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چکیده
مشخصکردن تأثیرپذیریها و تأثیرگذاریها از زمینههای مهم بررسی سبکشناسانۀ اثری ادبی است.
در تاریخ ادبیات ایران هرقدر از عمر شعر فارسی میگذرد این موضوع اهمیّت بیشتری مییابد .حال این
پرسش مطرح است که سخنوران سده نهم تا چه اندازه تحت نفوذ شعرای پیشین بودند و آیا کارشان
تقلید محض از شعرای سبک عراقی و خراسانی بوده یا توانستهاند خود نیز نوآوری کرده و حتی
راهگشای نسلهای بعد از خود باشند؟ این مقاله سعی کرده است به بررسی سه موضوع بپردازد ،نخست
تأثرات نظام استرآبادی از سخنوران پیشین ،سپس تالش او برای رهایی از تقلید و سعی در نوآوری و
سوم ابداعات خاصی که در شاعران پس از او مؤثر بوده است .نظام توانستهاست در قصیدهسرایی به
بزرگانی چون ظهیر ،انوری ،خاقانی و سلمان نزدیک شود و به سیاق آنان قصیدههایی پر طمطراق
بسراید .قسمت مهمی از هنرنمایی او از همین روش مجال بروز یافته است .این آگاهی از ادبیات گذشته
موجب شده است که شاعر برای رهایی از مقلّ دبودن ،دست به نوآوری زند و با وجود اینکه زمینه شعرش
همان مدحگویی است ،در دام تقلید صرف گرفتار نشده و هنرنماییهای شاعرانهاش موجب شده که در
دیوانش تصاویر بدیعی بسیار زیبایی مشاهده کنیم ،آن هم از مضامینی که قرنها شاعران پیشین آنها را
در کوره طبع خویش پروده بودند .در الیهای دیگر از مطالعه دیوان نظام نوآوریهای خاصی را میبینیم
که شاعران بعد از او را متأثر کرده است .استفاده از «اسلوب معادله» یکی از این نوآوریها است که تأثیر
آن بر شاعران سبک هندی به خوبی مشهود است.
کلمات کلیدی :نوآوری نظام استرآبادی ،شاعران سبک خراسانی و عراقی ،زمینههای تأثیرپذیری.
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مقدمه
در مطالعۀ شعر قرن نهم یکی از نکات قابل توجه کثرت شگفتانگیز شعرای این روزگار
است«،در تاریخ حبیب السّیر ،بیش از دویست شاعر و در مجالسالنفایس پانصدوهفتادوچهار
شاعر و در تاریخ نظم و نثر در ایران از بیش از هزار شاعر متعلّق به این دوره نام
بردهشده است.این گروه بزرگ شاعران از میان همۀ طبقات برمیخاستند و معموال اگر از میان
درسخواندگان منتخب ،بیرون آمده بودند ،شاعرانی برگزیده و پیرو سنّت استادان بودند و اگر
صاحب حرفه و پیشهای بودند بیشتر به ذوق و قریحۀ خداداد متّکی بودند تا به کسب ادب از راه
تحصیل و طلب علم در خدمت استاد»(.تاریخ ادبیات در ایران .صفا .ج :9ص)39
به همین دل یل جریان اصلی شعر در قرن نهم به سادگی و روانی تمایل داشت چرا که اکثر
شعرای این دوره در محضر اساتید پیشین تعلیم ندیده بودند و تنها به قریحۀ خود متّکی بودند
ولی تعداد کمی از شاعران نیز به پیروی از قدما به صنایع و تکلّفهای شاعرانه روی میآوردند و
سعی در نکتهسنجی و مضمونآفرینی داشتند ،بیشک یافتن مضامین نو در شعر اداور پیشین
نیز رایج بوده ولی با توجه به گذر زمان و تکرار مضامین ،یافتن اندیشهای تازه و موضوعی
شگرف در این دوره یکی از ضرورتهای شاعری بود ،در قرنهای هفتم و هشتم شاعرانی مثل
خواجو ،سلمان و بهویژه حافظ با نکتهپردازیهای بدیع خود ،شگفتی خوانندگان را برانگیختند و
بی شک سخنسرایی بعد از چنین بزرگانی ،کار آسانی نبود .شاعران این روزگار برای دستیابی به
مراتب واالی هنری به تتبّع و مطالعه در آثار آنان پرداختند«،بعضی به نظیرهگویی بر پیشینیان
پرداختند ،بعضی دیگر به صرافت طبع و بیآنکه تقلید صرف از قدما کنند ،شعر سرودند و
گروهی دیگر راه قصیدهگویان متقدّم را ادامه دادند»(.تاریخ ادبیات در ایران.صفا .ج :9ص)33
سوال تحقیق
)5میزان آشنایی نظامالدین استرآبادی با ادبیات پیشین چه اندازه بوده است؟
)2تا چه اندازه تحت نفوذ شعرای پیشین بوده است؟
)9آیا کار او تقلید محض از شعرای سبک عراقی و خراسانی بوده یا توانستهاست خود نیز
نوآوری نماید؟
)4آیا نظام در شاعران بعد از خود تأثیر گذاشته است؟
ضرورت تحقیق
بررسی تأثیرات و تأثرات شعرا و نویسندگان از همدیگر از مباحث ارزشمند سبکشناسی
است که سیر تطوّر سبکها و اندیشهها را به خوبی نشان میدهد ،در تاریخ ادب فارسی این
موضوع در قرون متأخر ارزش بسیار یافت چرا که شاعران سبک خراسانی الگوی بیانی خاصی
قبل از خود نداشتند ولی در سدههای پسین شاعران و نویسندگان خواه ناخواه زیر نفوذ افکار و
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سبکهای استادان پیشین بودهاند .لذا یافتن سیر تحول فکر و شیوۀ بیان یک شاعر یا شاعران
یک دوره در سده های بعدی نشانگر میزان نفوذ و شیوه تحول سبک اندیشه و بیان در ادوار
تاریخ ادبیات است.
پیشینه تحقیق
تاکنون در مورد این شاعر و تأثیرات و تأثرات او پژوهشی صورت نگرفته است ،این مقاله سعی-
کرده برای نخستین بار میزان تأثر نظام را از شعرای پیشین نشان دهد و تأکید دارد که نظام
صرفا شاعری مقلّد نیست و ضمن آگاهی از ادبیات گذشته پارسی ،تالش کرده است تا مضمون-
آفرینی نماید .حتی به سراغ مفاهیمی رفته است که شعرای توانمندی مثل خاقانی و انوری و
سلمان ساوجی بارها به کار بردهاند و نظام نشان داده است که میتواند همان مفاهیم را به
صورت های بسیار متنوعی بیان نماید و خود را از مقلّد محض بودن برهاند ،در الیهای دیگر این
موضوع نمایانده شده است که نظام از پیشروان سبکی است که بعدها به هندی مشهور شد.
کاربرد گسترده اسلوب معادله یکی از ویژگیهای سبکی اوست که شاعران نسل بعد این روش
را محور اصلی هنرنمایی خود قرار دادند.
شیوه تحقیق
روش پژوهش نظری بوده و با مطالعه در دیوان نظام و شعرای بزرگ پیش از او و همچین
شعرای مطرح بعد از وی میزان تأثیرات و تأثرات جمعآوری و بررسی شده است.
معرفی اجمالی نظامالدین

استرآبادی6

نظامالدینبن حسین بن مجدالدین استرآبادی از شاعران سدۀ نه و اوایل سدۀ ده هجری
قمری است(.دیباچه نسخۀخطی«دستور معمّا»)2در تذکرهها از او با عناوین موالنا
نظامالدیناسترآبادی و نظام معمّایی و نظام استرآبادی یاد شده است.
نظام تحت الشعاع اوضاع ادبی روزگار خود به معمّاگویی گرایش یافت و به نظام معمّایی
مشهور شد و رسالهای نیز با عنوان«دستور معما» نوشت ولی با ظهور امیرحسین معمّایی ،نظام
و دیگران سپر افکندند ،9بعد از آن به قصیدهسرایی متمایل شد .او مدتی در هرات،مرکز سیاسی
و ادبی روزگار ،در خدمت سلطانحسینمیرزا معروف به سلطان حسینبایقرا بود و به وزیر
 -1برای اطالعات بیشبر رجوع شود به فصلنامه بهار ادب -سال هفتم-شماره دوم-تابستان-39شماره پی در
پی -42مقالۀ شانزدهم:معرفی نظام الدین استرآبادی و سبک شعر او.
 -2دستور معما که رسالهای است در آموزش فنون ّ
معما که نسخههای آن به شمارۀ(44ج)و()555در کتابخانه و مرکز
اسناد دانشگاه تهران موجود است(.فهرست کتابخانه دانشکده الهیات دانشگاه تهران ،ج،1ص )151
 -3در نسخۀ خطی 4112/1کتابخانة ملی برگ های  422تا  422نوشتهایست به نثر از زبان نظام که این
موضوع را کامل توضیح داده است.
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دانشمند و ادیب او امیرعلیشیر متخلّص به«نوایی»ارادت ویژهای داشت.مدّتی بعد به زادگاهش
بازگشت،عالوه بر مدح حاکمان استرآباد که راهی برای گذران زندگی بود به منقبتگویی پیامبر
و اهل بیت روی آورد و در این شیوه از دیگران پیشیگرفت و چنان نامآور شد که بیشتر
تذکرهها،او را شاعری معرفی می کنند که تنها به مدح اهل بیت پرداخته و جز آن شعری
نگفتهاست.5در اواخر عمر،تنها به این نوع از شعر بسنده کرد.در سال 359ق مثنوی حماسی
دینی سرود به نام «سعادت نامه»2که موضوع آن زندگی پیامبر و مبارزات اوست« .سلیمان و
بلقیس»مثنوی دیگری است که نسخههای آن حفظ نشده است ،نظام الدین استرآبادی در
سال321ق در استرآباد روی در نقاب خاک کشید.
نظام،شاعری قصیدهسرا است که توانستهاست در این کار،مهارت کافی بهدستآورد و با مطالعۀ
اشعار قصیده سرایان بزرگی مثل خاقانی،سلمان،کمال الدیناصفهانی،انوری و ...سعیکرده خود
را به سطح بیانی و قدرت شاعری آنها نزدیک کند،لذا در جایجای دیوان او به نام اساتید
پیشین برمیخوریم که شاعر یا خود را با آنها مقایسه میکند و یا این که به استقبال از آنان
شعری سروده و یا بیتی از آنها تضمینکردهاست.گاهی نیز به نوعی شعر آنها نقد و
دستهبندی میکند،خاقانی را در زمرۀ عارفان معنوی قرار میدهد و شعر ظهیر و انوری را برای
سخنرانی مناسب میبیند.کمالالدین اصفهانی مشهور به خلّاقالمعانی را معنیانگیز سپاهانی
مینامد،خواجو را به داشتن عبارات فصیح میستاید و امیرخسرو را سخندان معرفی میکند:
تا شوی از خیل خاصان،صدق سلمانی خوشاست
عارفـان معنـوی را طـرز خـاقـانی خــوش اسـت
کـین روش نزدیک دانا در سخنرانی خوش اسـت
گـفته هـای معنی انگــیز سپاهـانـی خوش اسـت
دُرّ دُرج دلکـش خواجوی کـرمانی خـوش اسـت
بر سریر کـشور معـنی،سخندانـی خــوش اسـت

فـارسـی سنـجـی،نظـام امّـا بـه درگــاه نبـی
هـرکـسی نـوعی دهـد قـانـون طـراز نظــم را
فـرقــه ای شعـر ظهیـر و انـوری آرنـد پــیش
پیش بعضی از سخنسنجان ز معنیهای خاص
نزد جمعـی دیگـر از لطـف عـبارات فـصـیــح
لیـک بر قــانون خسرو،هـر کــه دارد قــدرتی

)1در تذکرة هفت اقلیم میخوانیم«:و او به غیر مدح اهل بیت شعری نگفته،به ترّهات اهل دنیا زبان نیالوده
(»...هفت اقلیم ،رازی،ج : 3ص)101
)2مثنوی سعادتنامه،بر وزن خسرو و شیرین(مفاعیلن مفاعیلن فعولن)هزج مسدس مقصور محذوف که موضوع
آن زندگی حضرت محمد و جنگهای او است و بیانی حماسی دارد،حدود دههزار بیت که نسخهای از آن به
شماره()3462در کتابخانۀمرکزی دانشگاه تهران موجوداست(.فهرست نسخ دانشگاه تهران:صص2464و )2461
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گویا میخواهد آگاهی را خود از ادبیات گذشته به خواننده،اعالمکند و ما را نیز در مقام
قیاس قرار دهد تا شعر او را با قصیدهگویان مشهوری مثل انوری و دیگران بسنجیم و او را
در زمرۀ این بزرگان بدانیم،با فروتنی تمام در جای دیگر اعترافمیکند که بعد انوری و
سلمان،قصیده گفتن دشوار است:
زِ انوری چیزی کـه مخفی مانده،سلمان،یافته
من ازین معدن چه یابم زانکه در اطـراف او
نظام،منقبتسرای اهل بیت است و با این دیدگاه از شاعران پیشین انتقاد میکند که چرا همۀ
عمر به مدح ناکسان پرداختهاند و همانند او به منقبتگویی نپرداخته اند،به ظهیر و انوری
اعتراض میکند که در پیری نیز مداحی کردهاند ،در قصیده  124خطاب به حضرت
علی«ع»میگوید:
تا دم واپـسـین بـود الیــق گـنگــی و کـــری
حصرکــند بـه مـدحتـت،شیـوۀ نظـم گــستری
بهر مدیح ناکـسـان هــمچو « ظهیـر و انـوری»

آن که نساخت ورد خود،گفتو شنـید مـدحتت
داد دهــا نظـام را داعـیـه آن کــه بعـد از ایـن
نی کــه تمام عمر خود صرف کند به گوشـه ای

در این مقاله تأثیرپذیریهای شاعر در گروه های زیر دستهبندی شدهاست:
الف)استقبال

ب)تضمین

ج)برگرفتن واژه یا اصطالح

د)اشتراک مضمون

در ادامه ،ضمن بررسی این موضوعات برای هر مورد مثالهایی آوردهمیشود.
الف) استقبال
* استقبال از خاقانی شروانی
نظام قصیدهای دارد در توحید و منقبت پیامبر و مدح ائمه به مطلع:
اوّل بـــیابتـــدا ،آخــــــر بـــیانتـــــها
هسـت بـه کـون و مکـان،اوّل و آخر،خـدا
که آن را به استقبال از قصیدۀ توحیدی خاقانی(قصیدۀ نخست)در همان وزن و قافیه سروده و
در بیت هشتم،دو مصراع از اشعار او را تضمین کردهاست:
بـــاجســتـــان ملــوک،تــــاجده انـبـیـــا»5
«هـــادی مهـــدیغـالم،صـــادق امّـــیکــالم
مطلع قصیدۀ خاقانی چنین است:
*استقبال از خاقانی و سلمان ساوجی
قصیدۀشمارۀ33نظام در مدح امیرعلیشیر با مطلع زیر شروع میشود:
کـــه بــاش برحــذر از چــراِ ازرقِ زرّاق»
«رسـد بـه گــوش ز سکّان عــرصۀ آفـــاق

 -1در بخش تضمین بیشتر توضیح می دهیم.
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در دیوان خاقانی و سلمان یک قصیده با این وزن و قافیه وجود دارد،به احتمال زیاد نظام این
قصیده را به تاثیر از این دو سروده است مطلع قصیدۀ سلمان که در مدح سلطان اویس،سروده
چنین است:
همـــی کننـــد نـــدا در ممالـــک آفـــاق
مبشّــــران ســــعادت بــــرین بلنــــد رواق
و مطلع قصیدۀ خاقانی که در مدح فخرالدین شروانشاه منوچهر سروده،چنین است:
چهــار طبــع مخالف،شــدند جفــت و فــاق
ز عـدل شاه کــه زد پنـج نـوبــه در آفــاق
(دیوانص)294
ب)تضمین
* ظهیر فاریابی
نظام در قصیدۀ شمارۀ  33بیت 44میگوید:
دو بیــــت از سـخـــنان«ظهـــــیر»مـــیآرم
«اگــر ز پـــای درآیـــد زمـــانه،باکی نیـــست
«ز نظـم،جـــاه تـــرا هیــــم در نمـــیبایـــد

کــه هستَمَـش ز سر صدق کمترینه وشـاق
تو شاد،زی که درستاست دولتـت را سـاق»
چـنان کـه نظـم مــرا از جـزالت و اغـالق»

این دو بیت از قصیدۀ ظهیر در مدح اتابک نصرتالدین است،در دیوان ظهیر این دو بیت
متوالی نیستند(،دیوان ص539و)531
* خاقانی
نظام در قصیدۀ نخست دو مصراع از اشعار خاقانی را به این صورت تضمین کرده:
بـــاجســتـــان ملــوک،تــــاجده انـبـیـــا»
«هـــادی مهـــدیغـالم،صـــادق امّـــیکــالم
در واقع این بیت برگرفته از دو بیت خاقانی است از قصیدۀ«منطقالطیر»:
خســرو هشــم بهشت،شــحنۀ چــارم کـــتاب
«هــادی مهــدی غالم،امــی صــادق کــالم
کــز در او یافــت عقــل،خ امــان از عقــاب»
بــــاج سـتــــان مـلـوک،تــــاج ده انبــــیا
(دیوان ص )44
نظام دو مصراع از دو بیت برگرفته و در یک مصراع قرار داده و ترکیب «امّی صادق کالم»را
به«صادق امّیکالم» تغییرداده است ولی اشارهای به نام خاقانی در آن نیست.
* سلمان ساوجی
در قصیدۀ شمارۀ524بیت سیوسه میگوید:
دو مصـرع از سخـنــانِ سخنــوری بشـــنو
«به خاک پای تـو کـه آب حیـات ازو بچکـد

کــــه در زمانه عـلَم شـد بـه نغـز گفتـاری
اگــر مـسـوّدۀ شـعــر مـــن بـیـفــشاری»

ج
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این بیت از قصیدۀ سلمان ساوجی است در مدح سلطان اویس،به مطلع:
بیـــا و در قـــدح افکـــن شـــراب گلنـــاری»
«دمیــد گــرد لــب جــوی خــ زنگــاری
(دیوان ص ،229قصیدۀ)594
* انوری
در قصیدۀ14بیت49میگوید:
در خورد توست آن که حکیم انوری گذاشت
«کــای کـاینـات را بـه وجـود تـو افتـخــار

بر صـفحـۀ زمـانــه ز کــلک سخــنگــذار
وی پیـش از آفرینــش و کـم ز آفریدگــار»

این بیت،مطلع دوم قصیدهای است که انوری در مدح ناصرالدین ابوالفتح طاهر سروده
است به مطلع:
هـــر روز عیـــد بـــاد بـــه تأییـــد کردگـــار

دی بامــداد عیــد کــه بــر صــدر روزگــار

همچنین مصراع نخست آن«کــای کـاینـات را بـه وجـود تـو افتـخــار»در کلیات عبیدزاکانی
دو بار تکرار شده است یک بار به صورت«مقصود کاینات وجود شریف تست

ای کاینات را به

وجود تو افتخار»که در مدح سلطان اویس جالیری گفتهاستو بار دیگر مقطع قصیدهایست در
مدح ابواسحاقاینجو و تحنیت وزارتعمیدالملک:
تــا از فلــــک بتابــد اجـــــرام مســتنیر

تــا چــرا تیــز گــرد کنــد بــر مــدر مــدار

بـــادا وجـــود قدســـیت ایمـــن ز حادثـــات

«ای کاینــــات را بوجــــود تــــو افتخــــار»

ج

* حافظ
در قطعۀ24بیت4میگوید:
بـسـی مـلـولـم ازین شــهر،عــــازم سفـــرم
بـه حسـب حـال مـن این بیت حافـظ شیــراز
«تو دست گـیر شو،ای خضر پی خجسته که من

بـه همدمی سه چـهاری که جمع یاراننـد
شنـو کـه مـردم خـوش طبع،غمگسـارانند
پـیـاده مـی روم و همـرهــان سوارانــند»
(غزل)531

ج) تشابه مضمونی

* خاقانی ،سنایی
در قصیدۀ شمارۀ 4به مطلع
نگرفتــه اســت ملــک عـــدم را کـــسی ز مــا
گـــر عـرصـــۀ وجـــود ستـــاند ز مـــا فـــنا
که موضوع آن توحید،نعت پیامبر و مدح امام علی«ع»است،با توجه به«ال»در کلمۀ «الاله
االاهلل»این تصاویر را ساخته است:
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لب بـاز کــــرده اسـت پــی نفــی ماســوا
بنگــر بــه شکـــل ال کــه در اثبــات وحــدتش
یکســـر فـــرو شـــود بــــه دم الدهــــای ال
هـــژده هـــزار صــنف ز اصنـــاف کـــائنات
بــاالی آن گــــشاده دهـــن ال چـــو الدهـــا
تـوحیـــد ذوالجـــالل بـــود گــــنج الیــزال
که شباهت بسیار دارد به ابیات خاقانی در قصیدۀ شمارۀ.2
ال در چهــار بالـــش وحــدت کـــشد تــو را
ای پــنج نـوبـــه کــوفـــته در دار ملــک ال
هـــژده هــزار عـالـــم ازیـــن ســـوی ال،رهــا
جوالنگــه تــو زان ســوی الّاســت گــر کنـــی
از تـیــــه ال بـــه مـــنزل الّـــا الـله،انـــدر آ
از عشق ساز بدرقه پـس هـم بـه نـور عشـق
دنـدانــــۀ کلیـــد ابـــد دان،دو حـــرف ال
دروازۀ ســرای ازل دان ســه حــرف عشــق
دین،گـنج خــانۀ حــق و ال شـکل الدهـا ...
بی حــاجبی ال بـه در دیـن مـرو کـه هسـت
(دیوان ص)9
* حافظ
قصیدۀ1بیت23
دل از ریاضـت پیوسـته یافـت نـور و صـفا
بـه جـوف ایـن کُـرۀ آبگـون شیشـه مثـال
درون صومعــــۀ شیـــشه  ،اربعــین  ،صــهبا
صـفـــا نیـافـــته تـــا آن کـــه برنـــیاورده
یاد آور این ابیات حافظ است:
« سـحـرگــــه رهـــروی در سـرزمیـنـــی
کــه ای صــوفی شــراب آن گــه شــود صــاف

همـــیگـفـــت ایـــن معـمّـــا بــا قـرینـــی
کـــــه در شـیــش ــه بــرآرد اربـعـی ــنی»...
(غزل)499

* خیام
در قصیده  4بیت9میگوید:
آهسته نـهْ به خـاک  ،قـدم زانکـه مـیدهـد

از قبــر خاکـــیان خبـــری هـــر نشــان پـــا

یاد آور مضمون بعضی از رباعی های خیام است از جمله:
گــویی ز لـب فرشتــهخــویی رسـته اســت
هر سبزه کــه برکنـار جـویی رسـته اسـت
پا بـر سـر ســبزه تـا بــه خـــواری ننــهی

کان سبزه ز خـاک اللـه رویـی رسـته اسـت
(رباعی)49

****
ای کــــاش حــیـــات را بـقـایـــی بــودی
کــــی از دگــــران بـــه مــا رســیدی نوبـــت
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یـــا عـلّـــت مـــــرگ را دوایــــی بـــودی
در طبـــع جـهـــان اگـــــر وفـایـــی بــودی
(رباعی )99

* مولوی
در قصیده شماره یازده میخوانیم:
بس کز خیال زلـف تـو پـیچم بـه خویشـتن
تـا کــی بــه بــزم هـجــر تــو ای شــمع

کوته شده است رشتۀ صـبرم ز پـیم و تــاب
گاهی چو چنگ ناله کنم گـاه چـــون ربـاب

که یاد آور این بیت حضرت موالنا است در دیوان کبیر:
گـــــاه چنگــــم گــــاه تــــارم روز و شــب
تــا کــــه عشـقـــت مطـربـــی آغــــاز کـــرد
تـــا ب ــه گــــردون زیــر و زارم روز و شــب...
مــــیزنــی تــو زخمـــــه و بـ ــر مــــیرود
(غزل)942
* اوحدی مراغی
قصیده94بیت24
تا کشـد دیـوار قَـدرت بـر فلک،خاکسـترش

ریختــه از کـــهکشان،معمار صــنع الیــزال

قبل از آنکه بنایی بسازند با خاکستر،طرح اصلی را بر روی زمین مشخص میکردند،کهکشان
همان خاکستری است که معمار صنع ازل بر آسمان ریخته تا دیوار کاا قدر امام علی«ع»را بر
فلک بنا کند:
«اوحدی»در مثنوی«جام جم»نزدیک به این مضمون میگوید:سپهر برای عمارت سرای تو از
آسمان به برج ثور گم برده و کهکشان اثر آن است:
از ره کهکشـــــان کشـــــیده بـــــه ثـــــور
گــــم بــــام تــــو نُــــه ســــپهر بــــه دور
(جام جم اوحدی ،ص24صفت سرای معمور)
د) شباهتهای لفظی و بیانی(کلمات و ترکیبهای یکسان،آرایههای مشابه)

* خاقانی
در قصیدۀ 91بیت23خطاب به حضرت علی«ع»میگوید:
شامگاه جنگ،گردون،اسب ابلق تو شد و سرنوشت از کهکشان جالجلی بر پای او بست(.تشبیه
کهکشان به جالجل)
تقدیر بسته بـر وی از کهکــشان جـالجــل
گردون بـه شـام هیجـا شـد ابلــق مصـافت
خاقانی در بیت زیر ستاره را به«جالجل کمر فلک»تشبیه کرده است:
که بر کمرگه گردون جالجـل اسـت صـواب
ستاره بـین کـه فلـک را جالجـلِ کمراسـت
(دیوان ص)43
* نظامی
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نظام در قصیدۀ551بیت91در وصف عل«ع»میگوید:
خورشید،دلو چاه کوی رفعت توست و چرخۀ دوالب آن،چرا گردان است.
چرخــۀ دوالب دور از چــرا گــردان یافتــه
چاه کـوی رفعتـت را دلـو زرّیـن اسـت مهـر
تشبیه آفتاب به دلو را در«شرفنامه نظامی»میبینیم:
بـــه مـــاهی گـــرفتن ســـوی حـــوض آب
بــــرون رفــــت از چــــاه  ،دلــ ـوِ آفتــــاب
(شرفنامهص549بیت)9314
* منوچهری دامغانی
در قصیده2بیت1میگوید:
گشا چشم خرد ،وز ماه نو تحت الحنک بنگـر

که تاج از تارک گردون رباید باد ایـن صـحرا

گردون،ماه نو را مانند تحتالحنکی به زیر گلو بسته است،زیرا تندباد روزگار چنان شدید است
که تاج از تارک گردون نیز میرباید .در قصیده 94بیت53خطاب به حضرت علی«ع»میگوید:
بس که از سعی تو گردون  ،شرع را کرد امتثال
بسته همچون زاهدان از ماه نو تحت الحنک
«منوچهری دامغانی» ترکیب«تحت الحنک»را در توصیف«طوق کبک»چنین به کار برده است:
مسـألـه خوانَد تا بگــذرد از شــب ســه یکــی
پیــرهـن دارد زیـن طــالـب علـمـانــه یکــی
(دیوان ،مسم نهم ص)599

کبک چون طالب علم است و درین نیست شکی
بستــه زیـــر گـــلو از غـالیـــه تحـــت الحنکـــی

* عطار
در مطلع ترکیب بند شماره یک میخوانیم:
چو بـاز صـبح ز صـحرای خـاوران برخاسـت
بـه یک نفس بنشست از دمیــدنِ دمِ صـبح

به هر طرف ز خروس سـحر فغـان برخاسـت
هر آن حباب کزین بحر بی کـران برخاسـت

که از نظر مضونی و قافیه و ردیف به این ابیات عطار شباهت دارد:
نالــــــه از طـــــاق آســمـــان برخـــاست
چـــون ز مـــرغ سـحـــر فـغـــان برخـــاست
آتـشــــی از هــمـــه جــهـــان برخـــاست
صـبـح چــــون در دمـــید از پـس کـــوه
(دیوان عطار غزل )21
* انوری
در ترکیب بند شماره یک بیت 19چنین میگوید:
بوَد رضـا و خـالف تو،اصـل کـــون و فسـاد
ب ـوَد صـــالح و ســداد تو،زیــب دانــش و داد
که به این ابیات انوری شبیه است:
نهــد رضــا و خالفش،اســاس ک ــون و فســاد

دهــد عتــاب و نوازش،نشــان خــوف و رجــا
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چــــه بــود فـایــده در عقــــد آدم و حــوا
(دیوان ص)15

اگــر نــــه واســطۀ عقــد عـالــم او بــودی

آنچه تا اینجا گفته شد نمونه هایی بود از تأثیرات شعرای پیشین بر نظام .این مطلب بیانگر
آگاهی و تسل شاعر بر بزرگان پیش از خود است ،نظام با اشراف بر ادبیات پیشین و بهرهگیری
از تخیّل قدرتمند خود دست به ابداع زده و تصاویر بدیعی و بیانی بسیار زیبایی آفریده است.
یکی از هنرهای وی ساختن تصویر بدیع از موضوعی است که قرنها دستفرسود شعرای بزرگ
بوده است ،در اینجا نمونههایی بررسی میشود که مربوط به روشنان فلکی است و شعرای
پیشین بویژه خاقانی و انوری در آن داد سخن دادهاند .همچنین نمونههایی ارائه میشود که
نشانگر تأثیرگذاری او برشاعران بعدی است5.
 )5تصویرسازی با آسمان
* جام نگون ؛ روزگار در بزم محبت امام علی (ع) بادۀ مهر را الجرعه سر کشیده و جام را نگون
انداخته است:
الجرعه خـورده بـاده  ،نگونسـار کـرده جـام
گــردون مگــو،کـــه دَور بــه بـــزم محبــتش
* قلعۀ قلعی ؛ علی(ع) اگر به روز کین اسب بتازد قلعۀ قلعی وش گردون از جا کنده می شود:
قـــلعه قلعــی وشِ گــردونِ خضــرا انقــالع
گر شوی یکدل به کین  ،یابد ز سـم دُلـدلت
قصیده39بیت51
*حقـۀ مینا
کـــه ز ســر ،مهــره دریــن حقــۀ مینــا یــابی
حقه باز است جهان ،منکـر این چـون باشـی
قصیده559بیت94
 )2تصویر سازی با کهکشان
*) صف جنگاور ان آسمان ؛ کهکشان لشکری است از جنگجویان آسمان(کواکب) که در مقابل
اهل زمین صف بسته اند :
کهکشان آمد صفی کز بهر هیجـا بسـته انـد
اختران پیوسـته در جنگنـد بـا اهـل زمـین
قصیده 49بیت2

 -1برای نمونههای بیشتر رجوع شود به فصلنامه بهار ادب -سال ششم-شماره اول-بهار-34شماره پي در
پي -13مقاله هفتم :بهره گیري نظام الدین استر آبادي از حسن تعلیل در تصویرسازي با عناصر فلکي.
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* نشان خاکستری ؛ قبل از آنکه بنایی بسازند با خاکستر طرح اصلی را بر روی زمین
مشخص می کردند کهکشان همان خاکستری است که معمار صنع ازل بر آسمان ریخته تا
دیوار قدر امام علی (ع) را بر فلک بنا کند:
ریخته از کهکشان  ،معــمار صـنع الیـــزال
تا کشد دیوار قَـدرت بـر فلـک  ،خاکسـترش
قصیده94بیت24
 )9تصویرسازی با غروب
) 5تغزل یکی از قصاید را تا بیت تخلّص می بینیم .موضوع وصف غروب و آغاز شب است در هر
بیت تصویری بدیع و تابلویی نگارین نقش خورده است که باید آن را دید چرا که شعر از حالت
یک بعدی و خطی خود دور شده و مفهومی چند بعدی آفریده است که در ذهن نقش می بندد:
زورق زرین طناب (خورشید) در گرداب فلک غرق می شود و در میان امواج تاریک شب
حباب ستاره ها دیده می شود  ،دهر از هجر مهر ،سیاهپوش می شود ،شاهد روز نقاب مشکین
شب را به چهره میزند  ،شمع جهان تاب میمیرد و دود آن(شب)به چرا میرود .اشک(شهاب) از
چشم فلک میریزد  ،ترک روز (خورشید) اول شب به خواب میرود چرا که ساغری(هالل) از
عقیق مذاب(شفق)به سرکشیده است.
سطل طالیی(خورشید) از گردش روزگار بازهم در آب فرو می رود و دستۀ نقره ای(هالل)
آن از آب بیرون می ماند ،روزگار برای راندن مگسان (ستاره ها) آستین (کهکشان) می افشاند و
شهپر زرّین ذباب(هالل) در شهد شفق برجای می ماند  ،از هر سو برای تماشای زیباروی
شب(ماه) ،چشم ها (ستارگان) باز می شود و او خود را از دیده ها نهان می کند،آسمان که
شراب شفق را نوشیده اینک در حال سرمستی رازهایش (ستارگان)برمال می شود  ،لشکریان
شب می رسند و آسمان از ترس غارت آنان مشربۀ لعل( خورشید) را در زیر خاک نهان می
کند ،تیغ زن ملک روز سر خود را نهان می کند گویا از غضب بوتراب(علی ع) هراسیده است.
غرقه شد از مـوج آن خاسـت ز هـر سـو حبـاب
قصیده54
روز شـد از زلف شـب گــلرا مشکیــن نقــاب
اشک بـه رخســاره اش گشـت دوان از شهــاب
داشـت بـه سر ساغری پــر ز عـقـیــق مــذاب
گشـت نمایـان همیـن دسـتــۀ ســیمین ز آب
مـانـد بـه شـهـد شـفــق شـهپر زرّیـن ذبــاب
گلــراِ این جلـوه گــه کـرد ز غــــیر اجتنـاب
راز نهانی کـــه داشـت سـاخت عیـان از شـراب
کـــرد نهـان زیـــر خـاک مشـربۀ لعــل نــاب
داشت هــــراسی مــگر از غضـب بـــو تــراب

دی چــو بــه گــرداب چــرا ،زورق زرّیــن طنــاب
دهر شــد از هــجر مــهر مـاتــمیِ تـیــره روز
شمع جـهان تـاب مُـرد ،دود برآمـد بــه چـرا
رفــت فــرو تُــرک روز اول شــب ،کـــــز هـــالل
بــاز نهــان شـــد درآب ســـطل زر از دُور چـــرا
بــرمگس از کـهکـــشان دَور فـــشاند آســـــتین
بهر نظاره شـد از هـــر طرفــــی دیــــده بـاز
شـد ز شـــراب شـفـــق روی هــوا اللـه گـون
لشکر شب در رسیــد از پـــی حفـظ ،آســمان
ســـاخت ســـرخود نهـان ،تیـغ زنِ مُــلک روز
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)4تصویرسازی با هالل ماه نو
شاعر با استفاده از حسن تعلیل تعابیر بدیعی از این پدیده ساخته است گویی هرگاه که به
آسمان می نگرد آن را به شکلی دیگر می بیند  ،چند بیت از تغزل یک قصیده :
ز فـــرق شـاهـــد رعنــا عیــان ز گوشــۀ بــام
گـــهی چنانکـــه بــود گوشـــۀ عصـــابۀ زر
قصیده32
که ماهی است به مـأوای تنـگ کـرده مُقـام
گـــهی خمیــده دریــن بحــر نیلگــون گفتــی
هنـــوز ناشـــده آغــــاز را ،قـــرین ،انجــام
گـــهی چـــو دورۀ پرگــار کــان بــود دایـــر
کـه مدتی ننمـوده بــه کـــار رنـگ ،اقـدام
چــو پــنج نــاخنِ آن رنــگ رز نمــودی گــاه
ز سیمِ حـلْ شـده مرقـوم گشـته دامـن الم
گهــی بــه صــفحۀ ســیمابگون همــی گفتــی
تعابیر دیگر از هالل
* لب حوری بهشتی
کند ظاهر ،شبانگه ماه نو را در شـفق ،گـویی

که با شیر و شـکرآلوده در جنّـت لـب حـورا
قصیده 2بیت43

* دستۀ مینای خضرا
بهــر دســت ســاقیان بــزم عرفــان از هـــالل

دستۀ سیمین برین مینای خضـرا بسـته انـد
قصیده49بیت24

 )1هاله ماه
* گرد عنبر سارا
وآن که از جـاروب فرّاشـان صـحن مرقـدش

بــر عــذار مــاه گــــرد عنبــر ســارا نشســت
قصیده25بیت54

* گریبان ماه
در هالــه  ،مــه بــدر ،بَــرد ســر بــه گریبــان

گویــا کــه کنــد مــدحِ شـــهنشاه  ،تخیّــل
قصیده93بیت9

 )1بدر
* نان تنور فلک
اگـر نه لطف تو آبی زدی برآتش قهر

درین تنور نمی مانْـد قرص ماه عجین
قصیده541بیت94

* درم ناسره
نیست مه منخسف از دَور که در کورۀ چـرا

درم نـــاسره را قــــهر تــو آذر شــده اســت
قصیده21بیت24

)3ستارگان
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* دندان گردون ؛ در ابیات زیر با حسن تعلیل های جالبی از این موضوع بهره گرفته است :
گــهی بر تاج کیخسرو گهی بر مسند دارا
شود دندان گردون هر شبی ظاهر که می خندد
قصیده2بیت9
گـــره ز کــار فــرو بستـۀ کـسی نگشـاد
سپـهر بـا همـه دندان اختـــران  ،هـــرگــــز
قصیده94بیت4
ز حـرص طعمـۀ خـوانت بــرآورد دنـدان
عـجـوز چـرا چـو طفل رضیع هــر سـر شـب
ترکیببند5بیت541
دنــدان چـرا را کــند افـیـون شب تبـاه
جـز تو گــره گـشا نسزد  ،زان بـه وقـت صـبح
قصیده552بیت29
دنـدان زال چـرا فــرو ریخــت از دهـان
از دُورِ عمــرْکـــاه دریـــن تنگـــــنای غـــم
قصیده33بیت3
 )9شهاب
* رشته های کارگاه بافندگی تقدیر
شبانگه تا سحرگاهان بـراین زنگـارگون دیبـا
دَوانــد رشــتۀ پــود شــهاب ،اســتاد تقــدیرش
قصیده 2بیت43
*خ بطالن که دبیر فلک بر احکام میکشد :
کـــشد دبیــــر قضــا از شــهاب بـــر احکـــام
به حکم توسـت کـه افـالک را خـ بطـالن
قصیده 32بیت19
 )3کیوان
* کوتوال فلک ؛
به کـوتـوالــی بنشسته پیــرِ کـیـوان نام
بر اوج کنگرۀ این قالع قلـعی رنگ
قصیده 32بیت25
* هندو ؛
از پی حفـظ ،بـرو هـــندوی کــیوان باشـد
پیــل گــردون کـــه بــود بــارگی مطــبخ تــو
قصیده 99بیت29
 )54فرقدان؛ نماد بلندی و اوج است در دو بیت زیر این تعبیر را به شکلی دیگر می بینیم .
چون دو نقـ کـان بـود الزمـه حـرف قـاف
هســت تــرا فرقــدان بــر زبـــر قــاف قـــدر
قصیده 31بیت21
تقـــدیر ،بـــر دو روزنــه فـرقــــدان نـــهاد
در دیـــــدن مـــقام رفیــع تــو دیدگـــان
قصیده 95بیت21
)55کسوف
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*داغ الله؛
گهی از انکساف آثـار ِقــهرِ دهــرْ فرسـایَش

سیه سازد دل خور ،چـون درون اللـۀ حمـرا
قصیده 2بیت41

*سیاهی مهر نگین؛
نکـــرده اســـت کســـوف آفــــتاب را تیـــره

کـه بهر مُهـر ســیه کـرده خـادم تـو نگـین
قصیده 541بیت92

 )52خسوف
*سیاهی اثر مشت ؛ ماه شبی خواست که در بارگاه علی (ع) وارد شود مشتی از دربان علی(ع)
را خورد و رویش سیاه شد:
آن ســیاهی برعــذار از مشــت دربــان یافتــه
خواست مـه تا سر زنـد در بارگـاه تـو شـبی
قصیده 551بیت22
)59شفق
* خون خلق؛ شفق بیانگر این نکته است که خون خلق دامن گیر گردون شده است :
که خون خلق عـالم جمله دامنگیر گردون است
شفق بر دامن گردون بود هـر شام تا دانی
قطعه3بیت9
*گریۀ مالیک ؛ سرخی شفق گواه این مطلب است که فرشتگان در سوگ شهدای کربال خون می گریند:

بـــر گریـــۀ مالیکــه ،خــون شــفق گواســت
قصیده 24بیت2

زیــن درد ســاکنان فلــک در مصــیبت انــد
 )54صبح  ،سحر
*دهقان؛
دهقان صبح سنبل مشکین شب دُرود

از کـــشت زار گـــیتی و افـشـــاند زعفـــران
قصیده 33بیت9

* سپیداب؛
مشّــاطۀ ســحر بــــه ســـپیداب صبحـــدم

بـــرد از را عـــروس جهـــان خـال عنبــرین
قصیده 543بیت2
با سپیـداب سـحر بِـزْدود آن خـال از عــذار
شاهد گیتی که بر رخساره بودش خال شـب
قصیده 19بیت1
 )51طلوع تغزل هشت قصیده در دیوان نظام وصف طلوع است چند بیت را می بینیم :
* خون دماغ شدن افق شرق(رعاف)؛
بینــی کهســار شــرق بــود بــه رنــج رعــاف
دامن صحرای چین گشت پر از خـون ،مگـر
قصیده 31بیت9
*بچهانداختن شب آبستن
جنین خاوری آلوده با خـون از شـب حُبلـی
گهی افتد ز هول هیبـتش در عرصـۀ مشـرق
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قصیده 2بیت44
 )51خورشید
* تکمۀ زر ؛
چاک کن جیب غـم از سـاغر زرّیـن صـبوح

کـــه گـــریبان افـــق تکمــۀ زر پیــدا کــرد
قصیده 93بیت1
تشبیه خورشید به «تکمه زر»را در این بیت ادیب الممالک فراهانی می بینیم :
از آن ســپس کــه گریبــان چــرا کــرده رفــو
نشــــانده مهــــرش از آفتــــاب تکمــــه زر
(دیوان ص )931
* دلو طالیی ؛
چرخــۀ دوالب دور از چــرا گــردان یافتــه
چاه کـوی رفعتـت را دلـو زرّیـن اسـت مهـر
قصیده 551بیت91
* ید بیضای موسای چرا ؛
موســی چـــرا را یــد بیضـــا ز آســـتین
چون در سـحر پدیـد شـد از صـبح راسـتین
قصیده 543بیت5
در نمونه های زیر شواهدی آورده میشود که نشان از تأثیرگذاری نظام بر شاعران بعد از خود
است:
)5محتشم کاشانی
بــرد از را عــروس جهــان خــال عنبــرین
مشّـــاطۀ ســـحر بـــه ســـپیداب صبحــــدم
قصیده 543بیت2
بــا ســپیداب ســحر بـزْدود آن خــال از عــذار
شاهد گیتی که بر رخساره بودش خال شـب
قصیده 19بیت1
محتشم کاشانی در قصیده توحیدیه خود در شانزده بیت طلوع را به تصویر کشیده است که
مضامین آن شبیه به تغزل های نظام است از جمله این بیت :
کــه بُــرد دزد ســحر خــال شــب ز روی هــوا
هــزار چشــم ز انجــم گشــوده بــود هنــوز
( دیوان محتشم ص) 521
)2صائب
گردون ز مـاه یـک شـبه اش داد بـرگ کـاه
چشــم شــهاب دوش ز شــوق تــو مــی پریــد
قصیده 552بیت4
چســبیده بــر وی از مـــه نـــو پرکــاه شــد
زیـــن غــم پریــد چشــم فلــک ســالها از آن
ترکیببند 1بیت11
باور براین بوده است که برگ کاه آرام بخش چشمی است که از شوق می پرد،
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صائب این مضمون را چنین گفته است :
شــریف را بــه خســیس احتیــاج مــی افتــد

کــه بــرگ کــاه بــود داروی پریــدن چشــم
(دیوان ج1ص)2333
یکی از ویژگیهای برجسته نظام ،ساختن ابیات با آرایۀ اسلوب معادله است که بنیاد اصلی
ساختن تک بیت در سبک هندی است ،در اینجا برای نمونه ابیاتی از قصیده  22را میبینیم که
با ای ن اسلوب گفته شده است و جالب تر آن که در دیوان صائب نیز چهار غزل با این وزن و
قافیه وجود دارد:

عـزم سیـر معنوی زین منـزل فانی خوش است
بـی پـریشـانی دل ،مرتـاض  ،جمعیّـت نیافـت
عقـل ،پـیش عشـق دارد بـر زمــین روی نیـاز
در بالی سخت ،سالـک جلـوه نیکــوتر کـــند
کــار شهری نیست گشتن ،رهـبرِ ایــن بادیــه
کی بود هر اشک را در چـشم گـریـان قیــمتی
زاهد خـلوتنشـین در لنــده آســایش کـــند
نفس اگر تابع شود سـر بـاخـتـن آســان بــود

رهــروان را زاد ره ،تـــوفیق ســبحانی خــوش اســت
تخـم را در مـــزرعِ دهقــان ،پریشــانی خـوش اســت
خادمان را بـر در شــه ،بنــدهفرمـانی خـوش اسـت
بهر جـوالنِ نهنـگ ،امـواج طـوفــانی خـوش اسـت
خضــرِ وادی  ،راهپـیـــمای بیابـــانی خــوش اســت
بهــر لـــؤلؤ در صــدف  ،بــاران نیســانی خــوش اســت
آهوی رمخورده را مسـکن بـه ویرانـی خـوش اسـت
چون به میدان،گوی بازی رخش جوالنی خوش است

مطلع غزل های صائب
با دهان خشک مردن بـر لـب دریـا خـوش اسـت
(غزل)5452
گر زبان گویا نباشد ،دست گویا هـم خـوش اسـت
(غزل )5459
نقطه  ،پابرجا خوش و پرگار سرگردان خوش است
(غزل )5454
از سپند افتادن  ،از آتش سـرافراری خـوش اسـت
(غزل )5451

با کمـال احتیـاج از خلـق اسـتغنا خـوش اسـت
گر نباشد حُسن معنی ،خ ّ زیبا هم خوش است
از زمین آرامش و از آسمان جوالن خـوش اسـت
عاجزی از عاشق  ،از معشوق طنّازی خوش است

)9قاآنی
چندین هزار زورق سیمین کـه بـود ،گشـت

هنگـــام صبح غرقـه دریـن بحـر بـی کـران
93س
ترکیب «زورق سیمین» را قاآنی در این بیت به کار برده است :
هــــزار زورق ســــیمین نمایــــد از اختــــر
بدان خـدای کـزین بحـر بـالگون هـر شـب
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فــرو هلــد بــه شــب تیــره عنبــرین چــادر
(دیوان ص) 232

بدان مشـاطه کـه بـر چهـرۀ عـروس جهـان
)4وحشی
شفق به چرا نباشد عجب که نیست غریـب

اگـــر بــه خـــون بـــود آلـــوده دام ـنِ جلّــاد
قصیده 94بیت1
وحشی بافقی در مدح علی (ع)میگوید اگر هندوی فلک به پاسبان درگه تو سر فرو نیارد جالد
فلک او را با طناب کهکشان به دار میکشد:
گـر نیـارد سـر فــرو بـا پاسبــان درگهـت
هندوی گردنگش کیوان درین حصن حصـین
از طناب کهکشان جـالد خـون ریـز فلـک
برکـشد او را بـه حلق از پیـش طاق هفتمین
(دیوان ص)229
)1ادیب الممالک فراهانی
* چاک کن جیب غم از ساغر زرّینِ صـبوح

کـــه گـــریبان افـــق تکمــۀ زر پیــدا کــرد
قصیده 93بیت1
تشبیه خورشید به «تکمۀ زر»را در این بیت «ادیب الممالک فراهانی» می بینیم :
از آن ســپس کــه گریبــان چــرا کــرده رفــو
نشــــانده مهــــرش از آفتــــاب تکمــــۀ زر
(دیوان ص )931
نتیجه
نظام استرآبادی همانند بسیاری از شاعران روزگار خویش با مطالعه دیوانهای قصیدهسرایان
بزرگی مثل ظهیر ،خاقانی ،انوری ،سلمان و دیگر بزرگان شعر سبک خراسانی و عراقی سعی
کرده در قصیــدهسرایی به راه آنان رود.
این به معنی تقلید صرف از آثار آنان نیست بلکه او با این لرفنگری در آثار بزرگان قبل از
خود،کالم خود را به کمال رسانده است .او در چهار زمینه استقبال ،تضمین ،برگرفتن واله یا
اصطالح و اشتراک مضمون از شاعران پیشین اثر پذیرفته است .بیشترین توجه او به قصاید
خاقانی ،ظهیر ،سلمان و انوری بوده و سعی کرده خود را در قصیدهسرایی به آنان نزدیک کند.
این امر در کنار این موضوع که نظام نمیخواهد کالمش رنگ تقلید بپذیرد موجب شده تا او در
عرصهی بیان و تخیّل شاعرانه تالش بسیاری برای مضمونآفرینی کند .از این رو در قصاید او
ابهت قصاید انوری،آهنگ شعر خاقانی با مضمونسازیهای سبک هندی همراه شده است .بدون
تردید نظام جزو نخستین کسانی است که با کارگیری اسلوب معادله و حسن تعلیل ،مضمون-
های بدیعی آفریده و با کاربرد وسیع این دو آرایه راه را برای شعرای دوره بعد هموار کرد تا از
بنبست شعری قرن نهم به سوی سبک هندی راه یابند.
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