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 چکیده:
در قرن یازده هجری و از  شیعهبرجستج فیاض الهیجی از متکلمان و فیلسوفان  هدف و زمینه:

. همچنین كه آثار متعددی درزمینج فلسفه و كالم اسالمی دارداست  میردامادو  مالصدراشادردان 

شاعران سبک هندی است كه حدود دوازده هزار بیت در قالبهای دونادون دارد. براساس وی از 

شناسانه انجام نشده است. هدف این ستجوی نگارنددان تا كنون درمورد اشعار او بررسی سبکج

 جستار، بررسی سبک شعر او در سه سطح زبانی، ادبی و فکری است.

 تحلیلی انجام شده است.-این پژوهش براساس شیوۀ توصیفیروش مطالعه: 

مقایسه با دیگر شاعران سبک هندی، های این پژوهش، شعر فیاض در براساس یافته ها:یافته

خیالیها و مضمونسازیهای پیچیده و دیرفهم نیست. زبان شعری او ساده و روان است دارای نازک

فیاض همچنین بشدت متأثر  و اصطالحات و تعبیرات عامیانج چشمگیری در آن مشاهده نمیشود.

تحلیلها و تقریرهای وی از مسائل  از عرفا و تعالیم آنهاست و تأثیر معارف عرفانی و صوفیانه، بر

 كالمی، در مواضع متعددی مشاهده میشود.

ردیف در شعر فیاض تنوع بسیاری دارد و جناس، پارادوكس و اسلوب معادله در گیری: نتیجه

میان صنایع بدیعی در شعر او فراوانی بیشتری دارد. تشبیه و انواع آن نیز در میان صنایع بیانی، 

دارد. مضمون عمدۀ قصاید او مدح و منقبت ائمج اطهار بوده و بنمایج غزلیاتش عشق در صدر قرار 

است. مشخصات عشق، عاشق و معشوق در این اشعار تقریباً متناسب با مکتب عراقی است و 

اعتنایی و بیرحمی به سر ای نگونبخت، ناكام، و قانع دارد. معشوق نیز در اوج بیعاشق چهره

ن قلندرانه و نکوهش ظاهرپرستی در دینداری و ریا و تزویر نیز در میان میبرد. همچنین عرفا

، بنداشعار او به چشم میخورد. او در انواع قالبهای شعری مانند قصیده، غزل، مثنوی، رباعی، ترجیع

 بند شعر سروده است.و تركیب
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Fayyaz Lahiji is one of the prominent Shia 
theologians and philosophers in the eleventh century of Hijri and one of the 
students of Mulla Sadra and Mir Damad, who has many works in the field of 
Islamic philosophy and theology. Also, he is one of the poets of the Indian style 
in the 11th century of Hijri, who has about eleven thousand verses in various 
styles. According to the authors' search, no stylistic analysis has been done on 
his poems. The purpose of this essay is to examine his poetry style in three 
levels: linguistic, literary and intellectual. 
METHODOLOGY: This research is based on descriptive-analytical method. 
FINDINGS: Based on the findings of this research, compared to other poets of 
Indian style, Fayyaz's poetry does not have subtle imaginations and complex 
and slow-to-understand themes. His poetic language is simple and fluent, and 
there are no significant idioms and slang expressions in it. Fayyaz is also heavily 
influenced by mystics and their teachings, and the influence of mystical and Sufi 
teachings on his analyzes and interpretations of theological issues can be seen 
in several positions 
CONCLUSION: The row in Fayyaz's poetry is very diverse, and puns, paradoxes, 
and the style of equation are more abundant among the creative arts in his 
poetry. Simile and its types are also at the top among expressive industries. The 
main theme of his poems is the praise and praise of the imams of Athar, and 
the theme of his lyrics is love. The characteristics of love, lover, and beloved in 
these poems are almost in accordance with the Iraqi school, and the lover has 
an unfortunate, unsuccessful, and satisfied face. Beloved is also at the peak of 
indifference and cruelty. Also, the mysticism of Qalandariye and the 
condemnation of appearances in religiosity and hypocrisy can also be seen in 
his poems. He has written poetry in all kinds of poetry formats, such as qasida, 
ghazal, masnavi, quartet, tarjieband, and composition. 
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 مقدمه
و شاعران سبک هندی در  شیعهق( از متکلمان 4576بن حسین الهیجی متخلص به فیاض )ممالعبدالرزاق علی

است. الهیجی اهل الهیجان  االلهامشوارقو  سرمایج ایمان، دوهر مرادقرن یازدهم هجری و صاحب تألیفاتی چون 

و زمان و بود و ادرچه از جهت علمی و ادبی سرشناس است، دربارۀ زنددی وی اطالعاتی اندک در دست است 

 مکان تولد وی، مشخص نیست. بنابر برخی منابع، وی در شیخانور الهیجان یا الهنج از شهرهای دیالن متولد شده

« قمی»(. به دلیل اقامت وی در قم، برخی او را 454و پس از آن در قم اقامت دزیده است )تذكرۀ نصرآبادی: 

آید است و از برخی اشعار او برمیخود را در قم سپری كرده  وی بیشتر عمر (.344: 1االدب، ج اند )ریحانهخوانده

: 4346است )عطایی نظری، داشته  اصفهانو  كاشانو احتماالً  شیراز، تبریز، مشهد، نجفكه مسافرتهایی نیز به 

(. 441: 3العلما، ج مشغول بود )ریاض (. او در اغلب اوقات به بحث و تدریس در مدرسج علمیج حضرت معصومه63

بنابر روایات، هنگام اقامت صدرالمتألهین )مالصدرا( در قم، فیاض به خدمت او رسید و در محضر او به شادردی 

پرداخت )كریمی، مقدمج دیوان فیاض الهیجی: هفت(. بعدها به دامادی استاد مفتخر شد و از طرف او ملقب به 

روده است. فیاض در میان شادردان مالصدرا تنها دشت. فیاض اشعاری در ستایش مالصدرا و میرداماد س« فیاض»

كسی است كه پایبند فلسفج مشاء است و در تدریس و تصنیف به سبک فالسفج مشایی عمل میکند، اما از سرنوشت 

 استاد خود عبرت درفته و اسرار خود را مخفی نگاه داشت و به آنچه تظاهر میکرد، معتقد نبود )همان: هفده(.

فیاض همچنین بشدت متأثر از عرفا و تعالیم آنهاست و تأثیر معارف عرفانی و صوفیانه، بر تحلیلها و تقریرهای وی  

عرفانی وی است و -از مسائل كالمی، در مواضع متعددی مشاهده میشود. دیوان شعر فیاض از آثار مهم ادبی

در شاعری نیز دستگاه »آمده است كه  الغرائبمخزناند. در تذكرۀ طبع شعر او را ستوده صفوینویسان عهد تذكره

(. اشعار او به سبک هندی و حدود دوازده 199: 1الغرائب، ج )مخزن« قوی داشته و وی را معنی خای بسیار است

بند و مثنوی است. اما شهرت او در غزلسرایی بند، تركیبقطعه، رباعی، قصیده، ترجیع هزار بیت است و شامل غزل،

ی اشعار شناساست و بسیاری از غزلهای صائب را استقبال كرده است. در جستار حاضر برای نخستین بار به سبک

ح ض الهیجی به تصحیاین شاعر در سه سطح زبانی، ادبی و فکری پرداخته میشود. بدین منظور دیوان اشعار فیا

های موردنظر فیشبرداری و استخراج شده است و سپس در این سه سطح ارائه امیربانو كریمی مطالعه شده و نمونه

 دشته است. الزم به ذكر است اعداد داخل پرانتز در انتهای هر بیت، مربوط به شمارۀ صفحه است.

 

 سابقۀ پژوهش
ارۀ فیاض الهیجی صورت درفته، مربوط به آثار كالمی و فلسفی اوست. قریب به اتفاق پژوهشهایی كه تا كنون درب

 «فیاض الهیجی شاعر رنگها و آهنگها»براساس جستجوی نگارنددان فقط دو مقاله به بررسی شعر او پرداخته است. 

 (. نویسنددان معتقدند فیاض از رنگ و آهنگ در راستای4341ای است از شاهگولی و سانچولی )عنوان مقاله

ادبیات و »المللی بینمقالج دیگر كه در همایش  است. عنوان آفرینی و نوآوری در تصاویر بالغی بهره بردهمضمون

از سامره و فرحناز شاهگولی « نمایی در شعر فیاض الهیجیمتناقض»ارائه شده، « پژوهشهای تطبیقی در آن

ای دارد و این ترفند جایگاه ویژه نماییمتناقضاند كه در شعر فیاض ( است. نویسنددان به این نتیجه رسیده4341)

بدیعی در مواردی با نوآوری و تازدی همراه است. فیاض از این شگرد ادبی به صورتهای متفاوتی استفاده كرده و 

 ین برخیشناسی، ارزش اشعار وی را دوچندان نموده است. عناوپیوند با هنرهای بالغی )بیان و بدیع( و زیبایی

 مقاالت در حوزۀ فکری او بدین شرح است:
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 (؛4345های كالمی او )عطایی نظری، نکاتی در باب فیاض الهیجی و نگاشته -

 (؛4345نقش فیاض الهیجی در فلسفی شدن كالم شیعه )عطایی نظری،  -

 (.4347بررسی انتقادی دالیل عقلی فیاض الهیجی بر اثبات وجود عقول )مؤذن و مشکاتی،  -

به اشعار فیاض الهیجی انجام نشده و این جستار در شناسانه راجع چنانچه مشاهده میشود، تا كنون بررسی سبک

 راستای رفع این خأل پژوهشی صورت درفته است.

 

 بحث و بررسی

دانه شامل زبانی، ادبی و فکری میداند. در ادامه به ذكر شواهد مستخرج شناسی را دارای سطوح سهشمیسا سبک

 اشعار فیاض الهیجی در هریک از این سطوح پرداخته میشود. از

 

 سطح زبانی
ازآنجاكه فیاض متکلمی شیعی بوده و در علم كالم، فلسفه و حکمت استاد بوده، بسامد كلمات عربی در اشعار او 

اهده شبسیار زیاد است. همچنین بواسطج پیروی از سبک هندی، تعبیرات و اصطالحات عامیانه نیز در اشعارش م

در مقایسه با سایر شاعران سبک هندی، تعداد این اصطالحات و تعبیرات در اشعار او زیاد نیست.  میشود. باوجوداین

 در ادامه به برخی از مهمترین و پرتکرارترین ویژدیهای زبانی شعر او اشاره میشود.

زن عر فیاض زیاد است. داهی و: همانطور كه دفته شد بسامد كلمات و تركیبات عربی در شكاربرد كلمات عربی

ها به نحوی است كه كمتر میتوان كاربرد آنها را در شعر و سخن موزون متصور شد. به و تركیب آوایی این واهه

(، 355(، استبعاد )493(، احتجاب )417(، مقتبس )454(، انشاد )94تعدادی از آنها اشاره میشود: استظهار )

(، صبیح، فصیح، قبیح، تنقیح، 165(، منطبق، مسطر )166ح، غبن، منفعل )(، مرج164ّ(، معدوم )165استغاثه )

(، 564(، مضایقه )144(، متفق )175(، تمکین )153(، امتناع، انتفاع، اختراع )169(، صماخ )167صوامع، صحاح )

تلذذ، تسویالت  (،577(، مالذ، معاذ، لواذ، نفاذ، الذاذ، تالذ، استنقاذ، استخالی، مغاره، استخالی )567استمالت )

 (. 493(، مغتفر )455(، استرشاد )441(، مستقرض، اختالط )443(، مستخلص، اتمّ، انقص )541)

 های جمع بستن كلمات بهره برده است:فیاض از انواع شیوهكاربرد انواع جمع: 

(، 769ن )(، دوستان، دشمنان، خوبان، كامال761(، اسالمیان، سوختگان )766بیگانگان )«: ان»جمع بستن با 

 (.793(، عشقبازان )745(، شیران )756(، دانشوران )717(، افسرددان )735بیقراران )

(، قدردانیها 754(، دلها )715(، زبانها، آشناییها )713(، افتاددیها، خواریها )716مهربانیها )«: ها»جمع بستن با 

 نه استفاده كرده است.(. او اغلب برای جمع بستن اسامی معنی از این نشا655(، شبها )793)

بسامدترین نوع (. این جمع كم179(، مرادات )541(، تسویالت )53(، كماالت )15مجردات )«: ات»جمع بستن با 

 جمع در اشعار فیاض الهیجی است.

جمع مکسر: فیاض همچنین از جمع مکسر در كالمش استفاده كرده است كه تعداد آنها در مقایسه با كاربرد 

(، 164(، منازل )97(، صغار و كبار )94(، انوار )44(، قصور )34توجه نیست: صفات )فارسی، قابل های جمعنشانه

 (.455(، اوراد )435(، احباب )443(، فضایل، اغراض )513قدوم )

همسر  خودانكه همچو ماه شوی با كم از  ترا كه مهر سپهری نزیبد ای دلبر «: خود»جمع بستن ضمیر مشترک 

(5) 
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: یکی از ویژدیهای سبک هندی خلق تركیبات دونادون است. فیاض نیز همانند یبات نو و بدیعكاربرد ترك

شاعران سبک هندی در استعمال تركیبات خای كه از ویژدیهای سبکی این دوره محسوب میشود، فرودذاری 

(، 654فروش )شددان، رتبهپریشانعقل(، 657پرست )هایی از آنها ذكر میشود: دل حسرتنکرده است. نمونه

(، شادیانه 347(، پریخانه )345(، نمکزار تبسم )354ربا )(، دوی مه353پردازی )(، خمیازه643سوختگان )فلک

الفی بیدارطالعان (، دروغ534(، صحبت اشراقیانه )544(، شوخی طفالنه )557(، سودای مغزكاوِ دماغ دل )311)

(، 544(، تُرک شکارافکن )516خیز )(، دریج مستانه514آینگی )(، صاف514تبسمانِ نگاه )(، خوش514)

(، 115جوشی )(، سبُک493درازی )(، نفس493زاد )(، بلبل قفس441داه انتظار )(، وعده545دوستان )شهادت

(، روزین )صفت باده 365رنگ شکسته )(، 453دلی )(، كوچک735(، نومحبت )711(، آرزوپناه )155درنگ )كم

 (.157(، بیرویی )بیشرمی( )115بناک( )در معنی روشن و تا

در دورۀ صفویه رواج شعر در میان طبقات متوسط و  كاربرد اصطالحات عامیانه و مربوط به سبک هندی:

های پایین جامعه موجب شد زبان به جانب ساددی متمایل شود و بسیاری از تعابیر زبان كوچه و بازار، كه در دوره

را نداشت، به شعر راه یابد؛ درنتیجه دایرۀ زبان شعر دسترش یافت و بسیاری از تعابیر  قبل اجازۀ ورود به حوزۀ ادبی

ادبی قدیم از صحنج شعر رخت بربست؛ به نحوی كه میتوان دفت زبان شعر سبک هندی، زبان جدید فارسی است 

شعر فیاض اشاره  هایی از آن درو از مختصات زبان قدیم مخصوصاً سبک خراسانی در آن خبری نیست. به نمونه

 میشود: 

 (474تا ابد كن حلقه در دوشم ) كن دوشی به حرفم/  سرت دردمغالمی همچو من كمتر به دست افتد 

 (561) تعمیرم كندمن از آن ویرانترم كاندیشه /  عقل دو كمتر نظر بر حسن تدبیرم كند

 (565) شیرم كندآب در من به این طالع شکر هم /  خندۀ شیرین آن لب طعم دشنامم نداد

 (454) ای دارمای یا بردهاز وی خوردههمین باشد كه /  چه حسرتها ازو خوردم ندامتها ازو بردم

 (443) مردم مرتاضبه بوی دل شده قانع چو /  به نیم جان شده راضی چو مرغ نوبسمل

 (431ام )آمده فرنگپی تسخیر دو عالم ز /  امصیت حسنم كه به آفاق به جنگ آمده

(، پنبه در دوش نهادن 649(، پرداله )496(، زودرنج )454(، زخم زبان )365(، آب و تاب )649نیز: تبخاله )و 

 (744(، مُفت )744)

 كار رفته است: به« را»در شعر فیاض، انواع دونادون كاربرد انواع را: 

 (714اعضا موزون ) همه اندام تو نیکو، همه/  رای فک اضافه: ای تو را جلوه خوش و قامت رعنا موزون

 (37فروغ مهر رخت خیردی كند به نظر )/  رای نشانج مفعول: ترا ز دور تماشا كنم كه چون خورشید

 (74تمام دریج حسرت تمام نالج زار )/  رای مالکیت: مرا دلی است ز درد فراق یار و دیار

 (755د وقت درو )كشت را صبر بباید كه رس/  رای متمم: نخل امید به بر نیرسد، اندیشه مدار

 توجه است:، قابل«ی»در كالم فیاض، تنوع كاربرد «: ی»كاربرد انواع 

 (45خوشا به طالع نردس خوای دیدۀ كور )/  بود اوضاع روزدار تمام  ندیدنیلیاقت: 

 (597خود را ادر همیشه غمینی، به شاد دیر )/  است رفتنیفیاض شادی و غم دنیا چو 

 (41ام حلقه بر در )به دوشی نزد ناله/  ناتوانیمصدرساز: من آن مرغ زارم كه از 

 (436جز نگاه شاد كس ننهاد بر دستش چدار )/  مستیهای او كز شوخ چابکی، مستیشوخشگفتی و تحسین: 

 (173مرا دیوانه كرد ) ابروییهمزبانیهای /  مرا دیوانه كرد جادویینکره: دفتگوی چشم 
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 (159كه دامان بهار از دست رفت ) شوریبلبالن /  در چمن بردیدر دلستان باقی نه  دلی وحدت: نه

 (136از یک چمن دل داغدار افتد ) ایاللهبه صد خون، /  نه هر دل قابل دردست و هر جان باب نومیدی

 (433) ارغوانیكه شد چهرۀ روزدار /  نسبت: چه می ریخت در شیشه ساقی دوران

 (344مرا ) بیابانیهمچو مجنون میکند آخر /  ادش حسن دانستم كه عشقرتبج لیلی چو د

  (459كند ) نهانینرمتر از راز /  مفعولی: فی المثل ار جلوه كند در ضمیر

 (347مرا ) زندانیپس چرا بی جرم عصمت كرده /  دهر ادر باشد زلیخا، من چو یوسف نیستم

 (774) كنیبه قول بلهوس از عاشق احتراز  از كنیشناسج فعل دوم شخص: برین مباش كه قانون تازه س

 توجه است:، قابل«واو»در كالم فیاض، تنوع كاربرد «: واو»كاربرد انواع 

 (796مرا ار دام خود سر دادی و خود را رها كردی ) كردی مهر و وفاواو عطف: جدا از من به هركس خواستی، 

 (344آفتاب عاشقان دائم ز درمی عار داشت )/  از آن صد دونه استغفار داشت و واو ربط: یک نظر كرد

 (434ام )ام بسیار لیکن بهر كاری ماندهمانده/  همان عشق جوانان بر سرم  و ام پیرواو حالیه یا قیدساز: دشته

 (579روزدار )سر زلف او هر دو سیه وما /  واو معیت: قرب وی و بُعد من چیست چو با هم شدیم

 (154حیا نگذاشت )و هزار ره به لب آوردم /  واو استدراک: ز درددل دره شکوۀ تو چون تبخال

 (454كجا سرِ فلک و آفتاب او دارم )/  غم هجر وخیال تو در كنج سینه  وواو حصر و قصر: من 

ساده  علق به افعالفیاض از انواع فعل در كالم خویش بهره برده است كه بیشترین بسامد متكاربرد انواع فعل: 

 است.

(، برآوردن 545(، بازدشتن )194(، برآمدن )196(، برخاستن )135(، فرورفتن )157فعل پیشوندی: فرونگذاشتن )

 (.444(، درنوردیدن )595)

 (، حرف زدن )همانجا(، و:134(، دمان داشتن )173فعل مركب: دیوانه كردن )

 (545) آیدیاد میجا روی خوش بینم، رخ او به هر  آیدبه یاد آن قامتم از دیدن شمشاد می

 (.551فعل غیرشخصی: توان رسید )

(، ربودن، 575(، افسردن )555(، رنجیدن )514(، دفتن )544(، بردن )545(، ریختن )551فعل ساده: شکیبیدن )

 (.573(، شنیدن )547(، خوردن )149(، آموختن )495غنودن، زدودن )

 (، به سر آمدن )همانجا(، و:544، از جا كندن )همانجا(، به درآمدن )(549عبارت فعلی: به تنگ آمدن )

 (544) آیددر كار میبرای زخمبندیها تو را /  دال زهر نگاه او غنیمت دان كه این مرهم

 كار رفته است: فعل امر: فعل امر در شعر فیاض بصورت به

 (594) بسوزخاموش چون شرار دل سنگ جان /  بسوزفانوس شمع كشتج دل شو، نهان «: ب»با 

 (594) دیروین طمطراق هر دو جهان را به باد  /    دیرای دل طریق نیستی از من به یاد «: ب»بدون 

های زبان كهن فارسی بهره برده است و برای نمونه بسامد این فیاض بندرت از مشخصه تركیب وصفی مقلوب:

 ندک است:نوع تركیب وصفی در شعر او، بسیار ا

 (136به هر جا قطرۀ اشکی ز چشم اشکبار افتد )/  را تماشا كن  موجزن دریای رحمتبیا و 

 (491خود را دربدر نمیدانم ) بلهوس دل/  مطلب ددر دارد ورنه آنقدر هم من

 (491عبث قاصد اشک را میدوانم )/  كس ره نبردست نشان كویبیبه آن 
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 سطح ادبی
نای ادبی در سطح بسیار خوبی قرار دارد. او از انواع صنایع بالغی بدیعی و بیانی بهره شعر فیاض الهیجی از نظر غ

عی، در صنایع بدی« پارادوكس»و « تکرار»، «جناس»در صنایع بیانی، و انواع « تشبیه»برده است كه در این میان 

سبک هندی، كمتر دارای  ذكر این است كه شعر فیاض در مقایسه با دیگر شاعرانپرتکرارتر است. موضوع قابل

وار است. صنایع بالغی در شعر او غالباً روشن بوده و از خیالیهای هندیوغریب و نازکمضمونسازیهای عجیب

پیچیددیهای رایج در سبک هندی به دور است. در ادامه به مهمترین و پرتکرارترین فنون ادبی در شعر او اشاره 

 میشود.

فیاض الهیجی از حیث تنوع ردیف، یکی از بینظیرترین دیوانهای شعری در ادبیات فارسی  اشعارانواع ردیف: 

توجه است و انواع كلمه از نوع اسم، صفت، قید، حرف اضافه، است. تنوع و بسامد انواع ردیف، در سخن او قابل

رین ینجا به برخی از پرتکرارتمنادا، فعل، ضمیر و تركیب آنها بعنوان ردیف در شعر او به كار درفته شده است. در ا

 انواع ردیف در شعر او اشاره میشود: 
 انواع ردیف ساده:

(، بهار 543(، سپند )164(، دل سرخ )167(، احتیاج )همانجا(، صبح )161(، عالج )444(، كربال )37اسم: دره )

 (. 591(، اخگر )593(، ساغر )574)

 (.579(، لذیذ )534(، بلند )169)(، دستاخ 165(، كج )164(، عبث )444صفت: ریخته )

 (.594(، هنوز )599(، باز )366قید: امشب )

(، 131(، نمیگنجد )479(، برخیز )474(، داشت )445(، دذاشتی )454(، افکنیم )453(، میکنم )454فعل: نیست )

 (.375(، است )367سوخت )

 (.749(، كسی )755(، او )454(، خویش )475(، تو )474(، من )455ضمیر: ما )

 (.444حرف: را )

 (.464جمله: مبارک )شبه

 انواع ردیف تركیبی

 (.147(، هم شد )446(، چه میروی؟ )67حرف و فعل: و لرزد )

 (.465(، دَر خاک )444حرف و اسم: چو شمع )

 (.(، تو باشی )همانجا744(، من باشی )749(، ما باشی )514(، تو بود )541(، تو سوختند )194ضمیر و فعل: ما زد )

 (.356حرف و صفت و فعل: در پیش است )

(، مضطرب دارد 356(، نزدیک است )317(، خوش است )314(، بس است )454صفت و فعل: پر شده است )

(، كم نمیشود 557(، پیدا میشود )515(، تنگ بود )565(، آشنا كند )144(، شریک شد )173(، دیوانه كرد )113)

(554.) 

 (.565(، غم دارم )145آب میخورد )(، 317اسم و فعل: آتش است )

 (.414حرف ندا و منادا: یا امیرالمؤمنین )

 (.444(، دریج شمع )454الیه: خندۀ دل )مضاف و مضاف

اند، باید برخالف بعضی كسانی كه معتقدند شاعران در سبک هندی از صنایع بدیعی و بیانی استفاده نکردهایهام: 

معنایی میان كلمات و اجزای بیت، یکی از درایشهای ذوقی عصر صفوی  دفت توجه به رعایت تناسبها و روابط
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ریفی، اند )شاست و شاعرانی چون كلیم، صائب و بیدل به صنایع بدیعی و بیانی بویژه ایهام توجه كامل داشته

 (. شواهدی از انواع ایهام در شعر فیاض:444: 4343

 «:معشوق»ل دارد و هم استعارۀ مصرحه است از هم اشاره به دذر زمان و سن و سا« عمر»در بیت ذیل، 

 (365عزیز من چه به رفتن كنی شتاب؟ ) عمر/  بنشین كه بی رخ تو ندارم قرار و تاب

 شمع دارد:« زبانه و شعلج»در یک معنا به معنای عضوی از صورت، در معنای دیگر اشاره به « زبان»

 (555ماند ) زبانشعله بر  چو شمع تا سحرم/  شبی كه وصف رخ او به آب و تاب كنم

 در بیت زیر هم در معنای خط و كتابت، و هم در معنای خطوط هفتگانج جام است:« خط»

 (553جام خواند ) خطچندان سواد بس كه توان /  مشربم ز فنون هنر مرامن طفل

 تناسب دارد:« سپهر»با « اینام سیاره»است و در معنای « خریدار»در اصل در معنای « مشتری»ایهام تناسب: 

 (49) مشترییوسف ما بهتر از دردی ندارد /  چشم دارد بر متاع ما سپهر چنبری

 شمع دارد:« زبانه و شعلج»معنا به معنای عضوی از صورت، در معنای دیگر اشاره به  در یک« زبان»

 (363شمع به پروانه شد دراز امشب ) زبان/  چو دید در كف پای تو جانفشانی من

 در تضاد است:« بستر سنجاب»در معنای دغدغه و تشویش خاطر، در معنای دیگر با « خارخار»تضاد: ایهام 

 (554اند )خوبان فریب بستر سنجاب داده/    تنمای وصل خویش خارخاردل را ز 

اد جزبان، جناس یکی از پربسامدترین فنون ادبی برای ایدر شعر فیاض نیز مانند همج شاعران فارسیانواع جناس: 

 های پرتکرارترین انواع جناس در شعر این شاعر اشاره میشود.موسیقی و هماهنگی است. در ادامه به برخی از نمونه

 جناس زائد

 (63) اعلی است و علیعلیم است و اعلم، /  اولی است و  ولی، اوفیاست و  وفی

 (743ری )(، یاری و عیا344(، داد و داده )541(، جم و جام )641نیز: ناز و نیاز )

 جناس مضارع

 (495ترا دفتری كند ) فکر بکركانشای  / طومار نه فلک ز قضا این امید داشت

 (154او دارد ) بوی موینفس در سینه میپیچم كه /  نگه در دیده میدزدم كه دارد عکس او در بر

(، باد 564قال و حال ) (،151(، بیماری و بیداری )355(، كاه و كوه )641(، نفس و قفس )445و نیز: جفا و وفا )

 (.461(، باک و پاک )544(، مست و دست )594و یاد )

 جناس مصحف

 (556این زمان در دل بغیر از فکر بغدادم نماند )/  چین و ختنرفت فیاض از سرم اندیشج 

 جناس تام

 (645سحاب خشک حسرت میدهد مشتاق باران را )/  بیقراران را داد دادِكتابت كی تواند 

 (144تن خاک دشت و خلعت غم از برم نرفت )/  نرفت سرمرفت و داغ عشق بتان از  سر

 (144تمام رفت ولی جوهرم نرفت )آبم /  و تابآب چون تیغ كاركرده كه افتد ز 

 (441دردم ) روانز خجلت آب دردم تا به دنبالت /  از پیش من رفتی و میخواهم روانتو چون سرو 

 جناس تام مركب

 (553غالف غنچج دل، شیشج دالب شود )/  ه ز شرم رخت دل آب شودبه باغ بس م

 جناس اشتقاق
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 (557اند )سپرده امینیبه  امانتیمشکل /  جز مشت خاک قابل این عشق پاک نیست

 جناس مقلوب

 (564به مثل نسیم صبا به دامنت ارچه برگ سمن كند )/  فکند به پیرهن تو خار نازكتتن  نزاكتز 

 (474تخم امید كه در مزرع دل كاشته بودم )/  بز شود بر سر خاكمس مرگ مگردر پس 

 جناس محرف

 (553شود ) پُرپروانه هر شب محفل او  پَركز /  افشانی شمعی است امشب در دلمذوق بال

 آرایی است. او در این زمینه بسیار موفقتکرار لفظی در شعر فیاض، واج های پربسامدیکی دیگر از دونهآرایی: واج

 عمل كرده است:

 (354نیازی بر تو ختم است )بنازم بی/  نیاز عالمی را كشته نازت

 (134كه دیر آتش پذیرد دیر هم خاموش میگردد )/  ادر دیرآشنا باشد دلت، شادم كه هر سنگی

 (114نرنجد نوبهار از ما، خزان جای ددر دارد )/  به رنگ عشقبازان برگ بردش رنگ زر دارد

 ای دخیل در ایجاد موسیقی لفظی و معنوی در شعر او عبارتست از:هاز دیگر آرایه

 تکرار واژه و طرد و عکس
 (59چون اهل بیت را بجز او یاددار نیست )/  دین یاددار اوست، چو او یاددار دین

 (355ولیک دل ز تو بركندنم محال محال است )/  ادرچه قطع نظر ممکن است و ممکن ممکن

 (144كار بر خود تنگ كرد آن كو دل ما تنگ كرد )/  او جا تنگ كرد كثرت غم در دلم بر یاد

 

 النظیرمراعات

 (556نماند ) بادمدر كف  خاكیالجرم جز مشت /  نشاند آتشراند و ناله در  آبام در دریه

 (495مینالم ) آهنگستخوش دارد هر  نالهدلم با /  مسازاست در  آهنگیاست در سوزم نه  قانونینه 

پربسامدترین آرایج معنوی در شعر فیاض است. او از انواع تشبیه سود جسته است؛ همچنانکه  تشبیهانواع تشبیه: 

 اساس سبک هندی را تشبیه شکل میدهد. شواهدی از انواع این فن بالغی در شعر او ارائه میشود:
 تشبیه مرسل

 (534مردم میکند ) هر زمان زهر ددر در كار/ افعی زلف تو از جادووشی چون روزدار

 (451كه همچو سرمه شود پایمال دوشج چشمش )/  است همیشه بخت سیاهم در آرزوی همین

 تشبیه مضمر

 (94زلف تو زنجیر كرد موی به موی مرا )/  بی تو به زندان غم هیچ نجنبم ز جا

 (355) كه روز وصل را شام فراقی هم به دنبال است/  كردم چو بر طرف رخ او زلف را دیدم یقین

 (541زنجیرها دسست چو موی تو ساختند )/  در بند دین نماند كس از كفر زلف تو

 تشبیه تفضیل

 (471تلخست همیشه كام بادام )/  از نشئج زهر چشمت ای شوخ

 (157درمی مکن كه رنگ رخ آفتاب رفت )/  خوی از جبین مریز كه قدر دالب رفت

 تشبیه مفروق

 (494ما را بهشت ساز و تو در وی مقام كن )/  نوبهارماییم باغ خشک و تویی ابر 
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 (449تا میرسد یکی ددری میکند وداع )/  عالم وداعگاهی و آدم مسافری است

 تشبیه مركب

 (349به چه دل شاد كنم، دانه بال دام بال )/  دهی آشفتج خطم، دهی آزردۀ خال

 (353فرنگ است )همچو مسلمان كه در دیار /  كار دلم در شکنج زلف تو تنگ است

 (554سایه با خورشید كی پهلو به پهلو میرود؟ )/  غیر زلف او كه دوشادوشِ آن رو میرود

 تشبیه مقلوب

 (555چه تهمت است كه دویند این به آن ماند )/  كه دفت غنچج خندان به آن دهان ماند

 ( 534تشبیه قامت تو به سرو سهی كنند )/  آنان كه در ادای سخن كوتهی كنند

تشبیه بلیغ: تشبیه بلیغ پربسامدترین نوع تشبیه در كالم فیاض الهیجی است. تشبیه فشرده به جهت كوتاهى و 

ده برخوردار به تشبیه دسترشبه و ادات تشبیه در آن، از بالغت و تأثیر بیشترى نسبت فشرددى ساختار و حذف وجه

اكه همواره ذهن شنونده و مخاطبش را براى دست رو به این ساختار تشبیه بلیغ دفته میشود؛ چراست. از این 

شبه آن دو به جستجو و كوشش وامیدارد و قدرت تخیل او را در این جهت یافتن به رابطج طرفین تشبیه یا وجه

(. ازآنجاكه هدف از تشبیه بلیغ، تأكید بر تشابه طرفین و مبالغه 93-44: صص 4373فعال مینماید )میرصادقی، 

دو است، شاعر سعی دارد از نهایت ظرفیت تشبیه برای توصیف مفاهیم موردنظر خود بهره ببرد.  در اتحاد میان آن

 هایی از این تشبیه در كالم فیاض:نمونه

(، تیشج اندیشه 676(، روبه وهم )494(، موج بال )444(، دود آه، خیل اشک )434(، چراغ الله )94زندان غم )

(، دلزار 159(، آهوی مطلب )353(، دولت عشق )356( سمند جور )354(، بیابان نفس )345(، شمع خِرد )673)

(، چراغ 116نیازی )(، همای بی163(، سیمرغ معرفت )144(، خلعت غم )145جمال، خاشاک نقص، ابر احسان )

(، 563مار اجل )(، سیه564(، مرغ نگاه )559(، سیل حادثات )554(، طوفان فتنه )553(، نخل امید )114مه )

 (.445(، تیر آه )549(، كوه غم، مصر لب )534ن محبت )بیابا

تشبیهات جدید: تناسب و شبکج معنایی در كالم فیاض مانند اغلب شاعران سبک هندی چشمگیر است، فیاض اما 

شعر »سازیهای او دلنشین، بدیع و تا حد كفایت ادبی است. در این طریقه از حد اعتدال خارج نشده است و مضمون

در دو شاخج كامالً متفاوت ایرانی و هندی از همدیگر متمایز شده است. شاخج ایرانی این سبک در این دوران 

(. ابیات ذیل 4395)فتوحی، « سازی بر مدار اعتدال پیش میرودپردازی و مضمونخیالی، دقت معانی، استعارهنازک

 شواهدی برای خیالپردازیهای انتزاعی فیاض هستند:

 فروشی كند صبا ...در كوچج تو سرمه/  م توتیاای آفتاب را ز درت چش

 (476و  474هر صبح آورد زر خورشید رونما )/  از آرزوی دیدن روی تو آسمان

 (365كه بدزدد روش از قامت دلجوی تو آب )/  بر لب جو مخرام ای بت رعنا ترسم

 (366كشم چندانکه مقدورست امشب )/  به چشم ماه میل سرمج آه

 (546اند )حرف تو را خریده و در دوش كرده/  ر شبنم ز نازكیاطفال دل چو دوه

 (565بیزبانی همچو من باید كه تقریرم كند )/   ای در مصرع خاموشیممعنی پیچیده

 (551در دلی خالی كنم، ترسم دل او پر شود )/  ایم دل به هم چون شیشج ساعت من و او بسته

 اشاره دارد.« ساعت شنی»بیت فوق به 
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های استعاره در مقایسه با تشبیه، بسامد كمتری در دیوان اشعار فیاض الهیجی دارد و تعداد استعارهاستعاره: انواع 

 مکنیه بیشتر از مصرحه است.

 استعارۀ مصرحه

 (167كنون كه یافت فنای تو بر بقا ترجیح )/  چه اعتماد بقاست سراچج فانیبدین 

 (144نیتی در زیر دیوار خطر باشد )مگر ام/  ندیدم دوشج امنی معمورۀ وحشتدرین 

 (575شنید ) لعل نادویاآنچه دوش ناشنو زان /  در به یاد ناله آرم عالمی پر میشود

 استعارۀ مکنیه

 (649را ) زلف نالهاز خراش سینه كردم شانه /  شب كه شیون پیچ و تابم در نفس افکنده بود

 (356را ) پایشوق برهنهبر دم تیغ میبرد /  عشق تو شعله میخورد پردۀ ناله میدرد

(، 571(، لب امروز )559(، رگ اندیشه، پای ثبات )164(، قدم سعی )357(، پای رغبت )341و نیز: دوش نفس )

 (.756عنان دفتگو )

 تشخیص

 (595در تو زینها بیخبر باشی، خبر دارد بهار )/  برگ برگ این دلستان در سماع حیرتند

 دیوان فیاض معموالً از نوع ایماء است.كنایات در كنایه: 

 (645) نباشد مرد ماكس درین میدان بغیر از ما /  سپر انداختیمیک جهان دو تیغ بركش ما 

 (136) ز چشم روزدار افتدچه بهتر دردمندی در /  پسند ناكسان بودن نشان ناكسی باشد 

 (536) ی كنندقالب تهاز بس نظاردان تو /  بزم تو را ز مجلس تصویر فرق نیست

 (517داغ تو بود ) كسی كه بر سر ما جای داشت/  سنج باغ تو بود خوش آنکه بلبل ما نغمه

 (474شد غلط هرچه من از مهر تو پنداشته بودم )/  روز جدایی از من نکشی دامن خوددفتم 

 (349) تشت آفتاب اینجا ز بام افتاده استرو كه /  ای كه نام نیک داری آرزو در كوی عشق

تلیمح به شخصیتهای تاریخی، مذهبی، حماسی، عشقی، عرفانی و مانند آنها در سخن فیاض بسیار است تلمیح: 

 آفرینی قرار درفته است.و دستاویزی برای مضمون

 (353كسی كه یک سر و دردن به دار نزدیک است )/  عارفانه: دواه دعوی منصور میتواند شد

درین ره كمتر از زال است ادر خود رستم زال است  حماسی: طریق دل خطرناک است زینجا سرسری مگذر  

(355) 

 (143غیرتی از تیشج فرهاد میباید درفت )/  عشقی: پای تدبیر محبت میرسد آخر به سنگ

 (136ایاز افتد )شکست از غم رسد چین بر سر زلف  تاریخی: چه یکرنگی است این یا رب كه در محمود را بر دل

 (194شب تاریک موسی را چراغ طور میسازد )/  مذهبی: هر آتش كی تواند دودم از هستی برآوردن

باالترین حد كاربرد این تجربج خیالی را در شعر عصر صفوی شاهدیم. در شعر نظیری نیشابوری اسلوب معادله: 

های آن را در باالترین بسامد به كار درفته است. توجه به آن آغاز شده و درنهایت صائب تبریزی متنوعترین دونه

فیاض الهیجی به مدد شگرد اسلوب معادله موضوعات معقول و تجریدی اخالقی، عرفانی، حکمی، اجتماعی و 

 فهم میکند.حاالت روانی انسان را با ارائج مثالهای حسی برای خوانندۀ عادی و متوسط قابل

 (457ظلم باشد آتش سوزنده و این مشت خار )/  سمغزان خسیحیف باشد عشق و این آلوده

 (645سحاب خشک حسرت میدهد مشتاق باران را )/ كتابت كی تواند داد داد بیقراران را
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 (356دیدن جنس قیمتی كم نکند بهای را )/  روی نکو نمیشود مبتذل از نگاه كس

 (164ث )تار در جامه بود بی مدد پود عب/  طول عمر تو ادر عرض ندارد چه هنر

د شناسانه میشود، خواه این تجریزمانی كه تجربج شاعرانه تجریدی شود، زبان درفتار تناقضهای معنیپارادوكس: 

لی. اندیشیهای خیاحاصل ورود به قلمرو تجربه شهودی و باطنی باشد، خواه نتیجج استغراق در تخیالت دور و نازک

بک خیالیهای ساول آن در زبان ادبیات عرفانی و نوع دوم در نازک این دو نوع تجربه در شعر فارسی سابقه دارد. نوع

 هندی.
 (671خصم ما دشت آشنایی ما )/  وصل شد باعث جدایی ما

 (345كرده ذوق دفتگو سردرم خاموشی مرا )/  با زبان بیزبانی میکنم تقریر شوق

 (344مرا )تر كردست عریانی در نظر پوشیده/  در لباس ابر بهتر میتوان دید آفتاب

 (354در سر كویی كه هر كس میشود پیدا، دم است )/  از كه حیرانم؟ كه پرسد كس سراغ خویش را

 برخی دیگر از فنون بالغی در شعر فیاض بدین شرح است:

 

 استثنای منقطع
 (353چیدم و دیدم دل امید دورنگ است )/  آن طرف كام نیست غیر ندامت

 (155عشق غیر از ناتوانی مرد میدانی نداشت )/  نداشتدر دیار دل كه كس جز حُسن جوالنی 

 

 العارفتجاهل
 (559اند؟ )این ناله را ز نالج بلبل فشرده/  ام از بوی دل، مگرنازكترست شکوه

 

 حسن تعلیل
 (544سوراخست از دستش )دل تسبیح هم سوراخ/  آزردهپرستانند از زاهد دلنه تنها می

 آمیزیحس
 (459ای دارم )كه عمری شد درین خلوت چراغ مرده/  میخواهم كه آتش در دل افروزد  نگاه درم

 (754ایم )كرده نگهی خاماز  كار پختهصد /  ایمشب در نظارۀ رخش ابرام كرده

 تضاد
 (494وی دشمن مروت و خصم رضای من )/  ای آشنای دشمن و ناآشنای دوست 

 (354مرا چو شعله هزار اضطراب در پیش است )/  ای آرامتو تا به خلوت آیینه كرده

 (144صد دل تهی شد و دل دیوانه پر نشد )/  دل از جفای محرم و بیگانه پر نشد

 

 سطح فکری

از ویژدیهای ممتاز ادب فارسی، عشق و ارادت ویژۀ شاعران شیعی به پیشوایان و رهبران الهی وصف ائمۀ اطهار: 

یک از امامان معصوم را نمیتوان یاد كرد كه شاعران و نویسنددان دون تردید هیچالسّالم است و بو ائمّج هدی علیهم

زبان در مدح و منقبت و فضایل آنها، شعر و سخنی بر زبان جاری نکرده باشند. از آن میان فیاض الهیجی فارسی

ر ختلف شعری را دكه از فیلسوفان و متکلّمان برجستج شیعه و از مشهورترین علمای دورۀ صفویه است، اغراض م
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دری مینماید، قصایدی است كه شاعر آنها را به اهل بیت دیوان خود جای داده است و آنچه در این میان جلوه

الساّلم معصوم علیهم السّالم اختصای داده است. وی ازجملج شاعرانی است كه شعر خود را با نام چهاردهعلیهم

و ارادتی خالصانه انجام داده است. ظاهراً فیاض بیش از همه، به امام  زینت بخشیده و آن را از روی اعتقادات عمیق

علی )ع( ارادت میورزد. یکی از علل سکونت و اقامت طوالنی وی در قم نیز، شیفتگی او به فرهنگ و معرفت تشیع 

مامی و برای ت است. او در بسیاری از موارد شعر را درجهت تبلیغ دین و عرفان و تنزیه و تزكیه به كار درفته است

 چهارده معصوم و همچنین حضرت معصومه )س( اشعاری سروده است.

 در منقبت حضرت علی )ع(:

 علی ولی آن كه شاهست و مولی/  سزای امامت به صورت به معنی

 (63جهان همچو لفظ است و او همچو معنی )/  جهان همچو چشم است و او همچو مردم

 در منقبت حضرت فاطمه )س(:

 كه دم ز معجز عیسی زند نسیم صبا.../  افزاصحن چمن شد نسیم روحچنان به 

 (15-13كینج رسول خدا )سرور سینج بی/  نهال دلشن عصمت، دل حدیقج دین

 در منقبت حضرت امام حسن )ع(

 چو آفتاب دل تیرۀ مرا روشن /  شهی كه از اثر تربیت تواند كرد

 (19شاهزاده حسن )امام جملج آفاق /  نبیرۀ نبوی نور چشم مرتضوی

او كه از شادردان میرداماد و مالصدرا بود، در مدح و رثای ایشان نیز قصایدی سروده است. ابیات ذیل در مدح 

 میرداماد است:

 كه برد خاک مرا تا به آستان مراد/  ز باد حادثه آخر بدین شدم دلشاد

 (454ی داد )به خاک دردهی افکند و سربلند/  سر مرا كه لگدكوب فوج حادثه بود

 ای بلند در مدح مالصدرا:و این ابیات بخشی از قصیده

 میمون به مالزمان استاد/  ماه نو عید و صد چنین باد

 (441شایستج رحمت خداداد )/  استاد اجل و صدر اعظم

فیاض الهیجی اشعاری را به استقبال از شاعرانی چون انوری، مسعود سعد، سنایی، استقبال از شاعران سلف: 

 سعدی و حافظ سروده است.

 او دو قصیده به پیروی از سنایی سروده و عقایدش را در باب سلوک عرفانی بیان كرده است با مطلع:

 الحذار ای خفتگان زین خصم بیدار الحذر/  تا به كی غافل توان بودن ز مکر روزدار

 این قصیده در منقبت حضرت قائم )عج( است.

 شان:و در وصف حضرت رسول و مرقد ای

 (44یکی بر سطح این كرسی برآ تا عرش جان بینی )/  دال تا چند خود را فرش این نُه سایبان بینی

 سروده است: 4و غزل ذیل كه در استقبال از غزلی از حافظ

 (757ای یعنی چه؟ )در انداختهعشوه را دربه/  ای یعنی چه؟خوش به كام همه درساخته

خی وقایع اجتماعی و آداب و رسوم زمانج خویش در اشعارش اشاره كرده و داه فیاض به برتاریخ(: سیل قم )ماده

تاریخی است كه او درمورد سیل ویرانگر قم در قرن سازی كرده است. ابیات ذیل مطلع و مقطع مادهبا آنها مضمون

                                                      
 ای یعنی چه )حافظ(مست از خانه برون تاخته  ای یعنی چه . نادهان پرده برانداخته4 
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 ه.ق( سروده است: 4515یازدهم هجری )

 ..كه ازو شد دل بال سیراب ./  داد از دست سیل حادثه داد

 (  494خاک قم را به باد داد این آب )/  دوستی آه آتشین زد و دفت

 در بیت ذیل اشاره به دِل سرشوی دارد:

 (575هر كرا در دل تو باشی دُل به كف دارد نبوید )/  هر كه مشتاق تو باشد، دِل به سر دارد نشوید

معشوق و سختیهای عشق اشعار بسیاری از شاعران سبک هندی دربارۀ عشق، عاشقی، وصف تعریف عشق: 

اند؛ به بیانی دیگر، در اكثر دیوانهای شاعران سبک هندی، عشق به نوعی بنمایج اصلی مضامین سنگی سرودهدران

و موضوعات شعری میباشد. در نگاهی كلی شاعران سبک هندی در غزلیات خود به بازتاب عشق مجازی یا جسمانی 

نه از فرازونشیبهای راه عشق سخن میرانند، از ارزشمندی و جایگاه بلند عشق، اند. در این زمیتوجه بیشتری داشته

و همچنین از عاشق، درد و غم معشوق سخن میگویند و بر این باورند كه عاشق جهت رسیدن به معشوق باید از 

انی و عاری از آید، این است كه عشق الهی و آسمهای پژوهش حاضر برمیامور دنیوی دردذرد؛ اما چنانکه از یافته

 هردونه خواهشهای نفسانی، در نظر فیاض عشق واقعی است:

 تا نپنداری كه این كار مزیح است و فسوس/  ای برادر با تو دوشم شرح عشق و عاشقی

 كش مداوا كار بقراط است و یا جالینیوس/  عشق را اهل غرض وسواس دفتند و مرض

 ایج آمیزش داماد شهوت با عروس...م/  كه هست راست دفتند این مرض باشد ولی عشقی

 (497عشق شهوت نیست جز سرمایج آغوش و بوس )/  رنگی ز هر آالیشیعشق روحانیست بی

فیاض بارها در اشعارش عشق و عرفان را باالتر و ارزشمندتر از علم و عقل برتری عشق و عرفان بر علم و عقل: 

 دانسته است:

 از آن عارفترم كاین بت حجاب من شودمن /  دانشم حاشا كه ابر آفتاب من شود

 (554چار دفتر شرح یک حرف از كتاب من شود )/  عشق كافر بین كه میگوید عجب دارم ادر

 (575آید )بغیر از عاشقی كار ددر از من نمی/  مرا زاهد به دین میخواند و كافر به ترسایی

 (443جام تا كام آشنا كردم )به راه عقل نافر/  افتادم به هر دام از ره مطلب دوصد منزل پس

غزلهای فیاض از مضامین عرفان قلندری خالی نیست. شاعران این دوره معموالً مطالب قلندرانه:  هایاندیشه

فلسفی، عرفانی و غنایی دذشتگان را به شیوۀ خود بازدو میکردند و داهی چنین موضوعاتی با وجود داشتن ابهام، 

تر بیان شده است. فیاض نیز از زاهد و واعظ، چهرۀ مثبتی ارائه نداده است و آنها هدركتر و خالصدر اشعار آنان قابل

 های شیطانی میداند.را در بند ریا و تزویر و خدعه

 انددر درو سبحه و در غم سجاده/  كس نبرد ره به عشق، شکر كه این زاهدان

 (545اند )ادهشکر كه آزاددان از همه آز/  این همه علم و عمل آن همه مکر و حیل

 (549پیش از آن كاین نفس عاریت از ما دیرند )/  بنشینیم و دمی شاد برآریم به هم

 (536در عرصج وجود چه شاهنشهی كنند )/  دانی كه این به نام ددایان ملک فقر

 در توانی از تلذذهای نفسانی دریز/  از تنعمهای جسمانی دذشتن كار نیست

 (541هان و هان از دام تسویالت شیطانی دریز )/  شانه چیست جامه و عمامه و مسواک و ریش و

 (446جایی بجز از دوشج میخانه نداریم )/  ما بی كس و كویان خرابات الستیم
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های فیاض در چند جای اشعارش، در دنبالج اندیشهانتقاد از اختالف و چنددستگی میان پیروان مذاهب: 

د در این زمینه را نکوهش میکند و خداوند را هدف و مقصد اصلی قلندرانه، اختالف مذاهب و چنددستگی افرا

 میخواند.

 نمیدانم چه میخوانند این طفالن به مکتبها/  الهی فیض مشرب ده كه دلگیرم ز مذهبها

 (655ادر مقصد تویی پس مختلف از چیست مذهبها )/  مشقتهای راه آمد برای راحت منزل

 (414كافر از كعبه و از دیر مسلمان رفتم )/  هم درِ شیخ زدم هم ره رهبان رفتم

 

 گیرینتیجه

فیاض الهیجی جزو شاعران سبک هندی در قرن یازدهم هجری است كه آثار متعددی درزمینج فلسفه و كالم 

شناسانه انجام نشده است. اسالمی دارد. براساس جستجوی نگارنددان تا كنون درمورد اشعار او بررسی سبک

خیالیها و ین پژوهش، شعر فیاض در مقایسه با دیگر شاعران سبک هندی، دارای نازکهای ابراساس یافته

مضمونسازیهای پیچیده و دیرفهم نیست. زبان شعری او ساده و روان است و اصطالحات و تعبیرات عامیانه 

ادله در چشمگیری در آن مشاهده نمیشود. ردیف در شعر او تنوع بسیاری دارد و جناس، پارادوكس و اسلوب مع

میان صنایع بدیعی در شعر او فراوانی بیشتری دارد. تشبیه و انواع آن نیز در میان صنایع بیانی، در صدر قرار دارد. 

مضمون عمدۀ قصاید او مدح و منقبت ائمج اطهار بوده و بنمایج غزلیاتش عشق است. مشخصات عشق، عاشق و 

ای نگونبخت، ناكام، و قانع دارد. معشوق است و عاشق چهره معشوق در این اشعار تقریباً متناسب با مکتب عراقی

اعتنایی و بیرحمی به سر میبرد. دیگر اینکه نوع معشوق اینکه حقیقی است یا مجازی، آسمانی است نیز در اوج بی

یا زمینی، و زن است یا مرد، مشخص نیست. همچنین عرفان قلندرانه و نکوهش ظاهرپرستی در دینداری و ریا و 

بند، ویر نیز در میان اشعار او به چشم میخورد. او در انواع قالبهای شعری مانند قصیده، غزل، مثنوی، رباعی، ترجیعتز

 بند شعر سروده است.و تركیب

 

  نویسندگان مشاركت

علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی ادبیات و دانشکده  در مصوّب فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

 طراح و داشته برعهده را رساله این راهنمایی اصغر حلبیعلیآقای دكتر  است.شده استخراج تهران مركزیواحد 

 تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوان پروین جعفریاناند. سركار خانم بوده مطالعه این اصلی

ها و به عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل دادهاحمد حسنی رنجبر آقای دكتر اند. داشته نقش نهایی متن

هر سه  مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت دراند. داشته راهنماییهای تخصصی این پژوهش نقش

  است.بوده پژوهشگر

 

  قدردانی و تشکر

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

 اعالم دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كهتهران مركزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 .نمایند
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  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

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

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

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

 میگیرند. عهده بر
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