
 مقاله پژوهشی

 یزدیشناسی قصاید میرزا سیدیحیی مدرس متخلص به فدایی سبک
 

 زادهمحمود صادق، *آبادعزیزاهلل توكلی كافی، گیرفاطمه چاشنی
 دروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسالمی، یزد، ایران.

 

 

 31-21 صص ،28 پياپي شماره ،11 دوره ،1041 اسفند
DOI: 10.22034/bahareadab.2023.15.6698 

 

 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

  )بهار ادب(

 

 چکیده:
هییییی . ق( متخلص به فدایی یزدی از  4696میرزا سییدیحیی مدرس متوفای )  زمینه و هدف:

شخصیتهای علمی و ادبی عصر قاجار است كه آثار متعددی در نظم و نثر به زبان فارسی و عربی  

برآن دو  ای از غزلیات، قصییاید، مثنویات، قطعات و رباعیات اسییت. عالوه دارد. دیوان او مجموعه

ارد. این مقاله به بررسیییی ویژدیهای سیییبکی و محتوایی قصیییاید او از       منظومه به زبان عربی د   

های زبانی، لغوی، نحوی، ادبی و فکری اختصای یافته است. هدف از این بررسی، دستیابی جنبه

 سرایان دورۀ بازدشت ادبی است.به میزان توانایی شاعر بعنوان یکی از قصیده

  ای انجام شده كهتحلیلی با ابزار كتابخانه-یپژوهش حاضر بر مبنای روش توصیف  روش مطالعه:

محدوده و جامعج موردمطالعج آن نسیییخج خطی معتبر به خط خود شیییاعر محفوظ در كتابخانج 

 شخصی سید یحیی مدرسی میباشد.

فدایی یزدی در سرودن قصاید مدحی توانایی خود را به اثبات رسانده و مهارت وی در     ها:یافته

ستعاری در مقدمج قصاید است. زبان شعر او سرشار از صنایع ادبی          تصویرسازیهای تشبیهی و     ا

های بدیعی موازنه و تلمیح زیباسییت و كاربرد فنون بیان بویژه تشییبیه حسییی به حسییی و آرایه 

بسیییامد باالیی در آن دارد. انتخاب بحر مجتث و رمل موجب تناسیییب وزن با محتوا شیییده و            

های شییعر اوسییت. بلحاظ فکری درونمایج اصییلی  اخصییههای ثقیل عربی از شییدیری از قافیهبهره

قصاید او مدح است و ممدوح اصلی او بزردان دین بخصوی حضرت علی )ع( است. در محتوای        

شوق، همچنین دله از روزدار و اظهار یأس و ناامیدی      صیف طبیعت و مع صاید فدایی یزدی تو ق

 در است.جلوه

ند بوده است. از ویژدیهای برجستج شعر وی كاربرد سرایی توانمفدایی یزدی قصیده گیری:نتیجه

ها و تركیبات زبان عربی است كه داهی خواننده را در فهم معانی شعر دچار مشکل فراوان واهه

میکند. او مانند شعرای همعصر خویش به سبک خراسانی و تقلید از متقدمان پرداخته و در 

شته است و بخوبی ویژدیهای شعری انتخاب وزن، قافیه و مضامین به شعر آنها نظر دا

سرایان پیشین را شناخته و توانسته است ویژدیهای زبانی، ادبی و فکری آنان را در قصاید قصیده

 خود منعکس كند.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Mirza Seyyed Yahya Modares, deceased (1282 
AH), nicknamed Fadai Yazdi, is one of the scientific and literary figures of the Qajar 
era, who has numerous works in poetry and prose in Persian and Arabic. His divan is 
a collection of Sonnets (Ghazal), Odes (Qasida), Mathnavis (Masnavi), Pieces (Ghat’e) 
and Quatrains (Robaei). In addition, he has two poems in Arabic. This article is 
dedicated to examining the stylistic and content characteristics of his poems from 
linguistic, literary and intellectual aspects. The purpose of this study is to determine 
the ability of the poet as one of the ode writers of the Literary Return period. 
METHODOLOGY:  The present study is based on a descriptive-analytical method with 
library tools which has been done on a valid manuscript with the poet's own 
handwriting in the personal library of Seyyed Yahya Modarresi. 
FINDINGS: Fadai Yazdi has proved his ability in composing praise poems. His skill is 
in simile and metaphorical illustrations in the introduction of the odes. His poetry is 
full of beautiful literary industries. The use of expression techniques, especially 
sensory-to-sensory similes and novel balances and allusions, has a high frequency in 
his poetry. The choice of Bahr Mujtas and Raml makes the weight fit with the content 
and the use of heavy Arabic rhymes is one of the characteristics of his poetry. 
Intellectually, the main theme of his poems is praise, and his main praise is the great 
men of religion, especially Imam Ali (as). In the content of Fadaei Yazdi's Odes, the 
description of nature and the beloved and also complaining about the life and the 
expression of despair and hopelessness can be observed. 
CONCLUSION:  Fadaei Yazdi has been a powerful ode composer. One of the 
prominent features of his poetry is the frequent use of words and combinations of 
Arabic language, which sometimes makes it difficult for the reader to understand the 
meanings of the poem. Like his contemporary poets, he followed Khorasani style and 
imitated predecessors and has considered their poetry in choosing weight, rhyme 
and themes of his poems. He was well acquainted with the poetic features of 
previous poets and has been able to reflect their linguistic, literary and intellectual 
features in his poems. 
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 مقدمه

ساندن           شنا شته و  سنددان ادوار دذ شاعران و نوی شگری    شناخت میراث  سلهای آینده از وظایف هر پژوه آن به ن

است. یکی از این مواریث، دیوان فدایی یزدی در عصر قاجار است كه شعر و ادب فارسی درفتار تقلید و تکرار و به  

شناسی مکتب بازدشت شده بود. جنبش بازدشت همواره مورد انتقاد قرار درفته است. اخوان ثالث       اصطالح سبک  

نهضت بازدشت فقط بسان كودتایی بود برای ساقط كردن سلطنت انحصاری دودمان سبک        : »دربارۀ آن مینویسد 

سیییعی  »(. اما خاتمی چنین میگوید:    44: 4374پور، )به نقل از آرین  « هندی كه همه از آن به تنگ آمده بودند       

ا ردانند. بهرحال باینان بر این بوده است كه فضای خود را به فضای قرن چهارم و پنجم، هفتم یا هشتم نزدیک د     

سازی و نوآوری مطالعه در اشعار شعری این دوره مالحظه میشود كه ادرچه شعرای این دوره كمتر توفیق مضمون

ست آورده  شتن خاطرۀ  را به د اند اما در جای خود خدمت بزردی به حفظ زبان و ادبیات كهن ایران و زنده نگاه دا

(. شمیسا 656: 4371)خاتمی، « بان فارسی را از سستی و كاستی برهاننداند زاند و توانستهسراینددان قدیم كرده

ای از همج سییبکها و ارزش شییعر دورۀ بازدشییت این اسییت كه مشییتمل بر نقاوه و خالصییه»نیز چنین مینویسیید: 

(. شییناخت و معرفی قصییاید فدایی یزدی و نیز 354: 4374)شییمیسییا، « های قبل اسییتجریانات مهم ادبی دوره

صه       جایگاه ا شاخ سی  شک با تحلیل و برر سبکی آن از جنبه دبی آن، بدون  ست می های  . آیدهای دونادون به د

 برای شناخت بارزترین ویژدیهای سبکی آن، تحقیقی روشمند الزم است كه در این مقاله به آن می ردازیم.

 

 سابقۀ پژوهش

شی درمور          ست و هیچ پژوه شده ا صحیح و چاپ ن صاید فدایی یزدی تاكنون ت ست؛    ق صورت نگرفته ا د این اثر 

 بنابراین انجام پژوهشی مستقل در این مورد الزم است.

 

 بحث و بررسی
سها بعنوان دنجینه   ستنوی ست و در این میان   معرفی د سی همواره مورد توجه محققان بوده ا های باارزش ادب فار

ماع اسییت. میرزا سیییدیحیی مدرس  ای دارد. آثاری كه نمایانگر هویت ادب و اجتآثار شییعرای دمنام ارزش ویژه

تذكرۀ دار، متخلص به فدایی، فرزند میرزا محمدعلی مدرس )وامق یزدی( صیییاحب معروف به سییییدیحیی مکتب
سیدیحیی      میکده سطه )میرزا  ست. همانطوركه پدرش در تذكرۀ خویش آورده، با دو وا  ←محمدعلی وامق  ←ا

سیدیحیی )فدایی(( همنام   ←میرزا محمدباقر  سی      میرزا  صدرالدین محمد مدر ست. او از نواددان  جد خویش ا

صادق بی    صدرای كبیر( و خواجه محمد ست. تذكره   یزدی ) شاعر( ا سیدیحیی     غش كرمانی ) سال تولد میرزا  ها 

هجری قمری میزیسیییته اسیییت،  4646تا  4655اند، اما از زنددانی پدرش كه بین سیییالهای فدایی را ذكر نکرده

شاه     كی از دوران فتحعلیمیتوان پی برد فدایی اند شتر زنددانی او در دوران محمد شاه قاجار را درک كرده ولی بی

ای ذكر نشده است اما به نقل از آقای سیدیحیی     قاجار و ناصرالدین شاه بوده است. محل تولد وی در هیچ تذكره   

شده         ست، مکان تولد او محلج قلعه كهنج یزد عنوان  شاعر ا سی وامق كه از نواددان  سیدیحیی     مدر ست. میرزا  ا

فرزند ارشیید و تنها پسییر وامق بوده اسییت كه از احوال و زنددانی او اطالع زیادی در دسییت نیسییت. وی ازجمله  

شخصیتهای علمی و ادبی نیمج دوم قرن دوازده میباشد كه دروس و معارف ابتدایی را نزد پدر آموخت؛ آنگاه برای 

رسیییج دینی و علمی آن زمان در یزد یعنی مدرسیییج مصیییالی  ادامج تحصییییالت راهی مهمترین و بزردترین مد

صفدرخان )مدرسج اسحاقیه( شد. بعد از كسب علوم دینی و ادبی متداول، عالقج زیادی به ادبیات عرب پیدا كرد       
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حافظه و دارای اخالق، سییالک، پرهیزكار، خوشو در این زمینه بویژه علم نحو تبحر یافت. وامق فرزندش را خوش

 دانسته است كه برای مسائل اخالقی و اجتماعی اهمیت بسزایی قائل است.  طبعی روان

سرآمد دوران خویش شد.        شته و در غزل و رباعی  شاعری دذا سیدیحیی به پیروی از پدرش قدم در میدان  میرزا 

فدایی خطی  اند.وی در شعر استاد و در نثر ماهر بوده است؛ چندانکه او را تالی خواجه عبداهلل مرواریددوز شمرده     

آن را به  « تذكرۀ میکده»ه. ق پس از نگارش نهایی  4646كاتبانه داشییته و دویا به همین دلیل پدرش در سییال  

ستنساخ شود. تنها فرزند مشهور سیدیحیی فدایی، میرزا       یزد میفرستد تا نسخه   ای از آن با خط خوش فرزندش ا

ست. درمورد تاریخ وفات او بوضوح    سیدحسین وامق، از علمای نامی یزد در اواخر دورۀ قاجار   و اوایل پهلوی اول ا

سال  اتفاق نظر وجود دارد. اكثر تذكره سته  4696ها فوت او را  سالها  »اند؛ زیرا )ه. ق( براثر بیماری وبا دان در این 

 )ه. ق( كه طی آن حاكم یزد و دو   4637سیییه بار بیماری وبا در یزد و اطراف آن بروز میکند؛ یک بار در سیییال        

سرت،    « فرزندش بدرود حیات میگویند شش م سال  »(، بار دیگر 34: 4394)وامق یزدی، به كو )ه. ق(  4646در 

 «وبا سییراسییر ایران را فرامیگیرد و محمدعلی وامق ازجمله كسییانی اسییت كه براثر ابتال به این بیماری درمیگذرد

تعداد فراوانی از مردم یزد و اطراف  )ه. ق( این بیماری باعث دردذشییت 4696در سییال »(. بار سییوم 14)همان: 

شود        سن می سر نوجوانش به نامهای باقر، احمد و ح سه پ  الذریعهصاحب ( و تنها 457)همان: « ازجمله فدایی و 

سالها دانش »درمورد تاریخ فوت او میگوید:  سال    فدایی یزدی پس از  سرانجام در  قمری و به قولی  4695پروری، 

 (.944: 4ق، ج4153)تهرانی، « قمری به مرض وبا دردذشت 4696

 

 آثار فدایی
 *دیوان اشعار در قالبهای غزل، رباعی، قصیده، قطعه و مثنوی 

بیت عربی، اصیییطالحات علم نحو را به نظم  469قمری( كه در خالل  4655)نگارش « منظومج فی علم النحو*»

 درآورده است. این منظومه اوج توانایی او را در نحو نشان میدهد. 

 قمری( كه این كتاب به زبان عربی و موضوع آن انتقادی است.  4695)نگارش « مستیقظ*»

 

 قصاید فدایی یزدی

( وجود دارد كه از آن سه نسخج خطی موجود است از این تعداد، دو    بیت 493قصیده )  47در كلیات فدایی یزدی 

( 4755: 4355)شیییروانی،  3494( و 459: 45، ج 4344)درایتی،  147های ثبت نسییخج خطی آن به شییماره 

ابخانج ای در كتموجود در كتابخانج وزیری یزد و یک نسخج دیگر كه اساس كار این تحقیق قرار درفته است، نسخه

ای ای سیدیحیی مدرسی بوده كه با خط زیبای خود شاعر نوشته شده است. قصاید فدایی یزدی آمیزه       شخصی آق  

از سبک خراسانی و دورۀ سلجوقی است. زبان اشعار او پر از صنایع ادبی زیباست. كاربرد فنون بیان بویژه تشبیه و   

تلمیح و موازنه در قصاید وی بسامد باالیی های بدیعی مثل جناس )در انواع مختلف(، تکرار، استعاره و برخی آرایه

صه    شاخ شان     دارد. از  صاید فدایی، نمود لغات و تركیبات عربی بوده كه ن ستج ق سلط او بر زبان  های برج دهندۀ ت

 عربی است. قصاید او نسبتاً طوالنی و داهی دارای دو مطلع است. بلندترین آن با مطلع:
سری به كُنج وثاق     صالش   شبی به فکر و

 
 هییاده بییر سیییییر زانییوی غییم زِ درد فییراق   نیی 

                                                       (16) 

 و كوتاهترین قصیده با مطلع:
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 رخسییار همچو ماه تو بیند در آفتاب

 

 (7از شرم رخ عیان نکند دیگر آفتاب ) 

چون معشوق، بهار و شکایت از روزدار   بیشتر قصاید او مقتضب است، اما در قصایدی كه تغزل دارد به مضامینی        

پرداخته است. از تمام قصاید، چهار قصیده فاقد شریطه و تأبید بوده و یک قصیده تنها تغزل را دربر میگیرد. تمام      

(، مدح حضرت 3(، مدح پیامبر )6قصاید از نوع مدحی است. مضامین قصاید مدحی عبارتند از: ستایش پرورددار )

( و مابقی به مدح امام علی )ع( اختصییای دارد كه بیانگر 4یر زمان خود به نام میرزا فتاح )(، وز6الزمان )صییاحب

شان          شعاری ن ست. وجود چنین ا شاعر ا شق و ارادت قلبی  ست.    ع سالم ا دهندۀ اعتقاد و پایبندی وی به دین ا

سد:             سا در این باره مینوی شمی ست.  شته ا صاید مدحی در دوران قاجار رواج دا شکوه و  ایج»سرودن ق اد دربار با

تثبیت حکومت مركزی قاجار باعث شیید تا شییاعران دوباره در دربار جمع شییوند و به مدح پادشییاهان ب ردازند.   

سییالطین قاجار خود را با سییالطین غزنوی و سییلجوقی مانند میدانسییتند و لذا از شییاعران انتظار قصییاید مدحی  

بیشیییتر موارد از تمجید منطقی عدول كرده و به  (. مدایح فدایی یزدی در 649: 4374)شیییمیسیییا، « داشیییتند

سروده     مبالغه ست. وی در  سیده ا ست و داه بحدی مقام     1/64بار یعنی  495هایش دویی ر صد اغراق كرده ا در

 ممدوح خود را باال میبرد كه حتی در ابیاتی خود را عاجز از ستایش او میداند:

 شییها به مدح تو خواهم دشییود لب اما 

مدیح    گارد      یک از هزار  مه نن خا  تو 

 

عداد          كدام اسیییت با  لت من  جا  زهی خ
 (43ز آسییمان ورق اَر سییازد و زِ بحر مداد ) 

 

 برخی نوآوریها، ویژگیهای سبکی و نقاط ضعف و قوت شاعر
صاید خود را بگونه  سان در     فدایی یزدی ق ست كه كلمات عربی و عجمی به یک ای طراحی كرده كه دویی تابلوی ا

سامد باالی واهه درفتهكنار هم قرار  سم    ها و تركیبهای عربی و كاربرد آنها به دونهاند. ب سم فاعل و ا های مختلف ا

حال كه معانی را دشییوار سییاخته، به توانایی او ارج نهاده اسییت. وی مفعول و بردن آنها به بابهای دونادون درعین

ستمایه      صوی تلمیح را د صنایع ادبی مختلف بخ سته و با بهره ای مهارت در كاربرد  ی از دیربرای هنرپردازی دان

های ملی و عاشییقانه، دایرۀ اطالعات خود را به نمایش دذاشییته و با كاربرد طبیعی  داسییتانهای تاریخی و اسییطوره

شبیه بلیغ داه یک                شته و در كاربرد ت صحه دذا سانی  سبک خرا سوس، به قلم تقلید بر  سوس به مح شبیه مح ت

طلعت، ماهروی و اینگونه مهارت خود را به       منظر، ماه ف به كار برده اسیییت؛ مانند ماه     های مختل تركیب را به دونه   

اوج رسانده است. فدایی یزدی در قصاید خود به بهترین شکل ممکن بزردان دین بخصوی حضرت علی )ع( را بر 

 مده است. شده، نقاط ضعف اندكی مشاهده میشود كه در زیر آتخت مدح نشانده است. در كنار محاسن بیان

 بود *تنافر حروف در واهۀ چبْوَد بجای چه 

 (64چه چوب موسی عمران ) چبودقلم در دست او   /چه روح عیسی مریم  چبودسخن در كام او 

 *حذف واج: آوردن كلمج محرم بجای محروم 

 (67ای مهمان )كه بر خوان عطای تست هر جنبنده /از خوان عطای تو عجب دارم  محرممن و 

 *قلب حروف: آوردن واهۀ نیسان بجای نسیان 

 (67) نیساندر این دفتن غلط كردم كجا شخص تو و  /معاذاهلل خطا دفتم كجا ذات تو و غفلت 

 *غلط امالیی: آوردن كلمج خورده بجای خرده: 

 (        47مگیر ) خوردهبگویمت سخنی از من آن به  /ادرچه رسم بزردی تو بشناسی لیک 
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 عیوب قافیه 

 (  14است ) ترو آن یکی كز جمله نامش كم /شمار *ایطای جلی: قنبر او كش غالمان بی

نسخج خطی فتحه است، اما در بیت زیر بصورت     39*اقوا: حركت حرف قبل از روی در تمام ابیات قصیدۀ صفحج   

 كسره است. 

 ( 34است ) طِریاد زلف او پریشان خا /بگذرد بر خاطر هركس دال 

 است بجز بیت زیر: « ح»نسخج خطی حرف  9*اختالف در حرف روی: حرف روی در تمام ابیات قصیدۀ صفحج 

 (45به شکر آنکه تویی اهل یزد را حجاج ) /برآر كام دل یزدیان به بخشش و جود 

اد، دوازده ی های انور، بدبنیاد، عناد و*بسامد باالی تکرار قافیه بطوریکه در قصیدۀ صفحج یازده نسخج خطی قافیه    

 بار تکرار شده است. 

 

 شناسی قصاید فدایی یزدیسبک
در میان انواع ویژدیهایی كه در یک اثر دیده »هر اثر مکتوبی در هر سطح دارای سبک مخصوی به خود است اما  

ژدیهای ویمیشود، فقط ویژدیهایی در پدید آوردن سبک دخیل هستند كه بسامد فراوانی در آن اثر دارند و به آنها 

شند    « ساز سبک » ست زبانی، فکری یا ادبی با صات ممکن ا ضایی،  « میگویند. حال این مخت (؛ 654: 4377)غالمر

 بنابراین الزم است كه نظری به قصاید فدایی یزدی در سه سطح داشته باشیم.

 

 سطح زبانی

های لفظی در این آرایهتمام هنجارهای مربوط به سییطح آوایی اثر، هماهنگیهای موسیییقایی و  بررسییی آوایی: 

 سطح بررسی و تحلیل میشود.

شیوه     سیقایی ازجمله  سیقی بیرونی )وزن(: تحلیل نظام مو ست و بارزترین       مو شعر ا سبک  شناخت  های رایج در 

صاید خود از هفت بحر بهره درفته         ست. فدایی یزدی درمجموع ق شعر، عروض یا موسیقی بیرونی ا وجه موسیقی 

 ربارۀ میزان استفادۀ شاعر از بحرهای عروضی در زیر آمده است.شده داست. نتایج حاصل

(. % 75/44(، خفیف )% 75/44(، مضییارع )% 99/5(، رجز )% 75/44(، هزج )% 64/1(، رمل )% 4/14بحر مجتث )

در بین این بحور، مجتث و رمل بسییامد باالتری دارند. فدایی یزدی وزن را متناسییب با محتوا به كار برده و بگونج 

 مطلوب منظور و احساس خود را به خواننده منتقل كرده است.

سیقی كناری مورد توجه قرار میگیرد، قافیه و ردیف و نکات      سی مو سیقی كناری )قافیه و ردیف(: آنچه در برر مو

وزن »رشیییق كه میگوید: اند ازجمله در تعبیر ابنمربوط به آنهاسییت. قدما قافیه را جزئی از وزن بحسییاب آورده 

لعمده، )ا« دترین ركنهای شعر است و آن مشتمل بر قافیه نیز هست و آن را بدنبال خود میکشاند به ضرورت       بزر

(. قصیییاید فدایی یزدی ازجهت قافیه غنی اسیییت و بکاردیری الفاظ زیبا و موزون و پرمحتوا در قافیه             431: 4ج

یژدیهای بارز او در آوردن قافیه،  دهندۀ آداهی از علوم مختلف زمان خود بخصییوی علوم عربی اسییت. از و نشییان

استفادۀ زیاد از كلمات عربی مثل اعناق، احداق، استرقاق، اصفاح، فجار و همچنین استفاده از تركیبات عربی مثل      

 خیراالنام، حجج الزمن، و یوم القیام است.

صفحات        صاید  صاید فدایی یزدی مثل ق ضی ق سخج خطی، تمام واهه  16، 35، 49، 45، 9در بع ی قافیه، عربی هان

 هستند. داهی حروف ناصبج عربی واهۀ قافیه قرار درفته است مثل:



 74/ شناسی قصاید میرزا سیدیحیی مدرس متخلص به فدایی یزدیسبک

 

 (36وین را اثر زِ كم بود آن را نشان زِ لن  )/  در نحو تا زِ ناصب و جازم سخین رود

و داه اسییامی خای افراد معروف، قافیج شییعر قرار میگیرند، مثل عیسییی، امیرالمؤمنین، ذوالیزن، آبتین، حسییان، 

 وان.نوشر

  44بار به تکرار قافیه پرداخته، بطوریکه در قصیدۀ صفحج    34در قصاید فدایی، تکرار قافیه بسامد باالیی دارد وی   

 هایی مثل انور، عناد، بد بنیاد، قرار و یاد مشاهده میشود.نسخج خطی، تکرار قافیه

ست و در حد ایط        شعر او زیاد نی شان میدهد كه عیوب قافیه در  صاید فدایی ن صفحج  ق و اِقوا در   14ای جلی در 

دهندۀ توجه باالی شاعر به قافیه   نسخج خطی است و این نشان    34و اختالف در حرف روی در صفحج   45صفحج  

شعار خود از ردیف بعنوان كامل          شاعران در ا سزایی دارد و  شعر نقش ب سیقی  ست. ردیف در مو سیقی  ا كنندۀ مو

سنده كرده و از مجموع     اند، اما فدایی یزدی برایشعر بهره برده  شعر خود به قافیه ب صیده   47تحرک و زیبایی  ق

صیده یعنی   3تنها  صیده یعنی     %4/47ق ست كه در این میان یک ق سمی و دو   %3/33از ردیف برخوردار ا ردیف ا

 ردیف فعلی دارد.  %7/44قصیده یعنی 

 

 موسیقی درونی

س     * شعر تأثیر ب سیقی و زیبایی  سا میگوید:    تکرار: تکرار كلمه بر مو شمی ار در زیبایی  تکر»زایی دارد تا جایی كه 

شکنجج روح                ست باعث  سیقایی كه در آن تناوب و تکرار نی صداهای غیرمو ست.  سی ا سا سائل ا سی هنر از م شنا

شود  سا،    « می شمی صاید      94: 4393) سامد باالیی دارد و در ق شعر فدایی یزدی ب  %44/7بار یعنی  56(. تکرار در 

 بکار رفته است:

 سیییرم جان به بغل دارم و زِ   جان  ترا چو 

 

سی    سیر دشییته باشیید از كس  شیینیده كهك   جان 

(45) 

صراع       قافیج میانی:* ست و به ایجاد وزن در م شعر، باال بردن میزان آهنگ آن ا از تأثیرات كاربرد قافیج میانی در 

میشییود، بطوریکه در قصیییدۀ قافیج میانی مشییاهده  %46/5مورد یعنی  35كمک میکند. در قصییاید فدایی یزدی 

 ای از آن است:مند هستند. بیت زیر نمونهنسخج خطی تمام ابیات از قافیج میانی بهره 36صفحج 

مانروای  پیغمبرانشیییاهنشیییه    برتران، فر

 

مدحش سیییزاوار آمده                                                                                        سییرورانآن كز میان  

(33) 

فدایی یزدی با كاربرد انواع جناس به غنای موسیییقایی قصییاید خود افزوده اسییت و در این میان كاربرد  جناس:*

 هایی از آن:جناس مضارع و زاید از همه بیشتر و جناس لفظ از همه كمتر است. نمونه

شیده به پیش رای تو   نیسییت حالت او پو

 

تو      در چییه خصیییم  یده   ا تزویر                               پوشیی                                          جییامییج 

(47) 

 به دردون آن كو خسیییرو سییییاردان آمد     

 

به    كمین خرگاهش به    نده  گاهش ب بان  كهین در                                                             در
(64) 

عزیز همچون دییُل           تو در دل  لفییان   مؤا

 

تو در دیییده        لفییان  چون       خوار مخییا م                                                             خار ه

(41) 

شود     این آرایه كه به هم آرایی:واج* صاید فدایی یزدی بوفور دیده می ست، در ق حروفی و نغمج حروف نیز معروف ا

 كه موجب غنای موسیقی آن شده است، مانند بیت زیر:
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ما نیسییییت      به حیلتگر اسییییت ا چه رو  ادر

 

كه تواند به شیییر شییرزه شیییاق                                                                                            مجالش این 

(15) 

قصاید فدایی یزدی تضاد به كار رفته است و بسامد آن باالست. تضادهای موردنظر شاعر           %55تضاد: تقریباً در  *

 است. مانند:« شیخ و شاب»، «پیر و جوان»، «خای و عام»، «مؤلف و مخالف»، «امروز و فردا»بیشتر در كلمات 

 شاب و  شیخ  از ترکو  تاجیکدردج تو مرجع 

 

                                                                  عام و  خاص از  جوانو  پیرحضیییرت تو ملجأ   

(64) 

، 66، 47)دو بار(،  44كه در صفحات بهره درفته است  « مقابله»شاعر در قصاید خود از نوع دیگری از تضاد به نام    

 نسخج خطی مشاهده میشود، نمونج آن در بیت زیر آمده است: 14)دو بار( و  65، 63

 باد شییام نیکخواهان تو چون صییبح از ضیییاء

 

باد صیییبح بدسیییگاالن تو چون شیییام از ظالم                                                                                          

(63) 

 لغویسطح 
های عربی در شعر بازدشت، حاصل ممارست و تمرین شعرا برای       استفاده از واهه »ها و تركیبات عربی: كاربرد واهه

شعار دورۀ غزنوی و شعرایی چون منوچهری دامغانی    توانمندی در پیروی و تقلید از شعر دوره  های دذشته بویژه ا

أثیر از زبان و ادبیات عرب و بهرۀ كافی از علم عربی، (. فدایی یزدی بدلیل ت4397)شیییاملو و دزفولیان،  « اسیییت

 واهه و تركیب عربی در قصاید خود به كار برده است. 453حدود 

شد   رحیمدل   مناعرا  ظلم شخص تو 

 

                                                         مالحرا  جود بحرتو شیییید  جوادكف  

(4) 

 عربی است:داهی همج مصراع به زبان 

مار    مدام از جو دردون در خ  كی توان بودن 

 

اَعطِنی یا سییاقی الصییهباء كأسییام مِن م دام                                                                                                     
(65) 

 در اشعار فدایی یزدی جمع مکسر بوفور مشاهده میشود:

صافش به داه معرفت یک صییفت ز   او

 

ند زمرۀ        به عجز دشییییای بان  فا ز                                                          عر

(4) 

 (.35(، احداق )34(، احباب )65(، مکارم )45(، انبیا )1های دیگر: اعادی )نمونه
ضحی، بدرالرجی        شمس ال سوار الفتی،   شه

 

هَل اتی كهف الوری       جدار  خیر االنام                                                                 تا

(65) 

 (.39(، كهینه و شاق )35(، ممالک طاق )35(، حدایق احداق )31های دیگر: كحال ابصار )نمونه

بررسییی بسییامد كلمات در قصییاید فدایی یزدی نشییانگر آن اسییت كه برخی از آنها كاربرد بیشییتری دارند كه این 

سته یعنی    كلمات و  صطالحات به چند د سیقی »، «مذهبی و اعتقادی»ا سامی خای »، «نجوم و مو عرفانی و »، «ا

 تقسیم شده است.« رندی

 بسیار به كار رفته است:...« خدا، دین، بهشت، جهیم، دوزخ، نبی، اسالم، پیغبر و »كلمات مذهبی و اعتقادی: -

سالم  مذهبای قوام   . ای كز ذات تسییتا

 

را قوام                                                                                        مذهب  و  دینا نظام و  مُلک و دولت ر   

(65) 

 كلمات عرفانی و رندی: زهد، شراب، ساقی، ساغر، صنم، زلف، خال و...:-



 73/ شناسی قصاید میرزا سیدیحیی مدرس متخلص به فدایی یزدیسبک

 

 فاملعل شییرابدر ننوشییم در چنین روزی 

 

سازم از پس چندین عذاب                                                                                            زاهدخود بگو   چه 

(4) 

 اسامی خای اشخای: -

 *آوردن نام شاعران مثل محتشم كاشانی، وحشی بافقی، حسان و ... همچنین است بیت:

نوری  حی   و  ا با یرت   و  صییی  ح

 

 انییدرییین بییحییر كییرده اسییییتییرقییاق     

                                     (39) 

 *آوردن نام فالسفه، بزردان دین و پادشاهان:

 شیییرمنییده از ذكییا   ارسییطو بییا ذهن او  

 

هم او      ف طون  بییا  فال طن                                                                  ا ف درمییانییده از 

(34) 

 حشیییمییت اسییییت  داراهم فریییدون فر    

 

در اسیییت                                                              اسییکندر ملک   سییلیمان هم  

(14) 

 بار( و ...: 3بار(، عود ) 4بار(، رباب ) 3بار(، چنگ ) 1اصطالحات و كلمات مربوط به موسیقی مثل مطرب )-

بان   نشییاطرا میرسییید بر چرخ امروز از  مطر

 

باب               نگ ر نگ و آه مۀ عود و نوای چ                                                نغ

(4) 

 از مجموع اصطالحات و كلمات ذكرشده، كلمات و اصطالحات مذهبی و اعتقادی بسامد بیشتری دارند.

 كاربرد كلمات كهن:-

به     ند  ته   گلخنچ ندر   نشیییسییی به غم ا  ای 

 

ماشییییا                                                                         به دلشییین ُخرام بهر ت خیز و 

(1) 

یوسیییف             شیییا  لعییت  ط موده  ن بن  ل د  ز 

 

خا                                                                                ته اشییییک زلی له ز شیییبنم درف ال

(17) 

 بار(: 5« )فرض كنم»در معنی « درفتم»كاربرد فعل -

 خچر اینکه دشیییایم زبان به شیییکوه گرفتم

 

تعییداد                                                     نم  ك جفییاهییای او  نکییه  ی                                      نیییارم ا

(44) 

 سطح نحوی
 بار(: 1پیش از مفعول )« مر»استعمال  -

 بییزردییی را  مییربییزدییوارا ای آنییکییه   

 

قدیر                                                                                                      مج ت جا نام تو  به  ته اسییییت  نوشییی

(44) 

 بار(: 9آوردن الف ندا )-

ند    باشیییید     ا، منعما، كریماخداو که   ای آن

 

زبان در وصف تو عاجز، خرد در نعت تو حیران                                                                                       

(44) 

 بار(: 5« )چو»بجای « چه»كاربرد -

سی مریم  چهسخن در كام او چبود    روح عی

 

                                               چوب موسی عمران                          چهقلم در دست او چبود   

(64) 

 بار(: 3« )واو مبانیت»كاربرد -
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طای تو، عجب دارم   ومن   محرم از خوان ع

 

ای مهمان                                                                                       كه بر خوان عطای تسییت هر جنبنده 

(67) 

 حرف نشانج مفعول، بواسطج آمدن فعل نگریستن و دادن: و« به»در دو معنی « را»آوردن -

 بنگر نشیییسیییتییه خرم و خنییدان  رادییل 

 

بین كییه دشیییتییه والییه و شییییییدا                                                                                           رابلبییل  

(1) 

د و نشانج مفعول، و كاربر« به»در دو معنی حرف اضافه  « را»بارزترین ویژدی نحوی در قصاید فدایی یزدی كاربرد  

 الف ندا است.

 

 سطح ادبی
ست        » ستعاره، مجاز و... ا شبیه، ا صویری یعنی مركب از ت ست كه مخیل و ت سا،    « زبان ادبی زبانی ا شمی (4371  :

سعت خیال خوبی بهره     39 شان میدهد وی از و صاید فدایی ن ستفاده از تکنیکها و فنون     (. ق ست و با ا مند بوده ا

 نی، مضمونهای شعری را با تركیب صور خیال بیان میکند.ادبی و بیا

سازی    صویر : تصییویرسییازی در شییعر یعنی اینکه شییاعر مثل نقاشییی زبردسییت با اسییتفاده از حروف و كلمات  ت

های زیبا پدید آورد. از ویژدیهای برجسییتج شییعر فدایی یزدی مخصییوصییاً در قصییاید دارای تشییبیب او،   صییحنه

یز در مقابل انگشاعر بر فضا، كلمات و معنا تسلط پیدا میکند و تابلوی زیبا و دل    تصویرسازی است. اینجاست كه     

 دیددان مخاطب قرار میدهد مانند: 

 بجز قبول تو شاها نخواسته است صداق                  عروس طبعم كه آراسته به زیورهییییاست      

                                                                                                                   (14) 

ار( های مختلف دفتبیان، ایراد معانی واحد به طرق مختلف است، مشروط بر اینکه اختالف آن طرق )شیوه: »بیان

شد، یعنی لغات و عبارات بلحاظ خیال  سبت مبتنی بر تخیل با شند انگیزی ن سا،    « به هم متفاوت با شمی (4375  :

ضمون   44 شاعرانه و م ستفاده كرده كه در جدول     (. فدایی در بیان حاالت  صور خیال ا سامد باالیی از  پردازی در ب

 زیر آمده است.

 

 كنایه مجاز استعاره تشبیه های ادبیآرایه

 31 63 14 646 تعداد

 % 6/4 % 3/4 % 3/43 % 6/74 درصد

سبک خراسانی تشبیه است. در قصاید فدایی یزدی نیز تشبیه         ترین صور خیال در اشعار شاعران   تشبیه: برجسته  

تشبیه به كار برده   %6/74یعنی  646آید. وی در سرودۀ خویش، مجموعاً  از پركاربردترین اركان بیانی بحساب می 

سیهای بعمل    ست. برر سامد را در             ا شروط كمترین ب شبیه م سامد و ت شترین ب شبیه بلیغ بی شان میدهد ت آمده ن

 ایی دارد.قصاید فد
 معکوس مشروط ملفوف مركب مفروق مجمل مرسل مفصل بلیغ تشبیه

 3 1 7 44 41 65 34 59 454 تعداد

 % 6/4 % 5/4 % 7/6 % 6/1 % 1/5 % 4/7 % 7/43 % 4/66 % 4/14 درصد

 تشبیه بلیغ*



 75/ شناسی قصاید میرزا سیدیحیی مدرس متخلص به فدایی یزدیسبک

 

ست و در این میان        ضافی ا شبیه بلیغ ا شتر از نوع ت شبیهات بلیغ در كالم فدایی یزدی، بی شبیهات ت مرغ دل، برّ  ت

 عطا، بحر سخا و بار غم چندین بار تکرار شده است مانند:

 (7)     كباب آتش هجرتبر  مرغ دلمزان كه شد /  بردشا بر من دری گلستییییان وصالتاز 

 *تشبیه مفصل

 (64جویان با كمنیییید رستم و با درز سام     )كینه/  كوس نالد همچو رعد و تیغ تابد همچو برق

 *تشبیه مرسل

 (44چون دشاید عارض چون ماه اندر طرف بام  )/  چون نماید قامت چون سرو در صحن چمن

 *تشبیه مجمل
 (1)   دل به بهاران شبیه عارض عذرا/  وامییق ابر زِ باران بسان دیده

 *تشبیه مفروق

 (49) سیم خامهم دلش چون سنگ باشد هم تنش چون /  هم قدش چون سرو باشد هم رخش مانند دییییل

 *تشبیه مركب

 (34ماند به دلبنی كه دمیده است بر دَمَن )/  شخصش به منبر از پی ارشاد مردمان

 *تشبیه ملفوف
 (34چون دل و چون سنبل و چون عبهر است )/  روی و زلییف و چشییم آن زیبییاصنیییم

 *تشبیه مشروط

 (64خود ساكن، دهد بر باد ادر فرمان ) شود چون خاک/  دهد بر خاک ادر فرمان شود چون باد در جنبش

 *تشبیه مقلوب

 (66وز عیار سُم اسبان روز دردد همچو شام )/  از فروغ تییغ برّان شام دردد همچو روز

 در قصاید فدایی یزدی تشبیه به اعتبار طرفین به دو صورت به كار رفته است:

تجربج خیال و بازتاب جهان محسوس در   ترین نوعتشبیهات حسی به حسی، ساده»تشبیه محسوس به محسوس: 

ست.     شاعر ا سته و الیج بیرونی امور را با هم مرتبط           »ذهن  سته، مؤلف پو سی پیو سی به ح شبیه ح سطح ت در 

(. تشییبیه حسییی به حسییی، در ادبیات كهن و مخصییوصییاً در سییبک 357: 4345)فتوحی رود معجنی، « میبیند

صاید فدایی یز     ست كه در ق سانی رایج بوده ا سامد باالیی      %4/73بار یعنی  443دی هم خرا ست و ب به كار رفته ا

 دارد مانند بیت زیر: 

 (45باده روی محب تو سییرخ چون تفاح )/  ز غصه روی عدوی تو زرد چون آبیییِ 

  به حسی باشد. اینگونه تشبیه رایجترین نوع تشبیه    آن است كه مشبه عقلی و مشبه   »تشبیه معقول به محسوس:   

 «به حسی باشد، مشبه عقلی بخوبی شناخته میشود   هداف تشبیه، توضیح حال مشبه است و ادر مشبه     است، زیرا ا 

 به كار رفته است مانند بیت زیر: %4/64بار یعنی  15(. تشبیه معقول به محسوس 351: 4399)قاسمی، 

 (46تو هست دوهربار ) ابر عطایتویی كه /  تو هست لؤلؤخیز ابر سخایتویی كه 

ذوق شاعرانج فدایی یزدی موجب بکاردیری استعاراتی شده كه در آن تأثیر شعرای متقدم بر ذهن و زبان  استعاره: 

ستعاره به كار برده است كه    %3/43یعنی  14او آشکار است. درمجموع    ستعارۀ مصرحه و    %5/13یعنی  64ا   69ا

 استعارۀ مکنیه است. %57یعنی 

 *استعارۀ مصرحه
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 (64دامان ) سیم و زراز آن رو چرخ دردون بر كند از /  تا صبحگه هر شب نثییار خاک درداهییییش كند

 *استعارۀ مکنیه

 (1) بلبل را بین كه دشته واله و شییدا/  دل را بنگر نشسته خرم و خندان

 (4) طویییییل او دَحداح دامن عمرشییود ز /  دست اجلدم از وفاق زند هر كه با تو 

 اختصای یافته است:« تیغ»و « كف»مورد به دو كلمج  44مجاز بکاررفته،  63مجاز: در قصاید فدایی یزدی از 

 (7)  كتاب آنکه از بهیییییر مدیحش ز آسمان آمد/  آنکه از مدحش فدایی همچو حسان عاجز است

 كتاب: مجاز عام از خای: قرآن

ستند. به ق    كنایه: كنایه شتر از نوع ایماء ه شعر فدایی یزدی فراوانند و بی سا    ها در  شمی سائط »ول  ربط   اندک و و

 (. نمونج آن در زیر آمده است:314: 4375)شمیسا، « بین معنی اول و دوم آشکار است

 (33كییز كشتیین همچون منییت از بهر چه عار آمده )/  گیرم دامنت در حشر خون من در گردنت،ای 

 انتقام درفتنخون در دردن بودن: كنایه از مقصر بودن، دامن درفتن: كنایه از 

(، مو از خمیر كشیدن  31(، كمر بستن )36(، دل از كف دادن )64( و )61همچنین است: جبین بر خاک نهادن ) 

سیدن ) 45) ساختن )   16(، جان به لب ر سر  شتن ) 36(، آب در لبن كردن )44(، دام از  ( 61(، ملک زیر نگین دا

 و... .

 بدیع لفظی و معنوی

 حسن تعلیل تقسیم رجوع العارفتجاهل موازنه تلمیح بدیع لفظی و معنوی

 5 7 4 46 67 65 تعداد

 % 6/4 % 9/9 % 6/44 % 45 % 9/33 % 65 درصد

 

شقانه و تاریخی         ستانی عا ستانهای مذهبی، حکایتهای دا سلط خود را بر دا تلمیح: فدایی یزدی با آوردن تلمیح، ت

شتر      صص مذهبی بی ست و در این میان به ق صاید،       بیان كرده ا سیار در این ق ست. وجود تلمیحات ب شته ا نظر دا

های آن در داستانهای حضرت محمد   دهندۀ دستردۀ آداهی شاعر و تنوع مضامین اشعار او نیز هست. نمونه     نشان 

 )ی(، حضرت علی )ع(، فریدون و دارا، وامق و عذرا و... مشاهده میشود.

 (44ییییای ملخ میکند زِ مور حقیر  )قبییول پ/  تو را ادرچه سلیمان یک از غالمان است

موازنه یا مماثله: موازنه نوعی هنرنمایی شاعرانه است و نشانگر آن است كه شاعر در انتخاب كلمات و ایجاد توازن      

صاید             سانی كاربرد فراوانی دارد، در ق سبک خرا ست. این آرایه كه در  شته ا سلط و مهارت دا سب در ابیات ت و تنا

 مشاهده میشود. نمونج آن بیت زیر است:فدایی یزدی هم 

 (64) وی ز تیییغ آبییدارت دین و دولت را نظام/   ای به دست اقتدارت خنگ دردون را لگام

 العارفتجاهل
 (44روی در خطش نهان دردیده یا مه در غمام )/  خال بر رویش عیان دردیده یا بر مه كلف

 رجوع

 (64نظیرت نیست در دیتی مثالت نیست در كیهان )/  ا باشدتییو را با دیگران سنجییییم معاذاهلل خط

 تقسیم

 به دور عدلش جز نیییی نه بركشیده انین   به دور جودش خالی نه غیر دست چنییار



 77/ شناسی قصاید میرزا سیدیحیی مدرس متخلص به فدایی یزدیسبک

 

 (69هم این به راغ كمر تنگ بسته از پی كین )/  هم آن به باغ قد افراخته است از پیی دار

 حسن تعلیل
 (9ودرنه بهر چه زینسان معطر است ریاح )/  تشمیم خلق خوشت با نسیم همراه اس

 

 سطح فکری

 مضامین قصیده
ستایش 

 پرورددار

مدح 

پیامبر 

 )ی(

مدح و 

توصیف 

حضرت 

 علی )ع(

مدح 

امام 

زمان 

 )عج(

مدح 

 میرزافتاح

توصیف 

 معشوق

توصیف 

 طبیعت

وصف 

 عید

دله از 

روزدار 

 و بخت

خودستایی 

و حسد 

 حاسدان

اظهار 

یأس و 

 ناامیدی

45 69 44 41 4 67 7 4 65 41 69 

4/5 % 4/45  

% 

4/35 % 5/5 % 1/5 % 5/45 % 7/6 % 3/6 % 9/4 % 5/5 % 4/45 % 

 
 ستایش پرورددار

 ز فییرط نور بود هم نهان و هم پییییدا/  به نام آن كه بود عالمییی در او شیییدا

 االعلیمنییزه آمییده سلطیییان ربیییی /  صفات او به كمال است عاری از هر نقص

                                                                                                                 (4) 

 در جای دیگر میگوید:

 (46منم كه غیر مدیحت نمیکنم تحریر  )/  منم كه غیر ثنایت نیاورم به زبیییان

ست. نمونج آن در زیر آمده    مدح پیامبر )ی(: فدایی یزدی در مدح  شاه خطاب كرده ا پیامبر، او را محمد عربی و 

 است:

 (33كمتییر غالمیییی از درش بر خلق سالییار آمده )/  شاهی كه باشد چاكرش عمار و سلمان بوذرش

 وی درمورد بخشش پیامبر چنین میگوید:

 (47طییر )برابری نکند با كف تو ابر م/  زِ اَبر باران ریزد زِ دست تو دوهر

مدح و ارادت خای به حضرت علی )ع(: در قصاید فدایی یزدی، مدح حضرت علی )ع( بیشترین بسامد را به خود      

سییاقی كوثر »، «فخر امامت»، «شییاه والیت»های خویش علی )ع( را اختصییای داده اسییت و همواره در سییروده 

 لقب داده است.« شهریار»و « شاه»، «صهر پیمبر، ولی خالق یکتا»، «س هر مجد شرف»، «ابوتراب

 (41كه آسمان نکند جز به خواهش تو مدار )/  س هر مجد و شرف، آفتاب دولت و دین

 وی در اشعار خویش پیوسته شجاعت، بخشش و عدالت حضرت علی )ع( را ستوده است.

 شجاعت حضرت علی )ع( میگوید: فدایی یزدی در

 (65د اهدر به هم با آنکه تیغش در نیییام )بَردَرَ/  حیدر صفدر شجاعی كو به طفلی در به مهد

 و بخشش علی )ع( را چنین ستاید:

 (63حاصل دریا و كانش باشد اندر آستین )/  دامن سائل كند پردوهر و پرزر بلی

 (11كه هست كف جواد تو قاسیییم االرزاق )/  به هر صباح زِ تو رزق خویشتن طلبند
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 ید:در توصیف عدالت حضرت علی )ع( چنین میگو

 (46كه از بازِ انتقام خویشتن عصفور میخواهد )نسخج وزیری /  همای عدل تو در زیر پر بگرفته عالم را

 و داه بخشش و عدالت را به همراه هم میستاید:

 (41به وقت عدل تو ز نوشیروانت آید عار )/  به داه بذلت باشد ز معن و حاتم ننگ

 وی علی )ع( میداند:شاعر پیوسته پایداری دین را بخاطر زور باز

 (49كه ملک و ملت را ذوالفقار تست ظهیر )/  به زور بازوی تو دین احمدی است قوی

 میداند: و درنهایت حضرت علی )ع( را حالل مشکالت

 ادر سؤال كنندش چنییان كند تقرییر/  ز مشکلی كه به حلش جهان فرومانند

 (44از شرم افکند در زیر ) شود مجاب و سر/  كه فی المثل در جبییریل بود سائییل

 مدح امام زمان )عج(

 (34عدل را این زمان تویی مصداق )/  ظلم رفییع از تو میشود آری

 (37بر دُرر از ستاردان اطبییییاق )/  شب پی جودت آسمان دارد

 مدح میرزا فتاح: فدایی یزدی در قصاید خود تنها وزیری كه مدح كرده، میرزا فتاح بوده و میگوید:

 (9فساد امر رعیت همی كنی اصییییالح )/  وزیر عادل باذل كه از عدالت و جود

 (4كفت دشیییاید از جیییود وقت استفتاح )/  به روی هر كه درِ بخشش آسمان بندد

 توصیف معشوق

 (7ز شرم رخ عیان نکند دیگر آفتیاب )/   رخسار همچو ماه تو بیند در آفتاب

 توصیف طبیعت

 (1ساحییت غبرا شده است دنبد خضرا )/  زمین كه تو دویی سبزه چنان رسته بر

 توصیف عید نوروز

 (4ساقیییا میریز در سیمیییین قدح لعل مذاب )/  صبح عید و موسم شادی برغم شیخ و شاب

 دله از روزدار و بخت

 (44چه جورها كه ندیدم زِ بخت بدبنییییاد )/  ها كه نخوردم زِ چرخ كجرفتارچه غصه

 و حسد حاسدانخودستایی 

 (46حسود در ره انکار شعر من استییاد )/  به فن شاعری استاد تا شدم زِ حسد

 اظهار یأس و ناامیدی

 به نامیییرادی من مییییادر زمانه نییزاد/  منم كه بوی نکردم دلی زِ باغ مییییراد

 (44)به هر كه داد زنم، میکند به من بیییداد /  به هر كه روی كنم، پشت میکند بر من

 

  یریگجهینت

اشییعار  وانید قاجار اسییت. ۀدور یو ادب یعلم یتهایاز شییخصیی یزدی ییمدرس متخلص به فدا ییحیدیسیی رزایم

سخ  شمند  جبجامانده از او ن صح      یارز شناخته مانده و ت ست كه تاكنون نا ست    یكامل حیا صورت نگرفته ا  .از آن 

ش  صا  وانید نیاز ا یبخ ص  47 ی. وشود یشامل م  دیرا ق سخ      تیب 493 ۀرندیدارد كه دربرد دهیق سه ن ست و    جا

مدرس كه با خط  ییحیدیسیی یآقا یشییخصیی جكتابخان یخط جنسییخ یمقاله از رو نیاز آن موجود اسییت. ا یخط
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شته   یبایز شاعر نو صا     هیته شده  خود  ست. ق سبتاً طوالن  دیشده ا ست و تمام  یدارا یو داه ین ز ا آنها دو مطلع ا

ست. مقال  ینوع مدح سبک     جا صای دارد به  ضر اخت س   حا صا  یشنا ، لغوی ،یسطح زبان  پنجدر  یزدی ییفدا دیق

س  جادیا یبرا ی. ویو فکر نحوی، ادبی شع  یقیمو س  ارشدر ا سته   یو كنار یرونیساز ب یقیاز عوامل مو  وبهره ج

 موزون و ،بایالفاظ ز یریاسییت. بکارد یغن هیاز جهت قاف دیآنهاسییت. قصییا  نیپركاربردترمجتث و بحرهای رمل 

بارز آن  یهایژدیاسیت. از و  یعرب زباناز علوم مختلف زمان خود بخصیوی   یآداه ۀدهندنشیان  هیپرمحتوا در قاف

 یقیوسی م شیافزا یاسیت. شیاعر برا   یانیم یجو كاربرد قاف هی، تکرار قافهاهیدر كاربرد قاف یباسیتفاده از كلمات عر 

لغات و  ،یو تضیییاد بهره درفته اسیییت. در سیییطح لغو ییآرااجاز انواع مختلف جناس، تکرار واهه، و ،شیییعر یدرون

سامد باال  یعرب باتیترك سطح ادب  ییب سترد  یفیط یعیبد عیصنا  ،یدارد. در    ح،یلمت یهاهیدارد و كاربرد آرا هد

سامد باال موازنه و تجاهل صور خ  نیدارد. همچن ییالعارف ب شب   الیدر كاربرد انواع  ست و ت   %6/74با  هیماهر بوده ا

امد را بسیی نیشییتریب« غیبل هتشییبی» انیم نیدر ا دهدیو نشییان م دیآیبحسییاب م یانیاركان ب نیاز پركاربردتر

  هیتشب  یعنیبوده است   جیرا یكه در سبک خراسان  ن را نوع آ نیترساده  ،نیرا به اعتبار طرف هیتشب  رداراست. شاع  

حضرت  شیبه ستا شتریآراسته و ب یمتعدد نیرا با مضام دیقصا یدر سطح فکر .برده است كاره ب ی به حسیحس

)ع(  یعل نیرالمؤمنیپرداخته و ارادت خای خود را به ام ی )ع(هار مخصییوصییاً حضییرت عل طا جو ائم امبریپ ،حق

 و... نام نیآفتاب دولت و د ،ابوتراب ،كوثر یساق القاب را با )ع(  یحضرت عل  شیهادر سروده  یو است.  نشان داده 

دله از روزدار . همچنین داندیكه او را حالل مشکالت م  ییتا جا دیستا یل و بخشش او را م و شجاعت و عد  بردیم

 .شودیم دهیبوفور د یو دیقصا یجایدر جا ختو ب

 

  نویسندگان مشاركت

علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد  دانشکدۀ در بمصوّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ جرسال از مقاله این

 اصلی طراح و داشته هبرعهد را رساله این راهنمایی آبادعزیزاهلل توكلی كافیآقای دكتر  .استشده استخراج یزد 

 متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر نوانعب دیر. سركار خانم فاطمه چاشنیاندبوده مطالعه این

ها و راهنماییهای عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل دادهبه زاده محمود صادقآقای دكتر . اندداشته شنق نهایی

 پژوهشگرسه  هر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. اندتخصصی این پژوهش نقش داشته

  .استبوده

 

  قدردانی و تشکر

علوم انسانی  دانشکدۀ پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 .نمایند اعالم دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه یزددانشگاه آزاد اسالمی واحد 
 

  منافع تعارض

سنددان  شریج  هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نوی سیده  چاپ به خارجی و داخلی ن صل  و نر  حا

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

ست  نگرفته صورت  تقلبی و تخلف هیچ و شده ااجر اخالقی مقررات و قوانین كلیج طبق سئولیت  .ا  دزارش م



 45-94 صص ،96 پیاپی شماره ،45 دوره ،4154  اسفند ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 95

 موارد كلیج مسئولیت  ایشان  و است،  مسئول  نویسنده  عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع احتمالی تعارض

 .میگیرند عهده بر را ذكرشده
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