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 چکیده

قرن  شاعر نامدار ( 1111 -1921دینی است که مالبمانعلی راجی کرمانی )  ایحماسه حملۀ حیدری 

بحر متقارب مثمن فردوسی )  شاهنامۀ این منظومه بر وزن  وزن روده است. آن را س  هجری سیزدهم 

که  تدوین شده  بیت 15261است. این حماسه در دو مجلد مشتمل بر    محذوف یا مقصور(، منطبق  

یحیی  ه کوشتتتو دو هشوهشتتت ر،بیت استتتت که ب 11322بیت و جلد دوم آن  5666لد اول آن ج

با آغاز اثر این  محتوایاستتت. انتقادی شتتده و به پار رستتیده تصتتحی   ،طالبیان و محمود مدبری

ه و خبر دادن سپاه و با فت  مکّ شودمی وصف آفرینو موجودات و داستان تولد حضرت علی )ع( آغاز

  غتتصویرآفرینی و بال ۀاین مقاله در حوز یابد.( از آمدن سپاه روم، هایان میرسول خدا )صبه اسالم 

مندرج در  ، عناصتتر بالغیلفظیبرخی های بدیع معنوی و آرایهدر دو شتتاخۀ بیان و  شتتکل فرفته و

. سؤال اصلی این هشوهو آن است که راجی  ارائه و تحلیل کرده است حیدری راجی کرمانی را  حملۀ

ست در    کرمانی در سته ا صویرآفرینی بالغی    په حد و پ ونه توان سه دینی خود از ت  ؟دبهره ببر حما

شان می   بر  افزودندر سطع وسیعی برای    های بیانی و بدیعی راراجی کرمانی آرایه دهد کهبررسیها ن

کار فرفته و توانسته است زیبایی حاصل از این ش ردها و فنون را     بکالم خود،  ارزشهای موسیقیایی  

که بر اثر در این هشوهو  های دینی و موضتتتوع حماستتتی اثر خویو قرار دهد.در خدمت اندیشتتته

 هبتحلیل محتوایی ارائۀ آمار و  ، انجام شتتده، مورد به مورد، بامذکور ت  ابیات حماستتۀبررستتی ت 

 شود.هرداخته می موجود در حملۀ حیدری راجی کرمانی نکات بیانی و بدیعی

 

 بالغت.، حیدری، زیبایی شناسی حملۀراجی کرمانی،  :کلمات کلیدی

                                                           
    Reza_Najjarian@ yahoo.comدانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد،1 

 

 

 

 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد. 3 

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه یزد.4 
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 مقدمه

سۀ   د ای از نوع حماستۀ ، منظومهیحیدری راجی کرمان حملۀ  ینی مصتنوع استت که تقلیدی از حما

آن  و پ ون ی هیدایو ارۀ این نوع حماسهدرب یار متأثر از شاهنامه فردوسی است؛طبیعی و بویشه بس

ست    شده ا ست    این: »ففته  سه ا سه در حقیقت بازآفرینی حما سه  ، ونه حما اع انو« )نه آفرینو حما

 .است  رتفهمتر و آشکارتر و قابل  ساده  ،ر غناییاثنسبت به آ ، بدیع( ای بالغی )بیانعنصره  .(61ادبی:

سۀ  ذبی  صفا در مقای سی  اهلل  ست که:   ،این دو اثر حما ( حیدری راجی حملۀافر این کتاب )»معتقد ا

  «ابیمیام الفاظ و زیبایی ابیات بهتر میل مقایستته کنیم، آن را از نظر استتتحکحیدری باذ حملۀرا با 

سرایی در ایران،    سه  سی  -تاریخیارائۀ روایات راجی کرمانی برای  .(316)حما   خود در منظومۀ حما

سازی   به  ،حیدری حملۀ صویر سته   آراییصحنه  و هات سّل ج ست که  هایی تو ستفاده از   غالب آنها ا با ا

همراه هستتتند و در این موارد و ... جاز، کنایه، استتتعاره، اغراو وم های ادبی همچون تشتتبیه،آرایه

 کیفیتبررسی  . او قرار دارنددادها در برابر دیدفان کند که حوادث و رویاحساس می خواننده مواضع،  

 را تشکیل میدهند. این هشوهو بدنۀ آنهاو پ ون ی استفاده از  این صنایع ادبی و کمیت

 تحقیق: پیشینۀ

ضیلت  سی حمله حیدری مالبمانعلی راجی کرمانی  سب   »در مقاله محمود ف ست   «شنا بر این باور ا

سی اثر هذیرفته            که  شاهنامه فردو ست و از  شده ا سه نزدی   ضمون راجی به حما از نظر زبان و م

بزرفنمایی . بوجود آمده استتت ،حستتی و عقلی هاستتت. تصتتویرهردازیهای راجی نیز از هیوند دو جنب

 (1332.)حوادث و مبالغه را میتوان از انواع صور خیال آن شاعر حماسه هرداز دانست 

  )معرفی« افتخارنامۀ حیدری»ای با عنوان )هنر( در مقاله« کتاب ماه»بدیع اهلل دبیری نشاد در مجلۀ 

سه  سۀ دینی  حما هرداخته و حملۀ حیدری راجی کرمانی را به های دینی ایران( به معرفی هفت حما

حیدری راجی کرمانی در دو مجلد به همت  حملۀکتاب (.1311طور مختصتتر معرفی کرده استتت ) 

پار و  ،یحیی طالبیان و محمود مدبری تصتتحی  و توستتت انتشتتارات دانشتت اه شتتهید باهنر کرمان

شده ا    شر  صادقیان در مقاله . (1313) ست منت سی در منظومه  »ن ای با عنوامحمد علی  بیان حما

ای فذرا به مبالغه و اغراو و تشتتبیه و در همایو بزرفداشتتت راجی کرمانی، اشتتاره« حملۀ حیدری

ست )      سازی کرده ا صویر شنامۀ مجد (،1311ت سی در   الدین کیوانی در جلد دوم دان زبان و ادب فار

ه معرفی شتتتعر و ب اهی از راجی کرمانی،ضتتتمن شتتترک حال کوت «حیدری حملۀ»مدخلی با عنوان 

ست   سلوب آن هرداخته ا شنامۀ . یداهلل جال(1315) ا سالم در   لی هندری در جلد پهاردهم دان جهان ا

حیدری راجی  حملۀ دربارۀ دینی دی ر ضمن معرفی پند حماسۀ  « حیدری حملۀ»مدخلی با عنوان 

شعری    سلوب  ست   این اثرکرمانی و مؤلف آن و ا صی    ،اما تاکنون ،(1312) سخن ففته ا هشوهو خا

حیدری راجی  حملۀفنون و صتتنایع بیانی و بدیعی در  ۀآماری دربار ۀبه صتتورت مستتتقل و به شتتیو

http://www.ensani.ir/fa/51686/profile.aspx
http://www.ensani.ir/storage/Files/20101007161105-%d8%b3%d8%a8%d9%83%20%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%8a%20%d8%ad%d9%85%d9%84%d9%87%20%d8%ad%d9%8a%d8%af%d8%b1%d9%8a%20%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%a8%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b9%d9%84%d9%8a%20%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d9%8a%20%d9%83%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a.pdf
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مقایستته تطبیقی دو حمله حیدری راجی »حکیمه دانشتتور در مقاله  کرمانی صتتورت ن رفته استتت.

هشوهو در این  شیوۀ شمارد.  شعر راجی را هخته روان و ساده می    (1329« )کرمانی و باذل مشهدی 

سۀ    ست که همۀ ابیات حما سی و  حیدری راجی کرمانی حملۀدینی  مقاله بدین ونه ا ، مطالعه و برر

صور خیال  بدیعیصنایع  های بیانی و برخی کلیۀ آرایه ستخراج     مرتبت با  صورت آماری ا و ده ش به 

 ،یتب ۀبا شتتمار لباغ ،ابیات بقیۀبه و  آمده ،ابیاتی به عنوان شتتاهد مثال ،هس از توصتتیف و تحلیل

 ارجاع داده شده است.

 توصیف

سیاری   حملۀدر  از جمله توصیف ممدوک، شب، بزم    دیده میشود؛  حیدری راجی کرمانی توصیفات ب

سپ و عروسی، فرشت ان،    صحنه   اهههلوانان،  شکر،  صر طبیعی و...( دژمکانها )قلعه، های رزم، و ل  ،، عنا

سالم)ص( و  هیاشخصیت و عملکردهای    شتر از دی ر  ) )ع(علی ، حضرت ویشهبمبر ا سیار بی  با ابیاتی ب

ست. و (موارد ست، بویشه آ   ... آمده ا صیفات راجی کرمانی اغلب با اغراو و مبالغه همراه ا ن اه که به تو

؛ پنانکه در توصیف سپاه کفّار قریو در جنگ بدر   پردازدمی و فضای حماسی   توصیف سپاه و لشکر   

 :آورده است

 ختتفتتتتتان کتتیتتنبتتفتترمتتود هتتوشتتتتنتتد  

 ز بتتانتتگ درای و ز غتتوغتتای نتتای   

کران      کران  تتتا   همتته روی دشتتتتت از 

 

 بتته جتتنتتبتتو درآمتتد زلشتتتتکتتر، زمتتیتتن  

 دل کتتتوه ختتتارا بتتترآمتتتد ز جتتتای 

 ستتتتپتتر بتتود و ختتفتتتتتان فتتنتتداوران    

 (1111، 3222، 3221، ب 911، ص 1)ج 

صیفات  فاه این ست    مربوط به، راجی کرمانی تو سی ا صیف  در  .بزم و عرو ضرت    تو سی ح بزم عرو

  وید:می پنین یلدوَخُ تمحمد)ص( و خدیجه بن

م تتاه             بز بیتتاراستتتتت آن  مران  ِع  پو 

 فتترود آمتتد از آستتتتمتتان، مشتتتتتتتری  

یم و زر      کرستتتتی از ستتتت  همتته هتتایتتۀ 

 

ماه      ید و   در آن بزم شتتتد شتتتمع خورشتتت

 در آن بتتزم، از بتتهتتر رامشتتتتت تتری   

 متتکتتلتتّل بتته یتتاقتتوت و درّ و فتتهتتر     

 (1151و  1166 –1161، ب 111، ص 1)ج 

صیفات راجی کرمانی  یکی دی ر صیف موجودات خیالی همانند د از تو ستان    ، تو ست. راجی در دا یو ا

ستۀ آن دیو بوسیلۀ هنجه     حضرت محمد نزد  آمدن دیو  ،های موالی متقیان)ص( و فشودن دستان ب

  ونه آورده است:)ع( اینعلی

 کتته نتتافتته بتته ستتتوی رستتتول مجیتتد    

 بتتر و بتتازو و ستتتتاعتتد  هتتهتتلتتوی   

نشنتت           تیتتاره دیتتد   ه کی زشتتتتت   دی

 

 بتتیتتامتتد یتتکتتی دیتتو زشتتتتت هتتلتتیتتد     

قوی         بر  فرو بستتتتتتته در  تو   دو دستتتت

لنتتد        ب هر  پ  فتتذشتتتتتتته ستتتتر  از ستتتت

 (533، 595، 596، ب 13، ص 1)ج
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یاری از حکایات و ابیات این دینی راجی کرمانی در بستت توصتتیف حضتترت علی)ع( قهرمان حماستتۀ

  ،ربد ، در غزوۀبرای نمونهآمده است.  ن سپاه دشمن   دینی از زبان سپاهیان اسالم و یا ههلوانا   حماسۀ 

 کند:برای ابوجهل توصیف می  ونه)ع( را ایننام برجیس، حضرت علی شخصی بهاز زبان 

 یتکتی نتوجتوانتی استتتتت او را هتمتتال      

 جهتتان آفرین تتتا جهتتان کرد راستتتتت       

ین            م بر ز ین،  ک فر هتتا فشتتتتارد بتته   ا

 زمتتیتتن و زمتتان از نتتهتتیتتبتتو نتتوان   

 

 ز خویشتتتتان و خویشتتتتن یکی خردستتتتال 

 فتیتتتی نتختتاستتتتت     پتو او زآفتریتنتو ز    

 شتتتتود بتتر فتتلتت ، متتاه و متتاهتتی قتتریتتن  

 ز آستتتتتیتتب او، لتترزه بتتر آستتتتتمتتان   

، 1132، 1152، ب 919 – 913، ص 1)ج 

1113 ،1129) 

صیفات راجی کرمانی در هاره  سپیده     ،موارد ایتو شت،  صر طبیعی همچون کوه، دریا، د شب  از عنا  ،

ۀ ۀ ناهید به امر هروردفار به نشانکه قرار است ستار یدر توصیف شب ،برای مثال... مایه فرفته است. و

  وید:علی )ع( فرود آید، می تزویج حضرت زهرا )س( بر بام خانۀ

نور              هر ز  جنتتان،  بزم  چو  م ه بی   شتتتت

 شتتتتبتتی روز از او روشتتتتنتتی یتتافتتتتته  

 

 نتتمتتایتتان در او روی غتتلتتمتتان و حتتور     

فتتته       نی تتتا خورشتتتتیتتد، از او، روشتتتت  بتته 

 (3133، 3136، ب 131 – 131، ص 1)ج 

هرپه  برای  ،بویشه اغراو و مبالغه   ،از عناصتتتر خیالی   نیز راجی کرمانی در توصتتتیف برخی مکانها    

اجرام آسمانی را   ،خیبر ه در توصیف قلعۀ ؛ پنانکبهره جسته است   ،تر جلوه دادن سخن خود باشکوه 

 در خدمت وصف خود قرار داده است:

 یتتکتتی در از آن هتتفتتت در زان متتیتتان 

 بتتود بتته بتترجتتو نتته بتترجتتیتتس را راه 

 دری بتتر در حصتتتتن بتتود آهتتنتتیتتن   

 

 فتتذشتتتتتتته ز رفتتعتتت ز نتتُه آستتتتمتتان     

 از آن، دستتتتتتِ بتتهتترام کتتوتتتاه بتتود    

 ز وزنتتو فتتران بتتود هشتتتتتت زمتتیتتن   

 (5925، 5929 – 5921، ب 953، ص 9)ج 

مچون هیامبر استتالم )ص(، حضتترت علی)ع(، حضتترت زهرا ه ؛عالوه بر توصتتیف بزرفان دین ،راجی

سین  صر  )س(، امام ح شت ان الهی    ،)عج()ع( و امام ع صیف فر  هرداخته نیز جبرئیلاز جمله  و به تو

  وید:و دیدار با هیامبر اسالم )ص( می در توصیف جبرئیل در هن ام نزول در غار حرا .است

 نتتبتتی فشتتتتت حتتیتتران ز راز و نتتیتتاز  

 کتته نتتافتتاه شتتتتد قتتامتتت او بتتلتتنتتد   

فراز        هر ستتتو  یو کشتتتیتتده ز   دو هتتا

 

 االمتتیتتن دیتتده را کتترد بتتاز     بتته روک  

یو      لنتتد پنتتد       ب پون و   ب تتذشتتتتتتته از 

غرب دراز         م کی یتت  بتته  ی  بتته مشتتتترو، 

 (1313، 1316 – 1311، ب 191، ص 1)ج 

 شود.هرداخته می در ابیات حملۀ حیدری ی بالغی )بیان، بدیع(شناسزیبایی بهاکنون 
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 بیان -1

د. در نکلذکر را به خوبی ایفا اوهای فونقش ، تشبیه توانسته است تمام   راجیدینی  در حماسۀ  تشبیه: 

سویه، مفروو، جمع و   661حدود ) ،حیدری راجی حملۀ شبیه از قبیل: مفرد، مرکب، بلیغ، ت ( مورد ت

ست. یعنی حدود )      ،کار رفته که در این میانب ،ملفوف شبیه مفرد ا شترین ارقام مربوط به ت ( 936بی

 فری نموده است.این اثر حماسی به نحوی زیبا جلوهمورد تشبیه مفرد در 

   پتتو ستتتترو روان جتتوانتتی بتتدیتتد  

 

 کتته از دیتتدنتتو هتتیتتر فشتتتتتتتی جتتوان    

 (333، ب 33، ص 1)ج 

 به مفرد مقید است. ، مشبهمشبه مفرد غیر مقید و سرو روان ،جوان ،در بیت باال

 ستتتتوران پو کشتتتتی در آن بی ستتتوار 

 

 شتتتتتده نتتتیتتتروی ایتتتزدی آشتتتتتکتتتار  

 (5153، ب 936، ص 1)ج 

 برای مثال:، شودمیدیده بسیاری ی عقل اتتشبیهحماسی،  ۀمنظوم این در

ین داستتتتتتانو بتته فو         پو آمتتد از ا

 

لو    جو            د برآمتتد بتته  تو  چو آ م  ه

 (1313، ب 111، ص 1)ج 

، 6193 ...و 9565... و 9695، 1523، 1511، 1593، 1331 ،1311، 1951، 1935، 1131: 1ج :نیز)

  و... 521، 669 و... 169، 133، 311 و... 51، 96، 13: 9و ج 5193 و 5936، 5156 و 6511، 6321

 (.11313، 11315 و...1131، 1115 و... 3111 و... 9391، 9113 و... 1113، 123

شبیه مفرد،   شبیه بلیغ  هس از ت ست ت سی ا شبیه   113تعداد  ؛ یعنی در این اثر حما مورد مربوط به ت

یباتی  رکت بسیار بیشتر از بلیغ اسنادی است.    بلیغ اضافی و اسنادی است. کاربرد تشبیه بلیغ اضافی       

ه  همچون ماه رخ، سرو قد، نهال امید، تاج نبوت، مرغ دل، کوه آتو، جام خورشید، عروس سخن، پا

 به تشبیه بلیغ اضافی اختصاص داده است:عدم، درخت امید، 

 بستتتتتی بتتر نتتیتتامتتد بتتر آن روزفتتار   

یز اوستتتتت                 ت جر  ن خ قی از  بر  فلتت ، 

 

 کتته آمتتد نتتهتتال امتتیتتد  بتته بتتار      

 (991، ب 52، ص 1)ج 

 تیغ خونریز اوستتتتت شتتتفق، عکستتتی از

 (151، ب 31، ص 9)ج 

سی(  صورت  نهال امید )عقلی به ح شبیه بلیغ ا  به  سنادی    ،و در بیت دوم ضافی ت شبیه بلیغ ا  دو ت

 کار رفته است.تیغ همانند فشته( در دو مصرع ب به برو خنجر و شفق به عکس )فل 

و  5156 و... 6639، 6116، 1119، 1611 و... 3293، 3693، 3911، 333، 996، 133: 1ج نیز)

و...،   9111و...  1163 و... 213، 233 ...و 532، 553، 512 و... 936، 136، 153، 111، 16: 9ج

 .(11336، 11165 و 2221... و 1315و...  3639.. و. 5161و...  1291و...  3613، 3932
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وم ستت ، در رتبۀتتشتتبیه مرکب )مرکب به مرکب، مفرد به مرکب، مرکب به مفرد( از نظر کمیّ انواع

با خلق . شتتاعر استتت ( مورد119این تشتتبیه در این حماستته یکصتتد و دوازده )  بستتامدقرار دارد. 

 های وافر ببرد.، بهرهای عمل کند که خوانندۀ ابیاتو از تشبیهات او ونهب ،ان یزتصویرهای دل

مع       همتته    ج تنتتد   فرد آن غتتار فشتتتت

 

 فتترایتتان پتتو هتتروانتته بتتر فتترد شتتتتمتتع  

 (9151، ب 139، ص 1)ج 

به حالت بر فرد شتتمع  ،غاری در شتتعب ابوطالبدرون  حالت جمع شتتدن ابوطالب و مستتلمانان در 

حالت فرد شدن سپاه اطراف هیامبر )ص( همانند جمع ستارفان اطراف شده.  فردیدن هروانه همانند 

حالت قرار فرفتن شمشیر علی )ع( بر سر کبیشه، همانند حالت ان شت هیامبر و      (، 326، ب1ماه )ج

 (.1136، 9جرم ماه )ج

  و...، 6351 و...، 1313 ...،و ،3111، 3136، 9631، 9635 ،9323 ،1131، 1361: 1جلتتد  نیز)

 6111، 6191 و... 1653، 1113 و... 3322 و... 9133 و... 1991 ،1169، 221، 511: 9و ج 5612

 .(شوددیده می 11319 و... 1192 و... 3111، 3111 و... 5111 و...

سویه، ملفوف، مفروو و جمع نیز     شبیه ت سیار محدود  ت  (2ه )نُ تنهاشاعر در این اثر  شوند.  دیده میب

 :مثل تشبیه سپهر و ستاره به سیماب ؛کار برده استتشبیه تسویه ب مورد

 ز ستتتتیتتمتتای او، پتترخ در تتتاب بتتود  

 

هر و      پ بود     ستتتت یمتتاب  پو ستتتت  ستتتتتتتاره 

 (512، ب 19، ص 1)ج 

: 1ج نیز) (.313، ب9شتتب تار )ج به (، زمین و زمان9313، ب1روی و رای به بدر منیر )جتشتتبیه 

 : شوددیده می نیز ( تشبیه ملفوف1)(. 11153، 2539، 613: 9، و ج5161، 6362، 1126

تن             ل ی ه تن شتتتتاه و آن  میتتدان   بتته 

 

 پتتو نتتور ختتداونتتد و پتتو اهتترمتتن       

 (6129، ب 999، ص 9)ج 

( مهر و ماه به یونس و 5111، ب9از این ونه تشبیه، همانند کردن لب و زلف به سمن و برگ فل )ج  

 . (3161، 3161، 3622، 3915، 3111: 9ج نیز)(. 5566، 9یوسف )ج

 کار برده است:تشبیه مفروو بمورد ( 6فقت هنج ) ،اثر این راجی کرمانی درهمچنین 

 خورشتتتیتتد روی  پو برجیس رای و پو     

 

 ختتتجتتتل خستتتتترو ختتتاور از روی اوی 

 (9531، ب169، ص1)ج

ضیل در بیت و    آوردنعالوه برشاعر   شبیه تف ستعارۀ  ت صر  مکنیه )جاندار ا ع دوم، در اان اری( در م

هدید  هی رای را به برجیس و روی را به خورشتتید همانند کرده و تشتتبیه مفروو درهی ،لوّاع امصتتر

 (1126، 6662، 1691، 991: 9ج نیزاست. ) آورده

 :شوددیده می ،در دو بیتتنها و  کمترین تشبیه، تشبیه جمع است
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 په شتتتعبی؟ که آن بود حصتتتن حصتتتین

 

 بتته تنتتدی پو بتتاد و پو آتو بتته تتتاب

 

 بتتلتتنتتد آستتتتتمتتانتتی بتته روی زمتتیتتن      

 (9112، ب 131، ص 1)ج 

 ز ستتتتتم ستتتتتمتتنتتد  دل ختتا  آب  

 (1353، ب 913، ص 1)ج 

ه  دبه باد و آتو همانند شدشعب ابوطالب به حصن حصین و آسمان بلند و ههلوانی به نام عبدالعزی 

 است. شده رهای هنری زیبایی آفریدهیو با خلق تشیبه جمع تصو

 استعاره

  دنۀبز در موارد خاصی ا  تنها تشبیه نیست و تشبیه    ،جای استعاره و حتی در مواردی  اصالتاً،  حماسه 

 برخی صتتاحبنظران،(. البته 311. )صتتور خیال در شتتعر فارستتی، کار فرفته شتتودبتواند می ،حماستته

سا     شمی سیروس  سط  ادبی  »ه معتقدند ک ،همانند  سه در  ستعاره  از همه مهمتر، ،برای حما ست  ا «  ا

شن     .(111)انواع ادبی، ص  سه رو صل در حما ستعاره     یا ست و  ا صاویر ا های دور از ذهن و هیچیده ت

خود از میان عناصر بیانی، استعاره  راجی کرمانی در حماسۀ د.دشوارتر میکن مراتبه برا  فهم مطالب

راجی کرمانی   او، حیدری حملۀدر که به طوری کار برده استتت؛ه، کنایه و مجاز برا بیشتتتر  از تشتتبی 

ستعار  (111) صد حدود هشت  ست که از این تعداد مصرحه و مکنیه ب  ۀمورد ا مورد  (116، )کار رفته ا

 مکنیه هستند. ۀمورد استعار( 316) مصرحه و ۀاستعار

ستعار  سامد باالی    ۀالف( ا صرحه: ب ستعاره  م شعر راجی  این نوع ا توانایی ذوو و خالقیت  حاکی ازدر 

 کار برده است:مصرحه ب ۀحتی در ی  بیت تعداد شو استعار این زمینه است؛شاعر در 

یختتت            تر ژالتته ر برگ  ل ف فس بتته  نر  ز 

 

 بتتیتتجتتاده بتتر اللتته ریتتختتت      ز بتتادام 

 (213، ب 56، ص 9)ج

از پشم، پهره، اش ، پشم،    استعاره  نرفس، فلبرگ تر، ژاله، بادام، بیجاده و الله را  ،ترتیبه شاعر ب 

 .مرشحه آورده است و استعارۀ مصرحۀاش  و پهره فرفته 

 ، بکاراستتعاره  ، براین حماسته های حماستی را به اقتضتای زبا  ، هم واژههای خودشتاعر در استتعاره  

ساقی  فرفته و هم واژه سی را که در  صر     ها و در توصیف زنان ح نامههای غیرحما سه و توصیف عنا ما

 آورده است: د بیشتری دارند،های غیرحماسی کاربرهای بدون درفیری واژهطبیعی و صحنه

 کتته شتتتتیتتر انتتدر آمتتد متتیتتان رمتته   

 

 شتتتتتبتتتان و رمتتته آزمتتتوده هتتتمتتته   

 (1951، ب 1)ج 

 )ع( است و یا در بیت زیر:حضرت علی مصرحه از ۀحماسی شیر استعارواژۀ  ،بدردر داستان 

 بتتترآمتتتد یتتتکتتتی اژدهتتتای دژم   

 

 کتته فتتفتتتتتی بستتتتوزد جتتهتتان را بتته دم   

 (5653، ب 9)ج 
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ستان غزو    صویر  ،خیبر ۀشاعر در دا ستعار    ت سی اژدها را ا صرحه از حارث  ۀحما  و ههلوان یهودی ،م

ست.   ،برادر مرحب سته ا س راجی در  دان  ،«دیو»همانند  ،در برخی موارد موجودات خیالی ،خود ۀحما

 پنانکه در بیت زیر: ا در خدمت استعاره قرار داده است؛ر

 بتتدیتتد  پو آن عم نیکو ستتترشتتتتت      

 

 ختتجتتل فشتتتتت از کتتار آن دیتتو زشتتتتت   

 (9515، ب 1)ج 

اجرام  مصتترحه از ابولهب استتت. ۀوردن حمزه، دیو استتتعارۀ استتالم آدر حادثبا توجّه به ستتیاو متن 

 است: رفتهکار در این نوع استعاره بنیز آسمانی مثل ماه، خورشید و آفتاب 

ماه و کردی ستتتالم     جا جستتتتی آن   ز 

 

 بتته تتتعتتظتتیتتم، بتتهتتر رستتتتتول کتترام      

 (9925، ب 1)ج

که هیامبر هس  ؛ زمانیر هیامبر اسالم )ص( است  همس  ،از حضرت خدیجه  مصرحۀ مجرده ۀ ، استعار ماه

با احترام و تعظیم به او یعنی حضرت خدیجه   ؛خانه آید و ماهِبرفشت از معراج به خانه خویو می  از

 مصتترحه از حضتترت فاطمه زهرا )س( و ۀماه را استتتعار ابیات دی ریکند. البته شتتاعر در ستتالم می

، 1621، 1326 ،1311 ،1931، 1116، 999، 51: 1ج نیز) فرفته استتت.نیز فاطمه بنت استتد و... 

، 1619، 1139، 3515 و... 9116، 9531، 9632، 9635، 9366، 9369، 9311، 1593؛ 1511

 1996، 213، 211، 356 و... 613، 316، 311، 333، 351، 311، 56ابیات:  9ج و 5113 و... 1113

 .(9563، 9129، 9131 و...

ستعارۀ مکنی  ستعار   ب( ا شعر راجی کرمانی از ره ذر ا صویرهای زیبایی   ۀه: در  ش مکنیه، ت ه  دخلق 

ست. راجی با توجه به اینکه  شتاد و هنج      ا صد و ه ستعار  (316) سی شعر خویو   ۀمورد ا مکنیه در 

ستعار  مبتنی بر تنوع تصویرهای  که میتوان ففتآورده است،   سی  در حملۀ حیدری مکنیه ۀا ار زیاد  ب

 ترکیبی م آستتمانی و عناصتتر طبیعیشتتاعر بستتیاری از این استتتعارات را به اجرا ،برای مثال .استتت

پشم فردون، دل تیر، دل کوه، ههلوی برجیس، ناف سپهر، رخ مه، دامان زمین، همانند، دامن پرخ، 

 اختصاص داده است. فو  فرفت ، بهرامپهر مالید فردونو غیر ترکیبی همانند 

 ز ختون دامتن پترخ فتلت تون کتنتنتتد        

 

ننتتد         ک خون   فلتت  را ستتتتر و افستتتتر از 

 (1119ب ، 112، ص 1)ج 

مکنیه، دامن پرخ و  ۀابوجهل، با ذکر دو استعار  ۀفونه دربارتوصیفی اغراو  ضمن  ،در بیت فووراجی 

سر فل   سر  ست.    ،و اف صویری زیبا آورده ا ستعارات مکنی شاعر تعداد قابل توجهی ا این  ت ه ه را بز ا

عقل، های اندیشتته، دستتت اندیشتته، فریبان دل، های دل، های   ۀهمانند: دید ترکیبی عناصتتر انتزاعی

 ... اختصاص داده است.و م، دامن کبریا، فو  عر ، دل عر هشت اسالپهر اسالم، خرد، 

 پنتتان روک در جستتتم هنهتتان کنتتد      

 

 کتتزو دیتتدۀ عتتقتتل حتتیتتران کتتنتتد      

 (99، ب 59، ص 1)ج
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 است.به مشبهٌ ، یکی از اجزایمکنیه و دیده ۀاستعار ،عقل ۀدید

،  وییدماه م، را نفس فرفت ، زمینه زدبوسحرم همانند  مکنیۀ غیر ترکیبی ۀاستعار ،در موارد بسیاری

 فر بود،فل  سوفوار شد، آسمان مویه   خورشید خشم ین فشت،    ، بهرام ترسید ، آمدخرو  ز ماهی 

 جاندار ان اری است:از نوع  ،مکنیه ۀ...، استعارو قلم فریان شد، فریه کرد عر 

فه فریستتتت    بر   او شتتتو ره و هفت خر

 

 ز متتاهتتی ختترو  آمتتد و متته فتتریستتتتت   

 (6611، ب 961)ص 

 ۀفاهی استتتعار .جاندار ان اری هستتتنده و هفت خرفه و مه و خرو  ماهی، همه ریستتتن شتتو رف

خورشتتتید خنجر مانند شتتتود، همراه می ،حماستتتی های، با واژهمکنیه با توجه به زبان حماستتتی اثر

 ، بهرام سپر بر سر آوردن: و تیغ کشیدن مهر کشیدن، تیغ کشیدن زمین

ید      ید خنجر کشتتت  ستتتحرفه پو خورشتتت

 

 ز بتتیتتم ستتتتر نتتیتتزه و فتترز و تتتیتتر   

 

 ستتتتپتتاه شتتتتب تتتیتتره شتتتتد نتتاهتتدیتتد     

 (1611، ب 912، ص 1)ج

 ستتتتپتتر بتتر ستتتتر آورد بتتهتترام هتتیتتر     

 (5231، ب 911، ص 9)ج

یات ج  ،)همچنین ، 9111، 9139، 9111، 9139، 1191، 1116، 1119، 133، 196، 19: 1در اب

  ،و... 6163، 6913، 6165 ،و... 1955، 1111، 1116، 3331، 3535، 3611 ،و... 9331، 9315

و...،   611، 619، 115، 191، 196، 311 ،315، 913، 155، 56: 9، و ج5111 ،و... 5131، 5111

  و...، 9115، 9192 و... 1151، 1113 و...، 211 و... 115 و...، 315، 311و...،  561، 539، 531

 .(1116، 1119 و...، 3131، 3111 و...، 5163 و...، 6112، 6399، 1161 و...، 3112، 3111

 مجاز:  

، ه محلیتشتتامل مجاز به عالق ،مرستتل مجاز هدیدۀ(  133)کرمانی تعداد  حیدری راجی حملۀدر 

،  هاکار رفته استتت که در میان این مجازماکان ب ۀو مجاز به عالق حالیت ،جنستتیت، آلیت، ستتببیت 

، از ی  شاعر با خلق تنوع این مجازها  صدر قرار دارد.  ( مورد، در21)ۀ محلیت با تعداد مجاز به عالق

ست    سو  سته ا سازد و   ،روکو بی کالم ادبی را از حالت عادی توان سوی دی ر، خارج  توانایی باالی   از 

های ، معموالً واژهبیانی به نمایو فذارد. شتتاعر در این اثر حماستتی ۀخود را در آفریدن این نوع آرای

و در این لیت قرار داده دشت و فیتی را مجاز مح  ان، زمین،ر، کشور، مل ، بوم و بر، هامون، جه شه 

 است. «جهان» ۀواژ در یمجاز کاربرد بیشترین میان،

 توستتتتت جهتتان جملتته در زیر فرمتتان 

 

 هتتمتته شتتتتهتتر انتتدر تتتمتتاشتتتتای او   

 

 تتتن و جتتان متتا جتتمتتلتت تتی آن تتتوستتتتت  

 (1955، ب 119، ص 1)ج

 فتتترو متتتانتتتده از روی و از رای او 

 (1532، ب 113، ص 1)ج
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  و...، 6362، 6195، 1211 و...، 3311 و...، 9511 و...، 1292، 1119، 1331، 1931، 321: 1ج نیز)

 3639، 6135، 1312 و...، 3119 و...، 9253 و...، 1931 و...، 216، 531، 112، 36: 9، و ج6135

 .(11339 و...، 2216، 1615، 1331 و...، 5533 و...،

 است: ( مورد33آلیت با تعداد سی و هفت ) ۀقالعت، مجاز به ۀ محلیّهس از مجاز به عالق

ین     ین     هی یتتاری متتا، در ا ک  دشتتتتت 

 

 بتترآرد ختتدا دستتتتت ختتود زآستتتتتتتیتتن    

 (151، ب 13، ص 9)ج 

 ه است.اراده شد قدرت خدا ، به معنیمجازاً ،تۀ آلیّبه عالق دست

، 1319، 1331، 1311، 1613، 1163، 311، 151، 91: 9، و ج 5119، 6325، 316: 1ج نیز)

1311 ،9915 ،9961 ،3119 ،3659 ،3653 ،3651 ،3656 ،1131،3115). 

 : وددیده میشسببیت  ۀمجاز به عالق( مورد 95)

 بتته رخستتتتتارۀ متتاه متتهتتر متتنتتیتتر    

 

یر            ی شتتتتت ستتتت م ن می دیتتد و از وی   ه

 (9913، ب 131، ص 1)ج 

 علّت و سبب بیزاری است. ،سیر به معنی بیزار و سیری ۀواژ

، 1311، 316: 9، و ج5631، 5916، 5155، 6221، 6511، 6331، 6911، 1313، 3551: 1ج نیز)

1691، 9156 ،9536 ،3611 ،3535 ،1611 ،1569 ،1535 ،1331 ،1361 ،6111). 

 پهارم جای فرفته است: ۀ( مورد در مرتب15جنسیت با تعداد شانزده ) ۀمجاز به عالق

هن ز ستتتترتتتا بتته هتتای        غرو آ  همتته 

 

نیستتتتت جتتای            نی  برز کوپتته و  هر   بتته 

 (9111، ب 131، ص 1)ج 

شیر و    مادّ آهن به اعتبار اینکه شم سایل جن ی  نیزه و کالهه و جنس  به معنی مجازی  بودهخود و و

 کار رفته است.ب

، 3111، 5311، 5522، 5631: 9، و ج 1661، 1356، 1115، 1116، 9139، 9153: 1ج نیز  )

3151 ،3936 ،3313 ،3331 ،11121) 

 فقت در دو بیت آمده است: ،ماکان ۀحیدری راجی کرمانی مجاز به عالق حملۀدر 

 بتتاالنشتتتتیتتنتتی کتتنتتد   پتتنتتان ختتا   

 

 تتتتوانتتتایتتتی نتتتاتتتتوانتتتا از اوستتتتتت  

 

یو           خو کی  ی پون او  کنتتد       کتته  نی  ی  ب

 (66، ب 53، ص 1)ج 

 فتتِل تتتیتتره دانتتا و بتتیتتنتتا از اوستتتتت   

 (116، ب 39، ص 1)ج 

 حالیّت در ی  بیت بکار رفته است: ۀانسان است. مجاز به عالق ل تیره مجاز ازخا  و فِ

 هتترستتتتتتتار آتتتو در آتتتو نشتتتستتتتت  

 

 هتترستتتتت آتتتوپتترایتتی هتترستتتتتتتار     

 (6219، ب 912، ص 9)ج
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نظور م ،دهد که هرستار آتو به فرستادۀ بازان، هادشاه یمن می   هرویز راهیامبر )ص( خبر مرگ خسرو 

 حالیت جهنم )محل آتو( است. ۀمجاز به عالق ،در مصرع اول «آتو»خسرو هرویز است و 

 کنایه

س  ست   کار کنایات ب ۀکلی ،یکرمان حیدری راجی حملۀدینی  ۀدر حما شاره ا کل  . رفته از نوع ایما یا ا

سی حدود ) کنایات ب ست که تعداد ) 136کار رفته در این اثر حما ( مورد از این کنایات را 63( مورد ا

 به خود اختصاص داده است:« کمر بستن»ترکیب کنایی 

مر                 ک بنتتدد  هر کتته  یو  ه خوا ن خو  بتته 

 

 نتتتدانتتتد کستتتتتی ختتتون آن نتتتامتتتور  

 (9331، ب 166، ص 1)ج 
 

شدن،   زمان سر آمدن  از قبیل: یکنایترکیبات  ، نماز بردن، دمار برآوردن، از های درآوردن، روی زرد 

نثر  در شعر ودندان فزیدن، سر به فرد آوردن  بستن، لب بهرعنان هیچیدن، فره بر ابرو زدن، رخت ب

 .اندشده کار فرفتهن و بویشه در شاهنامۀ فردوسی، بهیشینیا

یره غتتا        ت ین  ینتت  در ا  ررستتتتیتتدنتتد ا

 

 هتتمتتیتتن دم بتترآرنتتد از متتا، دمتتار       

 (9116، ب 151، ص 1)ج 

شه  کنایاتی وجود دارد که  ،حیدری راجی حملۀدر  سوم و فرهنگ مردم دارد و فویی   ری در آداب و ر

 اند.عادت به خود فرفته این کنایات با آیین زندفی آنان آمیخته است و رنگ عرف و

ج ر              خون،  هر کوفتته  کر   همتته لشتتتت

 

 بتتا یتتکتتدیتت تتر     بتت تتفتتتتتنتتد از درد،     

 (9911، ب 115، ص 9)ج

 (121رنج بسیار کشیدن )فرهنگ کنایات، کنایه از  ،«خون در ج ر داشتن»

خواه           هر م تو   پ ونتته شتتتتوم ستتتتوی 

 

برآمتتد زجتتای      فرو شتتتتد بتته ختتا  و 

 

 کتته دختتت نتتبتتی دیتتده دارد بتته راه    

 (3292، 136، ص 9)ج 

 ز شتتتتادی نتتدانستتتتت ستتتتر را ز هتتای  

 (5191، ب 951، ص 9)ج 

یز    ن   و...،1661، 1116 و...، 1331، 1969 و...، 1169، 1161، 1193، 111، 311، 369: 1ج  )

، 11: 9، و ج 5113 و...، 5133، 6255 و...، 6139، 1135 و...، 1953 و...، 3211 و...، 3111، 9299

 .( 161 و...، 512، 516، 621 و...، 116 و...، 323، 316، 916، 913

 های معنوی(بدیع )آرایه -2

 اغراق

و بیان حکایات و حوادث حماستتی و محور عمودی  اثرقالب مثنوی  ه علّتب ،حیدری راجی حملۀدر 

ت. کار رفته استتاغراو ب ،درهیهی بیو از بیستتت بیت طیّ ،ها، در اغلب مواردبر ت  بیتابیات عالوه 

  حضتترت شتتاعر معموالً این اغراقها را در وصتتف ستتخن خود، ستتتایو ممدوک، توصتتیف و ستتتایو 
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توصیف  موجودات خیالی همانند دیو، ان، وصف سپاه و لشکر،    )ع(، وصف ههلوان امام علی ،محمد)ص(

  )ع(علیحضرت  راجی تولد در حماسه   بکار برده است.  (های نبرد و حتی وصف امام عصر )عج  صحنه 

  ،بدر ۀدر غزو. استتتشتتده ، به تصتتویر کشتتیده  های او در میدانهای فونافون رزمتا جوانی و دالوری

و شتتتجاعت علی )ع( را به  ، تواناییآید و شتتتاعر با اغراونام ولید به نبرد با علی )ع( می به ههلوانی 

 کشد:تصویر می

 بتترآمتتد پتتو شتتتتمشتتتتیتتر او از نتتیتتام 

 تتتزلتتزل بتته نتته طتتاو متتیتتنتتا فتتتتتاد   

 فتترو رفتتت در آب فتتوی زمتتیتتن    

 ز شتتتمشتتتیر او فشتتتتت برقی هتتدیتتد  

 

خورشتتتتیتتد جتتام             یو  خو کف  کنتتد از   ف

 یتتا فتتتتتاد  تتتالطتتم بتته هتتر هتتفتتت در    

 نتتهتتان فشتتتتت در ختتا  عتتر  بتتریتتن   

 بتتته ستتتتتوی ولتتتیتتتد دالور وزیتتتد   

 (6125و  6129، 6121، ب 956، ص 1)ج 

 ورده است:توصیف میدان رزم و قدرت ستوران آ و یا در

 ستتتتر نتتیتتزه بتتدریتتد هتتهتتلتتوی متتهتتر   

 فلتت  فشتتتتت هتتامتتال ستتتم ستتتمنتتد 

 

 دم تتتیتتغ بتتبتتریتتد نتتاف ستتتتتپتتهتتر       

 زمتتیتتن شتتتتد بتته بتتاالی پتترخ بتتلتتنتتد    

 (1661 - 1663، ب 991، ص 1)ج 

  و...، 1111تا   1111، 1113تا   1113، 111تا   111 – 139، 115، 191: 1همچنین در ابیات ج )

و  5139تا   5191 و...، 1611تا   1616، 1112تا   1115و...،  3661تا   3695 و... 9111تا   9113

 .(3632تا  3656 و...، 1152تا 1161 و...، 661تا  639 و...، 396تا  399، 311، 316: 9ج

 لف و نشر

سر  در  شر مرتب و نامرتب بکار رفته  2تعداد نُه ) ،راجی ۀحماس  سرا ( مورد لف و 3که )( مورد لف و ن

 .( مورد لف و نشر نامرتب هستند9نشر مرتب و )

 حتتریتتف هتتنتترهتترور و شتتتتیتت  ختتام   

 

 بتته آن نتتام فتتیتترنتتد تستتتتبتتیتت  و جتتام    

 (3316، ب 135، ص 1)ج 

  ونه سروده است:، ایناز زبان مغنّی ،اینامهشاعر در ساقیاین 

مان کوتهی استتتت      که از عشتتترتم این ز

 

 مرا جتتام و جیتتب از می و زر تهی استتتتت 

 (5131، ب 966، ص 9)ج 

، 3353، 3111، 3111: 1ج  نیز) .نشتترها هستتتند ،لفها هستتتند و می و زر ،جام و جیب ،به ترتیب

 (.1333، 1511، 3113: 9و ج  3319

 )تناسب(مراعات نظیر 

ست  ا شده ابیاتی که بیو از سه کلمه در آنها تناسب دارند بررسی     ،حیدری راجی کرمانی حملۀدر 

با این مراعات نظیر که   آرایۀمورد ( 126د و هنج )حدود یکصتتد و نو ،دینی ۀدر کل این حماستت و
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ابزارها، اجرام های حماستتتی، رزمی، دینی، رزمبیشتتتتر از نوع واژهها  این واژه وجود دارد.اوصتتتاف، 

سان و           ضای بدن ان سیقی و طرب، جواهرات، حیوانات، اع صر طبیعی، مکانها، آالت مو سمانی، عنا آ

ین اثر حماستتتی به خود اختصتتتاص بدیعی مراعات نظیر را در ا جز آنها هستتتتند که آرایۀحیوان و 

ان، زه، خنجر، رزم افزارهایی مانند زره، کم ،حماستتی بودن اثر ستتبباند. شتتایان ذکر استتت به داده

، خدنگ، سپر، مغفر، شمشیر، نیزه، کوهال، سنان، برفستوان، زین،      یر، ترکوتیغ،فرز، خود، کمند، ت

س    شترین آرایه تنا سبت به واژه فترا  بی ر شاعر د  اند.بوجود آورده ،های دی رب )مراعات نظیر( را ن

هفت واژه را با هم در  ،توانا دارد که در بیت زیر دستتتیپنان  ،مراعات نظیر ۀخلق کردن آرای ۀزمین

 مراعات نظیر زیبایی به تصویر کشیده است: ۀبیت همراه کرده و آرای

 ز شتتتمشتتتیر و تیغ و کمنتتد و کمتتان       

 

 ز کتتوهتتال و از ختتود و بتترفستتتتتتتتوان    

و...،   6113 و...، 1391 و...،  3111 و...، 9111و...،  1163 و...،  153 و...، 52، 59، 51، 2: 1 نیز) 

 6126 و...، 1116 و...، 3213 و...، 3132 و...، 1391 و...، 139، 931 ،193: 9جو  5191 و...، 6151

 .(11939 و...، 2221،11111 و...، 2119 و...، 1111 و...، 3266 و...، 5312 و...،

 تلمیح

ستانهای تاریخی و مذهبی   ،آیات قرآنی و احادیث به عالوه بر تلمی  ص   نیز تلمی  به دا سی د و حدود 

حوادث زندفی   مربوط به که کار رفته استتتتحیدری راجی کرمانی ب حملۀ( مورد در 311هشتتتت )

)ص(، آدم، ابراهیم، موسی، عیسی، نوک، یوسف، خضر، سلیمان، یونس، یعقوب، هیامبرانی پون محمد

فرعون،  مریم، هارون، بلقیس و غیر مذهبی مانند علی)ع(، همانند مذهبی هود، لوط، و اشتتخاصتتی 

سطوره  سامری، نمرود،   شاهان ا سطوره جمشید،  ای همانند و  سکندر،  و غیر ا شیروان، ای پون ا و  انو

شمندانی پون  سطو و جز آن  افالطون،  دان ستند.  ار در این کار رفته مورد تلمیحات ب 311در میان ه

تعداد   ،مورد 16)ع( است که از این زندفی حضرت موسیمربوط به حوادث  بیشترین تعداد منظومه، 

مان در این بیت در داستتتان ستتل اختصتتاص یافته استتت. ،موستتی و آتو طور ( تلمی  به حادثۀ63)

ضرت علی)ع(، هن امی    سی و ح سلمان نزد هیامبر)ص( می فار صف علی)ع(،   که  آید، هیامبر)ص( در و

 می وید:هن امی که او را در معراج دیده است، به سلمان 

 دمتتادم زهتتر ستتتتوی نتتوری فتتروختتت   

 

 کتته از تتتاب آن آتتتو طتتور ستتتتوختتت   

 (1113، ب 26، ص 1)ج 

 است.آتو در کوه طور  ۀتلمی  به داستان حضرت موسی و مشاهد

 قدما و عوام هست: مربوط به اعتقادات زاین تلمیحاتبرخی ا

هی بتته تتتاب     بر  فتتاو و متتا  ز یتتال و 

 

 فتتتروزان زهتتتر ستتتتتوی او آفتتتتتتتاب  

 (1111، ب 26 ، ص1)ج 
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ن که زمی رو، قدما معتقد بودندنمایندۀ قدرت و نیرو است. از این ، فاو مقدس و  های آریاییدر افسانه 

ست       شناور ا شت ماهیی بزرگ، و او در دریاها  شاخ فاو قرار دارد و فاو بر ه ساطیر و   روی  )فرهنگ ا

 (.351انی در ادب فارسی، اشارات داست

  ...، 119 و...، 329 و...، 113 و...، 311 و...، 963، 969 و...، 155، 156، 196، 63، 61، 16: 1ج  نیز)

  و...، 136 و...، 111: 9ج، 6151 و...، 6192 و...، 3691 و...، 9613 و...، 1255 و...، 1312 و...، 1113

  و...، 5213 و...، 6159 .،و.. 6919 و...، 1295 و...، 3391 و...، 3933 و...، 1161، 1112و...،  363

 .(2669 و...، 1233 و...، 3219

 های لفظی(بدیع )آرایه -9

 جناس:

س در میان ج س     کار رفته جناس ناقص اختالفی در حهای بنا سایر جنا شتر از  سیار بی کار ها برف اول ب

ست   شاعر حدود  رفته ا ست. هس از  این جناس را ب %21که  خاطر مثنوی بودن اثر قافیه قرار داده ا

های ناقص اختالفی در حرف آخر و وستتتت و ختالفی در حرف اول به ترتیب جناستتتناقص ا جناس 

 جناسهای ناقص افزایو قرار دارند:

 در فتتنتتج استتتترار از او فشتتتتت بتتاز  

 

 از او آشتتتتکتتار استتتتت هتتوشتتتتیتتده راز    

 (36، ب 59، ص 1)ج 

 .های باز و رازحرف اول در واژهناقص اختالفی در جناس 

فتتته رنتتگ      فتتته تتتاب و ز رخ ر تن ر  ز 

 

 دل آستتتتا شتتتتده بتتا شتتتتتتتاب و درنتتگ   

 (1359، ب 113، ص 1)ج 

 های تاب و شتاب و رنگ و درنگ.جناس ناقص افزایو در واژه

  و...، 1131، 1321، 1311 و...، 131، 191، 116، 111، 113، 119، 111، 23، 32، 61: 1ج  نیز)

، 9191و...،  1116و...، 191و...،  63و...،  31، 91، 2 ،1، 1: 9و ج 5666 و...، 1621 و...، 1611

 .(11311 و...، 2222 و... 1221و...،  3215و...،  5211و...،  6315و...،  1651

س  ش هس از جنا شاعر حدود )  ۀجناس تام در مرتب ی،های ناقص اختالفی و افزای (  35دوم قرار دارد و 

 کار برده و هنرنمایی نموده است:تام در این اثر حماسی خویو باس مورد جن

 ز جتتان تتتو آمتتد بتته تتتنتتهتتا روان    

 

 روان از تتتتو آمتتتد بتتته تتتتنتتتهتتتا روان 

 (1315، ب 112، ص 1)ج 

ناس در واژه   از این نه ج ، 111، ص1(، ستتتران، ستتتران )ج251، ب21، ص1های روی، روی )ج  و

 (.313، ب11، ص9)ج(، تیغ، تیغ 121، ب35، ص9(، زن، زن )ج1312ب
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: 9، و ج 6191، 6659، 6663، 1113، 3519، 3356، 3911، 3119، 9613، 1312، 11 :1ج نیز)

313 ،351 ،1111 ،1565 ،1235 ،9153 ،9311 ،9233 ،3321 ،3119 ،3511). 

 سوم قرار دارد: ۀ( مورد، در مرتب1هس از جناس تام، جناس ناقص حرکتی به تعداد هشت )

 از متتِهتتر پتتهتتر بتتمتتالتتیتتد بتتر متت هتتر 

 

 بتتر او زار بتت تتریستتتتت نتتیتتلتتی ستتتتپتتهتتر   

 1111، ب 991، ص 9)ج 

 .جناس ناقص حرکتی بین واژه های م هر و مِهر

 (.1231، 1532، 1591، 3933، 6639، 9691: 9و ج  3111: 1ج  نیز)

 در این اثر حماسی فقت در ی  بیت آمده است:مفروو جناس مرکب 

که در هرده      یاری   ا  دلبری استتتتتبه 

 

 دالرام دلتتهتتا و از دل بتتری استتتتتت    

 (3112، ب 151، ص 9)ج 

 تکرار

ست با              سته ا شاعر توان ست و  سیاری از ابیات آن بکار رفته ا شعر راجی کرمانی در ب تکرار واژه در 

سیاری از این تک     ۀآفرینو آرای سیقی کالم خود را زینت دهد. ب سب، مو در  هارار واژهتکرار بجا و منا

 بیو از سه کلمه است.

ید         هد نان شتتتتد  نان، ستتت  ز نو  ستتت

 

فریتتد      ستتتتری کتتاو ستتتتنتتان و ستتتتنتتان آ

 (9233ب،  119، ص 9)ج 

 هایۀ تکرار، در مصرع اول بین واژه سنان پهار بار تکرار فشته و ضمن آوردن آرای    ۀواژ ،در بیت فوو

 جناس تام خلق نموده است. ۀسنان به معنی نیزه و سنان به معنی روشنایی و نور آرای

: 9، و ج 6151، 6996 و...، 3335 و...، 9111 و...، 1221، 1231، 1235، 1111، 1315: 1ج  نیز)

، 6119، 1291، 1313 و...، 1113، 3211، 3511، 3111، 3391 و...، 3911 و...، 9311 و...، 1111

 .(3516 و...، 5121، 6331 و...، 6133، 6196

 :تصدیر )رد العجز علی الصدر(

 ،و آشکار کردن هنر و فضل خویو   ، موسیقی شعر  هرپه زیباتر کردن کالم خودانی برای راجی کرم

 دینی خویو آورده است.ۀ در حماس ( مورد آرایه تصدیر13یو از هفده )ب

 خلیتتل از ستتتخن جستتتتت راه دلیتتل       

 کتتالم از مستتتتتیتتحتتا بتترآورد نتتام    

 

 ز فتتفتتتتتار شتتتتتد هتتور آزر ختتلتتیتتل       

 شتتتتده هتتور عتتمتتران کتتلتتیتتم از کتتالم    

 (3223 - 3225، ب 133، ص 9)ج 

، 1131، 1111، 3231، 9121، 1613، 1359 ،1919 ،115: 9،  و ج 6521، 6126، 139: 1) ج 

1315 ،1525 ،1393 ،2191) 

 ابداعات 



 

 

 

 

 

 

 44ستانزم -03شماره پی در پی  -شناسی نظم و نثر فارسیسبک/144

 

ونافون پون های فتوجه به حماسۀ دینی بودن اثرخویو، در زمینهراجی کرمانی در حملۀ حیدری با 

های خاص خود را و ترکیبات ابداعات و نوآوریدیعی ها، آرایه های بیانی و بتوصیفات، محتوا، واژه

 موردی اشاره میشود:  داشته است که ذکر همه موارد در این مجال ممکن نیست و در اینجا به پند

ر (، حضوبیانی مانند تشبیه، کنایه و غیرههای )همراه با آرایه های اغراو آمیزدر توصیف صحنه -1

های ملی است. در این اثر فرشت ان و حماسهر حماسۀ دینی راجی بر خالف نیروهای غیبی د

غلمان بهشتی و امدادهای غیبی در بزم و رزم شرکت دارند. پنانکه شاعر در  مالئ ، حوریان،

 داستان رفتن فاطمه زهرا)س( به جشن زنان کفار قریو در خانۀ ابوجهل آورده است: 

مه صتتتف کشتتت   مان و حور     ه ند غل  نده ا

 

 ستتتتتتتادنتتد جتتبتتریتتل و متتیتتکتتال دور   

 (9611ب  113ص 1)ج

، فرشت ان لباس رزم هوشیده ص( در میدان نبرد تنها مانده استکه هیامبر)در غزوۀ احد هن امی و یا

 و آماده کارزار میشوند:

 ن از شتتتتمتتار بتتدیتتد  متتالئتت  فتتزو  

 

مر بستتتتتتته در کتتارزار      بتته  ک  جوشتتتتن 

 (1516ب  29ص9)ج

هیغمبری، خفتان هیغمبری، مغفر های رزمی، ملی و مذهبی همانند درع آوردن ترکیب وصفی واژه -9

 حیدری: 

 بتته تتتن زیتتنتتت از درع هتتیتتغتتمتتبتتری   

 بتته بتترکتترده ختتفتتتتتان هتتیتتغتتمتتبتتری     

 

 نتتمتتایتتان ز درعتتو تتتن حتتیتتدری     

 نتتهتتاده بتته ستتتتر متتغتتفتتر حتتیتتدری     

                   (6651-6662ب  933ص 1)ج

 تلفظ کرده« م ند»را « ماند»تاثیر لهجۀ کرمانی در کاربرد زبانی راجی که در لهجۀ کرمانی واژه  -3

 قافیه ساخته است:« کُند»و با واژه 

 نتته  جتتبتترئتتیتتل تتتنتتهتتا زره بتتاز متت نتتد   

 

 در ایتتن راه متتیتتکتتال فتتردیتتد کتتُنتتد    

 (9913ب 133ص1)ج 

 در البالی اثر حماسی سترگ خویو،با مناسبهای فونافون  1های کوتاه و بلندنامهآوردن ساقی -1

شایان ذکر است که راجی کرمانی شاید نخستین کسی  است.لطف خاصی به سخن او بخشیده 

پنانکه در داستان عروسی قاسم بن  نامه سروده است.د که در موضوع اندوه و ماتم ساقیباش

 هم آمیخته است.شادی را و با بیتی دی ر غم را بحسن )ع( با ی  بیت 

 رویتتان هتتر از ختتون بتتبتتیتتن تتتن متتاهتت

 فضتتتتای دو فتتیتتتتتی هتتر از نتتالتته کتتن 

ین                  ب ب ل ون  ف هر  پ خون ،  بتتتان را ز 

کن          هر ژالتته  هر  ین د خون پشتتتتم ا  ز

                                                           
 ترین ساقی نامه چهار بیت و بلندترین ساقی نامه دویست و هفتاد بیت است. کوتاه -1 
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 زهتتره آیتتد بتته رامشتتتتت تتری  بتت تتو  

                     

 در ایتتن بتتزم راهتتی زنتتد مشتتتتتتتری  

-1113، 1113ب 931-992صتتتتص1)ج

1111) 

 ر تعدادتعداد کم سپاه اسالم را در جنگ بدر در براب در تشبیه مرکب )حسی به حسی( شاعر -6

همانند قرارفرفتن مویی سفید در بدن فاوی سیاه به تصویر کشیده است بسیار سپاه کفّار قریو، 

 و تصویری نو و ابتکاری خلق کرده است. 

 ن ستتتتپتتاههتتمتته جتتیتتو استتتتالم بتتا آ 

 

فیتتدی بتته فتتاو ستتتتیتتاه       موی ستتتت  پو 

 (1619ب  991ص1)ج

 وید، شاعر به صورت ابتکاری امام حسین)ع( با اسب خود سخن می کهر داستان کربال هن امید -5

)به معنی مورد و موضوع( آرایۀ جناس تام قائل « باره»)به معنی اسب( و « باره»میان دو واژۀ 

 شده است: 

 زیتتن کتتار دل شتتتتاد دار  هتتتو ای بتتار

 

 ایتتتن بتتتاره دل از غتتتم آزاد دار در

 (9311ب  111ص  9)ج

راجی کرمانی توانسته است تنها با جابه جایی دو واژه )تار، مزمار( در مصرع اول، همۀ کلمات  -3

 یی بیافریند: مصرع اول را در مصرع دوم تکرار کند و آرایۀ تکرار و تصدیر زیبا و نو

 بتتنتتد ام تتتاراز ایتتن هتترده بتته متتزمتتار 

 

 ام تتتار متتزمتتار بتتنتتد    از ایتتن هتترده 

 (115ب  33ص 9)ج

 هایدری راجی کرمانی اختالطی از واژهکاررفته در حملۀ حیهای بعالوه بر اینکه بسیاری از واژه -1

ه، تصویرهای حماسی و غنایی را غنایی و عرفانی است، حتی در نکات بالغی پون تشبیحماسی، 

هم آمیخته است. پنانکه در بیت زیر، در غزوۀ خندو، ضربه زدن ابوبکر به سنگ را به افسون ب

 عاشق به معشوقان سن ین دل همانند کرده است:

 نبتتدی ضتتترب صتتتتدیق و ستتتنتتگ فرا 

 

به ستتتن ین دالن     عاشتتتق   پون افستتتون 

 (1653ب  121ص 9)ج

 «: ژاژ خواهی کردن»آوردن ترکیبات کنایی جدید پون  -2

 یشتتتتان خود کینتته خواهی کنتتد        بتته خو 

 

 بتته عتتم ژاژختتواهتتی کتتنتتد  بتته ختتال و 

 (1621ب  116ص1)ج

 :«کن شناوا»ترکیب فعلی  -11

کن        ظم  ن ین  هو     شتتتتنتتاوا از ا  فو  

 

 بتتر جتتوهتتری بتتا  فتتوهتتر فتترو      

 (3111ب  132ص  1)ج 

 «:مکید»آوردن فعل  -11
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ید       به دستتتتت   ید و مک ندان کشتتت به د  و 

 

کیتتد             پ خون  ج ر  غم آن  لو از   بتته د

 (1969ب  31ص9)ج

 :1به معنی نوعی طبل و کوس جن ی« فواژه»کاربردن واژه ب -19

 بتتترآمتتتد بتتته متتتاه ختتترو  فتتتواژه

 

 کتته شتتتتد کتتار قتتوم قتتریشتتتتی تتتبتتاه   

 (1119ب 333ص 9)ج

 آوردن اصطالحات فلسفی پون وجود، عدم، حدوث و قدم در حماسه:  -13

 بتته هتتم ریتتختتت نتتقتتو وجتتود و عتتدم  

 

 تتتوفتتفتتتتتی حتتوادث بتتنتتد جتتز قتتدم    

 (3165ب  315ص 9)ج

 «: جوینده یابنده است»آوردن امثال و حکم همچون  -11

 نتتدادی ره راستتتتتتتتی را ز دستتتتتت  

 

بنتتده استتتتت       ینتتده یتتا جو  از آن ره کتته 

 (9213ب 153ص 1)ج

 که از عیوب قافیه شمرده می شود:« وَن»قافیه ساختن هسوند تشبیه  -16

 هتتتمتتته آهتتتن آفتتتیتتتن و فتتتوالدوَن 

 

 بتته هتتوالد و آهتتن بتتپتتوشتتتتیتتد تتتن    

 (9139ب  162ص 1)ج

 نتیجه

نی ۀ دیحیدری، راجی کرمانی با هنر توصیف توانسته است در بسیاری از داستانهای حماس حملۀدر 

دیعی به های بیانی و بشاعر در این توصیفات با ذکر آرایهبیانی و بدیعی بهره ببرد.  زیباییهایخود از 

وصف افراد مذهبی و غیر مذهبی، فرشت ان الهی از جمله جبرئیل،اجرام آسمانی، عناصر طبیعی، 

 ،های بیانیحیدری راجی کرمانی در میان آرایهسپاه و لشکر، مکانها و ... هرداخته است. در حملۀ 

کار رفته که مورد استعاره ب 111حماسی حدود  شتر بسامد مربوط به آرایۀ استعاره است. در این اثربی

مورد  611آرایۀ تشبیه در هفت نوع با  مورد استعارۀ مکنیه است. 316مورد استعارۀ مصرحه و  116

مورد بیشترین  936در رتبۀ دوم بعد از استعاره قرار فرفته است. در میان انواع تشبیه، تشبیه مفرد با 

کنایه  ،اند. در حملۀ حیدری راجیرین تعداد را به خود اختصاص دادهکمت ،مورد دوو تشبیه جمع با 

رایۀ مجاز در شو آ ،مورد از نظر کمیت بعد از تشبیه قرار دارد. در این منظومه 136)از نوع ایماء( 

آرایۀ بیانی است. آرایۀ مجاز به عالقۀ محلیّت  نمورد آخرین و کمتری 133های بیانی با نوع، میان آرایه

  مورد بیشترین و مجاز به عالقۀ حالیّت با ی  مورد کمترین تعداد را داشته است. 21با 

                                                           
 هفرهنگ آنندراج، برهان قاطع، سرم هایی همچون واژنامک نوشین، لغت نامه دهخدا،این واژه در فرهنگ-1 

تعبیرات خاقانی، فرهنگ فارسی پیام، فرهنگ صبا، غیاث اللغات و فرهنگ لغات سلیمانی،فرهنگ خیام، فرهنگ لغات و 

 شاهنامه به معنی سرزنش، طعنه، تمسخر، کنایه و طنز ثبت و ضبط گردیده است.
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از نظر کمیّت بیشتتترین موارد مربوط به آرایۀ  ،های بدیع معنویدر این اثر حماستتی، در میان آرایه

اغلب ابیات خود از ی  بیت تا بیو از بیست بیت در   اغراو و مراعات نظیر )تناسب( است. شاعر در   

ست. راجی کرمانی         ساخته ا صویرهای زیبا و دل ان یزی  صیفات فونافون، با آوردن آرایۀ اغراو، ت تو

سب دارند حدود     سه کلمه تنا مورد را ذکر کرده که  126در خلق آرایۀ مراعات نظیر که در بیو از 

ضی ابیات با همراه کردن هفت و  شایان       در بع ست.  ساخته ا سب، آرایۀ مراعات نظیر زیبایی  اژۀ متنا

شتر     سی بودن اثر بی ست با توجه به حما سبها میان واژه ذکر ا ست. در    ین تنا سی و رزمی ا های حما

تاریخی و مذهبی حدود             های  به داستتتتان مورد آمده که    311حملۀ حیدری راجی کرمانی تلمی  

است. آرایۀ لف  به زندفی و حوادث حضرت موسی )ع(    مورد مربوط 16بیشترین تعداد؛ یعنی حدود  

ف مورد به ل هفتکار رفته که مورد ب نهیعنی  کمترین تعداد؛  ،های بدیع معنوی  نشتتتر در میان آرایه  

ای هدر این اثر حماسی در میان آرایه مرتب، اختصاص یافته است.لف نشر نا به مورد دونشر مرتب و 

بیشترین مورد مربوط به   ،میّت در صدر قرار دارد. در این منظومه از نظر ک ،بدیع لفظی، آرایۀ جناس

این جناس  %21جناس ناقص اختالفی در حرف اول استتت و به ستتبب مثنوی بودن قالب آن حدود 

جناس ناقص اختالفی در حرف اول، جناستتهای اختالفی از کار رفته استتت. هس در واژه های قافیه ب

سهای ناقص     ست و جنا شی قرار دارند. آرایۀ جناس تام  در حرف آخر و و مورد، آرایۀ جناس  35افزای

کار رفته جناس مرکب که فقت در ی  بیت آمده          مورد و کمترین جناس ب  هشتتتتص حرکتی ناق 

کار رفته است. شاعر با آفرینو آرایۀ اری از ابیات حملۀ حیدری راجی باست. آرایۀ تکرار واژه در بسی

ست،      سته ا سب، توان سی آرایۀ  موسیقی کالم خود را زینت دهد. در این منظوم تکرار بجا و منا ۀ حما

ست   -تصدیر  شاعر در این زمینه هنر و فضل خویو را    هفدهحدود -که نوعی تکرار ا مورد آمده که 

ست.     ساخته ا شکار  سازی     آ صویر شعرای هیو از خود و   ؛خود ۀهای هنرمندانشاعر در ت فاه متأثر از 

ینی  اسۀ د های بدیعی و بیانی در سطی  وسیع در این حم  بردن آرایهکار وسی بوده است. ب  بویشه فرد

شان از ذهن  سیّ  ن صنایع و فنون       خالو و  ست این  سته ا ست که توان ادبی را در  ال راجی کرمانی ا

   .قرار دهد و موضوع حماسی اثر خویوهای دینی خدمت افکار و اندیشه

 منابعفهرست 

  .انتشارات دانش اه تهران، 1331اسرارالبالغه، جرجانی، عبدالقاهر، ترجمۀجلیل تجلیل،  .4

اهلل، کتاب ماه )هنر و   های دینی ایران(، دبیری نشاد، بدیع  افتخارنامۀ حیدری، )معرفی حماستتته       .9

 .11 – 12، صص 39و  31،  شماره 1311معماری( فروردین و اردیبهشت 

 انتشارات آستان قدس رضوی. :مشهد، 1339انواع ادبی، رزمجو، حسین،  .3

  انتشارات فردوس. :تهران، 1333انواع ادبی، شمیسا، سیروس،  .1

مندرج در مجموعه  :کرمان، 1311بیان حماستتتی در منظومۀ حیدری، صتتتادقیان، محمدعلی،  .6

 االت همایو بزرفداشت راجی کرمانی.مق
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انتشارات انجمن   :تهران، 1311ترجمان البالغه، رادویانی، محمد بن عمر، به اهتمام احمد آتو،  .5

 فرهن ی.آثار و مفاخر 

 ، نشر دانش اه شیراز.1352تصویرآفرینی در شاهنامۀ فردوسی، رست ار فسایی، منصور،  .3

 .بیرمؤسسه انتشارات امیرک :تهران، 1352اهلل، سرایی در ایران، صفا، ذبی حماسه .1

حملۀ حیدری، جاللی هندری، یداهلل، مندرج در دانشتتنامۀ جهان استتالم، زیرنظر غالمعلی حداد   .2

 .911 – 919، صص 1312، 11انتشارات دایرۀ المعارف اسالمی، ج  :عادل، تهران

  :کرمان، 1313حملۀ حیدری، راجی کرمانی، بمانعلی، تصتتتحی  یحیی طالبیان، محمد مدبری،         .11

 ید باهنر کرمان.تشارات دانش اه شهان

حملۀ حیدری، کیوانی، مجدالدین، مندرج در دانشتتنامۀ زبان و ادب فارستتی، زیر نظر استتماعیل  .11

 .361 – 366، صص 1315، 9فرهن ستان زبان و ادب فارسی، ج :سعادت، تهران

سی حمله حیدری مالبمانعلی راجی کرمانی    » .19 شنا ضیلت، محمود،  «سب   شکده ادبیات و  ، ف دان

 .311-351، صص 1332 ،165شماره   ،علوم انسانی دانش اه تهران

 انتشارات علمی. :تهران، 1331کوب، عبدالحسین، نقاب، زریندروغ، شعر بیشعر بی .13

 انتشارات آفاه. :تهران، 1339مدرضا، صور خیال در شعر فارسی، شفیعی کدکنی، مح .11

 .الرسولانتشارات ریحانۀ :یزد ،1319طراز سخن در معانی و بیان، صادقیان، محمدعلی،  .16
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