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 .1مقدمه و طرح مسئله

مال عبدالرزاق الهیجی ،متخلص به فیّاض (متوفی  ۱۵۵۱ه .ق) یکی از متکلمان بزرگ
شیعه و از شاعران مطرح عصر صفوی است .گرچه او نویسندۀ آثار کالمـی و فلسـفی
مهمی همهون شوارقااللهام و گوهرمراد است ،بر بسـیاری از آثـار عرفـانی همهـون
فصو ،الحکم و آثار «عرفانیـادبی» همهون گلشن راز حاشیه زده است .عـالوه بـر
اینها او آثاری ادبی همهون ساقینامه و مثنوی سام و بهرام را به رشتۀ تحریر درآورده
است .اینها ،در کنار زلیات و قصیدههایی که در دیوان او گـرد آمدهانـد ،شخصـیتی
چندوجهی از او به نمایش میگذارد.
بسیاری از اندیشمندانی که امروزه فقـط بـه مثابـه شخصـیتهای فلسـفی مطـرح
هستند ،بسته به روح زمان خود وجوه دیگری از شخصیت خویش را پرورش دادهانـد
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که پژوهش آنها میتواند سویههای دیگری از اندیشۀ ایشان را روشن کنـد .در عصـر
صفوی به دالیل بسیاری از جمله برقراری امنیت عمومی ،ادبیات منظوم بـه الیـههـا و
اقشار مختلف جامعه سرایت کرد .از همین رو ،از اصناف مختلـف آن دوران همهـون
قصابان ،توپهیان ،مردهشورها ،سیرابپزها و دیگر سطوح پایین جامعه نیـز مجموعـۀ
اشعاری باقی ماندهاست .گفتهاند که بسیاری از قهوهخانـههـا مجمـع شـاعران بـود ،و
بسیاری از مردم عادی کتابههای داشتند که آن را در همین محافل به شاعران میدادنـد
تا چیزی به یادگار برایشان بنویسند (خاتمی ۱۰ :۱۵۹۷ ،و فتوحی.)۱۱-۱۷ :۱۵۱۷ ،
چنین وضعیتی اثر خود را بر فیلسوفان و حکیمان این دوره نیز برجا گذاشت .پس
شاهدیم که از فیلسوفانی همهون مالصدرای شیرازی ،میرفندرسـکی ،شـیخ بهـایی و
دیگران مجموعۀ اشعاری باقی مانده است .اما در میان تمام فیلسـوفان آن دوران ،هـیچ
یک به اندازۀ فیاض الهیجی از نظر ادبی شهرت ندارد .دیوان اوـ جدای از ساقینامه و

مثنوی سام و بهرام ـ شامل دوازده هزار بیت زل ،قصیده ،رباعی و مثنوی اسـت .ایـن
حجم از اشعار ،از نظر کمی حتی از افرادی همهون طالب آملی که شاعری ،هنر اصلی
ایشان بوده نیز بیشتر است .این خود نشان میدهد که اشعار او بسـتری مناسـب بـرای
بررسی اندیشۀ او خواهد بود.
در برخورد با چنین شخصیتهایی در تاریخ فلسفه و ادبیات ،ایـن پرسـش پـیش
می آید که فلسفه و ادبیات در تالقی با یکدیگر چه تأثیر و تأثری خواهنـد داشـت .آیـا
«شاعر حکیم» حیثتی جدای از شاعری و حکمت است؟ آیا صـورت شـاعرانۀ کـالم،
چنان قدرتی دارد که بتواند معانی فلسفی را به مسیری متفـاوت از آنهـه در آثـار یـر
بررسی این سواالت از حوصلۀ قالب این نوشتار بیرون است .پس آنها را به مثابه
ایدۀ انتظامبخش ،ناظر بر پـژوهش خـود قـرار مـیدهیم و ذیـل آن سـوالی جزئیتـر
میپرسیم« :در اشعار دیوان فیاض الهیجی ،صورت ادبی و محتوای حکمی چه تأثیری
بر یکدیگر دارند؟» .در بخش بعـدی ،در خـالل توضـیح روش بحـث ،ایـن سـوال و
نسبتش با ایدۀ ناظر را روشن میسازیم.
 .2پیشداشتهای روشی

در موردپژوهی ( ،)Case Studyپژوهش یک گروه و یا یک فرد از موضوعات ،بر اساس
شواهد استقراییاست .در این روش ،پاسـخ بـه پرسـش اساسـی از طریـق اسـتقراء و
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هنری آشکار میشود هدایت کند؟

جمعآوری دادهها صورت میگیرد و پاسخ نهایی بر اساس تفسیر دادهها در مـدلی کـه
پژوهشگر ترسیم کرده است روشن میگردد نه بـر اسـاس تحمیـل پیشفرضهـا بـر
دادهها (.)Gillham: 2000: 1-2
این نکته ،رابطۀ ایدۀ ناظر این پژوهش را با پرسش فعلی آن مشـخص میکنـد .در
واقع این مقاله ،از پیش این را فرض نمیگیرد که «تالقی شعر و حکمت حیثیتـی تـازه
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میآفریند» تا بخواهد مورد پژوهشیاش یعنی دیوان فیاض الهیجی را ذیل آن بررسـی
کند؛ بلکه فقط به دنبال این است که تاثیر و تاثر صورت ادبـی و معنـای حکمـی را در
دیوان فیاض بررسی کند .حال اگر تحقق این تاثیر و تأثر را نشان دهد ،فقط یک شاهد
برای پاسخ مثبت به ایدۀ ناظر فراهم کرده است و توانی بیش از این ندارد.
پس بررسی موردی دیوان فیاض ،از جهت تالقی ادبیات و فلسفه در متن آن حائز
اهمیت است .تا کنون ،تحقیقاتی که دربارۀ وجوه محتوایی اشعار شاعران سبک هندی
بیان شده است ،بر اساس این نگاه بوده که در دوران سلطۀ این سبک اقشار پاییندست
جامعه به شاعری پرداختهاند .از نظر محققان این حوزه ،از آنجا که طبقات پایین جامعه
دل در گرو واقعیت عینی و ملموس دارند ،اشعار این دوره را نمیتـوان در زمـرۀ هنـر
حقیقت جو و معنوی برشمرد( .فتوحی )۱۱ :۱۵۱۷ ،اگر این پیشفرض روشی رایج بـه
مثابه کالنروایتی از ادبیات سـبک هنـدی قلمـداد شـود ،میتوانـد باعـث سـوگیری
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تحقیقات گردد و محقق را از شناخت وجوه حکمی هنر آن دوران باز دارد .یک تحقیق
موردپژوهانه به دنبال بررسی این حقیقت است که آیا مـورد پژوهشـی خـا ،خـود،
میتواند با کالنروایت موجود همنوا باشد یا این که مورد نقضی است بـر آن روایـت
کلی .در این روش ،پژوهشگر بایستی روشن کند که در ادبیات بحث ،بنیادی مفهـومی
برای مطالعۀ مورد بنا کند ،بر اساس آن اهمیت پرسشش را روشن نماید ،به جمعآوری
داده ها بپردازد و در نهایت بر اساس تحقیقات دیگر پژوهشگران روشن سازد که مـدل
پیشنهادی او چطور دادههای اطالعاتی را به سوی پاسخ سوال مقالـه هـدایت میکننـد
()Hancock & Algozzine, 2006: 26
با این مقدمات روشی ،روشن میشود که هدف این پژوهش بررسـی ایـن مسـئله
است که معنای سخن فیاض ـ یعنی محتوای حکمی عرفانی و اخالقی او ـ چگونه در
نسبت با فرم اشعارش در تأثیر و تأثر متقابل بودهاند .آیا اشعار او در سطح حسی بـاقی

میمانند یا تفکر عقالنی او در شعرش رخنه میکند؟ آیا تاثیر میان محتـوای فکـری و
صورت ادبی اشعار او یکسویه است یا این دو بر یکدیگر تاثیری متقابـل دارنـد .بنـابر
این ،در این تحقیق فقط آن مواردی از محتوای اشعار او را ذکـر خـواهیم کـرد کـه در
راستای پاسخ به این مسائل باشند و به هیچ وجه به دنبال بازنمایی نظـام اندیشـۀ او در
دیوان اشعارش نیستیم.
در این مقاله به طور کلی از دو جهت به بررسی نسبت میـان صـورت و محتـوای
اشعار فیاض میپردازیم .ابتدا تاثیر و تأثر میان محتوای فکـری او و موسـیقی درونـی
اشعارش را بررسی میکنیم و سپس همین مسئله را در موسیقی بیرونی اشـعارش پـی
مجالی بسیار وسیعتر از این نوشتار است ،به مهمترین جنبههای این دو بخـش ،یعنـی
موسیقی معنوی و نسبت اوزان به محتوا بسنده میکنیم .تعریف هر یک از ایـن مـوارد
در بخشهای مورد نظر خود به تفصیل بیان خواهند شد.
 .3تناسب موسیقی درونی و محتوا اشعار فی ّاض

موسیقی درونی شعر ،گاهی از آن جهت مورد بررسی است که واژگان در نسـبتی کـه
میانهی ابیات با هم برقرار میکنند چگونه ریتم و آهنگی میآفرینند؛ و گاهی از جهـت
ترتیبی است که یک یا چند بیت در ارائهی معانی و تصاویر ایجاد میکنند .بخـش اول
را موسیقی لفظی و بخش دوم را موسیقی معنوی مینامند .به نظر استاد شفیعی کدکنی
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میگیریم؛ اما از آنجا که بررسی تمام جنبههای این دو نوع از موسـیقی خـود نیازمنـد

بهتر است برای موسیقی شعر تعریفی ارائه دهیم که بتواند هر نوع از «نظـم»« ،نظـام» و
«نسبت متقارنی» که در شعر موجود است را شامل شود و تنها بررسی تنـاظر و تقـارن
اصوات را در بر نگیرد .در این نگاه گسترده ،امور ذهنی ،تـداعیها و تصـاویر نیـز بـه
جهت برخـورداری از نظـامی کـه در مـتن اشـعار پیـدا میکننـد میتواننـد از جهـت
موسیقیایی بررسی شوند .امری که ما آن را موسیقی معنوی مینامیم( .شفیعی کـدکنی،
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 )۱۷۱-۱۷۰ :۱۵۵۷پس در این گونه از تحلیل موسیقی اشعار بایستی به آرایههای ادبی
و دایرۀ واژگان اشعار توجه کرد تا ترفندهای ادبیای کـه در القـای پیـام شـاعر مـوثر
بودهاند را بهتر تشخیص داد .از سوی دیگر بررسی موسیقی درونی اشعار یک متفکر ـ
یعنی در پی هم آیی واژگانی که از نظر لفظی و معنوی در تناسب با یکدیگر قرار دارند
ـ به ما نشان میدهد که آیا میان زمینۀ فکری او و صورت نهایی اشعارش تأثیر و تأثری
وجود داشته یا نه .در این بخش ابتدا به سراغ قصیدههای فیاض الهیجی میرویم و در
مرحلۀ بعد ابعاد فکری زلهای او را بررسی میکنیم.
 .3-1محتوای كالمی و فلسفی در صورت قصیده

به طو ر کلی قصیدههای فیاض نمایانگر اندیشههای کالمی او هستند .اگرچـه فیـاض
الهیجی شاگرد بالفصل صدرای شیرازی است؛ اما به طور کلی میتوان گفت دیـدگاه
فلسفۀ مشاء همهنان بر فلسفۀ او لبه دارد .از همین رو کتاب شوارق االلهام او سراسر
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ال برخی بحث او دربارۀ کیفیـت علـم الهـی را یکـی از
متأثر از فلسفۀ بوعلی است .مث ا
روشنترین شروح بر دیدگاه ابنسینا در این مسئله دانستهاند( .عطایی نظـری:۱۵۷۵ ،
 )۱۱۵برای کسب فهم کاملی از دیدگاههای فلسفی و کالمی فیاض الهیجی بایستی به
دو کتاب اصلی او در این زمینه ،یعنی «حاشیه بر شرح تجرید االعتقاد» و «گوهر مـراد»
رجوع کرد؛ اما با بررسی اشعار دیوانش نیز میتـوان سـویههایی از نظـام فکـری او را
مشاهده کرد .این سویههای فلسفی باعث شکل گرفتن نـوعی زبـان خـا ،در شـعر
فیاض گشته که به شکلهای گوناگونی ظاهر میشود.
گاهی دانشمندان و حکما برای آموزش بهتر محتـوای علمـی کـالم خـود از شـعر
استفاده میکنند .از این رو نگاه ایشان به شعر فقط به مثابه قالبی است که آن محتـوا را
در بر میگیرد و لزوماا تأثیر و تأثری میان صورت و محتـوا رخ نمیدهـد .ایـن همـان
محملی است که باعث خلق ادبیات تعلیمی میشود ،یعنی ادبیاتی که فقـط رهگـذر و

ابزاری برای رساندن محتوای کالم است .اما بررسی اشعار فیاض نشان میدهد کـه او
صورت شاعرانه را نه فقط برای صرف آموزش فلسـفه و یـا کـالم؛ بلکـه در راسـتای
پرورش بیش از پیش مضمون و درونمایۀ آن شعر به کار گرفته است .از سـوی دیگـر
همین دانش فلسفی رهگذری شده تـا بـه نـای موسـیقی درونـی اشـعار بیافزایـد و
آرایههایی تازه بیافریند .برای مثال اگر بیت زیر را به تنهایی مد نظر قرار دهیم بـه نظـر
میرسد که صرفاا در پی بیان مسئلۀ تمـایز صـورت و مـادۀ اولـی (هیـولی) و برتـری
صورت بر ماده است:
تجرد نکوترسـت
در بر مرا لبـــــاس ّ

جلـــــد هیـــــــــولوی مرا اعتبار نیست

ما عین صورتیم هیولی چکاره است؟

او جز به پیش صورت ما پردهدار نیست

اما این بیت در فرازی آمده که به حقیقت انسان یعنی «روح» میپردازد .او در ادامـۀ
همین بیت از این میگوید که انسان در زندان تـن اسـیر شـده و در حقیقـت بایسـتی
«لباس تجرد» بپوشد .پس با توجه به زمینۀ شعر ،مـیبینیم کـه شـاعر در اینجـا نسـبت
حقیقت انسان (یعنی روح) را به بدن ،به نسبت میان صورت و مـاده تشـبیه مـیکنـد.
سپس در مصراع دوم روح را به صورت و بدن را به پردهدار (نگهبان ،دربان) تشبیه می
کند .ناگفته پیداست که صورت در مصراع دوم ایهام دارد ،یعنی هم میتواند به معنـای
صورت در مقابل ماده باشد و هم به معنای چهره .گـویی بـر صـورت انسـان پـردهای
آویختهاند که پردهبانش بدن است و برای دیدن آن باید از سد این نگهبان گذشـت .در
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(فیاض)15 :5931 ،

نهایت با لف و نشر مرتبی که میان صورت و هیولی در مصراع اول و صورت و پردهدار
در مصراع دوم برقرار میکند :اوالا طبق نظر فالسفۀ مشاء بیان میدارد نفس فعلیت بدن
است و ثانیاا طبق مشرب اشراقی میگوید حقیقت انسان روح است و بـرای دیـدار آن
باید از سد بدن گذشت .به خالف آنهه در بررسی زلهای فیاض خـواهیم دیـد ،ایـن
نگاه احترام آمیز به علم تحصلی انسان در سرتاسر قصاید او به چشم میخـورد .بـرای
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مثال ابیات زیر نشان میدهد که او قوای شناختی انسان را در عقل و تجربه میدانـد و
این دو را دو بال عبور از زندان بدن برمیشمرد:
دو قوت در نهـــاد توسـت ،ادراکـــی و تحریــکی

که از یک دانش آموزی و از دیگر توان بینی

دو بال خویشتن کن این دو قوت را در این زندان

بـه پرواز اندر آ تا آشیـــــان خود عیان بینی

(فیاض)۱۱ :۱۵۷۷ ،
گاهی نیز محتوای کالمی تفکر او ،باعث میشود تا شعرش صورتی کالمی به خود
بگیرند .برای مثال از نظر فیاض الهیجی ،نفوس ناطقه نیز در خود داری مراتبی طـولی
هستند که برخی از نظر مقام و رتبه در جایگاه برتری قرار دارند .در صدر این سلسله،
نفس حضرت رسول اکرم 6قرار دارد که از نظر فلسفی هم رتبۀ عقل فعال است که
افاضه کنندۀ علم و کماالت نفسانی است .او در تفسیر حدیث «اول ما خلق لّال روحی»
(مجلسی ،بیتا )۵۵۷ :و «اول ما خلق لّال العقل» (مجلسی ،بیتا )۵۵۷ :میگوید که این
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روایت اشاره به این موضوع دارد که نفس رسول خدا 6از نظر درجه بـا عقـل اول

یکی است( .فیاض الهیجی .)۱۵۱ :۱۵۹۵ ،حال که چنین وصفی برای رسول خدا قائل
است ،برای توصیف جایگاه او هیچ رهگـذری را شایسـتهتر نمیبینـد .همـین باعـث
میشود که شعر او از یک مدیحۀ ساده ،به شعر با نای مضامین و زبـانی تـازه تبـدیل
گردد .در اشعار زیر او برای توصیف جایگاه رسول اکرم 6نشان داده که هـر گونـه
شناخت و معرفت انسانی یا اساساا بنیان وجودی انسان ،مرهون وجود او هستند:
چه شد که رایت عِلمش گذر کند به فلک

کسی که مهر تواش نیست هادی و رهبر
(فیاض)7 :5931 ،

عقول کامله را از تو معنــــی عرفـــــان
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نفــوس ناطقه از تو دأب خلق و سیر
(فیاض)7 :5931 ،

محمد کافرینش را طفیل هستیاش یابی

وجودش علت ایجاد ملک کُن فکان بینی
(فیاض)57: 5931 ،

نظر فیاض دربارۀ ائمه نیز حائز اهمیـت اسـت .او امـام را «کامـل العقـل و العلـم»
میداند و معتقد است این حقیقت از بدو تولد در ایشان ظهـور داشـته اسـت (فیـاض
الهیجی .)۷۷۰ :۱۵۹۵ ،تعبیر دیگری در کالم فیاض وجـود دارد کـه میتوانـد مفسـر
عبارت «کامل العقل و العلم» باشد .او امام عالم به تمام علوم و همۀ آنهـه مـردم بـدان
محتاج هستند ـ اعم از امور دینی و حتی حوائج یر دینی ـ معرفـی میکنـد (فیـاض
الهیجی .)۷۷۱: ۱۵۹۵ ،این مسئله باعث میشود در وصف امیرالمؤمنین چنین بسراید:
به دستش بود خامۀ عقل اول

زعلمش بود نامۀ نفس کلی

(فیاض )۱۰
ال در مقام استفاده از صنعت ا راق نیز از تعابیر فلسفی استفاده میکند .بـرای نمونـه
مث ا
در چند جا برای بزرگنمایی حقیقت وجـودی معصـومان :را بـاالتر از ممکـن بـر
میشمرد؛ اگرچه اذعان مینماید محال است وجودی جـز حضـرت حـق را در مرتبـۀ
وجوب دانست .این جدا از صنعت ا راق میتواند نشـانه ایـن باشـد کـه او از تمـایز
وجوب و امکان فلسفی گذر کرده است .در نگاه عـرف فلسـفه ممکنـات دارای زوج
ترکیبی از وجود و ماهیت هستند .یعنی حتی عقول نیز که مادی نیسـتند و هیهگـاه بـا
عوارض ماده نیز همنشین نبودند ،باز ماهیتی متمایز از وجود دارند .در این نگاه فلسفی
حقیقت انسان کامل و حقیقت عقول یکسان گرفته میشود .از این رو فالسفه حقیقـت
پیامبر 6را همانطور که ذکر شد ،عقل اول میدانند .عالمه حسن زاده آملی در بحث
«عین فی أنّ النفس الناطقۀ ارنسانیۀ فوق التجرد العقالنی» کتـاب شـرح العیـون ،قـول
سبزواری را ذکر میکند که او آرزو میکند کاش صاحب اسفار فصـلی مجـزا بـه ایـن
مطلب اختصا ،میداد ،هر چند فصل سوم باب هفتم از کتاب نفس اسفار را بـه ایـن
مطلب اختصا ،میدهد .به نظر سبزواری انسان کامـل بحـث وجـود و ورای تجـرد
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نگاه فلسفی و کالمی او از رهگذر صنایع ادبی نیز بر زبان شعرش تأثیر میگذارند.
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عقالنی است (حسن زاده آملی )۵۷۷ :۱۵۹۷ ،و عالمه حسن زاده این مطلب را پی می
گیرد که شیخ اشراق در آخر تلویحات نظر دارد که نفس و ما فوق آن انیـات صـرف و
وجودات محض هستند ،در حالیکه هر ممکنی زوج ترکیبی است و فرد تنهـا وجـود
صمدی است و نه یر آن و سپس خواننده را به تـدبر دعـوت میکنـد (همـان)۰۵۵ :
بنابراین میبینیم که در نظر فالسفه متعالیه وجود انسان کامل واالتر از مقام عقل اسـت
و در یک طبقه قرار دادن عقل و انسان کامل صحیح نیست:
اگر او ممکناستی پس میان ممکن و واجب

عجب دارم که در معنی جدایی در میان بینی

(فیاض)۱۵: ۱۵۷۷ ،
اگرچه نزد خرد نارسیدهای به وجوب

ولی مکان تو صد ره گذشته از امکان

(فیاض)۵۱ :۱۵۷۷ ،
اگر این دیدگاه فلسفی-کالمی نسبت به موضوع شعر وجود نداشت ،ممکـن نبـود
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که شاعر در مقام مدح ،از چنین تعابیر نویی استفاده کند .او در جایی دیگر برای نشـان
دادن جایگاه وجودی معصومان :به دیدگاه فلسفی خود رجوع میکنـد و بـا همـان
ادبیات ،عقول مجرد را خادمان ایشان برمیشمرد:
همه خادمانش عقول مجرد

همه چاکرانش نفوس معّلی

(فیاض)۱۰ :۱۵۷۷ ،
یکی دیگر از مناقبی که فیاض برای ائمه :بیان میکند ایـن اسـت کـه ایشـان را
ایت خلقت بشر بر میشمرد:
حاصل که او نتیجۀ ایجاد عالم است در دهر همچو ما و تو او حشو کار نیست

(فیاض)۷۷ :۱۵۷۷ ،
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اگر نه غایت ایجاد عالمستی او

هنوز بودی آدم به صلب خاک نهان

(فیاض)۵۱ :۱۵۷۷ ،،

تسلط فیاض به معارف قرآنی و تاریخ اسـالم نیـز بـه شـکلهای گونـاگون باعـث
ال در بیان اوصاف امـام
میشود تا در مقام یک هنرمند متکلم ،زبانی خا ،پیدا کند .مث ا
باقر 7و برای اشاره به صفت باقر العلوم ،علم ایشان را با دانش فالسفۀ یونان مقایسـه
میکند:
ردای دانش او دامن ار بیفشاند

رود به باد فنا گرد حکمت یونان

(فیاض)۱۱ :۱۵۷۷ ،
او به هنگامی که در مقام بیان فضائل امیرالمؤمنین 7است ،گاهی شعر را به سـوی
متنی تفسیری هدایت میکند و ادبیات قرآنی در پیش میگیرد .برای مثال در ابیات زیر
به تنـزیل شـد «هل اتی» از چه منـزل

نبـی را ز بــلـــغ چــرا کــرد عتبی

که از «انـــــما» بود مقصـــود ایــــزد

به ســائل که انگشــتری کــرد اعطی

(فیاض)۱۱ :۱۵۷۷ ،
سپس مناقب حضرت علی 7را در دل تاریخ اسالمی پی میگیرد:
که بود آنکه با او به فرمان ایزد

نبی شد مباهل به قوم نصــاری؟

به رد برائت که گردید مأمـور؟

به اعطای رایت که را مرد ِانهی؟

(فیاض)۱۱ :۱۵۷۷ ،
با توجه به مطالبی که گذشت ،روشن میشود که تسلط فیاض الهیجی به فلسـفه،
کالم و تاریخ تشیع او را از یک مدیحهسرای صرف به شاعری با مضـامین نـو تبـدیل
میکند که معانی واالی فلسفی را در اشعارش نمایش میدهد .دانش او بـا بـه وجـود
آوردن محتوای شاعرانۀ تازه ،روحی تازه به موسیقی شعر فارسی میدمد و تشبیهات و
توصیفات تازهای پدید میآورد.
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به سورۀ انسان (هل اتی) که در منزلت اهل بیت نازل شده است تلمیح میکند:
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 .3-2محتوای عرفانی در صورت غزل

هرچه در قصاید فیاض اثر نگاه فلسفی و کالمی او آشکار است ،در زلهای او سویهی
عرفانی تفکرش پدیدار میشود .همین مسئله باعث میشود تا موسیقی معنوی زلهای
او رنگی متفاوت از قصیدهها بگیرد و از تعبیراتی بهره ببرد کـه در آن قالـب کمتـر بـه
چشم میآمد .میتوان به وضوح مشاهده کرد ،میزان زلهایی کـه مبتنـی بـر مضـانی
همهون «شهود»« ،عشق»« ،شراب» و دیگر تعبیرات عرفانی ،از لحاظ کمی بر مفاهیمی
همون «عقل»« ،خرد»« ،دانش» و  . . .لبـه دارنـد .از ایـن رو ،گرچـه او بـه فیلسـوفی
عقلیمسلک مشهور است؛ اما در زلهای خود بر علوم تحصلی ردیه میزنـد و اعـالم
میکند که بدون اشراق نور الهی هیچ دانشی به دست نخواهد آمد:
فقیهان را نمیدانم ،حکیمان هرزه میگویند

بیاو پرده یکسو کن که گردد کشف مطلبها

(فیاض)۱۷۷ :۱۵۷۷ ،
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در بیت باال او فاصلۀ خود و حقیقت را حجابی میبیند که بـا کنـار رفـتن آن تمـام
حقایق آشکار میگردد .وی به صراحت روش حکیمان در نیل به این حقیقت را هرزه
سرایی اعالم میکند .او در بیتی دیگر ،بر هر دو گونۀ فلسفه ،یعنی فلسفۀ مشاء و اشراق
مهر ابطال میزند و تمایل خود به نگاه عرفانی را آشکار میکند:
چو من از دانش آزادم چه اشراقی چه مشائی

چو من دیوانه افتادم چه مذهبها چه مشربها

(فیاض)۱۷۷ :۱۵۷۷ ،
توجه ویژۀ فیاض به فلسـفه مشـا ،اشـراق و تلمـذ حکمـت متعالیـه نـزد آخونـد
مالصدرا ،همهنین شرح مطول او بر تجرید خواجه جای شکی باقی نمیگذارد کـه او
دلبسته فلسفه و کالمی است که تا حد امکان بـه فلسـفه نزدیـک شـده اسـت .از ایـن
عناوین نیز برگذریم نوشته استاد آشتیانی در منتخباتی از آثار حکمای الهی ایران نشان
میدهد که فیاض الهیجی بر حکمت اسالمی تسلط بی بدیلی داشته است .نکته قابـل

توجه اینجاست که با اینهمه مانع نیست که د د ۀ نخست فیاض عرفانی باشد.
به نظر فیاض گرچه فلسفه ،زمینۀ بحث و گفتگـو را در زبـان فـراهم مـیکنـد ،بـه
عبارتی دیگر وقتی سخن از دانش میرود فلسفه میتواند بهترین دانـشهـا باشـد امـا
وقتی پا را از دامنۀ منطق و زبان فراتر بگذاریم و از نگاه عرفانی به مسائل بنگریم از نظر
او فلسفه« ،هرزه»درایی میشود .یا در بیت بعدی وقتی از دایـرۀ منطـق و عقـل فراتـر
رویم ،که او با واژه «دیوانه» از آن نام میبرد ،دیگر خطکشی نمـیمانـد کـه بخـواهیم
حکمتها را از یکدیگر جدا کنیم و یکی را اشراقی و یکی را مشائی بخوانیم ،همهنین
تفکیک مذهبها و مشربها بی معنا میشود.
شناخت شهودی حضرت حق در برابر اثبات استداللی وجود او هستند ـ را در برابـر
هم قرار داده و میپرسد که بایستی فیـاض را متمایـل بـه کـدام یـک از ایـن دو نگـاه
دانست .برای مثال او در شعر زیر به صراحت عشق را مشخص کنندۀ سرنوشت خـود
میخواند:
کو به کو فیاض گشتم گرچه پر همراه عقل

عشق آخر در سر کویی مرا دیوانه کرد

(فیاض)۰۵۰ :۱۵۷۷ ،
در نتیجۀ چنین نگاهی به فلسفه ،او در بسیاری از زلهای خـود ،بـا اشـاره مسـئلۀ
شهود حقیقت ،خود را در جایگـاه سـالکی تصـویر میکنـد کـه بـه ریاضـت و شـب
زندهداری میپردازد ،نه کسی که از راه استدالالت عقلی به دنبال حقیقت است:
گفتهای بیدار باید عاشق دیدار ما

پاس این حرف تو دارد دیدۀ بیدار ما

(فیاض)۱۱۱ :۱۵۷۷ ،
نگاه عرفانی فیاض الهیجی که در محضر اساتیدی چون صدرای شیرازی ،رنـگ و
بوی نظری به خود گرفته باعث میشود تا او در بیان مضامین شاعرانۀ خـود دسـت بـه
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او خود در برخی موارد ،دوگانۀ عشق و عقـل ـ کـه بـه صـورت نمـادین بیـانگر
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ابداعات خا ،خود بزند .برای مثال نگاه او انسان را در هیئـت ایـن جهـانی ،روحـی
میبیند که در قفس بدن گیر افتاده است .از همین رو خود را تـا زمـان مـرگ اسـیر و
ناتوان از پرواز میبیند:
من کیم؟ مرغی که بهر نغمه در بندش کنند

از پریدن نا امید ز سر بریدن بی نصیب

(فیاض :فیاض)۵۱۷ :۱۵۷۷ ،
چنان که مشاهده کردیم ،این مضمون در قصاید فیاض نیز وجود داشت؛ اما نـای
زبان تتزلی او را وادار ساخته تا در اینجا به جای بهره بردن از ادبیات فلسفی ،به ادبیات
عرفانی زل فارسی نزدیک شود و از راه تشبیه آن را بیان سازد .در این بیت نیز دو امر
محسوس را بدون استفاده از ادات تشبیه به هم تشبیه میکند و از صنعت استخدام نیـز
بهره میبرد .مرغ به عنوان مشبهبه در این بیت مقیـد بـه صـفت در بنـد بـودن شـده و
اصطالحاا تشبیه را مقید کرده است .شاعر خود را همهون پرندهای در قفس میبینـد و
سال دهم ـ شماره دوم ـ پیاپی  23ـ پاییز و زمستان 7231
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حاالت آن پرنده را به عنوان وجه شبه میآورد .اما فقط همین وصف دربند بودن پرنده
به تنهایی تشبیه را زیبا نمیکند .او چنان در وضعیت بد مشبه ا ـراق میکنـد کـه او را
همهون پرندهای که نه امید آزادی و رهایی دارد و نه امید مرگ بـه تصـویر میکشـد.
پریدن ـ به مثابه نمادی برای حرکت عرفانی به سوی حقیقت هستی ـ بـرای مشـبهبه
(مرغ) معنایی حقیقی دارد و برای مشبه (شاعر) معنایی استعاری .در اینجـا بـه خـوبی
میبینیم که انتخاب وجه شبهی هوشمندانه یک تشبیه عادی و بدون زیبایی را تبدیل به
تشبیهی بدیع میکند.
همین نگاه عارفانه ،نهایت سیر صعود انسان را نه در بهشـت و مطـامع آن ،کـه در
فنای در حقیقت سرمدی الهی میبیند که در بیت زیر با لفظ همآ وشی بیان شده است:
چهسان حسرتکش کویش به جنت میشود راضی

همــاغوش خیــال او کــجا با حور میسازد؟!

(فیاض فیاض)۰۹۱ :۱۵۷۷ ،

گذشته از نگاه کلی زلهای او که به بیـان وجهـۀ عرفـانی تفکـرش میپـردازد ،در
مواردی که فیاض در قالب زل به بیان جایگاه ائمه :نیز میپردازد ،زبانی احساسیتر
نسبت به قصائدش اتخاذ میکند و از طریق ترکیب صنایع ادبی محتوای کالمـیاش را
با قالب شعر هماهنگ میکند .برای مثال او در مقام امیرالمؤمنین 7میگوید:
ما و امید سجدۀ خاک دری که تا ابد

سرمۀ وعده میدهد دیدۀ انتظار را

(فیاض فیاض)۱۷۵ :۱۵۷۷ ،
«خاک در» ـ به قرینهی ابیات قبل ـ کنایه از بارگاه و حـرم امیرالمـؤمنین 7اسـت.
«سجده» کنایه از زیارت« .دیدهی انتظار» (که خود اضافهای اقترانی بـه معنـای چشـم
بعید) است که در آن وعدهی زیارت را به سرمهای که به چشم فرد منتظر میزنند تشبیه
کرده .و در نهایت شاعردر استعارهای پیهیده آن حرم را استعاره از معشوقی آورده بـه
جای وصال (که هدف عاشق است) به چشم عاشق منتظر خود سرمه میکشد و فقط او
را آمادۀ وصال نگه میدارد!
بنا بر این در حالی که فیاض در افواه عموم و بنـا بـه مشـی فلسـفیاش در آثـاری
همهون گوهرمراد و شوارقااللهام ،فیلسوفی مشائیمسلک به شمار میرود؛ در جایگاه
یک زلسرا و در رعایت لوازم این قالب ادبی ،به عارفی تبدیل میشود که وصـال بـه
حقیقت را از طریق ریاضت و مکاشفه میسر میداند .او به صراحت از بند نگاه فلسفی
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منتظر است) کنایه از انسان منتظر است« .سرمهی وعده» اضـافهی تشـبیهی (تشـبیهی

میگذرد و حتی زبان و موسیقی درونی کالمش را با نگاه عرفانی هماهنگ میکنـد .او
در این مسیر همواره از تشبیهات محسوس و معقول بهره میگیرد تا حقیقت بیان ناپذیر
عرفانی را در آینۀ کلمات به تصویر بکشد.
 .3-3نسبت دایرۀ واژگان به محتوا در اشعار فیاض

یکی از راه های بررسی سبک شخصی هر شاعر توجه به واژگـانی اسـت کـه متـاثر از
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فضای زندگیش و بسته به روحیات و احوال شخصی خود از آنهـا اسـتفاده مـیکنـد.
گاهی بسامد برخی لتات در آثار شاعری توجهبرانگیز مینماید و از این رو در تعیـین
سبک شخصی راهگشاست .یا هنرمند رفتار ذهنی خاصی با برخی کلمات دارد یعنـی
معنی خا ،یا احساس خاصی به آنها حمل میکند و همهی این مسائل میتواند راهی
به سوی شناخت سبک شخصی شاعر باشند .با اندک مطالعهای در شعر هندی میتوان
به خوبی دید که از ویژگیهای این سبک ،کاربسـت دایـرهی گسـترده ای از واژگـان
است .سبکهای گذشته در شعر فارسی ،با توجـه بـه مضـامین عارفانـه و عاشـقانهی
اشعارشان به مرور به دایرهای از کلمات رسیده بودند که از نظر جامعهی هنری زمان به
عنوان واژگان ادبی شناخته میشدند .بـرای مثـال در سـبک عراقـی واژگـان« :دوش»،
«زلف»« ،چشم» «پیر» «متان» «می» «سبو» و امثال اینها دایرهای تکرار شونده از کلمـات
را ساختند و تکیهی اشعار بسیاری از شاعران پس از خاجوی کرمانی و حافظ بر ایـن
سال دهم ـ شماره دوم ـ پیاپی  23ـ پاییز و زمستان 7231

دایرهی واژگانی قرار گرفت .چنان که مشهود است ،در سدههای میان سبک عراقـی و
هندی (به طور خا ،در مکتب وقوع و واسوخت؟) ایـن دایـرهی محـدود رابطـهای
دوگانه با محدودیت مضامین شاعرانه برقرار کرد ،یعنی هم متاثر از محدودیت مضامین
بود و هم موثر در محدودیت مضامین .استاد شـفیعی کـدکنی ،ایـن رابطـه را اجمـاالا
اینگون بیان میکند که:

1

اوالا :در حوزهی موضوع و اندیشه ،شعر هندی وارد حوزههای تازهای شد که شعر

ـــــــــــــــــــــــــــ
 .1استاد شفیعی کدکنی در مورد نسبت زبان جدید سبک هندی با مفاهیم تازه و عناصر زیباییشاختی این دوره ،هم در
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این فصل از کتاب خود و هم در دیگر اثارشان مطالب فراوانی ذکر میکنند که از جهتها مختلفی قابل برسی است:
عناصر زیباییشناختی زبان در شعر هندی ،زبان و صور خیال در شعر هندی ،استعارات تازه به مثابه دریههای به
واژگان جدید و . . . .از آنجا که این پایان نامه به دنبال بررسی صرف زیباییشناسی شعر هندی نیست ،به طور خا،
به این موضوعات نمیپردازد و به فراخور موضوعات مربتبط آنها را در دل خود جای میدهد.

ال عاشقانهی مکاتب پیشین در آورد و شاعر را بدان سوق داد تا به
را از صفت کام ا
مسائلی تازه و همهون وصف اخالقیات ،انتقادات اجتماعی ،فلسفه و الهیات (عرفان
و تصوف به معنای عام آن) روی بیاورد .ثانیاا :در حوزهی زبان ،استعارات تازهای که
در زبان جدید سبک هندی رخ مینمایاند ،دریههای به سوی واژگان ،اصطالحات و
ال در
ترکیباتی میشود که تا آن زمان راهی به دنیای زبانی اشعار فارسی نداشتند .مث ا
شعر طالب آملی ما شاهد استعاراتی هستیم که از عناصری برآمده از دنیای خصوصی
شاعر بر آمده است ،عناصری چون «شیشهی ساعت»« ،گلهای کا ذی»« ،گلهای
تصویر» و «نقش قالی»( .کدکنی)۵۵ :۱۵۹۱ ،

در شعر فیاض الهیجی نیز از چند جهت میتوان جایگاه کلمـات تـازه و بـدیع را
بررسی کرد .نخست این که شاعر در ارتباط با مـتن جامعـهی خـود ،چـه واژگـانی را
بهره برده است .عالوه بر این ،ارتباط فیاض با جهان فلسفه و عرفـان اسـالمی مطـرح
است .او از برجستهترین شاگردان صدرالمتألهین و از فیلسوفان بـهنام پـس از مکتـب
حکمت متعالیه است .اگر دیگر شاعران هر یک بسته به ذوق شخصی و احوال فکـری
خود نقبی به معانی عرفانی زدهاند ،فیاض خود فیلسوف و آشنا با عرفان است و خالی
بودن شعر او از واژگان فلسفی و عرفانی مایه تعجب خواهد بود.
هر چند او در محضر مالصدرا کتاب مبدأ و معاد ،قسمتی از اسفار اربعه ،الشـواهد
الربوبیه و رسالۀ حرکت را قرائـت کـرد و درس گرفـت و از روی نسـخه اصـل ایـن
کتابها نیز به خط خودش نسخههایی را برداشت ،اما به نظر میرسد کـه بـه حسـب
ظاهر فیلسوفی مشائی و پایبند به براهین صرف حکمی است .البتـه بـا مطالعـۀ دقیـق
کتاب هایش و تفکر در آنهـا متوجـه مـیشـویم کـه در حکمـت اشـراق نیـز سـرآمد
اندیشمندان زمانش است .دور از انصاف است که او را حکیمی صدرایی بخوانیم بلکه
صاحب سبک است و در تصوف نظری و عملی صاحب اطالعات کافی و محـیط بـر
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برگرفته و کدام یک از عناصر مربوط به روز و روزگار خود را برای خلق تصاویر تازه
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افکار محققان از عرفاست و طریق معرفت حقیقی را منحصر بـه روش و طریـق اهـل
عرفان میداند ،بر همین وزان و میزان در زلیاتش این نحوه سلوک را برجسته میکند؛
این امر مطابق با تحقیق علمـی اسـتاد سـید جـالل الـدین آشـتیانی در آثـارش اسـت
(آشتیانی)۱۹۷ :۱۵۹۵ ،
به کار بردن واژگان نامأنوس و متلق ،چـه از زبانهـای دیگـر و چـه از دورههـای
پیشین زبان فارسی امری ناپسند به شمار میآید و مانع فصاحت بـر شـمرده میشـود.
چنان که برخی محقان این اتفاق را فقط از باب فخرفروشی شاعر به سطح دانش لتوی
برشمردهاند (شمیسا )۱۵۵ :۱۵۵۷ ،اما عالوه بر این مورد ،میتوان دید که شاعر گـاهی
به اقتضای معنا و محتوایی ،ناچار واژهای را برمیگزیند که نامأنوس به نظر میرسد .در
هر حال به نظر میرسد شعر فیاض ،بنا به نزدیکی محتـوای آن بـه مفـاهیم فلسـفی و
عرفانی از این مسئله خالی نیست و گاهی سـخنش واژگـانی از ایـن دسـت را در بـر
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میگیرند .در هر صورت مواردی از واژگـان فلسـفی و عرفـانی ــ همهـون «مشـاء»
«اشراق» «جوهر» «عرض» «هیولی» و مواردی که پیشتر نیز مشاهده کردیم ـ در دیـوان
فیاض به چشم میخورد .این خود از ویژگیهای خا ،سبک هندی است که به شـاعر
اجازه داده تا با واژگان تازۀ خود محیط شعرش را با مفاهیم تازه بیاراید.
 .4نسبت موسیقی بیرونی به محتوا در دیوان فیاض

موسیقی بیرونی به عنوان قوی ترین عامل ایجاد موسیقی شـعر همـواره مـورد توجـه
دانشمندان و پژوهشگران شعر فارسی بوده است .وزن ،بـه مثابـه نظـم کـالم یکـی از
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ابزارهای اساسی در خیالانگیزی بیش از پـیش شـعر خواهـد بـود و از ذاتیـات شـعر
کالسیک فارسی است .اما برای آن که بدانیم وزن شعر چگونه از طریق ایجاد موسیقی
در کالم باعث زیباتر شدن آن میگردد باید شناختی از موسیقی در کالم داشته باشـیم.

دکتر پرویز ناتل خانلری قطعهای را به نقـل از مـوریس گرامـون در مفهـوم موسـیقی
میآورد که عیناا آن را ذکر میکنیم:
وزن ادراکی است که از احساس نظمی در بازگشت زمانهای مشخص حاصل
میشود .وزن امری حسی است و بیرون از ذهن کسی که آن را درمییابد وجود
ندارد؛ وسیلهی ادراک وزن حواس ماست ،اصطالح زمانهای مشخص را باید به معنی
بسیار کلی گرفت و مراد از آن اموری است که تکرار آنها نشانهی حد فاصلی میان
سلسله امور با سلسلهی دیگر است . . .نجاری که روی تختهای میخ میکوبد معموالا
روی هر میخ چند ضربه میزند .صوت این ضربهها با هم متفاوت است زیرا در هر
ضربه میخ قدری بیشتر فرو میرود و زل ساقهی آن کمتر میشود .صوت ضربهی
آخرین همیشه با صوت ضربههای دیگر فرق کلی دارد؛ زیرا در این مرحله چکش در
میشود ،یعنی مدتی که الزم است تا نجار میخ دیگری را بردارد روی تخته قرار دهد.
این سکوت پس از صوت خا ،آخرین ضربه« ،زمان مشخص» است و شنونده از
احساس اصوات مختلف چکش و تکرار این سکوت ادراک وزن میکند» (خانلری:
)۱۷-۱۰ :۱۵۵۵

انسان در تمدن اسالمی به مرور از ادراک تکرارها و سکوتهای کالم به مجموعهای
از اوزان مشخص رسید که امروزه با نام اوزان عروضی میشناسـیم .ایـن اوزان چنـان
معیار زیبایی شعر قرار گرفتند که تسلط هر شاعر به اوزان مختلـف را میتـوان اولـین
معیار زبردستی او در نظر گرفت .وزن شعر در هر سبکی بسـته بـه روحیـهی فـردی،
زمینهی فکری و درکی که از شاعر از موسیقی کالم دارد تغییر میکند و شاعری که بهه
اوزان مسلط باشد به بهترین نحو میتواند به سبک شخصی خود نزدیک شود .به طور
کلی میتوان اوزان مختلف را به پنج دسته تقسیم کرد (شمیسا ۱۱۷ :۱۵۱۷ ،و :)۱۵۵
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حین حال با سر میخ و سطح چوب برخورد میکند .سپس اندک سکوتی حاصل
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وزن کوتاه
وزن متوسط ثقیل

وزنی که شماره هجاهای اندک است (مثل فعلن فعلن فعلن فع)
وزنی که شمار هجاهای آن نه کم است و نه زیاد ،اما هجاهای بلند
آن بیشتر از هجاهای کوتاه آن است (مثل :فاعالتن فاعالتن ،فاعلن)
وزنی که شمار هجاهای آن نه کم است و نه زیاد ،اما هجاهای

وزن متوسط خفیف

کوتاه آن بیشتر از هجاهای بلند آن است (مثل :فعالتن فعالتن
فعلن /مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن)
وزنی که شمار هجاهای آن زیاد است و هجاهای بلند آن بیشتر

وزن بلند ثقیل

از هجاهای کوتاه آن است (مفاعیلن ،مفاعیلن ،مفاعیلن،
مفاعیلن /فاعالتن ،فاعالتن ،فاعالتن ،فاعالتن /مستفعلن،
مستفعلن ،مستفعلن ،مستفعلن)

وزن متناول دوری

سال دهم ـ شماره دوم ـ پیاپی  23ـ پاییز و زمستان 7231

018

وزنی که از دوپاره متشابه تشکیل شده و میان آن پارهها مکث یا
سکوتی هست( ،مثل :مفتعلن فاعلن ،مفتعلن فاعلن)

یکی از مسائل اساسی در انتخاب هر یک از این نوع اوزان ،روحیه و زمینهی فکری
هر شاعر است .شاعری که به دنبال تببین مسائل عرفانی یا حکمی است ،نمیتواند وزنی
ال صائب تبریزی از آن جهت کهه در پهی ک هف
کوتاه برای شعر خود انتخاب کند .مث ً
معانی تازه است و به سبب غنای فکهری اشهعار  ،نیهاز بهه اوزانهی بلنهد دارد .په
بی ترین استفاده را از وزن رمل مثمن محذوف (فـاعالتن فـاعالتن فـاعالتن فـاعلن)
میکند؛ زیرا این بحر از حیث بلندی ظرفیت بیشـتری بـرای کشـف معـانی و سـاخت
ترکیبهای تازه را فراهم میکند .پس میببنیم که  ۵۵۹ـزل از  ۹۷۹ـزل او ( زلهـای
مختوم به الف) به این وزن اختصا ،دارد( .محمدی)۹۵ ،۱۵۵۰ ،
البته اوزان ثقیل و سنگین ،اگر با آرایش واژگانی ملیح همراه شوند میتوانند وزنـی
دلنشین و شیرین و مناسب مضامین آرام بخش یا عاشقانه باشـند «:مفـاعیلن مفـاعیلن
مفاعیلن مفاعیلن» یا «مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن».

فیاض الهیجی به اوزان مختلف تسلط خاصی دارد .او به سبب زمینـهی فلسـفی و
عرفانی خاصی که از شاگردی مستقیم آخـرین فیلسـوف بـزرگ جهـان اسـالم یعنـی
مالصدرا به دست آورده ،همواره در پی بیان معانی حکمی ،عرفانی و فلسفی در شـعر
خود است .پس به سراغ اوزان بلند و ثقیـل مـیرود .بررسـی آمـاریای کـه در ادامـه
خواهد آمد ،به خوبی نشان میدهد که چگونـه او از اوزان مختلـف بـرای بـه تصـویر
کشیدن شبکه ی تصاویر شعرش و همهنین بیان مطالب عرفانی از اوزان مختلف بهـره
میبرد .پس در ابتدا طی جدولهایی به طور تفصیلی اوزان تحت اشـراف او را بررسـی
می کنیم و در تحلیل این جدولها ویژگیهای شعر او را در بحث موسیقی بیرونی روشن
 .4-1تحلیل آماری غزلهای دیوان فیاض

کارامدترین روش برای بررسی موسیقی بیرونی اشعار شاعران ،تحلیل آماری اوزان به
کار رفته در دیوان ایشان است .پس در این بخش در ابتـدا لیسـتی از اوزان  ۷۵۵ـزل
نخست دیوان فیاض (که بیش از نیمی از زلهای او را در بر میگیـرد) را مـیآوریم و
سپس نکات آن را بررسی میکنیم:
جدول آماری اوزان به کار رفته در غزلهای دیوان فیاض الهیجى (تصیحیح امیربانوی کریمى)
ردیف

نام

وزن

بسامد

درصد

1

رمل مثمن محذوف

فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

۱۵۰

%26/8

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

۷۵

%18/6

مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

۵۱

%15/2

مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

۵۰

%14/8

2
3
4

مضارع مثمن
اخرب مکفوف
هزج مثمن سالم
مجتث مثمن
مخبون محذوف

بررسی تناسب صورت ادبی و معنای حکمی-عرفانی در دیوان فیاض الهیجی

میسازیم.

019

جدول آماری اوزان به کار رفته در غزلهای دیوان فیاض الهیجى (تصیحیح امیربانوی کریمى)
ردیف
5
6
7
8
9
11
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11
12
13
14
15
16
17

نام
هزج مثمن اخرب
مکفوف محذوف
رمل مثمن مخبون
محذوف
هزج مسدس
محذوف
رجز مثمن سالم
خفیف مخبون
محذوف
مجتث مثمن مخبون
مضارع مثمن
اخرب
رمل مسدس
مخبون محذوف
هزج مسدس
اخرب مقبوض
متقارب مثمن سالم
رجز مثمن مطوی
مخبون
فاعالتن فاعالتن
فاعلن
منسرح مثمن
مطوی منحور

وزن

بسامد

درصد

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

31

% 6/2

فعالتن فعالتن فعالتن فعلن

31

% 6/2

مفاعیلن مفاعیلن فعولن

12

% 2/4

8

%1/6

فعالتن مفاعلن فعلن

7

%1/4

مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن

6

%1/2

مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن

5

%1

فعالتن فعالتن فعلن

5

%1

مفعول مفاعلن فعولن

3

%0/6

فعولن فعولن فعولن فعولن

3

%0/6

مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن

2

%0/4

رمل مسدس محذوف

2

%0/4

مفتعلن فاعالت مفتعلن فع

2

%0/4

مستفعلن مستفعلن مستفعلن
مستفعلن

جدول آماری اوزان به کار رفته در غزلهای دیوان فیاض الهیجى (تصیحیح امیربانوی کریمى)
وزن

بسامد

درصد

ردیف

مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن

2

%0/4

متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن

1

%0/2

فعولن فعولن فعولن فعل

1

%0/2

21

رمل مثمن سالم

فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن

1

%0/2

22

رمل مثمن مخبون

فعالتن فعالتن فعالتن فعالتن

1

%0/2

055

% 100

18
19
21

نام
منسرح مثمن
مطوی مکشوف
کامل مثمن سالم
متقارب مثمن
محذوف

مجموع غزلهای شمارش شده

الف :فیاض به « ۱۱وزن» مختلف زل سروده است و ایـن نشـانهی تسـلط او بـه
اوزان مختلف شعر فارسی است.
ب :بیش از « ۵۷درصد» اشعار فیاض به چهـار وزن «فـاعالتن فـاعالتن فـاعالتن
فاعلن»« ،مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن»« ،مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن»« ،مفاعلن
فعالتن مفاعلن فعلن» تعلق دارد .طبق تقسیم بندیای که در بخـش قبـل بـرای اوزان
داشتیم ،سه وزن نخست وزن بلند ثقیل محسوب میشوند و وزن چهارم نیز وزن کوتاه
به شمار نمیرود .این همان مسئلهای است که نشان میدهد چطور او بسته مضـمامین
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از بررس جدول اوزان زلهای فیاض این نتایج به دست میآید:

حکمی و عارفانهی شعرش اوزان مناسبی انتخاب کرده است.
نتیجهگیری

فیاض الهیجی به عنوان یکی از شعرای سبک هندی ،نمایانگر اصول کلی این شاخه از
شعر فارسی است؛ اما جهان فکری خا ،او ـ بر آمده از دیدگاههای حکمی ،عرفـانی
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و اخالقیاش ـ به سبک خاصی از شـاعری منـتج میشـود کـه بـه نوبـۀ خـود واجـد
جنبههای نوآوری است .همین نگاه خا ،نظری ـ که او را از دیگر شاعران هم عصـر
خود متمایز میسازد ـ باعث شده تا محتوای اشعار در تأثیر و تأث ّر با فرم خـود ،گونـۀ
خاصی از شعر را پدید آورد.
هریک از قالبهای شعری به نوبۀ خود ،نسـبتی بـا محتـوای کـالم فیـاض ایجـاد
میکنند که باعث میشود شعر او در هر قالب زبان خا ،خود را پیدا کند .نگاه کالمی
فیاض به جایگاه دینی معصومان :در قالب قصیده ،شعری سرشار از تعبیرات کالمی
و فلسفی میآفریند .او در قصاید خود نگاهی نزدیک به متون منثور خـود دارد کـه در
آنها طریقۀ برهان عقلی و شهود حسی را راه رسیدن به حقیقت میداند .این نگـاه بـه
محتوا و بهرهگیری از دایرۀ واژگان خا ،فلسفی و کالمی باعـث انتخـاب تشـبیهات
خا ،خود او میشود و در نتیجه در بیان اوصاف موضع شعر زبـانی بـدیع را شـکل
سال دهم ـ شماره دوم ـ پیاپی  23ـ پاییز و زمستان 7231
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میدهد .این زبان بدیع نیز خود باعث به وجود آمدن نوعی از موسیقی معنوی است که
خا ،شاعری با سطح نای فکری فیاض است.
نگاه عرفانی فیاض نیز زلهایی با نای نظری خا ،خود او پدید میآورد .هرچه
در قصاید او شاهد تاثیر محتوای فکری بر صورت شاعرانه و پدید آمدن فرم نـویی از
قصیدهسرایی بودیم ،در زلهای او شاهد تاثیر صورت شاعرانه بر محتوای شعر هستیم.
زل ،با خصوصیات عرفانیای که در طول تاریخ ادبیات فارسی به خود گرفتـه اسـت،
باعث میشود تا فیلسوفی عقلی مسلک همهون فیاض ،در کسوت زلسرا به عـارفی
شهودگرا تبدیل شود و راه نیل به حقیقت را نه در استدالل و برهان کـه در ریاضـت و
مکاشفه بجوید.
انتخاب هوشمندانۀ اوزان کوتاه یا بلند در هر شعر ،نشان میدهد که شـاعر تـا چـه
اندازه به تناسب وزن موسقیایی اشعار خود با محتوای مد نظرش توجه داشته اسـت و

او بنا به فراخور موضوع و در جایگاه بیان مسـائل حکمـی و عرفـانی از اوزان بلنـد و
کشیده استفاده میکند و در موارد دیگر از اوزان کوتاهتر .به همین دلیل شاهد آنیم کـه
فیاض در زلهای خود به وضوح از وزنهـای بلنـدتری نسـبت بـه قصـیدهها و دیگـر
قالبهای شعری بهره میگیرد و این خود نشانۀ آن است که او به نسبت موسیقی بیرونی
ال آگاه بوده و آن را مد نظر قرار داده است.
شعر با محتوای آن کام ا
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