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کشاورز1

تاریخ دریافت مقاله4931/32/43 :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله4931/44/24:

چکیده
حملۀ حیدری حماسهای دینی است که مالبمانعلی راجی کرمانی ( )1111 -1921شاعر نامدار قرن
سیزدهم هجری آن را سروده است .وزن این منظومه بر وزن شاهنامۀ فردوسی (بحر متقارب مثمن
محذوف یا مقصور) ،منطبق است .این حماسه در دو مجلد مشتمل بر  15261بیت تدوین شده که
جلد اول آن  5666بیت و جلد دوم آن  11322بیت استتتت که به کوشتتتو دو هشوهشت ت ر ،یحیی
طالبیان و محمود مدبری ،تصتتحی انتقادی شتتده و به پار رستتیده استتت .محتوای این اثر با آغاز
وصف آفرینو موجودات و داستان تولد حضرت علی (ع) آغاز میشود و با فت مکّه و خبر دادن سپاه
اسالم به رسول خدا (ص) از آمدن سپاه روم ،هایان مییابد .این مقاله در حوزۀ تصویرآفرینی و بالغت
شتتکل فرفته و در دو شتتاخۀ بیان و آرایههای بدیع معنوی و برخی لفظی ،عناصتتر بالغی مندرج در
حملۀ حیدری راجی کرمانی را ارائه و تحلیل کرده است .سؤال اصلی این هشوهو آن است که راجی
کرمانی در په حد و پ ونه توان سته ا ست در حما سه دینی خود از ت صویرآفرینی بالغی بهره ببرد؟
بررسیها نشان میدهد که راجی کرمانی آرایههای بیانی و بدیعی را در سطع وسیعی برای افزودن بر
ارزشهای موسیقیایی کالم خود ،بکار فرفته و توانسته است زیبایی حاصل از این ش ردها و فنون را
در خدمت اندیشتتتههای دینی و موضتتتوع حماستتتی اثر خویو قرار دهد .در این هشوهو که بر اثر
بررستتی ت ت ابیات حماستتۀ مذکور ،انجام شتتده ،مورد به مورد ،با ارائۀ آمار و تحلیل محتوایی به
نکات بیانی و بدیعی موجود در حملۀ حیدری راجی کرمانی هرداخته میشود.
کلمات کلیدی :راجی کرمانی ،حملۀ حیدری ،زیبایی شناسی ،بالغت.

1دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزدReza_Najjarian@ yahoo.com ،
3استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد.
4دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه یزد.
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مقدمه
حملۀ حیدری راجی کرمانی ،منظومهای از نوع حماستۀ دینی مصتنوع استت که تقلیدی از حما سۀ
طبیعی و بویشه بسیار متأثر از شاهنامه فردوسی است؛ دربارۀ این نوع حماسه و پ ون ی هیدایو آن
ففته شده ا ست« :این ونه حما سه در حقیقت بازآفرینی حما سه ا ست ،نه آفرینو حما سه» (انواع
ادبی .)61:عنصرهای بالغی (بیان ،بدیع) نسبت به آثار غنایی ،سادهتر و آشکارتر و قابل فهمتر است.
ذبی اهلل صفا در مقای سۀ این دو اثر حما سی ،معتقد ا ست که« :افر این کتاب (حملۀ حیدری راجی)
را با حملۀ حیدری باذل مقایستته کنیم ،آن را از نظر استتتحکام الفاظ و زیبایی ابیات بهتر مییابیم»
(حما سه سرایی در ایران .)316 ،راجی کرمانی برای ارائۀ روایات تاریخی -حما سی خود در منظومۀ
حملۀ حیدری ،به ت صویر سازیها و صحنهآراییهایی تو سّل ج سته ا ست که غالب آنها با ا ستفاده از
آرایههای ادبی همچون تشتتبیه ،مجاز ،کنایه ،استتتعاره ،اغراو و ...همراه هستتتند و در این موارد و
مواضع ،خواننده احساس میکند که حوادث و رویدادها در برابر دیدفان او قرار دارند .بررسی کیفیت
و کمیت این صنایع ادبی و پ ون ی استفاده از آنها بدنۀ این هشوهو را تشکیل میدهند.
پیشینۀ تحقیق:
محمود ف ضیلت در مقاله« سب شنا سی حمله حیدری مالبمانعلی راجی کرمانی» بر این باور ا ست
که از نظر زبان و م ضمون راجی به حما سه نزدی شده ا ست و از شاهنامه فردو سی اثر هذیرفته
استتت .تصتتویرهردازیهای راجی نیز از هیوند دو جنبه حستتی و عقلی ،بوجود آمده استتت .بزرفنمایی
حوادث و مبالغه را میتوان از انواع صور خیال آن شاعر حماسه هرداز دانست )1332(.
بدیع اهلل دبیری نشاد در مجلۀ «کتاب ماه» (هنر) در مقالهای با عنوان «افتخارنامۀ حیدری» (معرفی
حما سههای دینی ایران) به معرفی هفت حما سۀ دینی هرداخته و حملۀ حیدری راجی کرمانی را به
طور مختصتتر معرفی کرده استتت (.)1311کتاب حملۀ حیدری راجی کرمانی در دو مجلد به همت
یحیی طالبیان و محمود مدبری تصتتحی و توستتت انتشتتارات دانشت اه شتتهید باهنر کرمان ،پار و
منت شر شده ا ست ( .)1313محمد علی صادقیان در مقالهای با عنوان «بیان حما سی در منظومه
حملۀ حیدری» در همایو بزرفداشتتت راجی کرمانی ،اشتتارهای فذرا به مبالغه و اغراو و تشتتبیه و
ت صویر سازی کرده ا ست ( ،)1311مجدالدین کیوانی در جلد دوم دان شنامۀ زبان و ادب فار سی در
مدخلی با عنوان «حملۀ حیدری» ضتتتمن شتتترک حال کوتاهی از راجی کرمانی ،به معرفی شتتتعر و
ا سلوب آن هرداخته ا ست ( .)1315یداهلل جاللی هندری در جلد پهاردهم دان شنامۀ جهان ا سالم در
مدخلی با عنوان «حملۀ حیدری» ضمن معرفی پند حماسۀ دینی دی ر دربارۀ حملۀ حیدری راجی
کرمانی و مؤلف آن و ا سلوب شعری این اثر سخن ففته ا ست ( ،)1312اما تاکنون ،هشوهو خا صی
به صتتورت مستتتقل و به شتتیوۀ آماری دربارۀ فنون و صتتنایع بیانی و بدیعی در حملۀ حیدری راجی
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کرمانی صتتورت ن رفته استتت .حکیمه دانشتتور در مقاله «مقایستته تطبیقی دو حمله حیدری راجی
کرمانی و باذل مشهدی» ( )1329شعر راجی را هخته روان و ساده می شمارد .شیوۀ هشوهو در این
مقاله بدین ونه ا ست که همۀ ابیات حما سۀ دینی حملۀ حیدری راجی کرمانی ،مطالعه و برر سی و
کلیۀ آرایههای بیانی و برخی صنایع بدیعی مرتبت با صور خیال به صورت آماری ا ستخراج شده و
هس از توصتتیف و تحلیل ،ابیاتی به عنوان شتتاهد مثال ،آمده و به بقیۀ ابیات ،اغلب با شتتمارۀ بیت،
ارجاع داده شده است.
توصیف
در حملۀ حیدری راجی کرمانی توصیفات بسیاری دیده میشود؛ از جمله توصیف ممدوک ،شب ،بزم
و عرو سی ،فر شت ان ،ههلوانان ،سپاه و ل شکر ،صحنههای رزم ،مکانها (قلعه ،دژ و ،)...عنا صر طبیعی،
شخ صیت و عملکردهای هیامبر ا سالم(ص) و بویشه ،ح ضرت علی(ع) (با ابیاتی ب سیار بی شتر از دی ر
موارد) و ...آمده ا ست .تو صیفات راجی کرمانی اغلب با اغراو و مبالغه همراه ا ست ،بویشه آن اه که به
توصیف سپاه و لشکر و فضای حماسی میپردازد؛ پنانکه در توصیف سپاه کفّار قریو در جنگ بدر
آورده است:
بتته جتتنتتبتتو درآمتتد زلشتتتتکتتر ،زمتتیتتن
بتتفتترمتتود هتتوشتتتتنتتد ختتفتتتتتان کتتیتتن
دل کتتتوه ختتتارا بتتترآمتتتد ز جتتتای
ز بتتانتتگ درای و ز غتتوغتتای نتتای
ستتتتپتتر بتتود و ختتفتتتتتان فتتنتتداوران
همتته روی دشتتتتت از کران تتتا کران
(ج  ،1ص  ،911ب )1111 ،3222 ،3221
فاه این تو صیفات راجی کرمانی ،مربوط به بزم و عرو سی ا ست .در تو صیف بزم عرو سی ح ضرت
محمد(ص) و خدیجه بنت خُوَیلد پنین می وید:
در آن بزم شتتتد شتتتمع خورشتتت ید و ماه
پو ِع مران بیتتاراستتتتت آن بز م تتاه
در آن بتتزم ،از بتتهتتر رامشتتت ت تتری
فتترود آمتتد از آستتتتمتتان ،مشتتتتتتتری
متتکتتلتتّل بتته یتتاقتتوت و درّ و فتتهتتر
همتته هتتایتتۀ کرستتتتی از ستتت یم و زر
(ج  ،1ص  ،111ب  1166 –1161و )1151
یکی دی ر از تو صیفات راجی کرمانی ،تو صیف موجودات خیالی همانند دیو ا ست .راجی در دا ستان
آمدن دیو نزد ح ضرت محمد(ص) و ف شودن د ستان ب ستۀ آن دیو بو سیلۀ هنجههای موالی متقیان،
علی(ع) این ونه آورده است:
بتتیتتامتتد یتتکتتی دیتتو زشتتتتت هتتلتتیتتد
کتته نتتافتته بتته ستتتوی رستتتول مجیتتد
دو دستت ت تو فرو بستتتتتتته در بر قوی
بتتر و بتتازو و ستتتتاعتتد هتتهتتلتتوی
فتتذشتتتتتتته ستتتتر از ستت ت پ هر ب لنتتد
نشن تد
ی کی زشتتتتت ه تیتتاره دیتتد
(ج ،1ص  ،13ب )533 ،595 ،596
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توصتتیف حضتترت علی(ع) قهرمان حماستتۀ دینی راجی کرمانی در بس تیاری از حکایات و ابیات این
حماسۀ دینی از زبان سپاهیان اسالم و یا ههلوانان سپاه دشمن آمده است .برای نمونه ،در غزوۀ بدر،
از زبان شخصی به نام برجیس ،حضرت علی(ع) را این ونه برای ابوجهل توصیف میکند:
ز خویشتتتتان و خویشتتتتن یکی خردستتتتال
یتکتی نتوجتوانتی استتتتت او را هتمتتال
پتو او زآفتریتنتو ز فتیتتتی نتختتاستتتتت
جهتتان آفرین تتتا جهتتان کرد راستتتتت
شتتتتود بتتر فتتل ت  ،متتاه و متتاهتتی قتتریتتن
ا فر هتتا فشتتتتارد بتته ک ین ،بر ز م ین
ز آستتتتتیتتب او ،لتترزه بتتر آستتتتتمتتان
زمتتیتتن و زمتتان از نتتهتتیتتبتتو نتتوان
(ج  ،1ص  ،919 – 913ب ،1132 ،1152
)1129 ،1113
تو صیفات راجی کرمانی در هارهای موارد ،از عنا صر طبیعی همچون کوه ،دریا ،د شت ،سپیده ،شب
و ...مایه فرفته است .برای مثال ،در توصیف شبی که قرار است ستارۀ ناهید به امر هروردفار به نشانۀ
تزویج حضرت زهرا (س) بر بام خانۀ علی (ع) فرود آید ،می وید:
نتتمتتایتتان در او روی غتتلتتمتتان و حتتور
شتتت بی ه م چو بزم جنتتان ،هر ز نور
بتته خورشتتتتیتتد ،از او ،روشتت ت نی تتتا فتتته
شتتتتبتتی روز از او روشتتتتنتتی یتتافتتتتته
(ج  ،1ص  ،131 – 131ب )3133 ،3136
راجی کرمانی در توصتتتیف برخی مکانها نیز از عناصتتتر خیالی ،بویشه اغراو و مبالغه ،برای هرپه
باشکوهتر جلوه دادن سخن خود ،بهره جسته است؛ پنانکه در توصیف قلعۀ خیبر ،اجرام آسمانی را
در خدمت وصف خود قرار داده است:
فتتذشتتتتتتته ز رفتتعتتت ز نتتُه آستتتتمتتان
یتتکتتی در از آن هتتفتتت در زان متتیتتان
از آن ،دستتت تتِ بتتهتترام کتتوتتتاه بتتود
بتته بتترجتتو نتته بتترجتتیتتس را راه بتتود
ز وزنتتو فتتران بتتود هشتتتتتت زمتتیتتن
دری بتتر در حصتتتتن بتتود آهتتنتتیتتن
(ج  ،9ص  ،953ب )5925 ،5929 – 5921
راجی ،عالوه بر توصتتیف بزرفان دین؛ همچون هیامبر استتالم (ص) ،حضتترت علی(ع) ،حضتترت زهرا
(س) ،امام ح سین(ع) و امام ع صر (عج) ،به تو صیف فر شت ان الهی و از جمله جبرئیل نیز هرداخته
است .در توصیف جبرئیل در هن ام نزول در غار حرا و دیدار با هیامبر اسالم (ص) می وید:
بتته روکاالمتتیتتن دیتتده را کتترد بتتاز
نتتبتتی فشتتتتت حتتیتتران ز راز و نتتیتتاز
ب لنتتد یو ب تتذشتتتتتتته از پون و پنتتد
کتته نتتافتتاه شتتتتد قتتامتتت او بتتلتتنتتد
بتته مشتتتترو ،ی کی ی ت بتته م غرب دراز
دو هتتا یو کشتتتیتتده ز هر ستتتو فراز
(ج  ،1ص  ،191ب )1313 ،1316 – 1311
اکنون به زیباییشناسی بالغی (بیان ،بدیع) در ابیات حملۀ حیدری هرداخته میشود.
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 -1بیان
تشبیه :در حماسۀ دینی راجی ،تشبیه توانسته است تمام نقشهای فووالذکر را به خوبی ایفا کند .در
حملۀ حیدری راجی ،حدود ( )661مورد ت شبیه از قبیل :مفرد ،مرکب ،بلیغ ،ت سویه ،مفروو ،جمع و
ملفوف ،بکار رفته که در این میان ،بی شترین ارقام مربوط به ت شبیه مفرد ا ست .یعنی حدود ()936
مورد تشبیه مفرد در این اثر حماسی به نحوی زیبا جلوهفری نموده است.
کتته از دیتتدنتتو هتتیتتر فشتتتتتتتی جتتوان
جتتوانتتی بتتدیتتد پتتو ستتتترو روان
(ج  ،1ص  ،33ب )333
در بیت باال ،جوان ،مشبه مفرد غیر مقید و سرو روان ،مشبه به مفرد مقید است.
شتتتتتده نتتتیتتتروی ایتتتزدی آشتتتتتکتتتار
ستتتتوران پو کشتتتتی در آن بی ستتتوار
(ج  ،1ص  ،936ب )5153
در این منظومۀ حماسی ،تشبیهات عقلی بسیاری دیده میشود ،برای مثال:
د لو ه م چو آ تو برآمتتد بتته جو
پو آمتتد از این داستتتتتتانو بتته فو
(ج  ،1ص  ،111ب )1313
(نیز :ج 9695 ،1523 ،1511 ،1593 ،1331 ،1311 ،1951 ،1935 ،1131 :1و 9565 ...و،6193 ...
 6511 ،6321و  5936 ،5156و  5193و ج 51 ،96 ،13 :9و 169 ،133 ،311 ...و 521 ،669 ...و...
 1113 ،123و 9391 ،9113 ...و 3111 ...و1131 ،1115 ...و.)11313 ،11315 ...
هس از ت شبیه مفرد ،ت شبیه بلیغ ا ست؛ یعنی در این اثر حما سی تعداد  113مورد مربوط به ت شبیه
بلیغ اضافی و اسنادی است .کاربرد تشبیه بلیغ اضافی بسیار بیشتر از بلیغ اسنادی است .ترکیباتی
همچون ماه رخ ،سرو قد ،نهال امید ،تاج نبوت ،مرغ دل ،کوه آتو ،جام خورشید ،عروس سخن ،پاه
عدم ،درخت امید ،به تشبیه بلیغ اضافی اختصاص داده است:
کتته آمتتد نتتهتتال امتتیتتد بتته بتتار
بستتتتتی بتتر نتتیتتامتتد بتتر آن روزفتتار
(ج  ،1ص  ،52ب )991
فل ت  ،بر قی از خ ن جر ت یز اوستتتتت
شتتتفق ،عکستتتی از تیغ خونریز اوستتتتت
(ج  ،9ص  ،31ب )151
نهال امید (عقلی به ح سی) به صورت ت شبیه بلیغ ا ضافی و در بیت دوم ،دو ت شبیه بلیغ ا سنادی
(فل به برو خنجر و شفق به عکس تیغ همانند فشته) در دو مصرع بکار رفته است.
(نیز ج 3293 ،3693 ،3911 ،333 ،996 ،133 :1و 6639 ،6116 ،1119 ،1611 ...و 5156 ...و
ج 936 ،136 ،153 ،111 ،16 :9و 532 ،553 ،512 ...و 213 ،233 ...و 1163 ...و 9111 ...و،...
 3613 ،3932و 1291 ...و 5161 ...و 3639 ...و 1315 ...و 2221 ...و .)11336 ،11165
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انواع تشتتبیه مرکب (مرکب به مرکب ،مفرد به مرکب ،مرکب به مفرد) از نظر کمیّت ،در رتبۀ ستتوم
قرار دارد .بستتامد این تشتتبیه در این حماستته یکصتتد و دوازده ( )119مورد استتت .شتتاعر با خلق
تصویرهای دلان یز ،ب ونهای عمل کند که خوانندۀ ابیاتو از تشبیهات او ،بهرههای وافر ببرد.
فتترایتتان پتتو هتتروانتته بتتر فتترد شتتتتمتتع
همتته فرد آن غتتار فشتت ت تنتتد ج مع
(ج  ،1ص  ،139ب )9151
حالت جمع شتتدن ابوطالب و مستتلمانان در درون غاری در شتتعب ابوطالب ،به حالت بر فرد شتتمع
فردیدن هروانه همانند شده .حالت فرد شدن سپاه اطراف هیامبر (ص) همانند جمع ستارفان اطراف
ماه (ج ،1ب ،)326حالت قرار فرفتن شمشیر علی (ع) بر سر کبیشه ،همانند حالت ان شت هیامبر و
جرم ماه (ج.)1136 ،9
(نیز جلتتد  ،3111 ،3136 ،9631 ،9635 ،9323 ،1131 ،1361 :1و 1313 ،...و 6351 ،...و،...
 5612و ج 1991 ،1169 ،221 ،511 :9و 9133 ...و 3322 ...و 1653 ،1113 ...و6111 ،6191 ...
و 5111 ...و 3111 ،3111 ...و 1192 ...و 11319 ...دیده میشود).
ت شبیه ت سویه ،ملفوف ،مفروو و جمع نیز ب سیار محدود دیده می شوند .شاعر در این اثر تنها نُه ()2
مورد تشبیه تسویه بکار برده است؛ مثل تشبیه سپهر و ستاره به سیماب:
ستتت پ هر و ستتتتتتتاره پو ستتت یمتتاب بود
ز ستتتتیتتمتتای او ،پتترخ در تتتاب بتتود
(ج  ،1ص  ،19ب )512
تشتتبیه روی و رای به بدر منیر (ج ،1ب ،)9313زمین و زمان به شتتب تار (ج ،9ب( .)313نیز ج:1
 ،5161 ،6362 ،1126و ج )1( .)11153 ،2539 ،613 :9تشبیه ملفوف نیز دیده میشود :
پتتو نتتور ختتداونتتد و پتتو اهتترمتتن
بتته میتتدان تن شتتتتاه و آن ه ی ل تن
(ج  ،9ص  ،999ب )6129
از این ونه تشبیه ،همانند کردن لب و زلف به سمن و برگ فل (ج ،9ب )5111مهر و ماه به یونس و
یوسف (ج( .)5566 ،9نیز ج.)3161 ،3161 ،3622 ،3915 ،3111 :9
همچنین راجی کرمانی در این اثر ،فقت هنج ( )6مورد تشبیه مفروو بکار برده است:
ختتتجتتتل خستتتتترو ختتتاور از روی اوی
پو برجیس رای و پو خورشتتتیتتد روی
(ج ،1ص ،169ب)9531
شاعر عالوه برآوردن ت شبیه تف ضیل در بیت و ا ستعارۀ مکنیه (جاندار ان اری) در م صراع دوم ،در
مصتتراع اوّل ،هیدرهی رای را به برجیس و روی را به خورشتتید همانند کرده و تشتتبیه مفروو هدید
آورده است( .نیز ج)1126 ،6662 ،1691 ،991 :9
کمترین تشبیه ،تشبیه جمع است و تنها در دو بیت ،دیده میشود:
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بتتلتتنتتد آستتتتتمتتانتتی بتته روی زمتتیتتن
په شتتتعبی؟ که آن بود حصتتتن حصتتتین
(ج  ،1ص  ،131ب )9112
ز ستتتتتم ستتتتتمتتنتتد دل ختتا آب
بتته تنتتدی پو بتتاد و پو آتو بتته تتتاب
(ج  ،1ص  ،913ب )1353
شعب ابوطالب به حصن حصین و آسمان بلند و ههلوانی به نام عبدالعزی به باد و آتو همانند شدده
و با خلق تشیبه جمع تصویرهای هنری زیبایی آفریده شده است.
استعاره
حماسه اصالتاً ،جای استعاره و حتی در مواردی ،تشبیه نیست و تشبیه تنها در موارد خاصی از بدنۀ
حماستته ،میتواند بکار فرفته شتتود( .صتتور خیال در شتتعر فارستتی .)311 ،البته برخی صتتاحبنظران،
همانند سیروس شمی سا ،معتقدند که «برای حما سه در سط ادبی ،از همه مهمتر ،ا ستعاره ا ست»
(انواع ادبی ،ص  .)111ا صل در حما سه رو شنی ت صاویر ا ست و ا ستعارههای دور از ذهن و هیچیده
فهم مطالب را به مراتب دشوارتر میکند .راجی کرمانی در حماسۀ خود از میان عناصر بیانی ،استعاره
را بیشتتتر از تشتتبیه ،کنایه و مجاز بکار برده استتت؛ به طوریکه در حملۀ حیدری او ،راجی کرمانی
حدود ه شت صد ( )111مورد ا ستعارۀ م صرحه و مکنیه بکار رفته ا ست که از این تعداد )116( ،مورد
استعارۀ مصرحه و ( )316مورد استعارۀ مکنیه هستند.
الف) ا ستعارۀ م صرحه :ب سامد باالی این نوع ا ستعاره در شعر راجی حاکی از توانایی ذوو و خالقیت
شاعر در این زمینه است؛ حتی در ی بیت تعداد شو استعارۀ مصرحه بکار برده است:
ز بتتادام بتتیتتجتتاده بتتر اللتته ریتتختتت
ز نر فس بتته ف ل برگ تر ژالتته ر یختتت
(ج ،9ص  ،56ب )213
شاعر به ترتیب ،نرفس ،فلبرگ تر ،ژاله ،بادام ،بیجاده و الله را استعاره از پشم ،پهره ،اش  ،پشم،
اش و پهره فرفته و استعارۀ مصرحۀ مرشحه آورده است.
شتاعر در استتعارههای خود ،هم واژههای حماستی را به اقتضتای زبان حماسته ،برای استتعاره ،بکار
فرفته و هم واژههای غیرحما سی را که در ساقینامهها و در تو صیف زنان حما سه و تو صیف عنا صر
طبیعی و صحنههای بدون درفیری واژههای غیرحماسی کاربرد بیشتری دارند ،آورده است:
شتتتتتبتتتان و رمتتته آزمتتتوده هتتتمتتته
کتته شتتتتیتتر انتتدر آمتتد متتیتتان رمتته
(ج  ،1ب )1951
در داستان بدر ،واژۀ حماسی شیر استعارۀ مصرحه از حضرت علی(ع) است و یا در بیت زیر:
کتته فتتفتتتتتی بستتتتوزد جتتهتتان را بتته دم
بتتترآمتتتد یتتتکتتتی اژدهتتتای دژم
(ج  ،9ب )5653
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شاعر در دا ستان غزوۀ خیبر ،ت صویر حما سی اژدها را ا ستعارۀ م صرحه از حارث ،ههلوان یهودی و
برادر مرحب ،دان سته ا ست .راجی در حما سۀ خود ،در برخی موارد موجودات خیالی ،همانند «دیو»،
را در خدمت استعاره قرار داده است؛ پنانکه در بیت زیر:
ختتجتتل فشتتتتت از کتتار آن دیتتو زشتتتتت
بتتدیتتد پو آن عم نیکو ستتترشتتتتت
(ج  ،1ب )9515
با توجّه به ستتیاو متن در حادثۀ استتالم آوردن حمزه ،دیو استتتعارۀ مصتترحه از ابولهب استتت .اجرام
آسمانی مثل ماه ،خورشید و آفتاب نیز در این نوع استعاره بکار رفته است:
بتته تتتعتتظتتیتتم ،بتتهتتر رستتتتتول کتترام
ز جا جستتتتی آن ماه و کردی ستتتالم
(ج ،1ب )9925
ماه ،استعارۀ مصرحۀ مجرده از حضرت خدیجه ،همسر هیامبر اسالم (ص) است؛ زمانیکه هیامبر هس
از برفشت از معراج به خانه خویو میآید و ماهِ خانه؛ یعنی حضرت خدیجه با احترام و تعظیم به او
ستتالم میکند .البته شتتاعر در ابیات دی ری ماه را استتتعارۀ مصتترحه از حضتترت فاطمه زهرا (س) و
فاطمه بنت استتد و ...نیز فرفته استتت( .نیز ج،1621 ،1326 ،1311 ،1931 ،1116 ،999 ،51 :1
1511؛  9116 ،9531 ،9632 ،9635 ،9366 ،9369 ،9311 ،1593و،1619 ،1139 ،3515 ...
 1113و 5113 ...و ج 9ابیات 613 ،316 ،311 ،333 ،351 ،311 ،56 :و1996 ،213 ،211 ،356 ...
و.)9563 ،9129 ،9131 ...
ب) ا ستعارۀ مکنیه :در شعر راجی کرمانی از ره ذر ا ستعارۀ مکنیه ،ت صویرهای زیبایی خلق شده
ا ست .راجی با توجه به اینکه سی صد و ه شتاد و هنج ( )316مورد ا ستعارۀ مکنیه در شعر خویو
آورده است ،میتوان ففت که تنوع تصویرهای مبتنی بر استعارۀ مکنیه در حملۀ حیدری بسیار زیاد
استتت .برای مثال ،شتتاعر بستتیاری از این استتتعارات را به اجرام آستتمانی و عناصتتر طبیعی ترکیبی
همانند ،دامن پرخ ،ناف سپهر ،رخ مه ،دامان زمین ،پشم فردون ،دل تیر ،دل کوه ،ههلوی برجیس،
و غیر ترکیبی همانند فردون پهر مالید ،بهرام فو فرفت اختصاص داده است.
فل ت را ستتتتر و افستتتتر از خون ک ننتتد
ز ختون دامتن پترخ فتلت تون کتنتنتتد
(ج  ،1ص  ،112ب )1119
راجی در بیت فوو ،ضمن توصیفی اغراوفونه دربارۀ ابوجهل ،با ذکر دو استعارۀ مکنیه ،دامن پرخ و
سر و اف سر فل  ،ت صویری زیبا آورده ا ست .این شاعر تعداد قابل توجهی از ا ستعارات مکنیه را به
عناصتتر انتزاعی ترکیبی همانند :دیدۀ عقل ،های اندیشتته ،دستتت اندیشتته ،فریبان دل ،های دل ،های
خرد ،پهر اسالم ،هشت اسالم ،دامن کبریا ،فو عر  ،دل عر و ...اختصاص داده است.
کتتزو دیتتدۀ عتتقتتل حتتیتتران کتتنتتد
پنتتان روک در جستتتم هنهتتان کنتتد
(ج ،1ص  ،59ب )99
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دیدۀ عقل ،استعارۀ مکنیه و دیده ،یکی از اجزای مشبهٌبه است.
در موارد بسیاری ،استعارۀ مکنیۀ غیر ترکیبی همانند حرم بوسه زد ،زمین را نفس فرفت ،ماه مویید،
ز ماهی خرو آمد ،بهرام ترسید ،خورشید خشم ین فشت ،فل سوفوار شد ،آسمان مویهفر بود،
عر فریه کرد ،قلم فریان شد و ،...استعارۀ مکنیه ،از نوع جاندار ان اری است:
ز متتاهتتی ختترو آمتتد و متته فتتریستتتتت
بر او شتتتو ره و ه فت خر فه فریستتتت
(ص  ،961ب )6611
فریستتتن شتتو ره و هفت خرفه و مه و خرو ماهی ،همه جاندار ان اری هستتتند .فاهی استتتعارۀ
مکنیه با توجه به زبان حماستتتی اثر ،با واژههای حماستتتی ،همراه میشتتتود ،مانند خورشتتتید خنجر
کشیدن ،تیغ کشیدن زمین و تیغ کشیدن مهر ،بهرام سپر بر سر آوردن:
ستتتتپتتاه شتتتتب تتتیتتره شتتتتد نتتاهتتدیتتد
ستتتحرفه پو خورشتتت ید خنجر کشتتت ید
(ج ،1ص  ،912ب )1611
ستتتتپتتر بتتر ستتتتر آورد بتتهتترام هتتیتتر
ز بتتیتتم ستتتتر نتتیتتزه و فتترز و تتتیتتر
(ج ،9ص  ،911ب )5231
(همچنین ،در اب یات ج،9111 ،9139 ،9111 ،9139 ،1191 ،1116 ،1119 ،133 ،196 ،19 :1
 9331 ،9315و 1955 ،1111 ،1116 ،3331 ،3535 ،3611 ،...و 6163 ،6913 ،6165 ،...و،...
 5131 ،5111و ،5111 ،...و ج 611 ،619 ،115 ،191 ،196 ،311 ،315 ،913 ،155 ،56 :9و،...
 561 ،539 ،531و 315 ،311 ،...و 115 ،...و 211 ...و 1151 ،1113 ،...و 9115 ،9192 ...و،...
 3112 ،3111و 6112 ،6399 ،1161 ،...و 5163 ،...و 3131 ،3111 ،...و.)1116 ،1119 ،...
مجاز:
در حملۀ حیدری راجی کرمانی تعداد ( )133هدیدۀ مجاز مرستتل ،شتتامل مجاز به عالقه محلیت،
جنستتیت ،آلیت ،ستتببیت ،حالیت و مجاز به عالقۀ ماکان بکار رفته استتت که در میان این مجازها،
مجاز به عالقۀ محلیت با تعداد ( )21مورد ،در صدر قرار دارد .شاعر با خلق تنوع این مجازها ،از ی
سو توان سته ا ست کالم ادبی را از حالت عادی و بیروک ،خارج سازد و از سوی دی ر ،توانایی باالی
خود را در آفریدن این نوع آرایۀ بیانی به نمایو فذارد .شتتاعر در این اثر حماستتی ،معموالً واژههای
شهر ،ک شور ،مل  ،بوم و بر ،هامون ،جهان ،زمین ،د شت و فیتی را مجاز محلیت قرار داده و در این
میان ،بیشترین کاربرد مجازی در واژۀ «جهان» است.
تتتن و جتتان متتا جتتمتتلت تتی آن تتتوستتتتت
جهتتان جملتته در زیر فرمتتان توستتتتت
(ج ،1ص  ،119ب )1955
فتتترو متتتانتتتده از روی و از رای او
هتتمتته شتتتتهتتر انتتدر تتتمتتاشتتتتای او
(ج ،1ص  ،113ب )1532
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(نیز ج 1292 ،1119 ،1331 ،1931 ،321 :1و 9511 ،...و 3311 ،...و 6362 ،6195 ،1211 ،...و،...
 ،6135و ج 216 ،531 ،112 ،36 :9و 1931 ،...و 9253 ،...و 3119 ،...و3639 ،6135 ،1312 ،...
و 5533 ،...و 2216 ،1615 ،1331 ،...و.)11339 ،...
هس از مجاز به عالقۀ محلیّت ،مجاز به عالقۀ آلیت با تعداد سی و هفت ( )33مورد است:
بتترآرد ختتدا دستتتتت ختتود زآستتتتتتتیتتن
هی یتتاری متتا ،در ا ین دشتتتتت ک ین
(ج  ،9ص  ،13ب )151
دست به عالقۀ آلیّت ،مجازاً ،به معنی قدرت خدا اراده شده است.
(نیز ج ،5119 ،6325 ،316 :1و ج ،1319 ،1331 ،1311 ،1613 ،1163 ،311 ،151 ،91 :9
.)1131،3115 ،3656 ،3651 ،3653 ،3659 ،3119 ،9961 ،9915 ،1311
( )95مورد مجاز به عالقۀ سببیت دیده میشود :
ه می دیتتد و از وی ن م ی شتتتتت ستتت یر
بتته رخستتتتتارۀ متتاه متتهتتر متتنتتیتتر
(ج  ،1ص  ،131ب )9913
واژۀ سیر به معنی بیزار و سیری ،علّت و سبب بیزاری است.
(نیز ج ،5631 ،5916 ،5155 ،6221 ،6511 ،6331 ،6911 ،1313 ،3551 :1و ج،1311 ،316 :9
.)6111 ،1361 ،1331 ،1535 ،1569 ،1611 ،3535 ،3611 ،9536 ،9156 ،1691
مجاز به عالقۀ جنسیت با تعداد شانزده ( )15مورد در مرتبۀ پهارم جای فرفته است:
بتته هر کوپتته و برز نی نیستتتتت جتتای
همتته غرو آ هن ز ستتتترتتتا بتته هتتای
(ج  ،1ص  ،131ب )9111
آهن به اعتبار اینکه مادّه و جنس شم شیر و نیزه و کالهخود و و سایل جن ی بوده به معنی مجازی
بکار رفته است.
( نیز ج ،1661 ،1356 ،1115 ،1116 ،9139 ،9153 :1و ج ،3111 ،5311 ،5522 ،5631 :9
)11121 ،3331 ،3313 ،3936 ،3151
در حملۀ حیدری راجی کرمانی مجاز به عالقۀ ماکان ،فقت در دو بیت آمده است:
کتته پون او ی کی خو یو ب ی نی کنتتد
پتتنتتان ختتا بتتاالنشتتتتیتتنتتی کتتنتتد
(ج  ،1ص  ،53ب )66
فتتِل تتتیتتره دانتتا و بتتیتتنتتا از اوستتتتت
تتتتوانتتتایتتتی نتتتاتتتتوانتتتا از اوستتتتتت
(ج  ،1ص  ،39ب )116
خا و فِل تیره مجاز از انسان است .مجاز به عالقۀ حالیّت در ی بیت بکار رفته است:
پتترایتتی هتترستتتتتتتار آتتتوهتترستتتتت
هتترستتتتتتتار آتتتو در آتتتو نشتتتستتتتت
(ج ،9ص  ،912ب )6219
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هیامبر (ص) خبر مرگ خسروهرویز را به فرستادۀ بازان ،هادشاه یمن میدهد که هرستار آتو ،منظور
خسرو هرویز است و «آتو» در مصرع اول ،مجاز به عالقۀ حالیت جهنم (محل آتو) است.
کنایه
در حما سۀ دینی حملۀ حیدری راجی کرمانی ،کلیۀ کنایات بکار رفته از نوع ایما یا ا شاره ا ست .کل
کنایات بکار رفته در این اثر حما سی حدود ( )136مورد ا ست که تعداد ( )63مورد از این کنایات را
ترکیب کنایی «کمر بستن» به خود اختصاص داده است:
نتتتدانتتتد کستتتتتی ختتتون آن نتتتامتتتور
بتته خو ن خوا ه یو هر کتته بنتتدد ک مر
(ج  ،1ص  ،166ب )9331
ترکیبات کنایی از قبیل :سر آمدن زمان ،نماز بردن ،دمار برآوردن ،از های درآوردن ،روی زرد شدن،
عنان هیچیدن ،فره بر ابرو زدن ،رخت بربستن ،لب به دندان فزیدن ،سر به فرد آوردن در شعر و نثر
هیشینیان و بویشه در شاهنامۀ فردوسی ،بکار فرفته شدهاند.
هتتمتتیتتن دم بتترآرنتتد از متتا ،دمتتار
رستتتتیتتدنتتد ا ین ت در ا ین ت یره غتتار
(ج  ،1ص  ،151ب )9116
در حملۀ حیدری راجی ،کنایاتی وجود دارد که ری شه در آداب و ر سوم و فرهنگ مردم دارد و فویی
این کنایات با آیین زندفی آنان آمیخته است و رنگ عرف و عادت به خود فرفتهاند.
بتت تتفتتتتتنتتد از درد ،بتتا یتتکتتدیتت تتر
همتته لشتت ت کر کوفتته هر خون ،ج ر
(ج ،9ص  ،115ب )9911
«خون در ج ر داشتن» ،کنایه از رنج بسیار کشیدن (فرهنگ کنایات)121 ،
کتته دختتت نتتبتتی دیتتده دارد بتته راه
پ ونتته شتتتتوم ستتتتوی تو م هر خواه
(ج  ،9ص )3292 ،136
ز شتتتتادی نتتدانستتتتت ستتتتر را ز هتتای
فرو شتتتتد بتته ختتا و برآمتتد زجتتای
(ج  ،9ص  ،951ب )5191
( ن یز ج  1169 ،1161 ،1193 ،111 ،311 ،369 :1و 1331 ،1969 ،...و1661 ،1116 ،...و،...
 3111 ،9299و 3211 ،...و 1953 ،...و 6139 ،1135 ،...و 5133 ،6255 ،...و ،5113 ،...و ج ،11 :9
 323 ،316 ،916 ،913و 116 ،...و 512 ،516 ،621 ،...و.) 161 ،...
 -2بدیع (آرایههای معنوی)
اغراق
در حملۀ حیدری راجی ،به علّت قالب مثنوی اثر و بیان حکایات و حوادث حماستتی و محور عمودی
ابیات عالوه بر ت بیتها ،در اغلب موارد ،طیّ بیو از بیستتت بیت هیدرهی ،اغراو بکار رفته استتت.
شتتاعر معموالً این اغراقها را در وصتتف ستتخن خود ،ستتتایو ممدوک ،توصتتیف و ستتتایو حضتترت
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محمد(ص) ،امام علی(ع) ،وصف ههلوانان ،وصف سپاه و لشکر ،موجودات خیالی همانند دیو ،توصیف
صحنههای نبرد و حتی وصف امام عصر (عج) بکار برده است .در حماسه راجی تولد حضرت علی(ع)
تا جوانی و دالوریهای او در میدانهای فونافون رزم ،به تصتتویر کشتتیده شتتده استتت .در غزوۀ بدر،
ههلوانی به نام ولید به نبرد با علی (ع) میآید و شتتتاعر با اغراو ،توانایی و شتتتجاعت علی (ع) را به
تصویر میکشد:
ف کنتتد از کف خو یو خورشتتتتیتتد جتتام
بتترآمتتد پتتو شتتتتمشتتتتیتتر او از نتتیتتام
تتتالطتتم بتته هتتر هتتفتتت دریتتا فتتتتتاد
تتتزلتتزل بتته نتته طتتاو متتیتتنتتا فتتتتتاد
نتتهتتان فشتتتتت در ختتا عتتر بتتریتتن
فتترو رفتتت در آب فتتوی زمتتیتتن
بتتته ستتتتتوی ولتتتیتتتد دالور وزیتتتد
ز شتتتمشتتتیر او فشتتتتت برقی هتتدیتتد
(ج  ،1ص  ،956ب  6129 ،6121و )6125
و یا در توصیف میدان رزم و قدرت ستوران آورده است:
دم تتتیتتغ بتتبتتریتتد نتتاف ستتتتتپتتهتتر
ستتتتر نتتیتتزه بتتدریتتد هتتهتتلتتوی متتهتتر
زمتتیتتن شتتتتد بتته بتتاالی پتترخ بتتلتتنتتد
فل ت فشتتتتت هتتامتتال ستتتم ستتتمنتتد
(ج  ،1ص  ،991ب )1661 - 1663
(همچنین در ابیات ج 111 – 139 ،115 ،191 :1تا  1113 ،111تا  1111 ،1113تا  1111و،...
 9113تا  9111و 3695 ...تا  3661و 1115 ،...تا  1616 ،1112تا  1611و 5191 ،...تا  5139و
ج 399 ،311 ،316 :9تا  396و 639 ،...تا  661و1161 ،...تا  1152و 3656 ،...تا .)3632
لف و نشر
در سراسر حماسۀ راجی ،تعداد نُه ( )2مورد لف و نشر مرتب و نامرتب بکار رفته که ( )3مورد لف و
نشر مرتب و ( )9مورد لف و نشر نامرتب هستند.
بتته آن نتتام فتتیتترنتتد تستتتتبتتی ت و جتتام
حتتریتتف هتتنتترهتترور و شتتتتیتت ختتام
(ج  ،1ص  ،135ب )3316
این شاعر در ساقینامهای ،از زبان مغنّی ،این ونه سروده است:
مرا جتتام و جیتتب از می و زر تهی استتتتت
که از عشتتترتم این ز مان کوتهی استتتت
(ج  ،9ص  ،966ب )5131
به ترتیب ،جام و جیب ،لفها هستتتند و می و زر ،نشتترها هستتتند( .نیز ج ،3353 ،3111 ،3111 :1
 3319و ج .)1333 ،1511 ،3113 :9
مراعات نظیر (تناسب)
در حملۀ حیدری راجی کرمانی ،ابیاتی که بیو از سه کلمه در آنها تناسب دارند بررسی شده ا ست
و در کل این حماستتۀ دینی ،حدود یکصتتد و نود و هنج ( )126مورد آرایۀ مراعات نظیر که با این

زیبائی شناسی بالغی در حملۀ حیدری راجی کرمانی141/

اوصتتتاف ،وجود دارد .این واژهها بیشتتتتر از نوع واژههای حماستتتی ،رزمی ،دینی ،رزمابزارها ،اجرام
آ سمانی ،عنا صر طبیعی ،مکانها ،آالت مو سیقی و طرب ،جواهرات ،حیوانات ،اع ضای بدن ان سان و
حیوان و جز آنها هستتتتند که آرایۀ بدیعی مراعات نظیر را در این اثر حماستتتی به خود اختصتتتاص
دادهاند .شتتایان ذکر استتت به ستتبب حماستتی بودن اثر ،رزم افزارهایی مانند زره ،کمان ،زه ،خنجر،
تیغ،فرز ،خود ،کمند ،تیر ،ترکو ،خدنگ ،سپر ،مغفر ،شمشیر ،نیزه ،کوهال ،سنان ،برفستوان ،زین،
فترا بی شترین آرایه تنا سب (مراعات نظیر) را ن سبت به واژههای دی ر ،بوجود آوردهاند .شاعر در
زمینۀ خلق کردن آرایۀ مراعات نظیر ،پنان دستتتی توانا دارد که در بیت زیر ،هفت واژه را با هم در
بیت همراه کرده و آرایۀ مراعات نظیر زیبایی به تصویر کشیده است:
ز کتتوهتتال و از ختتود و بتترفستتتتتتتتوان
ز شتتتمشتتتیر و تیغ و کمنتتد و کمتتان
(نیز  52 ،59 ،51 ،2 :1و 153 ،...و 1163 ،...و 9111 ،...و 3111 ،...و 1391 ،...و 6113 ،...و،...
 6151و 5191 ،...و ج 139 ،931 ،193 :9و 1391 ،...و 3132 ،...و 3213 ،...و 1116 ،...و6126 ،...
و 5312 ،...و 3266 ،...و 1111 ،...و 2119 ،...و 2221،11111 ،...و.)11939 ،...
تلمیح
عالوه بر تلمی به آیات قرآنی و احادیث ،تلمی به دا ستانهای تاریخی و مذهبی نیز حدود سی صد و
هشتتتت ( )311مورد در حملۀ حیدری راجی کرمانی بکار رفته استتتت که مربوط به حوادث زندفی
هیامبرانی پون محمد(ص) ،آدم ،ابراهیم ،موسی ،عیسی ،نوک ،یوسف ،خضر ،سلیمان ،یونس ،یعقوب،
هود ،لوط ،و اشتتخاصتتی مذهبی همانند علی(ع) ،مریم ،هارون ،بلقیس و غیر مذهبی مانند فرعون،
سامری ،نمرود ،و شاهان ا سطورهای همانند جم شید ،و غیر ا سطورهای پون ا سکندر ،انو شیروان ،و
دان شمندانی پون افالطون ،ار سطو و جز آن ه ستند .در میان  311مورد تلمیحات بکار رفته در این
منظومه ،بیشترین تعداد مربوط به حوادث زندفی حضرت موسی(ع) است که از این  16مورد ،تعداد
( )63تلمی به حادثۀ موستتی و آتو طور ،اختصتتاص یافته استتت .در این بیت در داستتتان ستتلمان
فار سی و ح ضرت علی(ع) ،هن امیکه سلمان نزد هیامبر(ص) میآید ،هیامبر(ص) در و صف علی(ع)،
هن امی که او را در معراج دیده است ،به سلمان می وید:
کتته از تتتاب آن آتتتو طتتور ستتتتوختتت
دمتتادم زهتتر ستتتتوی نتتوری فتتروختتت
(ج  ،1ص  ،26ب )1113
تلمی به داستان حضرت موسی و مشاهدۀ آتو در کوه طور است.
برخی ازاین تلمیحات مربوط به اعتقادات قدما و عوام هست:
فتتتروزان زهتتتر ستتتتتوی او آفتتتتتتتاب
ز یتتال و بر فتتاو و متتا هی بتته تتتاب
(ج  ،1ص  ،26ب )1111
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در افسانههای آریایی  ،فاو مقدس و نمایندۀ قدرت و نیرو است .از اینرو ،قدما معتقد بودند که زمین
روی شاخ فاو قرار دارد و فاو بر ه شت ماهیی بزرگ ،و او در دریاها شناور ا ست (فرهنگ ا ساطیر و
اشارات داستانی در ادب فارسی.)351 ،
(نیز ج  155 ،156 ،196 ،63 ،61 ،16 :1و 963 ،969 ،...و 311 ،...و 113 ،...و 329 ،...و،... 119 ،...
 1113و 1312 ،...و 1255 ،...و 9613 ،...و 3691 ،...و 6192 ،...و ،6151 ،...ج 111 :9و 136 ،...و،...
 363و 1161 ،1112 ،...و 3933 ،...و 3391 ،...و 1295 ،...و 6919 ،...و 6159 ،...و 5213 ،...و،...
 3219و 1233 ،...و.)2669 ،...
 -9بدیع (آرایههای لفظی)
جناس:
در میان جنا سهای بکار رفته جناس ناقص اختالفی در حرف اول ب سیار بی شتر از سایر جنا سها بکار
رفته ا ست که شاعر حدود  %21این جناس را بخاطر مثنوی بودن اثر قافیه قرار داده ا ست .هس از
جناس ناقص اختالفی در حرف اول به ترتیب جناست تهای ناقص اختالفی در حرف آخر و وستتتت و
جناسهای ناقص افزایو قرار دارند:
از او آشتتتتکتتار استتتتت هتتوشتتتتیتتده راز
در فتتنتتج استتتترار از او فشتتتتت بتتاز
(ج  ،1ص  ،59ب )36
جناس ناقص اختالفی در حرف اول در واژههای باز و راز.
دل آستتتتا شتتتتده بتتا شتتتتتتتاب و درنتتگ
ز تن ر فتتته تتتاب و ز رخ ر فتتته رنتتگ
(ج  ،1ص  ،113ب )1359
جناس ناقص افزایو در واژههای تاب و شتاب و رنگ و درنگ.
(نیز ج  131 ،191 ،116 ،111 ،113 ،119 ،111 ،23 ،32 ،61 :1و 1131 ،1321 ،1311 ،...و،...
 1611و 1621 ،...و 5666 ،...و ج 31 ،91 ،2 ،1 ،1 :9و 63 ،...و191 ،...و 1116 ،...و،9191 ،...
 1651و 6315 ،...و 5211 ،...و 3215 ،...و 1221 ،...و 2222 ...و.)11311 ،...
هس از جنا سهای ناقص اختالفی و افزای شی ،جناس تام در مرتبۀ دوم قرار دارد و شاعر حدود ()35
مورد جناس تام در این اثر حماسی خویو بکار برده و هنرنمایی نموده است:
روان از تتتتو آمتتتد بتتته تتتتنتتتهتتتا روان
ز جتتان تتتو آمتتد بتته تتتنتتهتتا روان
(ج  ،1ص  ،112ب )1315
از این و نه ج ناس در واژه های روی ،روی (ج ،1ص ،21ب ،)251ستتتران ،ستتتران (ج ،1ص،111
ب ،)1312زن ،زن (ج ،9ص ،35ب ،)121تیغ ،تیغ (ج ،9ص ،11ب.)313
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(نیزج  ،6191 ،6659 ،6663 ،1113 ،3519 ،3356 ،3911 ،3119 ،9613 ،1312 ،11 :1و ج :9
.)3511 ،3119 ،3321 ،9233 ،9311 ،9153 ،1235 ،1565 ،1111 ،351 ،313
هس از جناس تام ،جناس ناقص حرکتی به تعداد هشت ( )1مورد ،در مرتبۀ سوم قرار دارد:
بتتر او زار ب ت تتریستتتتت نتتیتتلتتی ستتتتپتتهتتر
بتتمتتالتتیتتد بتتر م تهتتر از م تِهتتر پتتهتتر
(ج  ،9ص  ،991ب 1111
جناس ناقص حرکتی بین واژه های مهر و مِهر.
(نیز ج  3111 :1و ج .)1231 ،1532 ،1591 ،3933 ،6639 ،9691 :9
جناس مرکب مفروو در این اثر حماسی فقت در ی بیت آمده است:
دالرام دلتتهتتا و از دل بتتری استتتتتت
به یاری که در هردها دلبری استتتتت
(ج  ،9ص  ،151ب )3112
تکرار
تکرار واژه در شعر راجی کرمانی در ب سیاری از ابیات آن بکار رفته ا ست و شاعر توان سته ا ست با
آفرینو آرایۀ تکرار بجا و منا سب ،مو سیقی کالم خود را زینت دهد .ب سیاری از این تکرار واژهها در
بیو از سه کلمه است.
ستتتتری کتتاو ستتتتنتتان و ستتتتنتتان آ فریتتد
ز نو ستتت نان ،ستتت نان شتتتتد هد ید
(ج  ،9ص  119ب)9233 ،
در بیت فوو ،واژۀ سنان پهار بار تکرار فشته و ضمن آوردن آرایۀ تکرار ،در مصرع اول بین واژههای
سنان به معنی نیزه و سنان به معنی روشنایی و نور آرایۀ جناس تام خلق نموده است.
(نیز ج  1221 ،1231 ،1235 ،1111 ،1315 :1و 9111 ،...و 3335 ،...و ،6151 ،6996 ،...و ج :9
 1111و 9311 ،...و 3911 ،...و 1113 ،3211 ،3511 ،3111 ،3391 ،...و،6119 ،1291 ،1313 ،...
 6133 ،6196و 5121 ،6331 ،...و.)3516 ،...
تصدیر (رد العجز علی الصدر):
راجی کرمانی برای هرپه زیباتر کردن کالم خود ،موسیقی شعر و آشکار کردن هنر و فضل خویو،
بیو از هفده ( )13مورد آرایه تصدیر در حماسۀ دینی خویو آورده است.
ز فتتفتتتتتار شتتتتتد هتتور آزر ختتلتتیتتل
خلیتتل از ستتتخن جستتتتت راه دلیتتل
شتتتتده هتتور عتتمتتران کتتلتتیتتم از کتتالم
کتتالم از مستتتتتیتتحتتا بتترآورد نتتام
(ج  ،9ص  ،133ب )3223 - 3225
( ج ،6521 ،6126 ،139 :1و ج ،1131 ،1111 ،3231 ،9121 ،1613 ،1359 ،1919 ،115 :9
)2191 ،1393 ،1525 ،1315
ابداعات
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راجی کرمانی در حملۀ حیدری با توجه به حماسۀ دینی بودن اثرخویو ،در زمینههای فونافون پون
توصیفات ،محتوا ،واژهها ،آرایه های بیانی و بدیعی و ترکیبات ابداعات و نوآوریهای خاص خود را
داشته است که ذکر همه موارد در این مجال ممکن نیست و در اینجا به پند موردی اشاره میشود:
 -1در توصیف صحنههای اغراو آمیز (همراه با آرایههای بیانی مانند تشبیه ،کنایه و غیره) ،حضور
نیروهای غیبی در حماسۀ دینی راجی بر خالف حماسههای ملی است .در این اثر فرشت ان و
مالئ  ،حوریان ،غلمان بهشتی و امدادهای غیبی در بزم و رزم شرکت دارند .پنانکه شاعر در
داستان رفتن فاطمه زهرا(س) به جشن زنان کفار قریو در خانۀ ابوجهل آورده است:
ستتتتتتتادنتتد جتتبتتریتتل و متتیتتکتتال دور
ه مه صتتتف کشتتت نده ا ند غل مان و حور
(ج 1ص 113ب )9611
و یا در غزوۀ احد هن امیکه هیامبر(ص) در میدان نبرد تنها مانده است ،فرشت ان لباس رزم هوشیده
و آماده کارزار میشوند:
بتته جوشتتتتن ک مر بستتتتتتته در کتتارزار
بتتدیتتد متتالئتت فتتزون از شتتتتمتتار
(ج9ص 29ب )1516
 -9آوردن ترکیب وصفی واژههای رزمی ،ملی و مذهبی همانند درع هیغمبری ،خفتان هیغمبری ،مغفر
حیدری:
نتتمتتایتتان ز درعتتو تتتن حتتیتتدری
بتته تتتن زیتتنتتت از درع هتتیتتغتتمتتبتتری
نتتهتتاده بتته ستتتتر متتغتتفتتر حتتیتتدری
بتته بتترکتترده ختتفتتتتتان هتتیتتغتتمتتبتتری
(ج1ص  933ب )6651-6662
 -3تاثیر لهجۀ کرمانی در کاربرد زبانی راجی که در لهجۀ کرمانی واژه «ماند» را «مند» تلفظ کرده
و با واژه «کُند» قافیه ساخته است:
در ایتتن راه متتیتتکتتال فتتردیتتد کتتُنتتد
نتته جتتبتترئتتیتتل تتتنتتهتتا زره بتتاز م تنتتد
(ج 1ص133ب )9913
 -1آوردن ساقینامههای کوتاه و بلند 1با مناسبهای فونافون در البالی اثر حماسی سترگ خویو،
لطف خاصی به سخن او بخشیده است .شایان ذکر است که راجی کرمانی شاید نخستین کسی
باشد که در موضوع اندوه و ماتم ساقینامه سروده است .پنانکه در داستان عروسی قاسم بن
حسن (ع) با ی بیت شادی را و با بیتی دی ر غم را بهم آمیخته است.
بتتتان را ز خون  ،پ هر ف ل ون ب ب ین
تتتن متتاه ترویتتان هتتر از ختتون بتتبتتیتتن
ز خون پشتتتتم ا ین د هر هر ژالتته کن
فضتتتتای دو فتتیتتتتتی هتتر از نتتالتته کتتن
 -1کوتاهترین ساقی نامه چهار بیت و بلندترین ساقی نامه دویست و هفتاد بیت است.

زیبائی شناسی بالغی در حملۀ حیدری راجی کرمانی141/

در ایتتن بتتزم راهتتی زنتتد مشتتتتتتتری
بتت تتو زهتتره آیتتد بتته رامشتتتت تتری
(ج1صتتتتص 931-992ب-1113 ،1113
)1111
 -6در تشبیه مرکب (حسی به حسی) شاعر تعداد کم سپاه اسالم را در جنگ بدر در برابر تعداد
بسیار سپاه کفّار قریو ،همانند قرارفرفتن مویی سفید در بدن فاوی سیاه به تصویر کشیده است
و تصویری نو و ابتکاری خلق کرده است.
پو موی ستت ت فیتتدی بتته فتتاو ستتتتیتتاه
هتتمتته جتتیتتو استتتتالم بتتا آن ستتتتپتتاه
(ج1ص 991ب )1619
 -5در داستان کربال هن امیکه امام حسین(ع) با اسب خود سخن می وید ،شاعر به صورت ابتکاری
میان دو واژۀ «باره» (به معنی اسب) و «باره» (به معنی مورد و موضوع) آرایۀ جناس تام قائل
شده است:
در ایتتتن بتتتاره دل از غتتتم آزاد دار
تتتو ای بتتاره زیتتن کتتار دل شتتتتاد دار
(ج 9ص  111ب )9311
 -3راجی کرمانی توانسته است تنها با جابه جایی دو واژه (تار ،مزمار) در مصرع اول ،همۀ کلمات
مصرع اول را در مصرع دوم تکرار کند و آرایۀ تکرار و تصدیر زیبا و نویی بیافریند:
از ایتتن هتتردهام تتتار متتزمتتار بتتنتتد
بتته متتزمتتار از ایتتن هتتردهام تتتار بتتنتتد
(ج9ص  33ب )115
 -1عالوه بر اینکه بسیاری از واژههای بکاررفته در حملۀ حیدری راجی کرمانی اختالطی از واژههای
حماسی ،غنایی و عرفانی است ،حتی در نکات بالغی پون تشبیه ،تصویرهای حماسی و غنایی را
ب هم آمیخته است .پنانکه در بیت زیر ،در غزوۀ خندو ،ضربه زدن ابوبکر به سنگ را به افسون
عاشق به معشوقان سن ین دل همانند کرده است:
پون افستتتون عاشتتتق به ستتتن ین دالن
بتتدی ضتتترب صتتتتدیق و ستتتنتتگ فران
(ج 9ص 121ب )1653
 -2آوردن ترکیبات کنایی جدید پون «ژاژ خواهی کردن»:
بتته ختتال و بتته عتتم ژاژختتواهتتی کتتنتتد
بتته خو یشتتتتان خود کینتته خواهی کنتتد
(ج1ص 116ب )1621
 -11ترکیب فعلی «شناوا کن»:
بتتر جتتوهتتری بتتا فتتوهتتر فتترو
شتتتتنتتاوا از ا ین ن ظم کن فو هو
(ج  1ص  132ب )3111
 -11آوردن فعل «مکید»:
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بتته د لو از غم آن ج ر خون پ کیتتد
به دستتتتت و به د ندان کشتتت ید و مک ید
(ج9ص 31ب )1969
 -19بکاربردن واژه «فواژه» به معنی نوعی طبل و کوس جن ی:1
کتته شتتتتد کتتار قتتوم قتتریشتتتتی تتتبتتاه
فتتتواژه بتتترآمتتتد بتتته متتتاه
ختتترو
(ج9ص 333ب )1119
 -13آوردن اصطالحات فلسفی پون وجود ،عدم ،حدوث و قدم در حماسه:
تتتوفتتفتتتتتی حتتوادث بتتنتتد جتتز قتتدم
بتته هتتم ریتتختتت نتتقتتو وجتتود و عتتدم
(ج 9ص 315ب )3165
 -11آوردن امثال و حکم همچون «جوینده یابنده است»:
از آن ره کتته جو ینتتده یتتا بنتتده استتتتت
نتتدادی ره راستتتتتتتتی را ز دستتتتتت
(ج 1ص 153ب)9213
 -16قافیه ساختن هسوند تشبیه «وَن» که از عیوب قافیه شمرده می شود:
بتته هتتوالد و آهتتن بتتپتتوشتتتتیتتد تتتن
هتتتمتتته آهتتتن آفتتتیتتتن و فتتتوالدوَن
(ج 1ص 162ب )9139
نتیجه
در حملۀ حیدری ،راجی کرمانی با هنر توصیف توانسته است در بسیاری از داستانهای حماسۀ دینی
خود از زیباییهای بیانی و بدیعی بهره ببرد .شاعر در این توصیفات با ذکر آرایههای بیانی و بدیعی به
وصف افراد مذهبی و غیر مذهبی ،فرشت ان الهی از جمله جبرئیل،اجرام آسمانی ،عناصر طبیعی،
سپاه و لشکر ،مکانها و  ...هرداخته است .در حملۀ حیدری راجی کرمانی در میان آرایههای بیانی،
بیشتر بسامد مربوط به آرایۀ استعاره است .در این اثر حماسی حدود  111مورد استعاره بکار رفته که
 116مورد استعارۀ مصرحه و  316مورد استعارۀ مکنیه است .آرایۀ تشبیه در هفت نوع با  611مورد
در رتبۀ دوم بعد از استعاره قرار فرفته است .در میان انواع تشبیه ،تشبیه مفرد با  936مورد بیشترین
و تشبیه جمع با دو مورد ،کمترین تعداد را به خود اختصاص دادهاند .در حملۀ حیدری راجی ،کنایه
(از نوع ایماء)  136مورد از نظر کمیت بعد از تشبیه قرار دارد .در این منظومه ،آرایۀ مجاز در شو
نوع ،میان آرایههای بیانی با  133مورد آخرین و کمترین آرایۀ بیانی است .آرایۀ مجاز به عالقۀ محلیّت
با  21مورد بیشترین و مجاز به عالقۀ حالیّت با ی مورد کمترین تعداد را داشته است.
-1این واژه در فرهنگهایی همچون واژنامک نوشین ،لغت نامه دهخدا ،فرهنگ آنندراج ،برهان قاطع ،سرمه
سلیمانی،فرهنگ خیام ،فرهنگ لغات و تعبیرات خاقانی ،فرهنگ فارسی پیام ،فرهنگ صبا ،غیاث اللغات و فرهنگ لغات
شاهنامه به معنی سرزنش ،طعنه ،تمسخر ،کنایه و طنز ثبت و ضبط گردیده است.
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در این اثر حماستتی ،در میان آرایههای بدیع معنوی ،از نظر کمیّت بیشتتترین موارد مربوط به آرایۀ
اغراو و مراعات نظیر (تناسب) است .شاعر در اغلب ابیات خود از ی بیت تا بیو از بیست بیت در
تو صیفات فونافون ،با آوردن آرایۀ اغراو ،ت صویرهای زیبا و دل ان یزی ساخته ا ست .راجی کرمانی
در خلق آرایۀ مراعات نظیر که در بیو از سه کلمه تنا سب دارند حدود  126مورد را ذکر کرده که
در بع ضی ابیات با همراه کردن هفت واژۀ متنا سب ،آرایۀ مراعات نظیر زیبایی ساخته ا ست .شایان
ذکر ا ست با توجه به حما سی بودن اثر بی شترین تنا سبها میان واژههای حما سی و رزمی ا ست .در
حملۀ حیدری راجی کرمانی تلمی به داستتتتانهای تاریخی و مذهبی حدود  311مورد آمده که
بیشترین تعداد؛ یعنی حدود  16مورد مربوط به زندفی و حوادث حضرت موسی (ع) است .آرایۀ لف
نشتتتر در میان آرایههای بدیع معنوی ،کمترین تعداد؛ یعنی نه مورد بکار رفته که هفت مورد به لف
نشر مرتب و دو مورد به لف نشر نامرتب ،اختصاص یافته است .در این اثر حماسی در میان آرایههای
بدیع لفظی ،آرایۀ جناس ،از نظر کمیّت در صدر قرار دارد .در این منظومه ،بیشترین مورد مربوط به
جناس ناقص اختالفی در حرف اول استتت و به ستتبب مثنوی بودن قالب آن حدود  %21این جناس
در واژه های قافیه بکار رفته استتت .هس از جناس ناقص اختالفی در حرف اول ،جناستتهای اختالفی
در حرف آخر و و ست و جنا سهای ناقص افزای شی قرار دارند .آرایۀ جناس تام  35مورد ،آرایۀ جناس
ناقص حرکتی هشتتتت مورد و کمترین جناس ب کار رفته جناس مرکب که فقت در ی بیت آمده
است .آرایۀ تکرار واژه در بسیاری از ابیات حملۀ حیدری راجی بکار رفته است .شاعر با آفرینو آرایۀ
تکرار بجا و منا سب ،توان سته ا ست ،مو سیقی کالم خود را زینت دهد .در این منظومۀ حما سی آرایۀ
ت صدیر -که نوعی تکرار ا ست -حدود هفده مورد آمده که شاعر در این زمینه هنر و ف ضل خویو را
آ شکار ساخته ا ست .شاعر در ت صویر سازیهای هنرمندانۀ خود؛ فاه متأثر از شعرای هیو از خود و
بویشه فردوسی بوده است .بکار بردن آرایههای بدیعی و بیانی در سطی وسیع در این حماسۀ دینی
ن شان از ذهن خالو و سیّ ال راجی کرمانی ا ست که توان سته ا ست این صنایع و فنون ادبی را در
خدمت افکار و اندیشههای دینی و موضوع حماسی اثر خویو قرار دهد.
فهرست منابع
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اسرارالبالغه ،جرجانی ،عبدالقاهر ،ترجمۀجلیل تجلیل ،1331 ،انتشارات دانش اه تهران.
افتخارنامۀ حیدری( ،معرفی حماستتته های دینی ایران) ،دبیری نشاد ،بدیعاهلل ،کتاب ماه (هنر و
معماری) فروردین و اردیبهشت  ،1311شماره  31و  ،39صص .11 – 12
انواع ادبی ،رزمجو ،حسین ،1339 ،مشهد :انتشارات آستان قدس رضوی.
انواع ادبی ،شمیسا ،سیروس ،1333 ،تهران :انتشارات فردوس.
بیان حماستتتی در منظومۀ حیدری ،صتتتادقیان ،محمدعلی ،1311 ،کرمان :مندرج در مجموعه
مقاالت همایو بزرفداشت راجی کرمانی.
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 .5ترجمان البالغه ،رادویانی ،محمد بن عمر ،به اهتمام احمد آتو ،1311 ،تهران :انتشارات انجمن
آثار و مفاخر فرهن ی.
 .3تصویرآفرینی در شاهنامۀ فردوسی ،رست ار فسایی ،منصور ،1352 ،نشر دانش اه شیراز.
 .1حماسهسرایی در ایران ،صفا ،ذبی اهلل ،1352 ،تهران :مؤسسه انتشارات امیرکبیر.
 .2حملۀ حیدری ،جاللی هندری ،یداهلل ،مندرج در دانشتتنامۀ جهان استتالم ،زیرنظر غالمعلی حداد
عادل ،تهران :انتشارات دایرۀ المعارف اسالمی ،ج  ،1312 ،11صص .911 – 919
 .11حملۀ حیدری ،راجی کرمانی ،بمانعلی ،تصتتتحی یحیی طالبیان ،محمد مدبری ،1313 ،کرمان:
انتشارات دانش اه شهید باهنر کرمان.
 .11حملۀ حیدری ،کیوانی ،مجدالدین ،مندرج در دانشتتنامۀ زبان و ادب فارستتی ،زیر نظر استتماعیل
سعادت ،تهران :فرهن ستان زبان و ادب فارسی ،ج ،1315 ،9صص .361 – 366
 « .19سب شنا سی حمله حیدری مالبمانعلی راجی کرمانی» ،ف ضیلت ،محمود ،دان شکده ادبیات و
علوم انسانی دانش اه تهران ،شماره  ،1332 ،165صص .311-351
 .13شعر بیدروغ ،شعر بینقاب ،زرینکوب ،عبدالحسین ،1331 ،تهران :انتشارات علمی.
 .11صور خیال در شعر فارسی ،شفیعی کدکنی ،محمدرضا ،1339 ،تهران :انتشارات آفاه.
 .16طراز سخن در معانی و بیان ،صادقیان ،محمدعلی ،1319 ،یزد :انتشارات ریحانۀالرسول.
 .15فرهنگ استتتاطیر و اشتتتارات داستتتتانی در ادبیات فارستتتی ،یاحقی ،محمدجعفر ،1336،تهران:
انتشارات سرو .
 .13فرهنگ بزرگ سخن ،انوری ،حسن ،1311 ،تهران :انتشارات سخن.
 .11فرهنگ تو صیفی ا صطالحات ادبی ،ام .اچ ،آبرامز ،جفری فالت هرفم ،ترجمه سبزیان مرادآبادی،
سعید ،1313 ،تهران :انتشارات رهنما.
 .12فرهنگ جامع شاهنامه ،زنجانی ،محمود،1339 ،تهران :انتشارات عطایی.
 .91فرهنگ زبان ههلوی ،فرهوشی ،بهرام ،1361 ،انتشارات دانش اه تهران.
 .91فرهنگ کنایات ،ثروت ،منصور ،1336 ،تهران :انتشارات سخن.
 .99فرهن نامۀ کنایه ،میرزانیا ،منصور ،1319 ،تهران :امیرکبیر.
 .93معانی و بیان ،علوی مقدم ،محمد ،اشرف زاده ،رضا ،1335 ،تهران :انتشارات سمت.
« .91مقایسه تطبیقی دو حمله حیدری راجی کرمانی و باذل مشهدی» دانشور حکیمه ،رشد آموز
زبان و ادب فارسی ،بهار  ،1329شماره .)1329( ،116
 .96مقای سۀ زبان حما سی و غنایی با تکیه بر خ سرو و شیرین و ا سکندرنامۀ نظامی ،هار ساهور ،زهرا،
 ،1313تهران :انتشارات دانش اه تهران.
 .95ن اهی تازه به بدیع ،شمیسا ،سیروس ،1351 ،تهران :انتشارات فردوس.
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 .93واژنام  ،نوشین ،عبدالحسین ،تهران :انتشارات بنیاد فرهنگ ایران[ ،بیتا].

