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تاریخ دریافت مقاله4931/31/43 :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله4931/44/24:

چكیده
سبک به مفهوم روش خاصّ ادراک و بیان افکار با ترکیب کلمات و انتخاب آنها و طرر تعبیرر ویره
است .سبکشناسی در نظم فارسی با توجّه به بان ،دورة تاریخی ،نگرش نویسند و موضرو اثرر برا
عنوانها و شیو های مختلفی نامگذاری و تقسیمبندی شد است کره شرناخت ایر سربکها ،موجرب
درک درستتر ا مت میشود .میر ا محمود تالوکی ما ندرانی ،متخلّص به فدایی (1022رر )1022ا
مرثیهسرایان و سوگسرایان بزرگ عاشوراییِ رو گار قاجار و نهضت با گشت ادبری اسرت .فردایی در
بلندتری ترکیببند خود کوشید است نو ادراک خود را نسبت به واقعرة عاشرورا و جانفشرانیهای
امام حسی ( ) و یاران و خاندان آن حضرت بیان کند .در ای پهوهش مقتر فردایی در دو سرح
بانی (آوایی ،لغوی ،نحوی) و ادبی (استعار  ،مجا  ،کنایه ،تشبیه) مورد بررسری قررار گرفتره اسرت.
دستاورد پهوهش ناظر بر ای است فدایی کوشید با بکارگیری کلمات و ترکیبات عربی که متناسب
با مرثیه است به سرودن مقت بپردا د .بسامد انوا موسیقی (بیرونی ،کنراری ،درونری ،معنروی) بره
 0652مورد میرسد که نشاندهندة توجّه فراوان فدایی به سح بانی است .فدایی در سح ادبی برا
بکاربردن 625مورد تشبیه و  262مرورد اضرافة تشربیهی و  205مرورد اسرتعار ا نرو تشرخیص،
دلبستگی خود را به تشبیه و تشخیص برای وصف تپندة واقعة کربال ابرا کرد است.
کلمات کلیدی :فدایی ما ندرانی ،نهضت با گشت ادبی ،سبکشناسی ،سرح

برانی ،سرح ادبری،

مقت .
1ر دانشیار گرو بان و ادبیّات فارسی دانشگا ما ندران .رایانامهmohseni45@yahoo.com :
0ر دانشیار گرو بان و ادبیّات فارسی دانشگا ما ندران .رایانامهghanipour48@gmail.com :
2ر دانش آموختة کارشناسی ارشد رشتة بان و ادبیّات فارسی دانشگا ما ندران.
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مقدّمه
میر ا محمود فدایی ا سخ سرایان و مرثیهپردا ان معروف در رو گار قاجاریّره اسرت کره در شرعر،
بانی شیوا و استوار دارد .وی که تاکنون در پردة فراموشی جای گرفته و ناشناخته مانرد اسرت ،در
حدود سالهای  . 1022ق .در روستای تالوک ا بخش دودانگه شهرستان سراری دیرد بره جهران
گشود .تحصیالت اوّلیّة خود را به همان شیوة سنّتی کره در مکتربخانرههرای قردیم رایر برود ،در
مکتبخانة محلّی ادگا خود فراگرفت و پس ا آن برای آموخت علوم دینی به شهر سراری و پرس
ا آن به قم رفت و حتّی برخی بر ای باورند که به نجف اشرف و کشور هندوستان هم سفری داشته
است (مقت فدایی 26 :ر) 25؛ ا فدایی تنها همی نوشتة مورد پهوهش برجرای مانرد اسرت .بهررة
نخست ای اثر در برگیرندة چهار «نظام» یا بخش است که بیش ا چهار هرزار بیرت دارد و بهمری
سبب برخی آن را «چهرار نظرام» میخواننرد .بخرش دوم ،مراثری و نوحرههرایی در قالرب مسرتزاد،
ترجیعبند ،غزل ،مثنوی و چند قصیدة یباست که و نهای گونراگون دارد .ایر بخرش ،بریش ا دو
هزار و هفت صد بیت است (فدایی02،ر .) 05بدی ترتیب اشعار فدایی ما ندرانی حدود شش هزار و
هشتصد بیت میشود .در ای مقاله ویهگیهای سبکی مقت منظوم فدایی در دو سح برانی و ادبری
بررسی میشود.
پیشینة پهوهش
در بارة مقت فدایی ،مقاله و پایان نامههایی به شرح یر به نگارش در آمد است:
«گزارشگر حماسة حسینی»فریدون اکبری شلدر ای ( ،)1252فصلنامة وقف ،شمارة .2
«ساختار گرایی در دیوان فدایی ما ندرانی» (کاظمی)1222،رسالة کارشناسی ارشد رشتة بان
وادبیات فارسی ،دانشگا الزهرا تهران.
«برسی د ترکیب بند عاشورایی» (ارسالن )1230،رسالة کارشناسی ارشد ،دانشگا الزهرا تهران.
«بررسی مفاهیم دینی مرتبط با فرهنگ عاشورا در مقت فدایی» ( لیکانی )1230،رسالة کارشناسی
ارشد بان وادبیات فارسی ،دانشگا آ اد اسالمی چالوس.
« یبایی شناسی دیوان فدایی ما ندرانی» (فتوکیان)1230،رسالة کارشناسی ارشد ،دانشگا آ اد
چالوس.
«بررسی و تحلی فرهنگ عاشورا در مقت فدایی ما ندرانی» ( لیکانی)1230،رسالة کارشناسی
ارشد،دانشگا آ اد قائمشهر.
«تحلی بینامتنی مراثی فدایی ما ندرانی با اب حسام خوسفی و محتشم کاشانی (خالقی)1230،
رسالة کارشناسی ارشد،دانشگا پیام نور آم .
امّا تاکنون «مقت منظوم فدایی ما ندرانی» به شیوة سبکشناسی مورد بررسی قرار نگرفته است.
مقت
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یکی ا انوا مرثیه سرایی ،مقت سرایی است .واژة «مقت » به معنای قتلگا یا مح ّ قت است و در
بان ادب به نوشتهای گفته میشود که دربارة شهادت امرام حسری ( ) و کربالییران سرامان یافتره
است .بنابرای مقت  ،مرثیهای است که ویهة قت اباعبداهلل و یاران باوفایش در کربالست .معتبرتری
مقت  ،مقت «لوط ب یحیی» مشهور به «ابومخنف» است .ابومخنف ا مورخان نامدار صدر اسالم و
ا نخستی افرادی بود که کتاب مستقلی دربارة قیام امام حسری ( ) نوشرت .مهمترری کتراب او
«مقت الحسی » است و ای مقت تا قرن چهارم هجری موجود برود و طبرری در تراریخش ا آن
نق کرد است( .اسفندیاری .)57-55 ،رضی الدی ابوالقاسم علی ب موسی ب جعفر بر طراووس
معروف به اب طاووس ،کتابی نوشته به نام «لهوف» که کتابی است تاریخی و روایی دربارة قیام امام
حسی ( )؛ اما روایات کتاب بدون سند نوشته شد است .ای کتاب مورد اعتماد شریعه اسرت و در
قرن هفتم نوشته شد است (همان .) 53 :نخستی سرایندگان پارسیگو ،بعد ا رو گار یعقوب لیث
پدیدار گشتند که در میان ای شاعران و نویسندگان هیچ کدام دربارة رویداد کرربال مرثیره سررایی
نکرد اند که علت ای امر را میتوان سرختگیریها و یرک سرویه نگریهرای خلفرا و فرمانروایران وقرت
دانست؛ یرا تا مان دودمان ایرانی نهاد آلبویره (. 772 – 202ق ) .اجرا داد نمیشرد ترا کسری
آشکارا در سوگ حضرت سید الشّهدا ( ) مجلسی برپا کند .ابوالحس کسایی کره بره سرال (271
.ق) در مرو دید به جهان گشود ،نخستی شاعری است کره بره بران فارسری و در قالرب قصرید
مرثیه و مقت سرود؛ چنانکه در بیتی به کلمة مقت اشار کرد است:
مرردح و غررزل نگررویم مقترر کررنم تقاضررا
دست ا جهران بشرویم عرزّ و شررف نجرویم
(کسایی)65،
شکفتگی شعر عاشورایی را باید مقارن با قرن نهم و ظهور حسام خوسرفی (متوفرای265ق) صراحب
مثنوی خاوراننامه دانست .ا مان شکلگیری حکومت صفویه(326ق)که تشریّع را مرذهب رسرمی
ایران اعالم کرد ،مینه برای شعر و ادبیات عاشورایی بیش ا پیش فراهم شد .ترکیرب بنرد جاودانرة
محتشم کاشانی(متوفای335ق) گوا صادق شکو ِ شکوفایی شرعر عاشرورایی ترارید ادبیرات فارسری
است .ای شعر آسمانی ا رو گار شاعر تا امرو ّورد بان شیفتگان امام حسری ( ) برود و ا همران
آغررا مررورد تقلیررد شرراعران برجسررتهای چررون مررال عبرردالر اق هیجرری ،حررزی هیجرری ،عاشر
اصرررفهانی(متوفای1121ق) ،صرررباحی بیررردگلی (متوفرررای1032ق) ،وصرررال شررریرا ی ،سرررروش
اصفهانی(متوفای1026ق) ،وقار شیرا ی(متوفای 1032ق) صربای کاشرانی(1002ق) و د هرا شراعر
دیگر قرار گرفته است که البته هیچ کدام ا ای شاعران نتوانستهاند ا حشمت و بزرگی او و شعرش
بکاهند .ا دیگر شاعرانی که روش شاعری محتشم را پسندید و به منش او برویه در مرثیرهسررایی
دل بسته،میر ا محمود فدایی ما ندرانی (متوفای1022ق) است کره برا سراخت و پرداخرت ترکیرب
بندی بلند و فاخر به اقتفای محتشم رفته و به راستی ا عهدة کار به خوبی برآمد است(فدایی.)16،
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بحث و بررسی
در ای بخش مقت منظوم فدایی ما ندرانی در دو سح بانی و ادبی مرورد بررسری و تحلیر قررار
گرفته است .ویهگیهای بانی و ادبی ،متون را به عنوان اثری با ویهگیهای سبکی خاص مرورد توجّره
اه ادب قرار میدهد.
4ـ سطح زبانی
فدایی ما ندرانی به عنوان شاعری مرثیهسرا ،منظومة واژگانی خاص خود را دارد که در محدودة آن،
شعر سرود است .ای واژ ها ،گا مرکّب و گا ساد و گا ترکیبات اضافی و وصرفی هسرتند کره در
ادامه به آنها پرداخته میشود.
 1-1کاربرد ترکیبات مختلف با واژة «شا »
گروهی ا ترکیبات وصفی و اضافی که در اشعار فدایی ظهور یافته اند ،کلمراتی هسرتند کره برا واژة
«شا » ترکیب شد اند؛ فدایی در ترکیبات خود 723( ،بار) ا واژة «شا » استفاد کررد اسرت .او در
برخی ا اشعارش به جای ای کلمه ا کلمات مترادف آن؛ یعنی ،سلحان ،خدیو ،خسرو و پادشا نیز
استفاد کرد که ترکیب سلحان دی با ( 06بار) تکرار بیشتری بسامد را داشته است.
در میان ترکیبات وصفی و اضافیی که با کلمرة «شرا » و مترادفرات آن ا سروی شراعر در مجمرو
اشعارش ظهور یافته ،ترکیب «شا ِ تشنهلب» با ( )22بار تکرار ا پربسامدتری ترکیبهاست.
 0-1اسم خاص
فراوانی کاربرد اسمهای خاص ا ویهگیهای سبکی فدای ما نردانی اسرت .فردایی ،ذهنری سرشرار ا
داستانهای ملّی مذهبی دارد .استفاد ا تلمیحهای فراوان ا ادبیّرات حماسری ،اشرارات اسراطیری و
سرگذشت پیامبران و اولیای دینی به اشعار او گیرایری ویره ای بخشرید اسرت و تقریبرا در بیشرتر
اشعارش به یکی ا ای داستانها اشار ای دارد و نام شخصیّتهایی ا ای داستانها را به یاد میآورد:
فرهنگ دینی« :یوسف» ( 10بار)« ،یعقوب» (12بار)...،
فرهنگ ایرانی« :رستم دستان» ( 6بار)« ،سام نریمان» ( 2بار) « ،ال» ( 2بار)« ،دارا» ( 1بار)...،
واژ های دینری« :سلسربی » (125رر« ،)702 ،700 ،212 ،152کروثر» (،)722 ،212 ،212 ،125
«طوبی» (« ،)702 ،700رفرف» (.)722 ،760
انوا اسمهای خاص ا داستانها و اسحور های گوناگون ،مبیّ ترکیرب دو فرهنرگ فروق در تفکّرر و
اندیشههای فدایی است.
 2-1حیوانات ،پرندگان و آبزیان و حشرات
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یکی ا شگردهای هنرمندانة فدایی ،آوردن نرام حیوانرات در قالبهرای شرعری دیروانش اسرت .او ا
آوردن نام حیوانات در اشعارش ،هیچ ابایی ندارد و آن را جزیی ا بان شعر قلمداد میکنرد« :شریر»
( 76بار)« ،سگ» ( 00بار)« ،روبا » ( 22بار)« ،گرگ» ( 5بار)...،
ر آبزیان« :ماهیان» ( 6بار)« ،نهنگ» ( 2بار)« ،تمساح» ( 1بار)
ر حشرات« :عقرب» ( 0بار)« ،عنکبوت» ( 1بار)« ،جراد یا همان ملد» ( 0بار)« ،بَ ّ» ( 1بار)
ر پرندگان« :بلب » ( 15بار)« ،کبوتر» ( 6بار)« ،قمری» ( 5بار)« ،عقاب» ( 16بار)
 7-1گلها
گلها و درختان به عنوان عناصر طبیعی در آثار هنری ا گذشرتههرای دور تراکنون با تراب فراوانری
داشته است.گلها در اشعار فدایی ،موجوداتی جاندار و سرشار ا احساس و عاطفه هستند که عواطف
درون شاعر را با گو میکنند و تصاویری تا و یبا را ارائه میدهند« :سنب » ( 16برار) « ،لره» (22
بار)« ،نرگس» ( 2بار)« ،بنفشه» ( 2بار)« ،یاسم » ( 6بار)« ،نسترن» ( 5برار)« ،سوسر » ( 5برار)،
«ارغوان» ( 6بار)« ،سم » ( 1بار)« ،یاس» ( 1برار)« ،نسرری » ( 0برار)« ،شرقای » ( 1برار)« ،گر
احمد» ( 0بار) « ،لة احمر» ( 2بار) بیشتری بسامد را در اشعار فدایی داشتهاند.
بیشتری استفادة فدایی ا نام گلها در ساختارهای تشبیهی آن است؛ له گون ( ،)126لرهیعرذار
تو ( ،)002نرگس سپید دید ( ،)002بنفشره وش ()072و...اشرعار فردایی هماننرد تابلوهرای پرر ا
گلهای متنوّ و رنگارنگ است .توصیف و تصویر واقعة کربال با گلها ،ار ش عراطفی مقتر فردایی را
بیشتر کرد است.
 6-1رنگها
حضور رنگ در مت ادبی نه تنها اثر تصویری و محسوس میکند ،بر پویایی آن نیز تاثیر دارد .فدایی
ا رنگها فضایی تا را در اسلوب شعری خود خل کرد است .همنشینی رنگها در کنار واژ ها بر
شور و سو ناکی سرود هایش افزود است .بیشتری استفادة فدایی ا رنگها برای بیان درد و اندو و
رنجها و سختیهای واقعة کربالست .رنگهای شاد تصویری غمانگیز ساختهاند:
امرررو سررر کرررد برره رنررگ شررف عررذار
ا خررون مقترر کرره سررپهر سرریا پرروش
()166
تکرار رنگها در مقت فدایی ا ای قرار است« :سر » ( 15بار)« ،سیا » ( 16بار)« ،سفید» ( 12بار)،
«سبز» ( 10بار)« ،کبود» ( 5بار)« ،نیلی» ( 2بار)« ،ارغوانی» ( 5برار)« ،برنفش» ( 7برار) « ،رد» (1
بار) « ،مردی» ( 1بار)« ،نیلوفری» ( 1بار)« ،ارغوانی» ( 1بار) « ،جورد» ( 1بار)« ،آبری» ( 7برار) ،و
رنگها در بان عربی« :احمد» ( 7بار)« ،اخضر» ( 0بار)« ،خضرا» ( 7بار) .گراهی فردایی ،رنگهرا را برا
«ی» نسبت میآورد« :نیلوفری» (« ،)251ارغوانی» ( « ،)753مردی» (« ،)167یاقوتی» (.)221
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گاهی نیز با کاربرد ویهة کلمات ،رنگها را توصیف میکند« :بره رنرگ دود» (« ،)166بره رنرگ نیر »
(« ،)202به رنگ بَقَم» (« ،)150به رنگ نگ» (« ،)157به رنگ نیلوفر» (« ،)273( ،)252هم رنگ
نیزار» (.)002( ،)705( ،)762
کاربردهای پرتکرار
فدایی ا جمله شاعرانی است که در خل واژ های بکر و تا  ،مهارت ویره ای داشرته اسرت؛ امّرا برا
وجود ای بعلّت عالقة خاص خود ،عمال دست به تکرار بعضی ابیات و یا واژ ها د که آن را مؤجز و
فراموشنشدنی ساخته است.
 5-1تکرار جمالت یا مصراعها
ای نو تکرار ،تکرار کلمهها در یک بیت و یا تکررار مصررا یرا بیرت در یرک قالرب شرعری (مرثال
ترجیعبند) نیست که بتواند به موسیقی شعر کمک کند؛ بلکه او بعلّت عالقة شخصی و بیان عواطف
و احساسات خود ،بعضی ا مصراعها یا کلمات و جملهها را در جای جای دیوانش تکرار میکند که به
سبک خاص او برمیگردد.
ر تکرار رفت اشک و آ به ماهی و ما :
شد اشک تا بره مراهی و شرد آ ترا بره مرا
ا دیررد هررای پررر نررم و دلهررای پررر عحررش
()155
فدایی ای عبارت را  12بار تکرار کرد که در ایر صرفحات ،قابر مشراهد اسرت،)021( ،)052( :
(،)012( ،)122( ،)755( ،)750( ،)756( ،)705( ،)716( ،)237( ،)230( ،)251( ،)265( ،)225
(.)050( ،)052( ،)052
ر تکرار فرونشست تیر تا به پر:
(.)127( ،)132( ،)155
نوعی بر او نشسرت کره غیرر ا پررش نمانرد
هررر طررایر خرردنگ کرره سررویش کشررید پررر
()022
ادامة تکرار ایر عبرارت در ایر صرفحات ،دیرد میشرود،)027( ،)021( ،)127( ،)132( ،)155( :
(،)721( ،)255( ،)222( ،)202( ،)206( ،)035( ،)027( ،)021( ،)206( ،)035( ،)027( ،)021
(.)253( ،)005
ر تکرار سر برهنه بودن خور:
بررا چشررم اشررکبار و برره رخسررار سررندروس
خررور بررا سررر برهنرره برآمررد کوهسررار
()150

بررسی سبکشناسی مقتل منظوم فدائی مازندرانی606/

و ( .)230( ،)051( ،)065( ،)022( ،)166سر برهنه کردن و افشان کردن گیسو ،یکی ا رسوم نان
در عزاداری بود است .خورشید در سرود های فدایی ،همچون نی است که در غرم عزیرزانش سرر
برهنه میکند و به سوگ مینشیند.
ر تکرار ضرب تپانچه که صورت را به رنگهای مختلف در میآورد:
ا بررس سرشررک ،دامرر آفرراق شررد نگررار
ا بررس تپانچرره صررورت افررالک شررد کبررود
()166
و (،)225( ،)222( ،)222( ،)222( ،)065( ،)125( ،)151( ،)075( ،)077( ،)072( ،)021( ،)002
(.)221( ،)221( )722( ،)753
ر تکرار پر کلف بودن روی ما :
ایررررر خررررراک و آن آ سرررررو ناک
پُر کلف شد روی ما و سوخت ،مهرر تابنراک
()252
و (،)223( ،)223( ،)222( ،)023( ،)052( ،)051( ،)072( ،)012( ،)021( ،)125( ،)152( ،)155
(...،)257( ،)262
ر تکرار تشبیه خم به ستار :
خمررری کررره آن بخیررره نیابرررد التیرررام
خرررم ا سرررتار برررر تررر او برررود بیشرررتر
()073
و ()772 ،222 ،032 ،056 ،073 ،132
ر تکرار بط و شناور شدن به عنوان مُشبٌّهبه و وجه شبه:
پُر کرد مَشک ا آب شط با سینة سو ان همی
خِنگَش به جو نِ نَمَط ،در شط شناور شد چو بَط
()750
و ()131( ،)120( ،)207( ،)227( ،)052( ،)721
ر تکرار چون خیار دو نیمه کردن:
بنمودشان دو نیمره شمشریر ،چرون خیرار
ار َق ،اَبررا چهررار پسررر ،شرریر یررک تنرره
()122
و ()775( ،)131( ،)120
ر تکرار جملة خاک بر سر:
ای جمله ،بیشرتر در میران نران ،کراربرد دارد و یکری ا کاربردهرای عراطفی اسرت کره نران در
موقعیّتهای خاصّی ا آن استفاد میکنند« .کاربرد واژگان ،لح و عناصر برانی خراص یرک جرنس
توسط جنس دیگر در محاورات اجتماعی فارسری ،صرورتی ا هنجرارگریزی اسرت» (فتروحی)67 ،؛
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فدایی ،ای جمله را حدود بیست بار در سرود هایش تکرار کرد است که ا ویهگیهرای سربکی وی
بشمار میرود:
خرراکم برره سررر ،نهرراد برره خاکسررتر تنررور
خرراکی برره سررر بریررز کرره خررولی سررر امررام
()071
بررر برراد داد دیرر و همرری یررادِ ری نمررود
خ راکش برره سررر کرره ا لهررب آتررش فسرراد
()035
و (،071 ،02 ،022 ،055 ،052 ،072 ،772 ،725 ،707 ،262 ،713 ،273 ،222 ،272 ،226
) ،035 ،713 ،202 ،207
ر تکرار جمله ثمر آوردن نی خشکید :
خشررکید و داد ا س ررِ آن شرره بَررری چنرران
آن نرری کرره موسررمِ تَررریش بررارور نبررود
()033
و ()136( ،)222( ،)257
ر تکرار بان به کام کشیدن سوس :
شررد غنچررهاش کبررود چررون نیلرروفر ،آ آ
ا تشنگی کشید چو سوس بران بره کرام
()021
و ()210( ،)220( ،)002؛ بسیاری ا کلمات و ترکیباتی که در مقتر فردایی ،انعکراس یافتنرد ،در
ندگی مردم شمال ایران ،فراوانتر یافت میشوند و با نردگی رو انرة آنران ،پیونرد ناگسسرتنی دارد؛
کلماتی همچون ماهی ،سبزی ،خیار ،نی ،انوا گلها و...
 5-1تکرار کلمات مرکب و مفرد
فدایی با استفاد ا کلمة «کباب» و «بریان» و ترکیب آن با کلماتی مانند :دل ،قلب ،جگرر و سرینه،
ترکیبات مرکّبی را به وجود آورد که بسامد آن در اشعارش فراوان است:
ر سینة کباب ( 5بار) ،دلِ کباب ( 15بار) ،دل بریان ( 17بار) ،سینة بریان ( 6بار )،
فدایی ا آن دسته شاعرانی است که لغات عربی در سرود هایش بره وفرور یافرت میشرود .ا اینررو،
بعضی ا کلمات عربی که در بان فارسی مأنوسترند ،در اشعارش تکرار شرد انرد؛ کروفی یروفی (5
بار) ،طایر بسم ( 12بار) میشوم ( 17بار).
 2-1لغات عربی
فدایی در مقت منظوم خود تحت تأثیر بان عربی است؛ محالعة مقتلهای فارسری و عربری پریش ا
مان شاعر که خالی ا کلمات عربی نبود  ،و بان دی اسالم که عربی است در بکارگیری کلمرات و
اصحالحات عربی در مقت وی مؤثر بود است؛ کلماتی همانند« :العحش ،ا مان ،واویال و .» ...گرویی
وی بر ای باور بود که تأثیرگذاری اینگونه کلمات ،بیشتر ا معرادل فارسری آنهرا اسرت .در 6603
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کلمه که شام  622بیت ا  06بند نظام اوّل دیوان اوست ،حدود  230کلمه ،عربی بود اسرت کره
بیشتر آن ،لغات عربی مرسوم امرو ی و اندکی هم لغات عربی غیر مرسوم در ادبیّات بان فارسری را
شام شد است؛ اگر بخواهیم آمار با را به ک مقت فدایی تعمیم دهیم باید گفرت دیروان فردایی
حدود  15/12درصد لغت عربی دارد.
ر واژگان عربی« :رتبه ،مقرّر ،قامت ،قدر ،محنت ،دهر ،و)175( » ...
ر ترکیبات اضافی عربی« :بیتالحزن» (« ،)175دارفنا» (« ،)175جودعسکری» ( ،)172و...
ر استفاد ا «الف و م» تعریرف« :القصره» (« ،)750 ،223 ،155الفررار» (« ،)127 ،166الفرراق»
()035 ،052
 3-1ترکیبات اضافی:
آهن گ بسیاری ا ابیات فدایی ا دل ای ترکیبات برخاسته است .آوردن چندی اضافه پشت سررهم
ا شیو هایی است که فدایی برای برجسته سا ی ابیاتش برگزید است .او ا انوا ترکیبرات اضرافی
(تشبیهی ،استعاری ،اقترانی ،وصفی ،جنسری ،و ) ...در اشرعارش اسرتفاد کررد کره بسرامد اضرافة
تشبیهی ،بیش ا انوا دیگر آن است .او با ساختار فشردة تشبیه بلیغ ،مفهوم را بحور مؤثّری بیران و
ذه مخاطب را ا تشبیههای دیگر دور کرد است.
الف ر اضافة تشبیهی« :تخم مغز» (« ،)121تابة گردون» (« ،)130لریالی لیر » (« ،)733چکراوک
چخماق» ( )201( ،)025( ،)727( ،)702( ،)022( ،)737و ....؛ بسامد با ی ترکیبات اضرافی ،تنروّ
مضاف و مضافالیه بکارگیری اضافات جدید ا ویهگیهای سبکی دیوان اوست .او در کنار اسرتفاد ا
ترکیبرات اضررافی ادوار گذشرته ،دسررت برره خالقیرت میزنررد و تشربیهات جدیرردی را وارد دیرروانش
میسا د؛«لیالی لی  ،جام جانربای اج  ،تخم مغز ،تخم سر ،درّة اهلل و …»
ب ر اضافة استعاری« :دست اج » (« ،)135دهران خرم» (« ،)132چشرم عقر » (« ،)036نراخ
هالل» (« ،)005جیب اف » (« ،)153دست قضا» (.)150
 43-4موسیقی
مراد ا موسیقی همان تناسب و هماهنگی است که میان هجاهرا وکلمرات و ارکران مصررا و بیرت
وجود دارد .بدیهی است در شعر به نسبت بان معمولی ،موسیقی جایگا ویه ای داشته باشد .شاعر،
کلمات مورد نظرش را برحسب آهنگ و همچنی معنی آنها انتخراب میکنرد و ا آهنرگ کرالم بره
عنوان دالّی برای قدرت بخشیدن به معنی سود میجوید .کیفیّت موسیقایی شعر ،آنقدر حائز اهمّیّت
است که بعضی ا نویسندگان در تعریف خود ا شعر ،آن را به عنوان واژة متمایزکنند ای شناختهاند
( رنس پری  .)115 ،واژة آهنگ به هرگونه تکرارِ موجدار حرکت تا صدا اطالق میشود .در گفتار بره
نوسان طبیعی بیان ،آهنگ گفته میشود .و ن نیز نوعی آهنگ است که ما میتوانیم به ضربة پا آن را
همراهی کنیم .بنابرای  ،بان مو ون را نظم و بان بیو ن را نثر مینامیم (همان106 :ر.)105
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ابعاد مختلف موسیقی شعر در چهار بُعد یر شناخته میشود:
موسیقی بیرونی
مراد ا موسیقی بیرونی همان و ن شعر است .مقت یا چهار نظام فدایی ،یکسر ا آغا ترا انجرام در
قالب شعری «ترکیببند» سرود شد است .و ن شعری چهار نظام در بحر عروضی مضرار مرثم
اَخرِب مَکفوف مقصور یا محذوف (مفعولُ فاعالتُ ،مفاعی ُ فاعالت) سامان یافته اسرت .تمرامی بهررة
نخست مقت در ای و ن سرود شد است .فدایی در بهررة دوم دیروان خرود ،اشرعاری در قالبهرای
مثنوی ،مستزاد ،قصید و غزل با او ان مختلف دارد که بعضی ا آنهرا ،خیزابری و بعضری جویبراری،
بعضی خوشنواتر و بعضی هم موقَّر و سنگینند .پربسامدتری او ان اشعار فدایی در بهرة دوم دیروان
او ،عبارت است ا  :رَمَ  ،مُجتَث ،هَزَج و رَجَز که هریک ا ایر بحرور عروضری را برا َحرافی جدیرد،
اساس شعر قرار داد و کمتر به تکرار یک و ن به یک شک واحد پرداخته است :رَمَ مثم مخبون
محذوف» ( ،)200هَزَج مثم سالم ( ،)703رَجَز مثم سالم ( ،)765هَزَج مُسَردَّس مجنرون (،)753
هَزَج مُسدَّس محذوف ()722رَمَ مُثم محذوف ( ،)223رَمَ مُثم مشرکول ( ،)700هَرزَج مُرثم
اَخرب مکفوف محذوف ( .)272علّت دیگر توجّه فدایی به و ن شعر ،ای است که فدایی ،بسریاری ا
اشعارش را برای خواندن به صورت نوحه میسرود .ا اینررو ،میران و نهرای شرعر وی برا موسریقی و
خواندن آنها به صورت مدّاحی ،ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد.
موسیقی کناری :منظور ا موسیقی کناری ،عواملی است که در نظام موسریقایی شرعر ،دارای ترأثیر
است؛ ولی ظهور آن در سراسر بیت یا مصرا قالب مشاهد نیست .جلو های موسیقی کناری ،بسیار
است و آشکارتری نمونة آن ،قافیه و ردیف است و دیگر تکرارها و ترجیعها .بخرش اعظرم جرذابیت
موجود در شعر مربوط به استفاد ا قافیه و تکرارهرای صروتی میباشرد .قافیره ،همسرانی یرا تکررار
مصوت و صامتهای پس ا آن است .قافیه ممک است یک هجایی ،دو هجرایی و یرا بیشرتر باشرد و
گونههای مختلفی دارد که ا میان آنها قافیة کناری متداولتری نو آن است.
وی دید خون ببار کره گرردی گریره کرور
ای دل مبررراش در غرررم آل نبررری صررربور
()071
قافیة میانی
فدایی در بخش دوم کلّیّات خود ،برای قافیة میانی اهمیت فراوانی قائر شرد اسرت .قافیرة میرانی
باعث موسیقی شعر میشود و شاید یکی ا د ی مهم استفاد ا قافیة میانی در ایر بخرش وجرود
قالبهای متنوّ نوحه و مرثیهسرایی بود که با استفاد ا ای شیو به اشعار مرثیره و نوحره ریرتم و
آهنگ بخشید است.
الف ر قافیههای میانی در ترجیعبند:
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امررررو تمرررام اهر ر بیرررت در روضر رة عبررراس
میزد یکی ا غم به سر ،ینب دو چشرمان اشرکِ ترر

هریررک شررکایت میکننررد ا قرروم ح ر نشررناس
گشته سرکینه نوحره گرر ،افغران بررآرد ا جگرر

ای آ و وا ویال،ای آ و وا ویال
ای آ و وا ویال،ای آ و وا ویال()263
هر بند ای شعر دو بیت دارد که هر بیت دارای قافیهای جداگانه است .بیت دوم ای بند ا قافیة
میانی برخوردار است .ای شعر شانزد بیت دارد که ا آن میان پن بیت دارای قافیة میانی است.
( ،)263( ،)223( ،)262( ،)265( ،)225( ،)272و...
ب ر قافیة میانی در مستزاد:
ا غررررم سررررلحان دیرر ر
وحررش در هررامون گریسررت ،مهررر بررر گررردون گریسررت
ا غررررم سررررلحان دیرر ر
چشررم گررردون خررون گریسررت ،ا حسرراب افررزون گریسررت
()251
ج ر قافیة میانی در قصید و غزل:
 17قصید و 5غزل در بهر ی دوّم کلیات فدایی است که آنها را میتوان در صفحات،715 ،717 :
،757 ،752 ،751 ،753 ،755 ،750 ،752 ،762 ،765 ،773 ،776 ،722 ،703 ،705 ،701 ،702
 755 ،756مشاهد کرد .مجمو ای اشعار دارای  625بیت است که  732بیت آن دارای قافیة
میانی است.
به جز گرد غم و حسرت ،نقابی شان نه بر صورت

ر خورشید ا آن حیرت ،به سان رنگ کا آمرد

به پشت ناقة عریان ،تمامی واحسری گویران

دودِ آ مظلومان ،جهان یکسرر سریا آمرد
()705

در بخش دوّم دیوان وی،ا بررسی دو هزار و هفت صد بیت در قالبهرای متنروّ (ترجیرع بنرد،غزل،
مستزاد ،قحعه و 662 ،)...بیت ا آن (حدودا  02درصد) شام قافیة میرانی برود انرد کره فردایی برا
شگرد ویه و نظم و ترتیب خاصّی ،آنها را سرود است.
ردیف
یکی ا تواناییهای میر ا محمود فدایی ،آوردن ردیفهای متنوّ در دیوان شعرش اسرت .وجرود انروا
ردیفها در ترکیب بند و انوا قالبهای شعری ،نشان ا مهرارت شراعری او دارد .ردیفهرای شرعری او،
شام اسم و فع و جمله است.
الف :ردیفهای فعلی:
«اسررت» (« ،)175شکسررت» (« ،)173نداشررت» (« ،)165گذاشررت» (« ،)163کرررد انررد» (،)152
«امشب است» (« ،)153شد» (« ،)122کجاست» ( « ،)132دند» (« ،)022شدند» (...،)013
ب :ردیفهای اسمی شام (اسم ،ضمیر ،صوت و:) ...
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«دوست» (« ،)173حسری » (« ،)165آ » (« ،)020همری» (« ،)022چنرد» (« ،)023او» (،)006
«یتیم» (...،)072
ج :ردیفهای جملهای:
«عبّاس عموجان العحش» (« ،)755عبّاس عموجان تشرنة آبرم» (« ،)753بپررس و مر مپررس»
(« ،)216العحش عبّاس عموجان» (« ،)751عموجان تشنهام تشنه» ()752؛ ا آنجایی که شاعر بره
دنبال خواندن ای شعرها در مراسم عزاداری سا ر شهیدان بود ،وجود ردیف بره افرزایش موسریقی
شعرهای او انجامید است .در میان انوا ردیف ،تعداد ردیفهای فعلری ا بقیّره ،بیشرتر اسرت و ایر
خود در ایجاد حرکت و پویایی در مت و برانگیخت احساس مخاطبان تأثیر به سزایی دارد.
موسیقی درونی
ای قلمرو موسیقی شعر ،مهمتری قلمرو موسیقی است؛ یعنی مجموعة هماهنگیهایی که ا رهگرذر
وحدت یا تشابه یا تضاد صامتها و مصوتها در کلمات یک شعر پدید میآید که نو شناخته شدة آن،
انوا جناسها است .موسیقی درونی واژگان ،پیکرة اصرلی یرک شرعر اسرت کره شراعر بررای ایجراد
موسیقی با شیو های گوناگون ا آنها بهر جسته است .بسامد بسیار برا ی صرنایع بردیعی ا قبیر
جناس ،سجع ،تکرار ،یکی ا د ی مؤثّر تقویت موسیقی درونی اشعار فدایی است.
جناس و سجع:
جناس و سجع ،یکی ا روشهای برقراری آهنگ درونی ابیات محسوب میشود که در موسیقی شعر
ا اهمّیّت ویه ای برخوردار است .فدایی ا انوا جناس و سجع در دیوان خود استفاد کرد است.
بسامد بسیار با ی آنها در اشعارش ،نشان ا توجّه بیش ا حدّ و عالقة وی به موسیقی دارد که با
ظرافت و دقّت خاصّی برگزید است .همانگونه که گفته شد ا میان دو هزار و هفتصد بیت بخش
دوم مقت فدایی ،پانصد و پنجا و هشت بیت دارای قافیة میانی بود است .ای ابیات به علّت
دستهبندی به چهار بخش هم قافیه ،دارای کلمات متجانس یا مسجّع هستند .بنابرای بخش
عمد ای ا بهرة دوم کلّیّات فدایی را جناس و سجع تشکی میدهد.
ای بنررد اش هررزار چررو خضررر و سررکندری
خوردی سکندری ترف قلرب و ضرعف تر
()125
«ثمر ،سمر» (« ،)252حنجر ،خنجر»« )122( ،شام ،شوم» ()152و...
سجع:
آن شکست و بست پشت حیدر صرفدر شکسرت
ان شکسرررت عررررش را لنگرررر شکسرررت
()252
موسیقی معنوی

بررسی سبکشناسی مقتل منظوم فدائی مازندرانی601/

موسیقی معنوی :همانگونه که تقارنها و تضادها و تشابهات در حو ة آواهای بان ،موسیقی اصوات را
پدید میآورد ،همی تقارنها و تشرابهات و تضرادها در حرو ة معنرایی و ذهنری ،موسریقی معنروی را
سامان میبخشد که بخشی ا صنایع معنوی بدیع ا قبیر تضراد و طبراق و ایهرام و مراعرات نظیرر
معروفتری نمونههاست (صورخیال در شعر فارسی.)005 :
ضرب المث :
فدایی ا جمله شاعرانی است که ضرب المثلهای فراوانی را در شرعر خرود بکرار بررد اسرت؛ ضررب
المثلهایی که به سبب تکرار فراوان ،دارای شهرت بسریاری هسرتند و در ذهر مخاطبران ،جرایگیر
شدند .او با تشبیه مضمری که بی کالم او و ضربالمثر وجرود دارد ،بره تراثیر و یبرایی شرعرش
افزود است .ا آنجاییکه ضربالمث حکمت عامه است و بیشتر مخاطبان فدایی تودة مردم هسرتند
بالغت مت و مخاطب رعایت شد است:
«صید را چون اَجَ آید ،سوی صیّاد رَوَد» ()203؛ و «قصراب ،گوسرفند نکُشرته اسرت تشرنه لرب»
()136؛ و «در خانه اگر کس است ،همی یک سخ بس است» ()165؛ و نمونههرای دیگرر (،)077
(،)125( ،)213( ،)032( ،)051( ،)052( ،)125( ،)155( ،)757( ،)216( ،)223( ،)225( ،)076
( .)772( ،)202( ،)213( ،)123( ،)152او حدودا ا چه ضرربالمثر در شرعرش اسرتفاد کررد
است.
پارادوکس:
فدایی برای نشان دادن اعجاب خود و برانگیخت احساسات مخاطب و یرسؤال بردن ابترذال حراکم
که جای حقیقت نشسرته اسرت بره متنراق نمرا روی آورد اسرت .در اشرعار فردایی ،بریش ا 06
پارادوکس به چشم میخورد که میتواند ا خصایص سبکی او به شمارد آید،)022( ،)022( ،)166( :
(،)052( ،)062( ،)023( ،)015( ،)015( ،)016( ،)167( ،)136( ،)165( ،)202( ،)211( ،)015
(( ،)207( ،)163( ،)217( ،)032سیراب بی آبان همی ( ،)763آب آتشی پیکر ( ،)752قلب خرالص
( ،)232بزم غم (.)020
جمع است خاطری که در ای غم مُشوَّش است ( //)022گرردد بلنرد هرکره شَرود پَسرت اینچنری
()217
فدایی در اغلب پارادوکسها ا کلمة آب استفاد کرد و بیشتر پارادوکسهای شعر فدایی در فع و
جمله اتّفاق افتاد و تعداد کمی هم در اسم ر داد است:
گفتا چه آب بود که آتش د به م ()167
هرگز ندارم آب به ای چشم تَر دریغ ()023
تضاد:
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تضاد ،گونه ای دیگر ا صنایع معنوی است که بسامد آن در اشعار فدایی بسیار با ست ،بخصوص که
هر تضادی را چندی بار در جای جای اشعارش تکرار میکند .تنوّ تضادها در شعر فدایی ،نشانة ای
است که تقابلی دوگانه در ذه فدایی وجود داشته ،همانگونه که میان سا ر شهیدان و دشرمنان او
و ح و باط ای دوگانگی بود است:
طیررر و وحرروش و صررامت و گویررا گریسررتند
سنگ و کُلُو و خشک و تَر و بَحر و بَر تمام
()172
«وحش ،رام» (« ،)051صاف ،غش» (« ،)063حقیقت ،مجا » (« ،)151بیپررد  ،حجراب» (،)015
«یسار ،یمی » (« ،)125خُلد ،جحیم» (« ،)165وجود ،عدم» ( ،)163و...
تَنسی ُ الصِّفات:
یکی ا روشهایی که بر آهنگ کالم میافزاید ،پی در پی آوردن صفات و یا ردیف کردن صفات اسرت.
تتابع صفات عالو بر توصیف ،گاهی معنای تاکیدی نیز دارد .فدایی ا انروا صرفت برا برار معنرایی
مثبت و منفی در شعرش استفاد کرد است:
خدیوِ خحابخشِ پو شپذیر ( ،)125ای شا ِ صبرپیشة غمپرورِ شکیب (.)022
بررر کَررف َنرران و عَربررد جرروی و فَسررانهخرروان
شادی کنان و خوشدل و مست شراب جهر
()025
فدایی به اقتضای توصیف واقعة کرربال و جنایتهرایی کره برر سرا ر شرهیدان و کراروان او رفتره ،ا
صفتهای منفی ،بیشتر ا صفتهای مثبت اسرتفاد کررد اسرت .تعرداد ابیرات دارای صرفات منفری،
چندی برابر صفات مثبت است و ای  ،نشاندهندة نهایت تنفّر و خشم شاعر ا ستم ظالمرانی اسرت
که واقعة کربال را برپا کردند:
آن شُومِ سُستعهدِ ستمکارِ سختجان ( //)072یک سُر موی چَشرمکبرودِ سریا دل ( //)012آن
کافرِ بُرید بانِ درشتگو ( .)155تکرار مصوّت کوتا ( )aو ( )eو یا مکث کردن ا لحاظ بردیع لفظری
نیز ار شمند است .بسامد تَنسی ُ الصِّفات نیز در اشعار فدایی بسیار با ست.
الف اطالق:
ا آنجاکه استعمال الف اطالق عموما مربوط به شعر است ،میتوان حدس د کره جنبرة موسریقیایی
مثال مد صوت یا وقف در پایان کالم داشته است .در دورة با گشت به تقلید ا بان قدیم ،اسرتعمال
الف اطالق دوبار مرسوم شد (شمیسا .)125 ،فدایی ،به عنوان شاعری که در دورة با گشت بره سرر
میبرد ا الف اطالق در اشعارش استفادة فراوانی کرد است:
ر الف اطالق در آخِر فع  :گفت  +ا
بادا ( )10بار ،بخشا ( 0بار)

گفتا ( 172بار)
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اِسپَر ،اُشتر ( 12بار) ،اِستار ( 1بار) ،اِفساد ( 0بار) ،اِسرفید (1

ر الف اطالق در اوّل اسم :ا  +سپر
بار)،
ر الف اطالق در آخِر اسم معنی :حسرتا ( 10بار) ،دردا ( 2بار) ،جانا ( 0بار) ،و...
بیشتری بسامد استفادة الف اطالق در فع به چشم میخورد .او در شعرش ا الف اطرالق  165برار
در فع  50 ،بار در اسم و  17باردر حرف استفاد کرد اسرت کره حردودا  022برار ا الرف اطرالق
استفاد شد که میتوان آن را یکی ا مشخصّههای بار سبکی وی تلقّی کرد.
 -2بررسی سطح ادبی
همانگونه که در توضیحات بخش سح ادبی گفته شد ،ای سح بیشتر به عدول کلمه یا کلمرات ا
معانی حقیقی و برخی ا صنایع معنوی مانند ایهام اشار دارد کره در ایر قسرمت تنهرا بره مَجرا ،
کنایه ،تشبیه و استعار اشار میشود.
 1-0مجا
استعمال لفظ است در غیر معنی اصرلی و موضرو لره حقیقری بره مناسربتی ،و آن مناسربت را در
اصحالح ف بدیع عالقه میگویند (همایی .)075 ،بسامد مجا در اشعار فدایی ،نسبت بره شرگردهای
دیگر علم بیان کمتر است .وی ا انوا عالقهها حدودا  07بار استفاد کرد است:
الف ر عالقة حال و مح  :چهار مورد:
پُرررررر ا آب شرررررد دیررررردة کاینرررررات
کررررف آب چررررون برگرفررررت ا فرررررات
()122
و (.)262( ،)062( ،)173
ب ر عالقة کلّیّت و جزئیّرت :هشرت مرورد،)155( ،)706( ،)705( ،)205( ،)716( ،)222( ،)250( .
(.)207
1ر عالقة موصوف و صفت :سه مورد.)723( ،)022( ،)716( .
0ر عالقة مضاف و مضافالیه :نه مورد ،)722( ،)722( ،)765( ،)035( .و...
 0-0کنایه:
ا آنجاییکه بان فدایی ،ساد و صرمیمی اسرت و چهرار نظرام بیرانی روایری و توصریفی ا حماسرة
عاشوراست ،شاعر به سراغ کنایه بعنوان شگردی بالغی که در بان مردم کوچه و با ار ،فراوان یافرت
میشود و در آثار روایی فراوان استفاد میشود و در توصیف صحنهها و حا ت درونی حماسه سرا ان
کربال تأثیر به سزا دارد ،رفته است .بیشتر کنایات فدایی ،عبارات فعلی و جملهای هستند.
الف ر کنایات فعلی:
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«دندان به جگرگذاشت » کنایه ا «صبر و تحمّ کردن» (« ،)037ا کشتهها ،پُشته ساخت » کنایره
ا «فراوانی کشته ها» ( « ،)727نقش بر آب بودن» کنایه ا «کار باطر و بیهرود » (،)752( ،)775
( ،)722( ،)757( ،)752و...
ب ر کنایه ا صفت:
« تنگ چشم» کنایره ا «بخیر و حسرود» (« ،)022سرر رو» کنایره ا «سررافزاری ،سرربلندی»
(« ،)057روسفید» کنایه ا « سرافرا بودن »« ،روسیاهی» کنایه ا «شرمساری» ( ،)725و...
که کرباس بودی به پیشش ر کنایه ا  :نفوذ ناپذیر شدن ابزارهای سُست است (.)122
رستمی کردن کنایه ا  :دلیری و گستاخیکردن ()207
ا پا فتاد قاسم پا در حنای او ()006
پا در حنابودن :کنایه ا :تا داماد بودن ،که برخاسته ا فرهنگ یست بوم شاعر است.
 2-0تشبیه:
تشبیه ،یکی ا شگردهای بیانی است« .صورتهای خیال ،شاعر را یاری میکند تا بتواند قدرت کرالم را
تا حد بیان یک تجربة روحی افزایش دهد و امکان انتقال عواطف را به دیگران ا طری بان فرراهم
آورد» (پورنامداریان .)162 ،بیشتری بسامد تشبیهات فدایی ا نو «حسّی به حسّی» است .فراوانی
تشبیه حسّی به حسّی ،بیانکنندة ای است که شاعر برای توصیف صحنههای نبرد و جنگاوری آنان
و گا حالتهای امام حسی ( ) و یارانش به سراغ ای نو تشبیه رفتره اسرت .تشربیهات حسّری بره
حسّی در عینی و محسوس شدن صحنههای نبرد و رویارویی حضرت برا دشرمنانش ترأثیر بره سرزا
دارد.
الف ر مُشبّههای حسّی:
در  122تشبیه بررسی شد  ،مُشبّهها به صورت یر تقسیمبندی شدند:
1ر جلو های طبیعت مانند :آب ،کهکشان ،اختر ،جهان ،رو ( 0بار) ،گردون ،شب ( 5بار).
0ر افراد ،اسمها و : ...امام حسی  ،حضرت ابوالفض  ،مادر ،اه بیرت ،امرام سرجّاد ،حضررت ینرب،
قاسم ،و....
2ر حیوانات :اسب ( 0بار) ،رخش ،ذوالجناح ،کُمیت.
7ر جلو های غیرطبیعی حسّی :تیر ( 2بار) ،تیغ ،لبة تیر ،خم ،ر .
6ر اجزاء و مالئمات انسانی :جگر ،ابرو ،گیسو ،صورت ،چشم ،با و ،پیکر ،قرد ،و ...کره بعضری ا آنهرا
چندی بار تکرار شد اند.
جدول شمارة یک :مُشبّه حسّی درصد تشبیه حسّی به حسّی
مُشبّه حسّی

تعداد

درصد
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جلو های طبیعت

17

12/55

افراد ،اسمها و...

61

23/02

حیوانات

6

2/26

جلو های حسّی غیرطبیعی

2

5/16

اجزاء و مالئمات انسانی

60

72

مجمو

122

122

ب ر مُشبّهبههای حسّی:
1ر جلو های طبیعی :آب ،گلبرگ گ  ،ما  ،ابر ،شاخة یاس ،دانة گندم ،آفتاب ،ما  ،و ...باد که بعضی
ا آنها ،چندی بار در ای یک صد و سی تشبیه تکرار شد اند.
0ر جلو های غیر طبیعی حسّی :مَشک ،سپند ،درا ،کشتی ،خلط ،سیماب ،خنجر و....
2ر حیوانات :اژدها ،شیر ،فی  ،اسب ،ضیغم ،بط ،مرغ ،صید بسم  ،و...
7ر اسمها و مالئمات انسانی :حَسَ  ،کوهک  ،یعقوب ،یوسف ،مسری  ،هنردیان ،و ...عرار  ،مهگران،
سر ،مو ،دل ،صورت ،چشم که مهگان و دل تکرار شد اند.
جدول شمارة دو :مُشبّهبههای حسّی درصد نمونة تشبیه حسّی به حسّی
مُشبّهبه حسّی

درصد

تعداد

جلو های طبیعت

75

26/22

جلو های غیرطبیعی حسّی

77

22/26

حیوانات

02

15/52

اسمها و مالئمات انسانی

15

12/25

مجمو

122

122

همانگونه که در دو جدول با مشاهد میشود ،اجزاء و مالئمات انسانی با  60مورد و افرراد و اسرمها
با  61مورد به ترتیب رتبة اوّل و دوم مُشبّه ها را احرا کرد اند که خود ،بیانکنندة اهداف فردایی در
ای مقت اسرت .در جردول شرمارة دو نیرز بکرارگیری جلرو هرای طبیعرت ا سروی فردایی بررای
مُشبّه به های حسّی در تشبیهات حسّی به حسّی با  75مورد ،با تری رتبه را به خود اختصراص داد
که نشانة توجّه فدایی به طبیعت برای بیان کالم ادبی و هنری است .جلو های غیرر طبیعری حسّری
با  77مورد در جایگا رتبة دوم قرار دارد .فدایی برای درک آسانتر کردن فهم مخاطب ،ا امرور غیرر
طبیعی حسّی استفاد کرد است .او سعی دارد تجربیات و احساسرات خرود را در قالرب واقعیّتهرای
محسوس جهان اطرافش به مخاطبان بشناساند ،جهانی که میتوان ا نزدیک آن را درک کرد.
 7-0استعار

/692سبکشناسی نظم و نثر فارسی -شماره پی در پی  -03زمستان49

«یکی ا برتریهای استعار بر تشبیه ر عالو بر ایجا ر ای است که در تشبیه ،ادّعای شباهت است و
در استعار  ،ادّعای یکسانی و ای همانی» (شمیسرا .)152،فردایی ا جملره شراعرانی اسرت کره بره
تشبیه ،بیش ا استعار توجّه دارد .آنچه که در اسلوب سخنوری او ،جایگاهی آشکار و برجسته دارد،
شباهت میان امور است .او در استعار  ،به استعار مصرّحه و استعارة مکنیّه پرداخته است؛ امّا اغلرب
ای استعار ها ،قریب و شناختهشد هستند ،او همچنان ا «سرو» و «ما » و «لع » برای استعار ا
«قد و قامت سا ر شهیدان و یارانش» و «روی و چهر » و «لب» استفاد کرد است .عالو برر ایر
استعارات قدیمی ،او با لح و بان خود نیز استعار های معدود امّا جدید ساخته است.
استعارة مصرّحه:
اشهب شموس ،استعار ا شب؛ و نع سود  ،استعار ا ما اسرت)002( .؛ نعر  ،اسرتعار ا مرا ؛ و
خنگ نیله رنرگ ،اسرتعار ا شرب اسرت،)122( ،)022( ،)007( ،)002( ،)122( ،)127( ،)052( .
( ،)727( ،)753( ،)055( ،)121( ،)052( ،)005و...
ب ر استعارة مکنیّه:
که ای خمی تپید به خون خمدار کیست
مجررروح کرر نرراخ غررم چهررر و بگررو
()022
مقت فدایی اضافههای استعاری یادی دید میشود که در فشرد شدن تصویر تأثیرگذار است:
گشت گلگون چو خون ،صورت یبای حسی
ریخت خرونِ شرف ا دیردة انجرم ،گرردون
()707
( ،)022( ،)052( ،)250( ،)135( ،)130و...
فدایی ،برای توصیف اغراقآمیز سا ر شهیدان و یاران او به ویره آنگرا کره میخواهرد یباییهرا یرا
رشادتهای آنان را اغراقآمیز وصف کند ،با جان بخشیدن به موجودات ،گلها ،پرندگان و ...به اسرتعار
ا نو تشخیص متوسّ میشود .تشخیص که با فع همرا است موجب پویایی مت میشود .با توجّه
به بسامد فراوان گلها و حیوانات و موجودات در مقت فدایی که به آنها شخصیت داد شد  ،میشرود
گفت تشخیص ا خصیصههای سبکی اوست:
جررز حلقررة سالسرر و نجیررر پُررر ترراب
نگرفررت نررب خسررتة بیمارشرران کسرری
()012
طیررر و حرروش و صررامت و گویررا گریسررتند
سنگ و کلو و خشک و تر و بحر و برتمام
()065
 -9سطح فكری
بان ،احساسات و تصاویر شعری هر اثر ادبی و در معنای بزرگترر آن سربک هرر اثرر با تراب فکرر و
جهان بینی شاعر است .در دیوان اشعار فدایی ،آنچه در نظر نخست دید میشود اندیشههای مذهبی
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ب ویه افکاری است که در پیوند با سا ر شهیدان سرود شد است؛ اما افکاری که با عشر بره اهر
بیت عجی شد است .با محالعة اشعار فدایی موضوعها و مفاهیم یر برجستگی بیشتری دارد:
محبت اه بیتمهمتری فکر با تاب یافته در اشعار فدایی محبت اه بیت بخصوص امام حسی ( ) است:
برررادا هرررزار جرررانِ مقررردّس ترررو را فررردا
ای داد جرررررران را ِ وفررررررا در ر ِ خرررررردا
()062
برره محرریطِ کررفِ تررو قلررزم و عمّرران تشررنه
یررا علرری بررر کَرَمرررت کررامِ محبّرران تشرررنه
()201
شفاعت امامان و اه بیتامید به شفاعت ائمة اطهار بخصوص امام حسی در اشعار فدایی با رنگی ا عش و آر ومندی همرا
شد است:
ای دل دژم مبرراش کرره بخشررند جرررم مررا
آری برره خررونبهررای حسررینش برره رو حشررر
()161
ظهور امام مانپرداخت به اندیشة انتظار و ظهور امام مان ( ) در اشعار غالب شاعران شیعی ا جمله فدایی نمرود
فراوانی دارد:
رحمررررت برررره رعیررررت خررررود ای شررررا
ای برتررررررررررررو ظهورعجرررررررررر ر اهلل
آثرررررار ظهرررررور خرررررود عیررررران کرررر
هسررررررتم همیشرررررره چشررررررم در را
()720
تفکرات مذهبیبیشتر اندیشههایی که در دیوان فدایی به چشم میخورد ا تفکررات مرذهبی وی سرچشرمه گرفتره
است .فدایی به تقدیر و سرنوشتی که خداوند برای انسان در نظر گرفته باور داشته است :
هوشیار باش و باش رضرا برر قضرای دوسرت
بشناس قدر خرویش و بره حکرم قردر بسرا
()173
تر ر داد برررر قضرررا و رضرررا داد برررر قررردر
لیررک ا پرری رضررای الهرری جرران گذشررت
()122
بی اعتنایی به دنیافدایی متأثر ا ادبیات تعلیمی و عرفانی جهان را کوچک و پست میشمرد و مخاطب را ا دل بسرت
به رق و برق آن منع میکرد .دنیا در نظر او سرای غم است که درآن آسایش یافت نمیشود:
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راحررت مجررو کرره یافررت نگررردد برره دار غررم
دنیا ا آن دنی اسرت در وی بره حکرم حر

راحت ودیعه ایسرت کره در دار دیگرر اسرت
()175
ذاتِ شرررریفِ کامررر ِ پِیغمبررررش نمانرررد
()003

انتقام خواهیکینه و نفرت ا ظلم ستم کاران آنچنان ذه فدایی را پر کرد است که تنها انتقام ا آنران میتوانرد
او را آرام کند او در ابیاتش ا صاحبان دم درخواست انتقام دارد:
در انتقرررام خرررون حسررری ،تیغ ا غرررالف
ای صرراحب مانرره علررم کرر کررو قرراف
()025
هرررا برره پررای عرررش الهرری قرردم کشررد
در انتقررررام خررررون شررررهیدان کررررربال
()023
هشدار وتحذیرا دیگر افکاری که فدایی در سر می پروراند بیدار کردن مخاطب و هشدار دادن به و توجه به فلسرفة
عزاداری است:
برری دردِ دل ،برره خرراک تپیرردن چرره فایررد
بی سو سینه ،سینه دن را چه حاص است
اندر جهان ،شرنیدن و نشرنیدن چره فایرد
بی پند و اعتبار به گوش و به چشرم خرویش
()022
حدودا شصت بیت ا اشعار فدایی به ای موضو اختصاص یافته است.
نتیجهگیری
آثار هنری و ادبی که تراوش ذهنیات هنرمند و شراعر اسرت و برآینرد ذخیررة شرناختی او در فهرم
شخصی و تا ا جهان پیرامونی است ،مُهر صاحب خود را برر پیشرانی دارد .مقتر منظروم فردایی
ما ندرانی نیز که ذه دردمند و عاش فدایی به حضرت سیدالشرهدا ( ) و یراران وفرادارش آنهرا را
سرود ویهگیهایی دارد که موجب شد ای اثر ا لحاظ سبکی ویه شود .دستاور پهوهش ناظر بررای
است فدایی ما ندرانی با بکارگیری لغات و ترکیبرات عربری در مقتر منظروم خرود برویه کلمراتی
همچون الودا  ،العحش ،کوفی یوفی ،طایربسم و ،..به مرثیه سرایی شهیدان کربال پرداخته اسرت.
ا خصیصههای بار سبک فدایی میتوان انوا تکرار کلمات (کلمه شا  772بار) ،جمالت ،مصرراعها
با بسامد با به سبب عالقه یا هدف خاص ،بکارگیری  72ضرب المث  022 ،مورد الف اطالق662 ،،
بیت حاوی قافیة میانی ،اسامی خاص پیرامبران و شخصریّتهای ملّری015مرورد ،اسرامی حیوانرات و
پرندگان ،گلها ،رنگها  255مورد 12 ،مستزاد با پار های متفاوت ،نام برد .همچنری فردایی در نحروة
چینش ابیات بهرة دوم ،سلیقة شخصی خود را اعمال کرد است .ای اشعار حاوی ردیفهای جملهای
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( 10قالب شعری) و تکرارهای فراوانی است .او در چینش ابیات تکراری ،ابیات دارای قافیة میرانی و
ردیفهای جملهای ،بدون رعایت ا قانون خاصّی ا سبک مختص به خود استفاد کرد است .بسرامد
انوا موسیقی (بیرونی ،کناری ،درونی ،معنوی ) به  0652مورد میرسد که نشاندهندة توجّه فراوان
فدایی به سح بانی است .فدایی در سح ادبی با بکاربردن 625مورد تشربیه و  262مرورد اضرافة
تشبیهی و  205مورد استعار ا نو تشخیص ،دلبستگی خود را به تشبیه و تشرخیص بررای وصرف
تپندة واقعة کربال ابرا کرد است .ا لحاظ فکری نیز فدایی به عنوان شاعری شیعی با سرودن مقت
چهارنظام دلبستگی خود را به اه بیت ٫بویه سا ر شهیدان و افکار دینی نشان داد است.
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