
  نظري به زندگي و آثار ابوالفيض فيضي  ٣١٧

  زندگي و آثار ابوالفيض فيضي به نظري

       هنـد    به    که                         احسنت از اين نکتة شيرين  ،     فيضي
  ١                       ّ                    نتــوان يافــت چنـــين طــوطي شـــکّرخايي   

 در رديف مشهورترين) ١٥٩٥- ١٥٤٧(فيضي فياضي                              ّ    شيخ ابوالفيض ابن مبارک متخل ص به
رواج و خود در  يبها قرار دارد که با آثار گران شانزدهم            ّ        نظران و متفک ران قرن  صاحب

قوم و  يفکر و هم يغ دوستيتبل، فرهنگ و هنر، هند يات فارسيرونق علم و ادب
سنده و شاعر معروف ينو، استمدارياو س. اشته استدهندوستان سهم ارزنده  ينژادها
بود که پس از وفات ) ١٦٠٥-١٥٥٦(پادشاه             ن محم د اکبري   الد  دربار جالل يگو يفارس
دربار اکبر سرفراز گشته است  ي»   ّ   الش عرا ملک«ان عنو به )٩٨٠/١٥٧٢( يمشهد يغزال

)٩٩٣/١٥٨٥(.  
هنر شاعري و  ،هاي ادبي و تاريخي نگاران و مؤلفان سرچشمه       ً          تقريبا  همة تذکره

 ،»٢آيين اکبري«از جمله، مؤلفان . اند شيوة بيان فيضي را مورد ستايش قرار داده
، »٧تذکرة حسيني«، »٦نشمع انجم«، »٥هفت اقليم«، »٤طبقات اکبري«، »٣اکبرنامه«

                                                   
 .٥٠٤، ص درشا. د.ا قفيضي، ديوان، تصحيح و تحقي  .١

 .٢٣٥-٢٤٢ ص ،٣ج اکبري،  آيينعالمي، شيخ ابوالفضل،   .٢

، ٤٧٤-٤٦١، ٤٥٣-٤٥٢، ٣٦٨-٣٦٦، ص ٣؛ ج ٢٤٣-٢٣٧، ص ٢ج اکبرنامه، بوالفضل، عالمي، شيخ ا  .٣
٦٧٥-٦٧٣. 

 .٤٨٨-٤٨٦، طبقات اکبري، ص يهرو يالدين بخش احمد، نظام  .٤

 .۳۷۴، ص ۱رازي، امين احمد، هفت اقليم، ج   .٥

 .٣٦٤-٣٦١                                       احسن خان، نو اب محمد صديق، شمع انجمن، ص   .٦

 .٢٥٠-٢٤٩سيني، ص دوست حسين سنبهلي، تذکرة ح  .٧



  ٣١٨  قند پارسي

، »٥نشتر عشق«، »٤الخواص مجمع«، »٣مآثراالمرا«، »٢ميخانه« ،»١االفکار نتايج«
، »٩تذکرة شعراي پنجاب«، »٨تذکرة شعراي کشمير«، »٧العارفين رياض«، »٦الغرايب مخزن«
  .و غيره» ١٢الخيال ةأمر«، »١١سرو آزاد«، »١٠گويان هند و سند پارسي«

عظمت فيضي در مقام يک شاعر اعتراف نموده، او را   ين به   الد  نظام احمد خواجه  
در مکارم اخالق و انبساط طبع «، »از علماي کبار و مشايخ بزرگوار«، »يگانة عصر«همچون 

  .١٣قلم آورده است  به» در انشا منفرد و يگانه«و » در شعر سرآمد شعراي وقت«، »همتا بي
در ) ١١٥٤-١١٥٣ص (» ميقلهفت ا«در  يزن احمد رايام يسندة همزمان وينو

ش خود را يستا ياضيف يضيض فيس و دلپسند ابوالفيات نفيخصوص طبع بلند و اب
  :ن ابراز داشته استيچن

م المثل يت علوم و لطف شعر و حسن مقال عدي           ّ        در فهم و دق ت و جامع”… 
  .“…                     ال مشر ف بر مرتبة کمالي                                ّ   است و در حد ت طبع و کثرت فهم و دق ت خ

، بر نوشته است يضيرا چند سال پس از وفات ف »نيالعاشق رفاتع«که  ياوحد يتق
العلما  سلطان«او را ، د نمودهيه تأکيف آثار گرانمايتألالعاده فيضي در  مهارت فوق

گوهر رموز «، »کهن يها ساز اسم تازه«، »استاذالکالم«، »م سخنيار اقليشهر«، »الفضال  و
  .است ناميده »قيجوهر عروض حقا«و » قيدقا

                                                   
 .٥٣٧-٥٣٢ص االفکار،  قدرت اهللا گوپاموي، محمد، نتايج  .١

 .٢٥٧-٢٤٧ص فخرالزماني، قزويني،، عبدالنبي، ميخانه،   .٢

 .٥٩٤-٥٨٧، ص ٢ج الدوله، مآثراالمرا،  شاه نواز خان، نواب صمصام  .٣

 .٥٣-٥٢ صالخواص،  کتابدار، صادقي، مجمع  .٤

 .١١٧٢-١١٦٥ص ، نشتر عشق، آبادي حسين قلي خان، عظيم  .٥

 .١١١٠-١٠٩٧ صالغرايب،  شيخ علي خان هاشمي سنديلوي، مخزن  .٦

 .١٠٩ ص، ٢العارفين، ج  راي لکهنوي، آفتاب، رياض  .٧

 .١٢٢٢-١٠٩٨ص ، ٣الدين، تذکره شعراي کشمير، ج  راشدي، سيد حسام  .٨

 .٢٨٧-٢٨٣ص عبدالرشيد، سرهنگ خواجه، تذکره شعراي پنجاب،   .٩

 .٧٣-٦٥ص  گويان هند و سند، ورنگاني، هرومل، پارسيصد.١٠

 .٢١٧-٢١٠ص آزاد بلگرامي، مير غالم علي، سروآزاد، .١١

 .٨١-٧٩ص الخيال، ةلودي، شير علي خان، مرأ.١٢

 .٤٨٨-٤٨٦ طبقات اکبري، ص.١٣



  نظري به زندگي و آثار ابوالفيض فيضي  ٣١٩

از آن جمله دو پسر ، ن تمام خاندان مبارکيدشمن و بدبکه  يونيعبدالقادر بدا ي  ّحت 
ن اسالم ياز د اکبر فانحرا يشان را سبب اساسيا و و ابوالفضل بوده يضيف، او
 يبارة هنر و مرتبة علم در ن نقدها از اظهار چند کلمة حسنهيتر در برابر تلخ، دانست يم
  :ه استن گفتيچنو صرف نظر نکرده  يضيف

               خ و لغت و طب  و يه و تاري                            ه از شعر و معم ا و عروض و قافيدر فنون جزئ”
  .١“ل در روزگار نداشتيانشا عد

ر يرا پس از ام يضيف ،يشناسان در سالست سخن و متانت و استحکام شعر اتيادب
ز نبوغ ين ينعمان يشبل. اند هند دانسته يگو ين شاعر فارسيتر بزرگ يخسرو دهلو

 يف همان شعرايرا در رد يضياو ف. گر ستوده استيد يشعر و هنرها را در يضيف
  .اند استاد خوانده يز آنها را در هنر شاعريداند که پژوهشگران ن يهند م يگو يفارس
د يد ششصد سال در هندوستان دو شخص پدي         در مد ت مد يفارس يشاعر”

ق يها را تصدران هم ناچار شده آنيندگان ايگوي، عن، يخود اهل زبانکه  آورده
  .٢“است يضيف يگريخسرو و د يکيند و آن دو يو قبول نما

و  از شاعران«فيضي و شعر وي ابراز داشته، او را   اهللا صفا ستايش خود را نسبت به ذبيح
  .٣خوانده است» نيدر آن سرزم ياز سرآمدان سخن پارس«و » بان بزرگ هندياد

شود که در  يمحسوب م ينام سبک هند صاحب يزمرة شعرا ي درضيف،      ًواقعا 
ه و يدن آثار گرانمايبا آفر يوة پربار ادبين شينظران و سخنوران ا گر صاحبيسلک د

بزرگ  يان شعرايدر م يضيعظمت ف. افته استيدر يا مقام ارزنده يسرودن اشعار پرمعن
 يزيترش يظهوري، زيصائب تبرکه       ّ     ز مسل م استيان هند از آن نيموريو معروف عهد ت

. اند شعر او ابراز نموده ييو توانا يضيوران معروف نظر خود را در حق فگر سخنيو د
 يغزل  ، بهدر سخن وصف نموده يکالم نيريرا با صفت ش يضيفي، زيصائب تبر،    ًمثال 

  :تچنين اس ن غزليامصرع نخست . ز سروده استيآم نية تحسياز او جواب

                                                   
 .٢٩٩، ص ٣التواريخ، ج  منتخب  .١

 .٢٦، شبلي، شعرالعجم، ص نعماني  .٢

 ٨٣٩، ص ٥، ج خ ادبيات فارسي در ايرانتارياهللا،  صفا، ذبيح  .٣



  ٣٢٠  قند پارسي

  ١اي ام خليده و در دل نشسته در ديده
در  يضيف يکمال و مهارت سخنور  به راجع يک رباعيدر  يهمدان ي  ّ      مل ا شکوه

  :هسرودن يچن يرازيش يوة شاعرانة عرفيسبک و ش اب اسيق
                                   عرفي ز پي شعله در ايـن محفـل زد                                       فيضــي آمــد، جــام ســخن کامــل زد
  ٢                                     آن ناخن تيـز کـرد، ايـن بـر دل زد                                         آن آب سـخن فـزود، ايـن داد نمـک    

افتن يت تمام دريروزگار محبوب هنر در آن ذوق و صاحب همچون شاعر صاحب
 م خاني              در مدح عبدالر ح اي هديدر قصکه  ديآ يز برميقلندر ن ين رسميريت زياز ب يضيف

  :ن آورده استيدر حق او چن خانان نوشته
ــيم                                       ز فيض نام تو فيضي گرفت چـون خسـرو   ــغ هنــدي اقل ــه تي   ٣            عه را يکســر    ســب                           ب

شاعرانة دربار  يها را در محفل يضيفمقام » اد هنديبه « ي   ّ                الش عرا بهار در مثنو ملک
  :               ن مقر ر کرده استياکبر چن

ــاب    ــي کامي ــد ز فيض ــر ش ــزم اکب   ٤  ّ                               دکّن از بوالفضل و فيضـي يافـت آب                                          ب
 ييز نظرهايبودن آن ن ي و لطف خدادادت استعداد شاعريازل  به راجع يضيخود ف

  :افته استين گونه شرح ياز آن ا يا نکتهکه  دارد
                                       دريافــت ز احبــاب اشــارت از مــن                ارت از مـن                      اين قصر سخن يافت عمـ 

ــن                         ريخـت ز نـوک قلمـم       مي   که          هر نکته ــارت از م ــود، عب ــدا ب ــي ز خ   ٥                                       معن
گزاري شده، شاعر سخن خود را منشأ   اي دگرگونه معني اين مطلب در مورد ديگر با شيوه

  :دساز داند که همان معني استعداد فطري داشتن را بيان مي گرفته از پيش طاق عرش مي
  ٦           طـاق عـرش                          آويختم حديث خود از پيش                                              آويختنــد اگـــر ز در کعبـــه نظـــم غيـــر 

نة يبالد و در زم يخود م يهنر شاعر  به نيشيبا همان روش سخنوران پ يضيف
، نيا     ّ البت ه، که، داند يبرابر م يرازيحافظ ش  به اليها خود را در خ هين افتخاريسرودن چن

                                                   
 .١١٨٣، ص ٣تذکره شعراي کشمير، ج   .١

 .٢٦، ص ٢٠، شماره ١٣٧٨اي، زندگي و آثار فيضي، نامه پارسي، تابستان  دسه  .٢

 .٢٠٩-٢٠٨ص ، لفيض فيضي فياضياادريس، ابو ،احمد  .٣

 .٢٦زندگي و آثار فيضي، ص   .٤

 .٥٤، ص ٣شعرالعجم، ج   .٥

 .۲۴۱، ص ۱ج ، اکبرنامه  .٦



  نظري به زندگي و آثار ابوالفيض فيضي  ٣٢١

  :دهيان گرديب يارادت و اخالص و ياز رو، ش از همهيپ
  ١                                    با عنـدليب نغمـه زن فـارس همپـرم               در خيـال      کـه                       طوطي نکته پرور هندم

شمارد و گاه ديگر  گاه مسيحا مي فيضي صرير کلکش را باالتر از نواي ارغنون نواز بزم
  :سازد در نتيجة آن خياالت باريکش افسونکاري ميکه  کند زبان مرغان تشبيه مي  آن را به

ــوازان را                گـاه مسـيح       بزم  ه ب                    صرير کلک تو، فيضي، ــون نـ ــد ارغنـ ــد کنـ ــوا بلنـ   ٢                                              نـ
  ٭

  ٣                               هاي خيال تو از فسون کـم نيسـت         فسانه                                     صفير کلک تو، فيضي، زبان مرغان بسـت 
ملک  يطوط«با افتخار خود را ، ش نمودهيستارا  شيخو يکماالت سخنور يضيف
  :نامد يم»   ّ   شک رخا يطوط«و » خوشنوا يطوط«، »هند

  ٤               ّ                   کز آن لـب بسـي شـکّر نـاب بـرد            هنـد                            بود فيضـي آن طـوطي ملـک    
  ٭

ــده                                طوطي هند چـون تـويي، فيضـي    ــواد مـ   ٥                                   زاغ را ره در ايـــن سـ
  ٭

ــالي                           چنــد چــون عنــدليب مــي                      نـوا تـويي، فيضـي             طوطي خوش    ؟٦      ن
  ٭

  هند  بهکه  فيضي، احسنت از اين نکتة شيرين
  ٧يـايـ ّ  ک رخــوطي شــين طـت چنـوان يافـنت

  :ايو 
ــن بوســتانم    د                                شــنيدم، در خراســان فيضــي بــو ــل اي ــي، بلب ــه گفت                                       ک

  ٨                              کنــون مــن طــوطي هندوســتانم                                      اگــر او بــود بلبــل در خراســان   

                                                   
 .۵۷ص  ارشد،. د.تصحيح ا فيضي، ديوان،  .١

 .۱۹۵همان، ص   .٢

 .۲۷۰همان، ص   .٣

 .۳۰۶همان، ص   .٤

 .۴۹۶همان، ص   .٥

 .۵۲۰همان، ص   .٦

 .۵۰۴همان، ص   .٧

 .۱۵۸ص  ،همان  .٨



  ٣٢٢  قند پارسي

 ند که اگر در دست او قلميب يمؤثر م ي  حد   به کالم محصول خامة خود را يضيف
  :ماند يم دن بازيدر بهشت از خرام يدرخت طوب، ديآدر جنبش  به

  ١                       ت فيضي ز پي رقم بجنبـد   دس   به        چو قلم                                             بـه بهشــت شــاخ طــوبي ز خــرام بازمانــد 
 اينجا. فراتر از ترانة چنگ و نغمة بربط در بزم خسروان هند است يضيشعر ف
پادشاهان  نزد در قلمرو هند نفوذ شعر يضيف يط زندگانيشود که در مح يروشن م

در سحر  ي رادر ادب فارسش ميشهرت عظ يضيف. گر انواع هنر بوده استيباالتر از د
  :داند يسخنش م
  ٢   رود              کشـمير مـي       بـه                      کز هند جـادوي تـو             اين نفـس    به                       ي، چه ساحري تو ندانم،   فيض

حاسد  ي     ّکه حت  ي  حد  ، تادي              ّ       ن مردم صاحب عز ت گردانياو را در ب فيضي يانيب سحر
  :دکن ين ميتحس را او

  در مجلس شاهکه  فيضي، اين شعر چه سحر است
  ٣ردــد و تحسينش کــاسـرا حــوان تــد ديــدي

 يفيض يها و افتخار در كالم و انديشه يارگنفوذ فخريه ن به ا توجهب مجموعدر 
كه در شعر را  يييه سرافخريش از همه سنت بموصوف كه  رددگ يم اين نكته مسلم

ر گتعبير دي به .دوام داد، ادامه داشته است يتا زمان وشروع و  ياز رودك يكهن فارس
 خود حرف افتخار ياه هنرگايو ج ينيست كه از مقام ادب يتنها شاعر يدكن يفيض
اين ، همه جا يميرا باز نما يادب فارسذشته گ انشاعر ر ديوانگما ا. زبان آورده باشد  به

  :فرموده يكه حافظ شيراز آنجا. ر استگجلوه  يسنت ادب
  ٤                                   قبول خواطر و لطف سخن خـداداد اسـت                      اي سست نظم بر حافظ   ي  بر   ي م   ه چ    حسد 
با  كند و يم يخود راه اين بزرگان را ط ريه سرايير افتخانيز در نوبت اول د يفيض

چون  يدر كالم افتخار آميز فيض. رساند يثبوت م  به ممتاز بودنش را، بيان حرف افتخار
 يابديت و ماندگار، يبازتاب جايگاه هنر شاعر بر يش از همهديگر شاعران و اديبان ب

                                                   
 .۲۹۳، ص ارشد. د.تصحيح ا فيضي، ديوان،  .١

 .۳۷۲همان، ص   .٢

 .۳۱همان، ص   .٣

 .۲۶مقابله و تصحيح محمد صديق کامل، ص  حافظ شيرازي، کليات،  .٤



  نظري به زندگي و آثار ابوالفيض فيضي  ٣٢٣

كه  تأكيد شده است يخويش در قلمرو سخنور يو ناتكرار ينظير بي و اعجاز سخن
  .بخشند يم را بازتاب يسنج در نقد و سخن فيضي يها و افكار ادب انديشه

 اهل جامعه قرار داشته و از ياز آغاز هميشه مورد انتقاد گروه ييالبته فخريه سرا
از  نيز يدكن يفيض .اند نموده ينخوت و غرور و تكبر معرف نشانه اين شيوه بيان را آنها

در  ييسرا مفاخره ره نويسان نيز نفوذاز تذك يبرخ يحت. بوده استن يستثناين امر م
را بر اين اساس مورد انتقاد  داد نموده او معني يبلند رور و هواغنشانه را  يكالم فيض
 ياين نوع اشعار فيض يتواحم در اما تأمل. اند و شيوه كارش را انكار نمودهقرار داده 

خود و مقام  ازتقدير  يبيانگر نوع ها ريهافتخا توضيح خواهد داد كه سرودن چنين
قدر سخن و  جامعهكه  بسيار اتفاق افتاده است. رود يشمار م  به يو يو ادب يانسان

 ياين رو فيض زا. ستا نمودهناعتراف  يدرست  بهجايگاه آنان   بهو  ا ندانستهسخنوران ر
 اعتراض يوعن ياين عمل و، كند يم خويش افتخار يسخنور  به نيز پيش از همه اگرچه

را  افتخار يو. جايگاه و مقام و منزلت خود اوست  بهجامعه قدرناشناس و اعتراف   به
 را وااگر ديگران است كه  آورد و معتقد يم شمار به از خود يقدرشناس يا گونه  به
 تعبار  به .نداجامعه و مردم خود بشناس  به پس بايد خود را، اند نشناخته يدرست  به

 يحتكه  ندهستدر جامعه  يو يمعرف منزلت و جايگاه ادب يفيض نوع اشعارديگر اين 
از . بيند يگذارد و يا كمتر از ديگران نم يم گاها خود را در برابر ديگر سخنوران معروف

شانه ن را نبايد آن، شايندگ يم حرف افتخار به لب يچون فيض يشاعران ياين لحاظ وقت
رساند كه  يم را بر اين نتيجه ما اييفخريه سر، دانست يو خودبين ييغرور و خودستا

ها همچون  بلكه بر اين سروده، الف و گزاف پنداريم يها سخن ر رانبايد اين نوع اشعا
در جامعه  يجايگاه و منزلت و و سخنور يشناخت مقام هنر يها ها و سرچشمه سرمايه

 يسنج مبرم شعر و نقد و سخنمسايل مؤلف را در مورد  يها ديدگاه، نظر افكنده
خويشتن  يشان با تعيين مقام هنر هاي در سروده يچون فيض يزيرا سخنوران، بشناسيم
د و نخواهند تجسم نماي يم را يخود نماد يا چهره شاعر راستين و حقيق يدر سيما

و رسالت شعر سرودن بايد همان گونه باشد كه  ياهل هنر نشان دهند كه شاعر  هب
  .ه استآن مقام رسيد بهامروز خود اين سخنور 



  ٣٢٤  قند پارسي

 يها خدمت يرونق سبک هند يش برايگر سخنوران عهد خويد رديفدر  يضيف
 يوة سبک هنديها در ش يکار تازه به      توج هشدليل   بهد و يسامان رسان به را يا ستهيشا
  .را کسب نمود يا             ّ ه و مقام خاص هيپا ين سبک ادبيان شاعران ايم

از  يتيدر ب، از جمله. موده استنسبک سخنش اشارت  يتازگ به خود شاعر بارها
 وة خود اختراعيعنوان ش ي بهش را در سبک هنديخو يها يکار تازه» نل و دمن« يمثنو

  :دينما يم يکرده و نو معرف
ــردم  ــران وداع کـ ــرز ديگـ   ١                              طــرزي ز خــود اختــراع کــردم                                طـ

از «ر خود او يتعب  بهکه  ورزد يد ميش تأکيز سخن خويوة دالويش به گريد در جاي
  :»آموخته است شوخ سخندانش

   ؟٢  اي                                     مگر از شـوخ سـخندان مـن آموختـه           سـخن       بـه       داري   که                      فيضي، اين طرز دالويز
ن يخدمت ا، شک يبکه  سازد يآشکار م ياضيف يضياشعار ف هاي ويژگي يبررس

نکتة مذکور در اکثر اشعار او . کم نبوده است ينام در رواج سبک هند شاعر صاحب
  .افته استيدر يجلوة روشن

  نام
  :   ّ           تخل ص داشته است» يضيف«ابتدا ، ض بودهيشاعر ابوالف نام

                                     شد اين نکته معلـوم بعـد از تفحـص      ا                      شــرکت بــود اکثــري ر     بــه     ّ   تخلّــص
                             ّ     ابوالفيض نام است و فيضـي تخلّـص             ّ              نــام و تخلّــص بخــواني     بــه            مــرا گــر

  :ن مورد نوشته استيز در اين» ري     ّ د الص فينش«در  يضيف
ــل    ــاد از تفعـ ــامم نهـ ــوالفيض نـ   ٣                           ياض کل بهر من خواست فيضـان    ز ف                                           ابـ

  :رهنمون کرد يضي   ّ   تخل ص ف  به محض نامش او راکه  د بر آن نمودهيشاعر تأک
  ٤               فيضـي بـرآورم       بـه                  تا در زمانه نام                                     از آسمان رسيد ابـوالفيض نـام مـن   

                                                   
 .۲۵۳سري، ص يفيضي، عالمي ابوالفضل، نل و دمن، به اهتمام ک  .١

 .۵۰۱ص ارشد، . د.تصحيح افيضي، ديوان،   .٢

 .۱۱۲۸، ص ۳تذکره شعراي کشمير، ج   .٣

 .۵۷ص ارشد، . د.تصحيح افيضي، ديوان،   .٤
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 بنا. ر داده استييتغ ياضيف به    ّ     تخل صش را يضيش فيخو يان زندگي         ام ا در پا
             ّ          عوض نمودن تخل ص شاعر از » التواريخ منتخب«در  نيبدايومعلومات عبدالقادر   به
  .١ش از وفات او صورت گرفته استيا سه ماه پيدو و  ياضيف  ي بهضيف

 يوقتکه  را در آن دانسته است يضي     ّ   ر تخل ص فييتغ دليل يونيعبدالقادر بدا
 موافق نمودن يبرا يضيف، سرافراز گشت»   ّ   عل امي«گرفتن خطاب   هب ابوالفضل، برادرش

  .٢ار نمودهياخت» ياضيف«   ّ      تخل صش را »   ّ   عل امي«ن وز  به
آن زمان در دربار اکبر که  در آن بود يرغيکه دليل اين ت برد ين مياهللا صفا تخم حيذب

 يضيفي، تربت يضيمانند ف  ، بهبردند يسر مي بزندگ يضي         ّ   گر با تخل ص فيچند نفر شاعر د
  :ن نوشته استيا چناهللا صف حيذب، ن لحاظياز ا. و غيره ياصفهان يضيفي، سرهند
      ّ  ات تخل ص يض در اواخر حيابوالفکه  بود» ها يضيف«ن يد سبب کثرت هميشا”

  .٣“ر دادييتغ» ياضيف«  به خود را
  :دارد ن اشارهيچن» نل و دمن«در داستان  يضيخود ف

                                     فيضــي، رقــم نگــين مــن بــود                    ام سـخن بـود      ّ   سـکّه      کـه           زين پيش
  ٤          ط فيــــاض             ام از محـــي            فياضـــي                عشـق مرتـاض       بـه      شدم   که        اکنون

 سال بايدز همان ين يضيفپس  ف شده بوديتصن ١٠٠٢/١٥٩٣سال در » نل و دمن«
د بر آن يکه خود شاعر تأکآن چنان و سبب  باشدعوض کرده  ياضيف  به    ّ        تخل ص خود را

قت يدر طرکه  عشق يدرجة عال  به دنيتوسط رس يان عرفانياحساس مقام شا، نموده
عشق  سخن در مورد يوقتکه  معلوم است. ه استبود، شود يشناخته م يا ستهيمقام شا

در نظر است و  يقت عرفانيدر طر يهمانا درجة کماالت انسان، رود يمرتاض شدن مو 
  .ض بردارديدگار فيآفري، عن، يضيط فيتواند از مح يانسان مکه  ن مقام استيدر هم

ن شناسا اتيادبکه  نوشته است يضيشناخته شدن ف يدکن هراجع ب يا دکتر دسه
و  يد دستگرديوح، رضازاده شفق، اهللا صفا حيذب،    ّ        الش عرا بهار چون ملک، رانيمعاصر ا

                                                   
 .٣٠١، ص ٣التواريخ، ج  منتخب  .١

 .همان  .٢

 .٨٤٤- ٨٤٣، ص ريخ ادبيات فارسي در ايرانتا  .٣

 .۲۴نل و دمن، ص   .٤
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را  يضيمعروف بودن ف يدکن  به موصوف سبب. اند نام برده يرا همچون دکن يضيغيره ف
. سر برده استي بپادشاه در دکن زندگ ث فرستادة اکبريح ي بهاو چندکه  نديب يدر آن م
خراسان و ، رانياز اکه  عصر او هم ين منطقه شعرايدر ا يضيفهنگام اقامت ،       ًاحتماال 

شان  ا مالقاتي يضيف دربارةرا خود معلومات ، دکن مهاجرت نموده بودند  به ماوراءالنهر
که  اند ن ممالک گمان بردهيدوستان خود نوشته باشند و مردم ا  به را با او در مکتوبات

 کند يخان واله م يقل ينگار عل ة تذکرهنوشت به هيدانشمند مذکور تک. ست يدکن يضيف
ن که يو ا”: ن نوشته استين مورد چنيدر ا) ١٧٤٨فش يسال تأل(»       ّ   اض الش عراير«در که 
  .١“غلط محض است، اشتهار دارد يدکن به رانيدر ا

اقامت نمودن او در  ي     د مد تيشا يضيدن فيمعروف گرد يز سبب دکنيشة ما نياند به 
در  يادي     مد ت ز، ا آمدهيدن  به گرهآ   ً    اصال  در  يضيفکه  ست يحالن در يا. ت باشدين واليا

 يبرا يليشاعر در دکن دل          کوتاه مد ت اقامت ، ن رويسر برده است از اي بزندگ يدهل
  .تواند بود ينم يدکن  ي بهت ويمعروف
گذشتگانش . ا آمده استيدن به در شهر اگرة هندوستان ٩٥٤/١٥٤٧سال در  يضيف
   ّ   عل اميخ ابوالفضل يبرادرش ش. سند مهاجرت کرده بودند به نمياز ، نژاد بوده عرب

ش خبر يشرح حال خود و اجداد خو  به راجع» ين اکبرييآ«         در مقد مة ) ١٦٠٢- ١٥٥٠(
رات از ييتغ يش را با کميخو يفي            ّ            نگاران و محق قان مطلب تأل تمام تذکرهکه  داده است

. اند نقل کرده، مندرج است يضيف  به ن اثر راجعيدر اکه  يمعلومات به هي             آن مقد مه و تک
  : ن نوشته استيگذشتگانش چن  به راجع يضيف به شيها از نامه يکيز در يخ مبارک نيش

                                           الد ين ابن عبداهللا ابن موسي ابن عبدالقيوم ابن فقير مبارک ابن حضرت ابن رکن”
من يو پدرانش از عرب بودند و در  يخ موسين شيو ا. است يشي       ُ عبداهللا ق ر

ارادت در  به آخر، ار کرده بودير عالم بسيس يخ موسين شيو ا. تندسکونت داش
 .بعد در همانجا متأهل شد، ل آمد و متوطن شدهيت سند در قصبة ريوال
  .٢“ن روش در فرزندان او بوديهم. و فقر و زهد آراسته بود يشيدرو  به

                                                   
 .٣٤ ص زندگي و آثار فيضي،  .١

 .١١٠٠تذکره شعراي کشمير، ص   .٢
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، هرفت) هند ،جستانادر ر يا هيناح(ناگور   به خ خضر از سنديشي، ضيپدربزرگ ف
ا آمده است يدن به خ مبارکيشي، ضين شهر پدر فيدر هم. ار نموديسکونت اخت آنجا

و موالنا  يب ابوالفضل کازرونينزد خط، گجرات رفته  ي بهاو در جوان). ٩١٥/١٥١٠(
تا آخر ، گره کوچ بستهآ به ٩٥٠/١٥٤٤سال در خ مبارک يش. علم آموخت يعماد الر

خ يش، ضيخ ابوالفيش، ن شهر پسرانشيدر هم. سر برده استي بزندگ آنجاعمر 
  .١اند ا آمدهيدن به ريخ ابوالخيابوالفضل و ش

او از . خ مبارک فراگرفتيش را از پدر دانشمند خود ييالت ابتدايض تحصيابوالف
داشت و در  ياندوز ي و دانشياستعداد خوب شعرگو، ز و فطرت بلنديذهن ت يخردسال

در  يضيف. يادگرفتخود ت را از ينسکراو س يفارسي، عرب يها               مد ت کوتاه زبان
ل فنون ادب و شعر و يتحص ي بهن مروزيحس خواجه  خدمت شاعر و دانشمند مشهور 

را نزد هجر  ينيو علوم د ينين اسفراي   الد  را نزد عصام يعقل يها دانش، انشا پرداخت
،  ب الخصوص ط يعل، زمان يرسم يها در اکثر علم،                    عربستان مکم ل آموخته يمفتي،   ّمک 

  .٢کسب نمود ياديشهرت ز يخ و فنون شعريتار، نجوم، ئتيه، فلسفه
که  ي  حد  به “بارگاه خرد در بالش آمد”که  خ مبارکيشي، ضيپدر ف يآزادمنش

سرشت  يخلوتکدة آن نوران”و  “کران برداشتنديد بينة عقل فوايگوناگون مردم از خز”
در که      ّ    متعص ب را يعلما، ٣“را شديگ يبلند ان هفت کشور آمد و سخنيمجمع دانا

مردم در امور  بلکه دست داشتند  به را ياکبر نه تنها امور مذهب يدورة حکمران يابتدا
بدگوهران  ينيب ناتوان” :  ّ   عل اميقول ابوالفضل   به .تهلکه آورد ، بهکردند يمداخله م

 يالملک عبداهللا انصار صدرالکرام و مخدوم  به    ّ ملق ب ي        ّ خ عبدالن بيش. ٤“افتيش يافزا
 ي                     ن محم د اکبر نفوذ مذهبي   الد  در دربار جاللکه  يگر اشخاصياالسالم و د خيش به    ّ ملق ب
اکبر خ مبارک و از دست دادن مقام خود در دربار يشهرت ش ايشم افزياز ب، داشتند
 ي           ّنمودند و حت متهم ه و الحاد يقة مهدويطر يرويپ به خ مبارک و فرزندانش رايش پادشاه

                                                   
 .٢٠٤- ٢٠٢، ص ٣ آيين اکبري، ج  .١

 .٣٦٠تاريخ ادب فارسي در هند، ص   ؛ سبحاني، توفيق ، نگاهي به٢٠٥-٢٠٤ ، صهمان  .٢

 .٢١٥- ٢٠٢، ص ٣آيين اکبري، ج   .٣

 .٢٠٥، ص همان  .٤
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ن يا دربارة يضيف به خ مبارک در نامة خوديخود ش. دادند ها قتل آنها فتوي يبرا
  :ن نوشته استيدشمنانش چن

زور  ي بهکي. ن جماعت بهترنديمراتب از ا به لوح ترکان ناخوانده و سپاه ساده”
واسطة   ي بهگريافت و ديلقب » االسالم خيش«افغانان  يبوس و خاک يچاپلوس
فتوي بر  يوي       ّ          سطة تعص ب و جاه دنوا به .»صدرالکرام« ييو خودستا يينما غلط
له و يصد زنهار از ح، زنهار! ن چه اسالم استيا، سبحان اهللا …دهند يقتل م
  .١…“کنند ياسالم م يدعواکه  ن زاهدانيمکر ا
مجبور    ّ   عل اميو ابوالفضل  يضيض فيفرزندانش ابوالف وخ مبارک يش، ن لحاظياز ا

 يو تنگدست يسخت  به برند و روزگار راگوناگون پناه ب يها مکاناد در يان زيشدند سال
قت حال پادشاه را باخبر ير اکبر از حقيبرادر همش، زيرزا عزيکه م يتا آن زمان، گذرانندب

و ابوالفضل  يضيض فيابوالف، خ مبارک و فرزندانشيش ١٥٦٨سال در  اکبر پادشاه. نمود
  .٢ديدانان خود گريدربار دعوت کرد و آنها را از جملة دربار به را   ّ   عل امي
دربار سلطنت اکبر داخل گشت و مورد  به ٩٧٥/١٥٦٨سال در  يضيف، قين طريا  به

خته و ياو در فرصت کوتاه در دربار همچون دانشمند فره.                      توج ه پادشاه قرار گرفت
  .دا نموديم پيسخنور زبردست شهرت عظ

د شاهزاده مرا،           م پسر دو مشيت و تعليترب به را يضيپادشاه ف ٩٨٧/١٥٧٩سال در 
عهدة   به ال رايمراد و دان، )ريجهانگ(م يسل، م هر سه شاهزادهيمأمور ساخت و سپس تعل

  .٣گذار نمود او وا
 گريت ديصدارت سه وال ٩٩٠/١٥٨٢سال  درصدارت دوآب و  ٩٨٩/١٥٨١سال در 

که اکبر الهور را  يوقت، ٩٩٢/١٥٨٤سال در . سپرده شد يضيف ي بهلپاکالنجر و ک، گرهآ
در . الهور برد  به گر اهل علم و ادب را با خوديو د يضياو ف، ر دادتخت خود قرايپا

 يها تياو در وال. ن دکن فرستاديسرزم  به ريث سفيح به را يضياکبر ف ٩٩٩/١٥٩١ سال
                                                   

 .٢٠٥ص  ،٣آيين اکبري، ج   .١

 .٢١٥-٢٠٥، ص همان  .٢

تاريخ ادبيات  ؛٢١٠ص ، ٢ التواريخ، ج ؛ منتخب٥٧٩الدوله، مآثراالمرا، ص  شاهنواز خان، صمصام  .٣
 .٣٦٠، ص تاريخ ادب فارسي در هند  نگاهي به؛ ٨٤٢، ص فارسي در ايران



  نظري به زندگي و آثار ابوالفيض فيضي  ٣٢٩

سال  در .سر بردي بب دو سال زندگيجاپور و گلکنده قريب، احمدنگر، پور برهان، دکن
 ياو پس از غزال .١ديل گردياکبر نادربار  ي   ّ   الش عرا مقام ملک ي بهضيف ٩٩٣/١٥٨٥
 ان هنديموري                     ً        در دربار اکبر و عموما  دربار تکه  بود ين کسي   دو م) ١٥٧٣: م( يمشهد

  .افته استي يسرافراز يي   ّ   الش عرا ملک يگرفتن عنوان افتخار  به
       ن محم د ي   الد  جالل يو شاعرنواز يلت عالمپناهيبر اثر فضکه     ّ     تذک ر است  بهالزم 

 يها نهيدر زم يه ساختن علم و ادب فارسيتوسعه و پرما بهاو                 اکبر و توج ه خاص
در عهد اکبر  يهنگامة شعر و ادب فارس يگرم. د آمديم پديمختلف ادب نهضت عظ

دربار او همچون . خود جلب نمود  به زبان را يبان تمام جهان فارسيدانشمندان و اد
 وران سلطنت اکبرد. قرار گرفت، زمان يو ادب يعلم يها ن مجمع نابغهيبزرگتر

و  شدل يدر قلمرو هند تبد يآفتاب ادب و فرهنگ و علم فارس يبايمرحلة جلوة ز  به
ن يهم  به .افتيگستر و هنرپرور شهرت  ن مهد ادبين هند همچون بزرگتريخود سرزم

  :اهللا صفا نوشته است يحذب يمعن
 و پرورش يج شعر پارسياز ترو يا در مرتبه …اکبر پادشاهن ي   الد  جالل”

 يرانيفرهنگ ا به بران و هند و منتسيچ کس از شاهان ايهکه  شاعران است
  .٢“ده استين نرسابد
 هندوستان آورده، با سخنوران  اهل علم و ادب از گوشه و کنار جهان رو بهاز ها نفر  ده
، ٣نفر ٧٥» ين اکبرييآ«ابوالفضل در . وار گردآمدند پروانه اکبر پادشاهاطراف  يمحل

 التواريخ در منتخب يونيو عبدالقادر بدا ٤نفر ٨١» يطبقات اکبر«ن در ي   الد  نظام خواجه  
ي، رازيش يعرفي، شاپورين يريمانند نظ. اند دربار اکبر را ذکر کرده ياز شعرا ٥تن ١٠٦
ي، رازياهللا ش ر فتحيمي، سريتهان ينسبتي، غزالي، رازين انجو شيحسي، زيترش يظهور

ي، نيخان قزو آصفي،              ّ موالنا احمد تت و، ن احمدي   الد  امنظ، خان بينقي، النيابوالفتح گ
                                                   

 .٣٤٨، ص ٢ج التواريخ،  ؛ منتخب٥٨٧، ص ٢، ج مآثراالمرا  .١

 .٤٥٤، ص تاريخ ادبيات در ايران  .٢

 .١٧٢، ص ١آيين اکبري، ج   .٣

 .٣١٧طبقات اکبري، ص   .٤

 .٣٩٠-٢٠٨، ص ٣التواريخ، ج  منتخب  .٥



  ٣٣٠  قند پارسي

ي، مشهد ييم سنايحکي، ن مرويحس خواجه  ي، سترونوراهللا ش يقاضي، م سرهنديابراه
 يفکري، اصفهان يسرمدي، شاپورين يوقوعي،            ّ ر معصوم بهک ريمي، النيگ ياتيح

ي، زدي ينافسو، شاملو يسياني، اصفهان يبيشکي، هرو يليمي، قاسم کاهي، خراسان
ي، ساوج يصرفي، کاش يهيتشبي، نياهللا قزو زيعزي، همدان يمحوي، زيتبر يدريح

سنجر ي، حالتي، رازيش يرتيغي، کاشان يعيرفي، مازندران ي  ّ     مل ا صوفي، النيگ يقرار
ي، بابا طالب اصفهاني، زيترش ينادري، رازيش يفسوني، جذبي، ساوج يرويپي، کاش

گران يو د ي        محم د هرو  ديسي، مازندران يقاسم، يحصار يوريغي، قاسم ارسالن مشهد
 ين راه شاهکارهايبد، العاده نشان داده ه مهارت فوقيف آثار گرانمايدر عهد اکبر در تأل

ض ين سخنوران ابوالفين همة اي             ام ا اکبر از ب. ادگار گذاشتندي به از خود يو فرهنگ يادب
ست بر اعتراف مقام ي ا   حج تکه  ن نمودييشاعران دربار خود تع يسرور  به را يضيف

  .ام مذکوريزبان هندوستان در ا يات فارسيدر ادب يگاه خاصة ويو جا يهنر
 يکريت مذاهب مختلف در شهر فتحپورسيقت و ماهيقصد درک حق هاکبر ب

، خانيهر جمعه مباحثة ش، )١٥٧٥(بنا نموده » خانه عبادت«با نام  يساختمان بزرگ
ن مباحثات يدر ا. کرد ر مييمختلف را دا يها نيو دها  ان مذهبيشوايدانشمندان و پ

ها و  و فرقه يزردشت، هندوي، حين مسيروان ديپ، از جمله، همة مذاهب يعلما
اشتراک در  يم براور يونرهايسيم. دنديورز يمختلف هندوستان شرکت م يها قهيطر

نتيجه  اين شنيدن مباحثات شديد آنها به بااکبر . ١جستند بحث و مناظره وسيله مي
بايد محاسن تمام اديان را جمع کرده، روش و آيين جديدي ايجاد کند، تا که  رسيد

تضاد که  او دريافت. هاي مختلف را زير يک پرچم گردآورد بتوان پيروان مذهب
نمايد و از بين  ضديتهاي زياد سياسي مساعدت مي اعتقاد ميان هندوان و مسلمانان به
 وي همچنين درک نمود. و را استوار خواهد ساختبردن اين تضادها ارکان دولت ا

هندوها و پيروان ديگر مذاهب همان وقت درست و با اعتماد خدمت خواهند که 
او در اين راه تمام . رده شودشمحترم مهاي ديني ايشان  رسوم و عنعنهکه  نمود
  .گرفت کار مي ها را به وسيله

                                                   
 .٢٠١-٢٠٠، ص ٢التواريخ، ج  ؛ منتخب١١-٩، ص                                    ،علي ندوي، سيد رياست  .١



  نظري به زندگي و آثار ابوالفيض فيضي  ٣٣١

 را ينيد، دهيب گوناگون را کشن و مذاهايداان يم تلفيقاو نقشة  رابطه همين در
او .      ّ       هم مت حد سازد  اب مختلف را يها روان مذهبيتا بتواند پ، اد نهاديبن» ين الهيد«نام   به
را در دورة يز. کند يريدربار جلوگ يت علما و فضاليفعالاز  ن واسطهيا  بهخواست  يم

   ًما يمستق، هت خود قرار داديلة استحکام موفقيمذهب را وس ينيد ياکبر علما يحکمران
 از، داهللا خان نوشته استيعب بهکه  يا اکبر در نامه .کردند يامور سلطنت مداخلت مدر 

  .١اظهار نموده استخود را  ين بابت ناراضگيا
اصول آن از مذاهب مختلف  و ل دادهيمات اسالم تشکيرا تعل »ين الهيد«اساس 
 ١٥٨٢اکبر در سال . ور بود ها بهره نيق شده و از حکمت و اندرز همة دياقتباس و تلف

 ية اصليغاکه  دينام» صلح کل«د خود را اعالم نمود و آن را روش ين جدييروش و آ
، گريکدي  بهاحترام ، آنها يگوناگون و برابر يم و نژادهااقوا يآشت، آن تفاهم

  .٢بود يعموم يو بردبار يشتنداريخو
 يو مذهب ياسي     ّ                  ت مرک ب و پرجوش و خروش سيوضعکه     ّ     تذک ر است به الزم

د ين جدييآ متأسفانه    ام ا، کرد ين اصالحات را تقاضا مير بودن چنين هند ناگزيسرزم
نت ادور يلو. دنديقبول آن گرد  به ان اکبر حاضريتنها دربار. دا نکرديپ يتياکبر موفق
، اند تعدادشان را چند هزار نوشتهکه  ن اشخاص راين نو رو آوردن ايد  ي به  ّ     عل ت اصل

  .٣دهد يقلم م  ي به                   جلب توج ه مقامات رسم يبرا يا لهيهمچون وس
                          ابوالفضل را طر احان صلح کل  خ مبارک و برادرشيش پدرشي، ضيفگران  مصلحت

، از جمله. را کافر اعالن نمودند يضي    ّ   متعص ب ف يعلما همين دليل و به دندينام يم
  :نوشته استچنين  يضيدر حق ف يونيعبدالقادر بدا

ن و اهانت يا اهل اسالم و طعن در اصل و اصول دعناد و عداوت ب يدر واد”
خ ين و مشاي        َّ ن و متأخ  ري                   ن و سلف و خلف متقد مي                        و مذم ت صحابة کرام و تابع

                                                   
 .٢٦٨، ص ٣التواريخ، ج  منتخب  .١

گر                    ّ                    سرسخن، ابوالفضل عل امي، عيار دانش، تهيه. مردانف ا علي؛ ۱۴-۱۲ اسالمي کا هندوستان، ص عهد  .٢
نويسي فارسي در هند و  تاريخ. ؛ اصغر، آفتاب٢١٥- ٢١٤مردانف، ص  متن و مؤلف تدقيقات امريزدان علي

 .٢٣٥، ص ٥در ايران، ج فارسي ؛ تاريخ ادبيات ٨٨- ٨٧، ص قناعت، ايم اف؛ ٣٦- ٣٥پاکستان، ص 

 .۵۴۱، ص اکبرنامه ،ابوالفضل مبارک،      مقد مه ،غالم رضا طباطبايي مجد  .٣



  ٣٣٢  قند پارسي

همة علما و صلحا و فضال و  به نسبت يتحاش يو ب يادب يا و بيو اموات و اح
هود و نصاري و هنود و مجوس بر او هزار يهمه .  ً        ًال  و نهارا ي   ً       ً  سر ا  و جهرا  ل

  .١“ف داشتندشر
 روان اويو پ بدايونين نوشتة عبدالقادر يدر جواب ا» شعرالعجم«در  ينعمان يشبل

  :ين نوشته استچن، ن و ملحد اعالن نموده بودنديد يرا ب يضيفکه 
مرتبه و  ي بهن که پيشان قاصر بود از ا ن مردم فهمياکه  ن استيقت ايحق”

که را  يا مانهيو افکار حکا. ستياو ککه  ص دهنديببرند و تشخ يضيمقام ف
ن مرد نمونة مذهب و يوان ايد. آمد ينظر آنها زندقة الحاد م ، بهکرد ياظهار م

د و افکار يد و نگاه کنيبردار، االت و خاطرات اوست و آن موجود استيخ
  :ديزة او را از زبان خود او گوش کنيپاک

ــيم    ــوا را نشناس ــيم، ن ــاير قدس ــا ط ــوا را نشنا                                            م ــوتيم، هـ ــيم                                 مـــرغ ملکـ         سـ
ــوز                                              برهــان ثبــوتيم، ز مــا نفــي نيايـــد     ــم آم ــا نع ــه                        از م ــيم     ک                 ال را نشناس

                                        ترتيـــب دليـــل حکمـــا را نشناســـيم                 آمـوز ضـميريم                        در کشف حقـايق سـبق  
                                   در وحدت حق چون و چرا را نشناسـيم                                            بــا اهــل جــدل نکتــة توحيــد نگــوييم 
ــنديم  ــان را نپس ــيم، گم                                           اربـــاب صـــوابيم، ختـــا را نشناســـيم                                        اصــحاب يقين

                                     رقص جـرس و بانـگ درا را نشناسـيم                                              ز قافلــة مــا نتــوان يافــت نشــاني     ا
                                         آيينـــة صـــبحيم، مســـا را نشناســـيم                                        نــور جبــروتيم، ز ظلمــت نهراســيم   
                                   گر صاحب لوالک و سـما را نشناسـيم                                          بر دانـش مـا انجـم و افـالک بخنـدد     

  ٢ “                                     در شــرع ديگــر راهنمــا را نشناســيم                          ما پيرو اصـحاب رسـوليم     که         صد شکر
و  يانعرفدة مذکور سرشار از افکار ي     ً   واقعا  قصکه  سازد يده آشکار ميقص مطالعة

ات آن ضمن ير مفصل محتويشرح و تفسکه  باشد يآموز شاعر م معرفت يها شهياند 
  .ان خواهد گرفتيانواع آثار شاعر جر يبررس

 يم روابط فرهنگاستحکاو  يوند معنويجاد پياکبر اکه  د ذکر نمودين بايهمچن
گر و يهمد يمعنو يها و ارزش يراث علميشتر با ميب ييمسلمانان را در آشنا هندوان و

                                                   
 .٣٠٠-٢٩٩، ص ٣التواريخ، ج  منتخب  .١

 ٤٣شعرالعجم، ص   .٢



  نظري به زندگي و آثار ابوالفيض فيضي  ٣٣٣

دانشمندان دربار خود   به او. دانست ميخود  يو اجتماع ي     ّقة مل يبا ذوق و سلتطبيق آن 
و  يترکي، عرب، تيل سنسکرياز قب، مختلف يها ات زبانيادب يشاهکارهاکه  دستور داد

 دستور او به. ترجمه کنند يهند ي بهز فارسو برعکس ا يفارس به ن رايالت ي  ّحت 
 يها تين شخصيتر بزرگاز نفر  ١٨در آن که  ديس گرديتأس)       ّ    دارالت رجمه(» خانه مکتب«

                               دستور اکبر و در مد ت کوتاه آثار  يمنظور اجرا  ، بهآن دوره گرد آمده يو ادب يعلم
  .١ترجمه نمودند يفارس به مذکور را يها زبان يبها گران
، خ مبارکيشمسلط بود و با همکاري افرادي مانند ت يان سنسکرزببر  يضيف

     محم د ي، رازياهللا ش ر فتحيم، خانان م خاني       عبدالر حبدايوني، عبدالقادر   ّ     عل امي، ابوالفضل 
ها و  تيو پند يم سرهنديابراه يحاج، ب خانينق،     محم د موالنا شاهي، سريسلطان تهان

ن ينر، مانند مدهو سودن ، بهدانستند يم يلدرجة اع  به ت رايزبان سنسکرکه  يبرهمنان
نشر و ترجمة آثار   به ندره و غيرهيپرم، ترهيرمت،          ّ دمادر بهت ه، سور يج يهر، اشرمه
همت  يفارس به تيفلسفه و علم و ادب هند باستان از سنسکر، اخالق يگرانبها
ن يدر ا يزبان فارس به هند باستان يو ادب يعلم ير و ترجمة اثرهايدامنة تحر. گماشت

ن يزبان ا يات فارسيو مستقل ادب يک رکن اساسيکه  دا کرديدوره چنان توسعه پ
هندوان  يو ادب يو علم يو فلسف ينيد يها                  در مد ت کوتاه کتاب. ددال ين را تشکيسرزم

، »ينراجترنگ«، »پورنه بهگوت«، »وتاليل«، »اتيبهگودگ«، »تنتره جپن«، »انيامار«، »رتابامه«(
از ) و غيره» يسي         ّنگهاسن بت يس«، »گراس تيسراکته«، »دهياتهروو«، »نتينل دم«

  .٢ده شدنديبرگردان ينظم و نثر فارس  به تيسنسکر
از ، ارزش اثر يبازسنج يار اساسيمعکه  ن بوديعهد اکبر ا يها تياز خصوص يکي

       ً    ز اساسا  آن ين يضيف. رفت يشمار م به ة صلح کليز زاوير نيآن جمله کار ترجمه و تحر
 يه و مرام صلح کل هماهنگيروح  ابکه  نمود ير و ترجمه انتخاب ميتحر يرا برا يرآثا

 يباستان يها شهياند ت زمان خود را در قالب يخواست واقع يمکه  شاعر .باشد داشته
                                                   

، تشکل و انکشاف ادبيات فارسي زبان کشمير در غفاراوا، ضميره؛ ٣٤٤، ص ٢التواريخ، ج  منتخب  .١
 .٣٩ ؛١٠٤-١٠٠، خجند، نور معرفت، ص ١٧و  ١٦عصرهاي 

؛ عبداهللا سيد، ادبيات فارسي در ميان هندوان، ترجمه ٢٢٧-٢٢٦عهد اسالمي کا هندوستان، ص   .٢
 .٤٠سعيد محمد اسلم خان، ص 



  ٣٣٤  قند پارسي

  :ن مورد نوشته استيدر ا، ان سازديب
ــتان   ــة بوس ــرم هنگام ــنم گ           داسـتان   ،                   بگويم سخن داسـتان                                  ک

ــان دري    ي                   هـا ضـد افسـونگر             کهن نامه ــر زب ــرم ب ــدي ب                                  ز هن
ــتان                                    زدم گـــام نظـــارة بوســـتان    ــر هندوس ــة دي ــه بتخان   ١                                ب

از  يو ادب يعلم ين شاهکارهايتر ميعظ يضيواسطة ف ير بير تحريزکه  بود اينجااز 
ن مسئله يتر در ا ينيپاکه  قلم آمدند ي بهزبان فارس ي بهت و عربيسنسکر يها زبان

  .م نموديتوقف خواه
 يآور گوناگون جمع يها نادر در علم يها ار کتاب بود و نسخهد دوست يضيف

ا در زمان او ياند    ّ    ّ      خط  مصن ف بوده به ايش يکتابخانة شخص يها اکثر نسخه. نمود يم
، اند ذکر نموده مختلف او را يها گوناگون تعداد کتاب يها سرچشمه. اند نوشته شده

جلد موجود  ٦٠٠٦ا يو  ٤٦٠٠، ٤٠٠٦گر يگفتة د  ، بهجلد ٤٣٠٠در کتابخانة او  يقول  به
  :ن خبر دادهيچن يضيف يدوست کتاب دربارة ينعمان يشبل. بوده است
کتاب   به .علم و فن بوده است به خ خدمتيش يمشرب و مذاق اصل ”…

کتاب فراهم کرده و اکثر  ٤٠٠٦مشتمل بر  يسيکتابخانة نف. شوق وافر داشت
ها  ن کتابيا. وشته شده بودا در زمان او ني           ّ  دست خود مصن ف  به ها کتاب

حکمت و ي، قي               طب  و نجوم و موس: اند مشتمل بر سه قسم از علوم و فنون بوده
دوستانش در   به .رهيث و فقه و غير و حديئت و هندسه و تفسي        تصو ف و ه

  .٢“ش فراهم کننديبراکه  داد يفارش کتاب مخود س يها اکثر نامه
فيضي در آفريدن . دشاهي داخل شدسرکار پا پس از فوت فيضي کتابخانة او به

شاهکارهاي عظيم علمي و که  العاده نشان داده، توانست آثار گرانمايه مهارت فوق
 ١٠١تعداد تأليفات او » مآثراالمرا«بنا بر نوشتة مؤلف . يادگار گذارد ادبي از خود به

فيضي زبان . هاي فارسي و عربي تأليف شدند زبان اثرهاي او به. ٣عدد است
دانست و بسياري از کتب شعر و ادب و فلسفه و رياضي  ريت را نيز خوب ميسنسک
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  نظري به زندگي و آثار ابوالفيض فيضي  ٣٣٥

، دو دسته توان به ميراث علمي و ادبي فيضي را مي .فارسي ترجمه کرد  هندوان را به
  .آثار منظوم و منثور تقسيم نمود

  آثار منظوم
، غزل، دهيدر قالب قص که نام داشته»      ّ  ر الص بحيطباش« يضيات فيوان غزليد  .١

وان در يگوناگون د يها نسخه. و فرد است يرباع، قطعهي، مثنو، عاتيجتر
 ١٢ا يو  ٩، ٦ات اختالف دارند و از ياز نظر محتو، جهان محفوظ بوده يها کتابخانه
  .ندا ت عبارتيهزار ب

 ٦ة خود ي     ب او لي   ّ              مرت ب شده و در ترک ٩٩٥/١٥٨٦سال در وان ين دينسخة نخست
معلوم ، از دوستانش نوشته است يکي  ي بهضيفکه  يا مهاز نا. ر بوديت را فراگيهزار ب

گذشته سال  ٤٠ش از يکم و ب يوان عمر وين دي          ن نسخة او ليهنگام تدوکه  گردد يم
 شاعر ذکر نموده است، تعلق دارد يضيقلم خود ف بهکه  واني          در مقد مة د، نيهمچن. بود
  :نموده است يورران گردآيا  به قصد فرستادن هوان خود را بياض دين بينخستکه 

از  يا لشکر سخنم نسخه ياهيس، وگرنه، ار کردمياخت …ابسيب و طن ريا”
  ١“سواد هندوستان است

 يگريوان ديدارد و د ادامه ييسرا سلسلة غزلکه  د بر آن نمودهين تأکيدر نامه همچن
  .ا و حاضر کرده استيمه

در . ل نمود                  وانش را دوباره مکم يد ١٥٩٥-١٠٠٤/١٥٩٢-١٠٠١ يها ن ساليب يضيف
در سال که  خ مبارک آورده شده استيش، خ سال وفات پدر شاعري               ن نسخه ماد ة تاريا

خ و پس از مرگ شاعر در سال ين تاريپس از ا ديافت و بايوفات  ١٠٠١/١٥٩٢
، قلم خود شاعر تعلق دارد  بهکه  يا باچهيدر د. وان افزوده شده باشديد به ١٠٠٤/١٥٩٥
ات يت بودن شمار ابيهزار ب ٩در خصوص  يضين فدر آکه  موجود است يا قطعه

وان توسط خود شاعر يدکه  جه گرفتيتوان نت ين مياز ا. نموده است وانش اشارهيد
  .آن اضافه کرده است به تيهزار ب ٣                    مکم ل شده است و شاعر 
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  ٣٣٦  قند پارسي

پس از مرگ شاعر ، محفوظ است پور يبانکامروز در کتابخانة که  وانينسخة سوم د
  .ت را شامل استيهزار ب ١٢، استنساخ شده

 يگوناگون جهان جا يها ارند و در فهرست کتابخانهيوان بسيد ي  ّخط  يها نسخه
از جانب کاتب  ١٠٠٤/١٥٩٥سال در که  يضيوان فين ديتر مينسخة قد. اند گرفته
گره  يامروز در کتابخانة دانشگاه عل، ندر الل استنساخ شده است س  يضيف يشخص
ت يهزار ب ٦ يدارا، تهران هست ي              ّدر کتابخانة مل که  وانينسخة د. شود يم ينگهدار
هزار  ٩، ا و کتابخانة مجلس تهران محفوظ استيتانيبر ي          ّدر موزة مل که  يا نسخه. است

 يمرگ شاعر براپس از سال  ١٣  ً با  يتقر ١٠١٧/١٦٠٨سال  که در رديگ يت را فرا ميب
 يفارس ي  ّخط  يها گر در فهرست نسخهينسخة د. شده است گ کتابتيب خواجه

  .١ت را شامل استيهزار ب ٩ا يتانينسخة موزة بر. ه آمده استيکتابخانة آصف
ي دهل )١٨٩٤(ي دهل ،ده استيطبع رس  به سه بار يضيوان فيمنتخب اشعار د

  .)١٩٦٧( الهورو  )١٩٠١(
 را يضيتعداد آثار ف يخيو تار يادب يها مؤلفان سرچشمهکه     ّ     تذک ر است  به الزم

شتر يرا ب يضيات في               ّ   ابوالفضل جمع کل  اب، از آن جمله. اند لف نشان دادهمخت يها گونه  به
از  يضيشمار اشعار ف يو اوحد بدايونيطبق معلومات عبدالقادر . داند يهزار م ٥٠از 

ن يا ين احمد رازيکه ام يدر حال، رسد يت ميهزار ب ٢٠حدود   ي بهو يها يجملة مثنو
ن تعداد توسط يهم. ستين يو يها يمل مثنوشاکه  ت نوشته استيهزار ب ١٥شماره را 

ن يرا در ا يات مثنويابکه                        ّ       ز ذکر شده است و او مشخ ص نمودهين احمد ني   الد  نظام
  .٢نداده است يشمار جا

            ن محم د اکبري   الد  واسطة جالل يخواهش ب هب ٩٩٣/١٥٨٥سال  ي درضيف :ها يمثنو  .٢
م ياو تصم. را آغاز نمود »امهپنج ن«نوشتن  يگنجو ينظام» خمسه« يرويپادشاه در پ

 ٣در » مرکز ادوار«: سديره نوينظ ياثر پنجگانة نظام  به ريز يها عنوان باکه  گرفت
ت در يهزار ب ٤در » سيمان و بلقيسل«؛ ينظام» االسرار مخزن«ت در جواب يهزار ب

                                                   
 .٥٦ ص ،زندگي و آثار فيضي؛ ١١٩٠-١١٨٩ص راي کشمير، تذکره شع  .١
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  نظري به زندگي و آثار ابوالفيض فيضي  ٣٣٧

و  يليل«ت در جواب يهزار ب ٤در » نل و دمن«؛ ينظام» نيريخسرو و ش«جواب 
در جواب » اکبرنامه«؛ ينظام» کريهفت پ« در جواب» هفت کشور«؛ يمنظا» مجنون

  .ينظام» اسکندرنامه«
ها اشعار  ين مثنوياز ا يکيهر  به راجع ١٥٨٥در سال ي، عني خود همان سال يضيف
سال اکبر از  ١٠پس از فاصلة  ١٥٩٤سال در . ف نمودياز آنها را تصن ييها بخش، گفته

ق اتمام يتوف يضيسبب وفات ف به کنيل، را طلب کرد »هخمس«دن يانجام رسان  ي بهضيف
 يضيفکه           ن اد عا رايا» شعرالعجم«در  يشبلکه     ّ     تذک ر است به الزم .افتيرا ن »خمسه«

  .١دهد يابوالفضل نسبت م ، بهده استيانجام رسان  به ها را يهمة مثنو
  .رفتيصورت اتمام پذ» نل و دمن«و » مرکز ادوار«تنها  يضياز اثر پنجگانة ف

در سال  يسالگ ٤٠را نخست در سن  »مرکز ادوار«ف يتأل يضيف: »مرکز ادوار«  .١
آخر  به را يمثنو يير نهايتحره آغاز نمود و خود همان سال اگرچ ٩٩٤/١٥٨٥
 پادشاه اکبر ي مورد پسندمثنو. ه نموديپادشاه هد به س آن رايدستنو، ده بودينرسان

سال پس از  ١٠حدود  يضيف. گذاشت» لقلوبا مرآت«و او عنوان اثر را  قرار گرفت
مأمور  يضيفکه  آمده است» اکبرنامه«در . ديت کمال نرسانينها  به را يز مثنويآن ن
امروز که  يمثنو يول، انجام رساند به تيرا در سه هزار ب »مرکز ادوار«که  بود

ت يب ١٤٦٢ يدارا، پور نوشته شده است موجود است و اکثرش در شهر فتح
آثار برادرش در  يبا قصد گردآور يضيش از مرگ فيسال پ ٢ابوالفضل . باشد يم
نمود و پس از کوشش فراوان بعد  حاصل را »مرکز ادوار«ان اوراق پراکنده نسخة يم

  .٢آن را آماده ساخت ييس نهايدستنو،          ّ       آن را مرت ب نموده يضياز مرگ ف
 جاي ذکر است. گفته شده است» نيريخسرو و ش«در جواب » سيمان و بلقيسل«  .٢

مان و ملکة سبا را يدر هندوستان داستان سلکه  است ين شاعرينخست يضيفکه 
عنوان دوستش  به ١٠٠٣/١٥٩٤سال که در  اي نامهدر  يضيف. مورد استفاده قرار داد

                                                   
 .٦٣، ص شعرالعجم  .١

 Ashraf, Muhammad. A Concise Descriptive Catalogue of the Persian؛ ٥٠، ص شعرالعجم  .٢
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  ٣٣٨  قند پارسي

در ي، عني سال قبل ٧ را »سيمان و بلقيسل«سرودن که  ذکر نموده است، نوشته بود
 را ين مثنوينتوانست ا يضيف، متأسفانه. نموده استدر الهور آغاز  ٩٩٦/١٥٨٧سال 

و ) ٦٨٤-٦٨١ ص(ابوالفضل » اکبرنامه«آن در بخشي از . رساندبانجام   به
  .١اند ذکر شده) ٣٠٣ ص( يونيعبدالقادر بدا» التواريخ منتخب«

شمار  ي بهضين داستان فيتر کالن» نل و دمن« ياز جهت حجم مثنو: »نل و دمن«  .٣
  :ذکر نموده است يچنان که شاعر در مثنو. ت را شامل استيب ٤٠٠٠رود و  يم

ــاب  ــزار در نايـ ــار هـ ــه                                    ايـــن چـ ــه    ام            کانگيخت ــين آب     ب   ٢          آتش
در . ديانجام نرسان  ي بهول، آغاز نمود ٩٩٣/١٥٨٥ف آن را در حدود سال يتأل يضيف
در ظرف پنج ، پرداخته» نل و دمن«نوشتن   به حکم اکبر او دوباره هب ١٠٠٣/١٥٩٤سال 

  .٣شکش نموديپادشاه پ به                  ّ    ل کرد و با چند سک ة طاليماه آن را تکم
» نتينل دم«ر اساس مضمون داستان مشهور بکه  است يا منظومه» نل و دمن«

شاعر با . کهن هند باستان نوشته شده است هاي داستاناز  يکي »رتابهامه«حماسة 
ترنم ي، اتيزنده و ح يرهايالت بلند و تصويبا تخ، مسئله وارد شده  به            رغبت و محب ت

الت و يسرشار از تمث يريمانة خود اثر دلپذي        ً            و مخصوصا  با افکار حک ية بلند انسانيغا
 يقدر  به            ن محم د اکبري   الد  جالل. ديز آفريانگ الين تر و تازه و خي          پ ر از مضام، استعارات

امر ، ات شاهانه برخوردار نمودهيعط به نه تنها شاعر راکه  ن اثر خوشش آمدياز ا
ب خان ينق بدايونيمعلومات عبدالقادر  به بلکه بنا،               مذه ب آن را داد يها استنساخ نسخه

  .٤ديش قرائت نمايداستان را هر روز براکه           ً           را مخصوصا  مأمور نمود ينيقزو
از  يهر جا ذکر بدايوني  ّ            مل ا عبدالقادر «: که، ن مورد نوشته استيدر ا ينعمان يشبل

نل و « بهنسبت (نجا يکن در ايل، رساند يزند و آزار م يش مي     ً  عادتا  ن، ديآ يم يضيف
صد سال ين سيدر اکه  است ييو الحق مثنو: ديگو يف کند و ميمجبور شده تعر) »دمن
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  نظري به زندگي و آثار ابوالفيض فيضي  ٣٣٩

  .١“گر نگفته باشديد يد در هند کسير خسرو شايمثل آن بعد از ام
ده ر آورينقل ز بين مردم» نل و دمن«داستان  تيدر مورد محبوب» ينيتذکرة حس«در 

 خود را» استوارنامه«ر اکبر يکه خان جهان کوکلتاش در مقام سف يهنگام«: شده است
ن شاعر هندوستان يتر بزرگکه  پرسد يم يشاه از و، کرد يم مي            شاه عب اس تقد  به
خان . بخواند ياز و ياتيابکه  خواهد يشاه از او م يضيف: ديگو يست؟ و خان جهان ميک

  :خواند يم» نل و دمن«ر را از يت زيجهان ب
  ٢                                بـس معنـي خفتــه کـرد بيــدار                                    بانگ قلمـم در ايـن شـب تـار    

را خواست و دستور  ي  ّ     کل  مثنوکه  ت خوشش آمدين بيران چنان از ايشاه ا
  .٣“سندي  ّ       خط  طال بنو  به آن را، داد

در اشعار  يبرجستة سبک هند يها تيدر مورد خصوص ينيمحسن ذاکرالحس
  : او نوشته است ياز جمله مثنوي، ضيف

ن يو مضام ي          پ ر از معان يسبک هند يها شتر سرودهيمانند ب» نل و دمن« يمثنو”
  .٤“کرده ير خود او اسراف معانيتعب  بهکه  چندان است زيانگ اليتازه و خ

ن يآن در کتابخانة بادل يها ن نسخهيتر مياز قد يکي. فراوانند يمثنو ي  ّخط  يها نسخه
 ١٠٣٢/١٦٢٢خ يتار ، بهشته شده استن نسخه گذايبر اکه  يمهر. شود يم ينگهدار

  .٥باشد يمنسوب م
 يمسالافتة دانشگاه يرة شين در ذخيهمچن يضيف» دمنو نل « ي  ّخط  يها نسخه

  .٦ندا گنج محفوظ بيرة حبيگره و ذخ يعل

                                                   
 .٥١، ص شعرالعجم  .١

 .٢٤٤نل و دمن، ص   .٢

 .٣٤٩تذکره حسيني، ص   .٣

 .٢٣، ص زندگي و آثار فيضي  .٤

5. Ethnography and Biography of the Muhammadan Peoples, 4 vols. and Suppl., Leiden: 

Late E.J. Brill and London: Luzac, 1913-38, p. 665. 
6. Muqtadir, Maulavi Abdul. Catalogue Raisonne of the Buhar Library, Vol. Persian MSS. 

Calcutta, 1921, p. 143. 



  ٣٤٠  قند پارسي

ن ي   الد  زيتم يح مولوي       ّ        در کلکت ه با تصح ١٨٣١سال  در »دمن و نل« يتوگرافيچاپ ل
، ١٨٥٧، ١٨٤٧، ١٨٤٦ .س(مذکور بارها در لکهنو  ن اثريهمچن. نشر شده است يارزان

و ) ١٨٥٣ .س(آباد   و شاهجهان) ١٩٣٠، ١٨٧٣، ١٨٥٣.س(کانپور ، )١٩٣٠، ١٨٧٧
  .ده استيمنتشر گرد) ١٣٨٢، تهران(ز يران نين در ايهمچن

  .مانده است يز ناتمام باقين ين مثنويا. »هفت کشور«  .٤
  .جام برساندان  به نتوانست يضيز فيرا ن »اکبرنامه«  .٥

دست اکبر خبر داده  به در باب فتح گجرات يضيف يمثنو به راجع ينعمان يشبل
  .ستيکه امروز دسترس ن ١است

  آثار منثور
گستر  نظم«ابوالفضل عبارت . اند انشا شده يو عرب يفارس يها زبان  ي بهضيآثار منثور ف

  .کار برده است ي بهرا در مورد و »نثرپرداز
 يگردآور  ي به    توج ه، داد يت مي                  آثار منظوم خود اهم   بهچنان که  آن يضيف، متأسفانه

امروز   به تنها چند اثر تا يو  به اثر منسوب ١٠١ن رو از يآثار منثور خود نداشت و از ا
    ام ا ، اند نسبت داده شده يضيف  به      ًعموما که  هستند يين آثار شامل کارهايا. اند دهيرس

  :نداشته باشد           ّ قلم او تعل ق  به همة آنکه  ممکن است
ي ضيف يها ها و نامه ها و درخواست است از گزارش يا مجموعه» ياضيفة فيلط«  .١

، پدر، پزشکان دانشمند، اهل علم و ادب، ان و اشرافياع، دوستاناکبر پادشاه،   به
م ي                   ن محم د عبداهللا ابن حکي   الد  توسط نورکه  گرانيشاوندان و ديخو، برادران

 يگردآور ١٦٢٥/ ١٠٣٥در سال ، بود يضيو شاگرد فخواهرزاده که  الملوک نيع
  .نام نهاد» ياضيفة فيلط«ن آن را ي   الد  نور. اند شده
را آغاز  ينگار ساده يدر انشاپردازکه  ست ين کسي   او ل يضيفکه     ّ     تذک ر است  به الزم

  :نوشته است يچنان که شبل. کرد
ر اظهار هنر و شتيان واقعه مقصود بيب يجا به ها تا آن وقت و نامه خطوط از”

کرده و  ينگار ساده  به ابتداکه  ست ي      او ل کس يضيو ف. بوده است يانشاپرداز
                                                   

 .٦٤، ص شعرالعجم  .١



  نظري به زندگي و آثار ابوالفيض فيضي  ٣٤١

نام  به رقعاتشکه  م ابوالفتح استيهمانا حک، داردکه  يبين طرز رقيدر ا
، بذي         تمد ن و ته يضيف يها از خطوط و نامه .باشد يمشهور م» چهارباغ«

توان معلوم  يالت آن زمان را ماجتماع و آداب و رسوم و هر گونه اوضاع و حا
  .١“شود يهم گفته م يموارد الفاظ هند يدر بعض. داشت

                                                  ن جنگ مشتمل بر انتخاب نثر و نظم سخنوران متقد م استيا :گلدستة نثر و نظم  .٢
  .باچه افزوده استينموده است و ابوالفضل بر آن د يآور خود جمع يبرا يضيفکه 

شبلي در . پايان نرسانيد                         را آغاز کرده بود، ام ا بهفيضي تأليف آن »    ّ   الش عراةتذکر«  .٣
در آن که  يکي از دوستانش اقتباس آورده است از نامة فيضي به» شعرالعجم«

دست ما  بهامروز                            متأس فانه، اين تذکره تا به. ٢راند تذکرة مذکور سخن مي راجع به
  .نرسيده است

آن شاعر  يدر هر دوکه  اند دو اثر مشهور گشته يضيف ياز جملة آثار منثور عرب
بر  يضي           ّ   مهارت و تسل ط ف برن امر يدار استفاده نکرده است و ا ک حرف نقطهي ي  ّحت 

  .کند يداللت م يزبان عرب
» نقط ير بيتفس«همچون که  ستي ازبان عرب به »قرآن«ر يتفس »االلهام عسواط«  .١

ف يتألراي ب .کار نرفته است  به دار ک حرف نقطهي ي              ّدر سراسر آن حت ، معروف بوده
. دياتمام رسان  به آن را ١٠٠٢/١٥٩٣م سال صرف نمود و در سال يدو و ن يضيآن ف
خ مبارک يش، ش از وفات پدرشيپي، عن، ي١٠٠١/١٥٩٢ش از سال يد پياثر با بيشتر

ت از ينها يخ مبارک بيشکه  ذکر شده است» االلهام عطسوا«را در يز، آماده شده باشد
ران و عربستان يا ، بهه نمودهير را تهيتفس يها سخهاو ن. ر خشنود گشتين تفسيا

  .ارسال نمود
 يا دور تهلکه يان علما و فضالينقط م ير بيتفس يبعد از انشاکه         ّ     جاي تذک ر است

 يار عالمان براين وجه بسيبر هم. ش کردندياز دانشمندان دور آن را ستا ياريافتاد و بس
نوراهللا  يقاض، از آن جمله. اند ا ساختهخ آن رياند و تار ها نوشته يظن رساله تقريا

                                                   
 .٥٤، ص شعرالعجم  .١

 .٥٥، دانشنامه ادب فارسي در شبه قاره، ص کنيفيضي د  .٢



  ٣٤٢  قند پارسي

خ يشي، نيالحس فيشر ياحمد ابن مصطف، زيجمال ابن عبدالعز، ني       محم د حس، شوشتري
 .١و غيره ييع طباطبايدر رفير حيمي، ظهوري، اهللا سرهند اماني، قي             ل ابن واصل صد يفض
 موسومکه  نوشته است» االلهام عطسوا«بر  طرمنقويغ يظک تقريز ين يريکشم يصرف
ظهوري ترشيزي و ملک . ٢باشد مي» االلهام فيضي دکني سواطع نقط به تقريظ بي« به

  .د نوشتنديها و قصا يرباع  ُ  ق مي
  :گفته است» االلهام عطسوا«ف يدر تعر يکاشان يذهن

               جهان گنج علوم  ،              ست در او جهان      مخفي               سـت و رسـوم                           اين نسخه نه از بابت رسم
  ٣                  هـا همچـو نجـوم                         پنهان گشـتند نقطـه                                             تــا نيــر حــرفش از ورق طــالع شـــد    

ر ين تفسيا  به راجع. دانست يرا باعث افتخار خود م »االلهام عطسوا« يضيخود ف
 يآزاد بلگرام يعل ر غالميم، رساند يت و استعداد مؤلف آن را ميصالحکه  رمنقوطيغ

  :نوشته است
چ يشتر هين هزار سال پيدر اکه  است … يضيخ فيلت شيبرهان و فض”

  .“      س ر نشديرا م يمستعد
در » االلهام عطسوا«.          مذم ت نمود يليرا خ يرين تفسيف چنيتأل بدايونيعبدالقادر 

از شاعران مشهور قرن . د آورديپد ييز شور و صدايماوراءالنهر ن يو ادب يط علميمح
» االلهام عطسوا«  . جاد کرديا يضيد فيق تنقيطر  ي بها قطعه يعبدالرحمان مشفق شانزدهم

  .ده استيطبع رس به در لکهنو ١٨٨٩سال در 
ک حرف يدر آن از که  است در موضوع حکمت و اخالق يا رساله» مواردالکالم«  .٢

، عبدالکالم، سالم، ي چون اسالميها کلمه يضيف. دار هم استفاده نشده است نقطه
در آن را  يضيف. ح داده استيره را شرح و توضياهللا و غ اهل، اهللا کالم،     محم د، عدم
خواست  يم، ق مشق نوشتهيطر به »االلهام عطسوا«ف يش از تأليپ ٩٨٥/١٥٧٧ سال
  .وجود آورد  به نهيرمنقوط زمير غيف تفسيتأل يبرا

                                                   
 .٢٣٧، ٢١٥، ص ٢التواريخ، ج  منتخب  .١

 .٢٥٥رحمان علي، تذکره علماي هند، ص   .٢

 .٤٢٩قيصر امروهوي، سيد محمود حسن، فهرست مخطوطات ذخيره شيفته، ص   .٣



  نظري به زندگي و آثار ابوالفيض فيضي  ٣٤٣

اهتمام  به رسالة مذکور. ر قرار گرفتيدر ممالک عرب مورد تقد» مواردالکالم«
  .دينشر رس  به        ّ در کلکت ه ١٨٢٥سال در  يرامپور ي      محم دعل يمولو

 تيدر نشر و ترجمة آثار سنسکر يضيخدمت ف، ميتر ذکر نمودهمچنان که باال
 ين شاهکارهايتر مير و ترجمة عظيمحض توسط او کار تحر، بزرگ بوده يفارس  به

  :رفتيانجام پذ يزبان فارس به تيم هندوان از زبان سنسکريت قديمدن يو ادب يعلم
 يباستان بزرگ هند يها از حماسه يکي دستور داد ٩٩٠/١٥٨٢در سال اکبر   .١

ترجمه  يفارس  را از سانسکريت به) »بزرگ يها   ّ           قص ة اوالد بهرت«(» تارابامه«
ان دو يع جنگ بزرگ ميشامل وقا، ت بودهيهزار ب ١٠٠مشتمل بر ه ن حماسيا. کنند

               تصر ف سلطنت است  يکروها و پندوها برا، م هندوانيک خانوادة قديدسته از 
    او ل  ياش در عصرها شکل امروزه، است آمدهر. تا م ٢             مة دو م هزارة ين  به آغاز آن(

-٩٩٥/١٥٨٢-٩٩٠ يها در سال ترجمه اين. )افته استي   ّ  تشک ل  يالديم ١ هزارة
ها و  تيضمن مشاوره با پند يضياز جمله ف، دانشمندان گروهي ازتوسط  ١٥٨٧

 بدايونيعبدالقادر » التواريخ منتخب«معلومات  به بنا. برهمنان بزرگ صورت گرفت
. نمود ينقل م يفارس به کرد و او يان ميخان ب بينق به مطلب عبارت را اکبر خود

از آن را  يهر کدام قسمت  ، بهدهيره را طلبيو غ يري    ّ   و مل ا ش بدايوني      ّ            بعد مل ا عبدالقادر 
خوانده » نامه رزم«شده  ليبر آن افزود و اثر تکم يا               ابوالفضل مقد مه. گذار نمود وا
ع يوا و نظم بدينثر ش  به   ّ        کل  کتاب راکه  تور داددس يضيف به پس از آن اکبر. شد

بر آن  يمبن ياظهارات شبل. ١ش رودينتوانست از دو فصل پ ي     ً  ظاهرا  و يول، درآورد
گران يو د يري  ّ   مل ا شبدايوني،  به ن حماسه راياز ا ييها اکبر ترجمة قسمتکه 
آنچه  هب        با توج ه، ٢ز مأمور ترجمة دو فصل از آن شدهين يضيکرده و و ف ويضتف

 ترجمة دو قسمت از آن انهين ميو در ا کننده است گمراه، اظهار نموده بدايوني
  .٣واگذاشته شد يضيعهدة ف  به

                                                   
 .٣٢١، ص ٢التواريخ، ج  منتخب  .١

 .٦٩، ص ٢، ج تسبيحي، محمد حسين، گنجينه سليم  .٢

3. Naushahi, Arif. Catalogue of the Persian Manuscripts in the National Museum of Pakistan 

at Karachi, Islamabad, p. 191, 918, 1042. 



  ٣٤٤  قند پارسي

موسوم » نامه رزم«نام   ، بهتعلق داشته   ّ   عل اميقلم ابوالفضل  به         مقد مة آنکه  اثر مذکور
خبار بنا بر ا. دي                   ّ           در لکهنو در پنج مجل د منتشر گرد ١٩٠٠-١٨٩٧ يها سال، در شد

گران يو د هات، وير، عبدالمقتدر، وانفيا.چون و، نگاران گوناگون جهان فهرست
، ٢ايتانيموزة بر، ١بنگاله ييايت آسيجمع يها در کتابخانه» نامه رزم« يقلم يها نسخه
  .شوند يو غيره نگاه داشته م ٥سيپار ي          ّ               ّدانشگاه دک ه و کتابخانة مل  ،٤سيآف يااند ،٣نيبادل
 تياز سنسکررا ه يرابهسکره اچاثر » وتاليل«ه اکبر يتوص  هب ٩٩٥/١٥٨٦سال در   .٢

ت فراوان يمحبوب، و هندسه بوده ياضي              ن کتاب در فن  ريا .٦دکرترجمه  يفارس  به
ترجمة . ده استيطبع رس  به        ّ در کلکت ه ١٨٢٧سال » وتاليل«. در هندوستان داشت

  .ده استيخوانندگان گرد تقديم ١٨٥٤ز در سال ين اثر نياردوي ا
 يشبل. منسوب است يضيض فيقلم ابوالف به زين» اتيگ بهگود«منظوم  يترجمة فارس  .٣

 ٩٨٣/١٥٧٥در سال که  دهد يخبر م بدايونيمعلومات عبدالقادر  به هيبا تک ينعمان
اکبر امر . دربار حاضر شد ، بهآورده بود ياسالم رو بهکه  از دکن يبهون نام برهمن

          ن کار او ليا. ديرا ترجمه نما »اتيگ گودبه«با کمک بهون کتاب که  نمود
 فهماند و او يبهون مطلب را مکه  ين معنيا ، بهسپرده شده بود بدايونيعبدالقادر   به
عبدالقادر ، ده بوديچي                              ام ا از بس که عبارت او مغلق و پ. کرده است ينقل م يفارس  به

 را يسرهند ميابراه ،يضيفاز  و پس يضياو ف يجا به عذر آورد و اکبر بدايوني
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  نظري به زندگي و آثار ابوالفيض فيضي  ٣٤٥

، بنارس، آباد  اله يها ن ترجمه بارها در مطبعهيا. ١ن کار مأمور نموده استيا  به
چاپ  ي بهضينام ف به )١٩٥٤، ١٩٠٨، ١٩٠٥، ١٩٠١، ١٨٩٥ .س(پور   يکانپور و ج

  .ده استيرس
   ّ   عل امي             ذم ة ابوالفضل   بهفارسي   از عربي به »وانيئت الحيه«دستور اکبر ترجمه  هب  .٤

خ يترجمة اثر مذکور از جانب ش بدايونيمعلومات عبدالقادر   به بنا. شدواگذاشته 
  .٢افته استيانجام  ٩٨٣/١٥٧٥در سال  يضيو ف يمبارک ناگور

ز ترجمة ي   ّ          الش عرا بهار ن ملک. ٣داند يم يضيقلم ف به را منسوب »نهيرم«ترجمة  يشبل  .٥
ن يا انتساب دربارةد ل خوي             ام ا سرچشمة دل، دهد ينسبت م يضيف به را »نهيرم«منثور 

) يمثنو(نظم   به )    مصو ر(» انيامار«ترجمة  ي       ّنسخة خط . ٤کند يذکر نمرا  يضيف به اثر
م محفوظ ي       محم د سل خواجه  ) پاکستان(ور اشيساکن پ يدر کتابخانة شخص يضياز ف

  .است
که در نسخة  داند، در حالي قلم فيضي منسوب مي  را به» گراس سريتاکته«ترجمة  هتا  .٦

همچنين عبدالقادر . ٥در کتابخانة ديوان هند در لندن نام ترجمان ذکر نشده است ودموج
  .٦دستور اکبر ترجمه کرده است  هاو اين اثر را بکه  بدايوني نوشته است

  .نسبت داده شده است يضيف به زين» تسبش گوج«ترجمة اثر 
. رود يشمار م ي بهن شاعران سبک هنديتر از موفق يکي يضيفکه     ّ     مسل م است

 يو ياليخ و نازک يشياند کيباري، ساز در مضمون يضيت سبک فين خصوصتري مهم
اشعار شاعر . رود يشمار م  ي به     ّ           ن مشخ صات سبک هندتري مهمآن از که  تجسم دارد

 هاي ويژگين تري مهمدر آن ، ن بودهيبکر و تازه و رنگ يها يز از مضمون و معنيلبر
                                                   

 .٥٦، ٣، ص شعرالعجم؛ ٢١٢، ص ٢التواريخ، ج  خبمنت  .١

 .٢٠٤، ص ٣، ج همان  .٢

 .٧٠، ص شعرالعجم  .٣

شناسي و  هاي هند مسئلهـ                                             الد ين محم د اکبر و رواج مکتب ترجمه در عهد او جالل. ع.غفاراوا ض  .٤
 .۳۰، ص روابط ادبي

5. Ethe H. Catalogue of Persian Mаnuscripts in the library of the India Office, Vol. 1, p. 
1106-1107. 

 .٤٠١، ص ٢التواريخ، ج  منتخب  .٦



  ٣٤٦  قند پارسي

شعر  يوة سبک هنديش بهکه  يشاعرانکه  است قابل ذکر. باشد يگر م شعر جلوه يهنر
ر صائب يتعب  به ع ويافتن مضمون تازه و فکر بدي ي                    تمام توج ه خود را برا، اند سروده

ن يبا ا يسبک هند، ن روياز ا. اند روانه داشته» گانهيب يمعن«افت يدر  ي بهزيتبر
ن سبک ياکند و شخص در مطالعة اشعار شاعران  يگر فرق ميد يها سبک بات يخصوص

ن يق و مضامينکات دق به ند ويب ين شعر و ادب ميرنگ يايشتن را در دنيخو يادب
ن گونه يز در شمار همين يضيف، ن روياز ا. کند يبرخورد م، سابقه بودند يبکه  يا تازه

ن در اشعار ي  ّ         جذ اب و دلنش يها يش معنينآفر باکه  قرار دارد يسخنوران سبک هند
ش را در قلمرو يگاه خويمقام و جا، اند رون آمدهير سوز دل بر قلب و اثياز ضمکه  خود

 هاي ويژگين يسرشار از اکه  ت شاعري             توج ه بر چند ب. افت نموده استيدر يشعر فارس
  :باشند يشه مياند ن يد ايمؤ، اند يو زبان يهنر

  ١     شـاخ                           رود معنـي رنگـين شـاخ       مي        ي تـر     هـا       گـل     دهد              کلک فيضي مي
معني سازي در کالم خويش محصول قلم خود، يعني شعر را   به                      در اينجا شاعر با توج ه 

 .کشند هاي رنگين در آن افاده يافته شاخ شاخ قد مي معنيکه  کند هاي تر مانند مي گل  به
  :سوزد نظر مي از گرمي معني آن دل مردم صاحبکه              حد ي مؤثر است  کالم شاعر به

  گفت فيضي سخن از سوز دل خود ميکه  شب
  ٢تـوخـس يـا مـر از گرمي معنـنظ بـاحـدل ص

  :کالم باشد يربخشيتأث اينجاسخن  يگرممنظور از 
ــرم اســت                                  دل من سـوخت، فيضـي، از سـخنت    ــي دلنشــين گ ــه ز معن   ٣                                   ک

 خود اشاره يسنج قهيو دق يساز مضموني، نيب کيبار  ي بهضيز فير نيات زيدر اب
، سخنوران و صاحبان کالم ينع، يطبعان نيآتش ياکه  دارد يد ميافتخار بلند تأک ، بهنموده

 ادامة يهم نوع اينجا. ديد و از مضمون آن آگه شويريرا برگ يضيوان فيک نفس دي
تواند سوز  يز است و نه همه کس ميوان شاعر از اشعار پرسوز لبريدکه  سخن باالست

                                                   
 .۲۸۶ص ارشد، . د. تصحيح افيضي، ديوان،   .١

 .۲۳۰ص  ،همان  .٢

 .۲۵۷همان، ص   .٣
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  :ن کالم را حس و آن را تحمل کنديا يدرون
  ١                               س ديوان او گيريد و مضمون بنگريد     يک نف                                    طبعان، چرا از سوز فيضـي غافليـد؟         آتشين

شاعر که  انگر آن استين امر بيافته است و ايب ياز اشعار مختلف ترک يضيوان فيد
ن مهارت يو امثال ا يرباعي، مثنو، دهيقص، چون غزل، ع گوناگون شعرانوادر سرودن 

ک ي               توج ه دارد و در  يغزل و مثنو  به شتريب يضي         ام ا خود ف. تمام ظاهر نموده است
  :دارد يان مين بيو انتخابش را از اجناس سخن چن يمند ن عالقهيتش ايب

ــن             هاي سـخن                   باشد اکنون ز جنس ــدة م ــوي گزي ــزل و مثن                                 غ
اتش را يجاديشتر ايب، آزموده باشد هم طبعع گوناگون شعر انوادر  يضيف يچند اگر

م آورده قل ي بهوة سبک هنديش به خود را هاي غزل            ً دهد و او اصال   يل ميغزل تشک
ت ي  ّ  جذ ابي، شه سالست و روانيهم ياتش برابر کاربرد عناصر سبک هنديدر غزل. است

 شيها در اکثر سروده يکالم و ين برجستگيکند و ا يت ميشعر را رعا يقيو موس
  .گرند صورت غزل جلوه  به

 يخاص دارد و غزل او در عمق معنا و بلند اممق ييسرا خ غزليدر تار يضيف
هرچند نفوذ . باشد يبرخوردار م يخاص هاي ويژگياز  يرمضمون و هنر شاع

 يهنر يها دهيپد  به                ام ا نگاه خاص او، گر است در آن جلوه يات سبک هنديخصوص
  .دهيشعر باعث کمال بالغت سخنش گرد

 يها تين مخصوصيسرشار از چنکه  ميکن يرجوع م يضيک غزل في به نمونه يبرا
  :باشد ياو م يشعر

ــاده کجــا، عا                شـراب کجـا؟                              جنـون عشـق کجـا، نشـئه                       شــق خــراب کجــا                       حريــف ب
ــاتوان، اي دل  ــاده ن ــار و مــن افت                                           تپيدن تـو کجـا رفـت و اضـطراب کجـا؟                                                    رســيد ي
                                          شــب فــراق کجــا و خيــال خــواب کجــا؟                                       شب از فراق تو خوابم برد، خيال است اين

                                  دل کجا شد و طاقت کجا و تاب کجـا     که        دانــم                                        بــه دور عشــق تــو، اي دلربــا، نمــي
ــة خــراب کجــا؟           آتـش آه                 ام درگرفتـه ز              ش است غمکده  خو ــروغ شــمع کجــا، خان                                            ف

                                          سـبوي بـاده کجــا، شيشـة گـالب کجــا؟         دالن                                   مجــوي گرمــي عشــق از دم فســرده
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ــروغ دل، فيضــي  ــدار ز حاســد ف ــاب کجــا                                           طمــع م ــام آفت ــره کجــا، ج    ؟١                                         ســفال تي
عموم طور  به در سبک غزل يضيفکه  دينما ين غزل روشن ميمشاهده و مطالعة ا

و  يساز ن همه باز هم واژهي        ام ا با ا. نموده است تيو سالست را رعا يت و رواني  ّ  جذ اب
از . دهد يش را از دست نميگاه خويجا يو يها در سروده يسبک هند ينيفرآريتعب

در گرفتن «که  مييآ يدچار م ها ترکيبن گونه ياز ا يچند  به ن غزل هم مايدر هم، جمله
عشق از  يگرم«، »شة گالبيش«، »باده يسبو«، »غ شمعفرو«، »غمکده از آتش آه

در که  رسد ينظر م  به گريد ياز سو. رسد يچشم م  به نيو امثال ا»          دالن نج ستن فسرده
، »باده کجا يسبو«از جملة آنها که  کار رفته است به ن غزل صنعت ارسال مثليسراسر ا

جام ، ره کجايسفال ت« ،دالن عشق و فسرده ينشان دادن گرم يبرا» شة گالب کجايش«
  .اند شده يکاربند» از حاسد فروغ دل جستن«مثل  يبرا» آفتاب کجا

مطابقت  يقالب سبک هند  اي بو يها در سروده يتراش و لفظ يساز بيبا آن که ترک
ز ين سبک نيندگان ايگر نمايفکر از د يزبان و روان يبا سادگ ي        ً        ام ا ضمنا  اشعار و، دارند
کالم  يکيو بار ينيدر رنگ يضين رکن زبان شعر فتري مهم. دکن يتفاوت کسب م يگاه
 ين منزلت هنريمقام است و ا شاعر صاحب ينيدر واژه آفر يضيف. مجسم است يو
» يعثمان يخ شاعريتار«     ب  در يگ، از جمله. ز اعتراف شده استي           ّ     از جانب محق قان ن يو

 يبر شاعر ياشعار و افکار وکه  يتا زمان صائب کس يبعد از جامکه  دارد ياظهار م
در  يضيشة او قدرت سبک فياند  به .رود يشمار م  ي بهضيف، داشتنفوذ  يعثمان
  .داخل نموده است يفرهنگ شاعردر  اوکه  باشد يم يا تازه يها واژه

ستوده منتخب «مثل ي، نادر هاي ترکيبو  اتکلم يضيف يها در سروده،      ًواقعا 
، »دل توبه ارتکاب«، »حامشربيمس«، »يالابال کشان يدرد«، »کلک ينوا«، »کارگاه ابداع

گوشة  کله«، »       زر مقدار«، »مايپ موکب اشک جهان«، »باز عشق صورت«، »ساز چشم عاشق«
نهفتن گهر «، »کريستاره پ«، »شناسان ذوفنون قهيدق«، »ن کمندانيغمزة عنبر«، »ييرعنا
زنان  ناوک«، »متنشانايخراب حسن ق«، »آباد  فتن«، »بزم فراغ يترانه سنج«، »چراغ شب
صبر «، »زنخ سمن غبغبان ساده يها کرشمه«، »ريافکندة شمش خاک سرب«، »شکن قلب
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فکندة  زپا«، »دل دالن فسرده مرده يهمدم«، »گاه سجده يها نردبان نفس«، »يپا برهنه
چشم  به نيو امثال ا» نداختة چشمابر خانه«، »ها دل يزباندان«، »شدن يجوالن چابک

  .سخنور اشارت دارند يهنر شاعر  به که رسند يم
شاعران  ينيگز نة اصول واژهياو در زم ييآرا تو عبار يساز بيوة ترکيش، از جمله
اشعار  يها وسته از مطالعة نمونهيمطلب مذکور را ما پ. ان گرفته استيجر يسبک هند

  :ودهسريي جا، از جمله. ميينما ياحساس م يو
  ١              گه تلـف اسـت                         که کاروان چمن در کمين   د            بانـگ بلنـ       بـه        دهـد                   دراي غنچه صدا مي

کاروان «، »غنچه يصدا دادن درا«، »غنچه يدرا« يها تت وجود عبارين بيدر ا
وة يبا شکه  شوند يها محسوب م تن گونه عبارياز زمرة هم» گه تلف نيکم«، »چمن

، همزمان. باشند يبرخوردار م يا از نزاکت و لطافت شاعرانه، ساخته شده يسبک هند
ک نوع يدر وسعت خود » صدا دادن غنچه« تعبارکه  مورد است  به يادآوري

. جلوه آمده است  به دنيدن و شنيياز وصل احساس بوکه  را جا داده است يزيآم حس
 ي           مهم  سبک هند يها تيخصوص يدر کاربند يضيفکه  ن نکته هم اشارت بر آن دارديا
  .باشد يدست م رهيز شاعر چين

، گاه مخصوص دارنديجا يدر سبک هندکه  شاعرانه يضافا هاي ترکيبساختمان 
اثبات  يبرا. رسانند يام مياو پ ياز نفوذ هنر شاعر، کار رفته به فراوان يضيدر شعر ف

ي ضيات فيدر غزلکه  م نموديذکر خواهرا ن گونه عبارات ياز ا يا ن نظر چند نمونهيا
  .اند کار رفته  به

  :           شاهراه محب ت
  ٢                                    اگر قدم نهي از صدق، رهنمون کم نيسـت          پرسـي؟            چـه مـي                         ز شاهراه محبـت نشـان   

  :قتيمسافران طر
ــويد   ــدا مش ــن ج ــت، ز م ــافران طريق   ٣                منـزل افتادسـت     به                   که دوربينم و چشمم                                           مس

  :سنگ زدنر ب مانهيپت عبار
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ــق   ــکيب دل عاش ــر ش ــتي از به ــر نيس    ؟١                                          بــر ســنگ زدي بهــر چــه پيمانــة مــا را                                          گ
  :طرز ادا بستن به دل

  ٢     انــد                        طــرز اداي تــو بســته     بــه            احبــاب دل             گـاه عشـق            در بـزم      کـه        نـد             فيضي زبان مب
  :ناب شستن يم به          سج ادة حرم
  ٣     انــد                   مــي نــاب شســته     بــه               ســجادة حــرم                  بــس پاکــدامنان     کــه            ام مگيــر             بــر مســتي

 يضيدر شعر فنيز  يت برجستة سبک هندي   ّ            مرک ب همچون خصوص يساز کلمه
از سه  ي  ّحت » راهان کرده گم«ر کلمة يت زيدر ب، از جمله. افته استي يا        ّ گاه خاص هيجا

ت را ما تنها در اشعار شاعران سبک ين مخصوصيجلوة چنکه  باشد يجزء عبارت م
  :ميريگ يمشاهده م  ي بههند

  ٤          راهـان را       کرده       ره گم                     مگر لطف خدا آرد، به                     دنبال خدا گـم شـد      به           دل و دينم  !         مسلمانان
ي    ّ            مرک ب در سبک هند يها لمهوة ساختمان کيبا ش» بند نخل«ر کلمة يت زيدر ب

  :ده استيظهور رس  به
ــته        بنــد                      انــد حريفــان نخــل                   گــل گــل شــکفته ــو بس ــراي ت ــتة ســخن ز ب ــد                                      گلدس   ٥     ان

در ، هم از نزاکت شاعرانه برخوردار بوده» تو بستن يگلدستة سخن برا« تعبار
  .جاد نموده استيوا ايک نوع آهنگ شي» سين«حرف  ينيگزيوسعت آن جا

، کار رفته به               ّ همچون کلمة مرک ب» شياند مصلحت«، »پا آبله« يها ر واژهيت زيدر ب
  :کنند ياشارت م ي   ّ            مرک ب در سبک هند يمختلف واژه ساز يها شکل  به

ــه ــا گــام مــي                          راهــي کــه شــوق آبل ــد                 پ        ايــم                انــديش رفتــه                       همــراه صــبر مصــلحت       زن
مخصوص  يگاهيز جاين يگر شاعران سبک هنديدر اشعار د» پا آبله«   ً      اصال  واژة 

ت يدر ب. رسد يمشاهده م  به ن کلمهياد ايبسامد ز يدل دهلويدر شعر ب،       ًمخصوصا . رددا
ت و زحمت قدم يبا اذ يمعن به »پا گام زدن شوق آبله«ب شاعرانة يترک يضيمذکور ف
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 ييآرا تدر استفادة اصول عبار يضيف يهنر شاعر  بهکه  کار رفته است به برداشتن شوق
 يحالت روان  ي بهب عمل انسانين ترکيدر اکه  ميشو يمادآور ، يهمزمان. کند ياشارت م

ص را با يماهرانة صنعت تشخ يکاربندکه  شوق نسبت داده شده است يعني انسان
 يدر اشعار شاعران سبک هندکه     ّ     مسل م است. کند يافاده م ياصول شاعران سبک هند

 يانسان ا عواطفيو  يروان هاي حالت  ي بها عناصر واقعيو  يانسان يشتر عملهايب
تا ، شود ي     ّ        ا مشخ ص داده مي يآنها صورت واقع به ن حالتيبد، منسوب دانسته شده

از شاهراه «و » شاهراه عشق« يها عبارتر يت زيدر ب،    ًمثال . معرفت خواننده آسانتر گردد
  :ندکن ميرا بازگو  يت سبک هندين مخصوصيا »دنيدولت رس به عشق

  ١     ايـم                 مقصـد رسـيده       بـه               شاهراه عشـق     وز       ايــم                       دولــت ســرمد رســيده     بــه               مــا از وفــا
اند و با آوردن چند نمونة ديگر از  کار رفته  ها در اشعار فيضي فراوان به تچنين عبار

  :ورزيم هاي شاعر در اين رشته دارند، اکتفا مي کاري هنر شاعري و تازه  اشارت بهکه  آنها
  :گاه نور محراب
  ٢                  يگر ز سنگ طور نهيم           بناي کعبة د                گاه نور نهـيم        محراب   به     روي   که      بيا

  :   هم ت يعنقا
  ٣     ايـم           ُ                      بر بام نُه رواق زبرجـد رسـيده                     از دامگـاه خـاک       کـه               عنقاي همتيم

  :تياب عافيکام
   ؟٤                    با درد عشق خو کـردي    که             ترا که گفت                            نگرم، کامياب عافيـت اسـت               به هر که مي

در  يعيع بديهنرمندانة صنا يکاربند يضياشعار ف يسبک هاي ويژگيدر برابر نفوذ 
 در اشعار شاعر ما. ده استيت سبک نگارش او گرديشعر او عامل مؤثر تقو

تضاد ي، نيف و صفت چيتوص، ه و استعارهيتشب، از جملهي، و لفظ يمعنو هاي صنعت  به
کالم  يهنر ينفوذ ارزشها يهمگکه  مييآ ين دچار ميح و امثال ايل و تلميتمث، و مقابله

  :ن آنها اظهار نظر خواهد شدتري همم به راجع. کنند يشاعر را افاده م
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  ٣٥٢  قند پارسي

ه بر نفوذ يرود و با تک يشمار م به هيتشب يضيپرکاربرد در اشعار ف هاي صنعتاز 
ت يشاعر باز هم افضل يها ن صنعت در سرودهيا يفيو توص يات مدحيد و غزليقصا

قامت آزاد مانند  به ر شاعر خود رايدر پارچة ز، از جمله. شتر کسب نموده استيب
  :بند عشق گرفتار کردن ربوده است به را بر وجه ين آزاديزلف معشوق اکه  دکن يم

ــوده ــت آزاد           بــ ــو قامــ                                       زلفــــت آورد در کمنــــد مــــرا                               ام همچــ
   ؟١                زهرخنـــد مـــرا      بـــه             غيـــرت آرد            بزم کسـان    به                    تا کي، اي خنده زن،

دام  به او را يسويغ جفا و حلقة گيت  به معشوق را يگر شاعر خم ابرويات ديدر اب
هنرمندانه و شاعرانه  يليخکه  کند ير قضا مانند ميت به را يغمزة بدخو، نينچنيا، بال

  :اند افتهيتجسم 
ــا  ــغ جف ــو تي ــروي ت                                  حلقــة گيســوي تــو دام بــال                                      اي خــم اب
ــغ اجــل  ــو تي ــوي ت   ٢                               غمــزة بــدخوي تــو تيــر قضــا                                  خنجــر پهل

 کار رفته است  به هيا دو صنعت تشبيک ين غزل يت ايدر هر بکه  رسد يبه نظر م
  :دهد ينشان م، هات تازهيدن تشبيشاعر را در آفر يمهارت هنرکه 

ــازوي تــو تــرک خــتن ــا                                  بســتة ب ــير خط ــو ش ــوي ت    ُ                              کُشــتة آه
ــور ازل  ــو نـ ــوي تـ ــدا                                   در رخ نيکـ ــو ســر خ                                   در لــب جــادوي ت
                             دوخته هر سوي تو چشـم هـوا                                  تافته زانـوي تـو دسـت هـوس    
ــر دوا                                 خســتة هنــدوي تــو فيضــي زار ــو بهـ ــنة داروي تـ   ٣                               تشـ

آهنگ  ياد گلي بهکه  کند يمانند م يبلبل به حال خود را يگريدر غزل د يضيف
  :ان شدهين بيه چنين مطلب در قالب صنعت تشبيدلخراش دارد و ا

ــگ داشــت                   بــر يــاد گلــي     کــه                     صــبح فيضــي خــوش ــل دلخــراش آهن   ٤                                     همچــو بلب
ن راه ياز ا، ه دانستهيخاشاک و آتش شب به را يصبر و مهجور يضيگر فيت ديدر ب

  :گذاشته است يريهات تازه نقش پرتأثياد هنرورانة تشبيدر بن
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  نظري به زندگي و آثار ابوالفيض فيضي  ٣٥٣

  راقــوري در فـکان صبـــت امـان را نيسـعاشق
  ١صبر و مهجوري يکي خاشاک و ديگر آتش است

در سرودة که  ست يهاتيگر تشبينه از جملة ديمه و آبگ به دن عاشقانيشباهت بخش
  :کسب نموده است يجلوة هنر يضيف

  ٢     انـد                             يکدگر چـو مـه و آبگينـه      به       اينها  ه  ک       انـد         کينـه             هـم گـرم       بـه      کـه      ّ         عشّاق را مگو
نه يس افصدل و  صاف را، ن غزل شاعر مستان بزم عشقيگر هميت ديدر ب، همزمان

دن يآفربراي هات و کوشش ياز تکرار تشب يضيجستن ف يدور  به ن امرياکه  ندخوا يم
  :کند ينو اشارت م يها هيتشب

  ٣     انـد                  دل و صاف سـينه                    با هم چو شيشه صاف             بـزم عشـق          مسـتان       کـه                     ساقي، بيار بـاده 
ر واژة يت زيدر ب. رسد ينظر م به ريچشمگ يضيف يها ز در سرودهيکاربرد استعاره ن

صد  يو يشارويدر پکه  کار رفته است  به »چشم معشوق«همچون استعارة » نرگس«
عارة مژگان است اينجا» صد گل تر«: جاد نموده استيده و گلشن جان را اييگل تر رو
  :باشد يمعشوق م

ــده اســت او را                 صـد گـل تـر        کـه                  گلشن جان بـود  ــرگس دمي ــيش ن   ٤                                 پ
عاشق را که  کار رفته به ز همانا نرگس مست همچون استعارة چشميگر نيدر غزل د

که  برد يکار م به عنوان استعارة مژگان  به شاعر مژگان را گرداند و در ادامه ي ُ        ک شتة آن م
  :رود يدر آن خواب مچشم ي، عن، ينرگس مست

               جهـان خـواب    ،        ات جهان           در هر مژه        خـواب                            اي نرگس مسـت تـو گـران   
  ٥               گلســتان خــواب     بــه                مســتانه کنــد         پيوســت     کــه       ُ               مــن کُشــتة نرگســت

که  است» شراب«ه از يا کناياستعاره » مزاج آب آتش« تعبار يضيگر فيت ديدر ب
  :شود ير مگ جلوهي عيع بديصنا يسخنور در کاربند يز هنر شاعرين اينجا
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  ٣٥٤  قند پارسي

ــده، ســاقي، آن آب آتــش ــزاج                            ب   ١                   افسـردگان را عـالج              که باشد دل        م
. ندهستي ضيپرکاربرد در اشعار ف يعيع بديز در شمار صناين ينيف و صفت چيتوص

شاعرانه و  يها تنش عباريش را در آفريمهارت خو يضيف فيبا استفاده از صنعت توص
، »رندان پاکباز«هاي  تعبار يچة شعرن پاريدر ا، از جمله. ز نشان داده استيتازه ن

  :»سازه نگاه کرشم«، »رانيدة حيد«، »آه جگرسوز«، »اد دلخراشيفر«
ــاز در  ــج بـ ــع کـ ــد                         نطـ ــاک              نورديدنـ ــدان پـ ــيد                       دور رنـ ــاز رسـ                  بـ

ــت   ــراش گذش ــاد دلخ ــت فري                      گـــــداز رســـــيد                دم آه جگـــــر                                 وق
ــيد                         تـا چـه بـر جـانم       که             ديده حيران ــاز رس ــمه س ــاه کرش   ٢                                 زان نگ

را » وانه گرديعاشق د« ته شاعر عباريبرابر استفادة صنعت تشب گريدر غزل د
  ّ      عل ت صفت   به زين» نورد ابانيب«        ّ  واژة مرک ب . کار گرفته است به فيهمچون صنعت توص

  :ف شده استيتوص يعاشق بودن نوع
ــي                            سراسيمه همچو ريـگ روان    که            به دشت رو ــرد م ــه گ ــق ديوان ــزار عاش ــزد                                      ه         خي

ــان               در ره عشـق    که                  خواني مجنون مکن       فسانه ــزار بياب ــين ه ــي                           چن ــورد م ــزد              ن   ٣      خي
ف را يب خود توصيز در ترکين» سوز آه جهان« و »جو زاهد فردوس« يها عبارت

  :اند رون آمدهيب يضياز تفکر شاعرانة فکه  اند داده شيگنجا
                  دمـه نظـاره را                      دو عالم دهـد يـک     به    کي                 طلبگـار دوسـت       کـه          جو، رو            زاهد فردوس

ــه      داده                آه جهان سوز من  ه  ک                    من که و طالع کدام، ــاد آســمان، ســوخته ســياره را      ب   ٤                                  ب
 اديز يليخ يضيف يها ز در سرودهين ينيف کاربرد صفت چيبرابر صنعت توص

 ينوع» چاک بانيرندان گر يدامن پاک« تر عباريت زيدر ب، از جمله. رسد ينظر م  به
و  يامنپاکد يها ش واژة رندان صفتيپس و پدر را شاعر يز، است ينيصفت چ

  :ده استيچاک را برچ بانيگر
ــاک                                          طعنه بر فيضي مزن، زاهد، بپرس از گلرخـان  ــان         پ ــدان گريب ــاني رن ــاک را                             دام   ٥        چ
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  نظري به زندگي و آثار ابوالفيض فيضي  ٣٥٥

را اکثر يز، رسد يمشاهده م ي بهنير مهارت شاعر در استفادة صفت چيدر غزل ز
. ده استيبار گرد و رنگ ر          کالم شاعر پ ، افتهيب ين صنعت ترکين غزل از ايا يها تيب
، افکنان مست و شکار، بيک فريغمزه مال، شکار عشوه معارف هاي ، ترکيبجمله از

خون ، گسل جلوة او دل، بيستم در رک يپا، دست جفا در عنان، زنان رخش بال تک
، معشوق بوده يها صفت يهمگ، اند ده شدهيهم چ يپکه  نيحرامش بحل و امثال ا

  :روند يشمار م ي بهضيدر کالم ف ينينمونة برجستة استفادة صفت چ
                                     عشوه معارف شکار، غمزه ماليـک فريـب          شـکيب     ها     جان                      رود آن شهسوار، برده ز     مي

                                        دست جفا در عنان، پـاي سـتم در رکيـب                             افکنان، رخش بال تک زنـان             مست و شکار
                                       هر قدم از چشم و دل ديده فراز و نشـيب                                        جلوة او دل گسـل، خـون حـرامش بحـل    

ــوه ــاگ   ،               ســنگدلي ک ــه گروه ــوه، فتن    ب   يـ                          اش پرشکوه، هم نگهـش پرنه         هم مژه     روه                       ک
ــازه  ــمنش ت ــفته                   ياس ــنبلش آش ــو                      رو، س                جبريـل سـيب       بـه                     طوطي فردوس او داده      م

     زيب                  پوش سرو قدش جامه             برگ گلش سرو        فـروش                       نـوش، اللـة او گـل                   غنچة او بـاده 
  ١                                     فيضي بيـدل ز کـف داده عنـان شـکيب                 کنان هر طرف   ه                       او ز دو سو بسته صف، جلو

. رسد يچشم م  به وة هنرمندانهيز با شيس نيکاربرد صنعت تجن يضيف يها در سروده
ز ين يس معنوي              ام ا بازتاب تجن، کار گرفته است  بهرا ي س لفظيشتر تجنيشاعر با آن که ب

 يمعن  به    ًاو ال » روان«ر واژة يت زيدر ب، از جمله. را کسب نموده يا گاه خاصهيجا
س را در يتجن يبايتجسم ز، کار رفته به »روح« ينمع  به       ًو بعدا » کننده حرکت«، »رونده«

  :کالم شاعر بازتاب نموده است
  ٢                                خود روان گشـتي، روانـم سـوختي                                        عمـر مـن، رفتـي و جـانم ســوختي    

شاعر واژگان که  شود شيوة جالب کاربرد تجنيس در کالم فيضي در آن ظاهر مي
کند و از همين راه  اي عطا مي وارد نموده، معناي شاعرانه ها عبارترا در ترکيب 

جمله، در بيت زير توسط واژة  من. کند اصول جالب ساختمان تجنيس را تأمين مي
را در خود  ياين امر باعث گرديده تجنيس زيبايکه  دو کلمة نو آفريده است» نگار«

باشد و واژة » قلب عاشق«اينجا منظور که  است» نگارخانه«واژة نخست . جاي دهد
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  ٣٥٦  قند پارسي

موجب آراستگي و زيبايي در نظر باشد و حاصل معني که  دباش مي» نگارتر«    دو م 
اي، حضورت موجب زيبايي و  که در خانة دل من جاي گرفته ايکه  شاعر آن است

  :باشد آراستگي قلب من مي
  ١          تـر اسـت            خون نگار              ديده از دل به                                    اي نهــــــان در نگارخانــــــة دل

س شده يتجن يز نوعين يضيگر فيت ديدر ب» ترک و تاج«و » ترک تاج«ب يترک
و تخت و  يترک کردن پادشاهي، عن، يترک تاج نمودنکه  د بر آن دارديشاعر تأک. است

ب يدر ترک» ترک«. است ينشان شاه يعن، يترک و تاج ينوع يو يبرا ييايدولت دن
  :کار رفته است  ي به                  ب دو م نقطة تاج شاهيو در ترک» ترک کردن« يمعن  به    او ل

  ٢                             ه از ترک تاجش بود ترک و تـاج  ک                                بود فيضي آن خسـرو ملـک عشـق   
  :کار رفته است ي بهن معنيهم به        ُ              ا ترک ک له در شعر حافظيترک تاج  تعبار

ــاله                ُ                     نه هر که طرف کُله کج نهاد و تند نشست ــد         کـ ــروري دانـ ــين سـ   ٣                                داري و آيـ
 »نام«واژة ، ر آمده استيت زيدر بکه  »نام من بدنام نوشتند به سرنامه« تدر عبار

ن يهمچنان در ا. عطا نموده است يکالم شاعر لطافت بهکه  باستيس زيتجن ينوع
  :جاد کرده استيا »نون«ت باال حرف يمثل ب ي بهناک آهنگ تعبار

  ٤                           نــام مـن بــدنام نوشــتند               سـرنامه بــه                            شـد نـامزد اهـل مالمـت       که          هر نامه
برده  بکاررا » نام«مورد واژة  پنجت شاعر در ين بيدر ا، شود يکه معلوم م يطور

دا کرده و لطف سخن شاعر را باال يدگرگونه پ يها يکلمه معن پنجب يدر ترککه  تاس
 يمعن  به» نامزد«در بطن واژة ، خط، مکتوب يمعن »نام«ب کلمة يدر ترک. برده است
 يمعن »نام«، آغاز نامه يمعن  ، به»سرنامه«ب يدر ترک، شده شنهاديپ يکار يشخص برا

کلمات را در  ين طرز کاربنديچن. ه شده استزده استفاد شخص مالمت »بدنام«، اسم
 هاي ترين مخصوصيت از عمدهکه  گويند تراشي نيز مي بازي با کلمات يا لفظ سبک هندي 

  .ده استيز اعتراف گردين ين سبک ادبيا
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  نظري به زندگي و آثار ابوالفيض فيضي  ٣٥٧

که  »مو«با واژة ، رخان باشد بايمنظور زکه  »انانيم يمو«واژة  يضيگر فيت ديدر ب
  :با شده استيس زيتجن ينوع، باشد يرد ماندازه و مقدار خ گر  افاده

ــه           در سـخن      کـه            ميانـان        مـوي       ام به         دل داده ــد                                         بــر مــو هــزار نکتــة مشــکل گرفت   ١     ان
با ، کوه را، بلند رفتن و باال برآمدني، عن، ي»ييربا کوه« يها ر شاعر واژهيت زيدر ب

  .دارد يت جذبندگيخاصکه  ست ين کهربا همان سنگيده است و اکرس يتجن» کهربا«
  ٢               کهربـا بخشـند               ربـايي بـه                  چو تـاب کـوه                        کش، ولـي چـه کـنم                      کجا من و دل اندوه

ي ضياستعمال در اشعار ف ريس هاي صنعتز در شمار يتضاد و مقابله و پارادوکس ن
را  يا ن شاعرانهيمطالب و مضام يضيز فين يعيبد صنعتن ينة استفادة ايدر زم. است

. اند دهيکالمش را مؤثر گردان يهم هنر شاعر هم از نظر معنا وکه  کند ير ميشرح و تفس
ن صنعت را يجلوة هنرورانة اکه  اند کار رفته به ريت چند واژه و تعبيک بيدر ، از جمله

، »نوش جان«، »زهرآشامي« هاي ترکيبو  ها واژه اينجا. کنند يدر قالب دو مصرع بازگو م
پارادوکس هم  ينوع ن دادنبرابر تضاد و مقابله را نشادر » دهنان شيرين«، »مي تلخ«

تضاد » يزهرآشام«با » دهنان نيريش«و » مي تلخ«با » نوش جان« تعبار، خاصه. اند شده
  :اند شده يمعنو

   !٣       دهنـان          شـيرين                       نوش جان باد مي تلخ به                                      بعد از اين شب همه شب فيضي و زهرآشامي
 يباال«، »کم و فزون«، »روز و شب« يرهايکلمه و تعب يضيگر فيات غزل ديدر اب

سخنور  يجلوة روشن هنر شاعر، گر تضاد شدهيهمد به »کوه و کاه«، »بلند و قد کوتاه
  :بخشند يرا بازتاب م

                                                گــه کــم شــود و گــاه فــزون، گــاه برابــر         جـوالن                                بر روي چو روز تو شب زلـف بـه  
ــه ــا توب ــد             ب ــرو مگويي ــه                       اش از س ــود     ک                                                بـــاالي بلنـــد و قـــد کوتـــاه برابـــر            نب

ــر        آمـد      کـه         طـور                        در عشق مپـرس از شـجر    ــا کــاه براب   ٤                                               صــد کــوه در ايــن باديــه ب
و شمارگان  يياز نظر معنا» مسجد«و » ريد«ن غزل واژگان يت مقطع ايدر ب ي  ّحت 
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  ٣٥٨  قند پارسي

وة يبازتاب صنعت مذکور را با شکه  اند تضاد شده يد مقدار نوعياز د» کي«و » صد«
  :دهند يهنرورانه نشان م

ــد غ         نباشـد      کـه          مسـجد                       فيضي، مرو از دير بـه  ــه       ص ــبيح ب ــل تس ــر                    لغ ــک آه براب   ١               ي
با و هنرورانه و ير از تجسم زيت زيهم در دو ب» موم و خاره«و » زهر و شکر«

شاعر  اينجاکه  جالب است. رسانند يبشارت م يضيشاعرانة تضاد و مقابله در کالم ف
 يعن، يتواند آن را موم کند يم يوفادارکه  کند يسنگ خاره مانند م به انسان را يسنگدل

  :م گرداندنر
                                             زهــر بــود جــز شــکر مــرغ شــکرخواره را                                            ذوق لبــت جــان دهــد عاشــق بيچــاره را 

ــه                       چند، يک نفس آهسته باش             سنگدلي تا به ــا ب ــا مــوم کــنم خــاره را           ت   ٢                                   فســون وف
ساختمان  يها لهيعنوان وس ي بهضيز در اشعار فين يمختلف انسان هاي حالت

ت يت و در بين بيدر ا» روزيطالع ف«و » بدبخت«، از جمله. اند صنعت تضاد خدمت کرده
  :ديآ يشمار م به ن نوع صنعت مقابله و تضاديچن» يغم و شاد«گر يد

ــرا                 ارزانـي بـاد       کـه                       برو، اي محتشم دهـر  ــروز ت ــالع في ــرا، ط ــدبخت م    !٣                                       دل ب
  ٭

  ٤                                  گر عاشق صادق نفسي، بگذر از اينهـا                                       فيضي، ز غم و شادي ايـام چـه خيـزد   
 ستها حالتن يز از جملة چنيه و خنده نيگري، اريو هوش يمست، و خواب يداريب
  :اند کار رفته به نندة صنعت تضاديآفر يها حکم واسطه ي بهضيدر شعر فکه 

  ٥               ناگهـان خـواب               کآخر بردت به               عـيش، فيضـي            نشين بـه         بيدار 
  ٭

  ٦                برانـداز نهـاد             آن خانه   که     ست   يي        کاين بنا                       هم مستي و هشياري مـا              هست نزديک به
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  نظري به زندگي و آثار ابوالفيض فيضي  ٣٥٩

         ام ا حضور ،               ً         هرچند خود ضمنا  تضاد است» نما دروغ راست« تعبار تين بيدر ا
  :کسب نموده است يگاه خاصيهم در آن جا ير پارادوکسيتصو

  ١                     نمــا را نگــه کنيــد                         بــاز ايــن دروغ راســت                 اسيران نويد قتل       دهد به              مست است و مي
 پارادوکس ينوع» در دل بودن و از دل غافل بودن« تگر در بطن عباريت ديدر ب

 يت مزبور سبک هنديخصوص به                       ن مطلب هم توج ه شاعر راياکه  رسد يچشم م  هب
  :دهد ينشان م

ــل                                     جان من، اين همـه نـاداني چيسـت    ــي و از دل غافـ ــم باشـ   ٢                                   در دلـ
 ينوع» زهر در گلو خوشگوار آمدن« تعبار به ن شاعر ماياز ا يگريت ديدر ب

  :الب عطا کرده استج يکالم شاعر را نزاکتکه  شاعرانه است يبايپارادوکس ز
ــويم خوشــگوار مــي                 ام تلــخ اســت                              ز دوري تـو چنــان زنـدگاني   ــد                                       کــه زهــر در گل   ٣     آي

  :باشند يز مثال روشن استفادة ماهرانة صنعت پارادوکس مير نيات زياب
  ٤                                  که آب چشمة خورشيد از آن ببندد يـخ                                     حذر کن از نفس سـرد مـدعي، فيضـي   

  :ايو 
  ٥              برانداز نهـاد          آن خانه   که      يست ي        کاين بنا   د                          ديـوار غـم افتـاد بلنـ       که              چه توان کرد

 يها لهيوسي، انسان هاي حالت به وابستهکه  دهد ينشان م يضيمطالعة اشعار ف
کار  ي بهفراوان يتضادها يلت انسانيخصلت و فض، عمر هاي فرصتلحظه و ي، زندگان
 بلند، فزونـ  کم، شب ـ  روز: ل برشمرديگونة ذ  به توان ين آنها را متري مهمکه  اند رفته

ـ  غم، روزيفـ  بدبختي، رانيوي ـ آباد، خاراـ  موم، شکرـ  زهر، کـ ي صد، کوتاهـ 
ي، فرنگي ـ زنگ، خوابـ  داريبي، اري  ه شي ـ مست، بينشـ  فراز، ريفقـ  سلطاني، شاد

سر و ، نورـ  ظلمت، خندهـ  هيگر، جوانـ  سر رانهيپ، نامهربانـ  مهربان، آشناـ  گانهيب
، زشتـ  خوب، داديبـ  داد، اقامتـ  سفر، صبحـ  شامي، سر و سامان يب ـ سامان
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  ٣٦٠  قند پارسي

خزان و ـ  بهار، کافرستانـ  کعبه، نامسلمانـ  مسلمان، مانياـ  کفر، دوزخـ  فردوس
 يبرا، خاصه بوده يضين صنعت در اشعار فيگاه ايجاکه  شود يمعلوم م اينجااز . غيره
  .ته استکار رف به ناب شاعرانه يها يدن معنيآفر

شاعر . رود يشمار م ي بهضيپرکاربرد در اشعار ف يعيبد هاي صنعتح از جملة يتلم
در آنها  يخيو داستان و واقعات تار يقرآن يها   ّ قص ه به شتريبکه  ن صنعتيبا استفاده از ا

هنر   به ن امرياکه  ده استيش آفريخو يها در سروده يا تازه يها يمعن، شود ياشارت م
ي، حات قرآنيتلم به توان يوان شاعر را ميحات ديتلم. ورزد يد ميأکشاعر ت يسخنور

  .قسمت نمود يحات داستانيو تلم يخيحات تاريتلم، ران باستانيحات ايتلم
ي، سيع، مانيسل، خضر يها   ّ قص ه به شتر با اشارتيشاعر ب يحات قرآنيدر تلم

اب و شاعرانه        ّش را جذ يکالم خو، نموده ينيآفر يامبران معنيگر پينوح و دي، موس
ت يدا کرده و جام ابديوان را پيآب حکه    ّ     قص ة خضر  به با اشارت، از جمله. گرداند يم

تر از آب بقاست و  بخش کدة عرفان ما جانيآب مکه  کند يد ميتأک يضيف، ده استينوش
  :يخانة عرفان ما بنوشيد از ميرا با يدانيجاو يقيآب حقکه  ديگو يخضر م  به

  ١                    سرمنزل سير است اينجا   که              برس، اي خضر                  تر از آب بقاسـت     خش ب                  آب اين ميکده جان
باد در جلوه و مرغان چمن در  آنجاکه  شيسرمنزل خو يبايعت زيطب به با اشارت

ا و ياکنون بکه  کند ي          ً       کند و ضمنا  دعوت م يمان اشارت مي  ّ    قص ة سل  ي بهضيف، جوشند
  :بان مرغان بودمان دانندة زيچون سل، بشنو اينجاهمه زبان مرغان را از 

  ٢                        همه منطق طير است اينجـا    که            کو سليمان         جوشـند                                   باد در جلوه و مرغـان چمـن مـي   
من که  کند يم نييآفر يدر کالم خود آن گونه معن يضي  ّ       قص ة خضر ف به ديبا تأک

را افزون  يرين آب اندوه پيرا ايز، ختين خواهم ريزم  به بسان سکندر آب خضر را
ش عارفان يپکه  است يجهان نيت ايابد به دنيخضر رس منظور شاعر از آب. گرداند
را افزودن اندوه  يجهان نيدن آب ايمحصول نوش يضيف، ن روياز ا. بقاست ي   ً  اصال  ب

  :شمارد يم يريپ
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  نظري به زندگي و آثار ابوالفيض فيضي  ٣٦١

  ١                                    فزايد اين آب انده پيرانـه سـالي را         که مي                                       من آب خضر بر خاک سيه ريزم چو اسـکندر 
در آسمان چهارم که  کند يشارت مح ايمس يعيس  ّ  قص ة   ي بهضيگر فيت ديدر چند ب

  :رديگ يتعلق م يو  ي بهن معجزة جانبخشيقرار دارد و برابر ا
  ٢                                 رود زر خورشــيد در بهــاي قــدح         نمــي        گيـرد                       مسـيحا پيالـه مـي        کـه              به مجلسـي 

  ٭
ــاد روان                            بســـتة گلـــزار حيـــاتيم                  آن غنچـــة لـــب   ٣       شــوديم گ               بخــش مســيحا ن                 کــز ب

  ٭
ــود  رو                       بخـش يـار بيمـاريم             لب جـان     بي         چنين که ــه          ا ب ــا      ک ــادت م ــد عي ــيحا کن   ٤                           مس

  ٭
  ٥                              از زبانـــت روايـــت خـــوبي                      کنـد مسـيح لبـت              هر نفس مي

  ّ              قص ة نوح و طوفان  ، بهوجود آورده است به را يضيح فيجوهر تلمکه  گرياشارت د
  :يافته استر تجسم يت زيدر بکه  او مربوط است

  ٦           ن فـروختيم       طوفـا                      گر نيم قطره اشک بـه               سـود توسـت     که                           اي نوح، رايگان مشو اينجا
ن يزم يها را در رو ن آمدند و مجموع فتنهيزم  بهکه    ّ               قص ة معروف فرشتگان

دو چشم ، ز شاعر مورد استفاده قرار دادهيداستان هاروت و ماروت را ن يعن، يبرنداشتند
 هيح و هم تشبيهم تلم اينجاکه  کند يهاروت و ماروت مانند م به ساحر معشوقه را

  :رسد يمشاهده م  به
  ٧                          دو چشم ساحرت هاروت و ماروت                      افسـون روح را قـوت          لعلت به    زهي 

ز در يدار خداوند در کوه مذکور نيد ي     ّن تجل ينچنيا، و آتش طور يداستان موس
، از جمله. کار رفته است  ي بهتازة و يها نييآفر يمعن يوسته برايپ يضيحات فيتلم
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  ٣٦٢  قند پارسي

تاب  يامبريبا آن مقام پ يوسم يوقتکه  کند يد ميخود تأک به     ّ ن قص هيا به هاشاربا  يضيف
مظهر  يسو  به دنيترا چه گونه زهرة د، افتيخداوند را در کوه طور ن ي       ّدار تجل يد

  :دگار باشديآفر ي   ّتجل 
  ١                                       که تاب جلوة ديـدار کـار موسـي نيسـت                      سـوي او، فيضـي                          ترا چه زهرة ديـدن بـه  

 ده استيآفر يا حات شاعرانهيتلم يضي    ّ   ن قص ه فيا به گر با اشارتيدر چند مورد د
  :اند دهيدر خود جلوه بخش ر رابرافروختن آتش کوه طوي،                  ّشتر همانا وجه تجل يبکه 

  گر شجر ماند سالمت، چه عجب، کآتش طور
  ٢سوخت از وي دل موسي ميکه  ودـآتشي ب
  ٭

  ٣                    انديشة موي ميـان او                   که موسي گشتم از                                         تصور چون توانم کرد حسن او ز سر تا پـا 
آور منصور حالج و  داستان عارف نام           ً   فيضي اساسا  به در بخش تلميحات تاريخي

ر شاخ باز جمله، . کند ها مي دار کشيده شدن او بر اثر افشاي راز اشارت قضية به
مستي منصور را در سر دار که  کند اناالحق زدن وي مانند مي درخت سرود بلبل را به

  :آورد خاطر مي به
ـنم                                     که چون منصور آن سرمست را بر دار مي          زند بلبل                               مگر بر شاخ گل بانگ اناالحق مي   ٤      بي

ر يل تفسيگونة ذ به ش را شاعريخو يگر عرفاني  ّ              قص ة منصور مطلب د  به با اشارت
دان يکه در مآن چنان ، اوست ي ُ                              ک شتن عاشق در ره عشق موجب سرفرازکه  کند يم

  :ت باشدياو رأ يعشق دار برا
  ٥                      عشق رأيت منصـور بـود        ميدان        دار به   ُ                                    کُشــتن عاشــق بــود بهــر ســرافرازيش

در که  ست يحاتين تلميتر از از جملة معروفيمحمود و غالم او ا يخيداستان تار
انگر صداقت و اخالص و ارادت در راه عشق ينفوذ فراوان کسب کرده و ب يشعر فارس
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  نظري به زندگي و آثار ابوالفيض فيضي  ٣٦٣

نگونه يش هميمعشوق خو به ش را نسبتيصداقت خو يضيف، ن روياز ا. باشد يم
  :از استيا يسو به مودمح يروکه  کند ير ميتفس

  ١                            چشم محمود بـود سـوي ايـاز                            روي تــو نبيــنم هرگــز          جــز بــه
محمود از  بهکه  نديب يرا جز آن نم يا بهيخود نص  ي بهضيدر راه عشق ف، ن روياز ا
  :ده استياز رسي      محب ت ا

  ٢                        محمـود از ايـاز رسـيد           که بـه       مـن                           آن رسيد از تو دلفريب بـه 
، رسند يچشم م ي بهضيدر اشعار فکه  يرگيد يخيحات تارياز تلم، نيهمچن

در که  باشند يز و اسپ خسرو ميچنگ، زيز و اسپ او شبدي  ّ          قص ة خسرو پرو ي بهاشارات
  :اند ل مجسم شدهيگونة ذ به ک شعري

ــز را  ــو افســانه کــرد عشــرت پروي ــز را                                                 لعــل ت ــة چنگي ــرد فتن ــاد ب ــو از ي ــم ت                                                 چش
  ٣                            سـرم ايـن همـه شـبديز را                   گرم مران بـر                 تمکـين کننـد                          شاهسواران حسن جلوه بـه 

ناب  ين ميد چنيجام جمش ي  ّحت که  کند يم توصيف ي  حد  به لب معشوق را شاعر
  :ندارد

  ٤                                    جام جمشيد بدين گونه مي نـاب نداشـت                در لـب داري      کـه                            صد جگر سوزد از آن بـاده 
ن ياز ا، رخش رستم مانند کرده يجوالن گرم به و شروع باده را يگر گرميت ديدر ب
  :رساند يظهور م به را يا ه تازة شاعرانهيح و هم تشبيتلمراه هم 

  وش، عزم ميدان کن دگر عيد آمد، اي ترک پري
  ٥جوالن کن کميت باده را چون رخش رستم گرم

دن آتش زردشت در يفروزان گرد مانندرا ش ير داغ عشق دل خويت زيدر بشاعر 
آتش ـ  در دل ما داغ يعن، يدر خانة کعبة ماکه  خواهد يشمارد و از عشق م يکعبه م
  :کار برده است به ل برابر و شاعرانهيح را با تمثيتلم اينجاشاعر . فروزيم يزردشت
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  ٣٦٤  قند پارسي

ــروز                                      اي عشق، منه بر دل مـا داغ جگرسـوز   ــا آتــش زردشــت ميف   ١                                      در کعبــة م
 يفراوان ي بهات فارسيدر ادبپس از مرگ سهراب دن نوشدارو ي  ّ          قص ة معروف رس

  :کار برده است  به ز آن را شاعرانهين يضيفکه  ح شده استيتلم
  ٢              سـهراب رسـيد                    نوشدارو کـه بـه                 فايـده بـود        بـي      کـه       نوش         زنده مي

ها،  داستانن يفرهاد در ا يمايس، نيريامثال خسرو و شي، عشق هاي داستانح يتلم
ان صداقت در ياغلب در شرح و بکه  اند ز استفاده شدهيسالمان و ابسال ن، کوه کندن او
  :اند کسب نموده يانيه نماگايراه عشق جا

ــر  ــا مگســل سلســلة مه ــه                                از م ــتند     ک ــه          بس ــال ب ــاي دل ابس ــالمان                        پ ــر س   ٣                زنجي
  ٭

  ٤                                   سنگ آمد در اين ره زان ميان فرهاد را       پا به       وصـل                                   رهنوردان بال بردند هر يـک ره بـه  
  ٭

  ٥                      نتوان راه بر فرهاد بست   که                بگذر، اي خسرو                                       عاشق از نيروي غيرت کوه بردارد ز پـيش 
  ٭

ــود                                             ام فرهـاد مبـر، کـان هـوس اندوختـه را      ن   ٦                                           خانــه در کــوه گــرفتن ز گرانجــاني ب
آن در کالم  يت اساسين دو شخصيا يمايو هم س» و مجنون يليل«ات داستان يجزئ

فراوان  يتوسط آن شاعر معانکه  شود يها محسوب م     ّ ن قص هياز جملة پرکاربردتر يضيف
گر شاعران يز چون دين يضيف يها سرودهدر  يليچهرة ل. ده استيو تازة شاعرانه آفر

بار » دل مجنون«آن در  سبب بهکه                           و عشق و رمز محب ت بزرگ است ييبايتمثال ز
 يسو  به کاروان را يها ر عشق مجنون ناقهيده و غلغلة زنجيل گردياندازة عشق تحم يب

  :رقص خواهد آورد به مقصد
            اندازه بست                ز هجران بار بي             بر دل مجنون                بر جمازه بسـت    که                      ساربان از محمل ليلي
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  نظري به زندگي و آثار ابوالفيض فيضي  ٣٦٥

  ١                                    ساربان چندين جرس بيهوده بر جمازه بست       رقـص                                  غلغل زنجير مجنون ناقه را دارد به
شه يسوزد و هم يز از عشق مجنون مين يليل، ان دارديپا يصداقت ب يليل  بهمجنون 

مجنون  ير عشق بسته در پايزنگولة زنج، ن روياز ا. دکن يمآرزو  مجنون را يهمراه
  :بخشد يح مين توضيرا چن ين معنيا يضيگر فيت ديدر بکه  ست يليل يبرا ياميپ

ــرد                                    گر نه ليلي هوس همرهي مجنون داشـت  ــار چــه ک ــده در راه گرانب ــه را بيه   ٢                                              ناق
. صداقت هستند ي      ّ نة مجل اييگر تمثال عشق و آيهمد يو مجنون هر دو برا يليل

 کند يد ميتأک يضيفکه  ستاينجااز . مجنون يليل يست و برايليکعبة مقصود مجنون ل
  :ده استيکعبة مقصود خود رس به را امشب اويز، ديدر کعبه مبر به مجنون راکه 

  ٣                                    دست ليلي شده در گردن مجنـون تعـويض                                در کعبــه، خــدا را، کامشــب              مبريــدش بــه
در که  تمثال وصل و مراد است يليگاهي ل يضيف يها ن همه در سرودهيبا ا

د بر آن ين همه صداقت تأکيشاعر باز هم با ا اينجاقرار دارد و از  ن نقاطيتر دوردست
که از حال مجنون ناالن آن چنان ، خبر باشد يمعشوق را از حال عاشق ککه  دارد يم
  :ديگو يم يضيف، خبر دارد يک يليل

ــر شــد  ــگ درا گــوش ليلــي چــو پ   ٤                          چـون اسـت مجنـون نـاالن       که          چه داند                                              بــه بان
 آن يسو به همة عاشقانکه  گانه استي ي          ّو مظهر تجل  يدانيتمثال جاو يليل

له را يچراغ قبکه  رمز مراد عاشقان و صادقان است و هر گاه يليل. نديآ يحرکت م  به
مجنون که  ستاينجااز . کشاند يم يو يسو  بهخود را  جان مجنون، کند يفروزان م

            از مجنون پ ر  يناگرچه جها يضير فيتعب  بهکه  عاشق راه حق است، تمثال عارف اينجا
  :کند يدا مين راه پيو صداقت در ا ينه همه کس وفادار، شود

ــه   ــراغ قبيل ــي چ ــت ليل ــو افروخ                                       شــد از رشــتة جــان مجنــون فتيلــه                                       چ
  ٥                                   جمـال وفـا نيسـت در هـر جميلـه                                        جهاني شود پـر ز مجنـون و لـيکن   
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  ٣٦٦  قند پارسي

ب يرا توسط ترک »ستيدر هر دل وفا و صداقت ن« يمعن يضيفکه  جالب است
برابر شاعرانه و موزون که  ان کرده استيب» لهيست در هر جميجمال وفا ن«ة شاعران
  .ده استداوة جالب افاده را در خود انعکاس يبودن ش

ي طوالن يليخکه  را »و مجنون يليل«داستان   به     ّ       ک قص ة مربوط، يگريدر مورد د
ن يهماز . دهد يش ميت گنجايک بيشاعر در ، کند يصداقت مجنون م به ست و اشارتا
که  مجنون را بگفت يبار يليچون لکه  ديتوان رس ي    ّ   ن قص ه مياصل ا ي بهضيت فيک بي

مجنون همانا . برگشت ي                        ام ا فراموش کرد و بعد سال، د بروم و برگردميبا ييمن جا
    ّ       ن قص ه مفس ر يا. پرندگان سر او النه گذاشتندکه  يجايتا ، بماند اينجايدر  يليمنتظر ل

  :ر نمودهيل تفسيطور ذ ي بهضيشاعرانه ف يلين را خآکه  صداقت مجنون است
                                فـرق مجنـون کردنـد آشـيانه                 مرغـان بـه               اي بيارنــد                                    گــاهي ز ســوي ليلــي، تــا نامــه

  ١                           چرخ آمد زين صـوت عاشـقانه           گردون به                                    فيضي، صرير کلکت بسيار دلخراش اسـت 
هم  يضيف. باشد يوسف مي  ّ  قص ة ، نفوذ دارد يضيدر اشعار فکه گر يد هاي داستاناز 

ش يعارفانة خو يها شهياند ح مقاصد و يتشر يوسف را براي           ّ  ات مختلف قص ة يجزئ
 ست و هرگز يشه تمثال پاکيوسف هميحسن که  معلوم است. ده استکراستفاده 

  :شود ينم» خايدر عصمت زل پرده« يضير فيتعب ي به  ّحت ، شود يآلوده نم  يگرد کدورت  به
  ٢                      در عصمت زليخـا نيسـت        پرده       که عشق                                            بـــه پاکـــدامني حســـن يوســـفي نـــازم

نصف حسن «ان ينيشير پيتعب  بهکه  وسف تمثال حسن مطلق استين همه ي        ام ا با ا
حسن که  پندارد يکتا را حسن مطلق ميدگار يهمانا آفر يضيف. »ان بر او داده شدهيجهان

  :بر اساس آن صورت بسته يجهان نيتمثال حسن اي، عن، يوسفي
ــف   ــش يوس ــيد نق ــا لــ                               دوران نکش ــاد           ت ــار ننه ــو در کن                              وح ت

  ٣                                 بـــر دوش اميـــد بـــار ننهـــاد          در عشـق      کـه                آسوده سبکروي
پيامي برابر که  وسف استيراهن ي  ّ   قص ة پ» خايوسف و زلي«گر داستان يات دياز جزئ

ات ين جزئيبا استفاده از ا يضيف. عقوب روشن شوندي يها تا چشم، آورد يوسف مياز 
                                                   

 .۴۹۹ص  ارشد،. د.وان، تصحيح افيضي، دي  .١

 .۲۶۷ص  ،همان  .٢

 .۲۹۲همان، ص   .٣
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وسف يبر تن  يراهن خوبيپکه  يخداوندکه  ددار يد ميد و تأکينآفر يم يا تازه يمعن
ت شاعر اشارتگر آن يفلسفة ب. دوخته است ين خلعتيز چنيبو ن هيدوخته بر تن آن غال

اندازة همت و  به ها انسان  به روزگار را خداوند بزرگ يها يمجموع خوبکه  است
  :گرداند يب ميقسمت آنها نص

ــا خلعــ                   تن يوسـف دوخـت                      آنکه پيراهن خوبي به ــه              حالي ــي               ت آن غالي ــو م   ١    دوزد            ب
ک ياندازة    بهکه  دارد يد ميرهن تأکي    ّ   ن قص ة پيهم  به با اشارت يضيفگر يدر مورد د

طلبان در خود  وسفي يعن، يقتيسالکان راه حقکه  ستي اکاف يت الهيام کوتاه از عنايپ
  :ندينما يشکرگزار ين لطف و کرم الهيقناعت کنند و از ا

ــي ســاخته          طلبـان      وسف ي   که                      بويي از دوست بسندست ــه همــين رايحــة پيرهن ــد                                       ب   ٢     ان
د بر يد و تأکينآفر يم يا تازه يوسف معنيزندان افتادن  به با استفاده از لحظة يضيف
در آن  يآدمي، عن، يزندان برابر است  به جهان نيا يش و نشاط زندگانيعکه  کند يآن م

حرمان   بهش را يوسف مراد خوي يعني ما، باشد ير نفس ميگاه پابند زنج شيع
ستن و بودن را يز ياو مراد اصل، پابند است يش و نشاط زندگانيع به هر که. ميا فروخته

  :از دست داده است
  ٣                 حرمــان فــروختيم                        تــا يوســف مــراد بــه                     زندان برابـر اسـت              سراي عيش به       بستان
ر يو با تعب يجهان يها گر حسنيدکه  وسف همانا تمثال حسن مطلق استيحسن 

حسن  ياکه  دکن مين ياو تلق، ن روياز ا. شوند يره مياز آن خ» يان بازارشاهد« يضيف
را بشناسند و  ييبايقت زيآنان اصل و حقکه  کن ي   ّتجل  يمردم بار يها در چشم، مطلق

  :دست بردارند يجهان نيا يها از نزاکت
ــکن                                 که باشد يوسف؟ از خلوت بـرون آ  ــازار بشـ ــاهد بـ ــرور شـ   ٤                                 غـ

معروف  يها          ّ کاربرد قص ه با زبان يگر فارسين سخنوران دز چوين يضيف، در مجموع
را  ها داستانن يات ايجزئ، دهيتازة شاعرانه آفر يها يامبران معنيپ هاي داستانو  يقرآن
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  .کار برده است به د عارفانهير عقايش و تفسيخو يها شهياند اثبات  يبرا
از  کهته است کار رف به فراوان يضيز در شعر فيل نيا تمثيصنعت ارسال مثل 
 خود يها شهياند ثبوت  يشاعر برا. رود يشمار م  به يمختصات سبک هند

بازتاب شاعرانه کسب که  زند يشاعرانه مثل م هاو حوادث آن يزندگان يها تيواقع  به
نزاکت و  بهکه  اند ل شدهيتمث ينوع به دوم يها ر مصرعيز يها تيدر ب، از جمله. کند يم

  :دارند ت کالم شاعر اشارتي  ّ  جذ اب
ــاه دار   ــان را نگ ــه، عن ــمند فتن ــر س                                               تيــر نگــه بــس اســت، کمــان را نگــاه دار                                               اي ب
ــه           ســر مــي                                       فيضي، چو شمع آتـش دل در ميـان منـه    ــان را نگــاه دار         رود ب ــاد، زب   ١                           ب

خارا مثل سنگ شه و يش  ي بهضيش را فيدل و قلب نازک خو نيحال معشوق سنگ
شه يز حال ش«ت ين بيدر مصرع دوم ا، ن روياز ا. گرنديهر دو مخالف همدکه  زند يم
  :رسد يمشاهده م به شاعرانه يبايل زيبازتاب تمث» دييخارا مگو با

ــد                 دل را ز فيضــي                      چـه غــم آن آهنـين   ــارا مگويي ــا خ   ٢                                    ز حــال شيشــه ب
در آنها ارسال که  توان منتخب نمود يم يضيوان فيرا از د ياديات زيوه ابين شيبا ا

که  م کرديگر را ذکر خواهيچند نمونة د. قرار گرفته استل مورد استفاده يا تمثيمثل 
  :رس است شعر چشم يهنر يژگيعنوان و به ل در آنهاينفوذ تمث

ــد        آزاد ــد نماننـ ــم اميـ                                     مرغــان بهشــتي نشناســند قفــس را                                  دالن در خـ
  ٣                                  رعنـايي طـاووس ندادنـد مگـس را                               خطي را نرسد پيش تو دعـوا         هر سبز
 قفس، دالن بوده تمثال آزاد يمرغ بهشت »قفس رانشناسند  يمرغان بهشت«در مصرع 

  .است» ديخم ام«ر خود شاعر يتعب  به
در که  زند يرانان مثل م يکشت  به ان مطلب ريا و شاعر کار است اصل   ّ  توک ل 

  :ستي احرکت کشت يلة اصليباد وس يعن، يستيني گريز ديشان جز باد چ دست
  ٤                         کـف نيسـت ناخـدايان را                   که غير باد بـه          ّ                      دســت توکّــل زمــام کشــتي دل           بــده بــه
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                     زند و مصرع دو م را با  يمان و مور مثل مي  ّ    قص ة سل  به             ًگر شاعر ضمنا يت ديدر ب
  :آورد يمدرل يتمث به     ّ ن قص هيا  به اشارت

   ؟١                 غيـر پـاي ملـخ                         ز دست مور چه آيد بـه                                               اگــر دو کــون نثــارت کــنم، ز مــن بپــذير
 يها و مقالالمثل  دن کالمش گاهي ضربيبه خاطر پرآب و رنگ گرد يضيف
ر يش را پرتأثين راه کالم خوياز ا، کار گرفته به ا ارسال مثليل يرا در مقام تمث يمردم

زبان سرخ سر سبز را «المثل معروف  ت ضربين بيدر مصرع دوم ا، از جمله. گرداند يم
سخنور در  يهنر شاعر ين هم نوعياکه  شعر وارد شده است به رييبدون تغ» دهد بر باد
  :رود يشمار م ي به         ّ در شعر سن ت يمردم يها الاستفادة مق
  ٢                دهـد بـر بــاد                                زبـان سـرخ سـر سـبز مـي                          ست از کمـان جسـته              مانند تيري       سخن به

مقال معروف » ست از کمان جسته يريت«ت ين بي             از مصرع او ل ا يقسمت ي  ّحت 
ت دو يک بيدر که  شود يگر م در آن جلوه يضيشاعرانة ف يهنر واقع اينجاست و  يمردم
  .کار گرفته است  به ل را هنرمندانهمقا

» رت کند استاد رايدر حکه  يطرفه شاگرد«المثل معروف  ر شاعر ضربيت زيدر ب
مقام ارسال که  کار برده است به »د سبق استاد رايگو يمکه  يطرفه شاگرد«در شکل 
   :ت کسب نمودهيمثل را در ب

  ٣                 گويد سبق استاد را    مي   که              طرفه شاگردي                          چشـمت شـيوة بيـداد را                     غمزه آمـوزد بـه  
در  ين نوع شعرينفوذ ا. کسب نموده است يگاه خاصيز جاي      ملم ع ن يضيدر کالم ف

          ملم عات را  ين انشايمع يها روش يضيفکه  گرداند ي             ّ   ن نکته را مسل م ميوان شاعر ايد
 يعين صنعت بديشاعر را در کاربرد ا يمهارت هنرکه  مورد استفاده قرار داده است

ي ضي                                 کار گرفتن صنعت ملم ع را در اشعار ف  ي بهها ن روشتري مهم. کنند يبازگو م
  :                    ل مقر ر کردن ممکن استيطور ذ  به
  ت دوم؛يا بي      ت او ل يا ب، يتيک مصرع بي                استفادة ملم ع در   .١

                                                   
 .۲۸۷ص  ارشد،. د.يح افيضي، ديوان، تصح  .١

هاي شرقي، کتابخانه دولتي شهر برلين، ص  نويس ، ذخيره دست۱۳۹۴فيضي، ديوان، نسخه شماره   .٢
 .الف ۶۷

 .۱۸۷ص . ارشد. د.فيضي، ديوان، تصحيح ا  .٣



  ٣٧٠  قند پارسي

  ؛يزبان عرب به ت کامليک بي ازدر داخل غزل استفاده  يعن، ي      ت ملم عياستفادة ب  .٢
در داخل  يگاه يضيفکه  ن استيمنظور ا. خل غزلدر دا يعرب يها استفادة پارچه  .٣

ات يبا اب يدر هماهنگکه  آورد يم يزبان عرب  به را پي در يت پيک غزل چند بي
  اند؛ جاد کردهي          غزل ملم ع ا يفارس

اصطالح غزل .                    ف غزل کامل ملم ع استيتأل، برد يکار م  ي بهضيفکه  ين روشيبهتر  .٤
 تيک بيک غزل شاعر يدر که  را داردن افادة آن ياست و ا ي             کامل ملم ع شرط

                     اصل مختصات ملم عات را که  سدينو يم يزبان عرب  به تيک بيو  يزبان فارس  به
 از شاعر تقاضا دارد يعين صنعت بديا يرا خود از نظر اصطالحيز. دينما يافاده م

  جاد شود؛يگر ايزبان د به گريک زبان و مصرع دي به ک مصرعيکه 
کار رفته  به           همچون ملم عکه  در داخل مصرع يعرب يها رتعبااستفادة کلمه و   .٥

  .است
       ملم عات  ي              روش مهم  کاربند. رسد ينظر م به              شتر ملم ع مصرعيب يضيات فيدر غزل
ک مصرع يهم يتکرار و پ به ک غزليدر  يگاهکه  گردد يدر آن افاده م يضيدر اشعار ف

ن شکل ير چند نمونه در اذک. رنديگ يمورد استفاده قرار م يک مصرع عربيو  يفارس
  :سازد يشة فوق را ثابت مياند             کاربست ملم ع 

ــا   ــم م ــر از چش ــون جگ ــه خ ــا                                        ريخت ــح بمــ ــاء يترشّــ ــلّ عنــ     ّ          ّ                        کــ
ــک   ــادم سرش ــده دم ــتم از دي    …          و الســـما         رض بـــه        لـــع اال ط  فم                                    ريخ
ــواهما                                      رفتم و مانـدم دل و جـان بـر درت    ــت مس ــل الجنّ ــد جع    …١           ّ                   ق

ز اگر ير نيدر غزل ز. اند کار رفته به تايدر مصرع دوم اب يضي            شتر ملم عات فيب
          جلوة ملم ع ، داشته يمصرع دوم صورت عرب، ان شده باشديب يشکل فارس  به         مصرع او ل

  :گرداند يمجسم م يروشن به را
                                      خيـر مقـدم، مرحبـا، روحـي فــداک             ي پــاک    هــا       جــان                  آمــدي، اي قبلــة 

ــه   ــا ب ــادي پ ــا نه ــرم                          ت ــين ح   ٢                        ّ     سار من خيط البصر حبل الشّـراک                 نعل

                                                   
 .۲۱۸ص  ارشد،. د.فيضي، ديوان، تصحيح ا  .١

 .۴۲۸، ص همان  .٢



  نظري به زندگي و آثار ابوالفيض فيضي  ٣٧١

ن صنعت يدر استفادة ا يضيفکه  گردد ي                 ملم ع در آن ظاهر م يگر کاربنديوش در
 چند مصرع در داخل غزليا  کيا ، يباشد يت عربيهر دو مصرع بکه  کوشد يم
 يکيکه  ادنديها ز نمونه يضيوان فيز در دي            ن نوع ملم ع نياز ا. ذکر گردد يشکل عرب  به

  :باشد يم ذکر نمودن امر سزاوار اينجااز آنها را در 
ــايل                                            اتـــاني الرســـول و آتـــي الرســـايل ــک الوس ــي بتل ــر قلب ــد س                                         لق
ــدا   ــروفش هوي ــروف ح ــب ظ    …                               الوف المعـاني صـنوف الفضـايل                                     ز طي

ــازم، زهــي کعبــة پاکبــازان    …                          هاي پاکان سوي اوست مايل       که دل                                     بن
ــني المناقـــب  ــمايل                                       علـــي المراتـــب سـ ــد، رضــي الشّ   ١                     ّ             حــري اللمحام

 استده يوه انشا گردين شيبا همکه  کامل موجود استچند غزل  يضيوان فيدر د
ن يااز مهارت شاعر را در استفادة و  يضي               ملم عات در شعر ف يت کاربنديمخصوصکه 

  .کند يبازگو م يعيصنعت بد
،                    صورت ملم ع گرفته است آمده يزبان عرب به       ًت کامال يک بياگرچه ، ريدر غزل ز

از  يا وة تازهية آن تجسم شيمقام قافدر  يعرب يها عبارتاز  ي               ام ا استفادة چند
  :بخشد يرا بازتاب م ينيآفر     ملم ع

ــلطانک                                            سـبحانک، ســبحانک، مـا ازهــر برهانــک   ــا اعظــم س ــک، م ــين تبيان ــا اب                                               م
                                     در هر نفسي گويان سـبحانک، سـبحانک                                      رهت پويـان، ديـدار تـرا جويـان            خلقي به

                            تــو، مــا ارفــع بنيانــک ُ                    نُــه کــاخ ســپهر از                                                 اي پرتو مهر از تـو، مـه آينـه چهـر از تـو     
                                        شکرت ز بيان برتر، مـا احسـن احسـانک                                               ذاتت ز گمان برتـر، حمـدت ز زبـان برتـر    
                                            کنه تو کجـا دانـد ايـن عقـل پريشـانک؟                                              حرف تو کجا خواند، وصف تـو کجـا رانـد   
                                         دريافتنــت مشــکل، مــا اصــعب وجــدانک                                         شوق تو مرا در دل، سوي تـو دلـم مايـل   

ــران                                 فيضــي ز ره وجــدان در معرفتــت ح ــان         ي ــد اکمــل عرف ــان، ق                                               و العجــز ان العرف
  ٢                            احـوال بخيـر اسـت اينجـا       که          هللا الحمد                                        ساقي و جام و مه و گوشة دير است اينجـا 

از  يشده قسمت يدر مصرع شکل عربکه  رسند يمشاهده م به زين هايي حالت    ام ا 
ي رسک جزء کم جملة فايشود و در داخل آن تنها  ياستفاده م يا جملة عربي تعبار

                                                   
 .۴۳۱-۴۳۰ص  ارشد،. د.فيضي، ديوان، تصحيح ا  .١

 .۴۲۹همان، ص   .٢



  ٣٧٢  قند پارسي

خواند «تنها جملة کوتاه که  رسد يمشاهده م  به ريت زين حالت در بيا. رود يکار م  به
  :در آن استفاده شده است» رضوان

ــدين                      ّ              خواند رضـوان هـذه جنّـات عـدن     ــا خال ــار فيه ــا االنه   ١                                  تحته
 اشارت نمود يضيوان فيدر د يکامل در زبان عرب هاي غزلوجود   بهتوان  يم اينجا

زبان  يات فارسينام در ادب ن شاعر صاحبيا. ورزند يد ميتأک ين بودن وي       ّ   ر ذوالل سانبکه 
هم  يدر عرب يجز زبان فارس بهکه  ن مذکور باشديشاعران سرزم محدودد از يهند شا

او را همچون شاعر موفق در  ميتوان يما م ها غزلن يه بر ايغزل سروده است و با تک
اثبات  يبرا ها غزلن ياز چن يا ذکر نمونه. ميزبانه نام بر دو ي         ّزبان و حت  يات عربيادب
  :ستي اشه کافياند ن يا

ــا ــدينا، موالنــ ــيخنا، والــ          ّ                        خســـت اللّـــه بعلـــم و عمـــل                                   شــ
ــه  ــون بــ ــذي افتخرالکــ                            ذا انصـــره المســـتکمل        هبـــ    ّ                             الّــ
                                اســمه االقــدس اعلــي و اجــل                                    علمــه االشـــمل اثنـــا و اتـــم 
       رحـل                                بل منـه الـدار الـل الـدار                                   ال تقول مـات بمـوت االجسـاد   
ــي االول                                     التــواء ظـــاهره فــي البـــاطن   ــره فــ ــا آخــ                                  اختفــ
  ٢                           افضل هند فـي فخـر االکمـل                                    قلــت فــي رحلتــه تــاريخين   

در که  ن خود گواه آن استيادند و ايز يضيوان فين گونه اشعار در ديا يها نمونه
ن عرصه يز در ايش را نيخو يشاعر هنر شاعري، زبان عرب  به    ّ      تسل ط کاملداشتن برابر 
  .نموده است تجربه

. با شکوه هنرورانه مورد استفاده قرار گرفته است يضيز در کالم فيصنعت تکرار ن
در  يها و گاه تيا بيتکرار در مصرع و  ي بهضياگرچه واژگان را فکه  جالب آن است

 خواهد يها م ن واژهياز ا يکياو در ضمن هر که  شود ي          ام ا روشن م، آورد يک شعر مي
را تکرار نموده  »نهييآ«ر در چهار مورد واژة يدر پارچة ز، از جمله. دينافريب يا تازه يمعن

  :نو حاصل شده است يدة شاعر چند معنيآفر هاي ترکيب به    ً       اصال  وابستهکه  است
                                      کـه چـون آيينــة خـود ســينه دارد                       دسـت آيينـه دارد                   کدامين مـه بـه  

                                                   
 .۱۶۷فيضي، ديوان، مطبع افتخار، ص   .١

 .۱۶۳ص  ،همان  .٢



  نظري به زندگي و آثار ابوالفيض فيضي  ٣٧٣

ــه دارد                                        بــــه رخ آيينــــه دارد در برابــــر ــر آيينـ ــه بـ ــرا آيينـ    ؟١                                    چـ
است و خود را دوباره  يدار نهييحاصل آکه  »نه داشتن مهييبه دست آ«      ب او ل يترک
در . نه منظور باشدييآ يصفا» نه داشتنينه سييچو آ«دوم  تگرداند و در عبار يمجسم م

کند و منتها  يرو قرار گرفتن را افاده م به در رو» نه داشتنييبه رخ آ«که  ب سوميترک
نه همان رخ معشوق است و ييآ ي   او لکه  دينآفر يرا م »اشتننه دييآ به نهييآ« تشاعر عبار

  .نهيياصل آ يدوم
ب واژة ينخست در ترککه  تکرار شده است» قبا«ن گونه واژة يگر هميدر شعر د

بر که  قبا ياصل يهمان معن به معشوقه آمده و دومش يافادة معن يبرا» قبا گلگون«
هم تکرار » در بر گرفتن« تعبار» قبا«اژة و به در ارتباط اينجادر . شود يآغوش گرفته م

به تن « تعبار يدر فرهنگ مردم. دن لباس را دارديتن پوش  ي به             ام ا همانا معن، شده
 يجا» دن سرو نازيدر قبا خرام«آن را هم توسط  يضيفکه  موجود است» دن لباسيبيز

دن سرو يمشاعر از خراکه  منظور پاره شدن لباس است» راهنيقبا شدن پ«از .داده است
طور  ي بهضيف يهم هنر شاعر اينجاکه  نديب يراهن خود را چاک ميبا پيز يناز با آن قبا

  :برجسته مجسم است
                                   کاش در بـر گيـرمش همچـون قبـا           قبـا                              وه، چه موزون است آن گلگـون 

                                   ريختي خـون و زدي در خـون قبـا؟                                       چيست گلگون آن قبـا در بـر، مگـر   
ــي ــاز         م ــرو ن ــا آن س ــد در قب ــي                                    خرام   ٢                                شــود پيــراهنم اکنــون قبــا         م

 ين برابريتأميي، گرا انسان يعال يها  هيغاي، ز افکار عرفانياز لحاظ موضوع ن
نفوذ تمام ، ة صلح کل دارنديسرچشمه در نظرکه  نيو امثال ا ين دولتدارييآي، اجتماع

  .افته استيدر
شمار  به از موضوعات مهم و قابل مالحظه يضيموضوع عدل و داد در اشعار ف

هر که  کند يد ميشمارد و تأک يهر انسان م ي                       عدالت را وجه مهم  زندگان يضيف. رود يم
اه ير شاعرانة او نوبهاران از سنگ گيتعب  به تواند يم، کند يعدل و داد زندگان به که

                                                   
 .۳۰۴ارشد، ص . د.فيضي، ديوان، تصحيح ا  .١

 .۱۷۷همان، ص   .٢



  ٣٧٤  قند پارسي

خاک  يدر زندگانکه  محض از فروغ عدل است. شود يدرخت بارور مو  اهياند و گيبرو
  :شودل خواهد يم و زر تبديس  ي به       نگ مقر رس، دهيسنگ و گوهر گرد

                 زيب و فر گـردد   ه                      به امن و عيش گرايد، ب                                             همــين نــه آدمــي از ديــن و داد تــاجوران
ــاه  ــنگ گي ــدالت دهــد ز س ــار ع ــه نوبه ــردد                                                ب ــارور گ ــل ب ــود، نخ ــل ش ــاه نخ                                              گي

  ١                                 که خاک سنگ شود، سنگ سيم و زر گردد            روي زمـين                              فروغ و عدل دهد آن اثـر بـه  
تقاضا ، عدل و داد دعوت نموده  به وسته حاکمان راين سخنور ممتاز پيا، ون رياز ا

، نهد يرون از عدالت پايه بکخود پرچم برافرازند و هر  ياز عدل براکه  کند يم
  :نهاد باشد  دادگر و ستم يب

ــاش                در عــدل قــدم ــان علــم ب                     کنــان حکــم بــاش                در جــرم نظــر                    زن
ــذرانيش، نــ                  نهـــاد اســـت                    بيـــدادگري ســـتم ــو درگ ــت                       ت              ه داد اس

ــند                                      از پادشـــــهان ز داد پرســــــند  ــژاد پرسـ ــر و نـ ــي از گهـ                                       نـ
ــه   ــالمي ب ــه و ع ــو خفت ــاد                             ت ــين دهــي داد         فري   ٢                                   داد از تــو، اگــر چن

مردم  بهعدل و داد نسبت  به اهل دربارکه  شه خواستار آن بوديهم يضيف
که  ادد يخرج م به شه شاعر کوششياند ن يه بر ايبا تک. ندينما يشيرانديو خ يرخواهيخ
مقام عالمان فاضل را ، ان برداشتهيشه را در دربار اکبر از ميپ              ّ       ر عالمان متعص ب و ظلميتأث
 يت پروريعدل و رع  به نفع مردم خدمت کنند و هم شاه را  به تا آنها، شتر گردانديب

  :ندنمايدعوت 
ــق    ــانيدن خل ــع رس ــي نف ــد ز پ ــرد باي ــرد                                                  م ــا گي ــرم ج ــاب ک ــت ارب ــه در دول                                               ب

  ٣                     کشتي لب دريـا گيـرد     که           سبب نيست    بي                          رانــد ز خطــر مــردم را  گذ                 روز و شــب مــي
در زمان  يرا ويز، ستيحکمت ن يهوده و بيموضوع عدل ب ي بهضي      توج ه ف

ن شاه زمان را همچون يا يمايسته و اکثر سخنوران سي             ن محم د اکبر زي   الد  جالل
ها و  يت و مثنوايهم در غزل، زين يضيف. اند گستر ستوده عدالت، شناس عدالت، پرور عدل
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ن ياز ا. ش کرده استيعنوان شاه عادل و دادگستر ستا به ش از اکبريات خويهم در رباع
عنوان شاه عادل قرار  به شتر موارد در محور موضوع عدل و داد چهرة اکبريدر ب، رو

ها در  هيسرودن مدح ي  ّحت . داستيشاعر روشن هو يها در سروده ين معنياکه  گرفته
ه بر يبا تک. کند ياو م يلت عدالت پرورين فضيه بر هميتک، ش از همهيپ، ش اکبريستا
 از آنها يکيکه  هم سروده است يا دهيچند قص يضياکبر ف يها لتين امر در مدح فضيا
  :ل استيگونة ذ  به

ــازي  ــاه غـ ــديو ملـــک اکبرشـ                                         کـه بـاد از دولـت او چشـم بــد دور                                        خـ
ــود                                    به هنگامي کـه واال کوکـب بخـت    ــعادت ب ــار س ــه انظ ــور                               ب          منظ
  ١              ّ               بر آن کشور مظفّر گشت و منصـور                                      سـپاه انگيخـت بهــر فـتح گجــرات   

طرف اکبر سروده  توسطده هنگام فتح گجرات ين قصياکه  شود معلوم مي اينجااز 
  :شود يشتر مجسم ميباز هم ب ين معنيا شده است و در ادامه
                                 گشايش بخش طبـع مسـت و مسـتور                     باشــد شــهربندش     کــه               عجــب ملکــي

ــک  ــه آن ملـ ــرده                   شـ ــدوم کـ ــتور                       را معـ ــه دسـ                                         فريـــب يـــک دو نافرزانـ
ــگ   ــون و نيرن ــک و افس ــه زور گزل ــور                                          ب ــش فغف ــترده نق ــين س ــوح چ                                         ز ل
ــک   ــاهي در آن مل ــال شهنش ــه اقب                                          نوشـــتند از نويـــد فـــتح منشـــور                                         ب
ــپردند  ــاهي سـ ــان شهنشـ ــه فرمـ ــه                                        بـ ــاهان را ب ــنج ش ــد گ ــور                               کلي          گنج

ــي  ــن           يک ــادر ام ــر چ ــر س ــد ب ــدگ                                     افکن ــاس زن ــد از لب ــي ش ــور                             يک          ي ع
ــدالت  ــور از عــ ــاد معمــ ــا، بــ    »٢               گجـرات معمـور   «               که شد تاريخ هم                                            الهــ

همانا از جالل ، معروف است» ري     ّ د الص فينش«عنوان  بهکه  گر خوديدر شعر د يضيف
 آنآورد و  يزبان م به لفظ صفت و مدح يستة ويشا يها لتيو نصرت شاه اکبر و فض

    ُ  مه ن ه ، تن امام چهل، ه هفت کشورداند و او را ش يدگار مية آفريرا نور صبح و سا
  :شمارد يگل چهار بوستان م، مقرنس

ــر  ــاه اکبـ ــال جهـــان شـ ــالل و جمـ                                    که هم نور صبح است و هم ظل سـبحان                                           جـ
ــام چهــل     ــه هفــت کشــور، ام       ُ                                      مــه نُــه مقــرنس، گــل چــار بســتان           تــن                                     ش
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ــيند                  حـــداد عـــدلش       کـــه             در آنجـــا ــندان            نشـ ــه س ــد حفظــش از شيش ــد، کن                                            توان
                                           حمــل شــانه ســازد ز دنــدان گرگــان               باني دادش           دور شــــــ                     توانــــــد بــــــه

ــکان                           دارد نهيـــب شـــکوهش                    ســـزد، بـــاز   ــک و اس ــين را ز تحري ــان و زم                                           زم
ــنش   ــل رزيــ ــياري عقــ ــرد هوشــ   ١        دمــــان آ                               ز پيمانــــة چــــرخ بدمســــت                                          بــ

. رديگ يان او صورت ميشا يلتهايشتر بر اساس فضيمدح شاه اکبر ب يضيدر اشعار ف
قلم  به صفت ديخورش، د عالمتابيشاه را چون خورشرد شاعر اار مويدر بس، ن روياز ا

ن نو در زمان ييشنهاد آيپ اب در رابطه يت ويفعال  ، بهش از همهيپ، نيآورده است و ا
  :کند يلم صفت معدياکبر را همچون شاه خورش يضين فيا  به وابسته. خود مربوط است

ــاه  ــر ش ــم اکب ــيد عل   ٢              اقطـاب رسـيد                  کز دلش نور بـه                                     شــاه خورش
ن تري مهمدر آن که  کند ياکبر را وصف م يگر ين شاعر زمان شاهيبر ادر برا

ض و نصرت يشاه ف يها مردم از برکات کارنامه، دهيا گرديگذشتگان اح ي  ّمل  يها نييآ
 ش تقاضا داردياز همزمانان خو يضين مطلب فيد بر ايبا تأک. شوند يرا صاحب م ياله

د اسفندارمز و ماه يعکه  مت شمارنديغن               ن محم د اکبر را ي   الد  جالل يدوران خسروکه 
اسفندارمز . اند ا شدهيمردم اح يخاطر شادمان  به مي دوبارهيقد يها نييچون آ يجالل
بشارت آور بهار  يها نيين آي           رد و از او ليگ ينوروز صورت م  به کينزدکه  ستي اجشن
  :نديب يشرافت اکبر شکوهمند م به آن را شاعرکه  است

ــي را         الدين             سرو واال جالل     دور خ             غنيمت دان به ــاه جالل ــفندارمز، م ــد اس ــاط عي                                              نش
ــي را       فيضي     چون   که     دل      دريا         بدمستان       اقبال      خوشا ــيض اليزال ــد ف ــري دارن ــزم اکب   ٣                                          ز ب

خدا که  کند يدعا م داند و ية دولت اکبر ميجهان را بر اساس سا يآسودگ يضيف
  :امت دراز بگردانديوز قتا ر، مردم شده يبرکات و موجب آسودگ پرکه  ة شاه رايسا

ـالي را                                        الهي چون جهان آسوده شد در ساية چتـرش    ٤                                        کني ممدود تا خورشيد حشر اين ظل ع
 يبرا ياز دولت وکه  نامد ين مينش خسرو اورنگيگر شاعر اکبر را کيدر غزل د
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باال  ي  حد  بهش يشة خوياند مقام شاه را در شاعر . دهيب گرديمردم بخت و سعادت نص
شه و ابتکار ياند نظران و اهل دل از کالم و  اهل عرفان و بزرگان و صاحبه ک برد يم
  :کنند ياستقبال م يو

                اجـالل رسـيده                    کز دولت او بخت به                      نشـين اکبـر غـازي                   کيخسرو اورنـگ 
  ١                                   هم بهـر هـواداريش ابـدال رسـيده                                     هم بهر مددگاريش اقطـاب نشسـته  

ن همه در يبا ا، ديگو يدر صفت او م يشمار يث بيبا آن که حرف و حد يضيف
  :نديب ياکبر قلم خود را عاجز م يها لتيش مجموع فضيستا

  ٢               اجمـال رسـيده                   هرچند ز تفصيل به                                     عاجز شـده فيضـي ز شـمار نعـم او    
محض همين . هاي فيضي براي اکبر در رباعيات وي مجسم است نامه بيشتر ستايش

     ً     مشخصا  ذکر . گرديده است» آيين اکبري«کتاب   نکته اساس براي ورود رباعيات شاعر به
از . کند انديشة در وصف او سروده شدن رباعيات را بازگو مي شدن نام اکبر در اين رباعيات 

  :کنند جايگاه و مقام سياسي و جمعيتي اکبر را تفسير ميکه  جملة اين رباعيات اينهايند
ــد     کــه          امــروز                                       در ميــــزانش برابــــر زر کردنــــد                          وزن شــاه اکبــر کردن

  ٣                    شــه برابــر کردنــد                  زان رو زر را بــه      شـد                    راد خلق حاصل مـي           از زر چو م
رشتة نظم   بهنشستن شاه اکبر را  يتخت پادشاه به خيتار يضيات فياز رباع يکيدر 

بر اساس حساب ابجد آن سال ، شمار رفته به »نصرت اکبر«آن که  درآورده است
  :ديآ يمبر يتخت شاه به جلوس اکبر

ــد     ــر ش ــت منب ــاه رفع ــة ش       ّ                               ز سـکّة عـدل کارهـا چـون زر شــد     و                                        از خطب
  ٤    شـد   »              نصـرت اکبـر   «             تاريخ جلـوس                           تخـت سـلطنت اکبرشـاه            بنشست به

که  نديب يشاعر را در آن م يمقام و بزرگ ياري گرش شاعر اصل نصرتيد يدر رباع
ن يا ي، بهعن، يي عالم را صاحب شوديتا سرخرو، ده استياز خداوند نظر لطف د يو

  :دي                      حد  مقام و شهرت کسب نما
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                                           هـــر دم نظـــري ز نيـــر اعظـــم يافـــت                           دست بخت از او خاتم يافـت    که         ّ اين سکّه
ــش  ــد نقـ ــاهي                 شـ ــام اکبرشـ ــذير نـ   ١                    رويـي عـالم يافـت          سـرخ    که           زان روست                              پـ
ز موقع خاصه کسب ين هند نيسرزم يها ييبايترنم ز يضيف يها در سروده

 آن       محس نات گر يعت و ديت طبي                    ّ  وصف هند و نزاکت و جذ ابکه  توان گفت يم. اند نموده
از رون نرفتن يبسبب ، از جمله. ن موضوع شعر شاعر بازتاب داردتري مهمهمچون 

شاعر ي، عن، ي     ّ               در شک رستان مسکن داردکه  کند يمانند م يطوط ي بهضيقلمرو هند را ف
  :کند ي  ّ             شک رستان مانند م  به و هند را يطوط  به خود را

  روي ر کم ميـاي دگـندوستان جـفيضي، از ه
  ٢اي                ّ          ي جاي خود در شک رستان کردههمچو طوط

د نموده است و از هند همچون يتأکرا  ين معنياش بارها يخو يها در سروده يضيف
 ي                ّ در هند ترا چه شک رکه  دارد يد بر آن ميتأک ي  ّحت ، اد نمودهي    ّ  و شک ر  ينيريمسکن ش

ند   ّ       شک رستان ه  به دير با تأکيدر قطعة ز. فروش را برده است        ّ دکان شک ر يآبروکه  هست
خال «، »چشم يهندو« يها عبارتجمال معشوق  يها ييباين زييوجه تع به يضيف

  :ده استيرا آفر »هندو
  ٣  ست                              ور هندوي چشمش نگرم، آفت ديني      سـت                                   گر غمزة ترکش نگرم، فتنـة شـهري  

  ٭
   ؟٤             فـروش برفـت                             کـه آبـروي دکـان شـکر                              هندوسـتان تـرا، فيضـي         ّ        چه شکّر است به

  ٭
  ٥           ساغر نزنـد    که                 باک تو مست است        چشم بي                ز جـان نـرود   ا   که                       خال هندوي تو شوخ است

  :کند مي مشابه يظلمات  به و هند را» اتيآب ح«گر خود را يمورد ددر  يضيف
ــي و ســواد هنــد باشــد    ــياهي                                  فيض ــات در س ــون آب حي   ٦                           چ
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  نظري به زندگي و آثار ابوالفيض فيضي  ٣٧٩

چهرة  ارا ب ي                         شود و هرگز محب ت معشوق هند ير عشوة خوبان هند مياس يضيف
  :ندک يعوض نم يزنگ يو مو يروم

  ١                                  خراب چهرة رومي و موي زنگـي نيسـت                                          هـالک عشــوة خوبــان هنـد شــد فيضــي  
بازتاب . اند کسب نموده يا        ّ گاه خاص هيجا يضيز در اشعار فين يموضوعات عرفان

رنگارنگ  يها جلوه، ن دارديشيپ ي    ّ                  البت ه منشأ در شعر شعراکه  يضيعارفانة ف يها شهياند 
 يها مضمون به عارفانة شاعر ما هاي غزلاکثر در . اند جاد کردهيرا ا ي           و جالب توج ه

بحث فلسفة ، از جمله. مييآ يمخصوص دچار م يها با تابش يفارس يشعر عرفان
»       ّصلح کل « يها  هير غايسبب تأث ، بهش از همهيپي، ضيدر شعر فکه  يوحدت وجود

کار مقام وحدت در اف،    ًمثال . جلوه آمده است ي بهبا هر رنگ و تابش، افته استينفوذ 
  :حرام است ي           ّناممکن و حت  آنجادم زدن و قدم گذاشتن که  ستآنجاشاعر  يعرفان

  روم، کان جا قدم نامحرم است راهي مي  من به
  ٢تـدم نامحرم اسکه  گويم رف ميـاز مقامي ح

ا وصل ي       ّ    مقام ات صال  به چون انسان در ره عشقکه  کند يد ميگر تأکيد يا جاي
  :گردند يگر مين همديل و فراق عک و دور و وصاينزد، معشوق برسد

ــر اســت     ؟٣                            خبر، فراق کدام و وصال چيسـت        اي بي                                           نزديــک و دور در ره عاشــق براب
رسد و  يعنوان وحدت وجود م ي بهگاهيجا به قت عشقيمرد عارف در طر يوقت

من از  ي            ّن و عقل و حت يچون د، گر همه مرز و ارکان تعلقيد، کند يدا مي  ّ           ات صال با حق پ
  :نخواهد ماند يجز او باق يزيوند و چر يان ميم

ــد                                  کجا عقل و کجا دين و کجـا مـن؟   ــا مگوييـ   ٤                                      مـــن ديوانـــه را اينهـ
گر عارف وارستن از يچون شاعران د يضيش فيخو يها ياز رباع يکيدر ، از جمله

 ين خودپرستيش از آن که ايپکه  دارد يکند و اظهار م ين ميرا تلق يو خودپرست يخود
  :ش را وارهانيخو يسر آن بزن و از تعلقات هست  به دست، ترا از بند بگسلد
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  ٣٨٠  قند پارسي

ــتي بگســل  ــودي و خودپرس ــل                                         فيضــي، ز خ ــتي بگسـ ــوتهي و درازدسـ ــن کـ                                          زيـ
  ١                   مـوي هسـتي بگسـل                   دستي زن و مو به                             بنــد بنــدت از هــم گســلد     کــه            زان پــيش

. است موضوع عقل و عشق ين موضوعات اشعار عارفانة فارسي بررستري مهماز 
ز ين يضيف. گل بوده است دري شة عارفان عقل در معرفت حق عاجز و پاياند شه در يهم

 يفارس يات عرفاني                                               همان مباحث و موضوع مجادلة عقل و عشق مرو ج در ادب در ادامه
  :شمارد يعقل را در مقابل عشق عاجز م

                دهـد انصـاف؟                      دردکش را کـه مـي                                باده صاف است و محتسب ناصـاف 
ــ            درد ســاقي      مــي     کــه                   بــا کــه گــويم ــاف؟     پـ ــتر عفـ ــان سـ    !                              ردة عاکفـ

ــپر بينـــدازد    ــف سـ ــل از کـ   ٢                             عشق هر جا کشـد کمـان مصـاف                                         عقـ
شه مورد يآن همکه  ن عاجز بودن عقل در کار معرفت حق استيهم به وابسته

» يمالمت فرما يعقل دانا«ز يآم ب شاعرانه و طنزيبا ترک يضيرد و فيگ ينکوهش قرار م
  :دينما يان مين نکوهش را بيا

ــ  ــي ب ــا گرفت ــزل  ه                 ت                                  دل ز جان رشک بـرد، جـان از دل                     دل و جــان من
ــاه  ــت جانک ــواه و مالم ــکل                                     عشــق دلخ ــدايي مش ــان و ج ــرگ آس   ٣                               م

 زيجامعه ن             لة مهم  ادارهيو وس يعنوان سرچشمة خرد انسان  به عقل يضيدر اشعار ف
  .ز داردين پيش قدمانسرچشمه در تفکر      ّ البت ه، نيه است و امعرفي شد

  :قلم آمده است به نيچن» رکز ادوارم« يدر مثنو ين معنيا
   …                                     بر سـر مـا تـاج بزرگـي نـه اسـت                                           عقل بـزرگ اسـت و بزرگـي ده اسـت    
ــت    ــروز توس ــن ره نظراف ــده در اي    …٤                             عقل در اين خط ادب آموز توسـت                                          دي

  :دارد يشه انسان را از راه بد نگاه ميهمکه  شمارد يموز مآ ادب يضيعقل را ف
ــا  ــو ز پ ــا ت ــا                    ت ــي ز پ ــز نيفت                            تو هم زيد بود، هـم عصـا      عقل                        لغ

  ٥                            روشني عقـل چـراغ تـو بـس                      دمـاغ تـو بـس                نکهت دانش به
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  نظري به زندگي و آثار ابوالفيض فيضي  ٣٨١

بر ، هبود يعنوان موضوع محور به ات فارسي از آغاز تا امروزيموضوع عشق در ادب
جدا شده  يقيو حق يمجاز و يا يا عرشي يو آسمان ينيزم  به ات شاعرانياساس آن غزل

ک يريل ياصطالح ادب به و يسخنوران صوف  به نه شاعران را همين زميدر اکه  است
گر عشق  شه ترنميهم ات فارسييز چون سخنوران بزرگ ادبين يضيف. اند قسمت کرده

در ، ش از همهيپ. ده استيآفر يا ن تازهيمضام» عشق«است و توسط کاربرد اصطالح 
 چون، ت جهان را بشناسديتا اصل و ماه، کند يعشق مراجعت م ي بهضين مورد فيچند

ن يه بر ايبا تک. رساند يحق م به انسان راکه  عشق همان اصالت است يشة وياند   هب
تا از دوش آسمان ، از عشق رخصت بخواهدکه  ش خواستار آن استينکته از خو
  :ردياو را بگ ييايپرچم کبر

ــا                از دوش آسـمان    که                   اي عشق، رخصت است   ١      ي تــو ي                                  بــر دوش خــود نهــم علــم کبري
 حافظ آن راکه  کند يمان موضوع بار امانت اشارت مه  ي بهضيف اينجا    ً ضمنا  

  :ح دادهيل توضيگونة ذ  به
  ٢                    نام من ديوانه زدنـد   ُ          قُرعة فال به                                  آسمان بار امانت نتوانسـت کشـيد  

شه موجب يعاشق هم يقرارند و سوز درون يشه بيعاشقان هم يضيشة فياند در 
و درد و کدورت را از شه غم يآفتاب عشق هم ي   ّتجل . عاشق راه حق است ياري سعادت

  :برد يوجود عشق م
  ٣                                   صهيل طلعت آن مـاه بـرد بـاران را                قـراران را                           نماند گريه شب وصـل بـي  

از چشم آشکار گردد  يعن، يديده برون آيتواند از د يم يضيعشق در کالم و تفکر ف
شاعر ، ن روياز ا. تواند بگنجد ينة کوچک انسان عاشق مين همه وسعت در سيو با ا

از عظمت و شکوه آن که  کند يم يک فسون عشق معرفيعنوان   به عشق را يژگين ويا
  :رون آمده استيب

  ٤                                      از ديده برون آيـد و در سـينه نگنجـد            خيالـت      کـه             سازي عشقم            حيران فسون
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  ٣٨٢  قند پارسي

وند محکم يقت پيسالک طر يت عرفانيشخص بهکه  در برابر نفوذ موضوع عشق
 يبررس ي بهضيف، کند ير ميرا تفس دالن شتر شرح حال سوختهياصطالح ب  به و داشته
  .پردازد ي               از عشق و محب ت م يت زاهد همچون عابد خاليشخص

در مقابل رند و عارف  فارسي يات عرفانيشه در ادبيمقام زاهد همکه  معلوم است
از . ستياکاريخشک و ر يشه زهدپرستيچون صفت زاهد هم، سرشت قرار دارد زهيپاک
زاهد را مورد نکوهش قرار  يايشه زهد و رينوران همگر سخيز چون دين يضيف، ن رويا

ا ين زهد و رياز اکه  کند يشمارد و زاهدان را دعوت م يم ميآن را گناه عظ ي  ّحت ، داده
  :توبه بکنند

  ١         ست عظـيم        گناهي   که                       توبه از زهد و ريا کن         خـواهي                                 فيضي، از پير مغان فيض اگر مـي 
ر مغان قرار گرفته است و شاعر يشه زاهد در مقابل پيهمکه  معلوم است اينجا

ش يمرشد کامل خو، ر مغانياز برکات دامن پ يضياگر فکه  کند يخود مراجعت م  به
بد زاهد را توسط واژگان  يها صفت. ا کنيو ر يترک آن روي، خواه يگرفتن م

که  کند ير مين شرح و تفسيو امثال ا» نينش کج«، »يخودپرست«، »آلوده زرق«، »يتردامن«
 ياري و گنه ياکاريصورت ر به ينامطلوب و يها گر عمل مذکور افاده يها کلمههمانا 

  :شوند يمحسوب م
  ٢          شـو قـدح                                دلق تـرا اگـر نکنـد شسـت                           پاک ز تردامنـي شـوي     که            زاهد، عجب

  ٭
  ٣                   خـون ديـده طـاهر                   نگردد جـز بـه                                آلـــــود تـــــو، زاهـــــد          رداي زرق

  ٭
ــد، گــذر از زرق    ٤                پشـمينه نگنجـد             در خرقـة      کـه      ست      تاري    ّ            زنّــار محبــت      کــه                        زاه

، سوز بوده ياز صداقت و ب يت خاليشخص يضيشة فياند زاهد در که  ستاينجااز 
چون ، اوست ياکاري               اش همانا مفس ر ر »سوز ية بيگر«ر شاعر يتعب به اي يو يسوز يب
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  نظري به زندگي و آثار ابوالفيض فيضي  ٣٨٣

  :کند ياز درد و سوز م يخال ييها هيگر، مردم پرسوز وانموده  به             ًخود را ظاهرا 
ــوزند                  عجبـي نيسـت                            سوز بـود گريـة زاهـد،       بي ــاک نس ــة نمن ــر هيم ــش اگ   ١                                         در آت

ارت کعبه را امر يگر شاعران عارف زيز چون دين يضي      ً  ها اصال  ف ين بررسيا در ادامة
. ميباش ها دلارت کعبة يد در فکر زيباکه  کند يآن م يشتر تقاضايپندارد و ب يم يظاهر
 يطور. رسد يچشم م  به انفراو چنين مفهوميز با ين» کعبه« يضيدر اشعار ف، ن روياز ا

خانة خداوند  يمعن  بهشتر يب ن واژهيا، داستيهو يکه از اشعار گذشتة سخنوران فارس
شتر آن را در مقام مظهر ين واژه بي                               ام ا شاعران عارف با استفاده از ا. شود ياستفاده م

 يقيخانة حقکه  ها دلکشف کعبة   به سالکان را، کار برده  به دگار پاکيآفر يظاهر
ب شاعرانة يترک بارا  »دل«واژة که  ستاينجااز . کنند يدعوت م، اوند استخد
 يبنا. کعبة نو از سنگ طور بسازد يبناکه  خواهد يکند و م ير ميتفس» گاه نور محراب«

همانا دل انسان که  ستي                ّگر همان مظهر تجل                               ً      کعبة نو از سنگ طور ساختن ضمنا  افاده
  :شود يخداوند دانسته م ي     ّر تجل را کوه طور مظهيز، عارف در نظر است

ــة ديگــر ز ســنگ طــور نهــيم                     گــاه نــور نهــيم         محـراب          روي بــه     کــه        بيـا  ــاي کعب                                             بن
  ٢             قصـور نهـيم                            به تازه طرح يکي قصر بـي                                   حطيم کعبه شکست و اساس قبله بريخت

گر شاعران عارف کعبة ظاهر يچون د يضيف يگاهکه  ستي ان معنيه بر هميبا تک
منظور از برشکستن کعبه  اينجا. برپا دارد يگريو از آن طرح دخواهد براندازد  يرا م

 يشتر جنبة ظاهرين بيريارت کعبه رفتن زايز  به چون، ر تعلق ظاهر استيهمانا تقص
  :هستند يوصل اصل به دني                   شه خواستار مشر ف گرديدارد و عارفان هم
ــه ــن کعب ــه               وي ــه آن را     ک ــرازيم                             حجــاج برافراخت ــي بف ــر اساس ــون دي ــه، چ   ٣                                           انداخت

ي دارد و آن را رندان گاه يرونيوند بياهل عرفان پ يارت خانة کعبة ظاهر برايز
  :قافلة کعبه روان ظاهر بگذرد يخواهد مستانه از کو يکند و م يصورت انکار م  به

ــت بتــازيم                                           پي کردن جمازه در اين راه صـواب اسـت   ــة کعبــه روان مس ــر قافل   ٤                                           ب
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  ٣٨٤  قند پارسي

ا ينه و رندانه منظور از کعبة ظاهر وجود همانا عارفا يضيفکه  شود ي           ام ا احساس م
  :وارهد يويتا از مجموع تعلقات دن، د شکسته شوديباکه  جسم انسان را در نظر دارد

ــدح ــذر        ق ــه بگ ــوار بشـــکن                                نوشــان ز پــيش کعب   ١                                 ز بدمســـتي در و ديـ
ز مهارت تمام ين ي                       ام ا در سرودن اشعار اخالق، سراست با آن که سخنور غزل يضيف

، ن روياز ا. ان داشته استيت جامعه بيترب ياش را برا مانهيالم حکک و نشان داده
در آن عمده ، پروسعت بوده يضيرة موضوع و مندرجة اشعار فيداکه  توان گفت يم
ان يب يخاص هنر شاعر يها وهيتوسط کاربرد ش يات انسانيح يها ن مسئلهيتر

 ييجستن از خودستا يردوي،    هم ت يب سخاوت و عاليترغ يضيشه فياند در . اند دهيگرد
 او، از جمله. کسب نموده است يگاه مخصوصينکوهش خودپسندان جا، و غرور

ش يخو  به را هرگز يخودپسندکه  دينما يشه تأکيد ميش هميروان و شاگردان خويپ  به
 شاعر ،شة خودياند ن يثابت نمودن ا يبرا. کنند يريگ روا ندارند و از خودپسندان کناره

ش يهرگز پکه  زند يمثل م، است ينماد درخت بزرگ و باالقد بهشتکه  يدرخت طوب  به
افراد بامعرفت و  يمنظور شاعر از درخت طوب اينجا. شود يسر نظربلندان خم نم

  :باشد يخلق م شه و خوشياند صاحب
ــندان را             اهــل نظــر     کــه                   خودپســندي مکــن                                     کــــم پســــندند خودپســ

ــي   ــرو نمـ ــوبي فـ ــر طـ ــد                               سـ   ٢                                 پـــيش ســـروت نظربلنـــدان را           آيـ
ش قرار يشة سخنوران مورد ستاياند شه در يبرجستة آن هم يها لتيادب و فض

ن ادب يسر از زمکه  کند ين بر آن ميش انسان را تلقيدر کالم خو يضيف. گرفته است
نقش و اثر اهل نظر   به شاعر مقام ادب را. گردد يصاحب اعتبار و منزلت مکه  برندارد

  :کند يوند ميپ
  ٣                                       بــه خــاک خاصــيت ســاية همــا بخشــند                ، کاهــل نظــر      مــدار                         ســر از زمــين ادب بــر

گاه يجا يضيف ياخالق يها شهياند ز در ين يو کوشش در زندگ يکش شة زحمتياند 
کسب  يشه توسط کوشش و زحمت منزلتيانسان همکه  او معتقد است. ن دارديمع
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  نظري به زندگي و آثار ابوالفيض فيضي  ٣٨٥

د ش يدانين جاويري             در راه محب ت ش يکه نام فرهاد توسط کوه کندن وآن چنان ، کند يم
  :ديارجمند گرد يو خود و

  ١                                  فرهاد کوه کند و مقام بلنـد يافـت                           کار مرتبة ارجمند يافـت          هر کس به
     مذم ت را کار  يجاگرد و ب يشه آدمان بيکش هم ش مردمان زحمتيبا ستا يضيف

  :کند ينکوهش م يگرد هودهيب به کند و آنها را يم
  ٢                     نـد ره راسـت ز کـج       ندان     کـه         گردان      هرزه                                           محمـل دوســت گذارنـد و ره کعبــه رونــد  

آدمان که  رسد يجه مين نتيا به کند و يش ميستارا و تواضع  يخاکسار يضيف
جهالت  ي              ام ا جاهالن در پ، شه در مقام تواضع قرار دارندينظر هم دانشور و صاحب

  :ورزند يش سرکشيخو
ــه  ــود بـ ــع بـ ــان                          در تواضـ                                        هـــر کـــرا علـــم دلنشـــين افتـــد            عالميـ

ــر                                   ســــربلندي و سرکشــــي طلبــــد ــر ک ــد            ه ــين افت ــل در کم                             ا جه
ــد   ــويش معذورن ــار خ ــر دو در ک ــد                       عــالم و جاهــل ايــن                                     ه ــين افت   ٣             چن

که  وة پختهيداند و دانشوران را مثل م يوة خام ميه ميآدمان جاهل را شبفيضي 
  :هستند يو فروتن يدر مقام خاکسار، نيشه در زميهم

                                        چـون شـود پختـه، بـر زمـين افتــد                                          ميـــوة خـــام سرکشـــيده بـــود   
د تمام عمر يبا، ديخواه يم يجهان نياگر راحت اکه  کند يم ردم تقاضااز م يضيف
شکر مثل ين به ش شاعرياثبات نظر خو يبرا. ديخاکسار و فروتن باش يعن، ينينش خاک

  :ن استيريشه شين هميک بودنش بر زميبر اثر نزدکه  زند يم
        نشـين                              تا بـود عمـر، بـاش خـاک             خــواهي                          گــر حــالوت ز عمــر مــي

ــکّر ــه ز نيش ــيرين           ّ     ک ــر               اســت ش ــين                آنچــه نزديــک      ت ــود ز زم ــر ب   ٤                   ت
ن يدهد و تلق يح ميگر توضيگونة د  به ن مطلب رايا يضيگرش فياز غزل د يتيدر ب

  :مغرور شود يجهان نيا يمسند و سربلند  به د هرگزيانسان نباکه  دينما يم
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  ٣٨٦  قند پارسي

ــرور   ــاز اي مغ ــند من ــربلندي و مس ــه س   ١                      درون مغاک خـواهي شـد               که سرنگون به                                             ب
ر يتعب  بهکه  کند يدعوت م يو فروتن يخاکسار  به مردم را ين معنيبا افادة اشاعر 

  .ه استتفنه حالوت عمر در آن يخود و
ن يچون ا، امر نامطلوب است يضيشة فياند ز در يجهان ن يشادمان  به دل بستن

 شهيد هميبانو اندوه را در کنار هم گذاشته است و انسان  يشه شاديجهان گذران هم
  :زمان دل ببندد ينشادما  به

ــه زنهــار    ٢              ناک خواهي شـد                     وگرنه تا ابد اندوه                                         بــه شــادماني ايــام دل من
 يرا برا يورز نهيک،              را مذم ت نموده يلة انسانياخالق زشت و صفات رذ يضيف

انسان ، رديگ ينه بر دل ميککه  را يشاعر شخص، ن روياز ا. داند يمسلمان عمل ناروا م
  :دارد يفغان برم از دستش، دهيخداناترس شمار

  ٣                                مسلمان اسـت و در دل کينـه دارد                                      مسلمانان، فغـان، کـان ناخـداترس   
د يتأک، دهيشمار ينامطلوب انسان هاي خصلتز از يرا ن يشيي و بدانديبدگوفيضي 

ن ياکه  بد مگو يو به در پاسخ هرگز نسبتي، دياز هر که سخن بد بشنکه  کند يم
  :ر و صواب نباشديعمل خ

                     بـــد مگـــوي وي را      کـــه           زنهـــار                   يدي از يکـي بـد                 فيضي، چـو شـن  
ــنو   ــا و بش ــين کُش ــوش يق ــرا                 ُ                   رو، گ ــالمؤمنين خيـــ   ٤                                 ظـــــن بـــ

 کند يره مانند ميسفال ت  به آنها را،                                       حسودان را مورد انتقاد و مذم ت قرار داده يضيف
دل و شخص حاسد فاصله  يان صفايچون م، د جستيدل نبا يروشناز آنان هرگز  که

  :م آفتاب استره تا جاياز سفال ت
   ؟٥                              سفال تيره کجا، جام آفتاب کجـا                                طمع مدار ز حاسد فروغ دل، فيضي

  :کند ين ميخشم را تلق در هنگام يات خاموشياز رباع يکيشاعر در 
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  نظري به زندگي و آثار ابوالفيض فيضي  ٣٨٧

ــه  ــاييم ب ــخن               م ــب س ــاده              ل ــروش افت ــروش افتــاده                       ف ــا خ ــو ز زبــان م ــر س                                               ه
ــز         ميـان                  همچو و خنجر بـه    که            آسوده کسي ــا تي ــاني             ب ــاد           زب ــوش افت ــت خم   ١ ه                     س

ظهور ، شعر فارسي استي وصف بهار و ترنم نوروز از موضوعات محور
ن فصل پرشکوه در يب ايدلفر يها منظرهو نش يبهانة آفر به   ّ         جذ اب و جالب يرهايتصو
شاعران . گذاشته استبر جاي از خود  يشعر نقش مؤثر يهنر يها م جنبهيتحک
بارگاه  به شيز خويسحرانگ ر سبزرنگ و دلکش بهار را با قلمظوسته منايگو پ يفارس

. اند شان باال برده يها را در نهاد خوانندة سروده يي پرستيباياحساس ز، شعر وارد ساخته
کالم  .ستين يآن مستثن يت طراوت بهار و حسن دلرباين مجذوبيز از اين يضيکالم ف
 يکيد ين شايدر کنار ا، بوده ير بهاريبهار و تصاو ينکو يها لتيفضاز سرشار  فيضي
 مرور. وصف نوروز هم پرداخته است  بهکه  ست ين شاعران سبک هنديتر از کم

 يونين جشن همايا ي بهضيفکه  سازد يقت را آشکار مين حقياو ا يغزل نوروز  به
نظر  يانسان يها يد شادکاميعمر و ع يها يو خوش يزبان چون رمز خوب يمردمان فارس

  :کند يدعوت م يشنودواط و فرح و خنش  به ام نوروز مردمان رايافکند و در ا  يم
                         توان جام مي و ساغر کشيد               يک دو روزي مي                                             ساقيا، امروز نوروز اسـت و فـردا روز عيـد   

  ٢          کوبان رسيد                    افشان درآمد، آب پا         باد دست     باز   که          گلشن نه                           جام مي بر دست گير و پا به
 يرهايتصواز نزاکت » دن آنيکوبان رس پا«و » افشان آمدن باد دست« هاي ترکيب

حافظ  ينيرآفرياز تصو يريتأث اينجاهرچند . دهد يبشارت م ياضيف يضيف يبهار
ر هر دو شاعر ثابت ياعماق تصاو به         ام ا مرور، رسد يمشاهده م به ريت زياز ب يرازيش
 وند آنياز سرحد پ، صورت تازه درآورده به حافظ را هاي ترکيب يضيفکه  سازد يم
  :ص را کاربست نموده استياعرانه صنعت تشخعت برده و شيطب  به انسان  به

  خوش چو در دست است رودي خوش، بزن، مطرب، سرودي
  ٣اندازيم ر ـان سـوبـک اـوانيم و پـزل خـان غـافش تـه دسـک
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  ٣٨٨  قند پارسي

ت يخود شاعر منسوب  ي بهکوب يو هم پا يافشان اگرچه در کالم حافظ هم دست
 يافشاند و آب پا  يبهار باد دست م از اثر حضور نوروز و يضيدر شعر ف، دارند

  .روند يشمار م ي به    ّ  ر جذ ابيهر دو شاعرانه و تصوکه  کوبد يم
 يضيبهار در شعر ف يباير زظر منايتصوو  ام نوروزيمت شمردن عمر در ايفلسفة غن

 نوروز را ياو عشرت و نشاط روزهاکه  ن استيهم يبا هم آمده است و برا ياضيف
، ديد رسيبا ين شادمانيقدر ا بهکه  کند يم ندة را هم دعوتشمارد و خوان يمت ميغن
  :ه بهتر استينس يرا امروز نقد از فردايز

   ؟١                                        داد عيش امروز بايد داد، فردا را که ديـد                  عيـد انـداختن                               عشرت نـوروز را نتـوان بـه   
کار                                               معني در حد  نهايي شادماني و سرور قرار گرفتن به به» داد عيش دادن« تعبار

کند و  زار تأکيد مي سفر انسان در دامن گلزار و باغ و سبزه  باز هم فيضي به. رفته است
هاي  همان معني بااليي غنيمت شمردن عمر شکستن توبه را از رکن  همزمان در ارتباط به

با کاربرد عنصرهاي بهاري ترکيب که  شمارد و جالب آن است اصلي شادماني نوروز مي
  .دينآفر مي» مانند غنچة گل دريدن  توبه را به خرقة«صورت   اي به زيباي شاعرانه

  ٢             بايـد دريـد                               خرقة صد توبه را چون غنچه مي               بايـد گرفـت                               دامن گلزار را چون سبزه مـي 
 يکار گرفتن عنصرها به بارا  يرسازيوة تصوين شين غزل باز هم هميا در ادامه

  :دهد يم ادامه يبهار
  عاقالن را دامن صحبت از آن چندين خوش است

  ٣رت گل نچيدـزار عشـن از گلـدام، نـه دامـکهر 
 ست،                    ّ      کند و اين دعوت البت ه رمزي سوي قدح دعوت مي  در ايام بهار انسان را به فيضي

  :استدن يو نشاط کوش يشاد ي بهقدح دست دراز کردن اشارت يسو  ي بهعني
ــدح  ــراي ق                                         که دور دور گل است و هـوا هـواي قـدح                ُ                                بهــار شــد، بکُشــا دســتي از ب

             هـاي قـدح                          هـاي صـراحي و خنـده           ز گريه                  ست دردنوشـان را                نفس غم و شادي  ،    نفس
داشته  يخاص يها ن ما هم جلوهيشيشه در شعر شاعران پيشه همياند ن يا،     ّ البت ه
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  نظري به زندگي و آثار ابوالفيض فيضي  ٣٨٩

  : هم فرموده يرازيکه حافظ ش آنجااست و 
ــاده بهــار خــوش نباشــد       بــي                        رخ يــار خــوش نباشــد           گــل بــي   ١                            ب

حکم  بهکه  رسند يچشم م به هم هايي غزل ياضيف يضيف يها ان سرودهيم
، محض. اند ب سال را فراگرفتهين فصل دلفرير مناظر ايفصل بهار سراپا تصو يها هيوصف

ي خاک چمن از اثر باران بهار ياضيف يضيشة شاعرانة فياند در که  معجزة بهار است
 سرعتي، عن، يکند يز ميآتش گل را ت يد و باد بهارشو يل ميتبد يمشک تتار  به

  :کند يز ميگلستان را ت يها شکفتن و تجسم جلوه
  ٢                                  آتش گـل تيـز کـرد بـاد بهـاري                                 خاک چمن شد ز ابر مشک تتاري

 يبو به ن رايقرصة کافور و سنبل مشک  به ها را ن غزل عطر شکوفهيا در ادامةشاعر 
 يشعر فارس يها هينادر در بهار يريتصوکه  دهد يشباهت م يسوختة عود قمار

  :شود يمحسوب م
  ٣                          سنبل مشکين بسوخت عود قماري                               قرصة کافور ريخت شاخ و شـکوفه 

 يباز با آن ، چوب را اسب پنداشتهکه  کند يمانند م يطفالن بهها را  گل شاعر
ندارد و وجود گران يد يها ر در سرودهين تصوي     ً  واقعا  اکه  رسد ينظر م به .کنند يم

  :رود يشمار م  به ل بلندپرواز شاعريمحصول تخ
  ٤                 اسپ چـوب سـواري                  کرده چو طفالن به      هـا                  گـر شـده گـل                      هـر شـاخ جلـوه          بر سر

کند و پيوند  يم يدار نهيمانند آب آ به خاککه  دگوي يگلستان مدر توصيف  يضيف
 ه ازاستعار ،جلة گلشنحزگان يدوش تاست و عبار ير جالبيزگان تصويبا دوشها  گل
  :باشد يم ها گل

  ٥    داري                 اک کـرد آينـه           صـفت خـ      آب                                  از پــي دوشــيزگان حجلــة گلشــن
کردن عمر گره  يکوشش شادمان سپر به باز يضيشة فياند ن مورد هم يدر هم

ض گرفتن از مجموع نزاکت ي           ّ          در برابر لذ ت بردن و فکه  ن خاطر استيا  به خورد و يم
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  ٣٩٠  قند پارسي

که  جالب آن است. کند يدعوت م يگسار و باده يافشان گل  به و جذبات بهار انسان را
 دل«صورت  ي بهرين همه جذبات حسن بهار شاعر تعبياشناخت و معرفت  يبرا
  :ر استينظ يناب و ب،      ً     واقعا  مؤثرکه  ده استيآفر» دنيده سپاريدست د  به

ــازي ــن                دور نظربـ ــت و حسـ ــتي                سـ ــاده          افشــاني            وقــت گــل          پرسـ          گســاري               ســت و ب
  ١                    دسـت ديـده سـپاري            دل را به   که      کوش                 انـــد فـــراهم                            غنچـــه و نـــرگس رســـيده

از . يگذار يرا از کف نم ي                جام مي و طر ة ساق يمرد عاقل اگرکه  گويد شاعر مي
ي ضيدعوت ف اينجابلکه باز هم ، ستين يظاهر ينوش تنها شراب يکف نگذاشتن جام م

  :آن است ياز مجموع نزاکتها يريگ ضيام بهار و فيمت شمردن ايغن  به
  ٢                              فيضي، اگر عاقلي، ز کف نگـذاري                       گـون و طـرة سـاقي                   جام مـي اللـه  

  :هنچند نمو
ــه ــد زد               خورشــيد مــي                    ز قــدر پنجــه ب         کف است                                 در اين بهار کسي را که جام مي به            توان

ــس را   ــف مجل ــد حري ــر نخراش ــرا جگ   ٣                                 که از کمانچة مطرب خدنگ بر هدف است                                         چ
  :کند که از گذشت بهار نبايد غافل بود شاعر تاکيد می هدر ادامکه  بر همين وجه است

  دـانـمه ـک ارـن نيمة بهـل از ايـاش غافـمب
  تـف اسـاه ربيع منتصـز مه ـک انـدر اين زم

  اهـت شـدور دول  چو فيضي بهکه  خوش آن کسي
  ٤تــف اسـاب تـام آفتـف او جــاده در کـز ب

روزگار  يبهار را رمز خوشکه  ياضيف يضيف يها ن گونه سرودهيگر از اينمونة د
  :کند يم يو خشنود يشادمان  به شه دعوتيشناسد و هم يم

                                       در پاي گل صراحي و بر طـرف جـو قـدح           کشـند       مـي    که                      فصل نوبهار خوش آنها   در 
   !٥     قـدح   :                                  کز بزم پادشاه چـه خـواهي؟ بگـو             دور گـل                                فيضي، اگر کسي ز تو پرسـد بـه  
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  نظري به زندگي و آثار ابوالفيض فيضي  ٣٩١

 يت و حاالت زندگانير آن با روحانظوند بهار و منايپ يضية فيبهار يها در سروده
منتها ، ات بهار پرداختهير کليتصو به شاعر هنرمندانه يسخت محکم است و گاه يانسان

با  يغزل. کند ير ميگذر بودن آن را در صورت بهار تفس کم بودن فرصت عمر و خود
بهار را در خود  يها ر منظرهي     ّ    بالکل  تصوکه  آمده است يضيوان فيدر د» شاخ«ف يرد
 ديدن خورشيدم ها گلداده است و در آن جلوة شاخ از باد بهار و شکفتن  يجا
  :رسد يهده ممشا  به

ــراخ                                            کـــرد از بـــاد بهـــاري جلـــوه شـــاخ  ــد دل فـ ــگ را شـ ــة دلتنـ                                        غنچـ
                                    صبح چون خورشيد از اين فيروزه کـاخ                                          گــل بــرآورد از نقــاب غنچــه ســر    

ــر ــه را بنگ ــه                  الل ــوه      ک ــرزد ز ک ــر ب ــنگالخ                        س ــد از س ــآتش جه ــان ک                                     همچن
ــبندان لطافــــت مــــي ــد                               نقشــ                                         صـــفحة گـــل را ز بهـــر انتســـاخ             برنــ

ــ  ــدليبان چمـــ ــرغ روح عنـــ                                      پــرد بــر کنگــر کــاخ ســماخ           مــي   ن                                   مـــ
ــي  ــزار م ــن گل ــي                            دل در اي ــتم، ول ــت، آخ                 بس    !                                     برگريـــز عمـــر نزديـــک اسـ

ــي            هـاي تـر              دهـد گـل                   کلک فيضـي مـي   ــاخ       م ــين ش ــي رنگ ــاخ  ،                          رود معن   ١     ش
 يضيف .رسند يمشاهده م به ز وصف بهارين يضيگر آثار فيات در دير از غزليبه غ

در آن که  نگاشته است» ري    ّ دالص فينش«ر عنوان يز يا دهيش قصيروزگار خو به راجع
در که  جالب است. اند ر درآمدهيقلم تصو به او يشاعر و مسافرتها يزندگمسايل 

. ر نموده استي  ّ             جذ اب و مؤثر تصورا شاعر وصف بهار دکن  ،ن قصيدهياز ا يبخش
شود هنگام  يمعلوم مکه  کند يملک دکن اشارت م به دن خوديرس به شاعر نخست
  :ده را سروده استين قصيش ايافرت خوبازگشت از مس

                                       بــه وصــل نگــاران و فصــل بهــاران                            ملـک دکـن شـاد و خـرم               رسيدم بـه 
                   ريخت بر خاک کنعان             چمن خنده مي               ّ       بيخـت بـر آب خلّـخ                    صبا خـرده مـي  

ــه  ــوني اللـ ــکفته                      ز گلگـ ــاي شـ ــر ز لعــل بدخشــان              همــه کــوه                  هـ هــا پ                             
ــت   ــت مالم ــو دس ــا                      چ ــران زليخ          بسـتان                   صد پاره در مصـر          کف گل به                 گ

ــه  ــر ب ــر ت ــه را عنب ــه الل ــاون                                 هم          هميــان                               همـه غنچـه را خـردة زر بـه            ه
ــع ريحــان                                       به زنگـارگون سـبزه پيچيـده سـنبل     ــر ســبزة ســبز توقي                                          چــو ب
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  ٣٩٢  قند پارسي

ــد دوران                                        بــه آيــين شايســته و طــرز فــرخ     ــد دور و خداونـــ                                      خردمنـــ
ــه       آمـد    که                          به عشرت سر افراخت برهان ــد ب ــه              برآم ــذيرا ب ــم پ ــامان                    رس          س

ــاغ                   قـرب دو ميـدان                      بپيراست بزمـي بـه                   بعــد دو فرســخ       ي بــه               برآراســت ب
  ١        چنــدان                              بهــار چمــن را تلــون دو                            ّ        هم از الله و گل، هم از خزّ و اکسون

 ياضيف يضير نوروز و ترنم نزاکت بهار در شعر فيتصو  به        با توج ه، ن طوريهم
ن و يرآفريچون سخنور تصو ينام سبک هند ن شاعر صاحبياکه  گردد يمعلوم م

شاعر  يرهايمجموع تصو، نيدر کنار ا. از خود ظاهر نموده است ينظر مهارت هنر هتاز
و  ينيب آفريترکي، رسازي            تحو ل هنر تصو ، بهل او بودهيشه و تخياند تازه و مخصوص 
  .کند يشاعر اشارت م يها و نزاکت بهار در سروده ييبايدرک و معرفت ز

ش يو نعت و مدح و ستاموضوعات حمد  شتريهرچند بفارسي  يها دهيدر قص
ز ي                     تصو ف و فلسفه و حکمت ن يدر مراحل بعدکه  رسد ينظر م  به    ام ا، اند سروده شده

ن راه بزرگ يز همين يضيف. اند کسب نموده يا گاه خاصهيجا ين نوع ادبيات ايدر محتو
. ن موضوعات آن را تجسم نموده استتري ، مهمداده ادامه يستگيشا  بهان را يسرا دهيقص

ات ي                          ام ا از لحاظ حجم و شمارة اب، ستياد نيچندان ز يضيد فيتعداد قصا، هرچند
 ي       ام ا شبل. کنند يت هم عبور ميصد ب ات آنها از چنديابکه  را صاحب است يديقصا
 هيصورت افتخار  به شتر آنانيبکه  يضيگفتن ف» و مؤثر يدة عاليقص«صدها بر  ينعمان
ة خود همان دبدبه و شکوه و يدر فخرکه  دارد ياظهار م، د نمودهيتأک، ٢اند قلم آمده  به

  .٣است ده را نشان دادهيجالل مخصوص قص
 استن هند يسرزم يها ييبايش زيمدح و ستا يضيف يها دهين موضوع قصتري مهم

، ش نمودهين را ستاين سرزميعت ايطور عموم طب  ي بهو گاه يحدگيدر عل يگاهکه 
قلم  ، بهاز جمله. ده نشان داده استيش را در سرودن قصيخو ين صورت مقام هنريبد

ت و نزاکت خاص ي     ّ  از جذ ابکه  تعلق دارد ريش کشميدر مدح و ستا يا دهيشاعر قص
 يات فارسيادب يد وصفين قصاياز جملة بهتر يضيسرودة ف اين. باشد يبرخوردار م
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  نظري به زندگي و آثار ابوالفيض فيضي  ٣٩٣

 يلطفي، النيابوالفتح گي، رازيش يامثال عرف، گريد يدر قطار شعرا يضيف. باشد يم
گران در رکاب يو د يع خراسانيرف، ر ابوالفتحيمي، رازياهللا ش ر فتحيامي، نساراوخ

در  مدت کمي يضيهرچند ف). ٩٩٧/١٥٨٩(ر رفته بود يکشم  به            ن محم د اکبري   الد  جالل
ن يب ايدلفر يها در وصف منظرهکه  دي      س ر گرديش مين فرصت برايدر ا، ١    ّ     ن خط ه بوديا

در آن ، ت بودهيب ١٠٠ده شامل يقص. ديانشا نما             دة خوب و غر ايآسا قص ن بهشتيسرزم
شاعر . قلم آمده است به نش و مناظر ناتکرارشياحير با تمام گل و ريعت کشميطب

ال يگر سازد و خ ما جلوه يرو شير را پيعت کشميخاص طب يبا هنرمند توانسته است
  .د سازديانسان تول يآن را در عالم روحان يها تفرج باغ
قلم   ي بهقة سخنوران سبک هنديسبک سل هآن بکه  داستيده پيصات آغاز قياز اب

ن يدار ايمنظرة د يت بعديدر ب. باشد يناب شاعرانه برخوردار م هاي ترکيباز ، آمده
ش يگنجا» نينقشبند زم«و » الينگار خ ورق«شاعرانة  هاي ترکيببا را در وسعت ي  ّ   خط ة ز

  :داده است
                عرصـة کشـمير                   ر عيش گشايد بـه      که با       گيــر            کنــد شــب                           هــزار قافلــة شــوق مــي  

  ٢                               نگار خيال است و نقشـبند ضـمير       ورق           ديـدن او    که     اي                     تبارک اهللا از آن عرصه
شتر يب يعير طبظد در صفات منايقصا هاي ويژگيت يخاطر رعا بهکه  جالب است
ده يجالب آفر يفيتوص هاي ترکيب       ً ت واقعا  يدر چند ب، هاستفاده شد فياز صنعت توص

 يبند يمعن، نيهمچن. باشند يم» ريکارنامة تقد« و »کارخانة ابداع«آنها  از جملةکه  است
خواند  يچشم م ير را دارويچون غبار خاک کشم، است  ّ          جذ اب و مؤثر  يليشاعر هم خ

  :داند ير ميروح اکس ياهش را برايو گ
ــش                                             بــه طرزهـــاي گــزين کارخانـــة ابـــداع   ــه نق ــدير             ب ــة تق ــاي عجــب کارنام                                 ه

ــد   ــوان خوانـ ــار او بتـ ــم را دارو                              غبـ ــير                 چشـ ــت روح را اکسـ ــوان گفـ ــاه او بتـ                                              گيـ
ــاده و گــل    ٣                          ّ             به جان مناسبت باد او چـو شـکّر و شـير                                                 بــه تــن موافقــت آب او چــو ب
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  ٣٩٤  قند پارسي

ر يعت آن را شرح و تفسير و طبيکشم يو هواو آب  بوده يده طوالنين قصيا
  .است    ّ  ن خط ه يها در وصف ا دهيقص ه بهتريناز جملکه  توان گفت يکند و م يم

در زمان خود شاعر شهرت  يضيف» ريکشم«دة يقصکه     ّ     تذک ر است به الزم
از آن جمله استادان سخن ي، اديز يدا کرد و موجب استقبال شعرايپ يريگ چشم

 يشعرا يها دهيمطلع قص. ديگرد ٢يحسن نثار خواجه  و  ١يسمرقند يمراد، ماوراءالنهر
  :ن استيمذکور چن
  :يمراد
  ٣            بــان حريــر                                 کشــيد بهــر نشــاط تــو ســايه         تزويـر     صد                   چرخ پس از قرنها به   که       کنون
  :ينثار

  ٤      نظيـر                                چو خاک پاک بخارا نباشـدش بـه                                     اگرچه رشک بهشت است عرصـة کشـمير  
دکن، چون ، گر هنديمناطق د يبيحسن و دلفر در بيان يضيفکه  د گفتيبا

و و مقام ا يهنر بلند شاعر  ي بههمگکه  قلم آورده  به غيره نيز قصيدهر و ياجم، گجرات
 /١٠٠١-٩٩٩ يها سالدر  يضيکه ف يوقت، از جمله. ندک داللت مي ييسرا دهيدر قص
عت منطقة دکن يطب  به راجع، رفته بود يشاه ثان سفارت نزد برهان نظام  به ١٥٩٣-١٥٩٠

  :قلم آورد  به ها را تين بيا
ــاران                             ملــک دکــن شــاد و خــرم             رســيدم بــه ــل به ــاران و فص ــل نگ ــه وص                                         ب

ــخ            بيخــت بــر                    صــبا خــرده مــي   ٥                   ريخت بر خاک کنعـان              چمن خنده مي       ّ   آب خلّ
ن ين سرزميشکفتة ا يها در آن الله يضيست و في ا     ً     نسبتا  طوالن يا دهين هم قصيا

کند و کف  ي                                                              را در کوهسارانش همچون کوهساران سربلند پ ر از لعل بدخشان عنوان م
حسن  ي ّل از اثر تجکه  کند يه ميخا تشبيگران زل دستان پرخون مالمت به بوستان را

  :اند ده رفتهيها بر وهيزه کردن ميوسف ضمن ري
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  نظري به زندگي و آثار ابوالفيض فيضي  ٣٩٥

ــه  ــوني اللـ ــکفته                      ز گلگـ ــاي شـ ــوه                  هـ ــه ک ــان              هم ــل بدخش ــر ز لع ــا پ                              ه
  ١                        صد پاره در مصـر بسـتان           کف گل به                 گــران زليخــا                      چــو دســت مالمــت  

 آن يها سنبل و سبزه، حان و عنبر تريه بر گل و رين با تکين سرزميعت ايوصف طب
ات ين بهاريعنوان نمونة بهتر به ده رايکند و در مجموع قص يم ادامه        مشج ر آن  يها و باغ
  :نمايد يم يمعرف

ــه   ــر ب ــر ت ــه را عنب ــه الل ــاون                                  هم          هميــان                               همــه غنچــه را خــردة زر بــه        ه
ــع ريحــان                                          بــه زنگــارگون ســبزه پيچيــده ســنبل ــبزة ســبز توقي ــر س                                           چــو ب
ــد دوران                                          بـــه آيـــين شايســـته و طـــرز فـــرخ ــد دور و خداونـــ                                       خردمنـــ

ــه       آمـد    که                       عشرت سر افراخت برهان   به  ــد ب ــه              برآم ــذيرا ب ــم پ ــامان                    رس          س
ــه  ــاغي ب ــخ                       برآراســت ب ــد دو فرس                   قــرب دو ميــدان                      بپيراســت بزمــي بــه                 بع

ــون دو                           ّ          هم از الله و گل، هم از خزّ و اکسـون  ــن را تلـ ــار چمـ ــدان                               بهـ           چنـ
           نمايـــان                    کنـــان و ســـتايش          ســـتايش          فکندنـد                           به صدرش يکي فـرش از زر  

ــت      ســخن         از اول ــتم از مــال و دول ــان                            گف ــم يون ــت و عل ــر از در حکم   ٢                                    دگ
. استفلسفي و اخالقي و عرفاني مسايل هاي فيضي بازتاب  قصيده اتديگر موضوعاز 

  :شود با ابيات ذيل شروع ميکه  استاي  ترين قصايد او قصيده در اين زمينه يکي از مهم
ــوا را ن                                          مـا طــاير قدســيم، نــوا را نشناســيم  ــوتيم، ه ــرغ ملک ــيم                            م           شناس
ــد   ــي نياي ــا نف ــوتيم، ز م ــان ثب   ٣              ال را نشناسـيم      کـه                    از ما نعم آمـوز                                           بره

عبارات ، از جمله. گردد يدا ميآن روشن هو يعرفان يها ده جنبهي        ت او ل قصياز ب
سالک  يمعن ، اينجا بهانسان باشند و ه از آدمي   ً    اصال  کناکه  »مرغ ملکوت«و » ر قدسيطا«

ه بر قلب يقت تکيکشف حق يده شاعر براين قصيا ر ادامهد. اند کار رفته  به قتيراه طر
حکما  يل و برهان عقالنيدل، شمار آورده به ر عرفا در خود فرو رفتن را اساسيتعب به اي

ي ات عرفانيادب يموضوع اصلکه         ً              هم ضمنا  بحث عقل و عشق اينجا. را قبول ندارد
  :در نظر داشته است، ديآ يشمار م  به

                                                   
 .۹ص  ارشد،. د.فيضي، ديوان، تصحيح ا  .١

 .انهم  .٢

 .۱۵ص همان،   .٣



  ٣٩٦  قند پارسي

ــيم               وز ضـميريم     آمـ                   در کشف حقايق سبق ــا را نشناس ــل حکم ــب دلي   ١                                    ترتي
    ام ا ، بيان شده استز ين يو عرفان يو مذهب يمختلف فکر يها انيده جرين قصيدر ا

قت يروان طريبا پ، ن روياز ا. سوي حق است گويد که از همه باالتر راه به مي يضيف
 يجات خداوند يراه شناخت وحداندر  چون، کند يد نميهرگز سخن از توح هيجدل

  :باشد يبحث چون و چرا نم
ــد نگــوييم  ــة توحي ــا اهــل جــدل نکت                                      در وحدت حق چون و چـرا را نشناسـيم                                             ب
ــنديم   ــان را نپس ــيم، گم ــحاب يقين   ٢                                       اربــاب صــوابيم، خطــا را نشناســيم                                            اص

رو وحدت يپ  به کند که معرفي مين و ارباب صواب يقياب صحا از خود رافيضي 
  .دارد يريما نقش پرتأث يات عرفانيمرو ادبدر قلکه  کند يبودنش اشارت م يوجود

ان يداست و از آغاز تا پايهوو دة مذکور روشن يدر قصنيز  ي                جنبة مهم  خودشناس
و موجب  يرفتنياز هر چه ناپذکه  ردب يانسان را باال م يشه مقام معنويهم يضيده فيقص

 يدوربر شاعر  يات بعديدر اب، از جمله. اجتناب دارد، است ييايتعلقات دن به يوابستگ
انسان را ، تأکيد نموده، باشد ييايح دنيلة تفريوسکه جستن از رقص جرس و بانگ درا 

  :کند يم ينة صبح معرفييآ، نور جبروت يدر صورت خود
ــاني    ــت نش ــوان ياف ــا نت ــة م                                    رقص جرس و بانـگ درا را نشناسـيم                                             از قافل

ــروتيم، ز ظلمــت نهــر  ــور جب     يم                                    آيينــة صــبحيم، مســا را نشناســ           اســيم                                  ن
  ٣                سما را نشناسـيم   و             گر صاحب لوالک                                      بر دانش مـا انجـم و افـالک بخنـدد    

در که  معلوم است. دهند او تشکيل مي يها هيرا مرث يضيد فياز قصا يتعداد فراوان
 يخاص هاي ويژگياز  يسينو نامه اصطالح سوگ به اي ييه سرايات فارسي مرثيادب

هم  يضيف. اند سروده ين اشعاريگر چنيدشتر شعرا در مرگ شاعران يب، بوده ربرخوردا
 قلم آورده  بهمرثيه ي رازيم فتح اهللا خان شيحک، لهماز ج، شيشاعران هم عهد خو يبرا
در مرگ پدر و مادرش  و شيسالة خوي پسر س، کمال            در مرگ محم د ييها هيمرث و

د و ادور ينعمان يمه شبلعال. ت برخوردارنديمياز سوز و گداز و صمکه  سروده است
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ات يه در ادبيبرجستة مرث يها آنها را نمونه، بلند داده يبها يضيف يها هيمرث  به براون
                        در مرگ پسر خود محم دکمال يضيفکه  را يا هيمرث،       ًمخصوصا . اند عنوان نموده يفارس
، ش قرار دادهين و ستايمورد تحس، قلم آورده است  به گداز دلسوز و جان يليطور خ  به

ل يصورت ذ  به هين مرثيا. اند شمار آورده ي بهزبان فارس يرهاآن را از جملة شاهکا
  :است چنين

ــم زدن                           حلقــة مــاتم علــم زدن                    خــواهم ديگــر بــه ــوس غ ــادماني دل ک ــام ش ــر ب                                           ب
                                   از حسب حال خود دو سه حرفي رقم زدن              روي دلخـراش              کلـک سـيه               خواهم دگر به
ــه                       شورش يک آتشين خروش             خواهم دگر به ــاني ب ــاط جه ــة نش ــم                                هنگام      زدن      ه

ــه  ــر ب ــواهم دگ ــر                    خ ــش جگ                             بر سـر مـن رفـت، دم زدن      که            زين ماجرا                      دود دل و آت
ــد    ــرة بلن ــوز درون نع ــر ز س ــواهم دگ                                             بــــر خوابگــــاه خلوتيــــان عــــدم زدن                                             خ

ــه  ــر ب ــواهم دگ ــنا                     خ ــان آش ــم رفيق                               فرق ماندن و در خون قـدم زدن         دستي به                        چش
ــي       نــوش                                      خــواهم دگــر ز بهــر حريفــان زهــر ــه       ب ــدارويي ب ــراب ا                  هوش           لــم زدن        ش

ــر آبگينــه                          اي فلـک آبگينـه چشــم     ي                 هشـدار، تـا کـ    ــه ســنگ ســتم زدن                  ب                             ام هم
                 نــوک قلــم زدن                           خــواهم ســواد ديــده بــه            چشــم مــن                    نامــه نيفتــد بـه                    تـا ايــن سـياه  

ــرا     ــدم م ــک ع ــيده ز مل ــة رس ــن نام   ١                                         منشــور مــاتم اســت ز ســلطان غــم مــرا                                              اي
، باشد يجر فرزندش مه درشاعر  يز از سوز و گداز درونيه مذکور لبرياگرچه مرث

 هاي ترکيباز جمله ي، نادر هنر شاعر يها دهيت آن تجسم پدي                 ام ا در هر سطر و ب
 يبر بام شادمان«، »حلقة ماتم زدن به علم«از جملة آنها که  رسند يمشاهده م به شاعرانه

هنگامة نشاط «، »دود دل و آه و جگر«، »رو دلخراش هيکلک س«، »دل کوس غم زدن
ن يست و مطالعة همي اه طوالنين مرثيا. باشند ين ميو امثال ا» هم زدن  به جهان را

گر  ز جلوهيانگ ش اشعار غميرا در سرا يضيف يتواند مهارت سخنور ي            بخش او ل آن م
داده  ين غزل جايدر چند رااش  ساله يش در سوگ پسر سيخو يها هيمرثفيضي . سازد
هجر  به ها را هين مرثياشتن انام فرزندش تعلق د به او هاي اشارتگاه که  است

، نام کمال به اشارتکه  شين غزل خويااز  يتيدر ب، از جمله. دينما يجگربندش ثابت م
  :گردد يدا ميهو و ه بودن آن روشنيمرث، اش شده است داده دست فرزند از
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  ١                           روم، چو ز عالم کمـال رفـت             من نيز مي       رخـش       بـي                     ديـدة مـن تيـره               عالم بود به
هر که  ه سروده استيمرث-ن غزليز چنديدر مرگ پدر و مادرش ن، نيهمچني، ضيف

پس از درگذشت ، از جمله. ت برخوردارنديمياز سوز و گداز و احساس صم يکي
  :کند يان مين بين را با سوز چنيقيزان و راهبران راه يگاهش حس هجرت همه عز قبله

ــردان راه                                   راهبـــران ره يقـــين رفتنـــد    !        دريـــغ ــه م ــيش قافل ــين رفت                              ز پ ــد         ب       ن
                                         که زآسمان بچکيدنـد و در زمـين رفتنـد                                              مثال عنصـر پاکـان چـو آب بـاران بـود     
ــد    ــدر بردن ــان ب ــل خاکي ــفينه از وح                             لغـز مـا و تـين رفتنـد                     به بحر قدس ز پا                                            س

ــه          ارگيــان ظ                                 هــزار ناخنــه از چشــم، کــاين ن ــد                ز خــارزار ب                           گلگشــت ياســمين رفتن
                     ن حق چنـين رفتنـد      مستا   که           عجب مدار                              دوش کشـيدند مهـد عنصرشـان            اگر بـه 
                قـرين رفتنـد                       قران برسيدند، ابـد      ازل  ه  ک                                 يش و پس کاروانيـان ايـن اسـت          خبر ز پ

ــه                         بانگ هدي کشان راندنـد              جمازه گرم به ــم آبل ــد                  ز چش ــين رفتن ــان ره پس                             پاي
                                    کسي نگفت ز راه و روش، همين رفتنـد                                       کسي نيافت ز نام و نشان، همين گفتنـد 

                                           که سـالکان طريـق ادب بـر ايـن رفتنـد             طـارم                               مپرس مسلک اين پردالن بر ايـن 
                                            کـه خيــل مشـعله داران راه ديــن رفتنــد                                 قافله ره گم کند در اين ظلمـت    که      سزد

ــد   ــر کردن ــرخ ب ــان چ ــر ز گريب ــر نظ   ٢                                          بــه کاينــات برافشــانده آســتين، رفتنــد                                            س
قت هجرت و فلسفة از ياز مرگ پدر شاعر حقکه  داستيه پين مرثياز مطالعة ا
در  يضيف يها هيمرث يعن، يکند ينظران را معرفت م زان و صاحبيجموع عزدست دادن م

ي، زندگان يکوتاه، فلسفة مرگ، شاعر يسوز و گداز و احساس درون يگر برابر افاده
را  »رفتن همه«ر خود شاعر يتعب به جهان آمدشد و ييبقا يمعرفت ب، قدر عمر به دنيرس

وه و روش ين شيگر با هميچند غزل د ن صورت شاعر دريبد. کنند ير ميدر خود تفس
 يو هم هنر شاعر ييد معنايهم از دکه  خود سروده يگاه در سوگ قبله ييها هيمرث

  .هستند يصاحب ارزش بلند شعر
وة ين شيز هميدر آنها نکه  اند در سوگ مادرش سروده شده يضيگر فيه ديچند مرث

 ي  حد   به عمر را ييبقا يسفة بفل ي        ّه او ل حت يدر مرث، از جمله. رسد يچشم م  به نگارش
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گران را يند و ديب يافته ميان ياز اثر مرگ مادر جهان را پا يوکه  کند ير ميشرح و تفس
 ي  حد   به را يضيمرگ مادر ف. دين جهان رخت اقامت بربندياز اکه  کند يهم دعوت م

ه از پس د هميده و بايآخر رس  به شيا برايا بعد از رفتن مادر دنيگوکه  سازد يد ميناام
  :ندارند يش معنيگر برايوجود مادر دا بدون يا و اهل دنيچون دن، مادر بروند

                        نام و نشـان بربنديـد                      رخت از اين منزل بي                                          دوستان، رخـت اقامـت ز جهـان بربنديـد    
                                               وآنچه بار است، در اين قافله، هـان، بربنديـد                                                آنچه کار است، در اين باديه، هـين، بگذاريـد  

ــد                   و دم کـوس سـفر                   نفس صبح رحيل است               ُ                               چشــم غفلــت بکُشــاييد و ميــان بربندي
ــد           خلـق                                  کشف اسرار حقيقت نتوان کـرد بـه   ــان بربندي ــب، زب ــرم غي ــان ح                                             محرم
ــيان        گـذرد                                  نعش سلطان عفـايف ز جهـان مـي    ــد   !         قدس ــيد روان بربندي ــدة خورش                                  دي

                  کـران بربنديـد                               عنبرين پرده کـران تـا بـه                                            چشم انجم نسزد باز بر ايـن مهـد عفـاف   
                        هـاي جنـان بربنديـد         گـل                نخل تابوت بـه                             کليـــد نفســـم بکشـــاييد   ّ          جنّـــت بـــه    در

                  ميـان بربنديـد                        هاي دل مـن هـم بـه         پاره              هـاي بهشـت      گل                  بندي چو نماييد به     نخل
                  چسـان بربنديـد       کـه                        بر رخ از دل بنگـارم                         تـابوت موافـق باشـد                       نخل گل گر نـه بـه  

ــزان ــد            در خ ــدمي رنجــه کني ــاتم ق                         بـرگ خـزان بربنديـد                    هـا را همـه از        نخل                                   زار حي
                          هاسـت، گـران بربنديـد                      هودج کعبـة جـان                                      هاي دل و ديـدة مـا همـراه اسـت            کاروان
                  همـان بربنديـد                               اين تـن زار مـرا هـم بـه                                      چوبي چو يکي تختـة تـابوت شـدم        خشک

ــد                                          هــاي جگــرم بـر ســر مژگــان بنهيــد         پـاره  ــه چکــان بربندي ــدة خوناب ــرم دي ــه ک                                                ب
ــازيد   ــک س ــر مالي ــن از پ ــن او کف ــر ت                                             آن گرامــي کفــن از رشــتة جــان بربنديــد                                             ب
ــد                                             همــه بــر راه گمــان روي يقــين بکشــاييد ــين راه گمــان بربندي ــر روي يق                                              همــه ب

  ١                                    جاي آن است، کش از خاک دهان بربنديـد         گويـد                                  فيضي اينجا، نه ز تسليم سخن مـي 
درگذشته است و او  يماريمادرش بر اثر بکه  شود يمعلوم م يضيگر فيه دياز مرث

از مادرش تا ، بود يم ين وير سر بالبمادر  يماريکاش هنگام بکه  از آن دارد     تأس ف
  :کرد يمپرستاري 

  ٢        فرسـودم                           تا چنين خسته و بيمار نمي        بـودم                               کاش در حالت بيمـاري او مـي  
                                حس از دست دادن مادر و تأس ف شاعر که  ستي ان سوگنامة پردرد طوالنيا،     ّ البت ه
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ر يمادر را شرح و تفس يدارنگه يدن فرصت برايسکمبود عمر و نري، را از رفتن و
کند و  يت ميمادر حکا يماريه خود از بير چند مرثد يضيفکه  جالب است. کند يم

ش دهد و يبرا ييتا دوا، ن مادر نبودير سر بالبچرا که  داند ي             ّ   شه خود را مقص ر ميهم
اد يدرد و الم ز               ن تأس ف شاعر با يگر هم ايه ديدر مرث. گردد يو يزندگان باعث ادامه

  :صدا داده است
ــي  ــالين او م ــر ب ــاش ب ــودمي                             ک ــودمي           ب ــود بنم ــار خ ــالج ک ــا ع                                     ت

ــي  ــود آوردمـ ــانون خـ ــر قـ ــودمي                                     دفتـ ــود بگشـ ــة داروي خـ     ّ                             حقّـ
ــي  ــاون کردم ــم ه ــاک چش ــودمي                                   از مغ ــاهي س ــافي گي                                 وز دل ص
ــدمي ــاتش ديـ ــرانجام حيـ                                      عمــر خــود بــر عمــر او افزودمــي                                 در سـ
ــادام چشــم خويشــتن                          و خواب خـوش فرمـودمي        دادمي                                   روغــن از ب
ــنش            ســـودمي آ                          تـــا نياســـودي، نمـــي                                جســتمي آســايش جــان و ت

                                همچو عقل خـود دمـي نغنـودمي                خـــوابي او                         در خيـــال دفـــع بـــي
  ١                صـد فرسـنگ دور                از حريم او به                                   ليک از او بـودم مـن دلتنـگ دور   

و شاعر در وقت مرگ مادر در نزد او نبوده است که  شود يه روشن مين مرثياز ا
 يدور به ام رحلت جانسوز مادر صد فرسنگيدر ا يوکه  کند ي     ً        مشخصا  اشارت م ي  ّحت 

تش يوسته اذيپ، مانده يباق يشه در دلش چون داغ ابدين آرمان هميقرار داشته و هم
در سوگ مادر مهربان فيضي که                              ن تأس ف و درد جانسوز باعث شدهيد هميشا. کرده يم

  .ميدا کنيم پيتوان يرشان را کمتر مينظکه  سروده باشدرا  يفارس يها هين مرثيگدازتر جان
کند و رفتن مادر  يگرش با افسوس گران از هجران مادر سخن ميه ديدر مرثفيضي 

ه ين مرثيت از ايچند ب. ش را بگذاشته و رفتهيخو يعيسکه  کند يم مانند ميسفر مر به را
  :باشد يدارالبقا م به شاعر از سفر مادر ياز سوز و گدازها ير جهانيز تفسين

                                        عيسي خويش چنين مانده چرا مـريم رفـت؟                                          مهربان مادرم، افسوس، از اين عالم رفـت 
ــت   ــي بگرف ــت اعل ــيش ره جنّ                           سـوي فلـک اعظـم رفـت                  ها نيـز بـه        ناله                 ّ                      روح قدس
  ٢                            جمـال از نظـر زمـزم رفـت                  کعبه پوشـيد                                           بي رخـش در گهـر ديـدة مـن آب نمانـد     
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  نظري به زندگي و آثار ابوالفيض فيضي  ٤٠١

 يها     ّ ن سن تتري ، مهمت مختلف بودهموضوعا يدارا يضيد فيقصا،       ًمجموعا 
برابر ، ن روياز ا. اند ات فارسي در آنها تجسم روشن کسب نمودهيدر ادب ييسرا دهيقص
ن يم نام او را در شمار بهتريتوان يسرا م عنوان شاعر معروف غزل ي بهضيف يمعرف
  .اند خدمت نموده ين نوع شعريا يدر نبوغ هنرکه  ميات فارسي ببريان ادبيسرا دهيقص

نظر   به    ام ا، نموده است يرويپ يدر سبک غزل از طرز تازة هند يضيهرچند ف
شه از ياند ن يا. ن سروده استي         سبک متقد م به ش را شاعريات خويرباعکه  رسد يم

، باشند يمبرخوردار  ياز سالست و روانکه  يات وياز رباع يکيمطالعة هر  يرو
  .شود يمجسم م
که  اند ذکر شده   ّ   عل اميابوالفضل » ين اکبرييآ«ب      ً       اساسا  در کتا يضيات فيرباع

  .شود يآنها رجوع م به طور نمونه  به
ات ياز رباع يچندکه  رسد يمشاهده م به               ات در نوبت او لين رباعيضمن مطالعة ا
درگاه ذوالجالل سروده  به دارند و در حمد خداوند و مناجات يشاعر جنبة مناجات

  :اند شده
ــي  ــرط ب ــبحان اهللا، ز ف ــالي ت                           س                                     ذاتش بـود از سـاحت دانـش عـالي             مث

ــالي                                    يک قطره ز فيض او نيـابم محـروم   ــابم خ ــور او ني ــک ذره ز ن   ١                                    ي
  ٭

ــه ــا رب، قــدمي ب ــدم ده                     ي ــه                 راه توحي ــوقي ب ــدم ده            ش ــة تجري                         نهانخان
ــدم ده                       سـر تحقـيقم بخـش        بـه          دلبستگي ــد تقليــ ــي ز قيــ   ٢                                    آزادگــ

  ٭
ــا رب، ز کــرم اميــد بــي ــيمم ده                              ي                    توست، تعلـيمم ده              علمي که رضاي            ب

ــليمم ده                                   تــاريکي عقــل در کشــاکش دارد   ــروغ تس   ٣                                  از شــمع رضــا ف
  ٭
ــدارم                                يا رب، من اگر مست وگر هشيارم ــر بي ــتم وگ ــة غفل ــر خفت                                       گ
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  ٤٠٢  قند پارسي

  ١                                  بر نيت من ببين، نـه بـر کـردارم                                           هنگام جزا چـو بـا تـو افتـد کـارم     
  ٭

       سـان                       فـروغ شـام موسـي قب               يا رب، بـه                            صفاي صـبح عيسـي نفسـان             يا رب، به
  ٢              فيضـي برسـان                        يک قطره از آن فيض به                                        ابــر کرمــت چــو فــيض بخشــد نيســان

و  يفرد يها لتيفض يضيف ،در وصف اکبر سروده شدهکه  ياتيشتر رباعيدر ب
خداپرست و «شاه را  يک رباعيدر ، از جمله کند و يش مياو را ستا يعدالت شاه

  :شمارد يم» دشناسيخورش
ــناس   ــت خورشيدش ــاه خداپرس                            روز تار خود دوخـت لبـاس          ايام به  ه  ک                                   آن ش
ــر   ــر س ــن ب ــاج زري ــاد ت ــاه نه ــر گ   ٣            ّ                 قد اشرقت الشّمس اال سمت الـراس                                             ه

، کرده بود ياکبر پادشاه جارکه  يينو يها نيياز جملة آکه  است يادآوري  به الزم
 ، اينجارود يکه سخن در مورد آفتاب م يوقت،     ّ البت ه. داشتن آفتاب بود ي           تقد س و گرام

صلح «گذار فلسفة  چون اساس، نبوده يدپرستين خورشييآ به برگشتن يهدف وهرگز 
ات يدر ادبکه  ديمعرفت فلسفة نور و خورش به              خواست با توج ه يم اينجااز ، بود» کل
 يت عرفان را براياصل و ماه، شدند يدانسته م ي                         ّانة گذشتة ما چون محضر تجل يصوف

در که                 ن توج ه اکبر بوديهم  به وابسته. دين نمايها تلق اني       ّ              وحدت مل ت و مذاهب و جر
 يمشهد يفطرت، از جمله. اند د نوشتهيش خورشيدر ستا ياديآن زمان سخنوران اشعار ز

  :ابدي يه انعام ميهزار روپ ١٢، در مدح اکبر گفته استکه  تين دو بيبر عوض ا
                                                 آيينــه بــا ســکندر و بــا اکبــر آفتــاب                             درخور هر جوهري عطاسـت    که           قسمت نگر

ــه      او ــود در آينـ ــة خـ ــر معاينـ ــرد گـ   ٤                              کنــد مشــاهدة حــق در آفتــاب            ايــن مــي                                            کـ
د يخورش به ز خود اکبر رايد شاعران نيفلسفة نور و خورش به               ه بر توج ه اکبريبا تک
                            جهان منو ر و مردم در آرامش و  يو ياز پرتو نور عدالت پرورکه  کردند يمانند م
 سروده است يرباع ١٠٠١ش آفتاب ير ستاد»    ذر ه«ز با نام ين يضيف. قرار داشتند يآسودگ
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  نظري به زندگي و آثار ابوالفيض فيضي  ٤٠٣

        ار مقد س يآن را همچون مع، ر نمودهيگوناگون تصو يد را با طرزهايدر آن خورشکه 
  .قلم آورده است ي بهمعنو

       ّ       ان متعص ب قرار ياکبر و شاعران مورد انتقاد روحان يها شهياند ن ين همه اي        ام ا با ا
شاعر را ، دانسته يضير سخنان فيا از تأثآفتاب ر  بهاکبر         وة توج هيآنها باز هم ش. گرفت

 يک معنيشة شاعر هزار و ياند د در يخورش، ذکر شد که طور همان، کردند يمحکوم م
ن ي   الد  همان فلسفة اشراق شهاب يضيف يها دگاهيد، ش از همهيپ. کسب نموده است

مبدأ  که ديدر جوهر آن فلسفة نور قرار دارد و خورشکه  آورد يخاطر م به را يسهرورد
ن يه بر ايبا تک. رود يشمار م  به دگاريآفر ي          ّز مظهر تجل ين يضيشة فياند در ، نور است

ر يرا شرح و تفس يفلسف يو رمزها يعرفان يشاعر توسط واژة آفتاب هزار و چند معن
 شتر درک نموديرا ب ين معنيتوان ا يشاعر م يک رباعي به وابسته، از جمله. نموده است

بلکه ، ستني يپرست ن آفتابيد در ديف استقبال اکبر از خورشيصاز تو يضيهدف فکه 
 آنجا. رود يشمار م به د در پندار و افکار اهل نظريمنزلت و مقام خورش يشناخت عرفان

  .شمارد يدشناس مين شعر خداپرست خورشياکبر را در افيضي که 
ز برابر ين ااينجکه  کار برده است به د ازل رايخورش تگر شاعر عباريدر دو مورد د

کسب نمودن واژه را  ينش و صنع خداوند همانا جنبة عرفانينشان دادن منزلت آفر
قت يد رمز حقيخورش يان مکتب وحدت وجودوريشة پياند در ، از جمله. دهد ينشان م

ن از آن يقدر و اندازة مع به                                     مجموع ذر ات جهان سرچشمه در آن دارند وکه  کل است
  :رنديگ يض ميآفتاب ازل ف

                          ّ            وز شهد و گالب و شـربت و شـکّر و مـي                                           از جان و دل و دماغ و خـون و رگ و پـي  
ــيد ازل      کـــه            هـــر ذره ــي                          بنگـــري ز خورشـ ــه         فيض ــت ب ــت در وي            س ــدر قابلي   ١                     ق
شتر مجسم يبشتر و يد ازل بيکسب نمودن واژة خورش يگر جنبة عرفانيد يدر رباع

از شوق که  کند يم ش مراجعتيفکران خو نسالن و هم هم به را شاعريز، شود يم
. درون ميمناجات   به ور فلکطدر  يلطف اله ي           ّاز پرتو تجل  يعن، يد ازليات خورشي   ّتجل 

 يبرا يکرد و موس ي                ّخداوند در آن تجل که  ست يمنظور از طور کوهکه  معلوم است
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  ٤٠٤  قند پارسي

 يو برجسته معن يطور واقع اينجا بهاشارات شاعر . رفته بود آنجا به مالقات با خداوند
  :کند يد را ثابت مياشتن واژة خورشد يعرفان

ــد                  سماوات کنيـد              نفسان، رو به       اي هم ــات کني ــة حاج ــرم قبل                                       ره در ح
ــيد ازل   ١                                بر طور فلک شـبي مناجـات کنيـد               ّ                       از شـــوق تجلّيـــات خورشـ

خداوند در  يها فرموده به د را شاعريخورش يمعن يوند عرفانيگر پيد يدر رباع
ن يخداوند نور آسمان و زم”: آمده است يتيآدر که  دهد يوند مي                کتاب مقد س قرآن پ

خداوند که  همان روز ازلکه  کند يد مي           ً    ت دوم مشخصا  تأکيشاعر در ب “…است
ن ياز ا. ت را ثبت نمودين آيد هميخورش يشانيدر پ، دين لوح و قلم را هم آفرينخست
ور ز منظينش ني                  ن همان نور او ل آفريپس ا، کند يد سخن مياز خورش يضياگرچه ف، رو

  :کند يکالم شاعر اشارت م يجنبة عرفان  ، بهبوده
                              طغراي سحر بر شب ديجور نوشـت                 هفت منشور نوشت   که            سلطان قضا

ــوح ازل     کــه       روزي   ٢                     ّ           بر جبهة خورشيد هو النّـور نوشـت                               قلــم نهــاد بــر ل
حق بودن در شعر  ي             ّانگر مظهر تجل يبر بعالوه د در يخورش، ديد گرديکه تأک يطور

حضور نور که  شاعر معتقد است، ن روياز ا. ز بوده استيه اکبر ناستعارة شا يضيف
 اکبر يد ويتأک ، بهن روياز ا. مشاهده گرفت به توان يشاني شاه اکبر ميد را در پيخورش

  :توان حاصل کرد ين مطلب را ميهم ا ياز خود نام و، دارد يآفتاب نسبت ابکه 
ــه              آرا پيداسـت                       نوري که ز مهر عـالم  ــة شاهنش ــت                    از جبه               واال پيداس

  ٣                                اين نکته ز بينات اسـما پيداسـت                       آفتــاب دارد نســبت     بــه     کــه         اکبــر
و فرصت  ياجرام سماو يمعن  به »ديخورش«واژة  يرمز يها ين معنيدر برابر ا

دن ير منظرة دميتصو، خاصه. کار رفته است به زيدن و غروب آن چون لحظة عمر نيدم
افته يک شاعرانه تجسم يال باريا پرتو خوة خاص و بيشاعر با ش ين رباعيصبح در چند

نة ييرون آمدن آيب به د را در آستانة صبحيدن خورشيدم يک رباعيدر ، از جمله. است
  :کند يد از غالف مانند ميخورش
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  نظري به زندگي و آثار ابوالفيض فيضي  ٤٠٥

                                           دامــان فلــک ز گــرد انجــم شــده صــاف         شـکاف                                صبح است و خور از دور افق پرده
ــه  ــين ب ــز و بب ــر                        برخي ــدة ده ــيد ب                      روي فرخن ــة خورشـ ــالف                       کآيينـ ــد ز غـ   ١                 رآمـ

درگاه  به هنگام سجده کردنکه  داند يه ميآن شب هده دم را بيگر منظرة سپيد يجا
از ، دم هست دهيدر چهرة سپکه  يآن گرد و غباري، عن، يود شده استرآلد غبايخورش

د يدرگاه خورش به اثر سجده درچرخ گردان  يشانيدر پکه  ستينگاه شاعر گرد و غبار
  :حاصل شده است

ــه                           صـبح عـيش رخ بنمودسـت      که    ب    دريا ــور ب ــيد در ن ــت                        خورش               دل بگشودس
ــت                 پيشـاني چـرخ       کـه      دم         سـفيده           بنگر بـه  ــارآلود اس ــيد غب ــجدة خورش   ٢                                    در س
ي ناب و تجسم هنر شاعر يافادة معان ياصطالحات نجوم برا يضيدر کالم ف

ن ياه ک رسد يمشاهده م به            در نوبت او ل. ان مورد استفاده قرار گرفته استيطور شا  به
در برابر که  دينآفر يم يا شاعرانه هاي ترکيبو  تشاعر توسط اصطالحات نجوم عبار

. کند يکسب م يآدم يها لتيبا فض يونديا ستاره پياره يا آن سين يا هاي خصلتتجسم 
که  ه از جمال معشوق استيکنا» بيزهرة هاروت فر« تر عباريت زيدر ب، از جمله

  :برد يان را از راه ميلش بابيسحر و افسون خو ي به  ّحت 
ــد        سـحر                         زهرة هاروت فريبـت بـه   ــون زنـ ــان را ره افسـ   ٣                                 بابليـ

  :اند در غزليات و انواع ديگر اشعار او، سيارة مشتري، عطارد و برجيس نيز استفاده شده
  ٤                                   از فضل طيلسان شـرف کـرده در بـرم                          خانة خود بود مسـتقيم              چون مشتري به

  ٭
  ٥    وقير   تــ                                 نهــاده بــر ســر عقلــم عمامــة    س     ّ                              به اتّفاق عطارد ز فـرق خـود بـرجي   

 کند ياستفاده م ييبايا رمز زيد را همچون نماد يگر شاعران ستارة ناهيچون د يضيف
 عمر را او يشادمان هاي فرصت. باشد يدر پس پرده نهان است و ماه نشاط درگذر مکه 
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  ٤٠٦  قند پارسي

  :ماه نشاط مانند کرده است  به
  ١         کلف اسـت              ماه نشاط بي   که        ش کوش     به عي         سراسـت                       ناهيـد حسـن پـرده      که            پياله گير
از آنها را نامبر نموده  يچند ي        ّ            عنوان کل  اجرام آسمان  به طور کامل به گريمورد د

  :ندينما ياظهار م، شود ين مشاهده مياز زمکه  را يوجود اجرام سماو يمعنکه  است
  بر زمين تنها نه، کاين بر آسمان هم رفته است

  ٢لـر زحـبنگتري ـر مشـره و بـارد زهـر عطـب
         ز در کالم  ي ن  ،   ند ي                         آن را در علم نجوم قران گو   که    ي                     هم آمدن ستارگان آسمان   به       حادثة

                   قران سـعد عنـوان      ي        د را نوع ي                         هم آمدن آفتاب و ماه و ناه   به             گذاشته و او   ي ر ي   تأث   ي ض ي ف
   :        کرده است

ــد را                                 ز پـــــروردن آفتــــــاب دول  ــاه و ناهي ــده م ــي ش   ٣                                 قران
ش و نشاط همراه با يمچون رمز سعادت و عه يارة مشتريسکه  رسد يبه نظر م

ک وقت چند يدر  يگاهکه  جالب است. شتر استفاده شده استيب يضيزهره در شعر ف
که  برد يکار م  به يافادة معان يز برايد را نياز جمله ماه و خورشي، عنوان اجرام سماو

  :انگر آن استير بيت زيب
ــاه                           سعادت، چه زهره عيش سگال    به       مشتري    چه ــه م ــوير             ک ــاب در تن ــرف و آفت   ٤                              در ش

آن که  ياز رو. اند دا نمودهيخود را پ يشاعر جا يها ز در سرودهين يآسمان يها برج
انگر يهمزمان ب، آن طالع باشرافت بودهکه                مقر ر نموده است دنامة خود را خو برج طالع
  :بوده است يزمان والدت سخنور در طالع ماهکه  آن است

  ٥                                 چون حوت در شـناوري بحـر اخضـرم               طالع شـرف                       حوت است طالع من و زين 
              د ما مقر ر شده يم و جديشة قدياند در  يکنندة اقبال و سعادت انسان نيمعکه  اختر

ک غزل يدر ، از جمله. ن شده استيک بر اينزد يز افادة معانين يضيدر کالم ف، است
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  نظري به زندگي و آثار ابوالفيض فيضي  ٤٠٧

 مربوط يباورها يعن، ياختر يبنديپا يش شاعر با آن همه درجة بلند سخنوريخو
  :دينما يد ميها را تأک ستاره  به

               بنــد اختــرم                          بــا فکــرت بلنــد رصــد               ســنج طــارقم       ّ                بــا دقّــت خيــال درج
ــرم       سـر                    ام محدب افالک سر به        پيموده ــاه مقعـ ــادة چـ ــد اوفتـ   ١                                    هرچنـ
ي کين يدعا يضيبرج فگر با استفاده از دوازده ماه سال و دوازده يدر غزل د

ر چون جهان ورا با استفاده از صنعت شم صفت کند و دوازده يمخاطب خود م  به
س و لشکر افزون و ملک يد و عمر دراز و فلک مشاور و دولت جلي   ّ           مسخ ر و طالع سع

ن ين شعر با کاربرد اياکه  شود يها معلوم م ن صفتيده آمدن اياز چ. کند يآباد نامبر م  
  :ه استشاه اکبر سروده شده است و حکم دعا را کسب نمود يبرا، اصطالحات نجوم
              حـرف اخيـر                           چنان که نظم شود منتظم به                           دعاي تو ختم خـواهم کـرد             دگر سخن به

ــد آفتــاب منيــر                                                   هميشــه تــا کــه بــود ســال را دوازده مــاه ــه در دوازده بــرج آي                                                ک
ــي         دوازده ــه م ــواهم، ارچ ــم                              صــفتت خ                                          که اين دوازده ز اوصاف توست عشـر عشـير          دان

                                مشاور و دولت جليس و بخت مشـير     فلک           ّ                                جهان مسـخّر و طـالع سـعيد و عمـر دراز    
   !٢                                       قضا مطيع و قـدر يـاور و خـداي نصـير            آبـاد                                          خزانه وافـر و لشـکر فـزون و ملـک     

چنان . رسد ينظر م به د شاعران سست نظمياز اشعار شاعر موضوع تنق يدر بخش
 يو ناتکرار يرينظ يبي، فعت هنر شاعرر بهبارها در اشعار خود  يضيف، ميکه ذکر نمود

 از خود يشناس ک نوع قدريها  هين گونه افتخاريمراد او از ا. نموده استافتخار ش يخو
  :بود يخودشناس و

ــديمم                                      امــــروز نــــه شــــاعر حکــــيمم ــادث و قـــ ــدة حـــ                                      داننـــ
                 صد خـروش اسـت               خاموشي من به                                  هر موي ز مـن تمـام گـوش اسـت    
ــم را   ــم رقـ ــر زنـ ــازه و تـ ــا تـ                ام قلــــم را                           تــــا بــــاده کشــــيده                                          تـ

ــ                      ايــن شيشــه نهــاده ــاق              ر آن طــاق      ام ب ــيده دســت عشّ ــا نرس ــان ج                       ّ              ک
ــاني  ــراف معـ ــر کـــن                     اسـ   ٣                   مفلسـان خبـر کـن                  زين گـنج بـه                    ام نظـ
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  ٤٠٨  قند پارسي

ان بانگ ينما ه شاعريبلکه شاعر بر عل، از سر غرور نبوده،     ّ البت ه، ها يين خودستايا
او  يها پس نگاشته، سست خود را شعر پندارند يها شه و سرودهياند اگر آنها که  زد يم

ما ي، ضياشعار فاز ن قسمت يدر ا، ن خاطريا  به. نهاستيتر و بلندتر از همة افراتر و باال
گران دچار يد يها شاعر از نگاه خود و انتقاد از نگاشته يها با شناخت و معرفت سروده

ز يسخنور را ن يانتقاد يها شهياند و  ينة آنها افکار ادبيدر زم، شک يب که، مييآ يم
شتن يخو، خود بها داده يمقام شاعر  ي بهضين اشعار فيااز  يکيدر .               توان مقر ر نمود يم

زند و شعر را  يطمع نم به شعرا دست يمثل بعضکه  شمارد يم» دل شاعر توانگر«را 
ها را در  ين معنيهم شاعر ا اينجا. سازد يگران نمياز د ي ا هيدست آوردن عط  به واسطة

ن همت گم يدر آست«، »دهيهمت از خاک برکش«چون ي، برجستة شاعر يرهاينة تعبييآ
  :ن نموده استيگزيجا» دهيرهن دريطمع پ«، »شده

                               همــت از خــاک برکشــيدة مــن    دل                      ام، شــاعر تــوانگر         فيضــي
ــم  ــت گ ــتين هم ــته در آس   ١                             طمــع پيــرهن دريــدة مــن                                  گش

خونابة «بلکه ، ش را نه حرف ساده و سهليخو يها کالمش شاعر سروده ةدر ادام
دة يخاصة آفر يها يخداوند خود بر معنکه  دارد يبر آن مد يشمارد و تأک يم» دة دليچک

ت و يميبا صمکه  ن روستياز ا. نديآ يرون ميچگونه از خون دل بکه  او شاهد است
هوش اهل دل و دوستداران کالم که  گردد يباعث م، جاد شدهيصداقت کالم شاعر ا

 هاي ترکيبصورت   بهجلوة هنرورانة کالم شاعر  زين اينجا. ع را طبع خوشش ببرديبد
هوش دل «، ه از شعر و سخن باشديکناکه  »دهيخونابة چک«چون ي، ا شاعرانه
  :ن تجسم نموده استيو امثال ا» دهيد جلوة طبع شوخ«، »انيگ نظاره

ــن          نگـري       مـي    که               اين سواد سخن ــدة م ــة چکي ــت خوناب                                هس
                                معنــي خـــاص آفريـــدة مـــن        هسـت    که                    آفريننده شاهد است

ــا ــع شــوخ   ن                            بـــرده هـــوش دل نظارگيـ   ٢           ديــدة مــن                    جلــوة طب
شمار  به سرودن اشعار ياصل يها از واسطه يکيال را ين شعر خيگر ايت ديدر ب

که  دينما ير ميآن گونه تصو، ديآ يوجود م  به ن نوشتنيحکه  آورد و جنبش قلم را يم
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  نظري به زندگي و آثار ابوالفيض فيضي  ٤٠٩

 اينجا. کند يش حرکت ميپ يسو  به ال قرار دارد ويتنگ خ يها همان زمان در کوچه
 اليتنگ خ يها ده در کوچهي  ب ر کلک سرکه  ده استيهم آفر ييبايدوکس زشاعر پارا

که                  ام ا تنها قلم است، تواند برود ينم ييده جاي  ب ر ز سري   ً  اصال  چي، عني. ديآ يجنبش م  به
  :آورد يزبان نم  ي بهحرف، ده نشوديتا سرش بر

  ١            بريـدة مـن                   جنبش کلـک سـر                      هـاي تنـگ خيـال                بود در کوچه
بلندپرواز ي، عن، ينورد ش را آسمانيشه و عقل خوياند  در شعر خود يضيف
و  يو پست يکند و از سخت يخود با مردمان مختلف سخن م معاشرتاز ، دهيشمار
ر بهشت و يش آن را سير خويتعب  بهکه  کند ياد مياش در روزگاران  دهيد يها يبلند

ها تابع کالم گذشتگان  يکار خود را با آن همه تازه، نيدر برابر ا. داند يدوزخ و اعراف م
  :دينما يان اعتراف مينيشيسخن پ ازش پيروي به، دهينام

    ام                                   چنـد سـير عـالم انصـاف کــرده          يـک         نـورد                     بـا خـرد آسـمان        کـه              فيضي مـنم 
    ام                                      سـير بهشـت و دوزخ و اعـراف کــرده       ام                                          بــا گونــه گونــه مــردم عــالم نشســته
ــوده   ــالف ب ــابع اخ ــان مت ــم در زب ــال     ام                                        ه ــع اس هــم در ســخن تتب                           ــرده     ام          ف ک
  ٢  ام                    پردة دل صاف کـرده                 کاين باده را به                                 گر درد نيست در سخن من، عجب مدار

 اعتراض يدر کالمش نوع يضيف يها    ً             اصال  از خود ستودن، د شديتأککه  يطوربه 
 يکنند و در مقابل و يم يشعر و شاعر ي                 با کالم پ رنقص دعواکه  هست ييآنها  به

 ُ ُ       ت ن ک باده «را همچون  ين گونه شاعران مدعيا، ملهاز ج. نديگو يم ييناسزا يحرفها
ن ياز ا. آرد يحساب م  به مضمون شان را سست و کم شمارد و کالم يظرف م يب» فانيحر

 بينة غيکالمش از گنجکه  نداشته است يديهرگز خودش هم امکه  دارد يد ميرو تأک
  :رسد ياو م  به

ــي ــن        فيض ــه          ام م ــب       ک ــل فري ــدة عق ــن خمک                                  در اي
ــتم هم ــي            نيس ــان ب ــاده حريف ــک ب ــو تُنُ ــرف      ُ ُ                            چ        ظ

                                                        از خــود و همــت خــود ايــن قــدر اميــد نبــود      
ــرف    ــدم ط ــه بربن ــن هم ــب اي ــة غي ــه ز گنجين                                                      ک
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  ٤١٠  قند پارسي

                                                    نظـــم مـــن معنـــي رخشـــنده بـــدان ســـان دارد
                                                    کــــز ســــياهي بنويســــند و نمايــــد شــــنگرف

         ر اســت   ظــ          ز کوتــه ن     کــه                         دل نرنجــانم و دانــم 
                                                   گــــر شــــگرفي بنماينــــد ظريفــــان شــــگرف 

ــع مــــرا ت                              يــــز نيــــابي، هرچنــــد                          شــــعلة طبــ
ــرف   ــارد بــ ــدعيان بــ ــوز از نفــــس مــ                                                       در تمــ

                                             انديشـــة بـــد دهـــر ميســـر مکنـــاد              مـــن و 
       صـرف                    در همچو خسان گردد   که                حيف از آن وقت ف

       هسـت      کـه                                         گر سـخن گرمتـر افتـد، مکـنش عيـب     
ــرف   ــروي حـ ــره ابـ ــي گـ ــاني معنـ ــين پيشـ   ١                                                 چـ

وان يدر د، ندا جاد شدهيد شاعران سست نظم ايشتر بر تنقيبکه  اشعار هگوناين 
شعر  بهرا نسبت  يو يآنها افکار انتقاد يبررسکه  ددارن ياديز يها نمونه يضيف

ن گروه يش ايگر خويدر سرودة د يضيف، از جمله. بخشد يزمانان خود بازتاب م هم
را يز، ديآ يحالشان او را خنده م  بهکه  کند يعنوان م» اليخ سست نظم پست«شاعران را 

  :سازد يمقصر سخن را از کلوخ 
  ٢         چين ابيات                         که ساخت قصر سخن از کلوخ      خيال                              مراست خنده بر آن سست نظم پست

اه يتر از رنگ س رهيدلشان تکه  کند يدل عنوان م هين گونه سخنوران را سيا در ادامه
 يزنند و در نزد مردم دعو يخود حرف م يدل ش روشنيشه در ستاي      ام ا هم، است

  :دانند يشعر را نم ين عاديوانحال آن که ق، کنند يم يسخندان
                                دلـش تيـره تـر بـود ز دوات         کـه       دلي     سيه                                           به وصـف روشـني طبـع خـود قلـم رانـد      
ــد دعــوي ســخنداني     »٣    حيات «       را به  »     رباط «                  کسي که قافيه سازد                                           بــه پــيش خلــق کن

 دهد هاي شعري بشارت مي اين نکته شاعر از آگاهي کامل خود از تمام قاعده        ّ    با تذک ر به
  .باشد يژه ميت وي   اهم  يز داراي    ً             کامال  در نقد شعر ن يضيشة فياند ن يگر ايد يو از سو
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  نظري به زندگي و آثار ابوالفيض فيضي  ٤١١

که  دارد يد ميکند و تأک ين گونه شاعران قاطعانه انتقاد ميگر از ايدر مورد د يضيف
هرچه  يشرم ين بين ندارند و از سر چنيا و تمکي   ً  اصال  حکه  دميشاعران زمان را د

  :گران باشديجموع سخنان آنان تکرار کالم دحال آن که م، پندارد يد شعر ميگو يم
                                    نه در ايشـان حيـا و نـي تمکـين                                        شــــاعران زمانــــه را ديــــدم  
ــد  ــد و هرچــه فرماين ــمين                                       هرچــه گوين ــا تض ــد، ي ــوارد کنن ــا ت   ١                                    ي

و معرفت آن از خود دشوار است اما سخنداني  ينگفت سخنگويد که  مي يضيف
  :ستتر ا سخت

ــعرداني  ــتّهم در شـــــ ــه داري           ّ                            اال، اي مـــــ                               راحتــي بــا صــد عقوبــت              ک
  ٢                                     ســخنداني بــود بــا صــد صــعوبت                                    سخن گفتن ز خود هرچند صعب اسـت 

شعر که  دارد يکند و اظهار م ي           ل را مقر ر ميسخنور و سخن اص يها لتيفض در ادامه
  :بوست را از رطوبت بشناسديدر شعر که  تواند يرا آن کس معرفت کرده م

  ٣                 ناســد از رطوبــت            يبوســت را ش                                مزاج شعر داند آن کـه در شـعر  
سالست و ،       مهم  آن يژگيسخن را در دو و يها لتين فضيشاعر بهتر، ن روياز ا

  :سازد ي                          ر خود شاعر عذوبت آن مقر ر ميتعب  به و ينيريو ش يروان
ــذوبت         آن را     کـه                        سخن آن است در معنـي  ــر ع ــد و ديگ ــت باي   ٤                                سالس

 يو در سبک هندن يها از مبتکران روش يکيندة طرز تازه و يهمچون نما يضيف
ن يهمانا بهتر، ن دارديشيشاعران پ  بهکه  ي                     ام ا او با اعتقاد تمام، شده است پذيرفته
  .ده استيبخش را ادامه يات فارسيادب يها   ّ سن ت

انديشه                                                        هاي فيضي از شاعران پيشين در نوبت او ل بازگوي حقيقت اين  استقباليه
سخن  يناعتقاد و اخالص از شاعران پيش در کنار اين، خود شاعر بارها با. روند شمار مي  به
ثبوت   هايش اين مطلب را به    ّ                             تذک ر نام و وجه ارادت وي در سرودهکه  ه استگفت
 خواهي اگر ميکه  دارد مقام هنري ابوالفرج روني تأکيد مي  بهاز جمله، با اعتراف . رسانند مي

                                                   
 .۱۶۴ص  فيضي، ديوان، مطبع افتخار  .١

 .۱۶۷-۱۶۶، ص همان  .٢

 .همان  .٣

 .همان  .٤



  ٤١٢  قند پارسي

  :توان گرفت از شعر ذوقي بگيري، پس، آن را تنها از کالم ابوالفرج روني ميکه 
ــعر ابـــوالفرج گـــرفت                          تـوان گرفـت از شـعر      که       ذوقي   ١م                               از شـ

، زبان هند يات فارسيآور ادب شاعران نام يعرفان يها شهياند در مقام شعر و  يضيف
  :برد يش نام ميقت خوير طريعنوان پ به را ير خسرو و حسن دهلويام

  ٢                           روح فياض و خسرو و حسن اسـت                                        وگــر از پيـــر مـــن نظـــر جـــويي 
ن ي   الد  ديمعتبر جهان عرفان فر يها تياز شخص يکين شبه قارة هند يرزمدر س
ن مقام و يا. ار استي ز شهرتيعارفانه ن يها با سرودهکه  رود يحساب م به شکرگنج
در که  ن جاستياز هم. رون نمانده استيز بين يضيت معتبر از نظر فين شخصيمنزلت ا

  :ذکر مقام او با ارادت تمام فرموده است
       انـد                           صد رنج سـفر پـي بـرده                 در مقام او به                         الدين شکرگنج، آن که خلق            رباني فريد     قطب

     اند                    صد خون جگر پي برده              در حريم دل به            ارباب نياز  ه                         قطع راه عشق آسان نيست، ک
       انـد                           با شمع نظـر پـي بـرده      که        نداري     تا نپ       انـد           افکنـده       خاک                        در بيابان طلب دل را به

  ٣     انـد                     آن گنج شکر پي برده                  گويي اينها هم به               گــرد مرقــدش                            طوطيــان ديــديم در پــرواز 
گر يحافظ و د يعرفان يها شهياند از  يرويپ يضياز اشعار عارفانة ف يدر قسمت

 يها سروده به ها هياستقبال ي        ّرسد و حت  يمشاهده م بهات فارسي يسخنوران معروف ادب
موجود  يغزل يضيکالم ف انيدر م، از جمله. قلم آورده است به بيالغ ن شاعر لسانيا

  :هين وزن و قافياست بد
                                           رخصــت ديـــدن آيينــة ذاتـــم دادنـــد                           صد پردة حيـرت وآن گـه                ديده بستند به
ــه                          ره عشق بگوينـد، متـرس             خطري گر به ــل ب     ک ــد         هاله ــاتم دادن ــد و نب   ٤                           نمودن

آن مضمون برجستة عرفاني را کسب کرده است و اين که  از محتواي غزل هويداست
که  آن در استقبال از وزن قافية غزل معروف عرفاني حافظکه  کمت نيستح نکته هم بي

  :اصطالح عرشي اوست، سروده شده و مطلعش اين است هاي به در شمار غزل

                                                   
 .ب ۱۳های شرقی کتابخانه دولت برلين، ص  نويس ، ذخيره شعبه دست۱۳۹۴فيضي، ديوان، نسخه شماره   .١

 .ب ۱۱، ص همان  .٢

 .۱۶۶، ص مطبع افتخارفيضي، ديوان،   .٣

 .۳۴۷-۳۴۶ارشد، ص . د.فيضي، ديوان، ا  .٤



  نظري به زندگي و آثار ابوالفيض فيضي  ٤١٣

  ١                                   واندر آن ظلمت شب آب حيـاتم دادنـد                      ّ               دوش، وقت سحر از غصّه نجاتم دادنـد 
  :از شعر حافظ منشأ گرفته است يضيت فير مضمون بيت زيدر ب
        شـــود                        کنـــيم مکــرر نمـــي                 تکــرار مـــي                               ست، حرف عشق که هرچند بر زبان      حرفي

ن ياز ا ي  ّکل  ي بهضيسخن ف يمعنکه  سازد ين نکته را روشن ميت حافظ ايمطالعة ب
  :ب سرچشمه گرفته استيالغ مطلب لسان

  ٢                      شـنوم، نـامکرر اسـت       مي   که             کز هر زبان       ّ                           يک قصّه بيش نيست غم عشق و اين عجب
 داستيهو يروشن ، بهمدح شاه اکبر سروده شده است  بهکه  يلک غزياز ، از جمله

  :سروده است يرازيآن را شاعر در استقبال از غزل حافظ شکه 
ــي ــه مــي          م ــي نال ــم ز پ ــالم و دل      رود                                            ويــن نــيم جــان مانــده ز دنبالــه مــي      رود                                       ن

ــره  ــار قط ــر به ــي                      اب ــان م ــي              زن ــد، ول      رود                             شـو نـه داغ دل اللـه مـي             زين شست               رس
ــوهري، ز  ــد               اي ج ــب ببن ــاقوت ل ــة ي ــي      ّ                        حقّ ــياله م ــوهر س ــخن ز ج ــا س      رود                                       کانج

     رود                                       کـز يـک نگــاه طاعـت صدسـاله مــي                                            وه، چون کـنم ز چشـم ماليـک فريـب او    
ــي                  نالم از فـراق        چو مي   که                  اي واي، چون زيم ــه م ــه پرکال ــم دو س ــه از دل ــا نال      رود                                              ب

    ود ر                          روم ز پــيش، نالــه مــي                 گــر مــن نمــي                              ن ز موکــب آن شهســوار حســن ا         دورم بــد
  ٣   رود               بنگالـه مـي                           گجرات فـتح کـرده، بـه          شـاه      کـه      دم                   گردش آر قدح دم به         فيضي به

  :شود ير شروع ميت زيبا بکه  است يرازين غزل در استقبال آن غزل از حافظ شيا
  ٤   رود                                    وين بحـث بـا ثالثـة غسـاله مـي          رود                                ساقي، حديث سرو گل و اللـه مـي  

گجرات فتح «، داده وة حافظ را ادامهيهمان ش يا گونه  به ت مقطعيدر ب يضيف ي  ّحت 
ن قند يز«: ن استيمصرع حافظ چن يصورت اصلکه  ديگو يم» رود يبنگاله م  به کرده
  .»رود يبنگاله م بهکه  يپارس

نموده است و  يرويز پيگر حافظ نياز چند غزل د يضيگر فيدر چند مورد د
  :  ً            حا  اشارت نمودهيب صريالغ استقبالش از کالم لسان  به

                                                   
 .١٠٨ ص، کليات حافظ  .١

 .٢٧، ص همان  .٢

 .۷۴، ص مطبع افتخارفيضي، ديوان،   .٣

 .١٣٣، ص همان  .٤



  ٤١٤  قند پارسي

ــا                                مي خواهي، بگو، فيضـي، مـدام      جام  ــافظ ايه ــاقي، ادر                       همچــو ح الس             ١!   
اصل آن که  حافظ هم هست خواجه  وان ي          مصرع او ل د  به در مصرع دوم اشارت

  .»        ً         ادر کأسا  و ناولهاي،        هاالس اقيا اياال «: ل استيگونة ذ به صورت کاملش، بوده يعرب
از . گذاشته است ييرهايز تأثيش نيشاعران پساوند خو  ي بهضيف يريپذ ريدر برابر تأث

  :ل موجود استيمطلع ذ  ي بهغزل يزيوان صائب تبريدر د، جمله
ــان نمانــد     ــر در جه ــد اث ــت بلن   ٢                                    يک سرو در سراسر اين بوسـتان نمانـد                                               از هم

که  سروده شده است يضيف هاي غزلاز  يکي يروين غزل در پياکه  رسد يبه نظر م
  :ل را داراستيمطلع ذ
ــد              دل نمانـد            جز افسرده   به         در جهان   که       دردا ــدل نمان ــت معت ــه را حرک ــبض زمان   ٣                                         ن

  :شود فيضي غزلي دارد که چنين آغاز می
ــا خبــر از دور فلــک                                        گردش چرخ همين گردش جام اسـت اينجـا                                              نيســت در انجمــن م

                          يک جرعه تمام است اينجـا                کار صد خضر به                                 که سرچشمة حيوان طلبي در ظلمـات     اي
  ٤                            کونين دو گـام اسـت اينجـا      که            گام بردار        پرســي      مــي                             کــه از باديــة عشــق خبــر    اي

و کمال  يضيات فيان ابيدر م .دسراي يمدر استقبال از آن چنين ن يچن يکمال خجند
  :گردد ياحساس م يز قرابتين ياز نظر معن

         اينجـا                                       اين چه مجلس، چه بهشت، اين چه مقام است 
ــر  ــا         عم ــت اينج ــام اس ــب ج ــاقي، ل ــاقي، رخ س                                                 ب

ــي، ــز ه          دولت ــت        ک ــن در نگذش ــت، از اي ــه بگذش                                      م
   …                                         ، کز همـه بگريخـت، حـرام اسـت اينجـا     ي    شادي

ــال     ني ــف نع ــه و ص ــيش گ ــا پ ــس م ــت در مجل                                                  س
ــا  ــد کـــدام اســـت اينجـ ــاه و درويـــش نداننـ   ٥                                                    شـ

  :تيبا بکه  يغزل معروف اقبال الهور، نيهمچن
                                                   

 .۳۹۹ارشد، ص . د.فيضي، ديوان، ا  .١

 .٤٢٠صائب، منتخبات، ص   .٢

 .۶۶، ص مطبع افتخارفيضي، ديوان،   .٣

 .۷، ص همان  .٤

 .٧ص ، ١ديوان، ج کمال خجندي،   .٥



  نظري به زندگي و آثار ابوالفيض فيضي  ٤١٥

                    نظـري پيـدا شـد                        حسن لرزيد که صـاحب                                        نعره زد عشق که خونين جگري پيـدا شـد  
  :سروده شده است يضين غزل فيدر استقبال ا، شود يمشروع 

ــدا شــد                         روز دگــري پيــدا شــد     کــه                  دهــر را مــژده                                           کــه ز خورشــيد ســحرخيزتري پي
                                           کــه در آفــاق مبــارک ســحري پيــدا شــد                                             خفتــه بختــان شــب تفرقــه بيــدار شــدند 
ــانگردي او  ــب و روز جه ــد ش ــمان دي                     سـفري پيـدا شـد                          گفت خورشيد مـرا هـم                                           آس

                    نظـري پيـدا شـد         صاحب   که      شاي      چشم بگ         خـواهي                     اقبـال نظـر مـي               که از نيروي     اي
                 وري پيـدا شـد                        همچو خورشيد عجب ديده                                  نيست يک ذره ز خورشيد ضميرش پنهان

ــد بــه   ــان ره تقلي ــرت بودنــد                            گمره   ١                                           شکر، کـاين قافلـه را راهبـري پيـدا شـد                      حي
شتة با استقبال از کالم شاعران گذ يضيفکه  گردد يها روشن م ين بررسياز ا

ش يپ، و غيره يرازيو حافظ ش يابوالفرج روني، ر خسرو و حسن دهلويش چون اميخو
بازتاب  يات فارسيشگامان ادبيپ به صداقت و اخالص و ارادتش را نسبت، از همه
نو سبک زمان  يها دهيپد زشيات گذشته را با آميادب يها     ّ ن سن تين بهتريبرابر ا، دهيبخش

 اش باعث هاي هنري            ّ                     ين، نفوذ جذ ابيت کالم شاعر و پديدهدر کنار ا. خود دوام داده است
  .ندياستقبال نما يو يها شهياند                       با کمال محب ت از شعر و  يسخنوران بعدکه  اند شده

در اشعار فيضي فياضي هم از ديدگاه سبک و روش و طرز بيان و هم از ديدگاه محتوا 
هاي پربار  انديشه قام هنري و م  همگي بهکه  رسند مشاهده مي  هايي به           ّ    تازگي و جذ ابيت
نماية شعر  درو  بيشتر بهکه  دهد تحقيق و بررسي اشعار شاعر امکان مي. شاعر اشارت دارند

هاي عرفاني و نظرات  انديشه هاي فيضي وارد گرديده، هنر شاعري، سرچشمة  انديشه و 
  .رده شودزبان هند معرفي ک شناسيم، تا مقام او در ادبيات فارسيبعارفانة شاعر را 
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تاريخ ادب فارسي در هند، انتشارات دبيرخانة شوراي گسترش  نگاهي بهسبحاني، توفيق،  .٢٤

  .١٣٧٧زبان و ادبيات فارسي، تهران، 
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  .١٨٩٠-١٨٨٨                        ّ   انجمن آسيايي بنگال، کلکت ه، 
                                            و ادبيات ايران، ترجمة سيد محم د تقي فخر داعي شبلي نعماني، شعرالعجم يا تاريخ شعرا  .٢٦

  .١٣٦٨گيالني، تهران، 
  .١٩٦٨                        اهتمام محم د باقر، الهور،   الغرايب، به شيخ علي خان هاشمي سنديلوي، مخزن .٢٧
  .تاجيکستان ،شير علي، دوشنبه. احراري، ل.                   ّ     صائب، منتخبات، مرت بان ظ .٢٨
  .١٣٥٥هنگ ايران، تهران، بنياد فر ،گويان هند و سند صدورنگاني، هرومل، پارسي .٢٩
  .١٣٧٣، تهران، ٢و  ١، بخش ٥اهللا، تاريخ ادبيات در ايران، چاپ هفتم، ج  صفا، ذبيح .٣٠
  .١٩٦٦، الهور، )کتابخانة عمومي الهور(                                        عب اسي، منظور احسن، فهرست مخطوطات فارسيه  .٣١
  .١٩٦٧                                                  عبدالر شيد، سرهنگ خواجه، تذکرة شعراي پنجاب، کراچي،  .٣٢
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  .١٣٧١                                                                       ه، سعيد، ادبيات فارسي در ميان هندوان، ترجمة سعيد محم د اسلم خان، تهران،   عبداهللا .٣٤
  .١٩٧٧  ّ                                  عف اراف ع، محم د اقبال، دوشنبه، دانش،  .٣٥
، نور ١٧-١٦زبان کشمير در عصرهاي        ّ                       ع، تشک ل و انکشاف ادبيات فارسي.  ّ       عف اراوا ض .٣٦

  .٢٠٠١د، معرفت، خجن
  .٨٧-١٨٧٧                           ّ   آيين اکبري، در سه جلد، کلکت ه، .   ّ                 عل امي، شيخ ابوالفضل .٣٧
  .١٨٧٧      ّ   ، کلکت ه، ٣-١  ّ                               عل امي، شيخ ابوالفضل، اکبرنامه، ج  .٣٨
، ٣علي مردانف امريزدان، فيضي دکني، اينتسيکالپيدية ادبيات و صنعت تاجيک، ج  .٣٩

  .٢٠٠٤دوشنبه 
  .١٩٥٠، پتنه، )ه زبان اردوب(علي ندوي، سيد رياست، عهد اسالمي کا هندوستان  .٤٠
) متن علمي و انتقادي و تدقيقات(                  ّ               سرسخن، ابوالفضل عل امي، عيار دانش . مردانف ا علي .٤١

  .١٩٨٨مردانف، دوشنبه، دانش،  گر متن و مؤلف تدقيقات امريزدان علي تهيه
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، دوشنبه، ٢٠و عصر  ١٩  ّ                                                     غف اراف ع، نظم فارسي زبان هند و پاکستان در نيمة دوم عصر  .٤٢
  .١٩٧٥دانش، 

هاي  مسئله                                              الد ين محم د اکبر و رواج مکتب ترجمه در عهد او ـ ع، جالل.غفاراوا ض .٤٣
  .٢٠١١نام رحيم جليل، خجند،  نشريات دولتي بهـ  شناسي و روابط ادبي هند

کوشش غالم رضا                                                           غالم رضا طباطبايي مجد، مقد مه، ابوالفضل مبارک، اکبرنامه، به .٤٤
  .١٣٧٢، تهران، ١طباطبايي مجد، ج

اهتمام احمد  م بهانه، تصحيح و تنقيح و تکميل تراج     ّ                   ّ       خرالز ماني قزويني، عبدالن بي، ميخف .٤٥
  .١٣٦٧گلچين معاني، تهران، 

                           الس الطين، تصحيح و تحشية سيد  ضة                                        فخري، سلطان محم د ابن محم د اميري هروي، رو .٤٦
  .١٩٦٨آباد،                    الد ين راشدي، حيدر حسام

سرپرستي حسن انوشه، وزارت فرهنگ  اره، بهفيضي دکني، دانشنامة ادب فارسي در شبه ق .٤٧
  .١٣٧٠و ارشاد اسالمي، تهران، 

                                   با مقابله و مقد مة حسين آهي، تهران، . ارشد.د.فيضي، ديوان، با تصحيح و تحقيق ا .٤٨
  .١٣٦٢انتشارات فروغي، 

  .فيضي، ديوان، مطبعة افتخار دهلي، بدون سال نشر .٤٩
  هاي شرقي کتابخانة دولتي شهر برلين يس، ذخيرة شعبة دستنو١٣٩٤فيضي، ديوان، نسخة رقم  .٥٠
  .١٩٣٠کشور، لکهنو،  فيضي، عالمه ابولفيض، نل و دمن فارسي، نول .٥١
هاي شرقي کتابخانة  ، ذخيرة شعبة دستنويس١٣٩٥ شمارهفيضي، نل و دمن فارسي، نسخة  .٥٢

  .دولتي شهر برلين
  .١٣٣٦ي، ئاالفکار، بمب                         اهللا گوپامويي، محم د، نتايج قدرت .٥٣
             ّ                                                 انعکاس صلح کل  و دين الهي در ايجاديات فيضي، هندوستان و پاکستان  قناعت اف م، .٥٤

  .١٩٨٧، دوشنبه، دانش، )هاي تاريخ و فيلولوژي بعضي مسئله(
کتابخانه (گره  قيصر امروهوي، سيد محمود حسن، فهرست مخطوطات ذخيرة شيفته، علي .٥٥

  .١٩٨٢گره،  ، علي)گره ي عليمسالاموالنا آزاد دانشگاه 
  .١٣٢٧پور، تبريز،                                   الخواص، ترجمة دکتر عبدالر سول خيام دقي، مجمعکتابدار، صا .٥٦
  .١٩٨٥، دوشنبه، دانش، ١٦ادبيات تاجيک در عصر . کريم اف ع .٥٧
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                           زاده، نظيره قه اراوا، سعداهللا  کوشش شريف جان حسين  جلد، به ٢کمال خجندي، ديوان،  .٥٨
  .١٩٨٣اسداهللا اف، دوشنبه، 

  .١٣٢٦ي، ئالخيال، بمب لي خان، مرآتعلودي، شير .٥٩
  .١٣٦٩معاني، احمد گلچين، کاروان هند، مشهد،  .٦٠
  .١٣٨٢هاي فارسي، تهران،  فهرستوارة کتاب. منزوي، احمد .٦١
  .١٩٦٤گره،                                  ندوي، عبدالس الم، اقبال کامل، اعظم .٦٢
هاي شرقي کتابخانة  ، ذخيرة شعبة دستنويس٣٣٢   ّ           الش عرا، شماره  واله داغستاني، رياض .٦٣

  .دولتي شهر برلين
فروشي  کوشش مهرعلي کورگاني، کتاب العارفين، به رياض. خان ليهدايت، رضاق .٦٤

  .١٣٤٤محمودي، تهران، 
 .١٨٧٣ي، ئ، بمب١                                             هندوشاه، محم د قاسم استرآبادي، تاريخ فرشته، ج  .٦٥
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