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م���ن  قافیه اندی���ش  ای  نش���ین   خ���وش 
م���ن  پی���ش  در  توی���ی  دول���ت،  قافی���ۀ 

آن از  اندیش���ی  ت���و  ت���ا  چب���ود   ح���رف 
رزان  دی���وار  خ���ار  چب���ود؟  ح���رف 

گف���ت را ب���ر ه���م زن���م  ح���رف و ص���وت و 
ک���ه ب���ی ای���ن ه���ر س���ه ب���ا ت���و دم زن���م1  ت���ا 

که بی اختیار و تکلف و به مدد عشق و جوشش  »شعر حقیقی آن است 
کند، نه آنکه  گفتن آغ���از  معنی بر زبان آید و عش���ق به زبان ش���اعر س���رود 
ی فکرت و تتبع در اس���لوب های ش���اعران دیگ���ر و احاطه بر لغت   به نیرو
که  بس���رایند. در حالت نخس���تین، ش���اعر مقهور معنی اس���ت و ت���ا آنجا 
س���لطنت معنی بر دل روان است، ش���عر بر زبان می آید؛ ولی هرگاه عشق 
بر دل غلبه کند و ش���اعر را از خود بازس���تاند، در آن حالت زبان را طاقت 
گفت���ار و ش���رح، بر جای نمی ماند و بدین جهت  ش���عر خ���وب و دل انگیز 
ی  گیرد، نیرو گر غلبۀ عش���ق قوت  بی الهام عش���ق صورت نمی بندد؛ اما ا
گوینده  کار می افکند و حالت  حیرت س���راپای  ش���اعری را به یکبارگی از 
که مناسب  را فرا می گیرد. پس شاعری محتاج است  به مقداری از حال 
اس���تعداد باش���د و چ���ون حالت  بیش از ظرفیت  باش���د، ش���عر و وصف، 

ی در پرده می کشد«.2 رو

اقبال الهوری نیز می گفت: 
نبردن���د پ���ی  گفت���م  ک���ه  رازی  آن   ب���ه 
نخوردن���د خرم���ا  م���ن  نخ���ل  ش���اخ  ز 

خواه���م ت���و  از  داد  ام���م  می���ر  ای  م���ن    
ش���مردند غزلخوان���ی  ی���اران  م���را   

مس���تم بی ب���اده  م���ن  ک���ه   نپن���داری 
بس���تم افس���انه  ش���اعران  مث���ال 

فرودس���ت م���رد  آن  از  خی���ر   نبین���ی 
که بر من تهمت ش���عر و س���خن بس���ت3

که عالمانی  کار ش���عر و ش���اعری اس���ت  راس���تی، چه انگیزه و موانعی در 

1. مثنوی معنوی؛ تصحیح نیکلسون؛ تهران: علمی و فرهنگی، دفتر اول، ابیات 1730- 1727.
زانفر؛ شرح مثنوی شریف؛ تهران: انتشارات زوار، ج 2، ص 686. 2. بدیع الزمان فرو

کوشش محمد سروش، ص6. 3. ر.ک به: کلیات اشعار اقبال الهوری؛ به 

اینک���ه بزرگان���ی همچ���ون ش���یخ بهای���ی )م. 1030 ه�.ق(، مرح���وم فیض 
کاش���انی )م. 1090 ه����.ق(، دو فرزانۀ ن���راق، مالاحم���د )م. 1245 ه�.ق( و 
مالمحمدمه���دی نراق���ی، ح���اج ماله���ادی س���بزواری )م. 1289 ه����.ق( 
و عالم���ه طباطبای���ی )م. 1360 ه����.ش( و ده ه���ا تن دیگر، از خود اش���عار 
گذاش���ته اند، مؤلفۀ مهم���ی در رفتارشناس���ی  یا دی���وان ش���عری بر ج���ای 
عالم���ان دینی اس���ت. توغ���ل در علوم رس���می و اش���تغاالت اجتماعی و 
ان���س و ممارس���ت  ب���ا اصطالحات تخصصی فق���ه و اص���ول و اهتمام به 
فلس���فه ورزی و اندیش���ه در دقای���ق تفس���یری و روایی، قاعدت���ًا نباید برای 
آن���ان وقت���ی و حال���ی و ذوقی باقی می گذاش���ت ت���ا به قافیه بیندیش���ند و 
گفته  گویا مولوی از زب���ان اینان  س���خن موزون بگویند و دی���وان بپردازند. 

که:  است 
م���ن  دل���دار  و  اندیش���م   قافی���ه 
م���ن  دی���دار  ج���ز  مندی���ش  گوی���دم 

ذوق »حکمی« در 
»ساحل خورشید«

از  گزی��ده ای  خورش��ید«،  »س��احل  کت��اب  چکی��ده: 
فراورده های ذوق ش��عری حممدرض��ا حکمیی به زبان فاریس 
و عریب است که توس��ط انتشارات عملی � فرهنیگ الحیاة در 
سال 1390 به رشته طبع درآمده است. نویسنده در نوشتار 
حاضر در راس��تای معریف کتاب مذکور، حمتوا و سبک اشعار 

حکمیی را مورد واکاوی قرار یم دهد.

کلیدواژه: کتاب ساحل خورشید، جمموعه اشعار حممدرضا 
حکمیی، حمتوای اشعار حممدرضا حکمیی.

رضا بابایی نق�د و ب��رریس ک�ت�اب

 ساحل خورشید )دفتر شعر محمدرضا حکیمی(؛
گردآوری: امیرمهدی حکیمی؛ قم: انتشارات علمی ـ فرهنگی   دیباچه و 

الحیاة، چاپ اول، 1390.
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تحس���ین بزرگانی دیگر، همچون عالمه حائری س���منانی و مرحوم امیری 
فیروزکوهی و بدیع الزمان فروزانفر را برمی انگیزد.7

نگارن���ده خ���ود باره���ا از زب���ان اس���تاد حکیم���ی، وص���ف »انجم���ن ادبی 
صائ���ب« و ش���گفتی های مؤس���س ای���ن انجمن مب���ارک، مرح���وم محمد 
ک���ه این همه  قهرم���ان را ش���نیده اس���ت؛ اما همیش���ه با خود می اندیش���ید 
رف���ت و آم���د به آن انجم���ن، برای اس���تاد حکیم���ی چه رهاوردی داش���ته 
گاهی نیز انتظار داشت که شعری از اس���تاد را از زبان خود ایشان  اس���ت. 
بش���نود. هیچ گاهی ش���عر حکیمی را از زبان حکیمی نشنید؛ اما »ساحل 

گ���واه صادق���ی اس���ت بر  خورش���ید«، 
س���ودمندی آن انجم���ن ب���رای پرورش 
ذوق و شوق شاعری استاد حکیمی. 

از  گزی���ده ای  خورش���ید«  »س���احل 
اس���تاد  ش���عری  ذوق  فراورده ه���ای 
حکیم���ی ب���ه زب���ان فارس���ی و عرب���ی 
ش���ش  عرب���ی،  بخ���ش  در  اس���ت. 
ی،  مهدو بدیعی���ۀ  قصیده)الوهی���ج، 
اس���تادیه،  تفکیکی���ه،  مطرانی���ه، 
المنط���ق المنظ���وم( و ی���ک مس���مط 
اس���ت.  آم���ده  االش���واق(  )نغم���ات 
برخ���ی از ای���ن اش���عار عرب���ی، همراه 

برگردان فارس���ی اس���ت و برخ���ی دیگر، هم���راه تعلیق���ات و توضیحات. 
کوتاهی دربارۀ ش���أن صع���ود و انگیزۀ  در ابت���دای هر قصی���ده نیز توضیح 
س���رایش آن آم���ده اس���ت. مث���اًل قصی���أه »مطرانیه« ب���ا این س���رلوحه آغاز 
می ش���ود: »انحطاط در بنیاد تربیت بش���ر«.8 دربارۀ قصی���دۀ تفکیکیه نیز 
می نویس���ند: »این قصیده را س���ال ها پیش، به عنوان اشارات و تنبیهاتی 
دربارۀ مکت قرآنی و اوصیایی)مکتب تفکیک( س���روده ام.9 تعلیقات و 
گاه نیز دربارۀ  یادآوری ها بیش���تر از جن���س توضحات محتوایی اس���ت و 

صرف و نحو عبارات.

اشعار فارسی اس���تاد حکیمی، بسیار متنوع است؛ هم از حیث قالب و 
هم از جهت محتوا. هم عاش���قانه دارد و ه���م پند و اندرز و هم عقیدتی. 
کثر س���روده های فارس���ی »ساحل خورش���ید« است و سپس  غزل، قالب ا
قصیده و رباعی. »س���احل خورش���ید«، خوانندۀ خ���ود را به یک مثنوی و 

چند شعر نیمایی نیز مهمان می کند. 

در غزلیات »س���احل خورش���ید«، غلبه با غم فراق و نالۀ عاش���قانه است 
که سرمایه های  گاهی نیز ش���ادی و سرور دارد، از آن اس���ت  گر ش���اعر،  و ا

7. همان، ص 15و 16.
8. همان، ص312.
9. همان، ص318.

چنین، هم می س���رودند و هم تهمت  ش���اعری را برنمی تافتند؟ آنچه پیدا 
و عیان اس���ت، وج���ود ده ها دیوان ش���عر و صدها غزل و مثن���وی از همان 
که هیچ وجه���ۀ ش���اعری نداش���تند و در صراف���ت طبع و  کس���انی اس���ت 
طیب خاطر آنان، آرزوی منصب »ش���اعری « جای نداشت. با وجود این، 
گفتن���د و نوش���تند و برای خود تخلص برگزیدند و ش���عر و غزل و مثنوی از 
گذاش���تند. حتی پ���اره ای از بزرگ ترین عالمان ش���یعی به  خود ب���ه یادگار 
تخلص ش���عری خود یا تخلص ش���عری پدر خود، ش���هره ش���دند و آن را بر 
خود عار ندانستند. برای نمونه مرحوم مالمحمدتقی مجلسی معروف به 
مجلسی نخس���ت، پدر مالمحمدباقر مجلسی صاحب بزرگ ترین جامع 
روایی ش���یعه، یعنی »بحاراالنوار«، 4 از این شمار است. هنوز و همچنان، 
گ���ه گاه دفتر ش���عری بیرون می آید و چش���م و دل  از می���ان عالم���ان دینی، 

می نوازد. »ساحل خورشید« تازه ترین نمونه از این دست است.

بر ساحل خورشید
ک���ه در آت���ش غم س���وخته ایم  غ���م آن نیس���ت 
کم سوخته ایم5 که  حسرت ما همه این است 

ش���عر حکیمانه، دل نواز و روح پرور اس���ت؛ خاصه آنکه از ذوق اس���تادی 
همچ���ون محمدرضا حکیمی، جوش���یده باش���د. کس���ی گم���ان نمی برد 
ک���ه نویس���ندۀ »الهیات اله���ی و الهیات بش���ری« و »عقالنی���ت جعفری« 
گرانقدر  و »خورش���ید مغ���رب« و »مکتب تفکی���ک« و آفری���دگار مجموعۀ 
کت���اب و مقال���ۀ علم���ی دیگ���ر، صاحب چنی���ن ذوق  الحی���ات و ده ه���ا 
ک���ه مق���االت علم���ی و آث���ار روایی  سرش���اری باش���د. پ���س از ای���ن، آن���ان 
ک���ه  و نامه ه���ای مردم���ی اس���تاد حکیم���ی را می خوانن���د، بای���د بدانن���د 
ک���ه جز درد دین  کس���ی را می خوانند  اس���تدالل ها و رهیافت های فکری 
گر می خواس���ت می توانس���ت زیر  و م���ردم، درد س���خن و قل���م نی���ز دارد و ا
که  خیم���ۀ ذوق و ادب، آس���وده قافی���ه س���ازد و مضم���ون پ���ردازد؛ ام���ا او 
هی���چ گاه هیچ گون���ه آس���ودگی و آس���انی را بر خود روا نداش���ته اس���ت، در 
که پیامد  گاه گاهی  ضیافت ش���عر نیز رحل اقامت نیفکنده اس���ت؛ ج���ز 

آن، »ساحل خورشید« است.

و  یخچ���ه  تار درب���ارۀ  به تفصی���ل  کت���اب،  دیباچ���ۀ  در  اث���ر  گردآورن���دۀ 
ای���ن  گفت���ه اس���ت. در  انگیزه ه���ای ش���اعری اس���تاد حکیم���ی س���خن 
ک���ه حکیمی، نخس���تین قصی���دۀ عربی خ���ود را در  گ���زارش، می خوانی���م 
هجده س���الگی س���روده و به اس���تاد ادبیات���ش، مرحوم ادیب نیش���ابوری 
که حکیمی جوان را از س���وی  کرده اس���ت. همین قصیده اس���ت  تقدیم 
ادی���ب خراس���ان، تا لق���ب »متنبی ج���وان« برمی کش���د.6 قصای���د دیگر او 

4. به تصریح بس���یاری از مورخان و صاحبان تراجم، »مجلس���ی « تخلص شعری نیای مرحوم عالمه 
مجلس���ی اس���ت. برای توضیحات بیش تر ر.ک به: س���ید مصلح الدین مه���دوی؛ زندگینامه عالمه 

کنگره بزرگداشت عالمه مجلسی. مجلسی؛ ج 2، ص 74، چاپ 
5 ساحل خورشید، ص28
6. همان، مقدمه، ص15.

حکمیی، خنستنی قصیدۀ عریب 
خود را در هجده سالیگ سروده 
و به استاد ادبیاتش، مرحوم 
ادیب نیشابوری تقدمی کرده است. 
همنی قصیده است که حکمیی 
جوان را از سوی ادیب خراسان، 
تا لقب »متنیب جوان« بریم کشد. 
قصاید دیگر او، حتسنی بزرگاین 
دیگر، همچون عالمه حائری 
مسناین و مرحوم امریی فریوزکویه 
و بدیع الزمان فروزانفر را 
بریم انگزید.

ذوق »حکمی« در »ساحل خورشید«
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اس���ت گل  و  آب  دربان���ی  ت���و  کار 

ناب ت���ر و  خوب ت���ر  بت���ان   هرچ���ه 
بی تاب ت���ر و  بی���دل  او  پ���ی  در 

)همان، ص138(

گ���ر در قصیده، نظر ب���ه س���نایی دارد، در مثن���وی پیرو  اس���تاد حکیم���ی ا
ی و نظرداشت، دالیل موجهی دارد؛ زیرا  س���بک نظامی اس���ت. این پیرو
که به زبان می اندش���ید؛ هم در نظم و هم  گویندگانی اس���ت  حکیم���ی از 
در نث���ر. از همی���ن رو اس���ت که در نثر، صاحب س���بک اس���ت و در نظم، 
ی  به ش���اعران زبان  اندیش���ی همچ���ون نظامی نزدیک تر اس���ت. ب���ه هر رو
مثنوی »هس���ت شو« به ش���دت خواننده را به یاد مخزن االسرار می اندازد و 

عرفان آن، همچون معنویت نظامی، رقیق و بی ادعا است. 

بخوانید:
ت���و بی���داِر  هم���ه  س���حرها  ک���ه   ای 
ت���و خری���دار  جمل���ه  جه���ان،  ج���ان 

نیس���ت هی���چ  جه���ان  ت���و  عش���ق  و  ت���و   ب���ی 
نیس���ت پرپی���چ  عرص���ۀ  ای���ن  در  هی���چ 

کش نیست: خود را سوخته می بیند و با
س���وخت م���ا  دفت���ر  گ���ر  ت���و  بی���داد  آت���ش   از 
ک���ه س���رمایۀ چش���م ت���ر م���ا س���وخت ش���ادیم 

گرچ���ه اس���تاد حکیم���ی را در قصای���د او بهتر و بیش���تر می ت���وان دید، در  ا
ک���ه »فیلس���وف  گ���ه گاه رخ می نمای���د و قلع���ۀ دل می ربای���د. او  غ���زل نی���ز 
عدال���ت« اش خوانده ان���د، در میان���ۀ تغزالت���ش نی���ز حکیم���ی اس���ت و 

»عدالت« را از یاد نمی برد:
 خوشا آن کس که عمری گفتۀ حق گفت بی پروا
به گیتی بانگ عدل افکند، بس مردانه مردانه

)همان، ص62(

گرایش تفکیکی اس���تاد در بس���یاری از این غزلیات آبدار پیدا  همچنین 
گرچه به زبان غزل. نمونه را: است، ا

حریف���ان نمان���د  ک���ه  راه���ی  هم���ه  ای���ن   از 
یک راه درس���ت اس���ت؛ تو بس���پار و دگر هیچ

که حکیمی، در  لفظ و معنا، اوج می گیرد، بخش قصاید است.  اما آنجا 
چکامه ه���ای اس���تاد، طع���م س���نایی دارد و ای���ن طع���م در »راه ن���و« نیک 

نمایان است:

ق���رآن حکم���ت  آورد  ن���و   چ���ون 
گش���تیم باس���تان  ح���رف  از  خس���ته 

ن���اب حکم���ت  نب���ود  چ���ون  زمی���ن   در 
گش���تیم آس���مان  از  آن  طال���ب 

غی���ب س���رای  س���راپردۀ   از 
گش���تیم خان���دان  ن���ور  از  روش���ن 

آنس���ان خ���ور،  دمی���د  خراس���ان   از 
گش���تیم خ���اوران  س���وی  چنی���ن  ک���ه 

خال���د حکم���ت  نیس���ت   فلس���فه 
گش���تیم نگاهب���ان  حکم���ت،  ب���ه  م���ا 

)همان، ص94(

تنه���ا مثنوی س���احل خورش���ید، »هس���ت ش���و«، در بحر س���ریع)مفتعلن 
که نظام���ی ب���رای مثنوی  مفتعل���ن فاعل���ن( اس���ت؛ یعن���ی هم���ان وزن���ی 
»مخرن االس���رار« خ���ود برگزی���ده اس���ت.10 ای���ن مثن���وی، به خوب���ی نش���ان 
که س���ری پر ش���ور دارد، دلی پر  که اس���تاد حکیم���ی، همچنان  می ده���د 

درد نیز دارد:
اس���ت دل  دس���ت  ب���ه  ن���ه  زمام���ت  ک���ه   ت���ا 

زن، مخزن االس���رار نظامی اس���ت؛ به طوری که می ت���وان ادعا که پیش از  10. اولین اثر مش���هور در این و
زن، پرداخته نشده است. نظامی، هیچ اثر مهمی در این و
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نقد و برریسکتاب

در سیاهی های ظلم و قدرت و بیداد
در همه آفاق افکن داد

و به هر جا می رسی، می خوان سرود حشمت خورشید تابان
با سری پرشور

با دلی بیدار
)همان، ص252(

در پای���ان، از نث���ر اس���تاد حکیم���ی هم بای���د گفت که به ح���ق جمع آب و 
آتش اس���ت: آب لطف و آتش غیرت. »ساحل خورشید« صورت منظوم 
و ش���اعرانه تر »س���رود جهش ه���ا« اس���ت و همین نث���ر و زبان در هم���ۀ آثار 

ایشان، پدیدار است. 

درب���ارۀ چ���اپ و برخی س���لیقه ورزی های قلمی در س���احل خورش���ید، به 
که  بی���ان ای���ن نکت���ه بس���نده می کنم 
برخ���ی توضیح���ات در ذیل ش���ماری 
از ابی���ات، به  نظر غیر ضروری و مخل 
کتاب است. درست  چهرۀ ش���اعرانۀ 
معلوم نیس���ت که این توضیحات، از 
گردآورندۀ  اس���تاد حکیمی است یا از 
اث���ر. ول���ی ب���ه ه���ر روی برخ���ی از آنها، 
که  محص���ول وس���واس علمی اس���ت 
البت���ه در دفت���ر ش���عر، جای���ی ن���دارد. 
مثال در صفحۀ 70، در غزلی با مطلع 
کردند/  کاندر ج���ام  »نخس���تین باده 

کردند«، این بیت آمده است: به شوق مستی فرجام 

ای���ن رو از  آرام���ش  نیس���ت  گیت���ی   ب���ه 
کردن���د آرام  دل  دوس���ت  ن���ام  ز 

را  القل���وب12  اال بذک���ر اهلل تطمئ���ن  آی���ۀ  بی���ت،  ای���ن  و توضی���ح  در ذی���ل 
گر هم نمی دیدیم، وضوح بیت کمتر نمی ش���د. از این گونه  که ا می بینی���م 
توضیح���ات در تعلیق���ات و پاورقی ه���ا کم نیس���ت، حال آنک���ه اقتضای 
دفتره���ای ش���عر، جز ای���ن اس���ت. ذه���ن و ذوق خوانندۀ ش���عر، جزئی از 

کم سود، بال پرواز او را می بندد.  فرایند فهم است و هشدارهای 

کان و دانای���ان این عصر و نس���ل  ب���رای اس���تاد حکیم���ی که به ح���ق از پ���ا
بی فریاد است، عمر دراز و تن درستی بی نیاز از ناز طبیان آرزومندم.

12. سورۀ رعد: آیۀ 29.

گش���ت ان���وار  مش���رق  دل���ت  ک���ه   ت���ا 
گش���ت پدی���دار  پهن���ه  ای���ن  در  عش���ق 

ش���یوۀ مدیحه س���رایی استاد نیز در »س���احل خورش���ید« یادکردنی است 
که  ک���ه وی���ژۀ ادبی���ات و روحی���ات ایش���ان اس���ت. در مدای���ح حکیم���ی 
تمامًا نذر آس���تان اهل بیت)ع( اس���ت، آش���کارا می توان رّد اندیشه های 
عقیدتی و دیدگاه های حماس���ه اندیش ایش���ان را دی���د. نمونه را در رثای 

زین���ب)س( می گوی���د:

ین���ب آن ش���علۀ افروخت���ه در دام���ن عش���ق  ز
آت���ش افکن���د به بنی���اد نگون دش���من عش���ق

س���فیانی ستم گس���تری  بنی���اد   س���وخت 
دخ���ت فرج���اد11 عل���ی، پادش���ه میهن عش���ق

 خ���ون خورش���یدی توحی���د ز رگ ه���ای زم���ان
گش���ت ج���اری ب���ه ه���واداری او در تن عش���ق

آم���د ش���هیدان  ش���اه  قتلگ���ه  س���وی   چ���ون 
کائن���ات از پ���ی او رف���ت پ���ی دی���دن عش���ق.

 خیمه ها سوخت ولی خیمۀ توحید نسوخت
ش���عله ها گرچه زدند آن همه در خرمن عش���ق

 شب، نماز و س���خن از عدل به میدان در روز
این دو گل بود که شد جلوه گر از گلشن عشق

ینب آموخت به مردان جهان، رس���م حضور  ز
گفتن عش���ق س���خن »داد« ب���ود، رم���ز س���خن 

بی ش���یون مگ���ر  ندانن���د  گری���ه   عاش���قان 
نش���نود ت���ا که هر آن بی خبری، ش���یون عش���ق

 س���خن از عدل کجا در ستم س���تان دمش���ق؟
این س���رودی اس���ت به آیین خروشیدن عشق

بی���ت اخیر، زب���ان حال »س���احل خورش���ید« هم هس���ت: »این س���رودی 
اس���ت به آیین خروش���یدن عش���ق«. وقتی عدالت خواهی و زبان اندیشی 
و معرفت خراس���انی به زبان ش���عر گفته آید، نتیجۀ آن »ساخل خورشید« 
که حتی شعرهای در »وزن های نیمایی«، همین  است. از این رو اس���ت 
حال و هوا را دارند. نخس���تین ش���عر نیمایی »س���احل خورشید« با عنوان 

»خورشیدسازان« این گونه فرود می آید:
انتظار روز را می دار

کن، فریاد روز را، فریاد 

11. فرجاد= فاضل و دانا.

اشعار فاریس استاد حکمیی، 
بسیار متنوع است؛ هم از حیث 
قالب و هم از جهت حمتوا. هم 
عاشقانه دارد و هم پند و اندرز 
و هم عقیدیت. غزل، قالب اکرث 
سروده های فاریس »ساحل 
خورشید« است و سپس قصیده 
و ربایع. »ساحل خورشید«، 
خوانندۀ خود را به یک مثنوی و 
چند شعر نامییی نزی مهمان یم کند.
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