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چكیده
شاای ر ااا میور اا رت اايزبرتاازصل ر ا رفیضااارفیيضااارت اادازر اا ر
فیضاااراهنااار(451-4001رهااا.رع)رشااير رت ا ررفيز اااياااثراز اايزر ه ا ر
شااي،ر اااارهاا ر اادر ر فااي رغؤ ااارت ااددثر( ر480رهااا.رع)ر اا رنا ر
تل ،ا مارا ااهرميفااه.ر ا ه  ،امسااي ر رصاايح ظ ا رهن ا رشااير ثر ر
شاایا،ر یااي ر ثرز ر اازاا،ر رازرجراااار ا ر لناادر ر یااي ر ماای ر ر ا ر
ر ااص ريمز ااد.ر ماا رپاا ه ر اا رشاایا،ر حلیلااار ر
الپسااند رفاا
اصاایمارازصاادارپي اا يامار اا ر ماا رپ اا ر ااهرهاا ر صاالا اا م ر
جریراا هيثر ااا کارامااا رفیضاااارهاااد ر ااهسر ااايررميفزااا هيثر
پاا ه رفیضااار رپی اابيتي ر اا ،رهناادثر ر رهسااي ار ااهرهاا رازر
شکليی ثر ما ر ا  ،ر قا ر سایيزرا شاز ر اه.ر ثر ا ثرز احر ر اي ار
اا ،رهناادثر ف هاايثر ز ااد ،ثر جااي را ا ر اا ازثهاا ر ساایيزثر ر
رنيصااا ر رشيجرااا هيثر ااا ،رهنااادثرتي نااادرهااايز ار اااي رهاچااا ر
هی اااي ثهااايثر اااز يزثر ر ااا یدا رتضاااما آف منا ر اااز يز،هيثر
ف لاا رح آتیاؤثر ...رها ر ادهيرز نرراي رتامي ادر ر م ياارت از برشا ر
اا ،رهناادثرتاشاااا رازرشاا ر رحضااازر ر لااازر ،شاانيجزارميفزاا ر
ه .ر
كلیدواژهها :فیزي فیاضي ،سبک هندی ،زمونسازی.
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دکترای زبان و ادبیات فارسي ،دانشگاه کاشان ،ايران ،درس دانشگاه کاشان (نويسنده سئون) resalatpanahi1811.kashanu@gmail.com
Mohamadi.mo@fh.lu.ac.ir
دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسي ،گرايش يرفان ،دانشگاه درستان ،ايران.
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مقدمه
تاريش ادبیات فارسي دورههرا و سربکهای گونراگوني را برز رود ديرده اسر کرز
سرربک هنرردی (کررز بعزرري اسررتگاه آن را در هنررد يداننررد) از آنهاس ر  .شررايران و
سرايندگان بسریاری در آن سررز ی در اير سربک ،برز هنرنمرايي پردا تنرد و شریوهها
و شررگردهای گونرراگوني را تجربررز کردنررد و بررا ايرر تجربررزها راه و روان ديگررری بررز
شررعر فارسرري دادنررد .يكرري از پیشررگا ان ايرر طرررز تررازه کررز شررعر فارسرري را در
هندوسررتان روا ،داد ،شرریش ابرروادفی فیزرري فیاضرري ( 111-1111هررر .ش) اس ر کررز
توانس ز ینزسراز تودرد اير سربک جديرد شرود و برا بهرهگیرری از تجربرزهای ويرژه،
راه رشد اي سبک را برای ديگرران براز کنرد .فیزري بعرد از وفرات لزادري شرهدی (ب
 131هررر .ش) بررزينوان لکادشررعرايي دربررار اکبرشرراه دسرر يافرر  .وی فسررر،
سیاس دار ،دانشرمند ،اديرب و شراير فارسريزبران سرده دهرن شربز قراره هنرد اسر .
ي م فیزي در یان شرعرای برزرگ و عرروف يهرد تیموريران هنرد از آن نیرز سرلن
اس کرز بسریاری از سرخنوران عرروف ن ر رود را در حر فیزري و توانرايي شرعر او
ابراز نمودهاند .صائب فیزري را شریري کرفب در سرخ وصر نمروده و برز لزدري از او
جوابیز تحسی آ یز سروده اس :
اي آن لزن کرز فیزري شریري کفب گفر
3

در ديررردهاب لیرررده و در دن نشسرررتزای
(آزاد بلگرا ي)13 :1818 ،

شرریش يل رينح ري کمرررهای ررتخل بررز نحرري( ،ب  1181ش) بررز فیزرري توجررز و ارادت
ررا داشررتز و قصرریده شرریوايي در سررتايش فیزرري دارد کررز ي مرر حرراب وی را نررزد
شعرای ايران یاب يکند .شریش در اير قصریده فیزري را « رراد»« ،ا یرر» و «شریش کبیرر»
ررويش دانسررتز اسرر ( .يلررينحرري کمرررهای )11-81 :1881 ،همننرری اکثررر تذکرهنويسرران
هررنيصررر وی و ؤدفرران ادبرري و ترراريخي ،هنررر شررعری ،دط ر طبررع و شرریوه بیررانش را
ستوده و برز نبروغ او در شرعر و هنرهرای ديگرر ايترراف کردهانرد( .اوحردی بلیراني:1831 ،
 8811رازی ،برريتررا )831 :حترري نويسررندگان و ترراريشنگرراراني کررز ازدحررا ايرردئودوژی،
ذهب و ايتحادات با فیزري شرك داشرتند ،در کنرار تلشترري انتحادهرا از هنرر فیزري
صرررفن ر نكرررده و بررييرردي بررودن وی را در همررز يلرروب و فنررون يررادآور شرردهاند.
(برردائوني )111/8 :1831 ،ادبیرراتشناسرران عاصررر ،فیزرري را در کنررار ا یر سرررو دهلرروی
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بزرگتررري شرراير فارسرريگوی هنررد دانسررتزاند( .شرربلي نعمرراني )11/8 :1813 ،از فیزرري
يررفوه بررر نوشررتزهررای فررراوان نثررور ،تفسرریری بررينحطررز از قرررآن بررز نرراب سررواطعا دهاب،
رسررادزای بررز نرراب ررواردادكلن در ا ررفش و مسررزای ناتمرراب نیررز در دس ر اس ر  .وی در
دوران حیرات ،گزيرردهای از ديروان ررود برز نرراب «طباشریر ادصرربن» ترتیرب داد و ديبایررزای
در شرححان رود برر آن نوشر و برز ايرران فرسرتاد ،ا را رت کا ر کلیرات وی توسر
برادرش ابوادفز يف ي در سان  1111ش گردآوری شد.

بیان مسئله تحقیق
از طري طادعرز سرا تار ترون ادبري ازجملرز ديروان شرايران و بررسري يناصرر
سرربكي در آنهررا يترروان سرربک شخصرري شرراير را شررخ کرررد و بررز تحلیرر و
ارزيررابي ایررر ادبرري پردا رر  .اصررليتررري سررؤان تححیرر آن اسرر کررز هررنتررري
ويژگيهررای سرربكي ديرروان فیزرري کررداب اس ر و فیزرري یررز نحشرري در شررك گیری و
تعادي سبک هندی ايفا کرده اس .

پیشینه تحقیق
از ديروان فیزري برا همرز شررهرت و ايتبراری کرز در تراريش ادبیرات فارسرري دارد،
هنوز تصحین يلمي و انتحرادی انجراب نگرفترز اسر  .ادبترز ینرد یراپ سرنگي در هنرد
از ديرروان او انجرراب شررده (نوشرراهي )1131 :1811 ،کررز گزيرردهای از اشررعار اوسرر و
هیچکررداب از ايرر یاپهررا شايسررتز ینرری شرراير توانررايي نیسرر  .در سرران 1811
شمسررري ( 1113ررریفدی) قسرررم اون ديررروان وی شرررا قصرررايد ،ترکیببنررردها،
ترجیعات و لزدیات در پاکسرتان یراپ شرد و همری یراپ در سران  1811برا حد رز
کوتاهي از حسی آهي ،در ايرران یراپ جردد (افسر ) شرد .در اير یراپ کاسرتيها،
تحريفررات ،تصررحیفات و طاهررا بيشررماری راه يافتررز کررز در پژوهشرري جداگانررز در
جلز ت شناسي ادب فارسي دوره دهرن ،شرماره يكرن بردان پردا ترز شرده اسر ( .ر
راسرررتگو و رسررراد پنررراهي )31-18 :1813 ،همننررری در رررورد زرررا ی لنرررايي در
سرودههای وی پژوهشري برا ينروان «فیزري فیاضري و لرزن لنرايي وی» انجراب داده و
ایبات نمودهاين کرز فیزري يكري از لنراييسررايان سررز ی هندوسرتان اسر و ديروان
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وی بزويرژه لزدیراتش يكري از ترون هرن لنرايي ادب فارسري در شربز قراره هنرد برز
شمار يرود( .رساد پناهي و همكاران)11-31 :1813 ،
درباره انديشزهرای فیزري حادرزای برا ينروان «پژوهشري در افكرار و انديشرزهای فیزري

فیاضرري» از بررانو شرركفتز در شررماره  111فصرر نا ز رکررز تححیحررات فارسرري ايررران و
پاکسررتان (دانررش) بررز یرراپ رسرریده اس ر ودرري در ررورد ويژگيهررای برجسررتز سرربكي
ديرروان وی (بز صررو قصررايد و لزدیررات) بزصررورت سررتح پژوهشرري جررا ع و فیررد
انجاب نگرفتز و اصليتري شا صزهای سبكي ديوان وی ناشنا تز انده اس .

اهمی و اهداف تحقیق
ارزش سبکشررنا تي شررعر فیزرري بیشررتر ازاي جه ر اس ر کررز شررعر او نشررانگر
تحررون سرربكي اسرر  ،يعنرري سرربک يراقرري کررز در دوره تیمرروری گابهررای تررازهای
برداشررتز و از شرریوههای پیشرری انرردکي فاصررلز گرفتررز و بررز قلمروهررای تررازهای یشررن
دو تز برود ،برا شرعر فیزري برز اير قلمررو ترازه وارد شرد و رنر و روی و حران و
هوای تازهای بز شعر فارسي داد کرز بعردها سربک هنردی نا یرده شرد .ازاير رو بررسري
سبکشناسي شعر اي شاير از جنبرزهرای ختلر دارای اهمیتري ويرژه بروده ،يتوانرد
بررزينوان يا ر همرري در شررنا رونررد شررك گیررری و س ر ا رشررد و تكا ر شررعر
سبک هندی وردتوجز واقع شود.

بحث و بررسی
الف) استقبال و تأثیرپذیری فیضی از حافظ در غزل
هریند انديشز نروآوری در سربک هنردی تحريبراً یران همرز شرايران اير سربک
روا ،داش  ،ا ا در همان حان توجرز را برز تتبرع و تحلیرد آیرار عرروف گذشرتگان
هن همننان بز قروت سراب برقررار برود و اسرتاداني یرون اقراني و انروری و ظهیرر و
کمررانادرردي اسررمايی در قصرریده و لررزنگويرراني ن یررر سررعدی و حررافچ تررا فغرراني و
حماسررزسررراياني از فردوسرري تررا هرراتفي و داسررتانسررراياني یررون ن ررا ي و سرررو
دهلررروی و جرررا ي در ايررر نهزررر «ن یررررهگرررويي» و «اسرررتحبان» يرررا «تتبرررع» و
«جرروابگررويي» حرر توجررز و ينايرر گوينرردگان بودنررد .بعزرري از شررايران کررز
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رريتوانسررتند قصرریده و لررزن و ثنرروی بسررازند ،بررز همرز اير اسررتادان ن ررر داشررتند و
بزقدر وسع و ا كان ،هر يرک ایرهرايي را بررای جرواب گفرت بر ريگزيدهانرد و بعزري
ديگر کز تواناييشان نحصرر برز يكري از اير نرو هرای اصرلي شرعر برود ،برز اقتفرا از
دستز عی ناسبي اکتفا رينمودنرد .گراه تمراب سررودههرای يرک شراير بررای جرواب
گفررت برگزيررده رريشررد( .صررفا )111/1 :1811 ،اسررتحبان در لررزن يكرري از ويژگرريهررای
يمررو ي سرررايندگان سرربک هنرردی اس ر  ،ا ررا در اي ر یرران اشررعار حررافچ بررز ددی ر
حبوبیر و حبودی ر در نسررب بررا شررعرای ديگررر ررورد اسررتحبان بیشررتر قرررار گرفتررز
اس ر  .فیزرري بسرریاری از لزدیررات ررود را بررز سرربک حررافچ يررا بررز اسررتحبان از وی
سروده:
طرررب يش ر يجررب سرراز و نرروايرري دارد

نحش هر نغمز کرز زد راه برز جرايري دارد
(حافچ)111 :1831 ،

کعبرررز کررروی رابرررات صرررفايررري دارد

ررا

یخانررز يجررب آب و هرروايرري دارد
(فیزي)811 :1811 ،

بیررا و کشررتي ررا در شرر شررراب انررداز

روش و ودودز در جران شریش و شراب انرداز
(حافچ)113 :1831 ،

بیررا و در وريررن آتررش شررراب انررداز

بز نرینجريرز صرفی ر برر آب انرداز
(فیزي)111 :1811 ،

ديشررب بررز سرری اشررک ره ررواب رريزدب

نحشي برز يراد ر ترو برر آب ريزدب
(حافچ)811 :1831 ،

دوش از فررروغ رري ره هترراب رريزدب

تررا صرربحدب بررر آتررش ررود آب رريزدب
(فیزي)181 :1811 ،

ب) روش فیضی در عصیده
اگریررز دوره سررراينده ررورد ن ررر ررا يهررد لررزن و لزنسرررايي بررود ،درریك نررو
قصیده همننان راه ود را در طرون ز ران يپیمرود و بیشرتر لزنگويران اير يهرد در
قصرریده و ديگررر قادبهررای شررعری طبعآز ررايي کردنررد .سرررايندگاني اننررد ینررايي
شهدی ،طادب آ لري ،يرفري شریرازی ،نرويي بوشراني و فیزري ،در همران حران کرز
شررور اصرري در سررا ت لزنهررای دنانگیررز داشررتند ،بررز کررار قصرریدهگويي نیررز
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پردا تنررد« .قادررب قصرریده در دوره سرربک هنرردی نحررش اجتمررايي و سیاسرري ررود را
همنون ادوار پیشری حفرچ کررده و شراير تعرا فت سیاسري ،ايتحرادی و ايردئودوژيک
ررود را بررا نهادهررای قرردرت و ررذهب و سیاس ر از رهگررذر سرررودن قصرریده اجرررا
يکنررد( ».فترروحي )133 :1831 ،فیزرري در قصیدهسرررايي از روش اسررتادان قرردين اننررد
سنايي ،انوری ،ظهیرر و بز صرو سخ سرا ر شرروان اقراني پیرروی کررده اسر و
سبک ،شیوه ،فخا و صرفب بیران اقراني در قصرايدش برز طررز یشرنگیری رو،
يزنررد .هرینررد قصررايد فیزرري دارای ادفررا و يبررارات شررك يربرري اسر  ،بررا اير
حرران سررخنش اسررتوار ،يکدسرر و روان و نغررز اسرر ( .يبدادسرربحان )11 :1811 ،ینررد
قصیده کز بز استحبان از اقاني سروده:
ررواهررن سررری بررز يررادن بررا برررآورب

وز پرررای يحررر

رررار تمنرررا بررررآورب
(فیزي)11 :1811 ،

بز استحبان از اي قصیده اقاني:
هر صربن سرر برز گلشر سرودا بررآورب

وز صررور آه بررر فلررک آوا برررآورب
( اقاني)118 :1833 ،

يا اي قصیدهای کز در ریای ابوادفتن گیفني و یر فتنا شیرازی سروده:
ايررزد کررز سررا

يح ر تررو گنجینررز جهرران

سريودو قفر

انررد تررو را بررر در زبرران
(فیزي)11 :1811 ،

ازدحا بیان و سبک بسیار تییر از اي قصیده اس :
هرری کررز جهرران يف ر انصرراف شررد نهرران

ای دن کرانررز کرر ز یان ررانررز جهرران
( اقاني)811 :1833 ،

فیزي در يكي از قصرايد رود در ردح اکبرشراه و یگرونگي راهيرابي برز دربرار،
ارادت ررود را بررز بعزرري شررايران ابررراز کرررده اسرر  .ايرر قصرریده از ديرردگاه
جا عز شناسي روش ادبي در قررن دهرن حرائز اهمیر اسر  .در جلرا پادشراه ،اکبرر از
فیزي يپرسد:
دگررر بگف ر کررزي ر نرراظمرران عنيسررنج

بررز پلررز کررز نهررادنررد جررنا رجحرراني

کداب پي بز ره راسر بررده اسر ز ن رن

کز نیس در قد رش طوههرای حر راني
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(فیزي)111 :1811 ،

او هررن بففاصررلز از ديرردگاه ررود بررز عرفرري بزرگتررري شررايران زبرران فارسرري
يپردازد .شرايراني کرز وی از آنهرا نراب يبررد ،برز ترتیرب يبارتانرد از :فردوسري،
سررنايي ،اقرراني ،ن ررا ي ،انرروری ،ظهیررر ،فشادمعرراني کمانادرردي اصررفهاني ،يطررار،
سررعدی ،ا یر سرررو ،حررافچ ،واجررو و ...کررز هرکررداب در ینررد بی ر عرفرري شرردهاند.
اي گونررز انتخرراب و ايرر ترتیررب و تحرردب يتوانررد نشرراندهنده درجررز اهمیرر ايرر
شايران در ن ر فیزي و انرا او برا شرعر ايشران و یزبسرا روش ادبري يصرر وی باشرد.
در همی قصیده فیزري تیکیرد يکنرد آنیرز در اير انتخراب در ن رر او اهمیر دارد،
« عني» اس :
لرض شرمار اسراطی

عنري اسر ار نرز

گررذشررتزانررد بسرري یررون رفیررع دنبرراني
(همان)113 :

وی از اي ر گرررايش و توجررز ررود بررز « عنرري» بارهررا بررا تعررابیر گونرراگون يررادکرده
اس  ،تعبیرهرايي یرون « :عنينگراری» « ،عنري باريرک» « ،عنري دنفرروز» « ،عنري ترر»،
« عني ددنشی » و « عني رنگی » و. ...
عني باريک فكرر اسر اير کرز ر
فیزرري حرردي يش ر رقررن زن کررز ررا ررزات

ز فرش تا بز قدب و برز روی ر

عنري اسر

دسررر در زدررر پريشررران ررريزنرررن
(همان)111 :
عنينگرررار و نكترررزطراز آفريدهانرررد
(همان)811 :

گمان بر کز در اي

انرز نحرش ديروارب
(همان)118 :

وی انند اقاني ود را در لک عاني لريب يداند:
یو کا نمانرد برز يرادن ر آن کسرن ا رروز

کز تازه کررده سرخ را برز ترازه ديروانري

لريررب لررک عرراني در ايرر ربرراط ررنن

ز کرراروان سررخ بررا تمرراب سررا ررانرري
(همان)111 :

قصرايد طرو ني و فصر وی بردون تشربیب و تغرزن آلراز و بنرا برر ناسرربات و
پیشا دهای ز ان سروده شرده اسر  .حتروای قصرايد وی بیشرتر پنرد و انردرز ،ويرچ،
رردح ،ریررای بزرگرران ز رران يررا وصرر كرران (قصرریده کشررمیر) و ادبتررز فررا ره و
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ستايشهای فراوان از شعر و شرايری رود اسر  .طلرع قصریده فخريرز وی کرز برز آن
ينازد ،اي گونز اس :
شكر دا کز يش بتران اسر رهبررب

در ل ر برررهم ر و در دي ر آررب

(همان)18 :

در همی قصیده ديي اس کز:
دس ر تخرریلن یررو در آسررمان زنررد

سازنرد در هرزار عرانري خیررب

(همان)11 :

همننی در قصریدهای در ردح اکبرر يگويرد کرز طبرع فردوسري و فهرن اقراني
را دارد:
د اغ طبع عطر بز يطر فرردوسري

صما فهن شرف بز صری

راقرانري
(همان)118 :

و افتخار يکند کز شايران يراقي و راساني شعرش را تحسی کردهاند:
فشانده گوهرر احسرن برر سرر سرخنن

سخنوران یرز يرراقري و یرز رراسراني
(همان)111 :

با توجرز برز اير کرز نابگرذاری سربکها برز راسراني و يراقري و هنردی و ...در
گذشتزها نبروده و گويرا حاصر روشورزی عاصرران اسر  ،اير بیر فیزري يتوانرد
پیشینزای برای اير نابگرذاری شرمرده شرود .همننری در قصریدهای در ردح و نحبر
و وي ز ،ايتحراد رذهبي رود را آشركار کررده و از دوازده ا راب و ايتحراد قلبري رود
بز آنان سخ رانده و در پايان يگويد:
فیزي نشرود راتمرز را برز هرداير

گر رتن ا را ران هردی را نشناسرین
(همان)11 :

فیزرري در يكرري از قصررايدش بررز نرراب نشیدادسررفر کررز نررويي اتوبیرروگرافي ن رروب
اسرر  ،از و دت تررا سررفارت ررود را شرررح داده .ايرر قصرریده از ايرر ديرردگاه ،از
نوآوریهررای او در ايرر يرصررز حسرروب يشررود کررز برررای شررنا بسرریاری از
جنبزهای پنهان زنردگي او اطفيرات درجرزيكري در ا تیرار واننردگان قررار يدهرد.
زررمونآفرينيهای دقیرر  ،ادتررزاب ردي هررای صررعب و گونرراگون ،وفررور واژگرران
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نا ینوس و دشروار يربري ،صرنايع ادبري ختلر و ...فیزري را برز رحلرزای يرسراند
کز بايد او را از قصیدهسرايان بزرگ فارسي در شبز قاره هند دانس .

پ) ویژگیهای سبكی
از یان انروا ختلر قوادرب شرعری کرز فیزري در آنهرا طبعآز رايي کررده برز
تصرردي تذکرهنويسرران و ادبیاتشناسرران در ثنرروی و قصرریده و بررزويررژه لررزن توانرراتر
اسر  ،هرینررد کررز در قطعررز و ربررايي و عمرراپردازی نیررز دسررتي داشررتز اسر  .اينررک
پارهای از صاي برجستز سبكي وی:

پ )8-كه كاربردها
واسررتز ررا از که کاربردهررا يررا کنکاربردهررا ،واژگرران ،ترکیبررات ،تلفررچ که ر يررا
سررا های نررادری اسرر کررز روز و روزگرراری روايرري داشررتز و بزترردريج در گررذر
ز ان از گردونرز زبران بیررون رفتزانرد يرا در دفرچ و گرويش دگرگروني يافترز و ا رروزه
کاربرد ندارند .يكي از ويژگيهرای زبراني ديروان فیزري آرکائیسرن يرا که گرايري اسر
و او سررعي کرررده از واژگرران و سررا هايي کررز تعل ر بررز قرررون پیشرری برروده ،بهررره
بگیرد و همری ا رر وجرب تشرخ زبران و تمرايز او از ديگرر شرعرای سربک هنردی
شده اس  .اينرک نمونرزهايي ازاي گونرز کاربردهرا کرز بیشرتر نشران از کهنگري شرعر او
دارند:
 بابزن (سیش کباب)تو را ز سوز دن

یز لرن کرز برا دن سر

کبرروتررران حرررب را بررز بررابررزن داری
(فیزي)113 :1811 ،

 پیشطاش (رواش و ايوان)رررا پررریشطررراش يش سررررای رررف ترررین

يا رب ز سری فتنرز برادا نشسر

را

(همان)131 :

 دا( ،تیره و ظلماني)بز بزب حرريفران اگرر نیسر شرمع

کجرا تیررره ررانررد بررز شرربهای دا،
(همان)131 :
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نمونرزهای ديگررر :دبررورب بررادی کررز از جانررب غرررب وزد (فیزرري ،)1 :1811 ،رردرب
کلررو و گرر (همرران ،)3 :کاوکرراوب تفحرر و تجسررا (همرران ،)11 :هرجررانب هرگرران
(همرران ،)31 :دوربرراشب نیررزه دو شررا ز (همرران ،)31 :آنب سررر (همرران ،)813 :پرگادررزب
پاره و دخر (همران ،)831 :اريرده (همران ،)111 :لرش (همران ،)131 :شرهربنردب زنرداني
(همان ،)113 :لنرینب دشرم (همران ،)831 :کفدرزب گیسروی پینیرده و تابردار (همران،)181 :
گريوهب کوه پس يا پشتز بلند (همان ،)111 :نمازیب پا (همان)118 :

پ )2-كاربرد زبان عامیانه
بهرهگیری از زبان کویز و بازار يرفوه برر آنکرز برز لنرای دايرره واژگراني شراير
يانجا د ،نويي تطراب و همراهنگي نیرز برا روح يوابگرايانرز شرعر اير يهرد -کرز از
اشرافی و شركوه نردی شرعر سربک راسراني و يراقري فاصرلز گرفترز -ايجراد کررده
اس  .بسیاری از تعابیر زبران کویرز و برازار کرز در ادوار قبر اجرازه ورود برز گفتمران
ادبرري را نداشر  ،بررز شررعر راه پیرردا کرررد .درنتیجررز دايررره زبرران شررعر گسررترش يافر .
فیزي يفوه بر بزکارگیری از زبران کهر و فرا ر گذشرتز -کرز ترا حردی زبرانش را از
ديگرر سررايندگان سربک هنردی تمرايز يکنرد و نرويي سرختگي و وقرار برز کررفب او
يبخشررد -بررز زبرران کویررز بيايتنررا نیس ر ازيررکطرف شررعرش را بررا سررن پیونررد
يدهررد و سررنجیدگي و تان ر را از آن واب يگیرررد و از طرررف ديگررر ،از زبرران يصررر
ايز يگیرد .اينک تعدادی از کلمات و اصطفحات کویز و بازار در شعر فیزي:
هر کز ترو را زيرر ددر

ريطلبرد هرن برر او

بخیز ددحرش کنرد نرده دنرداننمرا
(فیزي)1 :1811 ،

ناشركری يشر یرون تروان کررد

لررن بررر سررر لررن فررزود ررا را
(همان)131 :

وايچ کز ديد قد ترو و وصر سردره کررد

بيايتدان بی کز يجب پسر فطررت اسر
(همان)183 :

نمونررزهای ديگررر :پرري کرراری گرررفت ب دنبرران کرراری را گرررفت (همرران،)111 :
میررازه (همرران ،)183 :سرگوشرريب نجرروا و سررخ آهسررتز (همرران ،)111 :از سرررب از نررو
(همان ،)813 :سرر دادنب رهرا کرردن و بیررون دادن (همران ،)111 :پاانردازب فررش (همران:
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 ،)113کار کسي را سرا ت (همران ،)111 :يکد رز (همران ،)118 :رونمراب هديرزای کرز برز
يروس دهند (همان ،)113 :رب کردن (پربسا د)،

پ )3-تركی سازی
از شا صزهای سربكي زبران فیزري ترکیبسرازی اسر و انروا ترکیبرات زبراني
در شررعرش نمونررزهای بسرریار گسررترده و یشررنگیررر دارد .لنررا و قابلیر زبرران فارسرري
در ل ترکیبات سبب شرده کرز شرعرا از همران آلراز ،از اير صیصرز زبران فارسري
برای ابدا عني و زرمون و برزتردريج بررای لر تصروير بهرره بگیرنرد .هرر یرز در
جريان شرعر فارسري برز سربک هنردی نزديرک يشروين در ييرابین کرز بهرهگیرری از
ا كانررات ترکیبسررازی واژگرران رونرردی رو بررز رشررد و فزاينررده داشررتز اسرر و ايرر
ويژگرري در اشررعار سرربک هنرردی بررز او ،رسرریده اس ر ( .شررفیعيکرردکني-11 :1811 ،
 )11فیزرري در ترکیبسررازی توانررايي بررا يي دارد و لزدیررات و قصررايد وی بررز ايتبررار
حجن ترکیبسازی قاب توجرز اسر  .ترکیبسرازی در زبران فیزري برز دو گونرز شرك
يگیرد :گراه از ترکیرب دو يرا ینرد واژه «اسرن يرا صرف رکرب» سرا تز يشرود و
گرراه دو يررا ینررد واژه بزصررورت «ترکیررب اضررافي يررا وصررفي» در کنررار هررن واقررع
يشوند .ترکیبهرای پربسرا د ديروان وی بیشرتر اسرن رکرب يرا صرف رکبانرد .در
اي نو ترکیبرات دو کلمرز برز يكرديگر جروش ي ورنرد و واحرد عنرايي ترازهای را
يسررازند« .يكرري از بخشهررای زايررای زبرران کررز در ا ررر لنيسررازی واژگرران بسرریار
د یر اسر  ،همرری نررو ترکیبسررازی اسر  .اير نررو ترکیبررات بررر فف ترکیبررات
اضررافي و وصررفي کررز لادبرراً تصويرسررازند ،عنيآفررري هسررتند( ».حسرر پور آ شررتي،
 )31 :1831نمونزهايي از ترکیبات نو:
هرررجررا سررخ طراز و يبررارتفررروش برراش

در بز گراه را یرو رسریدی مروش براش
(فیزي)111 :1811 ،

صبحدب پیش

آ د صرنمي حلحرز برز گروش

ژهاش يشروهتراش و نگهرش لمزهفرروش
(همان)111 :

جلرروه طاق ربرراي ر فتنررزآ وز بررف

لمزه ياشر فريبر کرارفرر رای اجر
(همان)181 :
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یان (همرررران ،)111 :حوصلزسرررروز (همرررران،)1 :

نمونررررزهای ديگررررر :پسرررر
فرا شويررده (همرران ،)131 :ادباسرراس (همرران ،)111 :جگرشررمین (همرران،)118 :
جگرآشررراب (همررران ،)811 :يربررردهانگیز (همررران ،)131 :يربرررده یز (همررران،)111 :
ور فريررررب (همرررران ،)111 :هاروتفريررررب (همرررران ،)811 :کج ررررراب (همرررران،)811 :
س
بگان (همان ،)111 :نوآشنا (همان ،)111 :درازنفا (همان)111 :

پ )8-3-تركی های ن
از ويژگيهررای یشررنگیر سررخ فیزرري کررز شررعر او را حرران و هرروايي ويررژه
يبخشررد ،ترکیبهررای اضررافي و وصررفي تررازه ،یررانانگیز و تی رر برانگیز اسرر کررز
بیشتر استعاری يا تشبیهياند و تصويرهای نو پیش یشن واننده يگذرانند:
وه یررز دراز کررردهای سلسررلز هنرروز را

دور جهرران تمرراب شررد ويررده هنرروز همننرران

(همان)131 :

پا بینرران شرررر و کجن ررران دود برررنررد

حس هررجرا کرز شرود جمرهگرردان نگراه

(همان)811 :

در ديار لمزه بهرر جرانفروشران نگراه

از ص

ژگان دو جانب رسرتز در برازار برود
(همان)811 :

نمونررزهای ديگررر :پررایدغز يررادن آب و گر (همرران ،)133 :تیر تغافر (همرران،)813 :
نده راهتراب (همران ،)131 :دشرنز اضرطراب (همانجرا) ،دکاننرز هر ر زيرد (همران:
 ،)111رازگويي نگرز (همران ،)118 :شرورش جنرون (همران ،)111 :شروش جهانپیمرا (همران:
 ،)131شرروش نگررزدوز (همرران ،)118 :کویررزگاه بررف (همرران ،)111 :گلگشر هترراب (همرران:
 ،)113اهترراب یرران (همرران ،)118 :نگررز يربدهسرراز (همرران ،)188 :نرروگرررفترراران يش ر
(همان)181 :

پ )2-3-تركیبات زنجیرهای
نرروآوری ديگررر فیزرري پيآوریهررای زنجیرررهای بزصررورت تتررابع اضررافات اس ر
کز گونرز گسرترشيافتزای از ترکیبرات اضرافي اسر  .اي گونرز پيآوریهرای زنجیررهای
هررن وسرریحي سررخ را بسرریار دننشرری يسررازد و هررن ز ینررز ايجرراز کررفب را فررراهن
ينمايد .افرزون برر اير  ،اننرد ترکیبهرای اضرافي دوپايرزای عمرو ً برا تصرويرهای
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شايرانز نیرز همرراه اسر  .اي گونرز ترکیبرات «برز ايتبرار هننشریني را کلمرات در
زنجیره گفتار يعني بز هرن ريخرت رانواده ریدوف کلمرات و ايجراد شربكز ترازه ادفرا
کز احیانراً برا نرويي ابهراب عنرايي ( عنراگريزی) نیرز برز همرراه اسر  ،در شرعر سربک
هنرردی لمرروض و ابهرراب درنر آفري بررز بررار آورده اسر ( ».حس پورآ شررتي)11 :1831 ،
نمونزها:
ترررد ررالررانِ شررمینِ نفحرراتِ لكرروت

شرررب بررادا کررز سررر زد ر

عنبررر گیرنررد
(فیزي)11 :1811 ،

ا سرو ترز شعشرعز بررش یرادین

رراکسررتریِ گلخ ر ِ سررودایِ حررادین
(همان)111 :

واد رزِ نح رشِ جماد ر سررادهدوحررانِ ابررد

يرراشرر ِ طرراشِ بلنرردت نحشبنرردانِ ازن
(همان)181 :

پ )4-اصطالحات ادبی
بهرهگیررری شررايران از اصررطفحات يلمرري در همررز سرربکها بررز فراوانرري ديررده
يشود ،ا ا آننرز سربک هنردی را از اير ديردگاه تمرايز يسرازد ،جرز بهرهگیرری از
اصررطفحات نجررو ي ،فلسررفي ،يرفرراني و ...کررز در همررز سرربکها هس ر  ،بهرهگیررری
گسترده از اصطفحات ادبري در شرعر و شرايری اسر و اير جرزء يكري از پیا ردهای
توجررز بسرریار آنرران بررز زررمونآفريني ،نكتررزپردازی و نیررز توجررز بررز ررود شررعر و
شررايری اس ر  « .زمونسررازی بررا اصررطفحات ادبرري و فرراهین و ادفررا ربرروط بررز
قلمرررو شررعر و ادب بیررانگر اي ر واقعی ر اس ر کررز اه ر سررخ  ،بیشازحررد دلدلررز
شررايری داشررتزاند و بررز شررعر و شررايری يانديشرریدهاند( ».فترروحي)111-111 :1831 ،
فیزرري نیررز در سررخ ررويش بررزوفور از ايرر اصررطفحات و واژگرران برررای لرر
زمون و تصوير استفاده کرده اس .
بز نكترز نمكری کرز قلرن بررون ريرزب

رسررد دوات رررا ديرروی نمكرردانرري
(فیزي)111 :1811 ،

رشررتز عنرري برراريكررن ز بررا رنگرری فترراد

يتوان ديوان فیزري را برز آن شریرازه بسر
(همان)183 :

□ 111
فیزي راسر

پژوهشهای نقد ادبی و سبکشناسی ،سال دهم ،شمارة ( ،4پیدرپی  )38زمستان 8338

نكترز رنگری برز نرو کلرک

یون آتشری گلري کرز سرر از رار يزنرد
(همان)811 :

پررارهای ديگررر از ايرر واژههررا و اصررطفحات ادبرري :د ونشررر (همرران ،)111 :ادای
کررفب (همرران ،)181 :بیرراض و سرروده (همرران ،)111 :تلمررین (همرران ،)131 :شررعر تررر (همرران:
 111و  ،)113طرررز ادا (همرران ،)881 :طرررز دنآويررز (همرران ،)111 :طلررع رنگرری (همرران:
 111و  ،)811عنرري تررر (همرران ،)118 :عنرري دنفررروز (همرران ،)131 :عنرري رنگرری (همرران:
 183و )131

برررزطورکلي يتررروان گفررر باريرررکبیني و دقیحزسرررنجي کرررز جرررزو افكرررار
فارسيگويان هند اس  ،در اشعار فیزي فراوان ديده يشود.

پ )5 -استعارههای فعلی
يكرري از شررگردهای بیرراني شررعرای سرربک هنرردی درهررن ريخررت شرربكز رریدوف
کلمررات در زنجیررره گفتررار اسرر  .ازجملررز ايرر آشررناييزداييهررا و هنجارشرركنيها
آوردن فع هررايي اسر کررز از هنجررار طبیعرري و نطحرري زبرران ررار ،اسر  .بررز تعبیررر
ديگررر ،ايررراد افعرران در زنجیررره کررفب بزگونررزای اسرر کررز بررزطور طبیعرري ینرری
هننش رینيای صررورت نميگیرررد .اي ر شررگرد ررا در زبرران بفل ر و کتررب بیرراني
همان اس کز «استعاره تبعیرز» نا یرده شرده اسر  .کراربرد فعر در اير شرگرد بیراني
بزگونزا ی اس کرز از د در عنرايي قا وسري رود رار ،شرده ،فهروب نا تعرارف و
جازی ييابد .همری لرابر و ترازگي اسر کرز سربب شرده ،بعزري سررايندگان برز
آن اقبان ويژهای داشرتز باشرند .برز ايتحراد ؤدر کتراب طررز ترازه «اودری برار يرفري
شیرازی اي شرگرد را برزينوان يرک شا صرز سربكي یشرمگیر در لزنهرای رود برز
کار گرفتز اسر ( ».حس پورآ شرتي )111 :1831 ،ا را ححیحر اير اسر کرز فیزري نیرز
کررز بررا يرفرري نشس ر وبر اس ر داشررتز ،بسرریاری از لزنهررای ررود را برردي شررگرد
آراستز اس .
شب کز در آتش جگر ترا برز کمرر نشسرتزاب

از ژه شعلز ییدهاب پرردگیران رواب را
(فیزي)131 :1811 ،

ستانز سوی

نگهري کران لزادرز ريخر

پنداشتن بز هرر بر

روين پیادرز ريخر
(همان)181 :
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طرراووس نرردار کررز آتررشزده بررادین
(همان)111 :

در سرودههای فیزري «ريخرت » « ،یزيردن» و «شكسرت » جرزء افعرادي هسرتند کرز
با بسا د با در ینی بافتي بز کار رفتزاند .نمونزها:
نررده ريخررت (همرران ،)38 :نكتررز ريخررت (پربسررا د) ،نغمررز ريخررت دررززار ريخررت
(همان ،)181 :نگرز ريخرت فسرون ريخرت جنرون ريخرت قصرز ريخرت (همران ،)181 :درد
فرروريخت صرايحز فررروريخت (همران ،)181 :نرده شكسررت (همران ،)131 :رنر شكسررت
(همرران ،)118 :هنگا ررز شكسررت (همرران 133 :و  ،)111عرکررز شكسررت (همرران 811 :و ،)111
هنگا ررز فرویی ردن (همرران ،)113 :دکرران ییرردن (همرران ،)111 :درد یزيرردن (همرران ،)811 :آه
یزيرردن (همرران ،)113 :نادررز یزيرردن (همرران ،)133 :افسررون یزيرردن (همرران ،)111 :ررواب
سررو ت (همرران ،)111 :نفررا سررو ت (همرران ،)818 :نادررز سررو ت (همرران ،)181 :شرروش
سو ت (همان ،)181 :يشوه فرو ت (همان ،)113 :نگاه دزديدن (همان)113 :
در شررعر فیزرري کررن نیس ر لزنهررايي کررز در آن اسررتعارههای فعلرري از رهگررذر
ردي ر ل ر شرردهاند .اي ر فرآينررد یررادي جلرروه یشررننوازی بررز شررعر او داده اس ر .
«استعاره در فع بز زبران یرزش يبخشرد و سربک را پويرا و ادرا را ترازه ريکنرد
بررزويررژه اينكررز افعرران حرکترري در ردي هررای فعلرري واقررع شرروند( ».فتروحي)131 :1831 ،
نمونزها:
يش ر آ ررد و در ديررده ررا نررور فروريخ ر

در سرررینز نكرررر شرررب ديجرررور فروريخررر

لررن رفر کررز ررون جگررر از سررینز بكرراود

صررد نشررتر ادمرراس ز نرراسررور فروريخرر

ررا کشررتز آن تررر کررز در گررردش یشررمي

از هررر ررژه صررد دشررنز و سرراطور فروريخ ر
(همان)181 :

یررز شررد کررز یشررمز ورشررید زرد ي یررزد

ز صرربن يرریش نفرراهررای سرررد ي یررزد

برررز درد سرررازد و از نرررادرررز درررب فروبنررردد

گرررر ددررري کرررز ازو روش درد ي یرررزد

جلترررري دارنررررد

گررر ز ررا شررهید تررو گرررد ي یررزد

فتررررادگرررران ره يشرررر

(همان)81 :

پ )6-تشخیص
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گریز تشخی در تماب ادوار فارسي نمونرز دارد ،ا را برز جهر بسرا د افرزونترر آن
در سبک هندی ،از ويژگيهای يمرو ي اير سربک برز حسراب ريآيرد و بنرا برز فزرای
شعریِ هرر شراير ،دارای لمروض و پینیردگي بیشرتری اسر  .يكري از گونرزهرای صرور
یران در شرعر ،تصررفي اسر کرز رهر شراير در اشریاء و در يناصرر بيجران طبیعر
يکند و از رهگذر نیروی تخیر رويش بردانها حرکر و جنربش ريبخشرد و درنتیجرز
هنگا يکز از درينز یشن او بز طبیعر و اشریاء رينگررين ،همرزییز در برابرر را سرشرار
از زنردگي و حرکر و حیرات اسر ( .شرفیعيکردکني )111 :1838 ،تشرخی های بزکاررفترز
در اشعار فیزي نیرز از وضروح نسربي بر وردارنرد و هرگرز لمروض و پینیردگي نردارد و
کمترر يتروان تشرخی های تجريردی و پینیرده در شرعر او يافر و اکثرر تشرخی ها در
سرودههای وی ،اسناد جازی اس .
رون يهد ببینیرد کرز برر بسرتر رون

فتنررز ينادررد از آيرری سررتنکاره ررا
(فیزي)111 :1811 ،

دبريز باد سرالرر را کانردرير بهرار

دريرروزه يکنررد یم ر از رن ر

و برروی ررا
(همان)111 :

سررر شرروريده کررفه رررد افكنررده بررز راه

دن ديرروانررز گررريبرران صرربوری زده یررا
(همان)113 :

پ )7-تشبیه
تشرربیز بررزينوان يكرري از فنررون و ابزارهررای بیرراني و يكرري از يناصررر اصررلي در
تصويرسررازی ،پايررز شررك گیری بسرریاری از اشررعار سرررايندگان اسرر  .صوصرری
متاز فیزري در اسرتعمان صرف اسرتعاره و تشربیز نمايران اسر و در تصرويرآفرينيها
و بیرران افكررار و انديشررزهررای ررود اننررد ديگررر شررايران سرربک هنرردی تشرربیهات و
استعارات لريرب فرراوان برز کرار بررده اسر ( .يبدادسربحان )81 :1811 ،اينرک گونرزهای
ختل تشبیز در ديوان فیزي را يکاوين:

پ )8-7-تشبیه بلی اضافی
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بررز طور فصررز بايررد گف ر کررز بررزکارگیری تشرربیهات فشرررده و اضررافي در اشررعار
فیزرري بسررا د بررا يي داشررتز و اي ر گونررز ترکیبررات در حرروزه نرروآوری و یررانپررردازی
برجستگي ا سبكي در اشعار او بز شمار يرود.
برررجرریا ا یررد در نشرراط اسرر

بهرررراب هرررراس در وبررران اسررر

طرراووس ررراد رروش ررراب اس ر

ينحررای هرروس گشررادهبرران اسرر
کررز نررايررژه کلكر

فیزي برز ددر نرازب اسررار دن تروسر اير

(فیزي)131 :1811 ،
جاويررد فروري رزد
(همان)111 :

یز و کمی باده را گرب کر ای جروان کرز ر

ابل صبن و شراب را در ترک و تراز يرافتن
(همان)183 :

نمونررزهای ديگررر :کشررتي صرربر (همرران ،)131 :صرصررر هجررر (همرران ،)131 :قصررر
آرزو ،کسرروت يافی ر  ،تررذرو هرروس (همرران ،)111 :صرروفي يح ر  ،قافلررز نسررین (همرران:
 ،)118یررراغ آرزو (همرران ،)111 :نخرر آرزو (همرران ،)111 :بالنررز نررده (همرران،)111 :
ررو ،لبغررب (همرران ،)111 :شبسررتان تجلرري (همرران ،)111 :سرراح ررراد و گرررداب آرزو
(همان ،)113 :شاهباز نگراه (همران ،)131 :گلردسرتز کررشرمز (همران ،)138 :شراهبراز لمرزه
(همرران ،)131 :رراربسرر نرراا یرردی (همرران ،)818 :شررعلز ادرا (همرران ،)818 :تررذرو دن
(همرران ،)811 :کمنررد آه (همرران ،)811 :افعرري لررن ،گريرروه آز (همرران ،)111 :ترررنج هرروس
(همان)111 :

پ )2-7-تشبیه مضمر
تصوير

و ران ترو هرر گرز کرز واسرتن

آ یخررتن بررز ينبررر تررر شررک نرراب را
(همان)131 :

و ان با گونزای تشبیز پنهان بز ينبر و شک انند شده اس .
در گريز شردب برر سرر کروی ترو شرب لرن

از ديررده ررود آب زدب ررا حرررب را
(همان)111 :

کوی عشوش بز ا حرب تشبیز شده اس .
دگر ای فرشتزصرورت ر

رود ز را وشران

کز بز روی نیکبختان در لرد براز براشرد
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(همان)818 :

تشبیز پوشیده درِ لد بز ر

عشوش.

پ )3-7-تشبیه مرك
از ديگررر يرروا لي کررز باير زيبررايي و دطافر شررعر فیزرري شررده ،تشرربیز رکررب
اس  .فیزي از ترکیب و اجتما یند ییز هییتي جداگانز ا ا بديع و نو يآفريند.
رراننررد فحیررران کررز بیررابنررد درب را

دارنررد نهرران داغ تررو جررانودن سرركی

(همان)111 :

آين ز لمر گريرزکنران سروی ترو هرر شرب

انند سرافرر کرز رود راه برز کروکرب
(همان)113 :

يكررا ر تررو در ددررن ای نوبهررار حسرر

باشد یرو آفتراب کرز طرادرع شرود ز حروت
(همان)131 :

بر سر هرر شرا جلروهگر شرده گ هرا

کرررده یررو طفررفن بررز اسررب یرروب سررواری
(همان)111 :

پ )8-حسآمیزی
«تعبیری اس کز حاصر آن از آ یخترزشردن دو حرا برز يكرديگر يرا جانشریني
آنها برر دهرد .در ادبیرات دورههرای ختلر بسرا د اسرتفاده از اير آرايرز تفراوت
اس  .در دورههای نخستی بسریار کرن و بزنردرت ريتروان يافر و در شرعر دوره بعرد
از غون افزايش رييابرد( ».شرفیعيکردکني )11 :1811 ،اير شرگرد اسرتعاری کرز ويژگري
شررتر شررعر ايرر سرربک اسرر  ،در شررعر سرررايندگان شررا ز هندوسررتان حزررور
یشنگیرترری دارد .در شرعر فیزري ،حاآ یرزی برجسرتگي اصري دارد و همرراه برا
نويي الراش بديع اس  .اي شگرد ادبري همرراه برا الرراش هنرری رنر اصرلي تصراوير
شعری فیزي را تشكی يدهد و بیشتر تصراوير او برر پايرز اير شرگرد ادبري بنرا شرده
اس :
ررون سرریاه يیكررد ا شررب ز نادررزاب

برريدرد را یرران کررز شررک از کفدررز ريخ ر
(فیزي)181 :1811 ،

کداب گ بشكف و یز رغ نرادرز کشرید

کز جان بز یشن دويد و ن رر برز گروش آ رد
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(همان)881 :

جرررب بررر دود دن سررو تررزاب بنهررادنررد

کز یرا نرادرز ر اي همرز سرنجابري برود
(همان)811 :

راب نغمرز آن طرربرن کرز از کر او

یي برز گروش ر از کراسرز ربراب یكیرد
(همان)811 :

از نادررز ررون یكیرردن ،بررز یشررن دويرردن جرران و بررز گرروش آ رردن ن ررر ،نادررز
سررنجابي ( اکسررتری) ،رري از کاسررز ربرراب بررز گرروش یكیرردن ،ترکیبررات و فرراهیمي
اس کز از آ یخترز شردن دو يرا ینرد حرا در يكرديگر حاصر شرده کرز يرفوه برر
الراش و ابهراب هنرری ،درذت زيباشناسري نیرز ايجراد کررده اسر  .همننری ترکیبراتي از
قبیرر نفحررز درد (همرران ،)118 :نگرراه نمكرری (همرران ،)113 :یشررن سررخ ناشررنو (همرران:
 ،)111نگاه آتشی (همان )111 :از اي دس اند.

نتیجهگیری
شرعر فیزرري در جايگرراهي از تحررون شررعر فارسري ايسررتاده اسر کررز بسرریاری از
يناصر و شا صرزهای سربک هنردی کرز بعردها روا ،يراب ييابرد و ويژگري شرتر
شعر سبک هنردی يشرود ،در شرعر او حزرور سبکشناسري يافترز اسر  .هرینرد کرز
فیزي در شریوه بیران و سربک سخ سررايي تحر تریییر حرافچ بروده ،ودري لرزدش از
ابتكررار و نرروآوری ررادي نیسرر  .شرریوه وی در قصیدهسرررايي حرردی یانررز قررد ا و
تی ري قرار دارد بدي عنري کرز در يری اقتفرای قرد ا ،از حیر افكرار و طادرب و
زررا ی گرراه بررز تازگيهررايي در آنهررا بر ي ررورين .شرریوه بیرران وی در قصرریده بررز
اقرراني نزديررک و ینررد قصرریده بررز اسررتحبان و پیررروی از سخ سررا ر شررروان سررروده
اس  .بسیاری از ويژگيهايي کرز بررای سربک شخصري فیزري برشرمرده شرد ،از قبیر
اسررتفاده از زبرران کویررز ،زررمونآفريني ،ترکیبسررازی ،اسررتعارهگرايي ،عنيگرايرري
و ...در شعر دورههرای قبر بيسرابحز نیسر  ،ا را اجتمرا آنهرا و الرراش و افرراط در
کرراربرد آنهررا ويژگرري ررا شررعر فیزرري اسرر کررز همرری تررراکن ،شررعر او را از
دورههای ديگر تا حدی تمايز يکند.
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.18
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اوحرردی بلیرراني ،تحيادرردي حمررد برر حمررد )1831( .عرفاتالعاشووقی و عرصوواتالعارفی .
تصحین ربینا صاحبكاری .آ نرز فخراحمرد برا ن رارت يلمري حمرد قهر ران .تهرران :یرراد
كتوب .کتابخانز ،وزه و رکز اسناد جلا شورای اسف ي.
آزاد بلگرا رري ،یررر لف علرري ،)1818( ،تووذكره سوورو آزاد (تحريررر نهررايي) ،تصررحین یرهاشررن
حدد ،تهران :سفیر اردهان.
بررردائوني ،يبررردادحادر بررر لوکشررراه )1831( .منتخووو الت اریخ .جلرررد  .8تصرررحین ودررروی
احمديلي .بز کوشرش و حد رز و اضرافات توفیر هرر سربحاني .تهرران :انجمر آیرار و فرا ر
فرهنگي.
حررافچ ،شررمااددي حمررد )1831( .دیوو ان .حد ررز ،ويراسرر  ،پردا رر ررت  ،گررزينش و
گزارش نسخزبدنها ،سید حمد راستگو .تهران :ني.
حجتررري )1831( .دانوووشناموووه ادب فارسوووی ،ادب فارسوووی در شوووبهعاره هنووود ،پاکسرررتان،
بنگفدش ،جلد یهرارب .بخرش سروب( .رير فیزري دکنري) برز سرپرسرتي حسر انوشرز .تهرران:
وزارت فرهن و ارشاد اسف ى.
حس ر پور آ شررتي ،حسرری  ،)1831( .بوورز تووازه ،سووبکشناسووی غووزل سووبک هنوودی .تهررران:
سخ .
اقاني ،بدي ب يلري )1833( .دیو ان افضو الدی بودی بو علوی نجوار تاعوانی شوروانی .برا حابلرز
قديميتري نسش ،تصحین و حد ز و تعلیحات ضیاءاددي سجادی .تهران :زوار .یاپ نهن.
رازی ،ا ی احمد (بيتا) هف اقلین .با تصحین و تعلی جواد فاض  .تهران :يلمي.
شبلي نعمراني ،حمرد )1813( .شوعرالعجم یوا تواریخ شوعرا و ادبیوات ایوران .8 ، .ترجمرز سرید
حمدتحي فخر دايي گیفني .تهران :دنیای کتاب .یاپ سوب.
شررفیعيکرردکني ،حمدرضررا )1811( .شوواعر آینووهها ،بررسرري ختصررات سرربک هنرردی و شررعر
بیدن .تهران :نگاه.
ررررررررررررررررررررر )1838( .ص ر تیال در شعر فارسی .تهران :آگاه .یاپ نهن.
صررفا ،ربررینا  )1811( .توواریخ ادبیووات در ایووران .1 ، .بخررش دوب .تهررران :فررردوس .یرراپ
یهارب.
يبدادسبحان )1811( .فیضی و شعر او .تهران :انتشارات جلز يغما.
يلينحي کمرهای 1881( ،ش) دیو ان .دسر نويا کتابخانرز جلرا شرورای اسرف ي برز شرماره
 .1133کاتب :لفبيلي تبريزی.
فتوحي ،حمود )1831( .نقد تیال ،بررسي ديدگاههای نحد ادبي در سبک هندی .تهران :روزگار.
رررررررررررررررررر )1831( .دانشوونامه زبووان و ادب فارسووی در شووبهعاره .8 ، .زيررر ن ررر
فرهنگستان زبان و ادب فارسي .تهران :فرهنگستان زبان و ادب فارسي.
فیزرري فیاضرري ،ابرروادفی برر بررار  1113( .ب 1811 .ش) كلیووات فیضووی ،مشووتم بوور عصوواید و
غزلیووات و مطووالع .1 ، .تصررحین ای دی ارشررد زيررر ن ررر سررید وزيررر ادحسرر يابرردی .هررور :اداره
تححیحات پاکستان.
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 .13ررررررررررررررررررررررررررر )1811( .دی و ان فیضووی ،بزرگتووری شوواعر سووده دهووم سوورزمی
هند .با تصحین و تححی ای .دی ارشد ،با حد ز و حابلز حسی آهي ،تهران :فرولي.
 .11نوشاهي ،يارف )1811( .كتوابشناسوی آثوار فارسوی چواپ شوده در شوبهعاره (هنرد ،پاکسرتان،
بنگفدش) تهران :رکز پژوهشي یراد كتوب.
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راستگو ،سرید حمرد ،رسراد پناهي ،حمرد صرطفي« )1813( .بررسوی و تحلیو و نقود چواپ
دی ان فیضوی فیاضوی» .جلرز رت شناسري ادب فارسري ،دوره .11شرماره .1شرماره پیراپي .83
ص .31-18
رسرراد پنرراهي ،حمررد صررطفي و همكرراران« )1813( .فیضووی فیاضووی و غووزل غنووایی وی»،
پژوهشنا ز ادب لنايي .دوره  .11شماره  .81ص .11-31
شرركفتز ،صررغری بررانو« )1831( .پژوهشووی در افكووار و اندیشووههای فیضووی ،برجسووتهتووری
فارسوویگ ی دوره تیم ریووان شووبهعاره» .فصررلنا ز دانررش .رکررز تححیحررات فارسرري ايررران و
پاکستان .پايیز .شماره  .111ص .33-11

□ 111

پژوهشهای نقد ادبی و سبکشناسی ،سال دهم ،شمارة ( ،4پیدرپی  )38زمستان 8338

