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A study of the stylistic features of the system of Yousef and Zulaikha Fakheri Fasaei Looking at his other works 
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The purpose of this article and its main 
question is to study the stylistic features of the poem "Merat Al-Mahboob" or 
Yousef and Zulaikha Fakheri Fasaei. Considering the poet's influence on 
theological teachings and the use of interpretations and religious aspects of the 
work, this work can be considered first influenced by the Qur'an and then the 
narrations, Torah and followers of the previous poems of Yusuf and Zulaikha 
such as Ferdowsi, Jami, Khavari Shirazi, and Azar Bigdeli. In this article, the 
stylistic features of the work in linguistic aspects, including the three levels of 
"lexical, phonetic and syntactic" as well as the literary and intellectual level are 
examined and its proximity to the style of the return period and the 
intermediate period (constitutionalism) is examined. . Also, the stylistic 
features of the poet, which are specific to him, are considered and the local 
language of the poet is also mentioned.
METHODOLOGY: This research has been done with library studies, filing and 
using analytical-descriptive method.
FINDINGS: Fakheri's style of expression in his poems is influenced by the period 
of return and his language has an acceptable stability. His order is not devoid 
of the simplicity of the language of the constitutional period (intermediate), 
and colloquial words are also seen in it.
CONCLUSION: Fakheri has a personal style, the poet is very interested in some 
words and repeats them regularly. Has created him among these poets. In 
general, Fakheri style is a combination of the style of the period of literary 
return and the period of constitutionalism (intermediate) and his language has 
the antiquity of Khorasani style and at the same time simplicity and mentality 
and slang words.
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 شناسی نظم و نثر فارسینشریه علمی سبک

 )بهار ادب(

 

 مقاله پژوهشی
 به دیگر آثارش با نگاهی یوسف و زلیخای فاخری فسایی ۀمنظوم شناسیبررسی ویژگیهای سبک

 
 رستمی، سمیرا *محسن ساجدی راد، دارمحمدباقر دانش

 دروه زبان و ادبیات فارسی، واحد فسا، دانشگاه آزاد اسالمی، فسا، ایران.
 

 

 چکیده:
 شناسیبررسی ویژدیهای سبکو سؤال اصلی آن، هدف از این مقاله  زمینه:هدف و 

با توجه به  .یوسف و زلیخای فاخری فسایی استیا « المحبوبمرآت» جمنظوم

وان تمی ،های مذهبی اثرتعلیمات حوزوی و استفاده از تفاسیر و جنبهز تأثیرپذیری شاعر ا

وسف ی سرایان پیشینِتورات و پیرو منظومه ،تاین اثر را ابتدا متأثر از قرآن و س س روایا

 ،در این مقاله. آذر بیگدلی دانست و ،خاوری شیرازی ،جامی ،و زلیخا مانند فردوسی

 «آوایی و نحوی، لغوی»سه سطح  شامل ،های زبانیویژدیهای سبکی اثر مذكور در جنبه

 ۀو همچنین سطح ادبی و فکری مورد بررسی قرار درفته و نزدیکی آن به سبک دور

 ایههمچنین ویژدی .مورد موشکافی قرار میگیرد واسط )مشروطیت( حد ۀدور بازدشت و

مورد توجه قرار درفته و به زبان محلی شاعر  ،كه مختص به خود او میباشد سبکی شاعر

 میشود. نیز اشاره

و استفاده از روش برداری فیش ،ایكتابخانهمطالعات  ابپژوهش این  روش مطالعه:

 تحلیلی ی توصیفی انجام شده است.

 از و زبان او بوده بازدشت ۀر از دورثّأاش متبیان فاخری در منظومه ۀشیو ها:یافته

 )حد واسط(، مشروطیت ۀساددی زبان دور از نظم او. دار استراستواری موردقبولی برخو

 .ای نیز در آن دیده میشودكلمات محاوره نیست وبهره بی

 زیادی جدارای سبکی شخصی است، شاعر به بعضی كلمات عالقفاخری  گیری:نتیجه

ات آی زلیخا، زبانی مملو از بین سراینددان یوسف و در تکرار میکند، اًآنها را مرتب دارد و

 ،خود سبک جدیدیكه  و نکات تفسیری و پندواندرز دارد عربیو كلمات روایات  و

. بطور كلی سبک فاخری تلفیقی آورده است مختص به او را در بین این شاعران پدید

از سبک دورۀ بازدشت ادبی و دورۀ مشروطیت )حد واسط( بوده و زبان او از كهنگی 

 سبک خراسانی و همزمان ساددی و روانی و كلمات عامیانه برخوردار است.

  

 4344مرداد  65تاریخ دریافت:    

 4344شهریور  65:  داوری تاریخ   

 4344مهر  45: اصالح تاریخ   

 4344آبان  65: پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی كلمات 

 فاخری فسایی،  یوسف و زلیخا،

 ،المحبوبمرآت شناسی،سبک

 آیینج یوسفی.
 

 :مسئول نویسنده * 

    M.sajedirad@iaufasa.ac.ir

  53335665 (74 49)+  
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  مقدمه

اییهای با نمایش زیب ،قرآن نیز كه جزئی از كالم حق هستند  هایفیض ربوبی است و داستان داهقرآن مظهر و تکیه

 روردین:ف شناسی هنری در داستانهای قرآن،)زیبایی دریافت زیباییها كمک میکنند در آدمی را حقیقی و راستین،

هریک با زبان و بیان خای  ت وبوده اس داستان یوسف و زلیخا همواره موردتوجه نویسنددان و شاعران(. 44ی 

. فاخری فسایی نیز یکی از شعرای خود در این عرصه زورآزمایی كرده و دوی سبقت را از دیگری ربوده است

نظومج م را به این داستان زیبا اختصای داده است.« یوسفی نجالمحبوب یا آییمرآت» منظومج زبان است كهفارسی

فارسی است كه تاكنون در محافل علمی و ادبی مطرح نبوده و شناخت ای از ادب آیینج یوسفی فاخری، دنجینه

یهای ویژد این است كهاین تحقیق  سؤال اصلی بیشتر آن بعنوان خدمتی به ادبیات این مرزوبوم ضروری است.

 ۀحد زیادی پیرو سبک دور فاخری تاچیست؟ بنظر میرسد المحبوب فاخری فسایی مرآت جشناسی منظومسبک

 .مشروطیت است حد واسط یا، ی و بعد از آنبازدشت ادب

 

 سابقۀ پژوهش

 باره میباشد.تحقیق دراین اولین نوشته قرار نگرفته است و این مورد تحقیق شناسی،سبک كتاب از نظر اینكنون  تا

آیینج  و بار دوم بصورت دزیده در كتابی با عنوان 4341آنچه انجام شده یک بار چاپ این اثر بصورت كامل در سال
 بوده است.4345در سال  فاخری

 

 بحث و بررسی

 فسایی زندگی فاخریشرحی از 

ای خانواده در، ش( متولد شهرستان فسا از توابع استان فارس.هی 4314-4645شیخ محمدجعفر فاخری فسایی ) 

 او دارای حدود بیست اثر است .اندروحانی بوده ،تا پنج نسل كه خود برشمرده ،اجدادشو  است مذهبی و روحانی

محذوف )فاعالتن  رمل مسدس بحر در و مثنوی قالب در یتب 3555در  «المحبوبمرآت» اثرش و مهمترین

است. منصور رستگار فسایی  رسیده به چاپ 4341، در سال خط زیبای شاعرا همان بو  هسروده شد فاعالتن فاعلن(

 ای از بااحساسترینهای او نمونهسرایی توانا بود. نوحهتاریخ و نوحهماده، در غزل، مثنوی، قصیده دربارۀ او میگوید

 و تشدر زمان حیا او اثر كوچک هشت(. 4-4نمونج این نوع شعر است )مقدمج آیینج یوسفی، رستگار فسایی: صص

چاپ 4345در سال  فاخری جآیینقالب یک مجموعه به نام  درآثار قبلی  همراه با بعضی ازاو  نشدۀمج چاپپنج منظو

 .شده است

 

 المحبوب( فاخری فسایییوسف و زلیخای )مرآت ۀشناسی منظومسبک

واسط  سبک حدو اواسط قرن دوازدهم تا پایان قرن سیزدهم  ،بازدشت ۀسبک دور»بندی شمیسا با عنایت به طبقه

با توجه به . بنابراین (43ی شمیسا: شناسی شعر،اول قرن چهاردهم میباشد )سبک جنیم ،یا دوران مشروطیت

« تبازدش ۀدور»سبکی بینابین او سبک  شمسی وفات یافته، 4314و در شمسی متولد شده  4645اینکه فاخری در

دوران  در ،دوران بازدشت و سالهای بعدی اول عمر فاخری در جچون ده است. «حد واسط یا دوران مشروطیت»و 

 ،ه استمتأثر بوددو دوره  وصیات شعری هراز خص طبعاً ،حد واسط یا مشروطیت قرار میگیرد
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كنون همه از سر تقلید یکسره بر  تا» ، اظهارنظرهای زیادی شده است، شمیسا میگوید:بازدشت ۀشعر دور ۀدربار

 جی پیشبه مقتضا پرده بگویم برای كسانی چون من كه به ادب كهن ایرانبی ،اندبازدشت خط رد كشیده ۀشعر دور

میسا: ش شناسی شعر،)سبک «باشد دوربه تحسینهای قلبی  نثار تواند از جاذبه ویشعر بازدشت نم ،خود مأنوسند

 شعر فاخری نیز دارای خصوصیاتی است كه نمیتواند از تحسینهای قلبی به دور باشد: . به نظر نگارنده،(334ی

 جا اشمنظومه در را كلمات ایننسته توا ساده و روان دارد، با وجود استفاده از كلمات عربی زیاد، و زبانی شیرین

احادیث  خواننده باا پدید آورده است و زلیخ یوسف و جسبکی نو در منظوم بطوریکه به زیبایی آن افزوده و، بیندازد

 او دارای سبک خای خود است كه در شاعرانشاید بتوان دفت  تفسیری در آن آشنا میشود. هایجنبهو  روایات و

های شانهكه ن عراقی( )سبک خراسانی و درعین استفاده از زبان فاخر و استوار ؛ اوكمتر دیده میشود وزلیخاسرایوسف

 دورۀ بازدشت است، از ساددی زبان دورۀ مشروطیت نیز بهره میجوید.

 

 بررسی سطح فکری اثر

  مینماید:به سخن  شروع عالیی تبا توحید حضرت بار فاخریالف( دین و مذهب: 

 آفییرییینصییییورت خییوب ای خییدا ای 

 ای نییگییاران سییییاخییتییه از آب و دییل  

 یییوسییییفییی آری بییه از مییاه فییلییک   

 

بوب                ح م تو  بوب و  ح م تو  ین   ای  فر  آ

 زان زده عشیییییاق را آتییش بییه دل 

ملییک             تییا جز  نبییاشیییید  ین  ینیید ا گو  ب

 (47ی المحبوب:)مرآت                      

 می ردازد: )ع( مرتضیامام راستین علی  نعت و س س به ستایش پیامبر درامی اسالم )ی(

ین               ل مرسیییی بیییاء و  ن مع ا ج مع   شیییی

 اهییل صییییفییا  جخییاتییم و سییییرحییلییقیی 

 صییییید هییزاران از درود و آفییرییین  

 آن اول امیییام راسیییییتییییییین ۀوییییژ

 پییادشییییاه مسیییینیید حییکییم و قضییییا  

 

 لییوالک و عییقییل اولییییین    جخییواجیی  

مد مصیییطفی      مد مح  )ی(حضیییرت اح

 بییر وی و بییر آل پییاک طییاهییرییین   

 آن كییه دارد دسییییت حق در آسیییتین    

 مییرتضییییییشیییییوهییر زهییرا عییلییی   

 (49ی: )همان                                

 و آنگاه به مذهب جعفری خود اشاره میکند: 

 فییخییر مییا شیییید بییر بشییییر  هللَحییمییدُ

 
 عشییییراثیینییی جشیییییییعیی  بییودن مییا 

 (44ی: )همان                                  

مانند  ،خود ججای منظومجایدر ، سخنران و منبری است و روحانیدر كسوت ازآنجاكه ب( شغل وپیشه: فاخری 

 واعظ خواننده را نصیحت میکند:یک 

 الییحییذر ،ارزییین نییفییس امیی   ،الییحییذر

 نفسییت از هر دشییمنی دشییمنتر اسییت   

یر         ج ن تو ز گی     ، كن  ن ین عییدوی خییا  ا

 

 الییحییذر ،ارزییین نییفییس مییکییّ  ،الییحییذر 

فتیی       د كالم از  ین  بر اسییییت         جا م غ ی  پ

 بسییییی دیییوانییگییی ، ورنییه بیینییمییاییید 

 (16ی : همان)                              

وهوای عرفانی دیده داهی حالآورده، داستان  از كه بعد از هر قسمت دریز ویکبیست در ج( حال وهوای عرفانی:

 :میشود
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 ای خییدا تییفییریییقییهییا را جییمییع كیین  

 
پروانییه      كن    متصییییل  مع   هییا بییا شیییی

 (447)همان: ی                                

 مؤمنییا، حق عییاشیییق نجوای توسییییت        

 
 و هم غوغییای توسییییت    عییاشیییق نجوا     

 (474)همان: ی                                

 نآ خستگی و تنوع بیشتر باعث عدم كه او ذكرشده جتعداد دوازده حکایت در البالی منظومد( حکایتهای اخالقی: 

 .است

ا كه آنج مثالً. شخصیتهای داستان را در دریزهای خود نصیحت میکند، داهی با كمال زیركیه( قضا و قدر الهی: 

 در دریزی میگوید: ،یوسف را به دست برادران میس ارد ،یعقوب

 دست دشمن دادنش خود از چه روست   یوسفت داری تو ای یعقوب دوست       

 و قدر الهی بیان میکند: خود را به قضا ۀعقید جواب آن را میدهد و ،آنگاه خود

 افییاخییری اییینییهییا بییود كییار قضییی     

 
با قضییییای حق       ید  با  رضییییا ،داشییییت 

 (36ی :همان)                                

 :میداندداستان عشق یار  رازلیخا  داستان یوسف و ،فاخریدرایی و خرددرایی: و( عشق

 عشیییق یییار نیسییییت  این روایییت جز ز

 
نیسییییت       جز حییدیییث یییار مییا را كییار 

 (65ی: )همان                                  

  و مسیر داستان را براساس عشق تعیین میکند: 

 آنییکییه مییجیینییون یییکییی لیییییال بییود    

 
چه جز لیلی اسییییت پیشیییش ال بود     هر

 (454ی :)همان                                

 عشیییق را خود آخر و انجییام نیسییییت      

 
 هركسیییی كو سیییوخت دیگر خام نیسیییت 

 (455ی :)همان                                 

 خرددرایی و تفکر در آیات خدا پیش میرود: براساس او داستان، با سرودن عشقم أتو اما

 پییرده را از چشییییم خییود بییردار، هییان 

 
 بین كه روشییین هسیییت، از نورش جهان    

 (474)همان: ی                              

اهلل اهلل بروجردی، آیتآیت مرثیج پیامبر اكرم )ی( و ائمج طاهرین )ع(، در آثارش، مدح و ها:ز( مدحها و مرثیه

 اهلل یوسف دیده میشود.و استادش آیت ابوالحسن اصفهانی

موضوع غزلیات « المحبوبمرآت»ح( سطح فکری در غزلیات و رباعیات: برای درک بهتر سطح فکری او، عالوه بر 

نتایج زیر بدست « فاخریآیینج »رباعی شاعر در كتاب  91غزل و  71او نیز دارای اهمیت است، با بررسی و رباعیات

 آمد:

 جدول موضوعی غزلهای فاخری:

 تعداد كل غزلیات درصد: تعداد غزلیات موضوعات غزلیات فاخری ردیف

 71 %51 15 هاعاشقانه -4

 71 %45/9 4 غمها و رنجهای شاعر -6

 71 %75/4 5 روزدار و مردم زمانه -3

 71 %75/4 5 پندواندرز -1
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 71 %15/5 1 مذهبی -5

 71 %55/1 3 مرگ -4

 71 %75/6 6 توصیف خود و شعرش -7

 71 %75/6 6 سعی و تالش -9

 71 %35/4 4 یاد دوستان -4

 71 %35/4 4 غنیمت وقت -45

 71 %35/4 4 عید و بهار -44

 71 %35/4 4 هجرت -46

 71 %35/4 4 نیاز به پیر و راهنما -43

 71 %35/4 4 فقر -41

 71 %35/4 4 توحید -45

 

درصد شکوه از روزدار و مردم زمانه و سعی در بهتر كردن مردم؛ 5/43غزلهای فاخری، عاشقانه است؛  درصد 51

درصد موضوعات 63غمها و رنجهای شاعر؛ و  درصد 9های مذهبی و توجه به جهان آخرت؛ درصد دغدغه5/4

 متفرقه.

 جدول موضوعی رباعیات فاخری:

 ردیف ت رباعیات فاخریموضوعا تعداد درصد رباعیات تعداد كل

 -4 هاعاشقانه 66 44/64% 91

 -6 مذهبی 65 95/63% 91

 -3 شکوه از روزدار و مردم 46 69/41% 91

 -1 رنج و غم 5 45/5% 91

 -5 مرگ 1 74/1% 91

 -4 تفکرات خیامی 1 74/1% 91

 -7 تفکر در هستی 1 74/1% 91

 -9 پندواندرز 3 57/3% 91

 -4 حمایت از ضعفاآزاددی و  6 39/6% 91

 -45 خود و شعرش توصیف 6 39/6% 91

 -44 ارزش علم و مال 6 39/6% 91

 -46 نیاز به پیر و راهنما 4 44/4% 91

 -43 مذمت شراب و قمار 4 44/4% 91

 -41 مذمت زهد ریایی 4 44/4% 91

 -45 درویش واقعی 4 44/4% 91
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ه كه پرداخت در رباعیات به موضوعات جدیدتری به غزل، فاخریبا توجه به فرادیرتر بودن موضوعات رباعی نسبت

روزدار و  درصد به موضوع 46درصد به موضوعات مذهبی،  65 موضوعات عاشقانه، درصد به 66باوجوداین بازهم 

رباعیات فاخری همخوانی بسیاری دارند و  و است. بنابراین موضوعات غزلها تعلق درفته شکوه از مردم زمانه

 وز،دلس مردمی حساس، ، عاطفیو دردمند مسلکدر مجموع فاخری بعنوان عاشق عر را نمایان میکنند.شخصیت شا

و قمار در غزلیات و  و شراب دروغین زاهدان مخالف و آزادیخواه، كشیدهرنجبیت )ع(،  دوستدار اهلو  مذهبی

  رباعیات به تصویر كشیده شده است.

 

 بررسی سطح زبانی اثر
)كلیات  یمنکتقسیم می لغوی رو آن را به سه سطح كوچکتر آوایی، نحوی وازاین، ای استدسترده جسطح زبانی مقول

 .(453ی شناسی، شمیسا:سبک

 

رحله زیرا در این م ؛به سطح آوایی میتوان سطح موسیقیایی متن نیز دفت: شناسی آواهاسطح آوایی یا سبک

از بررسی وزن و  )و كناری( موسیقی بیرونی. (453ی: اننیم )همکآفرین بررسی میمتن را بلحاظ ابزار موسیقی

ناس، انواع انواع ج، صنایع بدیع لفظی از قبیل انواع سجع جقافیه و ردیف معلوم میشود. موسیقی درونی متن بوسیل

ردن مشدد ك ،تخفیف لغات عالوه بر اینها مسائل كلی مربوط به تلفظ، اسم صوت،. (نجا)هما آیدتکرار بوجود می

 .(451-453 : صصتلفظهای كهن نیز در این قسمت مورد دقت قرار میگیرد )همان ،مخفف و برعکس

آنجاكه . ازاست برده باال را كالم بیرونی موسیقی های فعلی،قافیه از با استفاده های فعلی: فاخریكاربرد قافیه

ه های بکاررفتمیشود، قافیه تقویت بج روایی داستانمنظومج او حالت روایی دارد و با آمدن افعال در آخر جمله، جن

  سوم از ابیات، دارای قافیج فعلی هستند: از انواع مختلف فعلی، اسمی، قیدی و مانند آنها هستند، اما حدود یک

گفییت    پس  تنیید     همییه  تییا او ب  برخییاسییی

 
  آراسییییییتییینییید  را بیییازار و هكیییوچییی  

 (444ی المحبوب:)مرآت                   

( از %65چهارم )یک :(موسیقی كناری كه بر زیبایی سخن او افزوده استمربوط به ) از ردیفهای قیدیاستفاده 

دارای ردیف هستند كه این آمار بسیار خوبی است و فاخری با استفاده از آن، در افزایش و ایجاد موسیقی  ابیات،

 مضاعف، در منظومج مذكور موفق بوده است.

یوسیییفی        هر جشییین  تنیید  ب  زود جسییی

 
 زود بسییییتیینییدهییا كییجییا آئییییینییه هییر 

 (444ی :همان)                                

 ردیفهای اسمی نیز بخش زیادی از ردیفها را به خود اختصای داده است:

ین       م دهییان از آسییییمییان سییییوی ز  نییا

 
 االمیییییندشییییت نییازل حضییییرت روح  

 (491)همان: ی                              

 منظومج فاخری فساییانواع قافیه و ردیف در 
تعدادكل  درصد تعداد ابیات انواع قافیه و ردیف ردیف

 ابیات

 3555 45/35 467 ابیات با پایان فعلی -4

 3555 65 755 ابیات دارای ردیف -6
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 هاست، از زیباترین ردیفكه باعث ایجاد موسیقی و زیبایی سخن است توسط فاخری شدهاستفاده ردیفهای طوالنی

 كه نقشی اتم و اكمل در افزایش موسیقی كناری كالم دارد. 

 مییا خیییییانییت زو نییدانسییییتیییییم هییییی  

 
 جییز دیییانییت زو نییدانسییییتیییییم هییییی    

 (449ی :همان)                              

ها در وزن و یا حرف روی یا هر دو موافق باشند. سجع آن است كه كلمات آخر قرینهی: درون جسجع یا قافی اربردك

 بر سه قسم است: متوازی، مُطَرّف، متوازن.سجع 

یح     هم  ، صیییییییانییتذو ، مروت  ذو ل  م

 
ها       فصییییح اسیییت و صیییبیح، با همه این

 (443ی :همان)                                

 در بیت باال، بین كلمات ملیح/ صبیح/ فصیح سجع متوازی برقرار است، همچنین بین كلمات مروت/ صیانت.

 جناس تام

 كییرور و الییف مییالییک ،مییالییک دشییییت

 
 سییییرور صییییدهییا  بییا ،بییاز  را در كییرد  

 (91ی :همان)                                

 مالکیت : مالک بودن، مالک دوم كسی كه یوسف را فروخت /ر، بن زعمالک :مالک اول
جناس ناقص كه آن را جناس محرّف نیز دویند، آن است كه اركان جناس در حروف یکی » :ناقص )مُحَرَّف( جناس

 (. 55)فنون بالغت، همایی: ی« و در حركت مختلف باشد

 هر مجلس بشیییید قل نُ ،عشیییقش لق نَ

 
لس بشیییید         نقییل   ف م ثروت و   هر ذی 

 (451ی المحبوب:)مرآت                      

 (.441(، زِمَن / زَمَن )497)سِوار / سَوار های دیگر: نمونه

صنعت اشتقاق آن است كه در نظم و نثر الفاظی را بیاورند كه حروف »اشتقاق: جناس اشتقاق )یا اقتضاب( و شبه

آنها متجانس به یکدیگر شبیه باشد، خواه از یک ریشه مشتق شده باشند یا از یک مادۀ مشتق نباشند، قسم دوم 

د وجو جناس اشتقاق «غماز و غمز»در بیت زیر بین (. 44)فنون بالغت، همایی: ی« اشتقاق نیز میگویندرا شبه

 دارد:

 هسییییت ازغییمیی  ،بییدتییرییین مییردمییان 

 
مز     نبییاز اسییییت    غ  بییا شییییرک خییدا ا

 (454ی المحبوب:)مرآت                     

یت از     کا حب این ح یب اسییییت و  م  حب

 
یب     جقصییی   مار عشیییق اسییییت و طب  بی

 (44ی )همان:                                

 (.95(، عزت، عزیز )ی96مُردَم، بمُرد )ی های دیگر:نمونه 

آن است كه دو ركن جناس در حرف اول یا وسط مختلف باشند. پس ادر مخرج دو حرف، »جناس مضارع و الحق:  

پ( آن را -ء(، )ب -ل(، )هی -المخرج( باشد از قبیل حروف )ریعنی آهنگ تلفظ آنها به یکدیگر نزدیک )قریب

د. مانند: خالی/ حالی. درصورتیکه مخرج حروف از هم دور )بعیدالمخرج( باشد از جناس مضارع یعنی مشابه دوین

 (.54همایی، ی )فنون بالغت،« قبیل حروف )ر/ز(، )د/ ه( )ج/ ن( آن را جناس الحق نامند: زحمت و رحمت

 (.64جلق )-( /خلق66بسر )-( / پسر64جنگ )-( / چنگ33جدا )-( / خدا64جاه )-جناس مضارع: چاه
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زیان -(/ میان65كار )-(/ یار44طبیب )-(/ حبیب44حال )-(/ قال44حرف )-(/ صرف44صفا )-الحق: وفا جناس

رنج -(/ دنج65زار )-(/ كار61راز )-(/ باز63ترح )-(/ فرح64عوام )-(/ دوام64فکر )-(/ ذكر64علیم )-(/ سلیم65)

 (.35روش )-(/ دوش36رضا )-(/ قضا69چاه )-(/ ماه67عهد )-(/ جهد67مسد )-(/ حسد64)

است كه یکی از كلمات متجانس را حرفی بر دیگری زیادت باشد و آن حرف زاید داه در اول  آن» جناس زاید:

: همایی )فنون بالغت،« طاعت. بعضی علمای بدیع این نوع جناس را مطرّف میگویند /كلمه است. مانند: اطاعت

 (.53-54صص 

(/ 37مهان )-(/ هان34خالف )-(/ الف69مال )-(/ كمال499) مشام-(/ شام497سراغ )-مطرّف: راغ زاید جناس

 (.39شمن )-(/ من49راستین )-استین

 (.47جان )-(/ جهان49جهان )-(/ جان65خیال )-جناس زاید مزید: خال

 كتاب انجام درفته است: صفحات هفتم از كلانواع جناس درمنظومج فاخری: این بررسی محدود به یک

 تعداد كل درصد تعداد انواع جناس ردیف

 445 45/75 79 جناس الحق -4

 445 45 44 جناس زاید مطرف -6

 445 67/7 9 جناس مضارع -3

 445 15/5 4 اشتقاقاشتقاق و شبه -1

 445 76/6 3 جناس زاید مزید -5

 445 94/4 6 جناس زاید مذیل -4

 445 94/4 6 جناس ناقص محرف -7

 

العجز علی الصدر حقیقی آن است كه لفظی در اول بیت و جملج نثر آمده رد» الصدر(: انواع تکرار )ردالعجز علی

)فنون بالغت، همایی: « را در آخر بیت و جملج نثر باز آرنداست و همان را به عینه یا كلمه شبیه متجانس آن 

 (.49-47ی

مسجد نباشد هر دلی  الیق  / هر دلی الیقذكر حق را نیست  :(االبتدا علی العروض رد  )انواع تکرار: -الف

 (85ی المحبوب:)مرآت

دیگر برفت  خواب و خور/ عشق آمد  آرام از او یکسر برفت خور خواب و  :(ردالعجز علی الصدر)انواع تکرار:  -ب

 (637ی :همان)

 بیت زیر عالوه بر تکرار، موازنه هم دارد: موازنه:و  رداالبتدا علی الصدر()انواع تکرار:  -ج

 (654یهمان: به یعقوبش رسید ) وه وهآن پسر  / به محبوبش رسید وهوهآن محب 

سرهم قرار داشته باشند، تکریر میگویند )زیورهای سخن، تکریر )نوعی از تکرار(: ادر كلمات تکرارشده، پشت -د

 این آرایه زیاد استفاده نموده است. (. فاخری از71نوروزی: ی

 تییراشپییرسیییییت بییت ای دییروه بییت 

 
یم           گو ب گر  ی  فییاش فییاشبییا شییییمییا د

 (479ی المحبوب:)مرآت                     

من عییاشییییق مییدم     رو رو بر   افسییییون 

 
 عشیییقم نخواهد دشیییت كم  ، كز فسیییون 

 (454)همان: ی                                
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سخت (/ سخت414(/ سربسر )ی614راست )ی(/ راست446ذره )ی(/ ذره655(/ زارزار )ی473)ی فوجفوج 

 (.93)ی

  «:آراییواهه»واهه یا  تکرار

تو    تم یییک       من  كیسیییی نی  مرد    دا یر  پ

 
 درد دل پییر از انییدوه و ، پیییییرمییردی  

 (613ی :همان)                                

 تکرار واهه وجود دارد. 645-643-646-653-95-414-416-415صفحاتهمچنین در 

 از بسامد باالیی برخوردار است: :«آراییواج»واج  یا  تکرار

 رو ،آرییید روهییان بییه سییییوی مصییییر  

 
 وخان عزیزش هسیییت شیییخصیییی نیک ك  

 (643ی :همان)                                

-17-15-13-65همچنین در صفحات ذهن تداعی میکند. در هم در اینجا حس روان بودن و حركت را« ر»تکرار 

 آرایی وجود دارد.واج 93-95-43-45-454-456-453

 شعر با استفاده از اصوات افزایش موسیقی

های  دریه شیییدند و     سیییخت در     های 

 
 وای وایخییانییه را كییردنیید پییر از     

 (636ی)همان:                                 

فا از من تو بشییینو      هان   یوسییی  هان و 
 

نهییان             خوان  کن از ا ی م خود را   خواب 

 (65ی)همان:                                 

 .دال ساكن است« بدهم» جدر كلم در بیت زیر،ساكن كردن بعضی حروف به ضرورت وزن: 

بر تییا           کن صییی ی م هم دفییت  بر    بیید  خ

 
 یییوسییییف پیییییغییامییبییر   بییاب خییود را 

 (631ی)همان:                                 

 «:به ضرورت وزن»یا مخفف كردن كلمات در شعر  د كردنمشد 

  (  454یاوست )همان:  از خواری م غصه و این غم این /  اوست از نزاری م و زار همهمشد د: این نمونج

 ( 613ام )همان: یهسال چل همنشین غص ج/  اممخفف: روز و شبها جفت آه و ناله نمونج

 

 طرد و عکس

 ( 444پیمان تو )همان: یام از پیش همبوده /  آن من هستی تو و من آن تو

 ( 454شب میکرد، روز )همان: ی روز، شب میکرد و

 

 هشناسی جملسبک سطح نحوی یا 

بلند بودن  وجوه كهن ماضی استمراری، كوتاه یا ،آغازی، افعال پیشوندی «ب»فعل ماضی با  ،صرف افعال كهن

 .(455 ی ،شناسیكلیات سبک: )ر.ک« ب» و «می»فعل مضارع بدون  كاربردهای كهن دستوری، جمالت،

       المحبوب:از منظومج مرآت« سطح نحوی»شناسی سبک هاینمونه 

 :یشوددیده م زیاد آغازین زینت در اول فعل ماضی ساده: این مورد «ب»آوردن 

 او تییا همییه برخییاسیییتنیید     بگفییت  پس  

 
 كییوچییه و بییازار را آراسیییییتیینیید      

 (444ی :همان)                                
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 استمرار نیز داللت دارد:  كید وأبر ت، كه عالوه بر مفهوم امر «می»فعل امر با   كاربرد

بی        میییده دوش   ل در طییا من   سیییوی 

 
 طییالییب تییفسیییییییر و اهلل غییالییبییی     

 (434ی)همان:                               

  (655ی) بنشینن: مینشی

 :فعل مضارع اخباری بجای فعل امر دنبر بکار

یروییید و    نییید          م ک ی م تحسیییس   هییان 

 
نییید               ک ی م تجسیییس  من را   یوسیییف 

 (613ی)همان:                                 

 یا قرآنی؛ به علت تعلیمات حوزوی شاعر: بکار بردن زیاد عبارات دعایی

 اهلل خیییییرجییزاکدییفییت صییییدیییقییش  

 
 سیییرسییلوک و خوبخوش ،كه هسییتی ای 

 (637ی)همان:                                  

 غیر از معنی اصلی خود:، كاربرد فعل در معنی دیگر

ندان      به ز  بازشیییید  آن رسیییول شییییه 

 
كه كشیییف راز شییید        با یوسیییف  فت   د

 (449ی)همان:                                 

 «.رفتن»در معنی  «شدن» ؛بازرفت بازشد: 

 شییییاه فرمود  سیییوی زنییدان پس روان  

 
قبییال مییاه         ت خود را بییه اسیییی کر   لشیییی

 (444)همان: ی                              

     دسیل داشت فرستاد، به معنی روان كرد، روان فرمود:

  غیرمفعولی: یكاربرد را

 كییه زود مر غالمییان را  دفییت یوسیییف    

 
ی             م یش  ت ف ت مود   بییبییارشییییان  ن  اییید 

 (637ی)همان:                                 

 .را در اینجا مفعولی نمیباشد (مر+ متمم+ را)به غالمان بگفت  :مر غالمان را بگفت

 بجای میشنید در بیت زیر:: كاربرد فعل میشنفت «شنفتن»از مصدر  قدیمیج استعمال افعال عامیان 

 میشییینفییت  این سیییخنهییا پیر كنعییان         

 
گفییت                   ب ی م ین او  ن چ ن ی خود ا  در دل 

 (646ی)همان:                                 

 :در اول فعل ماضی ساده «ب زینت»همراه  با   «می» نبرد کاربا ب فعل ماضی استمراری

 :ماضی استمراری (=+ ب + ماضی ساده )می 

 كنعییان میشییینفییت     این سیییخنهییا پیر       

 
ین او             ن چ ن ی خود ا گفییت       در دل  ب ی  م

 (646ی)همان:                               

 :«بر»با پیشوند  پیشوندی افعال

 ؛(655ی :همانتیز) بربندیدكاین دره را دست /  پس غالمان را بزد هی آن عزیز

 سخت )همانجا(. بربستنددست آنها زود  

 محلی فسایی: به زبان افعال پیشوندی 

 ( 631ی)همان:  درشدندچون به بیت خای آنها 
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 ، داخل شدند.وارد شدند: درشدند 

 كه نشان از دورۀ بازدشت است:استفاده از افعال قدیمی 

 پیییییغییمییبییران  ۀمیین زاد هسییییتییمییی 

 
گران             ی گزیییده اسییییت از د ب مرا   حق 

 (613یهمان: )                                

 : دتقدم معدود بر عد

هان از     گا عان سیییی هزار    صیییبح جا  شییی

 
كبییار          یخ  قبییال آن شیییی ت  رفییت اسیییی

 (657ی)همان:                                 

 قسمت فعل از هم: دور افتادن دو

 ( 657ی)همان:  فرودآن جمله از اسبان  آمدند 

 ی:زینت بر سر فعل ماضی نقل« ب»كاربرد 

  ( 645)همان: ی جا راه رادیگر این ببستهاو 

 استمال فعل ماضی استمراری در معنی ماضی ساده: 

بود    چون كییه   ی یم      م ل بس ا ین عییذاب   ا

 
گر چییه بییُ    ،ای خییدا  ی یم       د ح ج لق  خ  د 

 (447ی)همان:                                 

 میبوُد بجای: بوُد.

 زینت:« ب»همراه با  سر فعل مضارع اخباری بر «نون نفی»آوردن 

 دوسییییت میییدارم كسیییی را كو ز نییاز    

 
 مییرا ای وای بییاز نییبشیییینییاسیییید  مییی 

 (644ی :همان)                                

 آورند:می «دوباره» جقبل از كلم را« از»ج به این صورت كه حرف اضاف ؛محلی فساییزبان در « از»ج كاربرد حرف اضاف

 «.از + دوباره»

 .از دلشن وزیدباد ، «از دوباره: »باد از دلشن وزید دفته میشود، «دوباره»بجای 

 )به سبک خراسانی(: بکار بردن افعال نیشابوری

 )موازنه هم دارد( (611ی :همانو رحیم )اتویی بر  شنیدستممن  /  شی كریمباتو میشنیدستم  من 

 ( 414تا تو كامم را بگردانی روا )همان: ی /  همه ساز و نوااین زدستممن 

 محلی فسایی: زبان به ایافعال محاوره

 (657ی :همان) باید رفت دردفت لشکر را كه /  شد خبر یوسف ز تشریف پدر 

  :افعال قدیمی كاربرد

 (45ی :همانری نسفت )و ددر دُ لب به هم هشت

 .ساكت شدن لب به هم هشتن: لب فروبستن،

  می: فعل امر همراه با كاربردهای كهن فعل امر:

 بنگربجای  مینگر (637ی :همان) نگریمدر عطایای الهی 

 افعال قدیمی و پیشوندی:

   ( 659 ی :همانشیخ راه ) به دریه دشت اندرپس 

 (636 )همان: ی دریه شدند در -



 43/ با نگاهی به دیگر آثارش یوسف و زلیخای فاخری فسایی جمنظوم شناسیبررسی ویژدیهای سبک

 : «ن»بجای  «نا» كاربرد

 (443ی :همان) ناورده ام/ عهد او را من به سر امنا كردهخود  ۀچون وفای وعد

 

 هاشناسی واژهسطح لغوی یا سبک
 :«ای»زیاد از حرف ندای  ۀاستفاد

: المحبوبای تو خالق زمین و آسمان/ ای تو دانا ایزد فرد احد )مرآت/ ای مهروی من/ ای عزتمدار/ ای صاحب جمال 

 .(647-646صص 

 زیاد از كلمات و عبارتهای عربی:  ۀاستفاد

 (49ی :هماننبود او اهل دناه ) هلل حاش /  پس بگفتند آن زنان كه ای پادشاه

-49در صفحات  (. همچنین444(/ عسروحرج )444(/ اللهم یا رب الفرج )79ارالسرور )(/ د449ایها العبدالکریم )

 وجود دارد. كلمات اینگونه 44-63-64-31-65-34-34-16-56-14-17-51

 ستا در اشعارش بسیار بکار رفته اوو  آنضمایر شیوۀ بیان فاخری بصورتی است كه سامد باالی بعضی از ضمایر: ب

 ضمیر بلکه بقیج ضمایر نیز در شعر او كاربرد زیادی دارند:تنها این دو و نه

     (449ی)همان:  ردی زمحکوم دشت و رو اوسخت  /  زلیخا نزد شه اقرار كرد آن

 ساخت تركیبات نو:

)همان:  چركدل(؛ تا بداند آن عزیز 454(؛ آرامبر )همان: ی654)همان: یخوب رود بوسه بر رویش بزد آن 

 ( 449ی

 )عالقه به تکرار دارد(: شاعر نیز محسوب میشود «سبک شخصی«: »مرمرا» كاربرد

  (644)همان: ی مسلم بمیران ای الهمرمرا  

 هِی دفتن/ هِی چرخ زدن: فسایی زبان محلی در ایمحاورهلغات 

آوردن هی در اول فعل  :()هی دفتنو  بگفت: در زبان محلی فسایی )هی چرخ زدن( هیچرخ و ، بزد در خانه هی

 میشود. تکرار آن فعل، مرتبكه این است به معنی 

 نه با لحن كمک خواستن بلکه با)در مواقع تعجب دفته میشود  یا علی: فسایی زبان محلیدر  «یا علی»كاربرد 

 (634ی :همانكوه ) پانصد سوار آید چو یا علی : رو چو پس كردند دیدند آن دروه /(لحن تعجبی

عراقی  مربوط به سبکهای خراسانی و« آوخآوخ» -« خآو» -« هووه» -« وه» -« نینی » - «ین»وسیع لغات  كاربرد

سبک  وانشاید بت بدلیل عالقج شاعر به این كلمات،بازدشت ادبی در سخن او زیاد بکار رفته كه  ۀدور ۀكه به شیو

 :  نمودشخصی او نیز محسوب 

 (47)همان: ی وچندچوناز این صانع بی هه وَوَ /  نعهای دل سنداین صُ از هه وَوَ

 (47از این نقشهای دلکشش )ی وه وه /  ازاین نقاش و این كلک خوشش وه

 (    93و  17آوخ )همان: ی

 (تركیب كلمات عربی و فارسی

 (45یهمان: ) رپنج هزا عادل:م نج الفپ 

 (94یهمان: از دینار شد ) ششصد الفجمع /  اشرفی بر روی هم انبار شد

 سازی در زبان محلی فسایی: تركیب
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 بازی، مکاری:كوک وكلک: حیله 

  (669یهمان: ) آراستید کلَكوک و كَچنین این

ات ست كه استفاده از این لغبند طالبه معنی دست در زبان محلی فسایی« میل طال»محلی فسایی:  جلغات عامیان

 نشانج زبان سادۀ دورۀ مشروطیت میباشد.

 (614یهمان: ) الرا در مَ كوفت بر آن صاع آن/  میل طال بود در دستش یکی 

 است:« مشروطیت»حد واسط  سبک از هایینشانه جدید كه تركیبات ساخت

(/ 644افروخته )(/ دورخ614ظلمکیش ) (/444الطافکیش/ صفركف ) (/646(/ عزتمدار )644دلدردناک )ی

الرجا (/ كهف346(/ یأسناک )354(/ نرم وش )344زیبانگار )(/ 344(/زیباشمن )674احزانخانه ) (/319تغلیطکار )

تقریر (/ خوش647(/ جسمانیان )355لقا )(/ خوش35فال )(/ خوش365(/ سوق الحبیب )366(/ شمع چِگِل )311)

 (.659) نگسشوخان (/644)

 

 سطح ادبی اثر

 غیرهناسب و ، ایهام تتناسب، تضاد، ایهام، المثلضرب، تشخیص، تضمین، تلمیح، كنایهه، ستعار، اتشبیهدر این اثر، 

 دیده میشود:

تلمیح به قرآن، تورات، احادیث، داسیییتانها و اشیییخای تاریخی وجود دارد، كه در             المحبوب،مرآت در: تلمیح

 ، نتایج آن مشاهده میشود.5جدول

 (47ی :هماننی )خون ك وامققلب ، عذرابهر  /  كنی مجنونقیس را ، لیلی بهرتلمیح به داستانها واشخای: 

(/ محمود و ایاز )همانجا(/ لیلی و مجنون )همان: 47(/ فرهاد و شیرین )همان: ی64هابیل و قابیل )همان: ی

 (.344(/ ذوالنون )همان: ی93ی

 (65خواب خود را میکن از اخوان نهان )همان: ی/  تلمیح به آیات قرآن: یوسفا از من تو بشنو، هان و هان 

 (444ها مسطورهست )همان: یوین خبر در نامه / تلمیح به حدیث: ز ابن عباس این خبر مأثور هست 

 

 انواع تلمیحات درمنظومج فاخری فسایی:

انواع تلمیح در منظومج یوسف و زلیخای  ردیف

 فاخری

 تعداد كل تلمیحات درصد تعداد

 414 %47/44 454 تلمیح به آیات قرآنی -4

 414 %36/46 49 تورات تلمیح به آیات -6

 414 %67/45 45 تلمیح به روایات تفسیری واحادیث -3

 414 %64/9 46 تلمیح به داستانها و اشخای -1

 

فاخری در همج آثارش توجه خاصی به آن داشته و برای درک بهتری از سبک او به آثار دیگرش توجه  تشخیص:

حدود « خزانیه»درصد و در منظومج  33 «بکاءالطیر»منظومج درصد، در  17نمودیم: تشخیصهای بکاررفته در غزلها 

، با توجه به روایت یک داستان واقعی در قالب مثنوی، میزان تشخیصها «آیینج یوسفی»درصد است، اما در  35

 باید دفت بسامد آرایج تشخیص در كل آثار فاخری قابل توجه است.كمتر است. 



 45/ با نگاهی به دیگر آثارش یوسف و زلیخای فاخری فسایی جمنظوم شناسیبررسی ویژدیهای سبک

  (414ی)همان:  و چراغ محفلشكشتن شمع  /  آید دلشپروانه می كی،لیک

(؛ خامج من دوید از 65(؛ نامج من هست در ناز و نیاز )همان: ی74هر درخت پیر دشت از نو جوان )همان: ی

(؛ ای خدا دسترده دیو نفس دام 439(؛ آمده است این نفس در میدان جنگ )همان: ی65سوز و دداز )همان: ی

 (.439)همان: ی
 فاخری فسایی:آمار آرایج تشخیص درآثار 

 تعداد كل: درصد: تعداد: آرایج تشخیص در آثار فاخری: ردیف:

 غزل 71 درصد 64/17 مورد 35 غزلهای موجود -4

 بیت 495 درصد 3/33 مورد 45 منظومج بکاءالطیر -6

 بیت 445 درصد 54/64 مورد 31 منظومج خزانیه -3

 بیت 3555 درصد 4 مورد 35 منظومج آیینج یوسفی -1

 

 فاخری در منظومج خود از آرایج تضاد بخوبی بهره درفته است، البته بسامد آن زیاد نیست:تضاد: 
 (44ی :همان)  طبیبعشق است و  بیمارقصج  /  این حکایت از محب است و حبیب 

  میتوان دفت بعضی از این تركیبات، از ابتکارات فاخری است:استفاده از تركیبات كنایی:  
 (449ی: )همان تا كه این مطلب شود معلوم، خوب/   کوبیپا بگشتمدفت یوسف من 

  كردنو اصرار پافشاری  : كنایه ازدشتن پایکوب

 (449ی: )همان دامن من پاک هست از خاک و دل/   چركدلتا بداند آن عزیز 

 .آید(تركیب وصفی مقلوب هم بحساب می)چركدل: كنایه از بدبین  

 (647ی :همان) سروپایی دهی جایش به صدربی /  رای كه بنمایی هاللی را تو بد

 سروپا را به صدر نشاندن: كنایه از عزت دادن به ناكس.داشتن؛ بی توانایی و قدرت را بدر كردن: كنایه از هالل

 ( 645ی :: زوال و نابودی )همان، كسوف آفتاب(644 ی :)همانكنایه از مرگ كسی  ،خسوف قری ماهو دیگر: 

فرومیکن در آب )زیاد دست فرو كردن در آب: زیاد وضو درفتن(: كنایه از وسواس و انجام ظاهری هی برو دستت 

 (647ی :امور شرعی مانند وضو و عدم توجه به باطن امور شرعی )همان

 (615ی :)همان كنایه از احترام بسیارد: همچو قرآن خدا آن را دشا

(؛ 615ی :)همان كنایه از ترسیدن ن:سیاه و زرد شد(؛ 644ی :فروش: كنایه از افراد معمولی جامعه )همانسبزی 

(؛ 615)ی كنایه از ترسیدن ا افتادنلرزه در اعض(؛ 615ی :شدن )همان كنایه از بدحالن: سرد شد در بدنها خون

 (.643ی :رو زدن كنایه از درخواست كردن )همان

 

  المثل(:)ارسال آوردن تمثیل در سخن
 وار میگوید:را با زبان خود، بازسازی كرده و داهی خود، سخنی تمثیلداهی فاخری تمثیلهای كهن 

 (456ی :همانآتش كی به هم دردند یار ) آب و/  عقل با هم سازدار نیست عشق و

 (444ی :مان سازد و رسوا كند )همانروسیه /  پرده در یکسو ز كار ما كند

( مؤمن از یک سوراخ دو بار دزیده 669ی :دوبار )همانرفت و دیگر كی رود در آن، /  پای من یکبار در سوراخ مار

 نمیشود.

 اند دفته میشود.(: به افرادی كه تنها به ظاهر دین چسبیده647ی :از قرائت طاق مسجد كن خراب )همان
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 ( به افراد ریاكار دفته میشود.647ی :میکشی هی مد  ضالین ای مضلّ )همان/  ها داری به دلصد هزار اندیشه

 (: در جایی كه آدم راحت باشد خانج خاله دفته میشود.644ی :نیست )همان خانج جان خالهمحضر شه، 

 ای ندارد: های فاخری، تکراری است و استعاره تازهبیشتر استعاره استعاره:

 زلیخا.(: شمع: یوسف/ پروانه: 466ی :همان)برد  پروانهرا در مجلس  شمع/  دست او بگرفت و پس در خانه برد 

(؛ بت: 46و44(؛ صنم: یوسف )ی44(؛ قری ماه: یوسف )ی44ی :غنچج یوسف شکفت: استعاره از لب او )همان

 (  453(؛ بت طناز )ی454(؛ ماهرو: زلیخا )ی454(؛ غنچه: زلیخا )ی75یوسف )ی

 باغلب حسی به حسی یا عقلی به حسی است و چون این منظومه در قال« المحبوبمرآت»ات تشبیه: تشبیه

 زیادی ندارد: مثنوی و بیشتر دفتگوست، تشبیهات

 .زلف به شب :تشبیه: (413ی :همان) سیاه شب زلفتكرد این  من روز/  زلف تو ماهوه زین سیهدفت وه 

 (.434(؛ ریحان دل )همان: ی437ی  :(؛ دریای عشق )همان644)همان: ی من را شمع كرد، سایرین پروانه

نبع نیز بعنوان م« آیینج فاخری»فاخری، بررسی غزلیات فاخری مندرج در كتاب برای آشنایی بیشتر با سبک 

 خوبی از تشبیه مورد توجه قرار درفت:

 نمونج تشبیه حسی به حسی: تشبیه رخسار به دل 

 (146دلم از دیدنشان یکسره دلشن دردید )آیینج فاخری: ی /  تو و سنبل و زلفت دیدم دل رخسار 

 لی: تشبیه او به غلماننمونج تشبیه حسی به عق

 (176ی بهشت و داده دویا، حور شیرش )همان: غلمانِهست  /  من دوید كه شاید چه باشد، فکر اومن ندانم 

 نمونج تشبیه عقلی به حسی: تشبیه دل به شهر

 (  143تو به ناده زدیش برهم و غوغا كردی )همان: ی /  من، بود خموش شهر دلمدتی بود كه 

 ی به عقلی: تشبیه اندوه به دیو نمونج تشبیه عقل

 (175شادی، آنِ ددران است، مرا خود غم، بس)همان: ی/  و خیاالت، مرا همدم بس دیو اندوه

 

 نتایج بررسی انواع تشبیه در غزلیات فاخری فسایی:

تعداد كل انواع  تعداد موجود انواع تشبیه در غزلیات فاخری ردیف

 تشبیه

 درصد

 %43/14 444 57 حسی به حسی -4

 %45/34 444 14 عقلی به حسی -6

 %94/4 444 9 حسی به عقلی -3

 %34/1 444 5 عقلی به عقلی -1

 

های نظم یا نثر هر لفظی با قرینج خود در وزن و حرف ترصیع در اصطالح بدیع آن است كه در قرینه»ترصیع: 

 ها اختصایآن را به نثر و اوخر قرینهروی مطابق باشند و این صنعت در حقیقت نوعی از سجع متوازی است كه 

 (.14-15)فنون بالغت  و صناعات ادبی: ی« نداده باشیم

 شیییید مرحوم   او مرحوم   شیییید هركییه 

 
 شیییید مرجوم   او مرجوم   شیییید هركییه  

 (95ی :)همان                                  
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 تو مملوک كردیمشیییان سیییان چه  بین

 
 تو صیییعلوک كردیمشیییان چسیییان بین 

 (657ی :همان)                                

ین  از چنیید،   ی  خییانییه ا نم    اهییسییییاز  ك

 
 كیینییم خییاكییبییازیییهییا  اییین از چیینیید، 

 (435ی :همان)                                

فاخری در این نوع شعر بسیار قوی ظاهر شده است. غیر از بیتهای ملمع در بین اشعارش، اشعاری كامالً  ع:ملمّ

   عربی در مدح ائمج اطهار )ع( و شعری در مدح و توصیف خود به عربی سروده است.

 جرَالییفییَ د جییاءَلییَیییا اهییل الییبییَ  قییالَ

 
 جرَخییَ داق یییوسییییف قییَ شیییّا الییعُهییَایییُ 

 (43ی :همان)                                

   

 (    47ی :همانجان ) فرهادتا برای او دهد / بریزی درجهان شیرینیطرح  ایهام تناسب:ج آرای

  در كالم او بخوبی از این آرایه، استفاده شده است:)تناسب(:  مراعات نظیر

 دشییییت هییا وصیییحرا  و كوه هییای قلییه

 
 دشییییتجییمییلییگییی از امییر او مییزروع   

 (654ی :همان)                              

 (.655ت و دردن  )دس(/ 654(/ دانه و خوشه و انبار )654(/ دندم و جو )654كشت و زرع )

 داهی فاخری یک حدیث را بصورت كامل تضمین میکند مانند نمونج زیر: :نتضمی

 جییاه محسیییودت نبییدهنیید ای حسیییود 

 
نمییا        م عی  لحسییییود ال یسییییود  سیییی  ا

 (64ی :همان)                                

مورد  45تا  45و داهی یک بیت از شاعری دیگر را تضمین میکند. تعداد تضمینهای او از اشعار دیگران در مرآت،

 مورد است.  35تضمین احادیث و روایات بیش از سه برابر یعنی حدود است ولی

 منظومج فاخری فسایی: معنوی در های ادبی، بدیع لفظی ونتایج بررسی كل آرایه

 455در هر »درصد فراوانی  تعداد فراوانی های ادبیانواع آرایه ردیف

 «بیت

تعداد 

 كل

تلمیح به آیات، احادیث، داستانها،  -4

 اشخای

455 5 3555 

 3555 3/3 455 انواع تکرار، سجع، جناس -6

تشبیه، استعاره، مجاز، كنایه،  -3

 تشخیص

75 3/6 3555 

 3555 4 35 موازنه، ترصیع -1

تضاد، ایهام، ایهام تناسب، مراعات  -5

 نظیر، ملمع

35 4 3555 

 

 است:  هبرد از توصیف بخوبی بهره فاخریتوصیف: 

 :بشذكر حاالت زلیخا از ابتدای خوا
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سر        شق و ز  شد ع شد    ،سخت  شش ب  هو

كب را   ی      ،شییییب كوا نب هم بچ  دبه ج

 

چه جز یوسیییف     فراموشیییش بشیییید ،هر

 زان پییدییید ،نییام ییوسییییف تییا بیگیردد   

 (431-433صص :همان)                     

 وداع سوزناک یوسف بر سر خاک مادرش:

 دییفییت ای راحیییییل، ای مییام عییزیییز   

 در كییه میییدیییدی، مرا احوال چیسییییت

 بییر رخ زیییبییای میین، سیییییییلییی زدنیید 

 

یز                    خ ت ین رسییی ین ا ب ب بر و  ق یز از   خ

 جای دریه، چشیییم تو خون میگریسیییت   

 زدنییدام را در خییم نیییییلییی   دییونییه 

 (44-45)همان: صص                          

 محاكمج برادران و نواختن در صاع، توسط یوسف:

 ضیییرب خورد آن صییییاع و آمیید در نوا 

ین دهیید آوازهییا        یوسییییف، كییا  دفییت 

 

 دَنییگ دَنییگییی زان بییرفییت انییدر هییوا   

 بییا خییبییر سیییییازد مییرا، از رازهییا    

 (614ی :)همان                             

 :(به تقلید از نظامی)یوسف در رود نیل  س ردنِبه تن 

ند و      مه را یوسیییف بک  شیییید در آب جا

 
 آفییتییاب ، سیییییر فییرو آورد در آب  

 (74ی  :)همان                                

 .نهایت ادب را متجلی نموده است ،از فردوسی ه، با الهامهای معاشقدر توصیف صحنهفاخری 

 

 گیرینتیجه

 استخراج نمود: میتوان نتایج زیر را، متن مقاله برشمرده دراز ویژدیهای 

 .دار استراستواری موردقبولی برخو از و زبان او بوده بازدشت ۀر از دورثّأاش متبیان فاخری در منظومه ۀشیو -4

 .میشودای نیز در آن دیده كلمات محاوره بهره نیست وبی )حد واسط(، مشروطیت ۀساددی زبان دور از نظم او -6

ذهن خواننده را به فعالیت انداخته  اما این موضوع از زیبایی آن نکاسته است و، دارای كلمات عربی زیاد است -3

 .و تنوع بیشتری به آن داده است

ۀ ستفادا ،بازدشت شاعران بدان التفات داشتند ۀدارای ویژدیهای سبک خراسانی و عراقی است كه در دور زبان او -1

یشابوری كاربرد افعال ن كهن و ۀاستفاده از افعال به شیو ها،سبکاین  ۀتکرار به صورتهای مختلف به شیو جاز آرایزیاد 

 .آن دیده میشود در استفاده از دستور تاریخی و

 رد تکرار میکند، اًآنها را مرتب زیادی دارد و جدارای سبکی شخصی است، شاعر به بعضی كلمات عالقفاخری  -5

ه ك و نکات تفسیری و پندواندرز دارد عربیو كلمات روایات  آیات و زلیخا، زبانی مملو از یوسف وبین سراینددان 

 .آورده است مختص به او را در بین این شاعران پدید ،خود سبک جدیدی

ی باعث معرف را در شعرش آورده و كلمات محلی فسایی بسیاری از دارای خصوصیات زبان محلی فسایی است و -4

 تاریخ شده است. ادبی و ماندداری آن در جمعآن به جا

بطور كلی سبک فاخری تلفیقی از سبک دورۀ بازدشت ادبی و دورۀ مشروطیت )حد واسط( بوده و زبان او از  -7

 كهنگی سبک خراسانی و همزمان ساددی و روانی و كلمات عامیانه برخوردار است.
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 نویسندگان مشاركت

آزاد  دانشگاه انسانی علوم و ادبیات دانشکده در مصوب فارسی ادبیات و زبان دكترای دوره نامهپایان از مقاله این

 و داشته عهده بر را نامهپایان این راهنماییمحسن ساجدی راد آقای دكتر . است شده استخراج اسالمی واحد فسا

 یمتنظ و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر عنوان به دارآقای محمدباقر دانش. اندبوده مطالعه این اصلی طراح

 ماییهایراهن و هاداده تحلیل و تجزیه به كمک با نیز سركار خانم دكتر سمیرا رستمی. اند داشته نقش نهایی متن

 سه هر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. كردند ایفا را پژوهش این مشاور نقش تخصصی،

 .است بوده پژوهشگر

 

 قدردانی و تشکر

 ومعل و ادبیات دانشکده پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 ینا كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه نامه پایان داوران هیئت ودانشگاه آزاد اسالمی واحد فسا  انسانی

 .نمایند اعالم دادند، یاری پژوهش

 

 منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریه هی  در اثر این كه مینمایند دواهی مقاله این نویسنددان

 طبق قیقتح این .دارند رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 ارضتع دزارش مسئولیت. است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هی  و شده اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه

 را دهش ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهده به پژوهش مالی حامیان و منافع احتمالی

 .میگیرند عهده بر
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