، پیش سرم  
کـشد به برم خمیده گشت قــد من کــه می  

نگـرم  شده در پیش خویش میبه قــــد خم  
ــو عرق بر روي چرخ از انفعال   می دود هر سـ

ریخته از کهکشان ، معـــمار صنــع الیــزال 
  جـراستبا گــردش سـپهرش ازین قـصه مـا 

  مو بر تنش ز شـعله نظر کن که گشته راست 
  گر نبودي بــه فــــلک روزنه هـــا از اجرام   

فــشاند از اشفاق             ز دیــده خـون شفــق می 
  مگـــر کــه زهر نهیب تو در شدش به مذاق 

 
 هاي بدیعی به جناس افزایشی عالقۀ خاصی دارد:  *در میان آرایه
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بر روي هنــــــــدوي تو کــــند ارسالن سالم            
ــذل مال               ــود اهتمام بـ ـــ ــتن با وجـ وقت رفـ
فــــــتاده کــــــار مــــــرا با خري که نزدیکش           

  که معتبر سخنی است»لحمک لحمی«به قول
  

  دوان اردواندر کــــــوي خـــدمـــت تو بـــود 
  یافته مـــدارا  دارامـــــی   حاش هللا گــــر د  

  شعیرو دانه هاي  شعـریــکی بــــود نـــقط     
  خالف کـرده خـالفبـــی نبیمخالفت بــــــه 

        
نون ،  شین ، ذال ، جیم ، نقطه ،دال ، با حروف(الف ، واو ، قاف ، سین ،*تصـویر سازي با حروف؛ 

 تصاویر بدیعی آفریده است:   تشدید ، کاف ، صاد ، میم)
  نقطه): مثال براي (الف ، واو ، سین ، دال ،

ــان حمزة  ــایع بسـ ــم«ضـ   از جفاي چرخ          » بسـ
ــاف           ــر قـ ــینه در سـ ـــ ــده با الف تیغِ کـ ــکنـ   فـ

ــم تیر و شمشیرت  ــقطه و اـلـــف زخــ   ز نــــــ
  

ــم زمان     عمرو بی» واو«چون  ــت از غـــ   حرکـــ
  به گاه حملۀ کین، رخنه رخنه ، چون سـر سین 
  شــــود عــــدوي تــــو را تن چــــو تختۀ رمال

     
  شین): مثال براي(نقطه ، جیم ، سین ،    

ورا در دهرم از کلک نصـــیب        هســـت دایم ســـر
ــ  ـــ ــتاده کـ ـــ ــرا با خري که نزدیکش          فـ ـــ ار مـ

  هاي نجوم از رخ ســپــــهر           شــد محــــو نقطه 
  از نقـــطـــۀ مثـــلـــثه کــــــان نسر واقـــع است

  

  خشت غم در زیر سر چـون نقطۀ زیر فرق جیم 
یــکی بـــود نقط شعـر و دانه هاي شعـیر   بی   

 یننقطه مانــد روي سما کـان بود ز سین     س 
ــلک قضــا    یافت شــکل شــین ســمـــــا ز کـــ

            
  نون :

    به لوح مکتب جاهــــــت ز نوك کلک قضــا             
ــدوي تورا جا به طشت باد از تیغ ــــ   سر عــ

  

  
ــۀ نون سپهْر ــوي ارض نقطــ   نون و درو گــ

ــفت کـــــه بود نقطه از قلم در نون    بدان ص
                 

  ّ) :      -تشدید(
  کسـی که شـد به دلش دشمنی آل تو مدغم  

  کاف : 
ــدد ــه فرقش نهد چو حرف مش   زمانه اره بـــ

       
ــنج حرف ز مق ــد درآن ره ، اي گمرهمسـ   صـ

  سـر کـبریاکــاف کــمال تــــو بـــود تـاج     
  صاد :

  کــه پــیــش بسته بود برمثال کوچـۀ کاف    
  پا ننهاده هنــــــوز بـــر سر نون حرف کاف  

               
  بــــه عـــین مـنـتـظــر پیر خطـۀ کـنعان   

  میم :  
  که شــد ســفید به بیت الحزن چو دیدة صــاد

       
  فــــــلک از مــــــیم مــــحـنـت ایـــام     

  
  ــۀ امــتـحـــان دهـــد مـــا را بــوتــــــ    
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  نتیجه
  یابیم که:میاز مطالعۀ دیوان او در 

 سلمان، ی،خاقان همانند گوییگوي توانمندي است که توانسته خود را به بزرگان قصیدهنظام قصیده -1
  انوري بسیار نزدیک نماید.

سعی کرده در شیوة بیان و تصویرسازي نوآوري نماید.کاري  با شناخت کافی از گذشتۀ ادبی ایران، -2
  که در دورة بعد با نام سبک هندي شهرت یافت.

  اشراف کامل او به قرآن حدیث در کالمش کامال مشهود است. -3
دارد و از شاعران توانمند شیعی پیش از »ع«ویژه به حضرت علیبیت به ارادت خاصی به اهل -4

  صفویه است.
شعر او هم از جنبه ادبی و تغییر سبک عراقی به هندي و هم از نظر تاریخ شعر شیعی ارزشمند  -5

  است.
اتش الشعاع آن قرار گرفته و ابیسرایی،معما می گفته،شعرش تحتبا توجه به این که قبل از قصیده -6

  گاه شکل معما به خود گرفته است وبه راحتی قابل فهم نیست. 
  منابع

  قرآن کریم
 )،به اهتمام حسین1377العلماي گرکانی،حاج محمدحسین،(شمس،ابدع البدایع .1

  .جعفري،تبریز،انتشارات احرار
  .چهارم تهران،فردوس،چاپ1369 قافیه،شمیسا،سیروس، و عروض با آشنایی .2
 ، تهران ، انتشارات فردوس. 1374بیان، شمیسا، سیروس،  .3
  ،تهران،فردوس. 1369اهللا، تاریخ ادبیات در ایران،صفا،دکتر ذبیح .4
 انجمن ،تهران،انتشارات1389انگورانی، فاطمه تعلیقات و میرزا صفوي،تصحیح تحفۀسامی،سام .5

 مفاخر. و آثار
  ران.،تهران،انتشارات دانشگاه ته1374ترجمه اسرار البالغه جرجانی،تجلیل،جلیل، .6
 62دبیرسیاقی، محمد دکتر الحسینی،تصحیح الدینهمام بن الدینالسیر،خواندمیر،غیاثحبیب .7

   کتابفروشی خیام. ،تهران،نشر13
)، به 1362وطواط،رشید الدین محمد عمري کاتب بلخی،(،السحر فی دقایق الشعرحدایق .8
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