
 

 

  )بهار ادب(فصلنامه تخصصي سبك شناسي نظم و نثر فارسي 
  پژوهشي -علمي 

  19  شمارة پياپي - 1392بهار   – اولشماره   – ششمسال 
  
  
  

  1از حسن تعليل در تصويرسازي با عناصر فلكياستر آبادي  الدين گيري نظام بهره
  ) 129 – 148 ص(

  
  2مهدي حمزه پور سويني 

  17/8/91 :تاريخ دريافت مقاله 
  7/12/91: ذيرش قطعيتاريخ پ

  
  

  چكيده  
هنر و   و با زبان حسن تعليل يكي از صناعات ادبي است كه علت هر پديده را به صورت ادبي

هاي فلكي و  به پديده .)ه  925متوفي (توجه ويژة نظام الدين استرآبادي. كندتصوير بيان مي
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  درآمد 
 مو اوايـل سـدة دهـ    ماز شاعران سدة نه» نظام الدين بن حسين بن مجدالدين استرآبادي«

ها از او با عناوين موالنا نظام الـدين   در تذكره )1»دستور معما«ديباچه نسخه خطي ( .هجري قمري است
ايي و نظام استرآبادي ياد شده استاسترآبادي و نظام معم.  

ايي        اگويي گـرايش يافـت و بـه نظـام معمـ نظام تحت الشعاع اوضاع ادبي روزگار به معمـ
نوشت ولي با ظهور اميرحسين معمايي ،  »دستور معما«مشهور شد و رساله اي نيز با عنوان 

او مـدتي در هـرات ،   .، بعد از آن به قصيده سرايي متمايل شد 2نظام و ديگران سپر افكندند
مركز سياسي و ادبي روزگار، در خدمت سلطان حسين ميرزا معروف به سلطان حسين بايقرا 

. داشـت   اي ارادت ويـژه » نـوايي «بود و به وزير دانشمند و اديب او اميرعليشير متخلص بـه  
گشت ، عالوه بر مدح حاكمان اسـترآباد كـه راهـي بـراي گـذران      مدتي بعد به زادگاهش باز

گويي پيامبر و اهل بيت روي آورد و در ايـن شـيوه از ديگـران پيشـي      دگي بود به منقبتزن
كنند كه تنها بـه مـدح   ها ، او را شاعري معرفي مي آور شد كه بيشتر تذكره گرفت و چنان نام

در اواخر عمر تنها به اين نوع از شعر بسنده . 3اهل بيت پرداخته و جز آن شعري نگفته است
كـه موضـوع آن   » 4سـعادت نامـه  «ق مثنوي حماسي ديني سرود به نام  918در سال . كرد

هـاي آن   مثنوي ديگري است كه نسخه »سليمان و بلقيس«.زندگي پيامبر و مبارزات اوست 
ق در اسـترآباد روي در نقـاب خـاك     925حفظ نشده است، نظام الدين استرآبادي در سال 

  .  كشيد 
قصايد ، تصاوير بسيار زيبايي از افالك و اجرام سماوي  ويژه در تغزلنظام در اشعار خود ب

. آفريده است، براي اين منظور و خلق تصاوير بديع از صنعت حسن تعليل بهره بـرده اسـت   
تراشـد و بـراي آن برهـاني غيـر     اي كه ميبيند دليلي شـاعرانه مي  ذهن شاعر براي هر پديده

و نـام ميبـرد و   ارد و در چند قصيده از ادر اين شيوه توجه خاصي به انوري د. آورد عقلي مي
  . كندابياتي را از او تضمين مي

با توجه به كثرت مسايل بياني در ديوان نظام ، در اين مقاله ، مبناي كـار را بـر معرفـي    
هاي فلكي مثل طلوع و غروب و خسوف و  ايم كه با اجرام آسماني و پديده تصاويري قرار داده

                                                 
در كتابخانه و مركز اسناد دانشگاه تهران ) 555(و ) ج44(دستور معما كه رساله اي است در آموزش فنون معما كه نسخه هاي آن به شماره .  1

  )159،ص 1فهرست كتابخانه دانشكده الهيات دانشگاه تهران ،ج.(تموجود اس
  . نوشته است به نثر از زبان نظام كه اين موضوع را كامل توضيح داده است  206تا  200كتابخانة ملي برگ هاي  1/2514در نسخه خطي. 2
  )107ص:  3هفت اقليم ،رازي،ج(» ...ترّهات اهل دنيا زبان نيالوده  و او به غير مدح اهل بيت شعري نگفته ، به «: در تذكرة هفت اقليم مي خوانيم .  3
هزج مسدس مقصور محذوف كه موضوع آن زندگي حضرت محمد و جنگ )مفاعيلن مفاعيلن فعولن(مثنوي سعادت نامه ، بر وزن خسرو و شيرين  . 4

فهرست .(در كتابخانه مركزي دانشگاه تهران موجود است )3642(ههاي او است و بياني حماسي دارد، حدود ده هزار بيت كه نسخه اي از آن به شمار
  ) 2647و 2646صص: نسخ دانشگاه تهران
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در شواهد ارائه شـده ، تصـاوير   . آفريده شده است» حسن تعليل«با بهره گيري از صنعت ... 
نظـام مقايسـه   مورد نظر شاعر توضيح داده ميشود و در مواردي نيز با شاعران قبل و بعـد از  

  .ندرفته است و گاه نيز مضامين مشتركهاي مشترك به كار شده است ، گاه تركيب
هاي سبكي ژگياي فلكي را يكي از ويه در مجموع ميتوان تصوير آفريني با اجرام و پديده

تغزّل عمدة قصايد او با توصيف غروب ،وصف شب و طلوع شروع ميشود و بعـد  . او تلقي كرد
اين نگرش . از تصويرسازيهاي بسيار متنوع با تخلّصي زيبا به تنة اصلي قصيده وصل ميشود 

بينـي خـاص او دارد   هاي فلكي ريشه در نوع نگرش و افكار شاعر و جهان  خاص او به پديده
 .خارج است  هكه بررسي آن فرصتي ديگر ميطلبد و از حوصلة اين مقال

  :شواهد شعري اين مقاله در پنج گروه زير دسته بندي شده است 
  )طلوع ، صبح ، غروب ، شفق ، شب(آسمان  .1
  خورشيد و كسوف . 2
  )هاله ، خسوف   هالل ، بدر ،( ماه . 3
  ...)پروين ، كيوان ، فرقدان شهاب ، خوشه ( ستارگان . 4
  كهكشان. 5
   چرخ ، فلك: الف  . 1
آورد تا بدان  در شواهد زير شاعر براي شكل و رنگ و كاركرد آسمان و فلك داليل ادبي مي 

با به . گويي بزرگان ديني بپردازد  وسيله با مبالغه و اغراق به مدح و ثناي ممدوح و يا منقبت
    هاي بـديع  واحـد بارهـا تصـاوير زيبـا و مضـمون      از موضوعي كارگيري اين شگرد بياني شاعر

  .   آفريند مي
  جام نگون *  

بادة مهر را الجرعه سر كشيده و جـام را نگـون انداختـه    ) ع(روزگار در بزم محبت امام علي 
  :   است

  س 20 1جام نگونسار كردهالجرعه خورده باده،گردون مگو،كـه دور به بـزم محبتش      

  خورشيد  محمل* 
صـبحگاه بـراي طـواف كعبـة     ) خورشيد(مي گويد ، سلطان كشور) ع(در مدح حضرت علي 

  : كوي تو عازم ميشود و براي اين سفر، محمل از چرخ مي بندد 
     س32بهر طواف كويت اي كعبة سعادت         سلطان كشور صبح بندد ز چرخ، محمل 

                                                 
) س(كتابخانه مجلس كه در تصحيح ديوان، نسخة اساس قرار گرفته و حرف  826نسخة خطي شماره  -1:ها از اين دو نسخه انتخاب شده استمثال. 1

شمارة درج شده در برابر بيت ها . براي آن در نظر گرفته شده است) ي(كتاب خانة ملي كه حرف 2514 نسخه شمارة -2. براي آن انتخاب شده است
  .شماره برگه در نسخة خطي مي باشد
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    قلعة قلعي*  
  : شود وش گردون از جا كنده ميزد قلعة قلعياگر به روز كين اسب بتا) ع(علي

  س45وشِ گردونِ خضرا انقالعقـلعـة قلعي     1گر شوي يكدل به كين ، يابد ز سم دلدلت

  : چنين به كار برده است را نظامي در مخزن االسرار» قلعة قلعي«تركيب
  )  مقالت نوزدهممخزن االسرار (دست درين قلعة قلعي برآر      پاي درين ابلق ختلي درآر   

  
   2آس*  

اي در ميان صفحه هاي  آسمان در چرخش مدام خود همانند آسيابي، انسانها را همانند دانه 
  :  خود نابود ميكند 

    س81گـرد از تخم بني آدم برآرد آسمان      دانه كي ماند به حال خويشتن در زير آس
  ؛  كوره*  

شـعله ور ميشـود و سـتارگان شررسـان از آن      كورة گـردون ) والصبح اذا تنفّس(با دم صبح 
  :     بيرون ميريزند 

  س98ز جوف كورة گردون ، ستاره         شرر سان ريخت هر سو از دم صبح       
  طلوع: ب

يهـاي آن اسـت كـه يـاد آور قصـايد      ئتغزل هشت قصيده در ديوان نظام وصف طلـوع و زيبا 
موضـوع تصـاويري بـديع نقـش زده      ز از ايـن خاقاني است، عالوه بر آنها در ابيات ديگري ني

  : بينيم  چند بيت را مي ،است
هنگام طلوع افق شرق غرق در خون ميشود گويي  ؛)رعاف(خون دماغ شدن افق شرق* 

  .كوهستان شرق به بيماري رعاف مبتال شده است 
  س42 3دامن صحراي چين گشت پر از خون، مگر       بيني كهسار شرق بود به رنج رعاف

   چه انداختن شب آبستن ؛ب*
شب آبستن از بيم هيبت ذات حضرت احديت بچه خود را سـقط ميكنـد و خورشـيد بچـه      

 .اوست كه در افق خون آلود مشرق ديده ميشود 

                                                 
 و عليه اهللا صلي رسول حضرت به حاكم اسكندريه كه مايل سياهي به سپيد استر ماده نام. است  بوده اسالم پيامبر آن از كه شهباء استري ماده . 1
           . سواري بخشيده براي اميرالمؤمنين به حضرت آن بود، فرستاده سلم و لهآ

 يـا  آدمـي  دسـت  بقـوت  زبـرين  سـنگ  و درگذشته زبرين ميان سوراخ از آن جز و آهنين ميلي ميان در را زيرين و نهاده برهم پخ و گرد سنگ دو . 2
 آب گـردد  آب بـا  را آنچه و ، آسدست و آس دست گردد، دست به را آنچه. سازد آرد يا ردخ را آن جز و حبوب و گردد برق و بخار و آب يا باد يا ستور
 آس نيـز  و گردنـده  بسـتور  آس نامنـد،و  الـريح  رحي و باد آس و آسياچرخ و بادآس گردد بباد را آنچه و ناعور و طاحونه عرب و آسيا يا آسياب يا آس

  )دهخدا.(گويد طحون و طحانه عرب را گردنده شتر با آس و گويند ستورآس و خرآس را بزرگ
  . خون از بيني آمدن . 3
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  س48گهي افتد ز هول هيبتش در عرصة مشرق   جنين خاوري آلوده با خون از شب حبلي
) خورشـيد (نهان ميشود و مـرغ چـين  بوم شب در زير بام خاك   دانه چيني مرغ چين ؛* 

   :چيند دانة ستاره ها را بر مي
 س59ر زير بامِ خاك، نهان گشت بوم شب       انجم شدند چينـة منـقار مرغ چـين     د

  كارگاه جامه بافي ؛   *
  :سحرگاه پرتوهاي طاليي خورشيد، آسمان را به كارگاه جامه بافي تبديل ميكند

  س42روزنه       گشت ز خيط الشعاع ،كارگه جامه باف       شعشعه زد آفتاب، خانة پر 
  سحر  صبح ،: ج
  ؛ سپيداب* 

  : زدايدبح از رخ عروس جهان خال شب را مياي است كه با سپيداب ص سحر مشاطه
  س 59مشّاطة سحر به سپيداب صبحدم        بـرد از رخ عـروس جهـان خال عنبرين      

  س134خال شب    با سپيداب سحر بِزْدود آن خال از عـذار شاهد گيتي كه بر رخساره بودش
ايـن مضـمون را در قالـب ربـاعي     » جمشيد و خورشـيد «در منظومه » سلمان ساوجي«

  : ريخته است 
ــر  ــت اي رشــك قم ــاض روي ــگ بي از رن
ـــق  ـــر روي اف ـــاب ب ـــة آفـتـ مشــاطـ

  

ــور      ــرت خ ــت اي غي ــل جمال ــس گ وز عك
ـــشد شــام   و ســحر ســرخاب و ســپيداب ك

  )163جمشيد و خورشيدص(

  ؛ شير* 
اي اسـت كـه    در برابر راي تو ، خورشيد طفـل شـيرخواره  : ميگويد) ع(در مدح حضرت علي 

  : هنوز پيرهنش به شير صبح آلوده است 
  س73مهر را كالوده پيش پيرهن با شير صبح       نزد راي تست آن طفلي كه باشد در رضاع

  مرهم كافوري ؛  * 
چون دلت از اين دنيـا زخـم خـورده    : گيري از آن ميگويد دنيا و توصيه به كنارهدر سرزنش 

  .بيني ميناگون مرهم كافوري صبح مي  حقةاست، سحرگاه در اين 
  س85زخمناك است دلت ، مرهم كافوري صبح      زان، سحرگاه درين حقّــة مينا يابي

  ؛ ديباي صبح  *
  س125در بر شخص زمان خيرالثياب انداختند چاك شد جيب تحمل تا كه از ديباي صبح    

  :بينيم را در ديوان سلمان در اين بيت مي» ديباي صبح«تشبيه 
  )524ديوان ص(ديباي صبح را دل او بافته است پود     اكسون شام را غضبش تافته است تار 
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ـ    »خيرالثياب« رده كنايه است از لباس سفيد ، خاقاني در بيتي اين عبارت را چنين بـه كـار ب
  :   است 

  )        42ديوان ص(شاخ جواهر فشان ساخته خيرالنثار      سوسن سوزن نماي دوخته خيرالثياب 

  
  غروب  : د

موضـوع قصـيده مـدح امـام علـي      . در اينجا تغزل يكي از قصايد را تا بيت تخلّص مي بينيم
يـري از  است ، قصيده با وصف غروب و آغاز شب شروع شـده و در هـر بيـت بـا بهـره گ     )ع(
را كه تصويري بديع نقش زده است كه بايد آن را در ذهن ديد و تصور كرد چ»حسن تعليل«

خارج شده و به مفهومي چند بعدي دگرگـون شـده اسـت     ،شعر از حالت يك بعدي و خطي
  :ن را در ذهن تماشا كردكه بايد آ

تاريك شـب  در گرداب فلك غرق ميگردد و در ميان امواج  )خورشيد(زورق زرين طناب 
شاهد روز نقابي شبرنگ بـه   پوشد،دهر از هجر مهر سياه مي حباب ستاره ها نمايان ميشود ،

بـه چـرخ ميـرود، از سـوز آن     )شـب (ميميـرد،دود آن )خورشيد(چهره ميزند،شمع جهان تاب
در ابتداي شب به خواب ميرود چرا كه )خورشيد(از چشم فلك ميريزد،تُرك روز)شهاب(اشك

  .  نوشيده است) شفق(يق مذاب از عق) هالل(ساغري
ــازهم درآب فــرو ميــرود و دســتة نقــره  )خورشــيد(ســطل طاليــي از گــردش روزگــار ب

مي )كهكشان(آستين)ستاره ها(آن از آب بيرون ميماند، روزگار براي راندن مگسان)هالل(اي
در شهد شفق برجاي ميماند ، از هر سـو بـراي تماشـاي    )هالل(افشاند ولي شهپر زرين ذباب

آسمان . باز ميشود ولي او خود را از ديده ها نهان ميكند)ستارگان(چشمها)ماه(روي شبزيبا
. بـرمال ميشـود   )سـتارگان (كه شراب شفق نوشيده است،اينك در حال سرمسـتي رازهـايش  

خـود را در  )يدخورشـ (لشكريان شب ميرسند و آسمان از ترس غارتگري آنان، مشربة لعلگون
ز غضـب  سر خـود را نهـان ميكنـد گويـا ا    )خورشيد(لك روزتيغ زن م  ،زير خاك نهان ميكند

  .هراسيده است) علي ع(بوتراب
 دي چو به گـرداب چـرخ، زورق زريـن طنـاب
 دهر شـد از هـجر مـهر مـاتــميِ تـيــره روز  

رد، دود برآمـد بــه  چـرخ    شمع جـهان تاب مـ 
 رفت فرو تُـرك روز اول شـب،  كــــز هــالل    

دور چــرخ باز نهان شــد درآب ســطل زر از   
 بر مگس از كـهكـشان دور فـشاند آســــتين 
 بهر نظاره شـد از هــر طرفـــي ديــــده بـاز

 س52سو حباب هرز خاست غرقه شد از مـوج آن 
 روز شـد از زلف شب گـلرخ مشكيــن نقــاب  

اش گشـت دوان از شهــاب    اشك بـه رخسـاره
 داشـت بـه سر ساغري پـر ز عـقـيـق مــذاب 
 گشـت نمايـان هميـن دسـتـة سـيمين ز آب
 مـانـد بـه شـهـد شـفـق شهپر زريـن ذبــاب  

گلــرخِ اين جلوه گـه كــرد ز غـير اجتــناب 
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 گـون شـد ز شــراب شـفــق روي هــوا اللـه
لشكر شب در رسيـد از پــي حفـظ، آســمان 
ـلك روز   ســاخت ســرخود نهان، تيـغ زنِ مـ 

  

 نهاني كــه داشت ساخت عيـان از شـراب  راز
 كـــرد نهـان زيـــر خاك مشربة لعــل نــاب  

 تــراب داشت هـــراسي مــگر از غضـب بــو   
 

  .مشربة لعل   سطل زر ؛  زورق زرين طناب ؛ شمع جهان تاب ؛  :هاي خورشيد  استعاره
  . ساغر ؛ دستة سيمين ؛ شهپر زرين ذباب : هاي هالل  استعاره
   .مگس ؛ راز   حباب ؛ ديده  ؛: هاي ستاره  هاستعار

  .   عقيق مذاب استعاره از شفق  ؛ اشك استعاره از شهاب  ؛دود استعاره از شب
زلف شب ؛ به ماتم نشسـتن دهـر ، مشـكين نقـاب شـدن روز ؛      ) : تشخيص(استعاره مكنيه 
  لرخ مشكين نقاب ؛گ  ترك روز ؛ آستين افشاني دور ؛ نظاره كرده ستاره ها ؛  گريستن چرخ ؛

  .  تيغ زدن ملك روز  آسمان ؛  لشكر شب ؛  الله گون شدن روي هوا ؛
  شهد شفق ؛ گرداب چرخ ؛ شراب شفق ؛ : اضافة تشبيهي 

  . فراموش نكنيم كه حسن تعليل در همه اين ابيات آرايه اصلي است 
  شفق  : ذ

  دامن جالد؛* 
     :ها آلوده است ر هميشه به خون انسانجالد روزگا سرخي افق از شفق نيست بلكه دامن  

  س82شفق به چرخ نباشد عجب كه نيست غريب      اگـر به خـون بـود آلـوده دامنِ جلّاد 
گويد اگر هندوي فلك به پاسبان درگه تو سـر فـرو   مي) ع(در مدح علي » وحشي بافقي«

   :كشداو را با طناب كهكشان به دار مي نيارد جالد فلك
  فـرو با پاسبـان درگهت      هندوي گردنگش كيـوان دريـن حصـن حصـين     گـر نيـارد سر

  از طناب كهكشان جالد خون ريز فلك      بركـشد او را بـه حلق از پيــش طـاق هفتمـين   
        )223ديوان ص(                                                      

  : كرده است  تشبيه»دامن قصاب «در بيت زير شفق را به » صائب«
اب صـبح    فيض شو از جوي شيرِ روشنش      تا نگشته از شفق چون دامـنِ قصـ شيرْ مست  

   )1119ص 2ديوان ج(                                                        

سرخي شفق گواه اين مطلـب اسـت كـه    : در مرثيه شهداي كربال ميگويد گرية ماليك؛  *
  :گريند اي كربال خون ميشتگان در سوگ شهدفر

  س   23، خون شفق گواست ند        بـر گريـة ماليكهيبتزين درد ساكنان فلك در مص

فرات با فغان و ناله مـاجراي كـربال را بـه سـپهر     : و در بيت ديگر همين قصيده ميگويد 
  :تعريف ميكند 
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  راست   فغان، كه متّصل       با گردش سپهرش ازين قصه مـاجا هآب فرات هست ب
آفتاب از آن روز كه اين رفتار ناپسند فلك ،نسبت به شهداي كربال را ديد از تعجـب مـو   

  :برتنش راست گشته است 
   تـا آفــتاب اين خنكي ديد از فلك       مو بر تنش ز شعله نظر كن كه گشته راست

  ؛ گوشمال فلك* 
هالل ميبيني شـفق نيسـت    اين سرخي كه بر بناگوش: در مدح امير عليشير نوايي ميگويد 

  :    بلكه دست سرور دوران ، فلك را گوشمالي داده است 
   س129از شفق شب نيست سرخي بر بناگوش هالل   داده دست سرور دوران فلك را گوشمال

  
  شب  : ر 

نظام است و در تغـزّل يـازده قصـيده ، وصـف       هاي مورد عالقةوصف غروب و شب از مضمون
بينيم كـه آغـاز    اي را مي ابياتي از تغزل قصيده. تصوير كشيده است  غروب و آغاز شب را به

  .شبي را به تصوير كشيده است كه هالل ماه نو نيز در افق پيداست
  ،شـود بـرمال مي ) هـا  ستاره(افتد و رازهايش از بام مي) خورشيد(هنگام غروب طشت فلك

، پاشـد شـب را مي   سـودة  روزگار از هاون زمرد رنگ آسمان به روي صفحة كافورِ روز، مشك
ميزند ، آسمان شعبده باز هزاران ) شب(مشاطة سپهر بر چهرة زيباروي روز، نقاب غاليه فام 

سپهر دامـن سـياه خـود را بـر روي مجمـر        آورد ، از پرده برون مي) ستاره(لعبت سيمابگون
اللـه   شـفق،مي  اش مينشيند، در چهره)ستاره(اندازد و از گرماي آن عرق آتشين خورشيد مي

نمايان ميكند ، قضا بـا خطـوط شـهاب بـر     ) هالل(رنگي را در قدح به يك سو منحرف شده
  .زنگارين شب ، جدول سيمين رسم ميكند  صفحة

 نمـاز شام كـــه طشـت فلــك فتـاد از بـام
زمانــه ريخـت ازيـن هــاونِ زمــرّد رنــگ 
سپهر ساخت چـو مشّـاطگان چابـك دسـت 

ــرد بـرون آسمــان شعبــده بــاز ز پرده ك
 سپهر دامــن خــود را بــر آتشـين مجمـر    

 قـدري  گــــون كـم   شفق نمـود مـــي اللـه   
قضا كــشيد ز خـط شـهاب ، جـدول سـيم 

  

 س89فكـند پـرده ز رخسـار راز خـــويش تمـام      
ــود    ــك س ــافور مش ــفحة ك ــه روي ص ــامة ب  ش

 يـــه فـــام نقـــابِ شــاهد روز ، از پــــرند غال  
ــدام     ـــم ان ـــون سي ـــت سيـمـابگـ ـــزار لعب هـ

ــرو ــام     ف ــرق ز مس ــدش ع ــرون آم ـــند و ب  فك
  كه جمع گشته به يك سويِ منحرف شده جـام 
 بـــرين صــحيفة زنگـــــار ، مختلــف ارقـــام    

  
  روز ؛= صـفحة كـافور     آسـمان ؛ = هاون زمرد رنگ   خورشيد ؛= طشت فلك : ها  استعاره
= ستارگان ؛ آتشين مجمر= شب ؛ لعبت سيمابگون = شيد ؛  پرند غاليه فام خور= شاهد روز 
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= سرخي افق ؛ به يك سوي منحرف شـده جـام   = ستارگان ؛ مي الله گون= خورشيد ؛ عرق 
  .  آسمان شب = هالل ؛ صحيفة زنگار 

تعليـل در تمـامي ابيـات بـه      حسن. طشت از بام افتادن كنايه از برمال شدن اسرار است
  . خورد مي چشم

عالوه بر تغزلِ قصايد در جاي جاي اشعار نظام توجه به آسمان حضـوري پـر رنـگ دارد بـه     
ويژه كه شكوه از تقدير و فلك و سرنوشتي كه براي انسان رقم ميزند از موضـوعات محـوري   

  :  ابياتي ديگر از تصاوير شب . شعر اوست 
  ؛  خال عنبرين عروس جهان* 

  : كند عروس جهان خال عنبرين را پاك مي صبح از رخمشاطة سحر با سپيداب  
  س59مشّاطة سحر به سپيداب صبحـدم              برد از رخ عروس جهان خال عنبرين 

ه در قصيده توحيديه خود در شانزده بيت طلوع را بـه تصـوير كشـيد   » محتشم كاشاني«
  :هاي نظام است از جمله اين بيت است كه مضامين آن شبيه به تغزل

ــ  ــود هنــوز     ك ــرد دزد ســحر خــال شــب ز روي هــوا هــزار چشــم ز انجــم گشــوده ب ه ب  
  ) 126ديوان محتشم ص(                                                       

  ؛  عنبر شب * 
  :      آسمان براي سوزاندن عنبر شب مجمر طاليي خورشيد را به زير دامن گرفت 

         س    123زير دامن گرفت مجمر زر          آسمان بهر عطرِ عنبر شب    
  : در غزلي اين موضوع را چنين سروده است » عطار«

            ) 153ديوان ص( عنبر شب چو سوخت زآتش صبح       بوي عنبر ز گلستان برخاست 
  :اين مضمون را به اين شكل پرداخته است » انوري«

  )20ديوان ص ( سياه شب را در مجمر آفتاب مشك      هر صبحدم بسوزد بهر بخور او 
     طرة شب * 

باروي مشكين طره ، نقاب شبانگاه طرة مشكين عروس شب را بافتند و سحرگاه از آن زي
  :انداختند

  س125دوش چون در طرّة شب پيچ وتاب انداختند   روز از آن طـرّة مشكـين نقاب انداختند
  :دارد  بيتي شبيه به اين مضمون» خواجوي كرماني«

  )236ديوان ص (مــژدة آمدن آن صنم چين دادند ن در شكن طرة شب چين دادند     دوش چو

  :نيز اين موضوع را پرداخته است » خاقاني«
  )156ديوان ص (موي سپيد دهر عبيرين خضاب شدچرخ   مان كه طرة شب شانه كرد         دوش آن ز
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    شه زنگي تبار * 
جنگ آراست و از ترس او شه زنگي تبارِ شب، مهرة ستاره ها را  خسرو رومي تبارِ روز، بساط

  : از ميدان برچيد 
  س    134شـد بساط آراي هيجا خسرو رومي نـژاد       مهره واچيد از نهيب او شــه زنگي تبـار

  : چنين تصوير كرده است » خاقاني«آمدن روز و رفتن شب را 
  ) 182ديوان ص(زآيينة چرخ رفت زنگ شه زنگبار  خسرو چين از افق ، آيينة چين نمود      

  

  خورشيد: الف)2
       تكمة زر * 

  س     123چاك كن جيب غم از ساغر زرينِ صبوح      كـه گـريبان افـق تكمة زر پيدا كرد

  :بينيم  مي» اديب الممالك فراهاني«را در اين بيت  »تكمة زر«تشبيه خورشيد به 
  ) 395ديوان ص (مة زر     از آن سپس كه گريبان چرخ كرده رفو نشانده مهرش از آفتاب تك

  ؛ دلو طاليي* 
دوالب آن چـرخ    خورشيد دلو چاه كوي رفعت توست و چرخـة : ميگويد» ع«در وصف علي  

  . گردان است 
  س52چرخة دوالب دور از چرخ گردان يافته   رين است مهر       چاه كوي رفعتت را دلو ز

  : بينيم  مي» شرف نامه نظامي«لو را در تشبيه آفتاب به د
  )3750شرف نامه ص(برون رفت از چاه ، دلوِ آفتاب        به ماهي گرفتن سوي حوض آب 

  ؛ آيينة بيضا * 
اي بسـته اسـت تـا در     غم به سينة خود از خورشيد آيينـه  ،گيران فلك از ترس تير آه گوشه

  : امان بماند 
  ي275آه       اسير گوشة غم ، تير كارگر دارد  به سينه آينه بندد فلك سحر، كه ز

  يد بيضاي موسيِ چرخ * 
با تلميحي زيبا به اعجاز حضرت موسي ميگويد سحرگاهان ، صبح از آستين خود يد بيضايي 

  : ظاهر كرد 
  ي 455چون در سحر پديد شد از صبح راستين       موسي چـرخ را يد بيضـا ز آسـتين   

  ؛  صوفي ازرق پوش*
ميگويد اين صوفي ازرق پوش از سـحرگاه آفـرينش در خانقـاه تـو در دور     ) ع(مدح علي  در

  :سماع گردان است 
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  ي509از سحرگاه ازل در خانقاه صفوتت      هست اين صوفي ازرق پوش در دور سماع 

   نان خوان روزگار ؛* 
ان تنهـا  ند ولي او از روي خست هر سحرگاه براي اين همـه مهمـ  م همگي مهمان گردونمرد
  : نهدبه سفره مي) خورشيد(گرده نانيك 

  ي482نهد يك نان به خوان از بهر چندين ميهمان مي  خلق مهمانند گردون را، ز خست هر سحر     
آورد، آسـمان در ايـن وادي كهـن بـه      در تعبيري ديگر اين مضمون را به اين شكل مـي 

بـه كمـر ميبنـدد و جسـتجوي     ست كه هر روز قرص ناني دنبال آدم مي گردد براي همين ا
  :     گيرد ديرين خود را سرمي

  ي484صبح قرصي بر ميان  بـندد از بهر همين هرآسمان جويـد درين ديرينه وادي آدمي    

  كاسه گدايي ؛* 
است ولي ) ستارگان(شب هنگام گردون مناعت طبع دارد ، براي همين دستش پر از جواهر  

  : ش را از دست ميدهد به دست ميگيرد همه دارائي) رشيدخو(گدايي   سحرگاه كه كاسة
  س 81سان     كيسة گردون تهي گردد چو گيرد صبح، كاس سازد كسي را بي درم بنگر چكاس مي

  طاير زرين ؛* 
) فلـك (ن آشـيان سـبز  كه در اي) ها ستاره(اي گستراند و هر بيضهبال مي) خورشيد(مرغ زرين

    :   هايش پنهان ميشود هست در زير بال
  ي 4اي كه بود درين سبز آشيان   در زير بالِ طايرِ زرين نهفته شد       هر بيضه

  :   عصر نظام اين مضمون را اين گونه پرداخته است شاعر هم» هاللي جعتايي«
    )239مثنوي شاه ودرويش ص(بازِ سبزْ آشيانِ زرين پر     كرد آهنگ چرخ ، بار دگر 

  معتكف مشرقي ؛* 
تمام شب خورشيد در اعتكاف بود سحرگاه كه از خلوت بيرون مي آيد به مقامي بـس بلنـد   

   :يابد و در اوج آسمان جاي ميگيرد  دست مي
  ي420اي بس بلند يافت پس از اعتكاف  ، معتكف مشرقي      مرتبهبود به خلوت نهان

ـ  ) ع(؛  خطاب به حضرت علي 1كهربا*  ه يرقـان مبـتال   مي گويد فلك از تف قهر تو گويـا ب
  : شده است كه كهرباي خورشيد به گريبان خود بسته است 

  س108رباست و گرنه از چه ز خورشيد بسته كاه ز تف قهر تـو دارد مگر فلك يرقان      

  كسوف)ب
     : ؛  از اثر قهر خداوند است كه دل خورشيد همانند داغ الله سياه شده است داغ الله * 

                                                 
  )دهخدا.( هر كه باخود دارد از علت يرقان ايمن باشد صمغ درختي است كه چون ماليده شود كاه را جذب كند ، . 1
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  س  88سيه سازد دل خور، چون درون اللة حمرا          قـهرِ دهـرْ فرسايش    گهي از انكساف آثار ِ

  ؛سياهي مهر نگين * 
نگين را با مركب تيره كـرده  ) »ع«علي (كسوف نيست كه آفتاب را تيره كرده بلكه خادم تو 

  :                  تا مهر زند 
  س 55يه كرده خادم تو نگين سـ ،نكرده است كسوف آفـتاب را تيره     كـه بهر مهر

  
  تصاوير ماه ) 5
در ديوان نظام تعابير بسياري از هالل به چشم ميخورد ، شواهد زير ابيـاتي از  هالل ؛ ) الف 

  .  تغزل يك قصيده است كه در هر بيت براي هالل تصوير نو ساخته است
ر فـراز بـام   د خوش قامتي بگاه ماه نو همانند گوشة سربند زربافتي است كه در سر شاه

، گاهي هالل درين بحر نيلگون شبيه ماهي زردي است كه در ظرفي تنگ جاي ديده ميشود
اند ولي آغـاز آن   گرفته و خميده است ، گاهي به مانند خطي است كه با پرگار آن را كشيده

با انجامش متصل نشده است ، گاهي شبيه ناخن رنگرزي است كه مدتي دست بـه رنگـرزي   
، گاهي شبيه نيمة پايين حرف الم است كه آن را با نقـرة  )گ ناخنش كم باشدرن(نزده باشد 

  :حل شده بر روي صفحة سيمابگون نوشته باشند 
گـــهي چنانكـــه بــود گوشـــة عصـــابة زر 
 گـهي خميده دريـن بحـر نيلگـون گفتـي    
 گـــهي چـــو دورة پرگــار كــان بــود دايـــر

چــو پــنج نــاخنِ آن رنگـــرز نمــودي گــاه 
 گهي به صـفحة سـيمابگون همـي گفتـي    

  

  س90ز فـرق شـاهـد رعنا عيان ز گـوشة بام 

 كه ماهي است به مأواي تنگ كـرده مقـام  
 هنـــوز ناشـــده آغــــاز را، قـــرين، انجــام 

كـه مدتي ننموده بــه كـــار رنـگ اقـدام 
 ز سيمِ حلْ شده مرقـوم گشـته دامـن الم   

       
  ؛ 1تحت الحنك*
باد روزگار چنان شديد كي به زير گلو بسته است زيرا تند، ماه نو را مانند تحت الحننگردو   

  . ربايداست كه تاج از تارك گردون نيز مي
  س 46ربايد باد اين صحرا  گردون كه تاج از تارك گشا چشم خرد، وز ماه نو تحت الحنك بنگر    

  : ميگويد ) ع(و در وصف حضرت 
اهدان از مـاه نـو تحـت الحنـك  بسته همچون ز

        
     س 130بس كه ازسعي تو گردون،شرع را كرد امتثال 

  

                                                 
  )دهخدا. (يك پيچ از عمامه كه از زير زنخ گذرانيده به سر پيچند  . 1
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چنين به كار برده » طوق كبك«را در توصيف » تحت الحنك«تركيب » منوچهري دامغاني«
  : است

  كبك چون طالب علم است و درين نيست شكي       مسأله خوانَد تـا بگـــذرد از شـب سـه يكـي     
  ســته زيـــر گـــلو از غاليـــه تحـــت الحنكـــي       پيـرهـــن دارد زيـــن طـــالب علمـــانه يكـــي  ب

    )133ديوان، مسمط نهم ص(                                                                    
   لب حوري بهشتي ؛* 
ي بهشتي است كه گري ميكند كه گويي لب حور ماه نو شبانگاه در ميان شفق چنان جلوه  

  :شير نوشيده و اثر آن بر لبش مانده است 
    س48  حـورا  جنّت،لب  در  آلوده شكر  و  شير  با  كهگويي           شبانگه ماه نو را در شفق، كند ظاهر،

را عطارد با مقـراض بريـده اسـت و آن مقـراض     )ع(حواشي نامه قدر علي حاشية نامه ؛  * 
  : ر فلك ديده ميشود بريده به شكل هالل ماه د

  س48شد آن شب بر فلك پيدا هالل روشن غرّا       ز طرف نامة قَدرت كه مقراضش عطارد كرد     
  ؛ كاله شكستة آسمان * 

بود و در صف جنگاوران تـو بـا افتخـار كـاله     )حضرت علي ع(در شامگاه نبرد، فلك مالزم تو
  .ت و فخر كردن است كاله كج نهادن كنايه از نخو. خود را كج نهاده بود 

  س57مالزم تو بـود چرخ ، شامگاه قــتال       ز مـاه نـو بـه صـف كينـه، برشكسـته كــاله          
  : را در بيتي آورده است » كاله شكستن«تركيب » صائب« 

  حسن چون آرد به جنگ دل، سپاه خويش را      بشـكند بهـر شـگون اول كـاله خـويش را     
  )45ص  1ديوان ج (                                                           

  ؛ ناخن انگشت دوران * 
هميشه ماه نو را به انگشت نشان ميدهند ولي آوازه تو چنان در افالك پيچيـده اسـت كـه     

  :  روزگار نيز انگشت اشاره از آسمان به سوي تو گرفته است و ناخن او بر فلك ديده ميشود 
  س    59اه نو          دوران كه شد ز ناخن صيت تو پر طنين بر جام آسمان نهـد انگشت مـ

  ؛ برگ كاه * 
پريـد  ؟ چشم شهاب از شوق تـو مي !آرام بخش چشمي بود كه از شوق ميپريد گويا برگ كاه

  :  گردون براي آرامش او برگ كاهي از ماه نو داد 
  س         66 اش داد برگ كاه هگردون ز ماه يك شب            شهاب دوش ز شوق تو ميپريد       چشم

  س153زيـن غـم پريد چشم فلك سالها از آن        چسبيده بر وي از مـــه نـو پركاه شد

  :  اين مضمون را چنين گفته است » صائب« 
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  كــه بــرگ كــاه بــود داروي پريــدن چشــم شــريف را بــه خســيس احتيــاج مــي افتــد      
  )        2777ص5ديوان ج(                                                          

    كليد قلعة آسمان ؛* 
ميگويد، كوتوال دهر سركش از ترس تو هرماه كليد قلعه هاي فلـك را بـه   ) ع(در وصف علي

  :  تو تقديم مي كند
  س72كوتوال دهر سركش بس كه انديشد ز تو        از هالل آرد فـرو هر مه كليد اين قالع

  ردون  ؛دندان ارقم گ*
ها داندان مار دورنگ گردون را كه براي آسيب رساندن به انساناعتمادي به گردون نيست چ 

    :تيز شده است 
  س144، دنـدانِ ارقـم گـردون ست بهرِ گزند        هـالل يكشبهچه اعتماد به گردون كه ه

    كبوتر نامه بر ؛ استخوان پهلوي سپهر  ؛*
براي  د، اين ماه نو نيست كه به مغرب مايل شده است بلكهدر وصف علي عليه السالم ميگوي

بر راهي شده است و يا اين كه سرپنجة قهـر تـو    سان كبوتري نامهبردن نامة قدر تو چرخ ، ب
  : سپهر را به هم فشرده و استخوان پهلوي او را خم كرده است 

  كـــبوتر شـده اسـت   ،نامـة قـدر تـو را چرخمـه نـو نيست كـه گـرديده به مغرب مايل      
  س175                                                          

  م پهلوي سپهر است كـه چنبر شده است  عظقهرت به هم افشرده سپهر       ، سر پنجةا نهي
  
  هـاله ) ب
  ؛گرد عنبر سارا * 

  :    نشسته است » غبارهاله«بر چهرة ماه گرد عنبر) ع(كه از جاروب فراشان صحن مرقد علي 
  س 49وآن كه از جاروب فرّاشان صحن مرقدش     بر عذار ماه گــرد عنبر سارا نشست 

  گريبان ماه ؛ * 
اي در كار نيست بلكه ماه كامل سربه گريبان فرو بـرده اسـت گويـا در انديشـة مـدح       هاله 

  :است)حضرت علي عليه السالم (شاهنشاه 
  س28گريبان        گــويا كه كند مدحِ شـهنشاه ، تخيل  در هاله ، مه بدر، برد سر به  

  
  ؛ هاون*  

  :  باد صبا در هاون هاله غاليه سايي كرده و هنوز غبار آن در هاون هاله پيداست 
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   س147سوده است صبا غاليه در باغ و نمايد       در هــاونِ هـاله اثر غـاليه سايي  
  بدر )ج
  ؛ نان تنور فلك  *

زد قرص مـاه در تنـور فلـك    اگر لطف تو آبي به آتش قهرت نمي: ميگويد  )ع(يخطاب به عل
  : سوختمي

  س55مانْـد قرص ماه عجين برآتش قهر         درين تنور نمياگـر نه لطف تو آبي زدي 

  خسوف   ) د
وارد شود مشـتي از دربـان   ) ع(؛   ماه شبي خواست كه در بارگاه عليسياهي اثر مشت * 

  : رويش سياه شد خورد و ) ع(علي
  51خواست مـه تا سر زند در بارگاه تو شبي      آن سياهي برعذار از مشت دربان يافته 

را بسـازد از مـاه منخسـف ،    ) ع(؛ فلك براي اين كـه شمشـير جهـاد علـي    سندان فلك * 
  :سنداني ساخت 

  س52شكل ماه منخسف را دهر سندان يافته ر چرخ ، شمشير جهادت ساخته      تا شود ب

شـوند رخسـار   ) ع(؛ ماه و خورشيد براي اينكه اليق كنيزي و غالمـي علـي   غالم و كنيز * 
  : اند خود را سياه كرده

  س  46رخسار مهر و مه ز گرفتن شود سيه         تا اين كنـيـز بـاشد و آنت بود غالم  
  : انوري نيز در مدح سلطان سنجر از خسوف چنين تعبيري دارد 

           اهــرم مـد جـو يابـر تـرفعت چت           ولـه از روي قبــك د آنــبر امي

       ) 408ديوان ص ( كسوتي چون كسوت چترت سياه            گاه هر خسوف پوشد اندر عرصه
  ؛ درم ناسره * 

  :   ماه دچار خسوف نشده است بلكه قهر ممدوح درم ناسرة ماه را در كورة چرخ سوزانده است 
  س175منخسف از دور كه در كورة چرخ     درم نـاسره را قــهر تو آذر شده است نيست مه 

  ستارگان   : الف  .4
شـود  هر شب دندانهاي گردون آشـكار مي : در وصف بيوفايي دنيا ميگويددندان گردون ؛ * 

       :خنددچرا كه بر تاج كيخسرو و مسند دارا كه با باد فنا داده است مي
  خندد     گــهي بر تاج كيخسرو گهي بر مسند دارار شبي ظاهر كه ميد دندان گردون هشو

  س46                                                            

  : آسمان با اين همه دندان خود گره از كار فروبستة كسي نگشاد 
     س82   دندان اختران ، هرگز     گره ز كار فرو بستـة كـسي نگشاد هسپهر با همـ
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  عرق چرخ ؛  *
آسمان براي آن كه عنبر شب را بسوزاند، مجمر طاليي خورشيد را بـه زيـر دامـن خـويش      

   :اش پيدا شد  در چهره) ستاره ها(گرفت و از گرماي اين مجمر قطرات عرق
   س123آسمان بهــر عطــرِ عنبـر شب           زير دامن گـــرفت مجمــر زر   

  بر تن از تف و تاب آن مجمـر ـدا            قطرات عــرق شــدش پيـ
  : انوري اين مضمون را به اين شكل پرداخته است 

 ر آفتابـمشك سياه شب را در مجم        ور او ـدم بسوزد بهر بخـر صبحـه

  )20ديوان ص ( قاهر ز وجود اوست گهرپرور آفتاب        كامل ز ذات اوست خردپرور آدمي
  زورق سيمين ؛ * 

  :  شود صبح غرق مي  سيمين ستاره ها در بحر بيكرانة زورق
  س 87كران هنگام صبح غرقه درين بحر بيچندين هزار زورق سيمين كـه بود، گشت        

  :را قاآني در اين بيت به كار برده است » زورق سيمين«تركيب 
     بدان خداي كزين بحر باژگون هر شب       هـزار زورق سيمين نمايد از اخـتر  

     ) 272ديوان ص(فرو هلد به شب تيره عنبرين چادر   بدان مشاطه كه بر چهرة عروس جهان     

  ؛ ريگ * 
  : ها هستندستاره ها مثل ريگ تشنة خون انسان 

  س114به خون ما مشتاق وز      چو ريگ تشنه به باران،ند بي سبب ، شب و رستارگان سپهر

    ؛گرد و غبار * 
  :شود ها به آسمان بلند مي افتد و گرد ستاره آفتاب بر خاك ميهنگام غروب خشت  

  س123اغبر ة خشتـي افتاد زيـن بنا بر خاك         خاست گــرد از سراچ
  ؛نقد دغل   *
است كه صراف آسمان سكة ناسرة ستاره ها را شب هنگام بيرون ) ع(از بيم ضبط امام علي  

  :  آورد مي
  س167آورد برون شب تار    آن را       ز بيم ضـبط تو ميĤسمان سـتاره نقـد دغل بوده ك

  شهاب :ب 
كه در كارگاه بافندگي ، استاد تقدير شب تا سحر بر صفحة زنگارگون آسمان هايي  رشته* 

  :    ميكشد 
  س    46دواند رشتة پود شهاب ، استاد تقديرش       شبانگه تا سحرگاهان براين زنگارگون ديبا 

  :كشدكه دبير فلك بر احكام ميخط بطالن * 
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           س87به حكم توست كه افالك را خط بطالن   كـشد دبيــر قضا از شهاب بـر احكـام    
   اشك ستاره ؛* 

    :دود شب حجرة گردون را پر ميكند و از چشم ستاره ها تا صبح اشك شهاب ميريزد  
  س125يدگان اشك شهاب انـداختندتا سحر از داز دود شب آمـد و اختران   حجرة گردون پر 

   طناب نجات ؛  *
  : اندازند خورشيد در درياي غرب غرق ميشود و براي نجاتش از هر سو طناب از شهاب مي

   مهر در درياي غرب افتاد وز شكل شهاب         بهر استخالصش از هر سو طنـاب انداختنـد  

  س125                                                                                      

افتد از شرم عرق بـر   مي) ع(هر چرخ به ياد خرگاه رفيع حضرت علي  ؛عرق چهره چرخ * 
  : شود اش جاري مي چهره

  دود هر سو عـرق بـر روي چـرخ از انفعـال    رگاه رفـيعـت وز شهاب         ميآرد ز خ ياد مي
  س130                                                       

  خوشة پروين    :ج
  ؛ سبحه *
بر روي مصلّاي نماز نقشهايي از محراب يا بقاع متبركـه ميدوختنـد كـه ايـن نقشـها بـراي        

ن را بـر مصـالي نيلـي    شد فرشتگان نيز براي حفظ خوشة پروين آمدتهاي طوالني حفظ مي
  :  اند فلك بسته

  س71  اند مصلّا بسته برين نيلي پروين سبحـة  حفظ هر چيزيست اولي ، قدسيان زين واسطه  

اين تشبيه را در بيتي چنين سروده » تحفه االحرار« جامي شاعر هم روزگار نظام در منظومة
  : است 

              ) 507تحفه االحرار ص ( سبحة پروين ز كف آويخته         اشك ستاره به سحر ريخته 
  
     كيوان : د 
  : ي به نام كيوان به كوتوالي قلعة آسمان نشسته است ؛  پيركوتوال فلك * 

 س90بر اوج كنگرة اين قالع قلعي رنگ        به كـوتـوالي بنشسته پيرِ كـيـوان نام      

      ؛ هندو* 
 س104پيل گردون كـه بود بارگي مطبخ تو         از پي حفـظ ، برو هــندوي كـيوان باشد 

  ؛فرقدان : ذ 



                                                                                  92بهار   – 19شماره پي در پي   –اسي نظم و نثر فارسي سبك شن/ 146

               

 

همانند دو نقطه اي است ) ع(اوج است ولي براي در برابر عظمت حضرت علي نماد بلندي و 
 :اند  كه بر روي حرف قاف قدر او گذاشته

     س43هست ترا فرقدان بر زبـر قاف قـدر        چون دو نقط كان بود الزمه حرف قاف     
روزنـة فرقـدان   ، تقدير براي ديدن مقام رفيع تو ديدگانش را بر لي زيبا ميگويدو در تعلي
  : نهاده است 

            س35، بـر دو روزنة فـرقــدان نـهاد      م رفيع تو ديدگـان        تقـديردر ديـــدن مـقا
  كهكشان)5

  :اند در مقابل اهل زمين صف بسته)كواكب(؛ جنگجويان آسمانصف جنگاوران * 
  س 70كز بهر هيجا بسته انداختران پيوسته در جنگند با اهل زمين       كهكشان آمد صفي 

  

   نتيجه
 سـازد كـه  ياين واقعيت را روشـن م  قصايد مدحي نظام بسامد فراوان كاربرد حسن تعليل در

اي  كه براي هـر پديـده    هنري شاعر براي ستايش ممدوح آن است ةبهترين ابزار ادبي و شيو
مبالغه و غلو استفاده اغراق و  بااز حسن تعليل آميخته  كه علت ادبي و توجيه عقالني ندارد،

  .كند و هر ناممكني را به ياري اين صنعت ممكن سازد
گيري شاعر از اين شگرد بياني كـه   هايي بود از بهره چه در اين مقاله مطرح شد تنها نمونهآن

، حسـن تعليـل در شـعر نظـام     ران قبل و بعد از نظام مقايسه شددر مواردي نيز با شعر شاع
ست و ديوان نظام استرآبادي آكنده از ابياتي است كـه هـر كـدام    محدود به تصاوير فلكي ني

منـاظر   ،نوين) حسن تعليل(گيري از علت سازي او با بهره. اي بديع است تابلويي زيبا و نگاره
بياني و بديع معنوي و لفظي  فنوناستفادة گسترده از . صورتي دگر نقش زده است قديم را ب

ع مدح ، شعرش از تكرار و ابتذال موضوعي مصـون  موجب شده با وجود محدوديت در موضو
  . بماند 
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