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چکیده
فیضی فیّاضی از فارسیسرایان بزرگ هندوستان و از پایهگذاران و پیشگامان سبک هندی است
که در همة قالبهای شعری اعم از ق صیده ،غزل ،مثنوی و ....هنرنمایی کرده ا ست .سرودههای او
گنجینة پرباری برای بررسیهای گوناگون ادبی ،زبانی ،فرهنگی است .از پربسامدترین موضوعات
در اشعار او به ویژه غزلهایش ،موضوعات و مضامین غنایی است .پرسش اصلی در این پژوهش
این است که فیضی به کدام یک از مضامین غنایی بیشتر توجّه داشته است و این گونه مضامین در
غزلهای وی چه جایگاهی دارند؟ در پاسخ به این پرسش به شیوة تحلیلی و توصیفی کوشیدهایم
تا مهمترین مضامین غنایی غزلهای فیضی را بررسی کنیم و به گونهای دستهبندی شده بازنماییم.
در این برر سی این نتیجه حا صل شد که غزلهای فی ضی از یک سو ،پر از ت صویرها و م ضامین نو
استتت و از دیگر ستتو ،دربردارندة کم و بیش همة مضتتامین غنایی عرفان ،طنز و انتقاد اجتماعی،
بومیگرایی ،مفاخره ،مدح ،شکوائیه ،بهاریه و ...بهویژه ع شق و م سائل و مقوالت واب سته بدان می
باشد.
کلید واژهها :فیضی فیاضی ،شعر غنایی ،غزل ،عشق.
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از سوی دیگر ،سبب شده ا ست که بخش عظیمی از میراث ادبی ایران در آن ک شور شکل بگیرد و
هند را به یکی از مهمترین کانونهای تأثیرگذار زبان و ادبیات فار سی در خارج از ک شور تبدیل کند.
(عبداالمیر و امامی )12۴ 1393 ،شیخ ابوالفیض فیضی فیّاضی ( 95۴-100۴هت ق) ،شاعر نامآور شبه
الشتتعرای دربار اکبر شتتاه گورکانی مشتتهور به فیضتتی دکنی از شتتاعران ستترآمد و
قارّة هند و ملک ّ
نویستتتندگان پرکار قرن دهم و چند ستتتال نخستتتت قرن یازدهم آن ستتترزمین استتتت .تقریبام همه
تذکرهنوی سان و مؤلّفان ادبی و تاریخی ،هنر و شیوة بیانش را ستایش و نبوغ وی در شعر و هنرهای
دیگر را خاطرنشتتان کردهاند .از فیضتتی جز نوشتتتههای فراوان منثور ،خمستتهای ناتمام به پیروی از
نظامی و دیوانی پر برگ و بار در دست است( .برای آگاهی بیشتر از زندگی ،زادگاه ،اوضاع و احوال
وی رک صتتتفا 838/2 13۶9 ،؛ زرّینه و حیدری10۴ 1391،؛ حجّتی )2012/۴ 1380 ،دیوان وی،
جز ارزشهای م ستقلّ فراوان ،منبعی د ست اول برای مطالعه و برر سی زبان فار سی در شبه قارّة
هند استتت .بخش اعظم این دیوان غزلهای اوستتت .غزلهایی که هر چند برخی آن را ادامة غزل
حافظ و برخی ادامة غزل بابافغانی (صتتبور )5۴۴ 1370 ،دانستتتهاند ،دارای ویژگیهایی استتت که
تکمیل و گسترش آنها سبک هندی را پدید آورد .سرودههای فی ضی بهویژه غزلهایش ،مجموعة
آنچه را که شعر غنایی خوانده می شود ،در خود جلوهگر کرده است .حوزة شعر غنایی تقریبام تمام
مو ضوعات رایج بهجز حما سه و شعر تعلیمی را فرا میگیرد( .رک م شتاق مهر و بافکر1395 ،
 )187-18۶شعر غنایی فیضی نیز طیف وسیعی از معانی و مضامین شاعرانه را به خود اختصاص
داده ا ست .جز ع شق و م سائل و مقوالت واب سته بدان که حرف نخ ست غزلهای فی ضی ا ست،
دیگر م سائل و م ضامین غنایی چون ح سبحال ،تو صیف شراب ،اغتنام فر صت ،بهاریه ،تو صیف
صتتبو و دیگر مظاهر طبیعت ،مرگ ،غم و شتتادی های برآمده از پیشتتامدهای زمانه ،شتتکوائیه،
طنزهای انتقادی ،وطنپرستتتی و بومیگرایی ،مدح و مرثیه ،حکمت و عرفان ،شتتطحیات ،مفاخره
و ...نیز در شعر او بازتاب بسیار دارند.
 -۱-۱بیان مسأله و سؤاالت تحقیق
ادب غنایی یکی از مهمترین انواع ادبی ا ست ،چنان که غزل یکی از برج ستهترین و کاراترین
قالبهای ادبی .بیشتر شاعران بزرگ بهترین تجربهها و آثار ادبی خود را در این دو زمینه که تلفیق
آن غزل غنایی ا ست ،پدید آوردهاند .بر این بنیاد کو شیده شد تا توانایی و هنرنمایی شاعر بزرگ

1فیضی فیاضی و غزل غنایی وی

| 73

هند فی ضی در این زمینه یعنی غزل غنایی باز نموده شود و به این سؤاالت که سؤاالت ا صلی این
تحقیقاند ،پاسخ داده شود
-1شعر غنایی شبه قارّه در عصر فیضی دستخوش چه تحوّالتی شده است؟
 -2در غزلیات فیضی چه نوآوریهایی دیده میشود؟
-3فیضی به کدام یک از مضامین و بنمایههای غنایی بیشتر توجّه داشته است و این گونه مضامین
در غزلیات وی چه جایگاهی دارد؟
-۴تأثیرگذاری و تأثیرپذیری فیضی در غزلیات چگونه است؟
 -۱-۲اهداف و ضرورت تحقیق
فیضتتی به ویژه از نگاه مضتتمون و محتوا ،شتتاعر بستتیار بزرگی استتت و دیوان او گنجینهای
سرشارست برای تحقیقات گوناگون ،و با اینهمه در بارة شعر او و مضامین آن تحقیقات جدی و
چندانی انجام نگرفته است و همین ضرورت بررسیهای گوناگون در شعر او را نشان میدهد .بر
این پایه هدف ما از این تحقیق این ا ست که تا حدی این کمبود پژوه شی را جبران نماییم و شعر
فی ضی را از نگاه م ضامین غنایی برر سیم و نکته سنجیهای او را در این مو ضوعات ن شان دهیم و
زمینه را برای شناخت بهتر شاعر فراهم سازیم.
 -۱-۳پیشینة تحقیق
هرچند دربارة زندگی و اوضتتتاع و احوال فیضتتتی ،تذکرهها و تاریخها ستتتخن گفتهاند و دربارة
اندیشه و افکار او نیز پژوهش مختصری انجام گرفته (شکفته ،)51 1389 ،دربارة آثار و سبک شعری
و مضامین غنایی اشعار او کار چشمگیری نشده است .حتی دیوان و مثنویات وی که از مهترین متون
غنایی ادب فارسی در شبه قارّهاند ،هنوز به شیوة علمی و انتقادی تصحیو نشدهاند.
 -۱-4روش تفصیلی تحقیق
این پژوهش بر مبنای روش تحلیلی -توصیفی انجام گرفته است .برای این کار ابتدا همة مضامین
غنایی موجود در غزلیات شاعر با ذکر شواهد گوناگون بر روی فیشهای جداگانه نو شته شدهاند و
پس ازآن بر استتا

رویکرد تحلیل محتوا و با یادداشتتتبرداری از منابع کتابخانهای مرتبط با ادبیات

غنایی و سبکهای شعری ،تک تک مضامین از دیدگاههای مختلف بررسی و تحلیل شدهاند.
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 -۲شعر غنایی
شعر غنایی بازتاب احساسات و عواطف شخصی و به طور کلّی من شاعر است .به تعبیر استاد
شفیعی « شعر غنایی سخن گفتن از احساسات شخصی است ،به شرط آنکه از دو کلمة احسا

و

شتتخصتتی وستتیعترین مفاهیم آنها را در نظر بگیریم( ».شتتفیعی کدکنی )112 1353 ،در ادبیات
فار سی و سیعترین افق معنایی ،افق ا شعار غنایی ا ست .در یک نگاه اجمالی ،شعرهای عا شقانه،
فلسفی ،عرفانی ،مذهبی ،هجو ،مدح ،وصف طبیعت همه مصادیق شعر غنایی هستند( .همان )113
این نوع شعر ،طیف وسیعی از معانی و مضامین شاعرانه را به خود اختصاص میدهد «از عشق و
جوانی تا پیری و مرگ و غمها و شادیهای ناشی از حوادث روزگار ،مدح ،هجو ،شکوه ،خمریهها
تا تفنّنات ادبی همچون لغز و معم ّا ،مفاخره ،وصتتتف طبیعت و . ...به همین جهت شتتتعر غنایی
دامنهدار ترین انواع شعر فارسی است( ».رستگار فسایی )1۴9-151 1380 ،از آنجایی که این نوع
ادبی حاکی از حاالت ،اح سا سات عمیق و سوز و گدازهای شاعر ا ست ،لذا لطیفترین و ارزنده
ترین نوع شتعر به شتمار میآید .گرچه شتعر غنایی محدود و محصتور در قالب خاصتی از شتعر
نی ست و در همة قالبها چون ق صیده ،غزل ،مثنوی ،ترجیعبند ،ترکیببند ،م سمّط ،رباعی ،قطعه،
دوبیتی و مثنویهای بزمی و ع شقی ،بهویژه ساقینامهها دیده می شود ،بی شترین و برج ستهترین
جلوهگاه آن ،غزل و منظومههای عاشقانه است .بهویژه غزل فارسی آیینهای است که میتوان در آن
آمیزش انواع گونهگون م ضامین غنایی را به تما شا ن ش ست .غزل در ادب ما برترین جلوهگاه شعر
غنایی است و کارآمدترین قاب و قالبی که میتواند احساسات و عواطف گونهگون و دریافتها و
بردا شتهای رنگرنگ شاعر را از زندگی ،ان سان ،جهان و ...در ساخت و صورتی کوتاه بازتاب
دهد« .در غزل قهرمان اصلی ،معشوق است و قهرمان دیگر که عاشق و خود شاعر باشد ،معشوق
را بهانه کرده و گالیهها و آرزوها و احساسات خود را مطرح میسازد( ».شمیسا)120 137۴ ،
 -۳مشخصههای غزل غنایی فیضی
در عصتتتر ستتترایندة مورد نظر ما غزل غنایی دستتتتخوش تحوّالت گوناگون شتتتد و بهویژه
صی گرفت .سرایندگان این عصر در جست و جوی
خیالپردازی و مضمون سازی در آن جای خا ّ
معانی تازه و خیاالت نوظهورند« .چنانکه میدانیم غزل در ا صل شعر غنایی ا ست یعنی م ضمون
اصلی و کلّی غزل همیشه عشق و عاشقی بوده است ،اما در غزل سبک هندی مضمونیابی باعث
شده که به این محدوده اکتفا ن شود .در نتیجه هر م ضمونی وارد غزل شده ا ست .نکتة دیگر در
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اهمّیت این سبک این است که توانسته ،حدود مضامین قراردادی و محدود شعری را بشکند .شاعر
از همة امور و ا شیاء و پدیدههای پیرامون خود جهت یافتن م ضمون و معنا ا ستفاده کرده ا ست».
(شتتمیستتا )18۴ 1373 ،غزلیات فیضتتی ستترشتتار از مضتتامین نو و بنمایههای غنایی بدیع استتت.
ویژگیهای و مشخّصههای برجستة محتوایی غزلیات وی عبارتند از
 -۳-۱مضمونآفرینی
توجّه بیش و بسیار به مضمونآفرینی و نکته سنجی و کشف نکات تازه و مضامین نو و باریک
از مهمترین م شغلههای ذهنی شاعران سبک هندی بوده ا ست .کمتر دیوان شعری در این ع صر
مییابیم که صاحب آن در کار م ضمون سازی و نکته سنجی و نوآوری نبا شد« .م شکلپ سندی و
گرایش به سوی پیچیدهگویی شاعر را به تالشهای سخت برای دستیابی به معنی و مضمون تازه
وادار میکند ،معنایی که وقتی در شعر پیچیده شود و به سادگی به ذهن مخاطب نیاید ،اعجاب و
تحستتین او را بر انگیزد .کوشتتش برای یافتن چنین مضتتامینی یکی از دغدغههای بزرگ شتتاعران
ستتبک هندی استتت( ».فتوحی138 1379 ،؛  )38غزل فیضتتی چون مربوط به آغاز ستتبک هندی
استتتت ،از پیچیدهگویی و ابهام که بعدها در این ستتتبک رواج یافت ،به دور استتتت .با این حال
مضامینش به دور از تازگی و نوآوری نیست.
بوی زلف او نمیآید به سوی من ،مگر

طرّة او پای در زنجیر دارد باد را
(فیضی)187 13۶2 ،

بوی زلف یار به ما نمیرسد ،چون که طرّة او باد را در زنجیر کرده است( .مضمون حسنتعلیلی
زیبا)
چه سود سوی تو دیدن به دل نگه کردن

که تا نگاه دگر کردهایم از ما نیست
(همان )2۶7

مضمون اغراقآمیز و تازهای است گویای اینکه نگاه کردن به تو سودی ندارد ،چون با نگاه دوم
میبینیم دلی که به تو دادهایم ،از دست رفته و دل ما نیست.
باغ ،دل میبرد امروز ،مگر ابر بهار

نسخة حسن ز همچون تو نگاری بر
داشت

(همان )273

دلبری باغ از این روست که ابر بهار نسخه و رونوشتی از نگار و زیبارویی چون تو برداشته و
باغ را بدان آراسته است( .مضمون نو و بدیع)
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این چه می بود که ساقی به قدح ریخت

که مسیو و خضر از رشک کشاکش کردند
(همان )3۴7

فرو

بادهای که ساقی به ساغر ریخته ،از دم مسیو و آب خضر جانبخشتر بوده و از همین روی،
مسیو و خضر بدان رشک برده و در به دست آوردن آن با هم کشاکش کردهاند ،با ایهام نغزی که
در «کشاکش» به معنی نوشیدن پیاپی هست.
 -۳-۲نوسازی تصاویر کلیشهای
«ت صویر به مجموعه ت صرّفات بیانی و مجازی از قبیل ت شبیه ،ا ستعاره ،ا سناد مجازی ،کنایه و...
اطالق میشتتود( ».شتتفیعی کدکنی )9 1389 ،تصتتویرستتازی را باید یکی از ویژگیهای بارز و
برجستة شعرای سبک هندی دانست .عن صر خیال ،رکن اصلی شعر سبک هندی است و جوهرة
این سبک را خیالهای شعری و صناعات مجازی و شگردهای ت صویری شکل میدهد .یکی از
جنبههای زیبایی غزل فیضی تصاویر خیالانگیز اوست .ذهن خلّاق وی تخیّل را با هنرنمایی کالمی
درهم آمیخته و سخنش را در قالب عنا صر ت صویرآفرینی چون ت شبیه ،ا ستعاره و ...بیان میکند.
حتی گاهی تمام ابیات غزل خود را با شگردهای تصویری آراسته است .تقلید و بازسازی تصاویر
شعری سرایندگان پیشین از جمله ویژگیهای غزل عصر تیموری است ،اما در نیمة دوم قرن ده و
یازده با پیدایش سبک جدید ،ت صاویر شعری نیز نو شد و ب سیاری از سرایندگانی که به سبک
هندی شتتعر میگفتند ،ستتعی کردند تصتتاویر کلیشتتهای کهن را نوستتازی کنند .بیتردید یکی از
سخنوران فی ضی بود که سعی کرد ت صاویر کلی شهای کهن را به طرز نو باز سازی کند .مق صود از
نوسازی ت صاویر ،دستکاریهای شاعرانه در ت صاویر رایج و کلیشهای است .در این گونه موارد،
شاعر با تشبیه عکس ،تفضیل ،مشروط یا تغییر وجه شبه تصاویر را نوسازی میکند یا چیزی بر آن
میافزاید و قید یا صفتی برای آن میآورد.
مگر

داشت

زاهد

غم

ابرویت

که سر در گریبان محراب برد
(فیضی)30۶ 13۶2 ،

جز به دو محراب کجت در جهان

مست

ندیدم

که

امامت

کند

(همان )35۶
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تصویر ابرو و محراب تصاویری کلیشهای است که بارها در شعر سرایندگان تکرار شده اما
فیضی با افزودن دو عبارت «سر در گریبان بردن» و «مستی که امامت کند» آن را از حالت تکراری
و کلیشهای بیرون آورده است.
گذر کند دل و جانم در آن دو زلف سیه

چو کاروان که به شبهای تار میگذرد
(همان )307

تصویر گذر دل و جان در زلف سیاه یار تصویری است تکراری ،اما به کاروانی که در دل شب
میگذرد تشبیه شده است.
کرشمه دست در آغوش غمزه داشت به مهر

میانة

ستم

و

داد

آشنایی

بود

(همان )3۶9
 -۳-۳رنگ سپاهی تصاویر بزمی
شعر فارسی ،بهویژه نوع غنایی آن ،از نظر تصاویر خاصّ معشوق ،در همة ادوار ،تا روزگار ما
با سپاه و زندگی سپاهی پیوندی ناگسستنی دارد .از قرن پنجم نمونههای آشکاری از تأثیر سپاهیان
و ابزارهای سپاهی در تصاویر شعر غنایی دیده میشود .گرچه تصاویری که از محیط زندگی سپاهی
برخاسته ،از نظر زمینه بسیار محدود است ،امّا این تصاویر چندان با شعر غنایی فارسی پیوند یافته
که به هیچ گونه از ادب ما قابل تفکیک نیست(شفیعی کدکنی .)30۴ 1389،شعر عاشقانة فیضی نیز
سرشار از این گونه تصاویر رزمی است و به گمان بسیار جز پیروی از یک سنّت جاافتادة شاعری،
دو چیز دیگر در این گونه تصاویر او نقش داشته یکی ضرورت شغلی فیضی که ناگزیر بود در
رکاب پادشاه و همراه سپاهیان از خطّهای به خطّة دیگر لشکرکشی کند ،بهویژه که چندگاهی نیز
سفیر بود و با سربازان و سپاهیان سر و کار داشت؛ و دیگر این احتمال که شاید او خود دل در گرو
معشوقی سپاهی داشته است.
ما کشتة آن ترک که در گردش چشمی

از هر مژه صد دشنه و ساطور فرو ریخت
(فیضی)231 13۶2 ،

به لشکر نگه و موکب کرشمه مناز

کزین سپاه بال غیر غمزه جنگی نیست
(همان )271

سپاه غمزه مجنبان به قصد کشور جانها

طالیة مژه گر چشم پیشدید ندارد
(همان )305
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نگه

ترک

سپاهانگیزش

صفصف انگیخته در پیش ز مژگان
چاووش

(همان )۴12

دشنه ،ساطور ،سپاه ،طالیه ،چاووش و دورباش همه از واژههایی هستند که در متون رزمی و حماسی
به کار میروند و تصاویری که با این واژهها خلق شده ،بیش از آنکه بزمی باشد ،رزمی است .بسامد این
گونه تصاویر در غزلیات فیضی به حدّی چشمگیر است که گاهی تمام ابیات غزل را بدین شیوه
آراسته است
دو ترک چشم تو هرگز نظر به ما نکنند

که از صف مژه صد تیغ در هوا نکنند

به قصد اهل نظر افکنند ترکانت

هزار تیر که از صد یکی خطا نکنند

به آن دو ترک کماندار جورپیشه بگو

نکنندکه سینهام هدف ناوک بال نکنند

چه ظلمها که کنند آن دو رخ به دور

سپاه فتنه مدد میکند چرا نکنند...
(همان )3۶0

خطت
 -4موضوعات رایج غنایی در غزل فیضی
 -4-۱عشق

عشق اندیشة محوری همة شاعران بهویژه غزلسرایان است .کدام غزلسراست که در شعر
خویش به عشق نپرداخته باشد و از مسائل و مقوالت گوناگون مربوط بدان سخن نگفته باشد .سخن
محوری اشعار فیضی نیز عواطف و اندیشههای او دربارة عشق است و مانند بسیاری از شعرای
غناییسرا با بسامد بسیار از عشق و وابستههای آن سخن گفته است ،آن هم با تصاویر تازه و
نکتهسنجانه ،چنان که عشق را ردیف غزلی ساخته است با این مطلع
کس نیست در جهان که نگردد زبون
عشق

زنجیر چرخ میگسالند جنون عشق
(همان )۴27

و از همینروست که دیوان خویش را «کتاب عشق» نامیده ،کتابی که پر از نکتههای رنگین است
و پادشاه آن را در زر گرفته است
ک تاب عشتتتق تو هر گه رقم ز ند فیضتتتی

هزار ن کتتتة ر ن گ ین از آن کتتتاب چکتتد
(همان )330

فیضتتی کتاب عشتتق تو را جدول طالستتت

یا پادشتتتتاه نظم تو در زر گرف ته استتتتت
(همان )2۶0
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و خویش را نگارشگر رقم عشق خوانده و دیوانش را پرشده از رقم عشق شمرده است
دیوان فیضتتتی از رقم عشتتتق پر شتتتتده

ای اهتتل ذوق طتترز ادا را نتتگتته کتتنتتیتتد
(همان )391

فیضتتتی نگتتارش ر قم عشتتتق می ک نم

از ف یض خود ب پر

بتته نوکّ ق لم ب ب ین
(همان )۴89

چنانکه آ شکارا گفته ا ست که هر چند در راه زهد گام بردا شته ،غزلش عا شقانه افتاده و غزل
عاشقانه را باید از شعر وی خواند
مطرب بل ند ستتتتاز کن امشتتتتب ترا نه را

وز شتتتعر من بخوان غزل عاشتتت قا نه را
(همان )201

گتتر چتته فتتیضتتتتی بتته راه زهتتد افتتتتتاد

غتتزلتتش عتتاشتتتتقتتانتته افتتتتتاده استتتتت
(همان )2۴3

عشق ،عنوان طومار هستی است
رقتتم کتتردنتتد چتتون طتتومتتار هستتتتتتتی

حتتدیتتث عشتتتق بر ع نوان نوشتتت تنتتد
(همان )3۴۴

عشق ،افزایندة آبروست
از عشتتتتتق افتتزون شتتتتتد آبتترویتتم

تتتا روی متتانتتدم بتتر ختتاک راهتتت
(همان )280

عشق ،آب حیات و مایة عمر جاودانی است
از زالل عشتتتق ع مر جتتاودا نی یتتا ف ت یم

آبخورد ما ز آب ز ندگی درخورد ماستتتت
(همان )23۴

عشق ،ازلی است
ستتتاقی بده آن دشتتتمن هوش و خرد ما

ک ت متتد ز ازل عشتتتق و جنون نتتامزد متتا
(همان )212

عشق ،ازلی و قدیم است
بر گر یه های زار من ای ستتت نگدل مخ ند

عشتتق از قدیم آمده استتت اختراع نیستتت
(همان )2۶9
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عشق ،سعادت ابدی است
ستتت عادت ا بد و ستتتربل ندی ازل استتتتت

که عشتتتق بازی ما الیزال و لمیزل استتتت
(همان )25۴

عشق ،سراسر خطر است
از عشتتتتق بتته متتن ختتبتتر بتتگتتویتتیتتد

زیتتن متتنتتزل پتتر ختتطتتر بتتگتتویتتیتتد
(همان )392

عشق ،بیانناپذیر است
یتتک ن قطتته ز حرف عشتتتتق فیضتتتتی

در دایتتترة بتتتیتتتان نتتتگتتتنتتتجتتتد
(همان )29۶

عشق ،از سطو عقل و دانش فراتر است
فیضی به لوح نیستی بر عقل خط درکش که من

در کار گاه عاشتتتقی دانش معط ّل د یدهام
(همان )۴3۶

عشق ،فراگیر و همگانی است (پربسامد)
کدام ستتر که در او خارخار ستتودا نیستتت

کدام ستتتی نه که خار یدة تمن ّا نیستتتتت
(همان )2۶۶

مردان راه ستتتلستتتلتته جنبتتان محنتتتانتتد

یک شتتیردل ز دامگه عشتتق جستتته نیستتت
(همان )271

عشق ،دنیای عجائب است
در شتتمع و پروانه نگر آئین عشتتق بوالعجب

کز بهر عا شق شام غم مع شوق هم سرباز شد
(همان )32۶

عشق ،معجزهگراست
عشتتتق اعجازنمایی استتتت که مشتتتتاقان را

بیز بان میک ند و طیّ لستتتان میبخشتتتد
(همان )325

 -۱ -4 -۱استفاده از الفاظ و کلمات خاص برای معشوق
از شیوههای چشمگیر شعر فیضی بهرهگیری پربسامد از استعارات و کنایات خاص برای معشوق
است و این خود نشانگر توجّه بسیار شاعر به تازهگویی و نوآوری دربارة عشق و معشوق است
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شهسوار تندرو
در خیتتال جلوة آن شتتتهستتتوار تنتتدرو

هر نفس گلگون اشتتتکم ترک تازی میک ند
(همان )358

آتشپاره ،خونخواره
ملتتک می خوانتتدمتتت خون خواره بودی

گتتلتتت متتیگتتفتتتتتم آتتتشپتتاره بتتودی
(همان )509

شوخ پر عتاب ،آفتاب آسمانکینه
در جتهتتان شتتتتوخ پتر عتتتتابتی هستتتتت

آستتتتمتتانکتتیتتنتته آفتتتتتابتتی هستتتتت
(همان )2۶3

یتیم چابک ،شوخ یتیم عشوهساز
یتیم چابک من کز لبش فستتتون میری خت

بره نه بود چو تیغ بره نه خون میری خت
(همان )232

شتتتوخ یتیم من نگر و عشتتتوهستتتازیاش

بر هم نهتتادن مژه شتتتمشتتتیر بتتازیاش
(همان )۴13

 -۲-4-۱خط ستایی و معشوق مذکّر (پربسامد)
خط ستایی و توصیف خط معشوق همراه با تصویرها و تعابیر نو و بدیع از شاخصههای دیگر
شعر غنایی فیضی است
تا ز خط ،لعل لب خود عنبرافشاااار هرد ای

آب حیوار را به خاک تیر یکساااار هرد ای
(همان )502

ساااواد خط به بیا

رُخت چه موزور اسااات

هساااب دبرد ب یا ساااار ساااواد را به بیا
(همان )533

برجستگی و تقدّ

این گونه معشوق و خط او تا آنجاست که برای توصیف حسن و زیبایی

او از آیات و اصطالحات قرآنی استفاده میشود
زلتتف و ختتط گتترد مصتتتتحتتف رویتتت

چتتیستتتتت تتتفستتتتیتتر آیتتة ال ریتتب
(همان )227
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از نکتههای چشتتمگیر در شتتعر فیضتتی ،عشتتق وی به معشتتوق مذکّر و تصتتویرها و تعبیرها و
تو صیفهای فراوان از او ست .این م ضمون در عا شقانههای فی ضی ب سامد باالیی دارد و بر ف ضای
شتتعری اکثریت شتتاعران این ستتبک حاکم استتت .البته به درستتتی نمیدانیم این مذکّرگرایی و
خطستایی بنیاد واقعی دارد و یا تنها کلیشهای شاعرانه است و شیوهای برای مضمونپردازی( .برای
آگاهی بیشتر رک شمیسا 51 1381 ،؛ شفیعی کدکنی.)305 1389 ،
بتا دل من یتاد آن شتتتیرینپستتتر آمیختته

همچو موم و انگبین بتتا یتتکدگر آمیختتته
(فیضی)۴9۴ 13۶2 ،

گر چه هندوپستتتران عشتتتوهفروشتتتند همه

حل قة گوش تو را حل قه به گوشتتت ند ه مه
(همان )501

نیستتت جز دیدن شتتیرینپستتران پیشتتة من

هم چو فرهتتاد م جو ییتتد ز من کوه ک نی
(همان )52۴

 -4-۲عرفان و مسائل مربوط به آن
عرفان و م سائل و مقوالت واب سته بدان محوریترین مو ضوع شعر غنایی ا ست .فی ضی نیز با
عرفان و تصتتوّف به خوبی آشتتنا بوده و فراوان به این مقوالت توجّه نشتتان داده و با زبان و بیانی
هنری و ادبی بستتیاری از مباحث عرفانی چون تجلّی ،وحدت ،عشتتق الهی ،رتیت ،تضتتاد عقل و
عشق ،اخالص ،ریاستیزی ،نورستایی و  ...را در سخن خود بازتاب داده است ،بهویژه به مسائل و
مقوالت عر فان ر ندا نه و م غا نه مان ند ا ندیشتتته های مالمتی و قل ندری چون دانشستتتتیزی،
مدرستتهگریزی ،بیزاری از خرقه ،زهدستتتیزی ،شتتطوگویی ،شتتکستتتن تابوهای شتترعی و عرفی،
نظربازی ،تع صبگریزی و ت سامو و ت ساهل دینی ،یک سان دیدن کفر و دین و حقیقت را از اینها
فراتر دانستن ،بسیار پرداخته است.
از ستتتجود بت چرا آرم ستتتوی محراب رو

من که از یک ستتتنگ دانم کعبه و بتخانه را
(همان )201

نی ستم فی ضی امام و شیخ و دان شمند شهر

عاشتتتق و ر ند و نظر بازم تکلّف بر طرف
(همان )۴2۶

کتتتا بختتانتتة دا نش بشتتتوی ای فیضتتتی

مگر که بشتتمردت عشتتق ،طفل مکتب خویش
(همان )533
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مرو به مدرستته از بهر کستتب علم و صتتالح

که یک صتتتراحی می بهتر از هزار صتتتالح

م جوی گو هر استتترار از خز ینتتة عقتتل

نستتاخت جوهری عشتتق این لغت ز صتتحاح

چو ک شف غیب نبا شد چه سود از ک ّشاف

چو فتو باب نگردد چه حاصتتتل از مف تاح
(همان )283

خیز و دریوزة اقبتتال کن از حضتتترت متتا

کتته کم از ه یچ ستتتپتتا هی نبود همّتتت متتا

د یدة ما به ت ماشتتتای حقی قت باز استتتت

عقتتل کتتل میرمتتد از کو کبتتة ح یرت متتا
(همان )211

چشم جان را سرمه کش فی ضی که ارباب نظر

روی معنی را ز روزنهتای عرفتان دیتدهانتد
(همان )3۴1

 -4-۳بومیگرایی
هر چند اجداد فیضی اصالتام یمنی بودند ،ولی او در شهر آگره (اکبرآباد) هندوستان متولّد شده
و خود را هندی میداند (فی ضی )379 13۶2 ،و با فرهنگ هندی به خوبی آ شنا ست و جلوههایی
از این بومیگرایی را در شعر خود بازتاب داده است .بومیگرایی در شعر فیضی بیشتر در ستایش
زیبارویان هند ،برتری دادن آنان بر زیبارویان دیگر جای ها و گاه در اشتتتاره به پارهای از آداب و
سنتهای هندی و گاه در ستایش خود هند و اظهار عالقه بدان است .ستایش از هند
فیضتتتی به جهان مشتتتکل جز هند کند منزل

طوطی نبود خوشدل جز در شتتکرستتتانها
(همان )221

فیضتتتی ز هند ستتتوی خراستتتان نمیرود

این طوطی خجسته به هندوستان خوش است
(همان )251

فیضتتی از هندوستتتان جای دگر کم میروی

همچو طوطی جای خود در شکّرستان کردهای
(همان )502

ستایش زیبارویان هندی
م نم کتته کشتتتتتتتة گ جرا تیتتان بیتتدادم

ختتراب عشتتتتوة ختتوبتتان احتتمتتدآبتتادم
(فیضی فیاضی ،قرن 11برگ)29۶

هالک عشتتتوة خو بان ه ند شتتتد فیضتتتی

خراب چهرة رومی و موی زنگی نیستتتتت
(فیضی)271 13۶2 ،
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فیضتتی پی هندیصتتنمان رو که ز حد شتتد

یتتغتتمتتاگتتری تتترکنتتژادان قتتراگتتوز
(همان )۴03

آداب و رسوم هندی
با قامتش ستتتری استتتت من تیرهب خت را

متاننتد هنتدویی کته پرستتتتتد درختت را
(همان )18۶

درختان همواره نقش برج ستهای در ب سیاری از ا سطورهها و مذاهب دا شتهاند و به عنوان یکی
از مظاهر طبیعت ،مورد احترام هندوان هستتتتند« .در نظر هندوان هر نوع حیات پرارزش و مقدّ
است .پس جای تعجّب نیست که آنان برای درختان و گیاهان عالقهای خاص نشان دهند .از دورة
ودایی در خت انجیر م قدّ

مورد احترام ه ندوان بوده و بودائ یان به این در خت احترام فراوان

میگذارند ،زیرا میگویند بودا وقتی زیر ستتایة این درخت نشتتستتته بود ،به حقیقت راه یافت و به
مرتبه و مقام بودایی رسید( ».جاللی نائینی )51۴-515 1375 ،نمونة دیگر
من آن بر ه من بتتت ق بلتتهام کتته میمتتا لم

به جای صتتتندل تر ،خون دل به پیشتتتانی
(فیضی)522 13۶2 ،

صتتندل چوبی معروف که ستتپید آن خوشبو بود و ظاهرام معرب چندن استتت و هندیان گونة
سرخ آن را به پیشانی میمالیدند .در جای دیگری فیضی میگوید
گر تو زین گونه بمالی به جبین صندل سرخ

گلرخان روی خود از شتتترم بپوشتتتند همه
(همان )501

آتشپرستی که شاید اشاره به زرتشتیان هند باشد و یا سوزاندن مرده در آتش
کتتا فر عشتتتقیم و می بینیم در روی بتتتان

همچنان ک تشپر ستان را نظر بر آتش ا ست
(همان )250

به جرم عشتتتق اگر ستتتوی دوزخم ببر ند

در آ تش ا ف تم و خود را بر ه منتتت گ یرم
(همان )۴۴۴

 -4-4غزلهای مدحی
هرچند سابقة مدح ،به آغاز شعر فار سی بر میگردد و مدح عمومام در ق صیده مطرح می شده
است ،دربارة مدح در غزل و سابقة آن گفته شده که حافظ مبدع چنین غزلی بوده است( .ایشانی،
 )3 1392در غزل مدحی شاعر ممدوح و گاه نیز غزل خویش را ستایش میکند .با توجّه به اینکه
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فی ضی از جمله شاعرانی ا ست که در دربار اکبر شاه ح ضور دا شته و عنوان ملکال شّ عرایی از وی
داشت ،در کنار غزل عاشقانه و عارفانه ،به غزل مدحی توجّه ویژهای داشته است و غزل مدحی به
دو شکل در شعر او جلوهگر میشود
 -۴-۴-1غزل های مدحی بیتمهید و مقدّمه که از آغاز و از همان بیت اول به مدح میپردازد
نستتیم صتتبو مشتتکافشتتان ز گرد راه میآید

مگر از موکتتب اقبتتال اکبر شتتتتاه میآیتتد

مغنّی حجره های ارغنون را ق فل بر در نه

که در گوشتتم صتتدای پای شتتاهنشتتاه میآید

منجّم بر ستتتعادت های روزافزون کواکب را

بشتتتتارت ده که بر اوج ثری ّا ماه میآ ید

به مهد ستتایة دولت جهان گو پادشتتاهی کن

که بالافشتتتان همای چتر ظلّ ای میآید...
(فیضی)381 13۶2 ،

هزار شتتتکر که شتتتاه فلکجناب رستتتید

بتته روز تتتیتترة آفتتاق آفتتتتتاب رستتتتیتتد

ستتتپهر کوکتتب شتتتتاه جهتتان پنتتاه آمتتد

ب لنتتد مر تبتته نوّاب کتتامیتتاب رستتتتیتتد

م حمتتد ا ک بر غتتازی کتته ذ کر معتتد ل تش

بر آستتمان چو دعاهای مستتتجاب رستتید...
(همان )383

 -۴-۴-2غزلهای مدحی با تمهید و مقدّمه که ابتدا وصف عیش و نوش و باده و بهار و طبیعت و
عید است و آنگاه گریزی به مدح ممدوح میزند
متتاه رمضتتتتان رفتتته و شتتتوّال رستتتیتتده

ر ندان به در می کده خوش حال رستتت یده

در هر چمنی جوش و خروشتتی شتتده پیدا

وز هر طر فی ستتتتا قی و قوّال رستتتیتتده

خوبتتان گتتلانتتدام خرامنتتده بتته گلشتتتن

چون گتتل همتته بتتا پیر هن آل رستتتیتتده

بگشتتتتاده در می کده وز دستتتتت جوا نان

می بر کف پیران کهنستتتتال رستتتیتتده

در ع ید گه این گرد که بر خاستتت ته گویی

شتتتاه استتتت که با دولت و اقبال رستتتیده

ک یخستتترو اورنتتگنشتتت ین ا ک بر غتتازی

کز دولتتت او بختتت بتته اجالل رستتتیتتده

هم بهر مدد کاریاش اق طاب نشتتتستتت ته

هتم بتهتر هتواداریاش ابتتدال رستتتتیتتده

عاجز شتتتتده فیضتتتی ز شتتت مار نعم او

هر چ ند ز تفصتتت یل به اج مال رستتت یده
(همان )۴97
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 -4-5بهاریه همراه با اغتنام فرصت از روزگار و توصیه به عیش و خوشباشی
در میان آثار ادبی به خصوص شعر ،بهار جلوة ویژهای دارد و بسیاری از سرایندگان بر توصیف
بهار و عنا صر آن تأکید دارند و بهار با مفهوم گ ستردهاش محور ت صویرآفرینیهای شاعرانه آنها
می شود ،چنانکه در این رهگذر گونهای از شعر ظهور کرده که از آن با عناوینی چون «بهارانه» یا
«بهاریه» یاد می شود .در شعر فی ضی بهار با تو صیفات زیبا و ت صویر سازیهای هنرمندانه و صف
شده
از بس که ستتتبزه استتتتت ب هار طربفزا

طو طی برآیتتد ار شتتتکنی بیضتتتتة همتتا
(همان )217

بهتتار آمتتد و نرگس بتته بتتاغ مستتتتی کرد

صتتتبتا بته طرّة ستتتنبتل درازدستتتتی کرد
(همان )313

اما بی شتر به خاطر طراوت و خرّمی ستوده شده ا ست .ا صوالم فی ضی به بهار بی شتر رویکرد
فل سفی دا شته ا ست .عنا صر ا صلی وی در رویکرد فل سفی به بهار -که متأثر از اندی شههای خیام
است -خوشباشی و اغتنام فرصت است
ای حریفان روز عید استتتت و هوای نو بهار

جتتام می امروز برداریتتد فردا را کتته دیتتد
(همان )38۶

ع هد ب هار و ع هد جوانی غنی مت استتتتت

گتل در شتتتراب افکن و می در ایتاغ کن
(همان )۴8۴

ستتتتاقی بهتتار آمتتد و دور پیتتالتته شتتتتد

زآن وعتتدهای کتته بود تخلّف چتته میکنی
(همان )523

 -4-6غزلشکوائیه
شکوائیه از گونههای ادب غنایی ا ست که محتوای آن برآمده از دردهای درونی شاعر ا ست و
شاعر میکوشد تا عامل رنج و آزردگی خاطر خویش را برای مخاطب روشن سازد .در غزل فیضی
شکوائیه در حقیقت شکایت شاعر از اوضاع و احوال روزگار و فقدان وفا و از میان رفتن اهل کرم
و صوفیان و عارفان واصل است.
دردا که در جهان به جز افستتتردهدل نماند

نبض زمتتانتته را حرکتتت معتتتدل نمتتانتتد

روی زمین ز دود دل ت نگ شتتتتد ستتت یاه

یک ستتتبزة نشتتتاط در این تیره گل نما ند
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برختتاستتتتنتتد ستتتیمربتتایتتان تنپرستتتتت

یک تن ز صتتتوف یان ثری ّاگستتتتل ن ما ند

نتام و نشتتتتان اهتل کرم بود بر ستتتجتل

شتتتد نام نا پد ید و نشتتتان ستتت جل نما ند

خلقی گرف ته پیش ،ع مل های نادرستتتتت

وآن هم که ما ند از عمل خود خ جل نما ند
(همان )333

مرهمنته کتدام جراحتت شتتتوم کته چرخ

هر دم زنتتد ختتدنتتگ ج گردوز د ی گرم
(همان )۴۴3

ه مدمی نیستتتت کزو بوی و فایی شتتتنو ند

روی از بزم کش و خوی بتته تنهتتایی کن
(همان )۴8۶

 -4-7طنز و انتقاد
فی ضی در غزلیات خود مانند غزالی م شهدی ،ملکال شعرای پی شین دربار اکبر شاه ،تحت تأثیر
حافظ به انتقاد طنزآمیز و طعنه و تعریض نسبت به شیخ ،واعظ ،ناصو ،محتسب و زاهد میپردازد.
(رک مشتتهدی و فوالدی )12۴ 1390،در غزلیات فیضتتی این گونه شتتخصتتیتها بهویژه زاهد
چهرهای منفور و ریاکارانه دارند و بیشترین انتقاد ،سرزنش ،طعنه و تعریض نثار آنان شده است.
پرتو روی تو بگرفتتت جهتتان را و هنوز

دل زا هد ز غم جن ّت اعلی میستتتو خت
(همان )230

واعظ که دید قدّ تو و وصتتتف ستتتدره کرد

بیاعتدال بین که عجب پستتتفطرت استتت
(همان )238

منع رندان مکن ای شتتتیخ ز نوشتتتیدن می

شتتتا ید این طای فه از بهر مداوا نوشتتت ند
(همان )355

مگو به ستتتنگدلی راز میکشتتتان فیضتتتی

که همچو محتستتب خمشتتکن بود بیظرف
(همان )۴2۴

گاهی فیضی با رندی و زیرکی خاص تصویری طنزآمیز از این شخصیتها ارائه میدهد
زاهد به دور چشتتمت بیمار ستتاخت خود را

تتتا بهر بتتاده خوردن پیتتدا شتتتود بهتتانتته
(همان )۴99

وا عظ شتتتتده از غ ل غلتتة ب یهتتده پر بتتاد

زآن گو نه که در مستتت جد آدی نه نگن جد
(همان )29۶
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محتستتب از باده امشتتب چارهستتازی میکند

در میتتان بزم رنتتدان درّهبتتازی می کنتتد

شتتیخ ما کز بیخودی بر خرقه میریزد شتتراب

دامتتن آلتتودة ختتود را نتتمتتازی متتیکتتنتتد
(همان )358

 -4-8تفاخر و خودستایی
مفاخره یعنی ستایش خویش و هنر خویش ،در تمام ادوار شعر فار سی رواج دا شته و تقریبام
همة شاعران شعر و هنر خویش را ستودهاند ،کسانی با بسامد بسیار و اغراق و افراط و کسانی با
ب سامد و اغراق کمتر .این ویژگی در شعر شاعران سبک هندی نیز به فراوانی دیده می شود« .از
علل عمدة این امر این استتت که هر شتتاعری زادة طبع خود را دوستتت دارد و بر اثر همین محبّت
طبیعی در توصتتتیف و تعریف اشتتتعار خویش راه مبالغه را میپیماید و از آنجا که ستتتخنوری با
خیالپردازی رابطة مستتتقیم دارد ،اثر این رابطه مستتتقیمام متوجه نفس میشتتود( ».ستتمیعی13۶1 ،
 )1۶۴فیضی نیز ازین شیوه بسیار بهره گرفته و هرجا مجالی یافته خویش و شعر و هنر خویش را
ستوده است ،چنانکه بارها خود را «طوطی شیرینسخن هند» خوانده است
به هند طوطی شتتتیرینستتتخن منم فیضتتتی

که شتتور عشتتق ز شتتیرینی ادای من استتت
(فیضی)259 13۶2 ،

به هند طوطی شتتتکّر شتتتکن تویی فیضتتتی

که صتتت یت طبع تو از ق ند هار می گذرد
(همان )307

فی ضی اح سنت از این نکتة شیرین که به هند

نتوان یتتافتتت چنین طو طی شتتتک ّرختتا یی
(همان )50۴

 -5نتیجه
فیضتتی یکی از برجستتتهترین غناییستترایان ستترزمین هندوستتتان استتت و دیوان وی بهویژه
غزلیاتش یکی از مهمترین متون غنایی ادب فار سی در شبه قارّة هند به شمار میرود .غزل غنایی
در عصر فیضی دستخوش تحوّالت گوناگون گشت و به ویژه میدانی برای خیالپردازی و مضمون
آفرینی و تصتتویرستتازی شتتد .از آنچه آوردیم آشتتکار میشتتود که فیضتتی در غزل  -که یکی از
مهمترین جلوههای شتتعر غنایی و به تعبیری مهمترین قالب آن استتت -همة مضتتامین غنایی را با
ب سامدی باال به کار برده ا ست و دیوان وی سر شار از م ضامین و بنمایههای غنایی بدیع ا ست ،به
ویژه مضتتامین و موضتتوعاتی چون عرفان و مقوالت مربوط به آن ،بومیگرایی ،اشتتاره به آداب و
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رسوم هندی ،شکوه و شکایت ،طنز و انتقاد ،مدح ،مفاخره و خودستایی .موضوع محوری شعر او
نیز عشتتق و مستتائل و مقوالت گوناگون وابستتته بدان استتت همراه با تصتتاویر و تعابیر تازه و
نکتهسنجانه ،چنانکه خود دیوان خویش را «کتاب عشق» نامیده است.
 -6منابع
 .1ایشانی ،طاهره ،سیر غزل مدحی در ادب فارسی (از سنایی تا حافظ) ،کهننامة ادب پارسی،
پژوه شگاه علوم ان سانی و مطالعات فرهنگی ،سال چهارم ،شمارة سوم ،پیاپی ،ص،27-1
.1392
 .2جاللی نائینی ،محمد رضا ،هند در یک نگاه ،مردمشناسی و تاریخشناسی هندوستان ،تهران،
شیرازه.1375 ،
 .3حجّتی ،دانشنامة ادب فارسی ،ادب فارسی در شبه قارّة هند ،پاکستان ،بنگالدش ،جلد
چهارم ،بخش ستتوم( ،ذیل فیضتتی دکنی) ،به ستترپرستتتی حستتن انوشتته ،تهران ،وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمى.1380 ،
 .4رستگار فسایی ،منصور ،انواع شعر فارسی ،مباحثی در صورتها و معانی شعر کهن و
نو پارسی ،چاپ دوم ،شیراز ،نوید شیراز.1380 ،
 .5زرّینه ،خان ،حیدری ،فر شته ،معرّفی آگره /اکبرآباد بر پایة تذکرهها و تاریخ ،ف صلنامة
مطالعات شبه قارّه ،پاییز ،سال چهارم ،شمارة دوازدهم ،ص.1391 ،108-97
 .6سمیعی ،کیوان ،تحقیقات ادبی ،تهران ،زوّار.13۶1 ،
 .7شفیعی کدکنی ،محمد ر ضا ،صور خیال در شعر فار سی ،چاپ پانزدهم ،تهران ،آگاه،
.1389
 .8تتتتت ت تت ت تت ،تتتتتتتتتت ،انواع ادبی و شعر فارسی ،مجلة خرد و کوشش ،بهار و
تابستان ،شمارة  ،11-12ص.1353 ،119-9۶
 .9شکفته ،صغری بانو ،پژوهشی در افکار و اندیشههای فیضی ،برجستهترین فارسیگوی
دورة تیموریان شبه قارّه ،فصلنامة دانش ،مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان ،پاییز،
شمارة  ،102ص.1389 ،77-51
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 .10شمی سا ،سیرو  ،سیر غزل در شعر فار سی (از آغاز تا امروز) ،چاپ سوم ،تهران ،فردو ،
.1373
 .11تتتتت ،تتتتتت ،انواع ادبی ،چاپ سوم ،تهران ،فردو .137۴ ،
 .12تتتتت ،تتتتتت ،شاهدبازی در ادبیات فارسی ،تهران ،فردو .1381 ،
 .13صتتبور ،داریوش ،آفاق غزل فارسییی ،سیییر انتقادی در تحوّل غزل و تازل از آغاز تا
امروز ،تهران ،گفتار.1370 ،
 .14صتتتفا ،ذبیوای ،تاریخ ادبیات در ایران ،ج ،5بخش دوم ،چاپ چهارم ،تهران ،فردو ،
.13۶9
 .15عمیرات ،عبداالمیر ،امامی ،نصتترای ،قند پار سی در دیار هند ،فصتتلنامة مطالعات شتتبه
قارّه ،پاییز ،سال ششم ،شمارة بیستم ،ص.1393 ،1۴۴-123
 .16غفاراوا ،ضمیره ،جانب هندو ستان آید همی ،دهلی نو ،مرکز تحقیقات فار سی ،رایزن
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران.1390 ،
 .17فتوحی ،محمود ،نقد خیال ،بررسییی دیدگاه های نقد ادبی در سییبک هندی ،تهران،
روزگار.1379 ،
 .18فیضی ،ابوالفیض ،دیوان فیضی ،بزرگترین شاعر سدة دهم سرزمین هند ،با ت صحیو و
تحقیق ای .دی ارشد ،با مقدّمه و مقابلة حسین آهی ،تهران ،فروغی.13۶2 ،
 .19تتتتت ،تتتتتتتت ،کلّیات ،مشتمل بر دیوان ،مثنوی نل و دمن ،مرکز ادوار ،به شمارة
 ،۴3۴۴5نسخة خطّی کتابخانة آستان قد

رضوی ،قرن .11

 .20مشتاق مهر ،رحمان ،بافکر ،سردار ،شاخصهای محتوایی و صوری ادبیات غنایی،
پژوهشنامة ادب غنایی ،بهار و تابستان ،سال چهاردهم ،شمارة بیست و ششم ،ص-183
.1395 ،202
 .21مشهدی ،محمد امیر ،فوالدی ،یعقوب ،طنز در غزلهای غزالی مشهدی ،شاعر سبک
هندی فصلنامة مطالعات شبه قارّه ،پاییز ،سال سوم ،شمارة هشتم ،ص.1390 ،138-117

