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 چكيده  

به دو زبان فارسيي و رربيي ريعر     است کهسانين ادبيات معاصر ایران لالان ذوادیب از رضا حكيمي محمد

ظهيور حريرت مهيدج)رر( را     هایي بر کوهسار()ارک« دموع رلي سفح»حكيمي در بدیعيۀ  .سرایدمي

ات بالغي و صينای  ادبيي اكاميۀ    این مقاله با  بررسي مختص داند.در جامعه ميساز جریان ردالت زمينه

رد توجه کنون مو محتوایي این بدیعيه است که تامرامين هنرج و به دنبال کشف آن دسته از  ،حكيمي

نظام واژگيان و رييوت تصيویرپردازج     تحليل وزن و موسيقي، رالوه بر این، نگرفته است.پژوهشگران قرار

برخي نتایر به دست آمده بيه ایين    ندگان است.تحليلي مورد اهتمام نویس -قصيده نيز به روش توصيفي

 -2 فراوانيي برخيوردار اسيت.    بيشيترین تشيبيه و اسيتعاره از    ميان اساليب بياني، در این اكامه از -1 قرار است:

ها را بيه دو دسيتۀ   توان آناست که مي گونه از صنارات بدیعي را به کاربرده 11حكيمي در بدیعيۀ خود 

و از مييان   دنجناس و انواع آن بيشترین کاربرد را دار از ميان صنای  لفظي، .لفظي و معنوج تقسيم کرد

 ند.ترین اهميت برخورداراز بيشصنارات بدیعي معنوج نيز استخدام و توریه 
 

حكيمي، بدیعييۀ   رضامحمدصنای  ادبي، حررت مهدج)رر(،  مختصات بالغي، کليدی: واژگان

 .دموع رلي سفح
 

                                                           
 saberehsiavashi@yahoo.com                      رایانامۀ نویسنده مسئول:  .1
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 مقدمه -1

در مشيهد بيه دنييا آميد. اود اندیشيمند، نویسينده و        1111در سيال  محمدرضا حكيمي 

« فيلسوف ردالت»و « رالمه»مجتهدج ایراني و اسالمي است که از وج با رناویني اون 

و  حماسيۀ غيدیر  ، رقيل سير   ، خوررييد مرير   ، الحياةتوان به رود. از آثار او ميیاد مي

كيمي به ادبيات رربي توجه خاصيي  . ح(13: 1132)اسيفندیارج،  اراره کرد  ساحل خورريد

آمده و نشان از تسلط  ساحل خورريددارد و نمونۀ بارز آن، سلسله قصایدج است که در 

وج بر ادبيات رربي دارد. مقاليۀ حاضير پيز از معرفيي قصييدت بدیعييه و تاریخ يۀ آن،        

هاج ساختارج مانند وزن، آهني،، موسييقي، صينای  لفظيي و     بدیعيۀ حكيمي را از جنبه

کنيد. ایين مقاليه ميي کوريد بيه       عنوج و ريوت تصویرپردازج و نيز محتوا بررسيي ميي  م

 هاج ذیل پاسخ دهد:پرسش

 هایي است؟قصيدت بدیعيۀ حكيمي از نظر بالغي و صنای  ادبي داراج اه ویژگي  -

ازميان مختصات بالغي وصنای  ادبي، کاربرد کدام ميورد در ایين اكاميه بيشيتر و      -

 کدام یک کمتر است؟

 نظام واژگان و ريوت تصویرپردازج این قصيده اگونه است؟ ن و موسيقي،وز -

نخسيتين  »ربارتنيد از: مقاليۀ    سيرا هاج مربوط به قصاید بدیعيه و رارران بدیعيه پژوهش

قيوامي و   که طي آن« األرعار(  قوامي مطرزج گنجوجاألسحار في صنائ بدیعيۀ فارسي )بدائ 

ر بير تحلييل محتيوایي تمرکزريده اسيتد مقاليۀ دوم،       بدیعيۀ او معرفي ريده و در آن بيشيت  

است که در آن نامي از حكيمي و بدیعيۀ او بيه اشيم   « سرایي در اد  پارسي و رربيبدیعيه»

که اگر ايه رنيوان آن   « سرایي در رعر پارسي و رربيبدیعيه»نامۀ خورد.  هم نين پایاننمي

یعيات و بررسيي سيير مينظم و منطقيي     تر به بدبا اثر پيشين یكي است، به دليل توجه دقيق

دهدد اگراه او نيز از حكيمي و بدیعييۀ  آن، مطالب مفيد بيشترج را در اختيار خواننده قرارمي

او نام نبرده است. از سوج دیگر، بخش قابل توجهي از ارعار حكيمي به زبان رربي اسيت کيه   

ه است. نگارندگان امييد دارنيد   از آن جمله بدیعيۀ اوست، اما این بخش از ارعار او مرفول ماند

 ویژه بدیعيۀ حكيمي بارد.که این پژوهش، آغازج براج توجه به ارعار رربي و به

 

 تعریف قصيدۀ بدیعيه و انواع آن -9

بير آن   ،اج است که هر بيت آن داراج یكي از صنای  بدیعي بارد و بنياج بييت  قصيده بدیعيه

ه به نظم آمده بارد و بيتي بيدون صينعت در   صنای  در آن قصيد تصنعت بارد و همه یا رمد
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آن یافت نشودد البته این قصاید باید انان ساخته رود که آوردن انواع بيدیعي در ابييات، نيه    

ها را از ميان ببرد و نه معاني و مقاصيد قصييده را مشيوش    رونق کالم و فصاحت و انسجام آن

انيد و  اند: برخي ملتيزم به نام، دو دسته قصاید بدیعيه از نظر التزام(. 111: 1133)حكيمي،  سازد

کند که هر بيت داراج نيوع یيا   برخي غير ملتزم. در غير ملتزم رارر به همين اندازه بسنده مي

انواري از صنعت بارد و پز از حسن مطل  و برارت استهالل، صنای  را بيه دلخيواه خيود در    

رود که نام صنعت را نيز بيه طریيق   م ميسرا ملتزابيات قصيده بياورد، اما در نوع ملتزم، بدیعه

بدیعييۀ حكيميي از نيوع ملتيزم اسيت و ريارر در        .(113)هميان:   توریه و اراره در بيت بياورد

   تمامي ابيات به صنای  به کار رفته در آن اراره کرده است.

 
 سرایی  تاریخچۀ بدیعه -9-1

کيرد و آن سياختن قصييدت    هياج اد  رو  اج نوین بيه حيوزه  دانش بدی ، اندیشه رواجپز از 

م( و  076اليدین اربليي )  بدیعيه بود. دربارت مبتكر سرایش بدیعييه در اد  رربيي، بيين اميين    
معتقيد   الريدیر و صياحب   انيوار الربيي   م( اختالف است، اميا صياحب    732الدین حلي )صفي

سيال  الدین حليد زیرا اربلي حيدود رصيت   هستند که این ابتكار از امين اربلي است، نه صفي
از مييان ريارران    (.113: 1136)حكيميي،  الدین، بدیعيه خویش را سياخته اسيت   پيش از صفي
اج در صيد  الدین مطرزج، نخستين کسي است کيه در سيدت رشيم ، بدیعييه    پارسي نيز قوام

بيه فارسيي در سيتایش قيزل     « االريعار االسحار في صينائ  بدائ »صنعت با رنوان  31بيت با 
اج در ميد  اميام   دوران معاصر نيز محمدتقي ادیب نيشابورج بدیعيه ارسالن سروده است. در

رلي )ع( در قالب مسمط و به زبان فارسي سروده است. هم نين محمدرضا حكيميي بدیعييۀ   
را به زبان رربي در منقبت حررت مهدج )رر(  بيه نظيم در آورده اسيت    « دموع رلي سفح»

 .(13: 1132)دیباجي،
 

 بدیعيهۀ تحليل ساختاری قصيد -6
ت به طور کلي ساختار قصيده رامل وزن و موسيقي، نظام واژگان، مختصات بالغي و ريو

 .پردازیمميپردازج است که در ادامه به موارد مذکور تصویر
 
 اساليب بدیعی )صنایع لفظی و معنوی( -6-1

ل، در ذی نوع از انواع صنارات بدیعي بر رعر خویش افزوده است، 11رارر با به کار بردن 
 کنيم.این صنای  را با آوردن مثال به دو دستۀ  لفظي و معنوج تقسيم مي
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 صناعات معنوی -6-1-1

 الف( توریه 

  مِيين زنييدِ مِدحتييه   يةة ًورُمييتُ تييور 
 

 فجيييافي فيييي کلمييياتي جيييوهُرالحك م   
 

 (166: 1136)حكيمي، 

حكمت در  وهرهاج سفتۀزنۀ ثناگسترج مهدج، آتشي بيفروزمد از این رو، گخواستم با آتش)

 واژگانم آمد.(

توریه، آوردن یک لفظ با دو معناج دور و نزدیک است که لفظ، آريكارا بير معنياج    »

کند، اما مراد رارر معناج دور است که داللت لفظ بر آن پوريده است نزدیک داللت مي

اج را کيه دار « زنيد »رارر لفيظ   (.216: 2ج، 1133 )هارمي، «اج به آن اراره داردو تنها قرینه

 )آتيش زنيه(   مقصيود او معنياج دوم   و اسيت آورده  «زنهآتش»و  «تفسير کتا  اوستا»معناج  دو

 آید. رر( پدید مياست که با ثناج حررت مهدج )
 

 ب(استخدام

استخدام ذکر لفظي است که بين دو معنا مشترك است، ولي از آن لفظ یک معنيا اراده  »

« ريود اج دیگير آن بازگردانيده ميي   رود، سپز ضمير یا اسم ارارت دیگرج بيه معني   مي

را بيه هميان معنياج     «هيالل »واژت  ،زیر، رارر در ابتداج مصرع اول در بيت(. 211)همان: 

آن را بيه  « استخدموه»در «ه»به کار برده است، سپز با آوردن ضمير )هالل مياه( معروف 

 .رجوع داده است« رتر نزار الغر» ، یعنيیكي دیگر از معاني این واژه

  لهييياللخ فخِليييتُ الوصيييل  مُرتقبييياابيييان 
 

 فاسيييتخدموه لِحمليييي رييين  مقيييامِه م  
 

 (233:  1136)حكيمي، 
توانم آرزومند وصال بارم، اما آنان آن رتر نزار را به )هالل ماه آركاررد، گمان بردم که مي

 (.!کار دارتند تا مرا ازنزد آنان دور سازد

 

 ج(افتنان

ثل غزل و حماسه یا مد  و هجيا یيا تسيليت گيویي و     افتنان جم  کردن بين دو فن مختلف م»

   حكيمي در این بييت بيه دو فين غيزل و حماسيه      ( 210: 2، ج1133)هارمي،  «تبریک گویي است.

   را در هم آميخته و تصویرج زیبا خلق کرده استد او در مصرع نخسيت، غيرور نازگونيۀ محبيو      

  ز دالورج خيود در مييدان جني، سيخن     را در قالب غزل توصيف کرده و آنگاه در مصيرع دوم، ا 

 به ميان آورده و بدین ترتيب با آميختن غزل و حماسه، افتناني زیبا آفریده است.
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  غ يينرُ افتنييانهمُ کيييف اقت رييي ول هييي   
 

 و فييي المعييارك قييد ا رلخييو رلييي الييبُهيم  
 

 (237: 1136)حكيمي، 
يكه من کسي هسيتم کيه   )کررمۀ فریب دهندت ایشان اگونه مرا از خود بيخود کرد، درحال

 در ميدان هاج جن،، بر دالوران ايره مي روم(.

 

 د(طباق

افزایيد و  است که بر زیبيایي و تيازگي سيخن ميي    از جمله رواملي  واژه،تراد و مخالفت دو 

 حكيمي بارها از این صنعت ساده و در رين حال زیبا بهره برده است.

  و مِيين طِبيياع سُييعودِ الوصييل  قييد ق رخبيييت
 

 بعييديتها نحييوسُ الهجيير  فاسييتقِم    مييا ا  
 

 (233: 1136)حكيمي، 

بازگشيت آن يه سيتارگان طيال  نحيز، آن را از ميا        از خجستگي طلوع ستارت سعد وصال،)

 ش(گرفته بود نزدیک گشته استد پز تو در رشق خویش پایدار با

 و« سيعود و نحيوس  »، «وصل و هجر»واژگان بينحكيمي در این بيت از صنعت طباع  

 بهره برده و بر زیبایي کالم خویش افزوده است.« و ابعدتها قربت»

 
 ه(مقابله

این صنعت بدیعي با آوردن اند معناج هماهن، و متناسب که بيه ترتييب معياني دیگيرج     »

 .(236: 2ج، 1133 )هارمي،« یابدرود نمود ميها آورده مي مقابل آن
  ل يليييي وهجيييرج و تبعييييدج یُقابلهيييا 

 

 بلطفه ييم صييبحي و وصييلي وتقریبييي   
 

 (233: 1136)حكيمي، 
 )سرانجام با لطف آنان،رب مرا بامدادج، هجران مرا وصالي و دورج مرا نزدیكي خواهد آمد(.

 حكيمي براج رب تاریک خود، صبحي رورن و براج درد دورج خيویش نزدیكيي آرزو  

« ليي لي» در مقابل واژگيان  ،را به ترتيب« تقریبي» و« وصلي» و« صبحي»کند و واژگان مي

 .است آورده« تبعيدج» و« هجرج»و 
 

 و(حسن تعليل

حسن تعليل این است که ادیب صریحاً یا ضمناً رلت رناخته ردت ايزج را انكار کنيد  »

سنجي تيزبينانيه  و رلت ادبي زیبا و رگفتي بياورد که آن رلت داراج ارتبار لطيف و نكته

 (.201: 2ج،  1133 هارمي،) «اج که با هدف مورد توجه متناسب باردباردد به گونه
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  و حُسنخ تعلييل ميا قيد غيا  مِين زمين       
 

 ا ن یبصُيير  النسيياسُ ضييوفي الشييمز  وياليينسجم   
 

 (166: 1136)حكيمي، 
کنيد:   رارر با آوردن دليل ادبي، رلت غيبت حررت مهدج )رر( را این گونه تعبيير ميي   

بيودن او، پرتيو خوررييد و     بهترین دليل براج غيبت او آن است که مردمان به هنگام نهيان »

 آوردن این رليت زیبياج ادبيي از سيوج حكيميي بير      (. 116)همان:  «ستارگان را بتوانند ببينند

 کند.ب  و ذوع واالج ادبي او داللت ميلطافت ط

 
 ز(عكس

ركز کني و آن ه را مقدّم  مقدّم بدارج سپز بر ،ركز این است که جزئي را در کالم»

 (111: 2ج ،1133 ،ارمي)ه .«مؤخر گردانياج کرده
  رييينخ النجييا   نجييا ُ العييين  زيوريتخييهُ   

 

 والقليبُ مِيين ركييز  هيذا دائِييمُ الس يي   م    
 

 (233: 1136)حكيمي،  

او سراشمۀ روایي آرزوهاست و روایي آرزوج اشم، دیدار اوست. اگر جز این رود و دیيدار  )

 (جاودان، به اندوه داار خواهد بود.او دست ندهد، این دل تا 

 است. آوردهآن را مؤخر  را مقدم دارته و سپز «رين» واژت در این بيت رارر

 
 ح الفصا ع ح(شجا

 «هربارت است از حذف ايزج از کالم براج ارتماد بيه معرفيت رينوند    شجاع  الفصاح »

)حريرت  « ینيزلن »رارر در این بيت با تكيه بر معرفت رنونده، فاريل  (. 221: 1123)قریب، 

( و یيارج دادن  رير ) مبني بر ظهور حررت مهدج ،ريعه رقيدترده و به را ذکر نك مسيح(

 دارته است.به او اراره  حررت مسيح
 ريييجاعُ قليييب  فصييييحا ینيييزلن  اِذاً    

 

 رونيياً لييه فييي قتييال  الرارييم  اال ثييم      
 

 (166: 1136)حكيمي، 

فيرود  گفتارج است که اون ظاهر رود، مسييح از آسيمان   مهدج )رر(آن امام دالور و فصيح)

 تا در کشتن دجّال به او کمک کند.( آید

 

 ط(تذیيل

ه معنيا و  تذیيل آن است که رارر یا نویسنده به دنبال یک جمله، جملۀ دیگرج بيياورد کي  

 (.113: 2، ج1133)هارمي،  نخست را فراگيردمفهوم جملۀ 
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  فقلييتُ ذلييک سِييرد ُا قييد حُفِظ ييت   
 

 بييه العييوالمُ و التييذیيلخ مِيين رظ ييم      
 

 (233: 1136ي،)حكيم 

هياج هسيتي از وجيود او بير سير پاینيد و       مهدج راز خداسيت و هميۀ جهيان   »پز گفتم: )

 است که کائنات دنبالۀ وجود اویند.(اج بزرگوارج و رظمت او، به گونه

دانيد، آنگياه در   رارر در مصراع نخست، امام رصر )رر( و غيبت او را سرس خيدایي ميي      

کند و راز استوارج هستي را برکيت وجيود   را ت یيد ميمصراع دوم، معناج مصراع نخست 

 کند.وج و رظمت کائنات را طفيل هستي او تلقي مي

 

 ی(تكرار

 .(111: 1ج، 1133)هارمي،  تكرار ذکر دو یا اند بارت ايزج براج اغراض متعدد است

  تكریييرخ وصييفيي فيييه المصييلح خاالخمييم   
 

  ابن  مصيلح  االخمييم بين  المصيلح  االخميم       
 

 (166: 1136)حكيمي، 

من اگر بخواهم یكي از اوصاف او را به تكرار بيازگویم، بایيد هميواره بگيویم: اوسيت مصيلح       )

 ها...(ها، فرزند مصلح ملتملت

 رينونده اسيت  ترین غرض تكرار، تاکيد و استوار ساختن معنا در جاننخستين و مهم     

)اصيالحگر  « المُصيلح خاالخميم  »کييب  . حكيمي در این بيت بيا تكيرار تر  (33:  1130)رميسا، 

تيا   کنيد آن تاکيد ميي بر رر( اراره و ) به یكي از بارزترین اوصاف حررت مهدج ها( ملت

 معنا را در ذهن مخاطب  استوار سازد. ،بدین ترتيب

 

 ک(التفات

 .(166: 1130)رميسا،  التفات تريير سخن از غيبت به خطا  یا از خطا  به غيبت است

  رييياتي، ذج ق وارصُيييهم زاد التفييياتُ وُ
 

 فيييا وُريياهُ اترکييوني فييي یييدج وصيييمي  
 

 (233:  1136)حكيمي، 

 !سخنان گزندت ایشان است: اج نكوهشيگران  نكوهشگران، نظر التفاتشان فزوني گرفت، این،)

 بيمارج که خود دارم تنها بگذارید.(مرا با همين درد و 

سيياع کيالم را ترييير     ، در مصيرع دوم اسيت پز از آن که در مصرع نخست متكلم  

سيازد تيا رينونده از    خطيابش را رنگارني، ميي   و با هنرنميایي در گفتيار خيود،    دهد  مي

 .سخن خسته نشودیكنواختي 
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 تجاهل عارف ل(

بپرسد و جاهل نمایي او بيراج  داند مي گوینده آن ه را که حقيقتاً»تجاهل رارف این است که 

و ابيراز   ج مبالره در مد  و نيز بيراج تعجيب  اج بارد اونان سرزنش کردن یا پرسش برانكته

 .(110: 2ج، 1133)هارمي، « رگفتي

 تجاهيييل  العيييارفُ الرييياوج فسيييائ ل نا   
 

 هل مين ظهيور  لعهيدا طيال فيي القيدم        
 

 (233: 1136)حكيمي، 

رازا کشييده اسيت،   آن آگاه گمراه تجاهل کرد و از ما پرسيد: آیا پز از دوراني که بز به د)

 د؟(ظهورج خواهد بو

آیا پز از دوران طوالني غيبيت ظهيورج    ال کهؤرارر در این بيت با پرسيدن  این س

داند غيبت اميام  د ارا که او نيک ميجاهل نشان داده است دربارت آنخواهد بود؟ خود را 

ر را بيه دنبيال خواهيد داريت و     طوالني بارد، به طور حتم ظهو نيزرر( هر اقدر ) رصر

در فيراهم   ،منتظير  اجهبه رنوان رييع  است که سرزنش خویشنمایي او تنها براج جاهل

 کرده است. دن زمينۀ ظهور کوتاهيکر

 

 صناعات لفظی -6-1-9

 الف( جناس

ضيمن بيازج    ،رواز همين درناسدمي بهتریگرج جناس را از هر صنعت بدیعي د حكيمي

 آفریند.زیباترین ترکيبات لفظي را ميماهرانه با واژگان، 

 جناس الحق -1

  دمعيييي رييمعي مييا یُالحقخنييي   فصيياري
 

 فجن زي العيين  وريکُ البييين  باالر ير م      
 

 (237:  1136)حكيمي،

تا هرگاه که ارک بریزم، ارک سوزان من رم  فروزان مين ريد. نزدیيک ريدن جيدایي،      )

 ور همانند ساخت.(اشم مرا با آتش رعله

. کيرده اسيت  برقرارجنياس الحيق   « العين و البيين »و« دمعي و رمعي» بينحكيمي 

 و «د.ش»این نوع جناس به خاطراختالف دو رکن جنياس در دو حيرف بعييد المخيرج     »

 .( 111:  2ج، 1133 )هارمي،« باردمي «ع. »

 جناس مصحف      -9

 که طورج جناس مصحف وجيود داردد بيه« رشرتي و رسرتي»در بيت دوم نيز بين دو واژت 
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تفياوت  گيذارج م از جهيت نقطيه   و تنهيا  دو کلمه از نظر وضي  حيروف بيه ماننيد هيم     »

 .(111: همان) «بارند مي
  وصييح فوا رشيير تي فييي رسيير تي و هُييمُ 

 

 مُحيرِّفخيييو ويهيييم  ميييا ا بيييدوهُ بيييالويهيم   
 

   (237:  1136)حكيمي، 
)رقيبان روزگار خوش مرا در تنگناج سختي وارونه کردند و ایشان تصور خطياج خيویش را   

 در حق من، ارتباه وانمودند.(

 س محرفجنا -6

دو اخيتالف » به نحوج که دجناس محرف وجود دارد «ويهُمُ و ويهيم » واژگان بين نين هم 

 .(113: 2ج، 1133 ،هارمي) «باردميها ها و سكونحرکتواژه تنها در 
 مذیلجناس  -9

آن است که اختالف دو رکن جناس به افزایش یيک حيرف یيا بيشيتر در      مذیلجناس »

بيت بيا افيزودن یيک حيرف بيه آخير یكيي از        این  رارر در .(111)همان:  «پایان آن بارد

 یّل پدید آورده است . جناس مذ « صادا و صادِ  » هاج واژه
  و اِن  ق لبييييي صيييادا صييياد   لِجيييوج  

 

 قييد ذ ی ل تييهُ ليييال  کنييتُ فييي اِض ييم      
 

 (237: 1136)حكيمي، 

مراه رده اسيتد در  با آن ه« اضم»)دل من تشنه و سوخته از درد رشقي است که در دامنۀ 

 ام.(هایي که در آنجا گذرانيدهرب

 جناس مقلوب -6

 ،«بيا اخيتالف در ترتييب حيروف دو کلميه     » ،«رييشِيي و رِيييعاً »واژگان  بين ذیلدر بيت 

 است: پدید آمده( 111 )همان: مقلو جناس 
  و صيياري رييشيييي مِيين قلييب  الهييوج رِييييعاً 

 

 والقلييبُ فييي بيل ييق  ميين رِييد ت  الس ييديم     
 

 (230: 1136)حكيمي، 

 است.()از دگرگوني رشق، زندگي من پراکنده رد و دل از ردت اندوه، در پریشاني 
 

 ب( تلميح

  وسيييوف تظهيييرخ فيييي االفييياع  دولتخيييه 
 

 تلمييييحُ ذاك بيييالررِ اال رض  جيييافيلهم    
 

 (166: 1136)حكيمي، 

بيه  « ج الصيالحون أنس االرض یرثها رباد»)به زودج حكومت او در آفاع پدیدار خواهدرد. آیۀ

 حكومت اهل بيت اراره دارد.(

 ريالمثل است، بدون ذکتلميح اراره کردن به داستان معين یا رعر مشهور یا ضر »
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سيورت انبيياف    163رارر در این بييت بيه آیيۀ    (. 173: 2، ج1133)هارمي،  «هایک از آنهر 

« ض یرثها ربادج الصيالحون و لقد کتبنا في الزبور، بعد الذکر، أن االر» ر آیۀاراره دارد. د

کند که بندگان رایسته آن را به ارر خواهنيد  خداوند به سرنورت نهایي زمين اراره مي

 کند.برد. حكيمي امام رصر )رر( را بندت رایسته و وارر زمين معرفي مي

 
 ج( مواربه

  و مِييين مُيييواربتي وافقيييتُ رييياذِل تي  
 

 فقييد بيت تييتُ مييدیحي القييوم  فييي الكلييم   
 

 (233: 1136ي،)حكيم 

 از سر زیرکي با مالمتگر خود ساختم ودنبالۀ ستایش مردم را در سخن رها کردم.()

اج قرار دهد که بتواند بيا تحریيف یيا    مواربه آن است که گوینده سخنش را به گونه»

، 1133)هاريمي،   «تصحيف یا غير این دو، معنایش را تريير دهد تا از مؤاخذه سالم بمانيد 

کنيد و بيا تبيدیل    اج ماهرانه در کالم تصرف ميي ي در بيت زیر به ريوهحكيم .(133: 2ج

گفتۀ خویش « بثثت»و« واقفت» ،«موازنتي» به« بتتت» و« وافقت»، «مواربتي»هاج واژه

 دهد تا معنایي پسندیده به دست آید.را تريير مي

مد از و از سر زیرکي، با مالمتگير خيویش سياخت   »معناج بيت پيش از مواربه انين است: 

ريود:  و بر اساس قاردت مواربه انين مي« این رو، دنبالۀ ستایش خوبان را در سخن رها کردم

من از سر همگوني با خوبان، با مالمتگر خویش در افتادمد از ایين رو، سيتایش خوبيان را در    »

د در این بيت حكيمي از روج تعميد معنياج گفتيار خيویش را ترييير      «سخن خویش بياوردم.

 سخنش معنایي مقبول دارته بارد و خود نيز از مؤاخذه در امان بماند.     دهد تامي

 
 د( تصدیر

اج که یكي از آن دو واژه درآخير بييت و   تصدیر بازگرداندن واژت پایاني به آغاز استد به گونه»

 .(130: 2ج ،1133)هاريمي،   «دیگرج یا در آغاز مصراع اول یيا در وسيط و یيا در آخير آن بيایيد     

پایيان   را در آغياز مصيراع نخسيت و   « بيدرهم »در این بيت به طيور هنرمندانيه اج واژت    رارر

 مصراع دوم آورده است:

  الئيييحا البيييد  فيييي زمييين فبددددرُه  
 

 ببددددره ِ و ريدُّ رجيييز  رليييي صيييدر  
 

 (233: 1136)حكيمي، 

د او بيه  )ماه رب اهارده ایشان، ناگزیر، زماني طلوع خواهد کرد و این روزگار، به واسيطۀ وجيو  

 روزگاران نخست )صدر اسالم( باز خواهد گشت.(
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 هد( انسجام

 )لفظ و معياني( معاني است با استوار بودن و تناسب آن دو سالم بودن الفاظ و آساني  انسجام

. حكيمي در این بيت با قيراردادن الفياظ سيالم و معياني آسيان در      (106: 2ج، 1133 ،هارمي)

 با پدیدآورده است.کنار یكدیگر، ربارتي  منسجم و زی
  الحج ييۀخ القييائِمُ المهييدج الس ييرجُّ و ذج   

 

   اوصييافخه انسيييجيميت کييالقطر  فييي االکييم    
 

 (233: 1136)حكيمي، 
هياج  هاج اوصاف او ماننيد قطيره  )آن حجت قائم مهدج، آن امام بزرگوار گرامي، آن که واژه

 .روند(روان مي زاران، به رواني بر زبانباران بر روج تپه

 
 و( حسن مطلع

حسن مطل  آن است که آغاز سخن، لطيف،آسان، همراه با معاني آركار، مستقل از ميا  »

اج که رنونده را بيراج گيوش فيرادادن بيه هميۀ      بعد و مناسب با موقعيت باردد به گونه

از آنجا که مطل ، نخستين ايزج اسيت کيه   (. 131: 2ج، 1133)هارمي،  «سخن جذ  کند

« ريود. آغاز زیبياج آن، انگييزت گشيودن دل و جيذ  مخاطيب ميي      »نوازد، گوش را مي

د بنابراین، حكيمي بدیعيۀ خویش را با وصفي زیبا از طبيعيت کوهسيار   (07: 1173)رميسا، 

 کند.رلم و دامنۀ آن آغاز کرده و رنونده را براج گوش دادن به ادامۀ سخن مشتاع مي

  بييدی ُ مطليي   حُسيين  فييي ذرج العيل ييم   
 

 ري رلييي سييفح  بييذج سييلما جييرج دُمييو 
 

 (230 :1136)حكيمي، 

)ظهور حسني بدی  در کوهسار رلم، ارک مرا بر دامنۀ کوهساراني فرو ریخت کيه درختيان   

 سلم آن را پورانيده بود. (

 ز( حسن تخلص

باريدد  حسن تخلص بيرون رفتن و انتقال از آغاز سخن به سوج هدف در نظر گرفته ريده ميي  »

)هاريمي،   «یابيد احساس نكند سخن از نسيب به مد  یا غير آن انتقال مياج که رنونده به گونه

حكيمي در این بيت به طریقي زیرکانه ترزل قصيده را کيه بيا وصيف کوهسيار      .(131: 2، ج1133

رلم و درختان دامنۀ سلم و رشق به محبو  و آثار کارانۀ او و مالمتش در ایين راه آغياز کيرده،    

زنيد و رهيایي از گيردا     ده که مقصود و هدف اوسيت، پيونيد ميي   به تنۀ اصلي  قصي 20دربيت 

 داند:تاریكي را در پناه بردن به خاك پاج حررت مهدج )رر( مي

 حسنخ الت خلص  مين بحير  الظديالم  اليي    
 

  االميييم ةِتيييرا   اقيييدام  بييياقي صيييفو 
 

 (233: 1136)حكيمي، 
 ها پناه برم(.  قيماندت برگزیدگان امت)بهترین رهایي از دریاج تاریكي آن است که به خاك پاج با



 1629، بهار و تابستان 1، شمارۀ 9سال ، پژوهشنامۀ نقد ادبی و بالغت/ 69

 ح( براعت طلب

درون دارد ارياره کنيد و بيه    برارت طلب آن اسيت کيه خواهيان اييزج بيه آن يه در       »

مقام واال و کریمانيۀ اهيل    حكيمي به .(132: 2ج ،1133)هارمي،  «اش تصریح نكندخواسته

 کند.ميفرل و کرم آنان را طلب  ،غير مستقيم و به طور اراره کرده بيت
  و مِيين بييرارته م فييي الجييودِ ال طلييبا 

 

 یُفشيييي ليييدیهم و السِيييرد لِمكتيييتم    
 

 (161: 1136حكيمي،) 
)جود و بخشندگي آن بزرگواران انان فراوان است که هيچ درخواستي را فاش نسازند و راز 

 هيچ صاحب سرسج را آركار نكنند(.

 
 ط( عتاب نفس

 .(163:  1123)قریب،  «ج امرج مورد رتا  قراردهدرتا  نفز آن است که متكلم خود را برا»
  یييا نفييزُ ميياذا اخف دّج فييي رتابييک اِذ    

 

 ترکييتِ ملحييو ي ميين یهييدج لوصييلهم    
 

 (166: 1136)حكيمي، 
توانسيت طریقيۀ وصيال    )اج نفز من در نكوهش تو اه بگویم؟ تو که راه کسي را کيه ميي  

ت نيز نفز خيود را بيه دلييل نپيميودن     رارر در این بيایشان را به تو بنمایاند، نپيمودج(. 

 کند.طریق آموزگار در وصال اهل بيت سرزنش مي

 
 ی( ارسال مثل

ارسال مثل آن است که متكلم در سخن خویش مثل مشهورج ذکر کنيد یيا ربيارتي از    »

 .(27: 1123)قریب،  «حكمت و غير آن آورد که تمثيل به آن نيكو نماید
  هييم ال زوري حتسييي یييؤخو ي القارضييان  و  

 

 قيييد ا رسيييلو ميييثالً للعشيييق  و اليييييهيم  
 

 (233: 1136)حكيمي، 

 اند.()دیدار، وقت گل ني خواهد بود واین گونه براج رشق و دیوانگي مث ل آورده

که در فرهن، ایراني به هنگيام  « وقت گل ني» در این بيت، رارر با آوردن مثل مشهور

 و آن را بيه زميان   دانيد ميي شوع را بعيد دیدار مع رود،بودن امرج از آن استفاده ميمحال 

 .دهدمي، نسبت استکه امرج محال « گل دادن ني»

 
 ک( کالم جامع

اج در طي سخن بياورند که مشيتمل بير ميوارظ    الم جام  آن است که بيتي یا جملهک»

 .(237: 1117)تقوج،  «هاج مُتق نه باردحسنه و حكمت
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  و جييام ُ القييول  مييا قييالوهُ فييي دلييل      
 

  ر ي اِلسيييا لخيييلف ذا  فيييي اليييتدهم ال قييي 
 

 (233: 1136)حكيمي، 
بيراج هييچ دوسيتدارج، نزدیكيي بيه ميا       »)و آخرین سخنشان که با ناز و کررمه گفتند ایين بيود:   

 ها گداخته رده بارد.(نخواهد بود، مگر براج کسي که در کورت تهمت

 کند.ظه ميحكيمي ضمن معرفي رارق واقعي، او را به بردبارج در این راه مور
 

 ل( اقتباس

  ُا خييييرِ لاِلوليييي اقتبسيييت    ُبقيةةةة  
 

 رلمهييم ةِمِيين مشييكا  يةة ِضييوف الهييدا  
 

 (233: 1136)حكيمي، 

 اند، بهترین است.()بقيۀاُ براج آنان که نور هدایت را از اراغ دانش آهل بيت گرفته

اندد بيه  اقتباس آن است که گوینده در نثر یا رعرش، ايزج از قرآن یا حدیث بگنج»

. در (103: 2، ج1133هاريمي،  « )اج که ارالن نكند این سخن از قرآن یا حدیث اسيت گونه

سيورت هيود را در ريعر خيویش      30این بيت، رارر بدون آنكه ارالم کند، مريامين آیيۀ   

إن کنيتم ميؤمنين  و ميا أنيا رلييكم       بقيتُ اللسه خيرلكخمْ»گنجانده است. او با اراره به آیۀ 

کنيد و آن را بيراج   ارياره ميي  «( رر»قيماندت خداوند در زمين )امام مهدجبه با« بحفيظ

 داند.مردم بهترمي
 

 م( مراجعه

مراجعه آن است که متكلم آن اه را که بين دو کز واق  رده، در رعر به صيورت پرسيش   »

 .(32: 1131)پاکرو،  «و پاسخ یا پيرام و جوا  به لفظي بليغ و اسلوبي لطيف بيان کند
  نصييرف، قلييتُ: قلبييي قييدیُراجعهم قييالواا 

 

 قييالوا اجت ييذِل،قلت: صييدرج موئِييلخ الحيييز م 
 

  (233:  1136)حكيمي، 
گيردد. گفتنيد: رياد بياش!     )گفتند: دست از این رشق بردار! گفتم: دلم گاهي به سوج ایشان بيازمي 

 ام جایگاه اندوه فراع است؟(.گفتم: اگونه راد زیم، درحالي که سينه

بيه صيورت    ،اسيت  ارر آن ه را که بيين خيود و نكوهشيگران ر  داده   ردر این بيت  

 اسلوبي لطيف پدید آورده است. ،دارد و بدین ترتيبپرسش و پاسخ بيان مي

 
 ن( توشيح

اج که اگر متكلم سكوت کنيد  توريح آن است که اول کالم داللت کند بر لفظ آخرد به گونه»

 .(211: 1123)قریب،  «را ترنم کند و بخواندو سخن را ادامه ندهد، رنونده خود به خود آن 
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  مهييييدیُّهم رو ُ جسييييم  االرض  مسييييتتراً 
 

 واالرضُ قيييييد وُرِّيييييحت دوراً برييييييبهم 
 

  (166: 1136)حكيمي، 

 زیور یافته است.( و)مهدج آل محمد رو  نهان پيكر زمين است که زمين با غيبت ا

بيه   دپييش بينيي کيرده    ، لفظ آخير را قابيل  سخندر آغاز «مهدج»نام آوردنرارر با 

 خواند. را زیر لب مي« غيب» واژت ،مهدج نامرنيدن  با مخاطب طورج که

 
 االختراع   م س( سال

اإلختراع آن است که متكلم معني غریبي را اختراع کند که دیگيرج بير وج سيبقت    سالم »

   .(237: 1123)قریب،  «نگرفته بارد و در نزد ذوع سليم مطبوع آید
  اخترريييتُ فيييي منارتيييهو سيييالما ميييا 

 

 فاِن ييييه سردسِييييرِّ العقييييل  فيييياحتكم    
 

 (166: 1136)حكيمي، 

)هر آن ه در وصف استوارج او آوردم، از سر استوارگویي استد زیرا او راز نهيان رقيل کيل اسيت.     

 اکنون، تو خود داورج کن!(

ه و رارر در این بيت با ابداع در مرمون و معني ريعرش صيورتي هنرمندانيه پدیيد آورد    

 رر(، وصف خود را از سر اسيتوارگویي دانسيته  ) حررت مهدج بارتپز از توصيفات بسيار در

 داند.رقل کل ميو او را راز نهان و  است
 

 اساليب بيانی -6-9

تشبيهات زیبيا و جيذا    هاج بياني مانند حكيمي استفاده از اسلو  هاج بدیعيۀاز ویژگي

 .رودازآن اراره ميهایي به نمونه بدی  است کهو استعارات 
 

 تشبيه -6-9-1

 )هاريمي،  ريود وجه ربه یيا مليزومش در آن ذکير نميي    تشبيه مجمل تشبيهي است که 

)هاريمي،  و نيز تشبيه مرسل تشبيهي است که ادات آن ذکر رده باريد   (131: 2ج ،1133

هياج رخصييت حريرت مهيدج )رير( را بيه       رارر در بيت زیر ویژگيي . (301: 2ج ،1133

ريوند و  کند که به رواني بر زبيان جيارج ميي   زاران تشبيه مياران بر روج تپههاج ب قطره

 بدین ترتيب، تشبيه مرسل مجمل پدید آورده است:
  الحج ييۀخ القييائِمُ المهييدج الس ييرجُّ و ذج  

 

   ا وصييافخه انسيييجيميت کييالقطر  فييي االخکخييم  
 

  (233: 1136)حكيمي، 
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هياج  هاج اوصاف او ماننيد قطيره  امي، آن که واژه)آن حجت قائم مهدج، آن امام بزرگوار گر

 روند(.روان مي زاران، به رواني بر زبانباران بر روج تپه

   
 الف( نيكو نشان دادن حالت مشبه

تشویق دیگران به مشبه یا به خاطر بزرگداريت آن بيه ريكلي کيه     »در تحسين حالت مشبه 

(. 76: 2، ج1133)هاريمي،   «گييرد مي هاج تحسين را در نفز انسان تحریک کند، صورت انگيزه

حكيمي در اسيتفادت بيه جيا از تشيبيهات در ميد  و نيكيو جليوه دادن حاليت مشيبه بيراج           

 اج دارد:بزرگدارت و برانگيختن حز تحسين در نفز مخاطب، مهارت ویژه
  مهيييدیُّهُم رو ُ جسيييم  اال رض  مسيييتتراً

 

  واالرضُ قيييد وُرِّيييحيت دوراً ببرييييهم    
 

 (166: 1136)حكيمي، 

 زیور یافته است.( او وجود پيكر زمين است و زمين با نهاني  رو   اهل بيتمهدج )

رر( و زیبا سازج حال اوست تا  رييفتگي و  ) غرض رارر از این تشبيه مد  حررت مهدج

وج حريرت مهيدج )رير( را    (. 76 :2ج، 1133)هاريمي،   دارته رودرغبت به او پدید آید و بزرگ 

 داند.  پيكر هستي مي رو  پنهان زمين در

 
 ب( استعاره

استعاره به کار بردن لفظي است در غير معناج حقيقيد به جهت پيوند مشابهتي که بين 

حال زماني که لفظ مشيبه  (.  113: 2، ج1133)هارمي،  معناج حقيقي و مجازج وجود دارد

ره ريود،  بيه بيه آن اريا   به حذف و با ذکر یكي از ليوازم مشيبه  در کالم ذکر رود و مشبه

 . (111)همان:   آیدپدید مي« استعارت مكنيه»
  وافييي سييمير دميييوري ليييل  فخيييرقتهم   

 

 حييق  اسييتعارت  مييا یقرييي رلييي الظدل ييم   
 

 (233: 1136)حكيمي، 

توانستند ايزج به راریت به دست آورند کيه تياریكي   گویان ارک من )در رب فراع ایشان، قصه

 مانند آتش سوزان و رم  فروزان ردند.(ها خود را از بين ببردد یعني آن ارک

گيویي از اسيرار درون خيود    با قصيه  داند کهدر این بيت ارک را اون انساني ميحكيمي 

 اج بدی  پدید آورده است.دهد و بدین ترتيب استعارهخبر مي

 

 وزن و موسيقی -6-6

 ود: يريم ميارجي و داخلي تقسييوع موسيقي خيه دو نيور کلي بيه طيرعرج بموسيقي  
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)ريفيعي  رود موسيقي خارجي: این نوع موسيقي در قالب وزن و قافيه نمودار مي الف(

. بدیعيۀ حكيمي در بحر بسيط که بحر نقيرين )ردت و نرمي( اسيت،  (31: 1103کدکني، 

. رارر براج موسييقي خيارجي قصييدت خيود بحير      (123: 1333)الطيب، سروده رده است 

فيراوان هميراه    2هياج انتخا  رارر اگراه بيا زحياف و رليه   را برگزیده است. این  1بسيط

است، از روج تعمدج دلنشين صورت پذیرفته استد یعني آنجا که سخن لحن رياطفي و  

گراید و آنگاه که حالت امرج و تعليمي پييدا  گيرد، وزن به نرمي مياحساسي به خود مي

 رود.کند، وزن به سوج ردت و سختي متمایل ميمي

در کنيار  هيا  ايينش آن  تدروني الفاظ و ربارات و نحيو  آهن،داخلي: از  ( موسيقي 

، از جمله انيواع جنياس نميود    رود و در صور خيال و محسنات بدیعيیكدیگر حاصل مي

 .(11: 1331)رابدین، یابد مي

بهره برده است. وج بيا انتخيا    ،یعني وزن و قافيه ،حكيمي از دو رنصر موسيقي خارجي 

هياج متعيدد و متنيوع  در    و نييز آوردن جنياس  ستایش ممدو  تكيه دارد  بر  بسيط که بحر

 است.ي کالم خویش افزوده بدیعيه، بر موسيق نخستسيزده بيت 

   

 نظام واژگان -6-9

، ريعر بيه   گيرنيد نيروج راررج در کنار هم قرار ميي  وقتي با» وها مواد اوليۀ سخن هستند واژه

مي واژگان خاص خود را دارد که بيا واژگيان ريارر دیگير     . حكي(21: 1111)ذکایي، « آیدوجود مي

: 1170)زرین کيو ،   «ر تصویر رعر، همين واژگان هستندیكي از رناص»و از آنجا که متفاوت است 

 :کردبندج در موارد زیر طبقهتوان آنها را  مي (122

 قلب:      

  و صييار ريشيييي مِيين قلييب  الهييوج رييييعاً
 

  السييدم فييي بيل ييق  مِيين رييد ت    والقلييبُ 
 

 (230: 1136)حكيمي، 

 خورد.()از دگرگوني رشق، زندگي من پراکنده رد و دل از ردت این اندوه، در پریشاني غوطه مي

  ريييينخ النجيييا   نجيييا  العيييين  زوريتخيييه
 

  و القلييبُ مِيين ركييز  هييذا دائِييمُ الس يي  م  
 

 (233: 1136)حكيمي، 

دیدار اوست. اگر جز این رود و دیيدار   او سراشمۀ روایي آرزوهاست و روایي آرزوج اشم،)

 جاودان، به اندوه داار خواهد بود.(او دست ندهد، این دل تا 
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 وصل:
  مرتقبيياً الوصييل  بييان  الهيياللخ فخِلييتُ  

 

  فاسيييتخدموهُ لحمليييي رييين مقيييامهم  
 

 (233: 1136)حكيمي، 

آن رتر نزار را به کار )هالل ماه درخشيد، پز گمان کردم که مي توانم آرزومند وصال بارم، اما آنان 

 دارتند تا مرا سوار کند و از نزد آنان دور سازد.(

  و ميين طبيياع  سييعودِ الوصييل  قييد ق رخبيييت 
 

 مييا ابعييدتها نحيييوس الهجيير  فاسيييتقم     
 

 (233: 1136)حكيمي، 

از خجستگي طلوع ستارت سعد وصال،بازگشت آن ه ستارگان طال  نحز، آن را از ميا گرفتيه   )

 تد پز تو در رشق خویش پایدار باش(سبود نزدیک گشته ا

 حب:
  فالحييبُّ قي ييدني ميين حيييثخ اطلقنييي 

 

 اذ طييال  وجييدجي بييااالطالل  مِيين ا ميييم  
 

 (230: 1136)حكيمي، 

)بدینسان رشق همان گونه که مرا  رها ساخت، گرفتارکردد زیرا رشق من به آثار کارانۀ یارکه 

 (.نگریستم، به درازا کشيدها مينزدیک به آن از

  وارتخق  مِين حيبهم حيبُّ اليدّیار  لهيم     
 

 فاقصييد منييازلهم یييا قاصييدي الحييرم     
 

 (237: 1136)حكيمي، 

سياالر کيه بيه    هاج آنان زاده ريدد پيز اج کياروان   )از رشق آنان، رشق به آبادج ها و خانه

 هاج ایشان کن.(رتابي، قصد خانه مي« حرم»سرزمين 

ربارات و به کارگيرج آن در کالم خود تعميد و دقيت    بنابراین، حكيمي در گزینش الفاظ و      

دارد و اغلب الفاظ و ترکيباتي هماهن، با مرامين به کيار بيرده اسيتد بيراج نمونيه از ربياراتي       

اسيتفاده کيرده و حريرت مهيدج     « رين النجيا  »و « ضوف الهدایه»، «رو  جسم االرض»اون 

کند کيه مردميان آن را   هدایتي تشبيه مي )رر( را به رو  پنهان زمين در پيكر گيتي و نيز اراغ

 اند.از دانش آل محمد )ص( به ارر برده

 

 شيوۀ تصویرپردازی -6-6

هياج محسيوس   هاج بارز حكيمي رييوت هنرمندانيۀ وج در تصيویرپردازج   یكي از ویژگي

استدو احساسات دروني خویش را به ركلي روان، ت ثيرگيذار و حقيقيي بيه رو  و ذهين     

ها و ذکر اوصاف حررت مهيدج )رير( و کثيرت    وج با بيان واقعيتند. کمخاطب القا مي

استفاده از تشبيهات و دیگر صنای  بيان و بدی ، تصيویرپردازج ممتياز و متنيوري پدیيد     



 1629، بهار و تابستان 1، شمارۀ 9سال ، پژوهشنامۀ نقد ادبی و بالغت/ 18

آورده استد براج نمونه، حررت مهدج )رر( را به رو  زمين که در پيكير گيتيي پنهيان    

 است، تشبيه کرده است.

  مسيييتتراً مهيييدیّهُم رو ُ جسيييم  االرض 
 

  واالرضُ وُرِّييييييحت دوراً بريييييييبهم   
 

 (166: 1136)حكيمي، 

 )مهدج اهل بيت رو  نهان پيكر زمين است و زمين با غيبت او زیور یافته است.(

 

 نتيجه  -9

 هاج بدیعيۀ دموع رلي سفح حكيمي را در این موارد خالصه کرد:توان ویژگيمي

صنعت، با التزام به توریه بهره بيرده    حكيمي در بدیعيۀ خویش از اهل و یک نوع -

 و کالم خویش را به صورخيال و مختصات ادبي مزین ساخته است.  

 ، صنعت جناس از پر کاربردترین صنایعي است کيه از بين صنای  لفظي به کار رفته -

سيازد.  ده و خواننده را با خود همراه ميآن بر موسيقي کالم خویش افزو حكيمي بوسيلۀ

حكایيت از قيدرت رياررج و    ارات بدیعي معنوج نيز وجود  استخدام و توریيه  صن از بين

 دارد. اكامهپردازج سرایندت خيال

 هاج بدیعي، بيشتر از صنای  بياني است.واني استفاده از آرایهفرا -

رر( سروده رده و از نظر وزن ) بدیعيۀ حكيمي در وصف و ثناج حررت ولي رصر -

قابيل   مطليو  و  ،وت تصيویرپردازج و دیگير مختصيات فنيي    و موسيقي، نظام واژگان، ري

، از جایگياه  هاج معاصير زبيان رربيي   این قصيده در مقایسه با دیگر بدیعيه. استپذیرش 

 اج برخوردار است.ویژه

هياج  با زحاف و رليه  رارر ميميۀ خود را در بحر بسيط در بحث موسيقي خارجي، -

 اخلي مورد توجه نيست.موسيقي ددر این اكامه فراوان سروده است. 

در خدمت بيان مفاهيم مورد نظر حكيمي اسيت و الفياظ بيا مفياهيم و      نظام واژگان کامالً -

 تناسب و هماهنگي دلنشيني دارد. مرامين مورد نظر او

تصویرپردازج حكيمي در بيشتر موارد حسي و ملميوس اسيت. او ريارر رقييده و      -

تصيویرهاج پي ييده    از صنارات پرتكلف و فراج کلي رعر او ،از همين روج دتعهد است

 گيرد.    فاصله مي

بدیعيۀ حكيمي نمونۀ بارزج از رعر اصيل رربي است که ريارر فارسيي زبيان آن تيا      -

 پایان، پایبندج خود را به ااراو  اصلي قصيده و مرامين  حفظ کرده است.



 11/ از محمدرضا حكيمی« دُموعٌ علی سَفح»مختصات بالغی و صنایع ادبی بدیعيۀ 

 
 

 ها نوشت پی
 

و « باردبسط، یبسط، بسطا )به معناج گستردن(گرفته رده و متراد قبض)گرفتن( مي»بسيط از نظر لروج از  -1

 (.160: 1137گذارج رده است )معروف،اش این گونه نامبه خاطر گسترش بندهاج آن در اجزاف هفت قسمتي

اصلي داده  رروضيان ترييراتي را که به اجزاج سالم واژت زحاف از ریشۀ زحف به معناج دور ردن از اصل است. -2

و در  رله نيز در لريت بيه معنياج بيميارج     .اند رود تا اجزاج فرري غير سالم از آن منشعب رود، زحاف خوانده مي

 (.22و21: 1133اصطال  ترييراتي است که در ضر  و رروض بيت وارد مي رود )ر.ك. سعدون زاده، 
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