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  چکیده

سراي ایران از معدود شاعرانی است که به علت کسب علوم و  ترین شاعر بزمی و داستان نظامی بزرگ
 .حکیم ملقب شده است عنوان  بهفنون مختلف همچون فلسفه و کالم، علوم قرآنی، نجوم و دیگر علوم 

و  همچون تلمیح، اقتباس، اشاره، ترجمه علوم بالغی و بدیعی يریکارگ بهآشنایی او با قرآن و حدیث و 
در این . ناپذیر کرده است شناسی شعر این حکیم فرزانه را اجتناب هاي قرآنی بررسی زیبایی دیگر آرایه

   اقتباس و ترجمه،اشاره، تلمیح، هاي  آرایهجستار ضمن بررسی و تفکیک معناي ادبی هر یک از 
دریابیم شود تا  شناسانده می ،هاي او که یکی از شاهکارهاي ادب فارسی و مشحون از آیات استتحمیدیه

هاي خود خلق کرده که هایی در تحمیدیه نظامی با تسلطی که بر قرآن و حدیث داشته است چه زیبایی
هایی است  شده که داراي ویژگی دیه خلقاند؟ در شش منظومه او هفت تحمی گونه مانا و جاودانه شده این

بسامد  ،ها در این مقاله ضمن تحلیل این تحمیدیه. کند ارتباط برقرار می  با آن یراحت  بهکه مخاطب امروز 
  .شده است  ها نشان داده اشارات و تلمیحات قرآنی و تأثیرپذیري نظامی در تحمیدیه

  
  .اي تحمیدیه، نظامی گنجه تلمیح، اقتباس، اشاره، ترجمه، :هاي کلیديواژه

  
  مقدمه - 1

مدح . اند مدح را بر چهار قسمت تقسیم کرده. مدح است  ترین آن اند که مهم اغراضی قائل ،ادبا براي شعر
جالله، دوم اثنیه ذات محمدي است  ست جلا باالاستقراء اول حمد است و آن محامد ذات کبریا

ف معلوم شده، نعت خاص است اصطالحاً به جناب مقدس نبوي علیه وآله، آنچه به تتبع و تصرّ اهللا صلوات
چهارم مدایح . سوم منقبت که آن مدایح آل اطهار است و خلفاي کبار. به معنی اصلی در موارد کالم آرند

آنچه در این ) 3904 :1363، آنندراج جلد ششم(یعنی صفت سالطین و امرا و مشایخ و فضال و غیرهم 
. نام دارد »تحمیدیه«حمد و ستایش پروردگار  .ح باالستقراء و تحمیدیه استمد ،نظر است مقاله مورد
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این کلمه  .)5678: 1372دهخدا، (درپی ستایش کردن است تحمید در لغت به معناي نیک ستودن و پی

که مناسبت شعر با  ــِ یه پسوند صفت نسبی است کما این. مصدر متعدي عربی و از ریشه حمد آمده است
تحمیدیه در . مثل خمریه، حبسیه، شکوائیه و غیره. کنند ـــِ یه بیان می دبیات فارسی را باموضوع در ا

اصطالح، نوشته یا شعري است که در وصف ذات خداوندي ستایش و حمد الهی و توصیف عظمت 
  .تعالی باشد کبریایی حق

اي در  ف نظامی گنجههاي لطیهاي زبان فارسی، تحمیدیههاي عالی و باشکوه تحمیدیه یکی از نمونه
ترین  او از بزرگ. آغاز خمسه است که مشحون از تفکرات کالمی، اشارات، تلمیحات و آیات قرآنی است

هاي ماندگار تحمیدیه را در آغاز  است که نمونه) 614-622(شاعران قرن ششم و اوایل قرن هفتم 
اي در اران گنجه  ف نظامی گنجهالدین ابو محمد الیاس بن یوس جمال. هاي خود خلق کرده است منظومه

 علوم مختلفاو  ،هاي تحصیل و آموزش در آن زمان موجب فراهم بودن زمینه  به. چشم به دنیا گشود
ها در شعر آن حکیم بر دشواري  انعکاس این دانش. کالم، فلسفه، نجوم، قرآن و حدیث را فراگرفت مانند

ش و مکتب آذربایجان که به مباحث کالمی و بالغی عصر شعر او مانند شاعران هم. شعر او افزوده است
نظامی ضمن مبتکر و خالق بودن . هاي بدیعی لفظی و معنوي بوده است آشنا بودند آراسته به انواع آرایه

 هاي ادبی از آرایه .)28: 1376نظامی : نک به(قدر او در نیفشانده   کسی به ،پردازي و خیال در حوزه صنعت
-تلمیحات و اشارات قرآنی او در خمسه خصوصاً تحمیدیه. او با نوآوري همراه استجمله تلمیح در شعر 

در خالل پنج اثر خود موسوم به . ستا لحاظ بیان افکار کالمی و فلسفی بیانگر حکیم بودن اوبه هاي او 
 هايتحمیدیه). اسکندرنامه که مشتمل بر دو بخش است، دو تحمیدیه دارد(خمسه، شش تحمیدیه دارد 

اهالی رسانه و آغازگران مجالس از  ،، به حدي که امروزه هماستهاي پرکاربرد فارسی جزو تحمیدیه وا
هاي قرآنی  در این جستار تأثیرپذیري .کنند این آغازهاي زیباي نظامی براي شروع کار خویش استفاده می

  .شودمیدر شعر نظامی که شامل تلمیح، اشاره، اقتباس و ترجمه است بررسی 
  را عموماً به هااین آرایهها در کتب ادبی، شارحان در تفسیر و بیان ابیات،  رغم تعاریف این آرایه یعل

هایی است که  علت این امر شاید در دشواري و ظرافت. اند عنوان اشاره ذکر کرده و از هم تفکیک نکرده
ریف دقیق و شناخت مرزهاي در این مقاله براي کشف تعا. ها وجود دارد در شناخت هر یک از این آرایه

 ،هاي مربوط در ادب بالغی فارسی، ابتدا به روش استقرایی تلمیح، اشاره، اقتباس، ترجمه و دیگر آرایه
هاي بالغت گردآوري و پس از استخراج اطالعات، به روش توصیفی تحلیلی و با رعایت  اطالعات کتاب

یک ارائه  بندي و مصادیق هر موضوع دسته هاي مذکور درباره ها، تعاریف هر یک از آرایه مرزبندي
  .دشو می

تا به  شوده میها و تلمیحات و اشارات قرآنی حکیم گنجه پرداخت دو متغیر تحمیدیه به در این جستار
  .شودپاسخی منطقی داده مطرح در زیر  يها سؤال

 ها شده است چیست؟ هاي نظامی که باعث ماندگاري آن بعد از قرنتحمیدیه  ویژگی .۱
هاي تلمیح، اقتباس، اشاره، ترجمه، عقد و استشهاد  حدود و ثغور آرایه ریف علمی و دقیق  وتع .٢

 چیست؟
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 شده است؟  هاي نظامی استفادهچه میزان از اشارات و تلمیحات قرآنی در تحمیدیه .۳
  مطالعات پیشینه - 2

از نمونه کتب،  اندازه کافی بحث شده است  بهو طور مجزا   در خصوص تحمیدیه و تلمیحات قرآنی به
  :موارد زیر اشاره کردبه توان  شده می  مقاالت و تحقیقات انجام

در  .)1365(تألیف غالمرضا ستوده و محمدباقر نجف زاده بارفروش » تحمیدیه در ادب فارسی«کتاب  -
  .هایی از تحمیدیه در آثار عربی و فارسی بر اساس ترتیب تاریخی ذکرشده است این اثر، نمونه

کتابی از محمدحسین پاپلی یزدي » حکیم ابوالقاسم فردوسی  ثنا و ذکر خداوند در شاهنامه ،حمد« -
  .شده است آوري هاي تحمیدیه در سراسر شاهنامه جمع در این اثر نمونهاست که ) 1386(
هاي البالغه و تحمیدیه صفات الهی در نهج 1395در سال  وند، سارا حسنی و فریبا اکبرزاده تورج زینی -
  .دب فارسی را بررسی کردندا

شماري از ) 1382(، منصور یارویسی »تحمیدیه در شعر فارسی: فاتحۀ فکرت و ختم سخن«در مقاله  -
  .ابیات آغازین با تحلیل مختصر، فراهم آورده است

از ) 1381(نوشته اندیشه قدیریان» هاي پنج گنج نظامی بررسی مناسبات مضامین در دیباچه«مقاله  -
  .ها است هدیگر مقال

هاي چهار لیلی و مجنون را بررسی تحمیدیه 1387اهللا آذرمکان در سال  محمدحسین کرمی و حشمت -
  .کردند

را هاي فارسی تا قرن ششم  ساختار و محتواي آستانه سرایی در منظومه 1397مهدي دهرامی در سال  -
  .بررسی کرد

 . بررسی خواهد شدهاي نظامی نی در تحمیدیههاي قرآ اشارات، تلمیحات و اقتباسدر ادامه این مقاله، 
  
 هاي نظامی تحمیدیه - 3

اي با معبود خویش رودرروي  شاعر و نویسنده بدون هیچ واسطهها در آن است که  اهمیت تحمیدیه
این مدایح دربردارنده حقایق ژرف با زیباترین . آورد شود و هر آنچه در ضمیر و باطن اوست به زبان می می

گویی بدون واسطه سخن گفتن، فرصتی براي شاعر و . الت بازتاب تفکر درونی اوستکلمات و جم
هاي خود که شاعران در تحمیدیه! نویسنده است تا او هر آنچه با معبود خود دارد به رشته تحریر درآورد

جلب  رود تمام هنر نویسندگی و فن بیان خود را براي ها به کار می ها و دیوان عموماً در مطلع منظومه
ها،  تحمیدیه. استلحاظ بالغی و ادبی حائز اهمیت بسیار به به همین جهت  .گیرند مخاطب به کار می

هاي تقلید از سبک  اند؛ اما به دلیل تحول تدریجی ادبی، رگه تابع تحول سبک شعر و نثر هر دوره بوده
ها در قرن  تحمیدیه. اند ع شدهتر و مصنو فنی ،تدریج و طی زمان  شود که به ها مشاهده میندوره قبل در آ

لحاظ ویژگی سبکی، ساده هستند، اما از قرن پنجم ضمن سادگی، تمایل به آرایش سخن در به چهارم 
لحاظ سبک و کاربرد عناصر بیانی به اوج خود به افزایش کمی  در قرن ششم عالوه بر. شود ها دیده مینآ
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شود، هرچند تقلیدي صرف از گذشته خود  شین دنبال میاز اوایل قرن هفتم به بعد ادامه طرز پی. رسند می

تر از دوره پیش، با شیوایی و بالغت  لحاظ معنا و مفهوم بسیار سادهبه شوند، ولی حتی گاه  محسوب نمی
  .و نثري فخیم دارند اندهمراه

  
  ها و ساختمان کلی آن شده در تحمیدیه ترتیب مباحث مطرح - 3-1

نامیده  »تحمیدیه«اي که در ستایش و حمد خداوند است  نظامی گنجهگانه  هاي پنج سرآغاز منظومه
توان  با بررسی آنها می کهاي از نظریات دینی و خداشناسی است  هاي این حکیم خالصه منظومه. شود می

هاي موفق، مهارت کامیابی مقلدانش در سرودن تحمیدیه. از تفکر این شاعر را دریافت يتر تصویر روشن
  .دهد صورت عمیق نشان می  عنوان شاعري تأثیرگذار به  ومه خمسه بهاو را در منظ

مضامین آن موضوعاتی شود و  صفات ثبوتی یا سلبی آغاز میا حمد و ستایش الهی و بآغاز تحمیدیه . 1 
ناپذیر بودن او، رزاقیت  بیان خالقیت، توحید صفاتی و ذاتی، قدرت خداوندي، عدل الهی، توصیف چون

ودن او در امور، بخشش و عفو الهی، علم ازلی خداوندي، عزت بخشی خداوند و ازلی و ابدي الهی، مدبر ب
  )43- 27: 1395 اکبرزاده، ، حسنی وزینی وند(بودن خداوند است

ها گاهی  اگرچه بسیاري از متکلمان و فقها به توقیفی بودن اسما و صفات معتقدند اما در این توحیدیه .2
شوند که مستند نقلی و روایی  زمانه برخی از صفات به خداوند منسوب میتحت تأثیر فرهنگ و آداب 

  .ندارند
-در تحمیدیهبیان فقر و اظهار عجز و نیاز به درگاه الهی . آید ها از مخلوقات ذکري به میان می در آن. 3

  .در آغاز هر پنج منظومه پس از حمد خداوند متعال آمده است هاي نظامی
  .شود آن مباحث معاد مطرح می از  و پس هاي عمیق روحانی و عرفانی و عطشخواهش و اظهار عجز . 4
  .شود طلب مغفرت از خداوند و دعا در پایان ذکر می. 5

  :عبارت است از هاي او آمده است هاي نظامی که در آغاز منظومهترین ویژگی تحمیدیه مهم
  ییآوردن مضامین لطیف و عمیق با حمد الهی و توصیف عظمت کبریا. 1
  برشمردن صفات جمال و جالل الهی .2
  تسبیح و تنزیه خداوندي .3
  بیان رحمت و مغفرت الهی .4
  اظهار عجز و اعتراف به معاصی و گناهان .5
  طلب عفو و بخشش الهی .6

    
  ها تأثیرپذیري نظامی از آیات و احادیث قرآنی در تحمیدیه - 3-2

اند؛  لحاظ مضمون و سبک با متن اثر متفاوتبه از آنها  ها این است که برخی توجه در تحمیدیه نکته قابل
  هاي تشبیه، استعاره، کنایه، مجاز، ایهام و  عالوه بر آرایه. ها تابع متن کتاب است اما اغلب تحمیدیه
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از ... هاي اشاره، اقتباس از آیه و حدیث، تلمیح، ترجمه و هاي قرآنی همچون آرایه ایی؛ برداشترسجع آ
  .شود هاي این شاعر دیده میهایی است که در تحمیدیه ترین ویژگی مهم

  
  تلمیح -1- 3-2

لَمح جستن برق باشد و « .هاي بدیعی است شه لَمح و لَمحه یکی از آرایهیتلمیح مصدر باب تفعیل از ر
و در  »به گوشه چشم اشاره کردن«تلمیح یعنی  .)383: 1388 ،شمس قیس(» لَمحه یک نظر بود

که گوینده در ضمن کالم به داستانی یا مثلی یا آیه و حدیثی معروف اشاره اصطالح بدیع آن است 
در اصطالح علم بدیع اشاره به قصه یا شعر یا مثل سائر است به شرطی که آن ). 328: 1363همایی، (کند

) 5 :1373شمیسا، (تمام داستان یا شعر یا مثل سائر را در برنگیرد -آید چنانکه از معناي اشاره برمی - اشاره
اي شریف و  موجب آن در خالل سخن به آیه  هاي درونـی اسـت کـه به جمله آرایه و در اصطالح بدیع از

حدیثی معـروف یـا داسـتانی و واقعـه یـا مثـل و شـعري مشهور، چنان اشاره شود که کالم با الفاظی 
اي از سخنوري  صطالح شیوهدیگر در ا  عبارت  به .)163: 1382 داد،( اندك بر معانی بسیار داللت کند

المثل و یا کالمی مشهور اشاره  به داستان، حدیث، آیه، ضرب ،است که سخنور در ضمن سخن خویش
  .)112: 1380محبتی، (کند

  :عبارت است از هاي تلمیح ویژگی
س شم(الفاظ اندك بر معانی بسیار داللت کند هاند؛ یعنی آن است ک اي از ایجاز دانسته تلمیح را گونه. 1

  .که شاعر با کلمات اندك، معانی بسیار القا کند) 377: 1360قیس،
زیرا هم ایجاد رابطۀ تشبیهی میان منظور  استساخت اصلی آن  تشبیه و تناسب دو ژرف ،در تلمیح. 2

  .گوینده و مطلب مورد تلمیح در نظر است و هم میان اجزاء موضوعِ تلمیح تناسب وجود دارد
  متن خود به داستان، مثل، شعر یا اثري دیگر اشاره کند، مشروط به اینسنده در در تلمیح شاعر و نوی. 3

 )4: 1396 صباغی و حیدري،(که این اشاره و ارجاع، گذرا و غیرمستقیم با زیرساخت داستانی باشد
زمانی خواهد بود که مثل مندرج در متن با زیرساخت داستانی باشد و  المثل همپوشانی تلمیح با ارسال. 4

صباغی و (تلمیح نخواهد بود هبدان داستان نیز اشاره گذرا شده باشد و هر متن داراي مثل لزوماً داراي آرای
 )5: 1396 حیدري،

شود؛ زیرا  تلمیح، ایجاز و اطناب را توأمان دارد؛ یعنی از سوي هنرمند کاربست تلمیح منجر به ایجاز می. 5
انجامد و  تلمیح به اطناب می ،اما از سوي خواننده ،کند میوي در قالب الفاظ اندك معانی بسیار را بیان 

همان الفاظ اندك هنگام خوانش، تداعیِ نمایی کلی از اصل موضوع یا داستان را در ذهن مخاطب دامن 
 )6: 1396 صباغی و حیدري،(زند می

باورهاي کهن،  هاي دور، گذشته ،در تلمیح، آیات و احادیثی که با پشتوانه تاریخی و داستانی هستند .6
  .ها مطمع نظر هستند المثل هاي معروف و ضرب اساطیر، داستان
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  اقتباس -2- 3-2

اقتباس در لغت واگرفتن آتش باشد و در اصطالح آن است که شاعر در ترکیب و ترتیب سخن آیتی از 
واعظ (اد کنداي از مسائل فقهی بر سبیل تبرك و تیمن ایر لهئآیات قرآن یا حدیثی از احادیث نبوي یا مس

اهللا مجید یا بیتی  آن است که حدیثی یا آیتی از کالم، اقتباس در اصطالح اهل ادب. )147: 1369کاشفی، 
معروف را بگیرند و چنان در نظم و نثر بیاورند که معلوم باشد قصد اقتباس است نه سرقت و انتحال و 

و قصد اقتباس در کار نباشد محل تهمت هرگاه درگرفتن اثري از نظم و نثر شعرا و نویسندگان و قرینه 
واعظ کاشفی، (هاي گمنام و غیر معروف اقتباس کرده باشد ویژه هرگاه از شاعر یا نویسنده  سرقت است به

1369 :384(.   
اشارتی لطیف به آیه قرآن یا حدیث و  ،تلمیح در ضمن کالم در این است که تلمیح و اقتباستفاوت 

است که  آن معروف کرده و عین آن را نیاورده باشند اما در اقتباس شرط سایر یا داستان و شعري  مثل
واعظ (شده باشد، بیاورند  نظر یا قسمتی از آن را که حاکی و دلیل بر تمام جمله اقتباس عین عبارت مورد

  )386: 1369کاشفی، 
  اشاره -3- 3-2

: 1372دهخدا، (رمز ایماء) ... رباز منتهی اال(سوي چیزي به دست و جز آن   در لغت به معناي نمودن به
واالشارة عند اصولیین داللۀ اللفظ «. و در اصطالح یعنی داللت الفاظ بر معانی دیگر براي استناد) 2207

علی المعنی من غیر سیاق الکالم له و یسمی بفحوي الخطاب ایضاً نحو و علی المولود له رزقهن و 
الی ان النسب یثبت لالب و هی من اقسام مفهوم الموافقۀ کسوتهن بالمعروف وففی قوله تعالی له اشارة 

» و اهل البدیع فسروها باالتیان بکالم قلیل ذي معان جمۀ. کما یجیءهناك؛ و فی لفظ النص ایضاً
اشاره و ) 15: 1372شمیسا،( ...طور کلّی معناي اشاره از تلمیح دور نیست  به .)2208: 1372 دهخدا،(

شرط آنکه این اشاره و ارجاع، مستقیم   داستان، مثل، شعر یا اثري دیگر به ارجاع گذرا به آیه، حدیث،
ست به زیرساخت داستانی توجه ا نامش پیدااز گونه که  در اشاره همان. شود اشاره خوانده می ،باشد
اند چراکه فاقد زیرساخت  شده است در حقیقت اشاره هایی که تاکنون تلمیح تلقی می بیشتر آرایه. شود نمی

گرفته و به آن استشهاد شده  و فقط با نگاه و نظر به آیه و یا حدیث و سخن بزرگان شکل اندداستانی
  .است

آن  ،به نظر نگارنده معنی اشاره مطابق است با آنچه رادویانی ذیل فی معنی اآلیات باالابیات گفته
در محکم  هچنان ک معنی وي نزدیک بود به معنی قول خداي عزّ و جلّ هشاعر بیتی کند ک هاست ک

که خاك سرشتی به زیرخاك  رودکی گوید چنان. منها خلقناکم و فیها نعیدکم: تعالی کتاب است قوله
 .و این مناسب تعریف اشاره است ،)125: 1362رادویانی، (بنات خاك و تو اندر میان خاك آگین / شوي

اشاره در  .نظر در این جستار است ردآنچه در تعریف از تلمیح فرمالیستی آمده است همان تعریف اشاره مو
متفاوت متنی، تاریخی، جغرافیایی، اندیشگانی و   دو متن است؛ دو متن که به دو زمینه  حقیقت مکالمه
هاي متفاوت را  وگو میان این زمینه شاعر با اشاره به متن پیشین در متن جدید، باب گفت. ادبی تعلق دارند
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پیشامتنی باشد؛ بدون اینکه تأثیري بر گفتمان   منحصر به یک اشارهتواند  وگو می این گفت. گشاید می
  )52: 1396فهندزي،و  فرخی(زبانی و بالغی حاکم بر متن جدید داشته باشد

  .است ویژگی اشاره و تفاوت آن با تلمیحموارد زیر 
  .اي وجود ندارد در اشاره زیرساخت اندیشگانی داستانی و اسطوره. 1
اي به موضوع گذشته است که ازنظر  خالف تلمیح در اشاره وجود ندارد و صرفاً اشارهتشبیه و تناسب بر. 2

  .شاعر یا نویسنده مهم و قابل استناد است
  .نظر شاعر در قرآن و حدیث یا جاي دیگر است اشاره نوعی ایجاز نیست بلکه یادآوري موضوع مورد. 3
  .قتباس و ترجمه استتر از تلمیح و ا دایره کاربردي اشاره بسیار گسترده. 4
  ترجمه -4- 3-2

ترجمه، در لغت زبانی را به زبانی دیگر روشن گردانیدن باشد و در اصطالح آن است که شاعر معنی بیتی 
 .)141: 1369واعظ کاشفی، (عکس نیز همین باشد  تازي را به پارسی یا ترکی یا لغتی دیگر نظم کند و به

 معنی را تمام کند و لفظی موجز بلیغ هرین ترجمه آن بود کو یکی از بالغت؛ ترجمه گفتن است و بهت«
متن باارزشی را از زبان دیگري همچون آیات قرآن  ،گاهی شاعر یا نویسنده .)115: 1362رادویانی،(باشد

  .گوییم گونه از برگرفتن را ترجمه می این. آورد نه به اشاره و تلمیح بلکه عیناً به زبان خود می
 عقد -5- 3-2

بستن باشد و در اصطالح آن است که چیزي از قرآن یا حدیث ایراد کند نه بر طریق اقتباس  ،لغتعقد در 
بلکه الفاظ آن را تغییري دهد تا بر وزن راست آید اما مضمون همان باشد و این صنعت را به جهت آن 

ن عقد و شود و اینجا فرق ظاهر است میا واسطه نظم معقود می  عقد گفتند که رشته سخن منثور به
واعظ کاشفی، (شاید تغییري و در عقد تغییر لفظ می اقتباس ایراد لفظ قرآن یا حدیث است بی. اقتباس
1369 :148( 

 استشهاد -6- 3-2
دلیل آوردن و شاهد آوردن براي اثبات ) منتهی االرب) (غیاث(در لغت به معنی گواهی خواستن، 

استشهاد الحاله االولی فی استعمال الشعر : دمؤلف صبح االعشی گوی). 1821: 1372 دهخدا،(مقصودي
البیت من الشعر اوالبیتین او اکثرفی خالل الکالم المنثور مطابقا ) الکاتب(فی صناعه الکتابه و هو ان یورد 

  .)148: 1369واعظ کاشفی، ...( لمعنی ما تقدم من النثر 
  
  هاي خمسههاي قرآنی در تحمیدیه بررسی انواع تأثیرپذیري - 3-3
  االسرار مخزن -1- 3-3

 ،زمان خلق این اثر. اي آن را سروده است نظامی گنجه 570این اثر نخستین اثري است که در سال 
بیت در بیست  3250این منظومه . ساله بوده است  وپنج نظامی در دوران جوانی یعنی حدود سی تا سی

اي دارد سخت باارزش که تحمیدیه در آغاز. محور است مقاله، هر مقالت در موضوعی اخالق مدار و انسان
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از این . حساب آورد  ترین نوع تحمیدیه در ادب فارسی به شاید بدون اغراق بتوان آن را یکی از عالی

توان به دانش او از علوم و حکمت، آگاهی او از شریعت، عزم بلند و هدف متعالی او در  تحمیدیه می
االسرار  نظر ادبی تحمیدیه مخزن از. سازي نظامی پی بردپردازي و تصویر آفرینی و خیال انسانیت، مضمون
 هاي قرآنی این برتري مشهودتر است به زمینه آرایه ویژه در  به ،هاي نظامی برتري داردبر دیگر تحمیدیه

  .ها برتري دارد نظر ادبی، ایجاز و عمق مفاهیم بر سایر تحمیدیه ترتیب آن تحمیدیه از  این 
  شود با این مطلع آغاز میتحمید و توحید  ،االسرار مخزن ابتداي 

  هست کلید در گنج حکیم  اهللا الرحمن الرحیم بسم
در بخش مناجات . ابیات راز و نیاز و مناجات و سپس دعا و در پایان تخلص شاعر آمده است ،آن از  پس
  :گوید می

  خاك ضعیف از تو توانا شده  اي همه هستی ز تو پیداشده
  ذات  به  اما به تو قائم چو تو قائم  زیر نشین علمت کائنات

  تو به کس و کس به تو مانند نی  هستی تو صورت پیوند نی
  هر چه نه یاد تو فراموش به  هر که نه گویاي تو خاموش به…

  :کند پایان این تحمیدیه شاعر تخلص کرده و عرض می
  جهان خاك سرکوي توست در دو  توست» یکی گوي«که  نظامی ـ   بنده ـ

  گردنش از دام غم آزاد کن  رش از معرفت آباد کنخاط
گردد و با این مطلع ابیاتی در ذات و صفات الهی با این مطلع  در این تحمیدیه شاعر باز به توحید برمی

  :سراید می
  وي به ابد زنده و فرسوده ما  ما  اي به ازل بوده و نابوده

  :گوید آورد و می و به مناجات روي می
  آوریم؟ گر تو برانی به که روي  بی داوریمچاره ما ساز که 

  گفته و ناگفته پشیمانی است  رانی است این چه زبان و چه زبان 
  من که و تعظیم جالل از کجا؟  بال از کجا و دل زکجا وین پر

  
  :آورد و در پایان به دعا روي می 

  ایم چاره ما کن که پناهنده  ایم درگذر از جرم که خواهنده
  خواجگی اوست غالمی به تو  به تو» ظامین«اي شرف نام 

مراحل چهارگانه تحمید و ذکر توحید و سپس مناجات و راز و نیاز به درگاه خداوند و بعد خواهش و 
. شود نهایت دعا و طلب نجات و رهایی در ساختار این تحمیدیه مشاهده می هاي روحانی و در عطش

هاي قرآنی در  آرایهدر ادامه  .بخشایش و عفو یزدان استمناجات دومی نیز در ادامه تحمیدیه دارد که در 
 .شوداالسرار بررسی میمخزن تحمیدیه
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  تلمیح -الف
  .توجه است هاي نظامی تلمیح به آیات و احادیث مورددر تحمیدیه

  پردگی پرده شناسان راز  دار پرده گشاي فلک پرده
اد اشاعره که خداوند را قابل رؤیت تلمیح است به مبحث کالمی عدم رؤیت خداوندي برخالف اعتق 

التُدرِکُه االَبصار و هو « آیه شریفه. برانگیز در قرن چهارم و پنجم بوده است دانند و این موضوع چالش می
 صاراالب درِك53:اعراف(»ی(  

  خاك ضعیف از تو توانا شده  اي همه هستی ز تو پیدا شده
انی خالق بشراً «و ) 75:ص(»... خَلَقت بِیدي ...« و آیه شریفه تلمیح است به داستان خلقت انسان از خاك

مرت طینه آدم «َ وحدیث قال النبی صلی اهللا علیه وسلم حکایۀ عن اهللا تبارك و تعالی) 71:ص(»من طین
  )65: 1369 نجم دایه،(»بِیدیه اربعین صباحاً

  قبه خضرا تو کنی بی ستون  فرمان تو دارد سکون  خاك به
خَلَقَ «و آیه و ) 2: رعد(»اَهللاُ الذي رفَع السموات بِغَیرِ عمد تَرَونَها«تلمیح است به داستان آفرینش و آیه 

  )10: لقمان(» السموات بِغَیرِ عمدتَرونَها
  اشاره - ب

  هست کلید در گنج حکیم  اهللا الرحمن الرحیم بسم
  )1: یس(اشاره به والقرآن الحکیم » حکیم«کلمه پایانی 

انّ هللا کنوزا «و » الفاتحۀ کنز من کنوز العرش«هاي  سوره حجر و حدیث 21گنج حکیم اشاره به آیه 
  »تحت العرش مفاتیحه تحت السنته الشعرا

  عذر پذیرنده تقصیرها  خام کن پخته تدبیرها
  قَدروحدیث معروف العبد یدبر واهللا ی) 31:یونس( »و من یدبر االمر«اشاره به آیه شریفه 

  نام خداي است، بر او ختم کن  فکرت و ختم سخن هفاتح
  .کلمه آغازین بیت اشاره به سوره فاتحۀالکتاب است

  مخترع هر چه وجودیش هست  مبدع هر چشمه که جودیش هست
  )117:بقره(کلمه اول بیت اشاره به بدیع السموات و االَرض 

  عذر پذیرنده تقصیرها  خام کن پخته تدبیرها
عرَفت اهللا سبحانَه بِفَسخِ العزایم و حلّ العقُود و نَقضِ الهِمم : تواند باشد به حدیث امام علی اي می ارهاش
  )250حکمت : نهج البالغه(

  )52: زمر(»ان ّاهللاَ یغفرُ الذُنُوب جمیعا «مصراع دوم اشاره به آیه
  تو به کس و کس به تو مانند نه  هستی تو صورت پیوند نه

  )3: اخالص(»لَم یلد و لَم یولَد و لم یکن له«شاره است به آیه ا
  راست ملک تعالی و تقدس تو  ما همه فانی و بقا بس تو راست

  )26: آل عمران(اشاره به اللهم مالک الملک 
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  مسخ کن این صورت اجرام را  نسخ کن این آیت ایام را

و مصراع دوم اشاره است به آیه ) 13:االسراء(»آیتین فجعلنا اللیل و النهار«مصراع اول اشاره است به  
  )49: ابراهیم(» یوم تبدل االرض غیر االرض والسموات«

  سنگ زحل بر قدح زهره زن  حقه مه بر گل این مهره زن
  )2و  1:االنفطار(اشاره است به آیاتی همچون اذا السماءانفطرت و اذاالکواکب انتثرت 

  ه زبان از پی تسبیح توستجمل  پرده سوسن که مصابیح توست
  )34:االسراء(»ان من شیء االیسبح بحمده والکن التفقهون تسبیحهم«اشاره به آیه 

  اقتباس - پ
  هست کلید در گنج حکیم  اهللا الرحمن الرحیم بسم

  .بار در قرآن آمده است 114مصراع اول اقتباس است از اولین آیه شریفه قران که 
  کن کائنات کن و نیست هست  اول و آخر به وجود و صفات

  )3: حدید.(مصراع اول اقتباسی است از آیه هو االول و واآلخر و الظاهر و والباطن و هو بکلّ شیء علیم
  زند جز خداي» لمن الملک«کو   کیست در این دستگه دیرپاي

  )16: مومن(اقتباس از آیه شریفه لمن الملک الیوم؟ للّه الواحد القَهار این عبارت قرآنی 
  تو به کس و کس به تو مانند نه  هستی تو صورت پیوند نه
  )4: اخالص(» ولَم یکن لَه کُفُواً اَحد« و  )9: شوري(» لَیس کَمثله شَیء«هاي  مصراع دوم اقتباس از آیه

  انتهاست آخر او آخر بی و  اول او اول بی ابتداست
  )3: حدید.(مصراع اول اقتباسی است از آیه هو االول و واآلخر و الظاهر و والباطن و هو بکلّ شیء علیم

  ترجمه - ت
  کن کائنات کن و نیست هست  اول و آخر به وجود و صفات

  )116:توبه(و ) 158:اعراف(یحیی ویمیت : مصراع دوم نیز ترجمه آیه شریفه
  که نمرده است و نمیرد تویی آن  نپذیرد توییر یآنچه تغی

  )58:فرقان(الحی الذي الیموت ...ترجمه آیه  
مورد اشارات مستقیم  20االسرار عالوه بر مباحث کالمی و فلسفی حداقل  بیت تحمیدیه مخزن 67از 
ی و اشارات قرآنی ها و صنایع بدیع تمرکز انواع آرایه. وجود دارد) اشاره، تلمیح و اقتباس و ترجمه(قرآنی 

  .ترین اثر نظامی به لحاظ توجه به فهم مخاطب بدانند االسرار را سخت تا برخی مخزنباعث شده است 
ها  سازي سکته بودن مصراع نخست و نوع ترکیب حکمت در همان بیت نخست، پر هتوجه به کلیدواژ

داریم که قرار است در این اثر که با شاعري سروکار  استهاي آغازین بیانگر این مطلب  در تمامی بیت
شاید این نکته در آغاز اتّفاقی به نظر برسد اما وقتی در دیگر . بیانی فخیم، به سخن بپردازد خود، با
مرادي، .(تر خواهد شد هایی دیگر از نظامی را ببینیم، این فرض به اثبات خود نزدیک ها، جلوه مثنوي
1398 :3(  
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  خسرو و شیرین -2- 3-3
 590(پرویز  بیت که داستان عاشق شدن خسرو 6500اي است با بیش از  و شیرین منظومه مثنوي خسرو

آغاز کرده و در  573را نظامی حدوداً به سال این داستان . بر شیرین شاهزاده خانم ارمنی است) م 628تا 
ا تحمیدیه هاي نظامی این منظومه هم در آغاز ب همانند دیگر منظومه .است ق به انجام رسانده. هـ 576

آن  از  پس .بیت اول راز و نیاز است 13با این تفاوت که در این منظومه در سرآغاز تعداد  .شود شروع می
بیت  12بار دیگر در  ،پس از استدالل نظر و توفیق شناخت خداوندو بیت تحمید آورده است  44تعداد 

بیت  102مجموع ابیات این تحمیدیه . بیت به دعا پرداخته است 33روي به آمرزش راز و نیاز آورده و در 
 با .اند گرفته و شاعران مضامینی نو و دلپذیر از آن ساخته این منظومه بارها مورد تقلید شاعران قرار. است
  :در مطلع این تحمیدیه آمده است. اند پاي نظامی نرسیده  یک از آن مقلدان بهچ همه هی  این

  حقیق بنماينظامی را ره ت   خداوندا در توفیق بگشاي
  زبانی کآفرینش را سراید  دلی ده کو یقینت را بشاید

  کوتاه بدار از ناپسندم دست  مده نا خوب را بر خاطرم راه
  زبانم را ثناي خود در آموز  درونم را به نور خود برافروز

 :سراید و در پایان با التجا به درگاه الهی می
  …مکن دور سرم راز آستان خود  چراغم را فیض خویش ده نور

  …زخواب غفلتم بیدار گردان  دل مست مرا هشیار گردان
  مزاجم را به طاعت معتدل دار   دار تنم را در قناعت زنده دل
  .دواش از خاك پاي مصطفی کن   دماغ دردمندم را دوا کن

ن او ترین سخنان را از زبانظامی در اوج داستان به بهانه نیایش کردن شیرین با یزدان پاك، عاشقانه
 .دکن بیان می

  به فریاد من فریاد خوان رس  تویی یاري رس فریاد هر کس
  اغثنی یا غیاث المستغثین  ندارم طاقت تیمار چندین

  به سوز سینه پیران مظلوم  دیده طفالن محروم به آب
  به یارب یارب صاحب گناهان  به داور داور فریاد خواهان

  .شودبررسی می رو و شیرینهاي قرآنی در تحمیدیه خس آرایهدر ادامه 
  تلمیح -الف

اي بر ما نوشتی وثیقت نامه  ل ما را سرشتیخدایا چون گ  
مصراع دوم تلمیح است به . )7: سجده(»و بدأ خلقِ االنسانِ من طین«مصراع اول تلمیح به آیه شریفه 

  لی«داستان عهد الستا ببِرَبِکُم؟ قالو لی اَنفُسهم اَلَستم عدهذ «و همچنین ) 172: اعراف(»واَشها و
  )81: آل عمران(»... اَخَذنا میثاقَ النَبیینَ

  نیابی در جوابش لن ترانی  خداوندي که چون نامش بخوانی
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رب ارنی انظر الیک قال لن «خدا و درخواست رؤیت او در آیه  تلمیح است به داستان مالقات موسی با

 )143:اعراف(»ترانی
  زبورم را بلندآوازه گردان  ه گردانبه داوودي دلم را تاز

  )55:و االسراء 163:النساء(»وآتینا داود زبورا«تلمیح است به حضرت داود و در مصراع دوم به آیه شریفه 
  به فضلم زآفرینش برگزیدي  تویی کاول زخاکم آفریدي

لصال من و لقد خلقنا االنسان من ص« مصراع اول تلمیح به آیه شریفه خلقت انسان از خاك صلصال
  ...و) 12:مومنون(»لقد خلقنا االنسان من سالله من طین«و ) 26:حجر(»حماءمسنون

  اشاره - ب
  هاي تاریک روز آرنده شب به  هاي باریک جواهر بخش فکرت

  )13:فاطر)(29: لقمان(»الم تر ان اهللا یولج اللیل فی النهار«مصراع دوم اشاره است به آیه شریفه 
  نشانش بر همه بیننده ظاهر  وجودش بر همه موجود قاهر
  )18: االنعام(»هو القاهر فوق عباده«مصراع اول اشاره دارد به آیه 
  گواهی مطلق آمد بر وجودش  خدائی کافرینش در سجودش

و ) 18:حج(و ) 15:رعد(»و هللا یسجد من فی السموات و االرض طوعا و کرها«اشاره است به آیه شریفه 
  ...و) 49: نحل(

  که خوانندش خداوندان خداوند  ی بی مثل و مانندتعالی اهللا یک
  ...و) 11: شوري(»لیس کمثله شیء«مصراع اول اشاره است به آیه شریفه 

  خرد را بی میانجی حکمت آموز  پاي دار و انجم افروز فلک بر
  ...و) 2:رعد(»اهللا الذي رفع السموات بغیر عمداً ترونها«اشاره است به آیه شریفه 

  نظامی را ره تحقیق بنماي   فیق بگشايتو خداوندا درِ
  )88:هود(»وما توفیقی الّا باهللا«اشاره است به آیه شریفه 

  همه حمال فرمانند و شک نیست  خداوندیش با کس مشترك نیست
  )19:انعام(»قل انما هو اله واحد واننی بريء مما تشرکون«اشاره به آیه 

  تا توانیم که بگزاریم خدمت  چو ما با ضعف خود در بند آنیم
  )28: النساء( »ریداهللاُ اَن یخَفَّف عنکُم و خُلقَ االنسانَ ضَعیفا«ُاشاره دارد به آیه 

  به عدل خود مکن با فعل من کار  به فضل خویش کن فضلی مرا یار
الهی عاملنا بفضلک و «و ترجمه دعاي ) 21:حدید(ذالک فضل اهللا یوتیه من یشاء : اشاره است به آیه

 »لنا بعدلکالتعام
  ترجمه - ت

  هاي تاریک روز آرنده شب به  هاي باریک جواهر بخش فکرت
  )13: فاطر(» یولج اللیل فی النهار« اي لطیف از آیه شریفه ترجمه
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  شب و روز آفرین و ماه و خورشید  غم و شادي نگار و بیم و امید
  )37:فصلت(»و من آیاته اللیل و النهار والشمس و القمر « مصراع دوم ترجمه آیه 

  گه از آبی چو ما نقشی نگارد  گه از خاکی چو گل رنگی برآرد
  )80:یس(»الذي جعل لکم من الشجر االخضر نارا« مصراع اول ترجمه آیه

  به فضلم زآفرینش برگزیدي  تویی کاول زخاکم آفریدي
  )47:بقره(»انی فضّلتکم علی العالمین«مصراع دوم ترجمه 

  رامت کن لقاي خویش ما راک  بیامرز از عطاي خویش ما را
آل (»ربنا آتنا آمنا فاغفرلنا ذنوبنا«). 118: مومنون(»رب اغفر وارحم و انت خیر الراحمین« ترجمه آیه

  )16:عمران
  در آسانی مکن فرموش کارم  به سختی صبر ده تا پاي دارم

  ...و) 250:بقره(»ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا« ترجمه آیه شریفه 
  لیلی و مجنون -3- 3-3

بیت است و بیشتر آن را فقط در  4700این منظومه بعد از خسرو و شیرین به نظم درآمده است؛ و داراي 
هم در آغاز این منظومه  باز. به پایان آمده است 588و در سال شده ق سروده . هـ 584چهار ماه از سال 

ي همراه با اخالص و عبودیت و صورت یک مناجات عاشقانه و دعا  بیت به 105اي در  تحمیدیه
چون داستان این کتاب وصف عشق و عاشقی است نظامی تحمیدیه این . شده است خداپرستی سروده 

  :کند منظومه را به مضامین عاشقی آراسته است و با این مطلع تحمیدیه خود را آغاز می
  نام تو نامه کی کنم باز بی    اي نام تو بهترین سرآغاز

  نام تو کلید هر چه بستند  چه هستند اي کارگشاي هر
  کوته ز درت درازدستی  کن اساس هستی اي هست

  اهللا فیض تو همیشه بارك  اهللا اي خطبه تو تبارك
با  دعا ها بیت او پس از ده. آغازد آن دعا را می از  و پسپردازد میپس از آوردن ابیاتی به مناجات 

  :گویدمی و کندمیخود را در محضر الهی معرفی  ،تخلص
  ...در نظم دعا دلیري کرد  گر بنده نظامی از سر درد

  وایام عنان ستاند از چنگ  زان پیش کاجل فرارسد تنگ
  بر روضه تربت رسولم  ره بازده از ره قبولم

  .شودبررسی می هاي قرآنی در تحمیدیه لیلی و مجنون آرایهدر ادامه 
  تلمیح -الف

االسرار  آالیش بودن دعاها برخالف مخزن مجنون به دلیل سادگی و بیهاي بدیعی قرآنی در لیلی و  آرایه 
هاي قرآنی این تحمیدیه به شرح زیر  هاي تلمیح و اشاره و اقتباس همه برخی از آرایه  این با. تر است کم

  :است
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  آرایش آفرین تو بستی نظامی  بر صورت من ز روي هستی

لقۀ فخلقنا العلقه مضقه و خلقنا المضقۀ عظاما فکسونا ثم خلقنا النطفه ع« تلمیح است به داستان خلقت
  )14مومنون (»العظاما لحما ًثم انشاناه خلقا آخر و تبارك اهللا احسن الخالقین

  اشاره - ب
  کوته ز درت درز دستی  اي هست کن اساس هستی

  )53:اعراف(»اال له الخلق واالمر« اشاره به آیه شریفه
  سپهر بیستونیکردي چو   بی کوهکنی ز کاف و نونی

انما امره اذا اراد شیئاً ان «. مصراع اول اشاره است به داستان حقیقت خلقت و اشاره او با دو حرف کن
  )82:یس(»یقول کن فیکونَ

  از شرك و شریک هر دو خالی  ذات تو به نور ال یزالی
شریک ) 13: لقمان(»ظیمیا بنَی ال تشرك باهللا انّ الشرك لَظُلم ع« مصراع دوم شرك اشاره است به آیه

  ...و) 2:فرقان(و ) 111االسراء (» ولم یکن له شریک فی الملک«اشاره است به 
  نقش همه در دو حرف خواندي  بر هر ورقی که حرف راندي

ه ِانّما « در آیاتی چون» کن«اشاره است به دو حرف   و) 82: یس(»اذا اَراد شَیئاً اَن یقولَ کُن فَیکُوناَمرُ
  )117: بقره(»لسماوات واالرض و اذا قضی امرا فانما یقول له کن فیکونبدیع ا«

  هم نامه نانوشته خوانی  هم قصه نانموده دانی
عنده مفاتح الغیب ال یعلمها  و«و ) 33:بقره(»انی اعلم غیب السموات واالرض« اشاره است به آیه شریفه

 ...و) 73:همان( »عالم الغیب والشهاده«و ) 59:انعام(»اال هو
  اقتباس - پ

  در کن فیکون بیافریده  آرمیده اي هر چه رمیده و
اذا قضی امرا فانما یقول « )82:یس(»اذا اَراد شَیئاً اَن یقولَ کُن فَیکُوناَمرُه انّما «این بیت اقتباس از آیه   

  )117: بقره(»له کن فیکون
  فیض تو همیشه بارك اهللا  اي خطبه تو تبارك اهللا

  )25:فرقان(»تبارك الذي نزّل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا «باس است از آیه مصراع اول اقت
  ترجمه - ت

  کردي چو سپهر بیستونی  بی کوهکنی ز کاف و نونی
خَلَقَ «و آیه و ) 2: رعد(»اَهللاُ الذي رفَع السموات بِغَیرِ عمد تَرَونَها« آیهمصراع دوم ترجمه است از 

  )10: لقمان(» رِ عمدتَرونَهاالسموات بِغَی
  شرفنامه -4- 3-3

. نامیده است) همان(و شرفنامه خسروان ) 39: 1380نظامی، (نظامی این منظومه را شرفنامه خسروي 
نظامی   چهارمین منظومه این اثر. شهرت یافته است »شرفنامه«و  »اسکندر نامه«ولی در بین مردم به 
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 6929با  »اسکندرنامه«یا  »شرفنامه«و مشتمل بر دو مثنوي  سروده شده است 588است که در سال 
در تحمیدیه  .دارند یییک تحمیدیه مجزا رکه ه. بیت است 3664با  »خردنامه«یا  »اقبالنامه«بیت و 

  .شود می آغاز زیر مطلع با .بیت دارد 146که  »شرفنامه«
  ز ما خدمت آید خدایی تو راست  پادشایی تو راست خدایا جهان

  همه نیستند آنچه هستی تویی  ه بلندي و پستی توییپنا
  هر چه هست هتویی آفرینند  ست باال و پست همه آفریده

  خرد داد بر تو گوایی نخست  چو شد حجتت بر خدایی درست
تمام این تحمیدیه مشحون از اعتراف به بزرگی و عظمت و رحمانیت ذات الهی و بیان مناجات و 

  .مقابل خداوندي است که خالق و بخشنده و بخشاینده است اظهار کوچکی و ضعف بشر در
  :موارد اشارات قرآنی آن به شرح زیر است

  اشاره -الف
  ز ما خدمت آید خدایی تو راست  پادشایی توراست خدایا جهان

  )49:شوري(»و هللا ملک السموات واالرض«) 13:فاطر(»ذالکم اهللا ربکم له الملک« بیت اشاره است به آیه
  تر از آفتاب گهرهاي روشن  کافریدي ز یک قطره آبتویی 

  )48فرقان آیه (»و هو الذي خلق الماء بشرا« اشاره است به آیه
  نیاز نیازت نه اي از همه بی  به هر چه آفریدي و بستی طراز

س یا ایها النا«و ) 6:عنکبوت(و ) 97:آل عمران(»فانّ اهللا غَنی عن العالمین« اشاره است به آیه شریفه
  )15: فاطر(»انتم الفقراء الی اهللا واهللا هو الغنی الحمید

  زمین را گذرگاه او ساختی  تویی کاسمان را برافراختی
  )7: الرحمن(»...والسماء رفعها و وضع المیزان«این بیت اشاره است به 

  عنان باید از هر دري تافتن  نشاید ترا جز به تو یافتن
  »هللا ِو عرفت غیراهللا بنورهعرفت اهللا با« اشاره است به حدیث

  اقتباس - ب
  اهللا فیض تو همیشه بارك  اهللا اي خطبه تو تبارك

 »تبارك الذي نزّل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا« مصراع اول اقتباس است از آیه شریفه
  )1:فرقان(

  ترجمه - پ
  ز ما خدمت آید خدایی تو راست  پادشایی توراست خدایا جهان
  )49:شوري(»و هللا ملک السموات واالرض« ترجمه آیه مصراع اول
  هر چه هست هتویی آفرینند  ست باال و پست همه آفریده
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وهو الذي خلق السموات «) 29:بقره(»هو الذي خلق لکم ما فی االرض جمیعا« ترجمه است از آیه شریفه

  )73:انعام(»واالرض باالحق
  اقبالنامه -5- 3-3

 خردنامه« یا »خردنامه« منظومه این دیگر نام است »اقبالنامه«خمسه نظامی، ازآخرین منظومه 
 آغاز .ق سروده باشد. هـ 598شاید آن را در سال . است تحمیدیه بیت 57 داراي که است »اسکندري

  :است ابیات این با نیز »اقبالنامه«
  ز نام خدا سازد آن را کلید  خرد هر کجا گنجی آرد پدید
  ساز ان نا خردمند را چارههم  خداي خرد بخش بخرد نواز

  توانا کن ناتوانان کن  رهایی ده بستگان سخن
  خرد را به درگاه او رهنمون  نهان و آشکارا درون و برون

. آید، مبتنی است بر خرد طور که از نام این بخش کتاب نیز برمی اهللا نظامی در خردنامه، همان بسم
کند، یادآوري ابیات آغازین  نیز آن را تقویت می توجه به عنصر خرد در این تحمیدیه که عنصر وزن

نظامی در این آغاز خود، بر . است...) کز این برتر اندیشه برنگذرد/ به نام خداوند جان و خرد(شاهنامه 
طلب است و شاید معنایی  اندیش منفعت عنصر خرد تأکید فراوان دارد که این خرد غیر از عقل معاش

به هر صورت، نظامی در اثري . ه فرصت پرداختن به آن در این مقاله نیستنزدیک به روح یا دل بیابد ک
  .ترین تحمیدیه به فردوسی را نیز سروده است ترین اثر او به شاهنامه است، نزدیک که نزدیک

  :اشارات قرآنی در این بخش از اسکندرنامه به شرح زیر است
  تلمیح -الف

  نقش داند نوشت چنین بر آب این  جز او کیست کز خاك آدم سرشت
مصراع ) 12:مومنون(»و لقد خلقنا االنسان من ساللۀ من طین« تلمیح است به خلقت انسان و آیه شریفه
  )5: آل عمران(»هواَلّذي یصوِرکُم فی االَرحامِ کَیف یشاء« دوم تلمیح به آفرینش انسان در رحم مادر

  ه چاهیکی را ز کیوان درآرد ب  یکی را ز گردون دهد بارگاه
مصراع دوم تلمیح است به زندانی شدن ) 1: االسراء(مصراع اول تلمیح است به معراج حضرت رسول 

توتی الملک من تشاء و تنزع « دو فرشته آسمانی به نام هاروت و ماروت در چاه بابل و اشاره به آیه
  )25:آل عمران(»الملک ممن تشاء

  اشاره - ب
  ا سازد آن را کلیدز نام خد  خرد هر کجا گنجی آرد پدید

  »بسم اهللا الرحمن الرحیم« مصراع دوم بیت اشاره است به آیه
  تواناکن ناتوانان کن  ده بستگان سخن رهایی

  )82: یس(»انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون« مصراع دوم اشاره است به آیه
  نگارنده نقش این کارگاه  برآرنده سقف این بارگاه
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  )2: رعد(»رفع السموات بغیر عمدا«آیه  اشاره است به
  ببخشاي بر خاك بخشودنی  تویی خالق بوده و بودنی
  ...و) 12:طالق(و ) 4:حدید(و ) 4: سجده(»اهللا الذي خلق السموات و االرض« مصرع اول اشاره است به

  نه بر آب نقشی توان نیز بست  نه گوینده خاکی کس آرد به دست
  )5آیه  3سوره (»هواَلّذي یصوِرکُم فی االَرحامِ کَیف یشاء «ه مصراع دوم اشاره است به آی

  ترجمه - پ
  بر او آفرین کافریننده اوست  همه آفریده است در هفت پوست

الذي خلق سبع «و ) 12:طالق(»اهللا الذي خلق سبع سماوات و من االرض مثلهنّ« ترجمه است از آیه
  )3: ملک(»سموات طباقا

  پیکر هفت -3-6- 3
هاي  است، بر این اساس به نام »گنبد هفت«و  »بهرام نامه«ین منظومه مشتمل بر دو منظومه ا

جمعاً . گویی است نظامی در این اثر قصه هشود، کار ویژ نیز شناخته می »بهرام نامه«و  »گنبد هفت«
ظر بر این اثر که با ن. استهجري قمري به پایان رسیده  593بیت دارد و در سال  5000متجاوز از 

  :شود نشین آغاز می با این مناجات زیبا و دل است شاهنامه فردوسی سروده شده
  هیچ بودي نبوده پیش از تو  دیده بود خویش از تو اي جهان

  چیز درنهایت همه  چیز در بدایت همه
  پیوند انجم افروز و انجمن  اي برآرند سپهر بلند

؟ نظامی »یکی بود، یکی نبود«ها بهتر از  ي قصهنظامی قرار است قصه تعریف کند و چه شروعی برا
االسرار حکمی آغاز کرده بود و در لیلی و مجنون، رمانتیک، این بار کامالً داستانی شروع  در مخزن

 هاي، اي خدایی که آغاز هم کسی نبود و جهان را تو آفریده کند؛ اي خدایی که وقتی تو بودي، هیچ می
  )4: 1398مرادي، ...(همها تویی و پایانش نیز  داستان

  اشاره -الف
  انجم افروز و انجمن پیوند  اي بر آرنده سپهر بلند

مصراع دوم نیز اشاره است ) 2: رعد( »اَهللاُ الذي رفَع السموات بِغیر عمدا تَرونَها« مصراع اول اشاره است به
  )65: انفال(»واَلَّف بینَ قُلوبهمن به آیه

  روز را مرغ و مرغ را روزي  تو دهی صبح را شب افروزي
اهللا «و ) 37:آل عمران(و ) 212:بقره(»واهللا یرزق من یشاء بغیر حساب« مصراع دوم اشاره است به آخر

  )26: رعد(»یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر
  که نداند شمرد هفت از پنج  تو دهی بی میانجی آن را گنج

  )37:آل عمران(و ) 212:بقره(»غیر حسابواهللا یرزق من یشاء ب« این بیت اشاره دارد به آیه
  ترجمه - ب
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  سفته گوشان بارگاه تواند  روز و شب سالکان راه تواند

  )27:آل عمران(»تولج اللیل و النهار و تولج النهار باللیل«ترجمه از 
  عاقالن جز چنین نخوانندت  هستی و نیست مثل و مانندت

  )11:الشوري(»لَیس کَمثله شَیء« این بیت ترجمه است از آیه
  بازگشت همه به تست به تو  هست بود همه درست به تو

  )151: بقره(»انّا لله و انّا الَیه راجِعون « ترجمه آیه شریفه
  توخدائی و آن دگر بادند  تو نزادي و دیگران زادند

  )3آیه : اخالص(»لم یلد و لَم یولَد« ترجمه است از آیه
   

  بنديجمع - 4
جمله تلمیح،  هاي قرآنی از ه شش تحمیدیه نظامی از جهت ساختار و تأثیرپذیري از زیباییدر این مقال

ها داراي  محور اصلی تحمیدیه ،لحاظ ساختاريبه . شداشاره، اقتباس، ترجمه، عقد و استشهاد بررسی 
آوردن . ستمند شامل ذکر صفات ذاتی و ثبوتی، ذکر مخلوقات، راز و نیاز و دعا بوده ا ترتیب خاص و نظام

مضامین لطیف و عمیق با حمد الهی، توصیف عظمت کبریایی، برشمردن صفات جمال و جالل الهی، 
طلب  تسبیح و تنزیه خداوندي، بیان رحمت و مغفرت الهی، اظهار عجز و اعتراف به معاصی و گناهان و

  .ترین ویژگی آنها است عفو و بخشش الهی مهم
که در شرح ) اشاره، تلمیح، اقتباس، ترجمه، عقد و استشهاد (قرآنی هاي  در این مقاله هر یک از آرایه

شد با تعاریف علمی مشخص،  عنوان تلمیح یاد می متون داراي اختالط معنایی بوده و عمدتاً از آنها به
  .مرزبندي و به شرح زیر تفکیک معنایی شد

ا حدیثی معـروف با پشتوانه اي ی کـه در خالل سخن به آیهاست هاي درونـی  جمله آرایه از، تلمیح
  .داسـتانی و واقعـه مشهور اشاره شود و در آن کالم با الفاظی اندك بر معانی بسیار داللت کند

شرط آنکه این  بهشد ذکر  در اشاره تعریف آن را ارجاع گذرا به آیه، حدیث، داستان، یا اثري دیگر
داست در اشاره به زیرساخت داستانی توجه گونه که از نامش پی اشاره و ارجاع، مستقیم باشد و همان

  . شود نمی
شده باشد  نظر یا قسمتی از آن را که حاکی و دلیل بر تمام جمله اقتباس در اقتباس عین عبارت مورد

  .شدتعریف و مرز مشخص آن با تلمیح را ذکر 
اشاره و تلمیح بلکه شاعر یا نویسنده متن باارزشی را از زبان دیگري همچون آیات قرآن نه به  ،در ترجمه

هاي قرآنی تلمیح، اشاره، اقتباس، ترجمه، که داراي بسامد  آرایهپس از آن . آورد عیناً به زبان خود می
 ها بود شناسایی و مستندات و شواهد قرآنی آنها از متن قرآن استخراج شد و در باالیی در تحمیدیه

آیات  از شش تحمیدیه نظامی شناسایی و ترجمه 15اقتباس و  8 ،اشاره 39تلمیح،  11مجموع تعداد 
  .هاي قرآنی مربوط به آرایه اشاره بودبیشترین فراوانی در آرایه. قرآنی مربوط به هر یک معرفی شد
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