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 ظرافت های بدیعی در غزل های رحمت بدخشی
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 افغانستان -بدخشان

 

 

 

 

 چکیده

 

شود؛ اما به  اهار ریهری به به  شهرل هنهری  در بدیعی  در شعر هر شاعری یافت میاستعمال ظرافت های 

 شود.بثار امتر شاعر و نویسنده پیدا می

 

هجری خورشیدی  در زمین  استفاده از صهناعا  بهدیعی رهوی سهبات را  13رحمت بدخشی  شاعر قره    

 از تمام شاعراه بدخشانی ربوده است.

 

سازد ا  ذهن و طبع وی انس و پیوند عمیق با برای  این شاعر توانا روشن می اندک توج   در غزل های   

تواه یافت ا  دست اه  در یرهی از ابیها  به ت ه  وی می های بدیعی داشت  است. امتر شعری در شعرهای

 ظرافت ادبی ااشت  نشده باشد.

 

یهی از صهناعا  ادبهی در اثهر بهدوه بنره  خیوهی مومهو  باشهند  اسهتفاده شهوند و به  رونه  وقتی ا  مجموع  

 را متههی  و  مناسب انار ه  چیده شوند  ب  یاین ا  ارزش هنری فوق العاده یی ب  اثر می ب شند و خواننده

  رحمت بدخشی انواعی از برای  های بدیعی مانند: تضاد  مبالغ   له  و نشهر ایهام زده خواهد ارد. فتشگ

 مراعا  النظیر  تررار  و.... ب  اارررفت  است.

 

 .ظرافت های بدیعی، غزل ها ،د واژه: میرزا رحمتکلی    
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 مقدمه  

 

ظرافت های بدیعی  از دیهر بهاز در ادبیها  موهل رونهاروه  توج  ب  معیار های ظرافت س ن ب  خصوص   

شود. و در زباه فارسهی خورد. در فرهنگ غرب در بثار ارسطو س ن از زیبایی س ن زده میب  چش  می

 دری ب  قره پنج  بر می رردد ا  اتاب مستاوی در زمین  نوشت  شده است.

 

دلیهل اعجهاز معرفهی اهرد  صهنایع بهدیعی  دیگهر ناه  ا  در به جرجانی نظ  قهربه را پس از قره پنج      

دانهد اه  به  وجهوه زیبهایی فرعی می یابد و ذیل بالغت قرار می ریهرد. خطیهب قزوینهی  بهدیع را دانشهی مهی

پردازد و داللت به واضه  و مطهابق بها ماتضهای حهال م اطهب باشهد؛ بهدین معنهی اه  هررهاه سه ن االم می

تهواه از ایهن ابزارههای زیبهایی ه بر معنی ماصود روشن باشد  مهیمطابق ماتضای حال م اطب و داللت ب

یی بوده اه  بدیع شناخت  شده است  ب  حد نیاز استفاده ارد. وجود صنایع بدیعی ب  رون بفرینی ا  در دان  

بورد  بور  حضور به تنها سبب زیبایی و زینت االم بوده است؛ مینبود به بر معنای ماصود خووی وارد ن 

 نا  بدیع تنها ایجاد زیبایی و جایگاه به ذیل معانی و بیاه است. لذا

 

تهواه و پرایهن شهاعر  اسهت. توجه  اهرده یواه غزلیا  خوی  به  ظرافهت ههای ادبهی رحمت بدخشی در د   

و  ضامین تازه و هه  در ابهدات ترایهب ههایرایجاد م  ه  دیز بین و ذهن سرشار داشت ا  نگاه تخیال پرداز 

چ  قابل ذار است  به .را با مهارتی شرل داده است عمل ارده و مضموه بفرینی خود  موفق تصاویر بدیع

خههود را بهه  مشههرل    ادبههی راه اعنهها  پیمههوده  یعنههی براهانهه ایههن اهه  شههاعر در اسههتفاده بعضههی از صههناعا

شهعرای  به  شهیو صور  طبیعی ب  میاه نیامده اند  بور  تاویهد اهرده تها دست ب  این اقدام زده و ب    انداخت 

رهی شهاعر  برخهی ویه هدر این نوشت  سعی شده تا با بررسی اشعار ایهن سبک هندی س ن  را عیار نماید. 

ههای رهی) قابل ذار است اه  ویه هدر بستر عو  بدیع مورد توج   تجزی  و تحویل  قرار ریرد.  های شعر او 

بور  موضوعا  هنری و  ؛بدیعی ارد صنایع حدود ب  استفاده از ااربرددیواه غزلیا   وی را نمی تواه م

به  ایهن منظهور اوشه  شهده تها بها ادبی دیگری هه  در ایهن اتهاب هسهتند اه  نیهاز به  تحایهق جدارانه  دارنهد  

  خهوبی دارنهدرحمت صنایع پر بسامد شعر او را اه  ارزش  دقیق نمون  های م توفی از غزل هایبررسی 

قبهل از ذاهر الزم دیهدم اه   بررسهی قهرار ررفته  اسهت. ظهر زیهراز ایهن من ممیهزا  شهعر اومورد اشهاره  و 

 .   یک تعریفی از هر برای  بدیعی داشت  باش ابیا 

 

 

 جناس: –تجنیس 

اسهت و در اصهطالع عوه  « جهنس بهودههه » معنها   و جناسي به« ه  جنس بورده» واژه تجنیس ب  معني 

كالم ك  در ظاهر ب  یكدیگر هماننهد و در معنهي  بدیع  جنا  یا تجنیس برای  ایست شامل بورده دو لفظ  در

ولهههي بنمههه  معمهههول اسهههت در دو كومههه  ظهههاهر  ؛م توههه  باشهههند. ممكهههن اسهههت جنههها  میهههاه چنهههد كومههه  باشهههد

 . 48:6)شودمي

 

 در دیواه اشعار میرزا رحمت دو نوت به قابل رویت هستند ك  عبارتند از: 

 

در توفههظ و ناطهه  رههذاری م توهه  باشههند؛ اراههاه جنهها  در اتابههت یرههی و سههت كهه  ا به جناااس خاا : .1

 مانند:  56:11)

 

 كبـاب كتاب بـــر  بنــوش بـاده بن  ذهـــن        شباب شتاب بســـو  میـــكده در عـــــال  
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 تراب بـربب شد عال   كـــ   كشـا  دیــده       ز هجربسك  سرشك  چو ابر نیساه ری ت

 نشد ب  كشتن  از چش  مست خواب جواب        طـالع است ك  بر دشن  نگاه زلط  چــ  

)94:2  

 

بها همهدیگر « خهواب و جهواب« » تهربب و بب »   «كبهاب و كتهاب« » شباب  شتاب»در این بیت واژه ها  

 تجنیس خط را تشكیل میدهند.

 ویا: 

 از شرم رو  رل شده غرق عرق عرق تا از رخت نااب بر انداختي ب  باغ

 (54:1  

 غرق و عرق جنا  خط هستند.ك  در این بیت 

 

 زجنا  زاید نیز ب  جنا  تام می ماند؛ جز بنر  یرهی از دو پایه  حرفهی افهزوه دارد ا جناس زاید: .2

. مثال اول   50:8بورده شده باشد)بست  ب  این ا  افزون  دربغازیا میان  یا پایاه واژه دیگر   پای  

 قامت و قیامت در این بیت رحمت.

 

 بستین فشاند بر رخ خوربین ك  هردم مي دلبر شوخ قیامت قامتيمـــوج حســن 

 (80:1  

 یا: 

 زان  رـــرفت  دل ز دیــــار و زیار ه  بـــر دوستـي اهل جهاه اعتبار نیست

 (64:1  

   ویا:

 

 چو طاوو  روستاه غرق حیر  رشت  اندام         زیاد قامت شوخ قیامت جووه نیرنگي

(70:1  

 

 قافیه دوگانه: –ذوقافیتین 

اشعار ایست ك  دوقافی  پهوو  یكدیگر؛ یا اندك فاصو  داشت  باشد. لط  و بهنگ ایهن برایه  كه  به  شهعرمي 

ب شد بر كسي پوشیده نیست. بدیهي است وقتي این فرهنگ مضاع  شهود لطه  و رونهق به هه  دو چنهداه 

 دیده میشود.. كار برد این برای  در دیواه اشعار رحمت ب  وفور  77:6)میگردد

 

 هست از عشق جهاه سوز تو در مهتاب تب رد نال  شیخ و شاب شب  مي برادرر بیا

(11:1  

***** 

 مارو  رو  در چمن هارو  دیده دید  ا  خیال لعل شیرین تو بر یاقـــو  قـــو 

(14:1  

***** 

 از كمند شكوه ها  نیك وبد هرجاست جست    ستعجز هر ك  دای  هممو نا  پاست پدر رهی 

(15:1  
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 لزوم ماالیلزم –اعنات 

بهدین صهور  و لوزم ماالیوزم یعني الزم شمرده بنم  الزم نیست ایهن برایه  « ب  رن  افكنده»اعنا  یعني 

  یها كومهاتي را خود را موزم سازد تا در هر بیت یها ههر مصهراعي  كومه  هنر نمایي  است ك  روینده ب  قصد

  84:6)قافی   حرف یا حروفي را تكرار كند ك  الزم نباشد و بهدوه به قافیه  صهحی  باشهدتكرار یا در كوم  

شر در این زمین  خیوي هنر نمایي كرده است ك  هركد ام شاه را بر مهي شهمری  ك  میرزا رحمت بدخشي بی

ت سهوم مركهب مركهب دوتهایي  حهروف بسهدر این غزل رحمت  حروف بیت اول مفرد ؛ حروف بیهت دوم 

 ال میرود:س  تایي و ب  همین منو

 

 داغ دل بذر ز و ز درد دل به         او دور دارم از به در واد ز

 و سر امن هر شب رری  بی پ        دلفریب  والل   نررس با    تو

 لبت تنگ شكر فكر نا    كن          مگر چش  مست هست عشق

(33:1  

 را تكرار كرده است: «دیده» یا در این غزل ك  رحمت در هر مصرت واژه 

 

 رردیده دیده ام ن  چنین دیده دیده ام دیده دیــده ام  تو دید  ا  نور دیده 

 دزدیده دیده ام....  م ب  دیدرردیده ا دیده واكند  تو  دید   سو  كي دیده 

 تو دیده كجا دیده دیده ام چوه دید  رر دیده ام درعال  وهر دیده دیده ام

 تو نور دیـده ام ك  دیده ام چو دید  هر دیده دیدورفت  رحمت بدیده دید

(68:1  

 

 ویا تكرار چین در این غزل:

 شد چین ب  چین خرمن زل  تو خوش  چین ب  چین ا  م  جبین فگند  توتا زل  چین 

 زلــــ  تــو شد ز چینما چین چین چین دو  زل   چین  سرناز نمود  تا ز   چین  چین

 چین در جبین ب  چین بود هردم چو مشك چین تو  زل  چین  ز غ    چین ب    چین بهو  

 رل چین حسن چین دو زلـــ  تـو شد ز چین ب  چهره توچین چین دو چین زل  ییندهراف

(76:1  

 

 تفصیل:

هههها بسهههت  نمهههی سهههت اههه  در به حهههروف شهههعر بههه  رونههه  ای اسهههت اههه  بههه  هنگهههام قرا هههت لهههب یصهههنعت

 این اشعار رحمت: : مانند182:9شوند)

 

 شوخت غزال  ها صحر نورد بهوی  اا  داغــدار واد  عشق توالل  هــــ         

 و نال  ها به  هرچند دل ز سین  كشید  نگار ناز تو نشنید  ای راهي زروی           

 سال  هــا  هشتاد طاعتاز دست داد   و را ز دورزاهد چودید خال سیاه تـــ         

(6:1  

 

 منقوط:

مناوط ب  معنا  ناط  دار و در اصطالع بدیع  ب  این صور  است ك  روینده شعر  بسازد ك  تمهام نكها  

 . مثال به بیت رحمت است: 167:6)به از حروف ناط  دار باشد
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 ببین  جشن  زیب  زینت ب       نشین  ب  جشن شبي  ز شفات 

 ز چنین جشن فیض جنت چین     زینت ب  خیز بخ بخ ز ت ت 

(72:1  

 

 

 غیر منقوط:

غیر منقوط بر خالف منقوط است كه آنرا نوعي از صنعت حذف شمرده اند. و آن بدین گونه است كه 
نمونه آن در دیوان رحمت  (167:6)شعري یا كالمي بگویند كه تمام كلمات آن از حروف بي نقطه باشد

 اینگونه است:
 

 مرا كام  هوس وصـــل دالرام      همه دم در دلم دارددلم دارد 
 حـــــور       در عالم طالع ما دارد اكرام ۀدارد طر  مرا آواره

(60:1) 

 
 ویا در این غزل دیگرش:

 
 در دهر اگر همدم دلدار مــــدامم        در آه و الم وصل همه كرده حرامم

 دلــــدار كـرامم ۀدر ر را همهم داد       در دهر مرا داد ملك ملك دو عالم
 (61:1) 

 
 ویا در این غزل:

 
 دلم در دام وصل او هوا دار      اگر آواره دلدار  دارد  مرا

 همه دم گو دال در دور دوار      كه دارد آه درد آلود در دل

(35:1) 

 
 

 آرایه هاي معنوي

ست و هررهاه لفهظ تغییهر یابهد  معني بست  ب برای  هایي هستند ك  لط  و زیبایي بنها  صنایع بدیعي معنو   

خهواهی   اشاره  ماند. در این فصل ب  برای  ها  معنو  ك  در اشعار رحمت نهفت  استزیبایي بنها باقي مي

 كرد.

 

 حسن تعلیل:

ست ك  شاعر یا نویسهنده  بهرا  ا معنا  بیاه عوت است و در اصطالت عو  بدیع  حسن تعویل به ب« تعویل»

؛ ولههي لطهه  و روناههي بهه  كههالم و  مطوبههي  عوتههي ذوقههي بیههاه كنههد كهه  در واقههع عوههت حایاههي به نباشههدبیههاه 

 . به رون  ك  رحمت مي روید: 97:6)ب شدب

 

 انگشت نما  خوق جهاه شد از به هالل دارد ز عكس ابرو  تو بسماه هالل

(56:1  
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 طباق: -تضاد

چنههد لفههظ تناسههب تضاد)تناسههب منفههی  باشههد یعنی  )=مطاباهه   طبههاق  ترههافو  تطبیههق بین معنههی دو یههاتضههاد 

. ماننهد بب و بته   شهمع و شهب و روز و شهب در ایهن  117:5اوما  از نظر معنی عرسو ضهد هه  باشهند)

 ابیا  رحمت.

 

 آتش و آه مـــــــــن ببین دیــــده اشكبار هم    تو چو شمع هر شبي   يدر آب و آتشم ب ایكه 
 كلفت دهـــــــر مي كشد محنت روزگارهم   بتان   اي شۀو شب  رحمت خسته بیرخت روز

(63:1) 

 
 

***** 

 چو هست بر همه دلها شكست و بست و كشاد  به شادي و غم ایــــام نیك و بد كـــم گــــــوي 
(20:1) 

 
 

***** 

 نمود ایجاد آدم را و كرد از لطف خود گویا      ام ببین بر قدرتش از آب و خاك وباد و آتش
(1:1) 

 

 

 مراعات النظیر:

كه  ایهن تناسهب خهواهي از طریهق   كه  در معنهي بهاه  متناسهب باشهند  ست ك  در س ن امور  بیاورنهدا به

جنس بوده باشد مانند )رل و الل   ریحاه و ارغواه  و خواهي از جهت مشهابهت یها تضهمین و مالزمهت ه 

 : 257:10)تیر و كماه  شمع و پروان   لیوي و مجنوه  وغیره باشد )

 

 دارد از زلف چلیپا توسن اخیال یال       پهلو به مشك و عنبر و ریحان زندمي سزد 
(56:1) 

 دارد به كف سپر گهي تیرو كمان هالل        داشته است كین فــــلك را به خـــــویشتن
(56:1) 

 
 

***** 

 زمین را لطفش از آب و هوا بخشید نعمت ها  انجم وز ازمه و خورشید و فلك را دار زینت
(1:1) 

 

 تجاهل عارف:

تجاهههل عههارف یهها پرسهه  برایههی چنانرهه  از نههام  پیداسههت یعنههی اینرهه  سهه نور بهها بهههره ریههری از سههاختار 

  خهوی  را به  نهادانی و دودلهی زنهد و چیهز نها پرسهیدنی را به  پرسه  پرسشی  داشت  باشد و پاس ی بجوید
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و خواننده را وا دارد تا بادرنگی بیشتر ب  س ن  ری س ن خوی  را افزوه سازدهانگیزندرذارد تا اارایی و 

 :روید  وقتي رحمت مي312:4و از به بهره اندوزد) او دل سپارد

 

 این لب لعل است یا یاقوت یا درج گهر      روي است یا شمس است یا قرص قمر یارب این
 این قد دلجوست یا شاخ گل صد برگ تر      لدخـــــ  طوبي  یا  شمشاد  یا   است  آزاد  سرو

(38:1) 
***** 

 بي پرواست این بیداد یا مژگان  ناوك        سنان  با نــــوك پیكان  یا   خنجر الماس

(78:1) 

 یا طلسم عاشقان یا نور چشم ماست این       خال سیاه  نقطه نون است یا میم است یا
 بحر سخاوت یا ید  بیضاست این موجه       ست كلیمشاخ مرجان یا شعاع شمس یا د

(79:1) 

 
 

***** 

 
 شب یلداست این یا مشك یا موي فروغ  روز یا شمس است یا روي

(100:1) 

 یا قد دلجوي طوبي است   نهال سهي سرویست یا شمع تجلي
 یقزح باشد ویا شمشیر ابــــرو هالل عید یا محراب پاكـــان

(101:1) 

 
 

 لف و نشر:
به معناي پیچیده و نشر به معني گشودن است. آرایه لف و نشر چنان است كه چند واژه را در بخشيي  لف

شود، ذكير كننيد و تعیيین هير كيدام را بيه از كالم بیاورند و در بخش دیگر، آنچه مربوط به آن واژه ها مي
 ،تعیيین و تشيخیص معنيي مربيوط بيه هير كيدام از واژه هيا هفكر شنونده واگذارند. از آنجا كه ذهين خواننيد

كوشش میكند  و معني مورد نظر را خود كشيف ميي كنيد، نيوعي قيوت و خوشينودي خياطر بيه وي دسيت 

 مانند این ابیات رحمت: (123:6)میدهد و همین بر لطف و رونق سخن گوینده مي افزاید

 
 شادشكست و بست و ک به قتل عاشق شیدا        آن شــــه حسن و نقــــــاب  تیغ جفا   كاله

 شكست و بست و كشاد  مرا ز فرقت جانان    صراحي دل و طومار ذوق و چشمه چشم   
 ه چو با ما شكست و بست و كشادكشیده باد       زبان حسود و خاطـــــــر ما  رقیب و  دل

(20:1) 

 
 

***** 

 چو نیكو شكست و بست و كشاد ببین كه هست       قباي او اي دل  و بند كاكل  و   به زلف
 شكست و بست و كشاداز آن رو   مرا ز دوري      اشك زجاج خاطر و طومار طبع و دجلۀ
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 شكست و بست و كشاداو  رسید   چو به كشتنم       از سر ناز برقع  و   بیداد  و دشنۀ كاله 
(24:1) 

 
 تقسيم:

. نمونه آن این غزل (166:5نشر با لف ، دقیقا مشخص باشد)ست که در آن ارتباط فقرات لف و نشری

 رحمت است.
 اول تــوان دوم قوت سوم پــــــــروا زمن ربود خط و خال زلف آن برنا
 اول فغــان دوم نــاله و سوم غــــوغا      توان و قوت و پروا ربود چون نكنم

 سوم شب ها ردم وو دوم ه اول صبا     ي او  فغان وناله و غوغاي من بود پ
(6:1) 

 ویا در این غزل
 ز بدن ارمانزدیده خواب و ز دل صبر و        و جمــــــال و خـــــرامت اي جـــانان ربــــود قد

(79:1) 

 نمانده هوش به سر دل به كف به پاي توان        مرا   چه گویمت كه ز خواب و صبر و ز ارمان
 به باغ نـــــرگس و شهال والله و ریحـــان        كشد خجــلتز چشم و زلـــف و ز لعــــل تو مي 

(80:1) 

 
 

 تفريق:
ند و آن گونه میان دو چیز جدایي افک  وق شاعرانه،ل و ذیبا نیروي تخی  است كه گوینده،تفریق، بدین گونه 

 . نظیر این بیت رحمت:(128:6)طرح سخن كند كه شنونده آنرا بپذیرد

 
 فلك ترا و مــــرا داده این و آن هــر دو    مدام نوشیدنتو و شراب و من و خون 

(88:1) 

 
 جمع:

. نمونه (144:3) ن است که گوینده دو چیز یا بیشتر را برای یک صفت در سخن بیاوردصنعت جمع آ

 این آرایه این ابیات رحمت هستند:
 

 وداغ شواي گل وي بلبل شیدا هر د       ما و یاریم به گلشن به تماشا هر دو
(88:1) 

 
 جامع است به ما )رحمت( و یارش اسناد داده شده است.« تماشا كردن»در این بیت كه 

 
 گردید قمري و سرو بي اعتبار هر دو  گلگشت باغ كردیم دي ما و یار هردو

(89:1) 
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 االعداد:سياقة
هم  روش و طرز است و در اصطالح آن است که چند چیز پشت سر سیاقت در لغت به معنی ترتیب،

 مانند این ابیات رحمت: (120:7بیاورند و همه را به یک حکم و یا یک فعل بیان دارند)

 
 نجباشد شب و روز اي صنما خوي تو هرپ      ظلم و ستم و جور جفا قهر به عـــاشق

 تو هـــــرپنج ویدل باخته قـــــامت دلجــــ      سرو و الف وطوبي و شمشاد و صنوبر
 تــو هـــرپنجدر به پیش لب نیكوی بي قـــــ      نقل و شكر و قندتنگ عسل و شربت و 

(19:1) 

 ئنات از لطف او گردید تا موجود        زمین و آسمان و عرش کرسی یافت رونق هاتمام کا
(1:1) 

 
 

 تلميح:
كيه شيود گفتيه ميي یيین یا به چیزي اشاره كردن است. در علم بيدیع بيه آرایيهتلمیح یعني به چیزي نگریست

 مانند: (154:6)به داستان یا ر ویداد یا آیة از قرآنكریم یا حدیثي اشاره كند  گوینده در ضمن بیان،

 
 رفت قارون و از وماند به دنیا دنیا     برد حاتم ز جهان توشه عقبا از جود 

(8:1) 

***** 
 

 مالكن چو ابراهیم ادهم رحمتا پا مال      در تالش مال دنیا همچو قارون مي نباش

(56:1) 

 
***** 

 
 شرر آسا نهان دارد بهر سنگ كوهكن چشمي ز شوق دیدن شیرین به كوه بیستون رحمت

(105:1) 

 
 سؤال و جواب:

شعر خود را بر پرسش و پاسخ بنا نهد. این آرایيه وقتيي هنيري و   این آرایه بدین صورت است كه گوینده،
بلكه نوعي شگفتي و هیجاني در خواننده ایجياد كننيد  ؛زیباست كه پاسخ ها از نوع عادي و معمولي نباشند

و متضييمن حاضيير جييوابي نیييز باشييند وچييون معمييول پرسييش از سييوي عاشييق دل خسييته و پاسييخ از سييوي 
پاسخ غالبيا  دور از انتظيار خواننيده ميي نمایيد و هميین امير، موجيب لطيف و رونيق   معشوق بي اعتناست،
 رسش و پاسخ را در این غزل رحمت میتوان دید:نمونه زیباي پ (150:6)سخن گوینده مي گردد

 
 گفت بر خــورشید هم مفگن نظر گفتم به چشم ر گفتم به چشم گفت سوي گل مبین آن سیمب

 گفت خاك راه مــا خود را شمر گفتم بـــه چشم سد بر عرش گفتم چون كــــنمگفت اكلیت ر
 در عشقـم كنون بگذر ز سر گفتم به چشم گفت جا داده یي گفتم به جان گفت مهرم را كجا

(62:1َ) 
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 تضمين:
یا مصيرعی یيا بیتيی یيا چنيد بیيت از دیگيری بيه وام گیرنيد . معميوال در یی آنست که در اثنای کالم ، پاره

 مانند:(154:9تضمین )برای آنکه سرقت نباشد( نام کسی که از او مطلبی وام گرفته شده ذکر کنند)

 
 «نگین را در فالخن مي نهد بي تابي نامم»  گفت «صاحب»كه «رحمت»غزل این باشداي جواب آن

(70:1) 

 
 تجريد: 

تجرید یا خطاب النفس بدین سان است كه شاعر، كسي را مانند خود از نفس خویش انتزاع كند و او را 
 . مانند ابیات زیرین رحمت:(161:6)مورد خطاب قرار دهد

 
 آفرین  هركسي گوید ترا از جان و دل صد       «رحمتا»اي هركجا خوانند شعر دلكشت 

(75:1) 

 
 

***** 
 ست ایناست یا تعریف سر تا پا قوت روح   نظم است یا الهام یا الفاظ خوشرحمتا 

(79:1) 

 
 

 ايهام تناسب:
در كيالم  آن بيدین گونيه اسيت كيه گوینيده واژۀ اسيت و« ایهيام تناسيب»زیبا ترین و هنري ترین نوع ایهام 

و دیگري معني دور كه  -كه مورد نظر شاعر نباشد –خویش بیاورد كه دو معني داشته باشد: یكي نزدیك 
در عین حال، معناي نزدیك واژه كه مورد توجه شاعر نیست با واژه هاي دیگر شيعر  -مورد توجه اوست
ور آن یعنيي خریيدار ميورد . مانند واژه مشتري در این بیت رحمت كه معني د(113:6)تناسب داشته باشد

 نظر اوست، ولي معني نزدیك آن كه ستاره مشتري است با مه زهره و مهر تناسب دارد.
 

 وه سودا هردزهره شد مشتري و مهر ب        تا چو یوسف مه من بر سر بازار نشست
(89:1) 

 
 رجوع:

زیرا آنرا شایسته و بسنده نمی رجوع آرایه ایست درونی ، سخنور ،بدان از آنچه گفته است باز می گردد؛ 
 . چنانچه رحمت مي گوید:(127:8داند؛ تا به وصف و گفتۀ فزونتر و فراتر بپردازد)

 
 سلك دندانست ني ني شبنم گل هاست این     سین بسم هللا یا لولوست یا عقد گهر

(79:1) 
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 آميزي: حس
؛ بيدین سيان كيه معنيي یيا صينعتي كيه بیامیزدود دو حس مختلف را با هم ست كه گوینده در بیان خیصنعت

و معمول آن صنعت را نمي  نسبت دهد كه آن چیز در زبان عادی مربوطه به حسي خاص است به چیزي
 . نظیر این بیت رحمت:(175:6)پذیرد

 
 اشك چشم نكته سنجان تا به دامن مي چكد رحمتا از حسرت شیریني نظمت مدام

(30:1) 

 
 

***** 
 باز چون طوطي خوش لهجه به شكر زدهی م شیریني گفتار در عالرحمت تو به 

(45:1) 

 
 

 تكرار احسن:
در این صنعت بدیعي شاعر با توسل با نوعي تكرار به زیبایي شعر خویش مي افزاید آنچه به ارتبياط ایين 

است صنعت در دیوان رحمت توضیح گردیده براي چند منظور است كه عبارتند از تاكید، تدریج و تكثیر 
 مانند:

 
 بیان كنــــم نكته به نكته مو به مو  شرح غمت  ه تو یكدمي شوم چهره به چهره رو بروربگــ

 شهــربه شهركوبه كو  ده،ه ده ب  خطه به خطه،  مــــن به امید دیدنت همچــــو گــــــدا میروم
 نهر به نهر جو به جوبه یم  بحــــر به بحر یم   میرود از دو چشم من خـــــون دل از جدائیت

(86:1) 

 
 تكرار حروف صامت:

 ان ابروبنازم من ز موج دشنه آن جان ست      شچشاند شربت شهر شهادت رحمت ایمان
(91:1) 

 
 

 تكرار قوافي:
 شوخ بي مهر ستمگار شد افسوس افسوس    یار من همدم اغیار شده افسوس افسوس

(48:1) 

 
 تكرار واژه ها:

 تیغ غضب مكش مكش ظلم و ستم مكن صنم    هیچ مگو بیا بیا چند كني به مــــاستم 
 شد چشم كشا قمــــر شیم تنگ شكر لبت چه    مشق ستم مكن مكن لعل لبت مگر بتا

(59:1) 

 اگر پیچي پیچ او پیچیخدا را از چه رو در       است پیچ در پیچطره كارم  پیچ پیچبتا از 
(99:1) 
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 التفات:
روی گرداندن به سوی کسی و در اصطالح آن است تفات در لغت به معناي به چپ و راست نگریستن وال

. ایين صينعت در اشيعار رحميت ( 123:7روی کند ) که گوینده از غیب به خطاب و یا از خطاب به غیب

 در چند مورد  به چشم میخورد.
 

 از غايب به متكلم:
 من از این رشك دهم جان و همانست كه تو     همچو سوسن به زبان ها سخن آغاز كند

(87:1) 

 از متكلم به مخاطب:
 نباشد طوطی هند همچو من ای رحمت گویا   گراز اصلم بپرسی بلبل ملک بدخشانم  

(2:1) 

 
 از مخاطب به متکلم:
 نیست از سینه مرا داغ تو زایل شدني     عشق تو گر پیكر من خاك شود در رهی

(106:1) 

 
 

 :غلو
مبالغه ایست كه در حد افراط كه نه عقل وقوع آنرا محقق میداند و نه از روي عادت امكان تحقق آن غلو 

 .(155:6)وجود دارد. یعني وقوع آن عقال  و عادتا  امكان پذیر نمي باشد

 
 مثال این بیت رحمت:

 
 باز  یینو دوخته ۀكـــــــز بــــــرگ گلش جام گردم ز كف دست تو خیاط لطافـــت

(44:1) 

 وتوت م  م  گرفتد در بحر از گیسوي مشكین  خار ماهي دسته سنبل سراسر میشود

(14:1) 

 
 

 حشو مليح:
 معناي آگین و چیزي از قبیل پنبه و پشم كه مابین رویه و آسترلباس را بدان بیا گنند.ه حشو در لغت ب

 انند:حشو ملیح آنست كه از نظر معنایي الزم نباشد اما به زیباي شعر بیفزاید م
 

 زینت افزا باد از سر و قد دلجوت جوت     باغ حسنت از آسیب دوران دور باد  چار 
(14:1) 

 
 حشو است.« از آسیب دوران دور باد»عبارت 
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 نتيجه
را در  نسته است که مفياهیم و مضيامین گونياگونی شاعر خیال پرداز توا به عنوان  میرزا رحمت بدخشی

شييعرش بسييراید. وی در میييان شيياعران بدخشييانی در قسييمت اسييتفاده از طبييان پييرده صيينایع بييدیعی بييه مخا
یکه تازه میدان است و هیچ شاعردیگری را سراغ نداریم که به انيدازه  او بيه ایين موضيوع صنایع بدیعی 

توجه کرده باشد. و علت توجه آن به این موضوع همانا توجه به سيبک هنيدی اسيت کيه ميا در ایين سيبک 
 سراغ داریم که آثار شان مملو از صنایع ادبی.یک تعداد از شعرایی 

 
گذاشته است  و تصمیم گرفته که نشيیده هيای هنيری رحمت بدخشی بیشتر به خاطر تفنن پا به این عرصه 

، تا از این طریق بتواند هميان مهيارت و توانيایی خيویش اش را با ظرافت های ادبی تزیین و رنگین نماید
اسيت کيه  هيم چنيینشيعرای توانيا ندانسيته و واقعيا  بيه دور از کياروانرا بررخ دیگران بکشيد. و خيود را 

و هر کيم اسيتعدادی نميی توانيد دسيت بيه چنيین  مصنوع سخن گفتن هم یک توانایی بزرگی را می خواهد.
 اقدامی بزند.
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 ع.ویرایش دوم.چاپ چهاردهم.تهران:فردوس.(.نگاه تازه به بدی1381: شمیسا، سیروی.)5

 (. زیور سخن در بدیع فارسی. یزد: دانشگاه یزد.1379: صادقیان، محمدعلی.)6

 (. نقد بدیع.چاپ دوم.تهران: سمت.1385:فشارکی، محمدعلی.)7

)بدیع(.چاپ ششم.تهران:نشرمرکز،کتاب (. زیبا شناسی سخن پارسی1387: کزازی، میر جالل الدین.)8

 ماد.
 (.بالغت معانی،بیان و بدیع.چاپ دوم.تهران:زوار.1388: محمدی، محمد حسین.)9

 (. فنون بالغت و صناعات ادبی.چاپ بیست و چهارم.تهران: نشر هما.1384:همایی، جالل الدین.)10


