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 چکیده:
و ویژگیهاي   هاشناسی، کشف و تبیین شاخصه هدف مطالعات سبک ف:  زمینه و هد

ساز، حاصل میشود. این مقاله به حاکم بر متون است که از رهگذر تحلیل عناصر سبک 
 بررسی ویژگیهاي سبکی در غزلیات عماد فقیه کرمانی میپردازد.

تحلیلی انجام  -اي و به شیوة توصیفیاین مقاله براساس مطالعات کتابخانه  :مطالعه  روش 
 شده است.  

انی، با واسطۀ شیخ نظام الدین محمود، از پیروان طریقۀ شیخ  عماد فقیه کرم  ها:یافته
الدین ابوحفص عمر  شدگان شیخ شهابالدین کامویی و همین شخص نیز از تربیتزین

سهروردي بوده است. عماد پیرو طریقت مالمتیه بوده و در اشعارش مضامین عرفانی  
ز شاعران گروه تلفیق محسوب  گوناگونی بکار برده که این نظریه را تأیید میکند. عماد ا

میشود که سعی دارد دو نوع غزل عاشقانه و عارفانه را با چاشنی قلندریات و مالمتیه، 
 م پیوند زند.  ه به

در سطح موسیقایی، بحر رمل بیشترین اوزان و بحور مقتضب و متدارك    گیري:نتیجه
هاي سبکی  خصهمش  واند و استفاده از ردیف جز سهم کمتري را به خود اختصاص داده 

وي محسوب میشود. موسیقی درونی اشعار عماد نیز با فراوانی جناس و تکرار تقویت  
شده است. جناس اشتقاق بیشترین بسامد را از میان انواع جناس در اشعار وي دارا است  

باالي تکرار نشانگر ت بر مفاهیم ذهنی خود است. عنصر غالب در  أو بسامد  کید عماد 
وي تشبیه است و تشبیهات حسی به حسی، مفروق، مفرد و جمع  سطح بالغی اشعار  

در غزلیات عماد بسامد بیشتري دارند. عماد فقیه در غزلیاتش به انواع تناسبات لفظی  
ایهام و   و معنایی توجه نشان داده تا غناي موسیقی معنوي غزلیاتش را بیشتر سازد. 

ثري دارند. در زمینۀ فکري،  ؤانواع آن در افزایش موسیقی معنوي غزلیات عماد نقش م
ژانر غنایی و زیرژانرهاي عارفانه، عاشقانه و قلندري قرار دارد. همچنین عماد فقیه، اهل  
صومعه و تقوا، زاهدان مدعی، ریاکاران، و ... را به باد انتقاد گرفته و با طنزي تلخ، بر آنان 
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The aim of stylistic studies is to discover and 
explain the characteristics and features governing the texts, which are obtained 
through the analysis of stylistic elements. This article examines the stylistic 
features in the lyric poems of Emad Faqih Kermani. 
METHODOLOGY: This article is based on library studies and has been done in a 
descriptive-analytical manner. 
FINDINGS: Emad Faqih Kermani, through Sheikh Nizamuddin Mahmoud, was a 
follower of Sheikh Zainuddin Kamui and the same person was one of the trainees 
of Sheikh Shahabuddin Abu Hafs Omar Suhrawardi. Emad is a follower of the 
reprehensible way and has used various mystical themes in his poems which 
confirms this theory. Emad is one of the poets of the group that tries to combine 
two types of romantic and mystical sonnets with the spice of Qalandariat and 
Malamatiyeh. 
CONCLUSION: At the musical level, the sea of sand has the most weights and 
the sea of modesty and preparation have the least share, and the use of rows is 
one of his stylistic features. The inner music of Emad's poems has also been 
strengthened by the frequency of puns and repetitions. Punctuation has the 
highest frequency among the types of puns in his poems, and the high frequency 
of repetition indicates Emad's emphasis on his mental concepts. The dominant 
element in the rhetorical level of his poems is simile, and sensory similes are 
more frequent in Emad's lyric poems, singular, singular and plural. In his lyric 
poems, Emad Faqih has paid attention to various verbal and semantic 
proportions in order to increase the richness of the spiritual music of his lyric 
poems. Ambiguity and its types play an effective role in increasing the spiritual 
music of Emad's lyric poems. In the intellectual field, there are lyrical genres and 
mystical, romantic and Qalandar subgenres. He has also criticized Emad Faqih, a 
member of the monastery and piety, Zahedan the claimant, hypocrites, etc., and 
attacked them with bitter humor. 
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 مقدمه 
غزل از مهمترین قالبهاي شعر فارسی در بیان مضامین مختلف بویژه مضامین عاشقانه و عارفانه است که در طول  
تاریخ خود فراز و نشیبهاي بسیاري را پشت سرگذاشته است. «غزل یکی از انواع ادبی است که محتوا و درونمایۀ 

) و  از آغاز 38  ص  راستگو:در غزل فارسی،    عرفانهاي آن مربوط است» ( آن بیش از هر چیز به عشق و وابسته
شعر فارسی تا روزگار حافظ از نظر معنایی، چهار مرحله را با عناوین: اشعار غنایی ملحون، شعر صرفِ عاشقانه، 
تغزل قصاید و قالب شعري رایج امروزي، پشت سر گذاشته است. در غزلهاي نخسین، عشق میان عاشق و معشوق، 

کم عشق عرفانی و حقیقی جاي عشق مادي و مجازي را گرفت و در  ما از روزگار سنایی، کممادي و مجازي بود. ا
قرن هفتم در مسیر عاشقانه با سعدي و در مسیر عارفانه با مولوي به اوج رسید. «از آغاز قرن هشتم هجري به بعد، 

) و از دو مسیر  430  ص  بور:صآفاق غزل فارسی،  (   راههاي تکامل گام نهاد»  درغزل فارسی با دگرگونی چشمگیري  
مختلف، ولی در کنار هم راه اعتالء را پیمود: نخست غزل عرفانی و دوم غزل عاشقانه که در واقع ادامۀ همان راه 

با پختگی و تکامل فکري و معنوي فراوان همراه شداندیشه از قرن ششم بود که  انواع شعر (   هاي سنایی پیش 
 .) 593 : صرستگار فساییفارسی، 

گذار سبکی نو در غزل هستند و از نظر بیان و سخن بسیار به یکدیگر نزدیکند. این  قرن هشتم، چهار شاعر پایه در  
یمین، خواجوي کرمانی، عبید زاکانی و عماد فقیه کرمانی. «اکثر شاعران مهم قرن هشتم، چهار تن عبارتند از: ابن

در تمام شاعران گروه تلفیق این خاصیت    توجه دارند...  شاعرانی هستند که به هر دو شیوة غزل عارفانه و عاشقانه
  ).230 ص شمیسا:شناسی شعر، سبکبخش حافظند» ( است که به سعدي توجه دارند و الهام

شیخ االسالم خواجه عمادالدّین علی کرمانی مشهور به عماد فقیه و متخلّص به عماد، شاعر و عارف نامی قرن 
سعید بهادرخان و نخستین سالطین آل مظفر معاصر بوده است. وي یکی از هشتم هجري است که با سلطان ابو

ثیر گذاشته أهاي غزل فارسی است که بر شعر بسیاري از شاعران بعد از خود خصوصاً بر غزلیات حافظ تبلندترین قله
او لطافت، دل  از مهمترین ویژگیهاي غزلهاي  او انگیزي و فصاحت است که نفوذ سعدي در غالب غزلاست.  هاي 

آنند که در سخن متقدمان و متاخران احیاناً حشوي واقع شده، اال سخن خواجه عمادفقیه   آشکار است. «فضال بر 
دولتشاه  الشعرا،  تذکره( »  اند که در آن سخن اصالً فتوري واقع نیست، نه در لفظ و نه در معنی که اکابر انتفاق کرده

 .) 282 ص سمرقندي:
انوري تمایل داشته و به همین لحاظ سبک او تلفیقی از سبک عراقی و خراسانی   عماد در غزلیاتش به سعدي و

است و این همان سبکی است که حافظ آن را به کمال و اعجاز رسانده است. «عماد در غزلسرایی به سبک و آثار 
اعر نمایندة و نظر به اینکه هرکدام از این دو ش  ) 231  ص  شمیسا:شناسی شعر،  سبکسعدي و انوري نظر داشته» ( 

یک سبک هستند، یعنی انوري نمایندة سبک خراسانی و سعدي نمایندة سبک عراقی، میتوان نتیجه گرفت که  
عماد با توجه و پیروي از این دو شاعر که از دو دورة تاریخی مختلف و داراي سبک و سیاق متفاوت هستند، سبک 

 عراقی و خراسانی را درهم آمیخته است.
) و آثار عماد مشتمل  202  ص  :1، نفیسی، جتاریخ نظم و نثر فارسی در ایرانشانزده هزار بیت (   «کلیات عماد شامل

بند را شامل میشود. مثنویهاي او بر دیوان شعر است که غزلیات، قصاید، رباعیات، چند مخمس، مثنوي و ترجیع
از: محبت یا مونسنامه، دهنامه، صحبتعبارتند  ( یقتاالبرار و طرنامه، صفانامه   و   طالبیانمقدة دیوان عماد،  نامه 

 . ) 2 ص مدبري:
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در این مقاله، به بررسی ویژگیهاي سبکی غزلیات عماد فقیه از سه منظر موسیقی شعر، صورخیال و افکار و مضامین 
 است. پرداخته شده

 
 بحث و بررسی 
 موسیقی شعر  

«موسیقی شعر در    میان موسیقی و شعر پیوند ناگسستنی برقرار است. شفیعی کدکنی در کتاب خود مینویسد:
«شعر خاستگاهی جز به موسیقی رساندن زبان ندارد. همۀ   ذات زبان شعر نهفته است. به عقیدة شفیعی کدکنی

صور خیال در موسیقی زبان است» ( «شعر تجلی    تعریفهاي شعر، در تحلیل نهایی، بازگشتشان به این تعریف است:
وي موسیقی شعر را به چهار حوزة موسیقی بیرونی، کناري، درونی و   .) 272  ص  شفیعی کدکنی:شعر فارسی،  
 است.   بندي کردهمعنوي تقسیم

ها است. شفیعی کدکنی  موسیقی بیرونی همان وزن عروضی براساس کشش هجاها و تکیهموسیقی بیرونی: وزن:  
«وزنهاي تند و متحرکی هستند که اغلب،   دو گروه خیزابی و جویباري تقسیم میکند. وزنهاي خیزابیوزنها را به  

اي است که در مقاطع خاصی نوعی نیاز به تکرار را در ذهن ایجاد میکند و  نظام ایقاع افاعیل عروضی در آنها بگونه
موسیقی (  ع یا دور در آنها محسوس استغالباً از رکنهاي سالم و یا سالم و مزاحفی تشکیل شده که حالت ترجی

«از ترکیب نظام ایقاع خاصی حاصل میشود که با همۀ زاللی و  وزنهاي جویباري .) 393 ص  شفیعی کدکنی:شعر، 
 . ) 395 ص (همان:»  زیبایی و مطبوع بودن، شوق به تکرار در ساختمان آنها احساس نمیشود

است که رکنهاي عروضی در آنها عیناً تکرار نشده و   فاده کردهعماد فقیه در اشعارش بیشتر از اوزان جویباري است
نی به أمل و ت أهمچنین داراي هجاهاي بلند و ریتمی نرم و سنگین هستند که به شاعر این امکان را میدهد تا با ت

از شاعر   هایش بپردازد؛ درحالیکه اوزان خیزابی داراي هجاهاي کوتاه فراوانی هستند که این امکان رابیان اندیشه
 هاي بزمی و حماسی مفید هستند.  سلب میکنند و بیشتر براي سرودن منظومه

شده در غزلیات عماد، بحر رمل بیشترین بسامد را دارد. این بحر براي بیان مضامینی مانند در میان اوزان استفاده
 ین و موقر مناسبت دارد.بخش است و با مضامین بلند، سنگ عشق و غم مناسب است و داراي آهنگی مالیم و آرام

 
 جدول اوزان مورداستفاده در غزلیات عماد فقیه

نام 
 بحر 

متقار  خفیف مجتث مضارع  هزج رمل 
 ب

منسر  سریع  رجز 
 ح

متدار 
 ك

 مقتضب

 %28/0 %28/0 %26/04 %70/01  %27/02 %11/07 %98/03 %34/18 %03/18 %22/15 %01/29 درصد

 2 2 30 12 16 50 28 123 129 107 204 تعداد

 
این اوزان، ارکان متناوب   آهنگترین اوزان شعر فارسی هستند. اجزاي سازندةاوزان دوري از خوش   اوزان دوري:

مورد    78تشکیل میدهد که با ترکیب آنها میتوان به اوزان تازه دست یافت.  تعداد وزنهاي دوري غزلیات عماد  
- 1اند:  غزلیات او را به خود اختصاص است. اوزان دوري در غزلهاي عماد در چهار وزن زیر آمده  % 09/  98است که  

/    25مفعول فاعالتن)  (مفعول فاعالتن    ضارع مثمن اخربم لن لن فعولن، فع(فع  متقارب مثمن اصلم  - 2مرتبه 
هزج مثمن   - 4مرتبه /    19(مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن)    منسرح مثمن مطوي مکشوف  -3مرتبه    22فعولن)  

 مرتبه 12(مفعول مفاعیلن، مفعول مفاعیلن):  اخرب
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 موسیقی کناري: قافیه و ردیف 
ازطریق تقارن و تشابهات و تضادها در نظام آوایی زبان و در حوزة معنایی، موجب غنی   در کنار عواملی که  قافیه:

ارتقاي موسیقی می به  نیز  هاي مهم موسیقی کناري،  افزاید. جلوه شدن موسیقی شعر میشوند، موسیقی کناري 
یده میشود. فرشیدورد قافیه و ردیف است و موارد دیگر شامل تکرارها و ترجیعها است که قافیه و ردیف درونی نام

د. موسیقی شعر را کامل میکن  -2  در خواننده ایجاد حریت و اعجاب میکند.-1فواید قافیه را در موارد زیر میداند:  
-113  ص  :1ج  ،فرشیدورددربارة ادبیات و نقد ادبی،  به شعر نظم میدهد و از بر کردن آن را آسان میسازد (   -3

114 (.  
هاي اسمی تعلق دارد و این بسامد در اشعار مردف زلیات عماد، بیشترین بسامد به قافیهبا نگاهی به نظام قافیه در غ

سازي واژگان است، ویژگی سبکی شاعر در آوردن دهندة تمایل شاعر به عدم ترکیبگی نشانژطبیعی است. این وی
د، میتوان به سهولت و قابل اي کامالً مشهود است. از دیگر ویژگیهاي قافیه در غزلیات عماکلمهقوافی مفرد و یک

  غزل از تکرار قافیه استفاده کرده   108غزل از ردالقافیه، در    59حدس بودن قافیه اشاره کرد. همچنین عماد، در  
 است. بعالوه قافیۀ درونی و قافیۀ بدیعی نیز دو ویژگی مهم در برررسی قافیۀ غزلهاي اوست: 

شده در وسط مصراعها که همان قافیۀ درونی است، سخن   فیۀ واقعدر هیچ کدام کتابهاي سنتی از قا  قافیۀ درونی:
ثر در افزایش موسیقی شعر نادیده گرفت. کزازي جایگاه ؤاین نوع قافیه را نمیتوان بعنوان عامل م  . دانبه میان نیاورده

همسان تکرارشده   را در برابر قافیۀ برونی، همان سجعهاي   این نوع ردیف را در اشعاري با اوزان دوري میداند و آن 
هاي درونی با ردیف همرهند؛ این ردیف را برابر  «گاه قافیه  در سه لخت هر بیت میداند. همچنین اضافه میکند که

ردیف بنیادین سروده که پس از قافیه در پایان لخت چهارم باز آورده میشود و «ردیف بیرونی» نامیده میتواند شد، 
 . ) 46 ص کزازي:سی سخن پارسی، زیباشنا(  «ردیف درونی» نامید میتوان

 ) 17(   ، سر نکشد از بالقدمعاشق ثابت   / عدم، غم نخورم از ندمدم نزنم بی 
 )  72(  یا جوي خونست عمانیا بحر   /  نیسانیا ابر  گریاناین چشم 

 ) 185(  بر عمر مضیع کش فراموشینیرنگ    /  بیخوشیدر مجلس  نوشیچون جام طرب 
 )  288(  دربند قال و قیلی جاهلچون عالمان  /  حاثلیزي نکرده چ  باطلرفته به راه 

اي است که در آنها یکی از صناعات ادبی از قبیل اعنات، تجنیس یا  مقصود از قافیۀ بدیعی، قافیه  قافیۀ بدیعی:
باشد اعمال شده  ابداعی  و  قافیه(  نوآوري  و  با عروض  قافیه،  واقع شد  .) 127  ص  شمیسا:  ،آشنایی  در  ن جناس 

زیرا معموالً قافیه استوارترین واژة بیت است و بخاطر قرار   ؛محسوستر از واقع شدن آن در جاهاي دیگر بیت است 
 هاي دیگر است. گرفتن در جاي ثابتی از بیت، توجه گوش به آن بیشتر از واژه

 )192(  تنگبر دل ما  چرا جهان فراخست   /  جنگزمانه با دل عشاق اگر ندارد 
 )  200(  دل  مینوشدجور تو میکشد و زهر تو  / دل  میپوشدغم تو میخورد و راز تو 

 ) 239(  نتوان رُفتنجز به جاروب مژه کوي تو          نتوان        رفتنگر نه سر پاي شود راه تو 
  ) 264(  باري بار بستی قدمی نه به وداعم   /   باري اي ز عزم سفرت بر دل تنگم 

ردیف یکی از ویژگیهاي موسیقی کناري است که موجب غنیتر شدن موسیقی شعر میشود و در زبانهاي   ردیف:
اي برخوردار است. شفیعی کدکنی دیگر ازجمله عربی و ترکی نیز وجود دارد اما در شعر فارسی از اهمیت ویژه

داشته باشد کم داریم و اگر گاهی «غزل موفقی که ردیف ن  ردیف را جزئی از شخصیت غزل میداند و معتقد است
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خواسته بزرگ  بیشاعران  غزِل  کردهاند  ایجاد  شعر  در  دیگر  رهگذري  از  را  ردیف  موسیقی  بگویند،   »اندردیف 
 . ) 156 ص  شفیعی کدکنی:موسیقی شعر، ( 

عواطف   غه و فکر اصلی شاعر را با خود حمل میکنند و در انتقال دواژگان بکاررفته در جایگاه ردیف، معموالً دغ
قوافی و ردیفهاي بکاررفته   .) 21  ص  طالبیان و اسالمیت:  ،ارزش چندجانبۀ ردیف در شعر حافظ(   ثرندؤشاعر بسیار م

 34فعل «کردن» و مشتقات آن با    اي و عموماً  شیوا هستند.کلمهدر اشعار عماد، ساده و به دور از تکلف، اغلب یک
مورد بیشترین بسامد    32مورد بیشترین بسامد را دارا است و از میان افعال ربطی، فعل «بودن» و مشتقات آن با  

مورد) پربسامدترین اسامی در 5(   مورد) و «دوست»7اند. از میان اسامی دو اسم «دل» ( را به خود اختصاص داده
مورد بیشترین بسامد را از 13مورد) و حرف «را» نیز  با    7مورد) و «تو» (  9ا» (جایگاه ردیف هستند. ضمایر «م

 شده در جایگاه ردیف دارا هستند. میان ضمایر و حروف استفاده
 

 حرفی  ترکیبی  ضمیر  اسمی  فعلی  کل غزلها  نوع ردیف  
 %77/ 02 %51/ 20 %91/ 04 %26/ 07 %52/ 64 %66/ 57 درصد 
 13 96 23 34 302 468 تعداد 

 
اند. اي دیگر از موسیقی شعر است که صنایع بدیع لفظی آن را ایجاد کرده موسیقی درونی گونه  موسیقی درونی:

هاي تنوع و تکرار، در تعریف آن بیان شده: «ازآنجاکه مدار موسیقی، بر تنوع و تکرار استوار است، هرکدام از جلوه
ن  کناري  و  بیرونی  موسیقی  مقولۀ  از  که  آواها  نظام  میگیردر  قرار  موسیقی  نوع  این  مفهومی  در حوزة  د» باشد، 

یعنی هماهنگیهایی که ازطریق وحدت، تشابه یا تضاد صامتها و مصوتها    ؛) 392  ص  شفیعی کدکنی:موسیقی شعر،  ( 
شناسی شعر هاي بارز آن را میتوان انواع جناس، سجع و تکرار یاد کرد که مبانی جمال آید. نمونه در شعر پدید می

 ح میکند و به همین علت مهمترین حوزة موسیقی تلقی میشود.  را مطر
سازي است که بین واژگانی برقرار میشود که ازلحاظ جنسیکی دیگر از ظرافتهاي ادبی تجنیس یا هم  تجنیس:

بهره بیشترین  اشتقاق  از جناس  و برده    را  لفظی، همگون و متشابه هستند ولی در معنی متفاوتند. عماد  است 
برانی   -  برانی  ،) 68تاب (   -  تاب  ،) 17چین (    - چین    تام:  دارند:   هاي بعدي قرار ضارع و زاید در رتبهجناسهاي م 

 موي  –روي/ موي    –روي   ،) 180دم (   -  دم   ،) 171به   (   -  به  ،) 155نوش (   -  نوش  ،) 116کرمان (   -  کرمان  ،) 76( 
خط یا    )/256ره گذر (   -رهگذر    ،) 250کبریا (   -کبر، یا    ،) 201دل بر  (   -دلبر     ،) 9یارا (   -: یارا  مرکب)/  271( 

  -ناز     ،) 245عنبر (   -عبیر    ،) 215ناز (   -باز    ،)163سوز (    -شور    ،)19خیر (   -)، خبر  17عبیر (   -:  عنبر  تصحیف
 مصفا   –  صوفی  –  :  صافیاشتقاق  /،)267ترك (   -تُرك    ، ) 68مهر (  -  مُهر   ،) 11درد (  -:  دُرد  ناقص  /) 275یار (   -بار  

(   -تقصیر    ،) 7(  (   -  نال   ،) 10قاصر  (   - حرام    ،)86(   قال   –  قیل  ،) 43نیل  (   -  گوهر  ،) 137حریم   /   ،) 151گهر 
پوش    -کوش    ،)9کام (   -   : گاممضارع و الحق  )/91عذار ( -  عذر  ،) 11سایل  (   -  سیل  ،)6عرق (   - عراق     اشتقاق:شبه

حال   -قال    ،) 171شرف (   -  طرف  ،) 159گمان (   -کمان     ،)152جمال (   -کمال    ،) 152ظریف (   -  حریف  ،) 151( 
کمال   -کامل    ،)92یار (   -راي    ،) 84زار (   -راز  ،) 38زر (   -رز    ،)19سپر (   -:  پسر  قلب  )/197بند (   -پند    ،) 194( 
ندیده   -دیده:  زاید: مطرف)/  226گرد (   -   دگر  ،) 189حریص (   -صریح    ،) 182بال (   -بال   ،) 179روح ( -حور    ،) 105( 
عنبر   ،) 231الله (   -  کالله  ،) 197(   قبول   –مقبول    ، ) 148دیار (   -یار    ، ) 140این کار (   -انکار    ،) 18تاتار ( -تار    ، ) 7( 
  ، )78(   قیامت  –قامت    ، ) 43جانان (   - جان    ،) 39جان (   -   جهانوسط:    /) 252خالص (   -اخالص    ،) 233معنبر (   -

  ، )33جام (   -جامه    ،) 15غم (   -: غمام  مذیل)/  285بیازاري (   -ري  بیزا  ،) 215(   نیاز  –ناز    ،) 185غمزده (   -غمزه  
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  ، )186کف (   -  کفن  ،) 173مردم (   -مردمک    ،) 156چشم (   -  چشمه  ،) 100عارضه (   -عارض    ،) 71طاق (   -   طاقت
  -  دیار  ،) 193(   مایل   –شمایل  ،  ) 164یار (   -  دیار  ،) 99بازاري (   -زاري    ،) 32ده (   -   : بادهمزدوج)/  239ماهی (   -ماه  
  .) 233یار (  -بیار  ،) 210یار ( 

ساز در الیۀ واژگانی نیز مطرح میشود. همۀ انواع تکرار  تکرار در سطح واژه رخ میدهد و بعنوان مولفۀ سبک تکرار:
آرایی)، هجا، (واج  ثیر میگذارد و «انواع گوناگون تکرار عبارتند از: تکرار واكأ بنحوي در آهنگ و موسیقی شعر ت

 . ) 57 ص شمیسا:نگاهی تازه به بدیع، ( » رت یا جمله یا مصراعواژه، عبا
یعنی تکرار یک صامت یا مصوت در چندین کلمۀ جمله و بر دو نوع است: هم حروفی و    آرایی:تکرار واج: واج

 . صداییهم
اي باشد که ذهن تکرار  تکرار حرف حتی اگر منظم نباشد زیباست، البته باید فاصلۀ میان حروف بگونه  حروفی:هم

 را دریابد:  
 )  34(  هر که شد کشتۀ شمشیر غمش مرحوم است  / نرسد آتش دوزخ به شهیدان غمش 

 )  117(  شاهد برفت و شمع و شبستان ما ببرد / ما داشتیم شمع و شبستان و شاهدي
 ) 261(  سرو گل روي سمن سیمین ساقی / باغ خلدي که بود در تو همه چیز آري 
 ) 270(  در لعل لبت مد غم اعجاز مسیحایی  / یاد تو مرا جان خرم، وصل تو دل پرغم

 صدایی: هم
 ) 244(  یار مرا بگو ز در یار قدیم خود مران / اند دلبرانرب از خدا خواسته یار به یا 

 )  256(  که تشریفی بود واال گدا را التفات از شه / گرفتی کار ما باال  اگر کردي نظر با ما
 ) 258(  ایم و زمینیست پر ز چاهما بسته دیده / ایم و هواییست پر زدودما خسته سینه

 )  295(  نام و نشانی بودمییار بیکاشکی من بی کسی بی خان و مانی بودمی    بیدلی بی
این صنعت به نام تصدیر نیز معروف است و «فقط جنبۀ آرایش دارد و معموالً با تکلف همراه   رد الصدر الی العجز:

 . ) 42 ص وحیدیان کامیار:بدیع از دیدگاه زیباشناسی، ( » است بویژه اگر در تمام ابیات رعایت شده باشد
 )  26(  در پاي دل شکست چه پرواي گلشن است  / گلشنی خوشست و خرم و ما را که خار غم

 ) 37(  ورنه بار غم او بر دل ما مشکل نیست / شکل آنست که او را غم ما بر دل نیستم
 ) 49زنده شود هر که مرده است به بویت (  / بوي تو باد ار برد به خاك عزیزان

 )  194(  ز دوستی سر مویی فرو مهل با دل  / دل شکسته من چون اسیر زلف تو شد
مکن مکن که نکو محضران ،  ) 66(   اي خوشستپاره او پارهدل ریش پاره  ،) 15پاره گردد وجودم ( گر پاره  تکریر:

پیراسته به    ،)226پاره دارم ( ساقی از این مرقع پاره  ،) 210(   اهللا اهللا تو نظر باز مگیر از کارم  ،) 137(   چنین نکنند
 ) و...275حلقه زلف ( مشک خطا حلقه

هزار بار برین بیدل    ،) 74چه به زیبایی شمع جمع آفاقست (گر   ،) 19یاد باد آنکه به حالم نظري بود تو را (   ازدواج:
 ) و...191به تیغ تیز تو ما را ره گریز نباشد (   ،) 92فقیر حقیر  ( 

ناقص بوفور مالحظه میشود. گاه    در اشعار شاعران، نمونۀ ترصیع کامل، کمتر یافت میشود، اما ترصیع  ترصیع:
هاي دو جمله، به مناسبت قافیه رعایت نمیشود که در این صورت میتوان با اندکی اغماض،  سجع متوازي در واژه

 آنها را ترصیع یا ملحق به ترصیع دانست: 
 ) 18( دردي نمیدهی که میسر شود مرا /  هی که میسر شود خالصینبندي نم
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 ) 120( توان کردیوز تو طربی نم  / از تو طلبی نمیتوان کرد
 ) 157(  نقش امید نبیند که جمال تو ندید   / عیش جاوید نیابد که وصال تو یافت

 )  219(   ایمایم ندامت کشیدهوز هر چه کرده  / ایمایم خجالت نمودهازهرچه گفته
سجع متوازیند اما در موازنه،   به همها نسبتموازنه مانند ترصیع است با این تفاوت که در ترصیع، واژه  :موازنه

هاي دو مصراع بیت سجع متوازي اي از سجع متوازن و متوازي است. بنابراین هرگاه تمام واژهسجع متوازن یا آمیزه
 .) 45-43 صص  صادقیان:زیور سخن در بدیع، (  باشد، آرایۀ ترصیع است و اگر چنین نباشد موازنه است

 )  55مه ننمود پرتوي پیش چراغ منظرت (   / مشک نیافت قیمتی نزد غبار موکبت 
 )  74(  ور بگریم از شوقت گریه کار مشتاق است  / گر بنالم از عشقت ناله کار عشاق است 

 )  122(  ورطۀ شوق تو را کنار نباشد  / بادة عشق تو را خمار نباشد 
 )  254(  ممات عارف و عامی گذارتفراق جسم  / فزایت حیات عالم و جاهل وصال روح

هایی ادبی مانند تضاد و ایهام و... براساس تناسبهاي معنوي شفیعی کدکنی معتقد است آرایه موسیقی معنوي:
را موسیقی معنوي مینامد و معتقد   اند و این تناسبها، نوعی آهنگ در درون شعر ایجاد میکند که آنشکل گرفته

خیال    صور(   ثیر بسیار دارندأرون به هم پیوند میبخشند و در استحکام فرم تاست این تناسبها اجزاي شعر را از د
العارف و... در شعر عماد تجاهل  استخدام،  صنایع معنوي مانند ایهام،  .) 97  ص   ، شفیعی کدکنی:در شعر فارسی

 . اندوهواي خاصی به اشعار او بخشیدهاند بنحوي که حال بسیار زیبا و بجا آورده شده
رونق   ،) 31(   چو پرده برفکنی یک پیاده است  رخاز    ،) 15(   به هیچ باباز آستان او نتوان شد   واع آن: ایهام و ان

 کرمان ست و محنت  قصۀ ایوبی ،)72(  است نوندر عین محنت قدّم چو  ،) 45(  اردي بهشتجنت شکست، باغ در 
 .و...  ) 231( 

فعل جمله ایهام دارد و در ارتباط با مشبه    -شمیسا استخدام را سه نوع میداند: استخدام تشبیهی: الف   استخدام:
)، همچو زلف تو  209(  تم بشکف به، معنی دیگر دارد: شگفت نیست اگر همچو غنچهیک معنی و در ارتباط با مشبه

به، معنی دیگر دارد: ما ارتباط با مشبه در  اسمی در ارتباط با مشبه یک معنی و -)  ب207م و درهم نروم ( پریشان
استخدام غیرتشبیهی: همان وضع قبل را دارد، یعنی اسمی در   -2)   216خوشیم (   گریه و سوزچو شمعیم که با  

دو معنی با فعلی ترکیب شود یا فعلی در دو معنی با اسمی ترکیب شود، اما ساختار تشبیهی نیست: دلم را از سر 
استخدام ضمیر لفظی که داراي دو معنی است به یک معنی در کالم   -3  ،) 321(   گردانتر  شوریدهگیسوي خود  

بکار رود اما در کالم ضمیري بیاورند که به معنی دیگر واژه راجع باشد. این نوع استخدام در عربی رایج است؛ اما 
 .) 104- 103 ص ، شمیسا:نگاهی تازه به بدیع(   در فارسی چندان مرسوم نیست

اند، عماد حتی تلمیحات قرآنی عاشقانه بکار گرفته شده  مضامینحات موجود در غزلیات وي براي بیان  تلمی  ح:تلمی
 را نیز در خدمت مضامین عاشقانه قرار میدهد:  

 ) 87(  بیا و بر دل من نه که بردباري است  / اگرچه بار بالي تو کوه برنگرفت 
 ن عاشقانه قرار میگیرند:داستانهاي پیامبرانی نیز دستاویزي براي خلق مصضامی 

 ) 207( دل سرگشتۀ غمگین بالکش دارم / تا خلیل تو شوم جاي در آتش دارم
تلمیح  مورد)/  1(هرکدام    مورد)،  نوشیروان، رستم2(   مورد)، دارا3(   مورد)، کسري 4(   جمشید   ي:تلمیحات اساطیر 

مورد)،  12(   (ص)   مورد)، حضرت محمد  15(   مورد)،  سلیمان24(   مورد)، عیسی24(   یوسف :به داستان پیامبران
 /مورد)1(   مورد)، آدم2(هرکدام    موسی  –  دومورد)، داو3(   مورد)، مریم7  (هرکدام  ایوب–مورد)، ابراهیم  9(   یعقوب



 75/  شناسی غزلیات «عماد فقیه کرمانی»بررسی سبک

 

(هرکدام   شیرین  –   خسرو  زلیخا،  -  فرهاد  –  مورد)، وامق، عذرا7(   مورد)، ایاز13(   لیلی  -مجنون  تلمیحات غنایی:
تلمیح به شخصیتهاي مورد) /1(   مورد)، افالطون3(   حاتم  مورد)،6(   اسکندر ی:غیراسالمی و تاریختلمیحات  مورد)/  3

  .مورد)1(   دجال  ،مورد) 3(   مورد)، آصف4(  هاروت ی:دین
 

احادیث و   نوع تلمیح 
 قرآن

اساطیر
 ي

غیراسالمی و 
 تاریخی

داستان 
 پیامبران 

شخصیتهاي  غنایی 
 دینی

 16 51 108 11 11 8 تعداد
 

 ) 20(  گوشۀ محراب و دو مست خراب    / هر طرف از ابرو و چشم خوشت  :و نشر لف
 )  24(  گفت اتصال ذره و خورشید انور است / فروز و دهان تو هر که دید روي جهان

 )  166(  چشم و دهانت ، بادام و شکر  / اي زلف و خالت، ریحان و عنبر 
 )  198(  ست و سنبلگر جمله بستان سرو  / با قد و زلفش دارم فراغت 

)، صیت گویایی خاموش 27(  )، دولت آن برد که تشریف بال یافته است 12ام پنهان به ( هستی نیستی پارادوکس:
)، بشنو ز من 166)،  شمع دلها شود افروخته از باد سحر ( 137)، غایب از حضرت او غایب حاضر باشد ( 77(   دلست

 ) و...225( تر از پرگارمسرگشته پاي بر خانه و  ،) 183نشانش ( نشانش به نشان بی
المثل موجب آرایش و تقویت بنیۀ سخن میشود و افراد میتوانند مقصود خود را با یک مثل ارسال   المثل:ارسال

ت و  توجه  جلب  موجب  و  کتاب  أبپرورانند  صاحب  شوند.  مخاطب  در  سخنثیر  «مثل  آراییهنر  را  و  آن  آوري» 
اي ز درون هست حال بیرون زنی» مینامد: نمونه را «دستان نامیده است و کزازي آنسازي» زنی» و «مثل«دستان

 ) از سراب13را  باران نیست22(   )، سیراب کی شود جگر تشنه  از  نترسد غمش  از سیل  بر  72(   )، هر که  )، گو 
 و... ) 182(  )، پاي ار درازتر نکند از گلیم خویش173جراحت دل ریشم نمک مریز ( 

العارف در اشعار عماد بیشتر با تشبیه تفضیل همراه میشود که در این صورت «مبالغه در تجاهل  العارف:تجاهل
آورد این همراهی، مبالغه در اوصاف برتر معشوق است و اغلب، این همراهی در تشبیه را میسازد و مهمترین ره
): آن شب قدر است یا گیسوي  86  ص  ، طالبیان:بررسی تشبیه در شعر عماد فقیه( »  مطلع غزلها جاسازي شده است

این تویی یا یوسف   ،) 52(   ستمن ندانم که برآمد مه تابان امشب/ یا ز خورشید عذار تو نقاب افتاده، ) 24(   دوست؟
 ) 255(  می لعل است آن یا لب، فروزان چهره یا کوکب؟، ) 84(  کنعانی است؟

سخن است: خسرو عادل لشگرشکن صفدر   هدف آن زینت بخشیدن به کالم و نیز ایجاد تنوع در  الصفات:تنسیق
ایم و عاجز، تو حاکمی )، ما بنده25(   پرور اهل صفا کجاستخاطریم/ انفاس روح )، ما درمند و تنگدل و خسته11(   ما

)، مشتاقی و تنهایی، 271(   اي، نزاري اي غریبی، افتاده)، بیچاره78(   کشی به خواري ور میکنی حمایتیو قادر/ گر م
 . و... ) 303(  دهانیگستري، بیحدیثی/ چو خامه سخنآوري بی)، چو سوسن زبان299(  خویشییاري و بیبی

عنصر خیال در اشعار عماد قوي است و از میان صورخیال، عنصر تشبیه بسامد بیشتري در اشعار وي   صور خیال:
سی دیگري  حاضر  معناي  به  حاضر  معناي  از  تشبیهی  ساختار  در  ذهن  حرکت  ازآنجاکه  میزان دارد،  میکند،  ر 

 آفرینی آن کمتر از سبک استعاري است. ابهام
 

 کنایه  مجاز استعاره  تشبیه  صورخیال
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 %18/32 %08/31 %29/86 %45/50 درصد
تشبیه نمیرسد. بسامد باالي    یک در مجسم نمودن معانی و تصویرگرایی به پایۀدر میان فنون بالغت، هیچ ه:تشبی

ثیر گذاشته و نقش مهمی در نظام معنایی زبان  أتشبیه در اشعار عماد فقیه، بر درونۀ زبان و محتواي کالم وي ت
 ثیر قرار داده است. أایفا کرده و معناي طبیعی ابیات را تحت ت

بودن ارکان تشبیه استوار است. پایه و سبک اشعار عماد بر حسی  تشبیه از دیدگاه حسی یا عقلی بودن طرفین:  
ابهام از میزان تخیلی و  آفرینی متن میکاهد. «کالمی که در آن تشبیه حسی به حسی  فراوانی تشبیهات حسی 

ترین نوع تجربۀ بیشتر باشد، برآمده از ذهنیتی حسی است که نگاهی سطحی به پوستۀ محسوس اشیاء دارد. ساده
بازتاب جهان محسوس در ذهن شا و  بیان میشوند و جهان متن در تشبیهات خیال  عر توسط تشبیهات حسی 

 . ) 306  ص فتوحی: ها،ها، رویکردها و روششناسی، نظریهسبک( » حسی، بیرونی و همگانیتر است 
 

 عقلی -عقلی عقلی -حسی حسی -عقلی حسی -حسی نوع تشبیه 
 %02/08 %16/35 %21/35 %79/57 درصد

 
 )  165ز کمر (   سیل سرشکمدم به دم برگذرد      /  :   من اگر روي به کوه آرم و گریم زین غم  محسوس به محسوس

 )  190(  گونه، قبولش نمیکند صرافبه هیچ  / رخت، لیکن  اکسیر غمعماد زر شد از   معقول به محسوس:
 ) 100(  نندپرتو روي تو را نور تجلی خوا  / اهل دل کوي تو را جنت اعلی خوانند   محسوس به معقول:

 ) 18(  چو افکند سایه بر سر ما هماي بخت  / چه احتیاج به تاجست و التفات به تخت    معقول به معقول:
از دیدگاه وجه شبه و ادات تشبیه بلیغ در اشعار عماد نشانتشبیه  دهندة : بسامد بسیار ساختار تشبیه بصورت 
زیرا تشبیه بلیغ از رسایی باالیی برخوردار است، زیرا با حذف ادات و    تمایل شاعر به ایجاز در الیۀ بالغی است.

 شبه، ذهن خواننده را بسمت تخیل سوق میدهد و از اغراق باالیی برخوردار است. وجه
 موکد مرسل مفصل  مجمل بلیغ  نوع تشبیه 

 %06/45 %11/34 %42/01 %13/90 %44/16 درصد
 
 )  125(  هر لحظه همچو خانۀ زنبور میکند  / مرا  سینۀپیکان تیر غمزة تو   تشبیه بلیغ: -
 ) 133(  تا رسیدم به حیاتی که وفاتش نبود  / جهد کردم که شوم کشتۀ شمشیر غمت   تشبیه مجمل:-
 )  24(  از روي او که مطلع صبح سعادت است  / چون روز روشن است شبستان اهل دل    تشبیه مفصل:-
 )59(  هر باد معنبر که در او عطري و طیب است   / کین تو نبود بی رایحۀ سنبل مش  تشبیه مرسل:-
 ) 8(  در نظر عاشقان، خاك رهت توتیا   / دالن زهر غمت نوش آب در قدح بی    کد:ؤ تشبیه م-

)، خار بال، شام 8(   )، زهر غم5(   )، عروس معنی4(   )، اژدهاي کفر3(   سحاب رحمت، گنج قناعت  اضافۀ تشبیهی:  
 ریحان امید -)، گل مقصود38(   )، سجادة تقوي 21)، آتش غم ( 14(   )، نسیم وفا10(   )، مهر رخ9(صبح وصل  -هجر

)، سیالب 58(   )، مرغ دل 56(   )، کشور دل 50(   )، سنگ جفا48(   )، خُم عشق41(   بال همت  -)، بوستان رخ 39( 
)،  134(   بال)، مقراض  131(   )، گلشن غیب125(   )، تیر غمزه101(   )، شمع جمال 100(   )، ورق صورت96(   سرشک

 و...  ) 142دانۀ خال ( -پیک صبا
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: بسامد باالي تشبیهات مفرد در راستاي تمایل شاعر به سادگی و تشبیه به اعتبار مفرد یا مرکب بودن طرفین
 دوري از ابهام و پیچیدگی ساختاري و معنایی است.  

 مرکب -مرکب مفرد -مرکب مرکب -مفرد مفرد-مفرد نوع تشبیه 
 %1/12 %3/24 %5/28 %90/36 درصد

 
 ) 102(  ام در ره سوداي تو چون بانگ جرسناله   / اشک من در غم هجران تو چون قطرة ابرمفرد به مفرد: -
 )  31(  از زخندان چو گو برنتوانیم گرفت  / دل سرگشته که در زلف چوگان بستیم مفرد به مرکب: -
 )  19(  چون چشم من عجب نبود گر شود خراب  /  اي که زمانه نهد بر آب بنیاد خانهمرکب به مفرد: -
 )  97(  دود دلم سحرها چون بر هوا نشیند  / گویی که تیره ابري پوشید آسمان را مرکب به مرکب:  -

 تشبیه به اعتبار تعدد طرفین  
 تسویه جمع ملفوف  مفروق  نوع تشبیه 

 %4/80 %37/39 %9/20 %48/61 درصد
 
 )41(  هزار خرمن تقوي بباد دادة اوست   / لب تو ساقی و آب حیات بادة اوست     تشبیه مفروق:-
 ) 43(  غم چو کوه و تن همچو کاه درویش است  / :   میان کوهی و کاهی گر اجتماعی هستتشبیه ملفوف-
 )152(  ام مرهم ریش و داروي دردمی  / ام راحت روح و آرام دل می  تشبیه جمع:-
 ) 228بر سر تیغ گر روند و سنان (   /رهروانت حریر پندارند    تسویه:تشبیه -

 اقسام دیگر تشبیه  
 تفضیل  تمثیل مشروط  مضمر  نوع تشبیه 

 %38/24 %5/86 %3/13 %54/67 درصد
 

 )  13(  چه نسبت است به خور طلعت همایون را  / به آفتاب مخوان آن رخ مبارك خال    تشبیه تفضیل:
 )  21(  هیچ عاقل ندهد چشمۀ حیوان به سراب   / به جهانی نفروشد لب لعل تو عماد   تشبیه تمثیل:

 )146(  من باشم اگر مویی در پیرهنی باشد  /  او باشد اگر سروي پوشیده قبا بینی    تشبیه مشروط: 
 )24(  آور استام که بدینسان دل هندو ندیده  / آورد ولی  زلف تو هر نفس به کمند   تشبیه مضمر:

تشبیه به شکل و موقعیت حروف الفبا. این مورد که در بدیع سنتی، اسمی ندارد، بسیار مورد توجه   گرایی:حرف
)، در عین 71(   ست): در میان غمت از غصه چو میم افتاده82  ص  ، شمیسا:نگاهی تازه به بدیع(   قدما بوده است

  همچو الم این همه در عین بال نتوان بود  )، قامت چون الفم الم شد از محنت هجر/72(   محنت قدّم چو نون است
هرکه بر طرف دهن   ،) 189قدّم ز هواي او چو نون بود (    ، )175الف قامت خصم تو که نون گشت عماد ( ،  ) 148( 

دلم بر کنار غم چون میم/  تن ضعیف فتاده تنگ، )212(  اي افتاد مگر بر سر میمبیند گوید/ به غلط نقطه خال تو
 .) 290(  همین باالي چون نون است کافی ،) 241(  دوتام میان غصه چون نون

ته  دار را برجساي، یکی دو حرف معنیساخت آن تشبیهی نیست. از کلمهگرایی داریم که ژرفنوع دیگري حرف 
 کرده و بر مبناي آن استداالل میکنند یا مضمون میسازند.  

 ) 100(  همه در مکتب عشقت الف و بی خوانند  / اهل فتوي که گذشتند بر اطوار علوم 
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 ) 141(  خالف رابط نون و کاف نتوان کرد  / اگر جدا نتوان شد چنینی که متصلیم 
 )  189آن روز که نون نبود با کاف (   / قدّم ز هواي او چو نون بود  

میشمارند. استعاره: مولف  هنري  فردیت  ویژة  نمود  و  خالقیت  اساسی  رکن  را  استعاره  ادبی،  مطالعات   در 
 بندي میکنند شناسان استعاره را از مهمترین صورتهاي مجازي میدانند و گاه آن را بمنزلۀ یک سبک ردهسبک

  .) 314 ص فتوحی: ها،روشها، رویکردها و  شناسی، نظریهسبک( 
 استعارة مکنیه  استعارة مصرحه  نوع استعاره 

 %55/74 %46/94 درصد
 

نشان میدهد. فراوانی   هریک از انواع استعاره، زاویۀ دید شاعر و ذهنیت وي را در بیان رابطۀ اشیاءاستعارة مصرحه:  
پردازي متفاوتی را شکل میدهد و سبب تفاوت محتوا و شکل یکی از این صور استعاري در یک متن، شگرد استعاره

لف، میزان دخالت خیال وي در توصیف موضوع ؤلف خواهد شد. با دقت در نوع شگردهاي استعاري یک مؤاندیشۀ م
هاي مصرحه در اشعار عماد، پیوند عمیقی با طبیعت و عناصر آن عارهو نوع تصرف در آن را میتوان نشان داد. است

به کید عماد بر طرف دوم تشبیه یعنی مشبهأدهندة آن است که تدارند. بسامد باالي استعارة مصرحۀ مجرده نشان
 است.

 مصرحه مجرده  مصرحه مرشحه  مصرحۀ مطلقه  نوع استعاره 
 %46/05 %35/11 %18/58 درصد

 
 )  64(  وانکه یک لحظه در او جاي نگیرد خواب است  / خانۀ دیدة ما رهگذر سیالب است    مجرده:  ةاستعار
 )  73(  جگر را که رساند به فراترب این تشنه یا   / در بیابان غمم خشک لب و تشنه جگر  مرشحه:  ةاستعار
 ) 127(  گر فکر این دو چشمۀ فواره میکنند   /  اي باید که همچو نوح بسازند کشتی   مطلقه:  ةاستعار

: «گاه شاعران و نویسندگان، صفات و نسبتهایی را به اشیاء یا به حیوانات میدهند که آن صفات و استعارة مکنیه
انسان است. میتوان گفت استعاره یا کنایی که مستعارنسبتها ویژة  بالکنایه  انسان باشد، تحت من  هاي  ه در آنها 

پرسونیفیکاسیون کنایی،  یا  بالکنایه  استعاره  هر  که  توضیح  این  با  البته  میگیرند.  قرار  اصطالح  این   عنوان 
به زیرا چه بسیار استعارة بالکنایه وجود دارد که مستعاره منه یا مشبه  ،بخشی) نیست انگاري یا شخصیت(شخص

 .) 177 ص ، صادقیان:زیور سخن در بدیع فارسی(  نمحذوف آن، نه انسان است و نه حیوا 
 اضافی غیراضافی  استعارة مکنیه 

 %65/61 %34/39 درصد
 

 )  7از دامن تو دست تمنا (   / مشنو که روزي کوته کند دل غیراضافی: 
 )  18(  عشقم ز در درآمد و گفتم که مرحبا  /  عقلم ز دست رفت و نکردم تفقدي 

 )  40(  ذرة سرگشته را پیشه هواداري است  / عادت خورشید اگر تیغ کشیدن بود 
 ) 105(  دل خود چنان برفت که جان را خبر نکرد / جان گفت با دلم که دگر پیش او مرو 

 ) 150(  بود آیا که ضمیر تو بدین راز رسد  / وشد دل پغم تو میخورد و راز تو می
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 )، دیدة بخت 21(   )، روي شادي 9(   )،  پاي غم 6(   )، وفاي گل4(   پی جالل   -  آسمان : گوش  اضافی: اضافۀ استعاري 
گوش    -دست عشق  )،74(   )، ترکتاز عشق55(   )، پاي نسیم40(   )، چشم عقل40(   )، چشم دل 29(   )، دم باد صبا22( 

)،  126(   )، زلف بنفشه120)، دست قضا ( 109(   )، زبان قلم96(   چشم قساوت  -)، دست غیرت77(   آغوش دل  -دل 
)، انفاس 145(   دامن عشق  ،) 140(   مشام دل   -  )، طرة شمشاد138(   چشم جان  -  )،گوش دل 129(   بازوي عشق

)،  285(   )، گوش هوش 270(   )، جیب باد231(   )، دماغ خشک عقل203(   )، ناصیۀ جان192(   )، سمع خرد156(   گل
 و... ) 291(  حلق جان

هاي موجود  معنی در غزلیات عماد، کنایه است. بیشتر کنایهترین صورت خیالی از لحاظ دربرگرفتن  پردامنه کنایه:
اي در اشعار این در غزلیات عماد عالوه بر اینکه از نوع فعلی و ایما هستند، رنگ و بوي ایرانی دارند و کمتر کنایه

بی    )، 7(   )، آب از سر گذشتن3(   شاعر دیده میشود که برگرفته از فرهنگ و زبان عربی باشد: پرشکر بودن دهان
 )، بر در بودن 21(   )، نقاب گشودن21(   )، نقاب افکندن 16(  )، روي تافتن10(  خاك در بودن  )، 9(   سرو پا بودن

 )، نقش بر آب بودن42(   )، پوست دریدن41(   )، گل چیدن38(   )، سجاده بر آب افکندن29(   )، پوست دریدن22( 
)، جان به 90(   )، سر به فلک سائیدن74(  خون ریختن  )،52(   )، سر بر خاك نهادن51(   )، پاي در رکاب بودن46( 

 پا به گل فرو شدن   ،) 239(   )، رخ تافتن234(   )، دم زدن132(   )، پا نهادن118(   )، از فلک گذشتن106(   لب رسیدن
 و...  ) 276(  )، از پا درآمدن245( 

 کنایه از موصوف  کنایه از صفت کنایات فعلی نوع کنایه
 %44/ 09 %56/ 16 %16/ 74 بسامد

 
شناختی آنجاست که رابطۀ میان صورت عالیترین و سودمندترین سطح بررسیهاي سبک  موضوعات و مضامین:

شناسی بهتر انجامد. علم سبکجاست که به کشف و تبیین پیوند فرم و محتوا میو معنی بررسی میشود و همین
 ها، ها، رویکردها و روشاسی، نظریهشنسبکمند این جنبه از سبک را فراهم میکند ( از هر روشی امکان بررسی روش

 . ) 306 : صفتوحی
 توصیف  مدح انتقادي   تعلیمی  قلندري تلفیقی عارفانه  عاشقانه موضوعات 

 %3/81 %0/19 %0/7 %0/14 %33/ 13 %2 %44/ 06 %71/22 درصد 

 
در غزلیات عماد، بیشتر    همۀ شاعران بویژه در سبک عراقی است.  عشق از موضوعاتی است که دستمایۀ  ق:عش

مضامین، مربوط به معشوق و صفات او، بیان حاالت گوناگون عشق و آرزومندي، آرزوي وصال و مسائل دیگري از 
این دست میباشد. «اما در غزل عماد به نسبت دیگر غزلهاي دورة عراقی از دو عنصر اصلی غزل عاشقانه کمتر 

شکري» و دیگري با توصیف «معشوق کاروانی» به عبارت دیگر طرح  نشانی مییابیم؛ یکی غزل با توصیف «معشوق ل 
سیما و حالت زیبارویان جوان که در میان لشکریان مورد توجه واقع میشدند و یا معشوقی که در میان کاروان بود  

ست  و به سفر میرفت و عاشق را هجرانده و داغداد خویش میساخت در شعر عماد، جایگاه عمدهاي ندارد. بیهوده نی 
 که عماد از شاهد بازاري خرسند نیست:

 )87(  ولی وفا نکند شاهدي که بازاري است امید بلبل بیدل ز گل وفاداري است
 اما به هر حال، جمالپرستی را الزمۀ عشق دانسته، به آن اعتقاد دارد:

 )173(   صاحبنظران خصم تو باشند خدا نیز گر صورت خوب از قلم صنع نبینی 
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موضوع عشق در غزلیات عماد وجود دارد عمدتاً در دو موضوع کلی بیان حاالت گوناگون عشق   ابیاتی که پیرامون
 بندي میشوند. و آرزوي وصال محبوب دسته

دورة مغول دورة رواج عرفان است و در این عصر مهمترین موضوع شعري که اکثر شاعران به آن میپرداختند   عرفان:
از اتفاقات .  میتوان گفت عصر مغول، عصر همگانی شدن عرفان و تصوف استتعلیم و تربیت و اخالق و عرفان بود.  

در این قرن خانقاهها و صوفیان به اوج قدرت رسیدند   مهم قرن هفتم افزایش نفوذ و تعداد و اهمیت خانقاههاست.
بحث در اثار  (   الشیوخی که یکی از مقامات صوفیه بود در شمار مقام و منصبهاي دولتی قرار گرفتتا جایی که شیخ

ها و کتب، از ادارة خانقاهی توسط عماد فقیه سخن رفته در اکثر تذکره  .) 500  ص  ، غنی:و افکار و احوال حافظ
 ص   ، دولتشاه سمرقندي: الشعراتذکره/  288  ص  ، براون:از سعدي تا جامی/  124  ص  بیگدلی:  ،آتشکدة آذر ( ت  اس

عماد فقیه چنانکه در آثارش   ).57  ص  ناظرزادة کرمانی:  ،تحلیل دیوان و شرح حال عمادالدین فقیه کرمان/  282
الدین محمود در طریقۀ عرفان گام میزده پیداست، از زمان کودکی تحت تعلیم پدر و در خانقاه، مرادش، شیخ نظام

ز الدین کامویی نیالدین کامویی بوده است. شیخ زینالدین محمود، از پیروان طریقۀ شیخ زینو با واسطۀ شیخ نظام
/    42  ص  :، همایونفرخعمادمقدمۀ دیوان  شدگان شیخ شهاب الدین ابوحفص عمر سهروردي بوده است ( از تربیت

 . ) 1 ص طالبیان، مدبري:مقدمۀ دیوان عماد، 
در قرن هشتم هجري، دو مکتب مهم یا دو طریقۀ بزرگ در تصوف وجود داشت، یکی طریقۀ عطار و مولوي که آن 

فارض که از آن بعنوان «تصوف عربی و ابن الدین ابنم و دیگر مکتب سهروردي و محیرا «تصوف عاشقانه» مینامی 
یسته است، بطور  زعارفانه می-عابدانه» میتوان تعبیر کرد. با عنایت به اینکه عماد در قرن هشتم و اوج غزل عاشقانه

مالً عرفانی دارند، غزل او بیشتر  کامل به غزل عارفانه تمایل ندارد و از مجموع غزلیات وي تنها چند غزل مضمون کا
اما عرفان موردنظر عماد با    ،عاشقانه است تا عارفانه. او در غزلیاتش بدفعات از اصطالحات عرفانی استفاده میکند

وسعت دیدي خاص همراه است. در عرفان وي همه چیز وجود جانان است و خواست و ارادة از آن او و سالک هیچ  
 ت او از میان همۀ دردها و درمانها و وصل و هجران، فقط مطیع اوست. وجودي براي خود قائل نیس

عماد پیرو طریقت مالمتیه بوده است. پیروان این فرقه، به سودمندي «سرزنش نفس» اعتقاد   قلندریه و مالمت:
این کار، همواره دارند و تالش میکنند داناییهاي خود را پنهان کرده و کاستیها و اشتباهات خود را آشکار سازند تا با  

با یاد نقصهاي خود باشند. عماد مانند دیگر مالمتیان، گرچه همواره به طاعت و عبادت حق مشغول است و نوافل  
از نمایش بندگی خالصانه گریزان    آورد و به حقیقت اهل فضل و مکرمت است؛ مصرانهرا چون فرایض، بجاي می

 است. برجستگیهاي عبادي و الهی خویش را چون گناهان از خلق نهان میدارد:
 )222(  تنها نه این گنه من بیچاره میکنم  / در عشق تو شنید مالمت عماد و گفت

 ) 292(  صوفی نکند خرقۀ پشمینه نمایان آب می و سنگ مالمت  ۀبی واسط
 اند و همین است که میبینیم خواجه عماد به آنها نظر دارد و میگوید:ان بودهالصفا، از مالمتیاخوان

 ) 44( که درد عشق را صحبت عالج است الصفا نیز احتیاج است به اخوان
 فریبانه متنفّر است و از ریاضیت و ریا پرهیز دارد:همانند مالمتیان از تظاهرات عوام

 )214(  ن است که با شاهد و ساغر باشموقت آ  / دلم از صومعه و اهل ریاضت بگرفت 
 )126(  به خرابات روم صومعه بدرود کنم  / من که از کشف و ریاضت نه درودم چیزي 

 ) 189(  ایمبا این همه ز زهد ریایی نه رسته  / کردیم خرقه در گرو باده چون عماد 
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منشأ تمام غرور و کبر زاهدان ریایی را  عماد با کبر و عجب و شهرت و جاه و آبرو و نام و ننگ، ستیزه دارد. او سر
 نوشی است:همین دینداري نابخردانه میداند و درمانی که براي این درد میشناسد، باده

 )9(  که همین است دوا علت خودبینی را بده اي ترك ختا آن قدح چینی را
ن است. از نگاه عماد، هر آن اندیشۀ دیگري که مورد توجه قرار میگیرد، عیب خود را دیدن و عیب دیگران را ندید

کس که طالب یار باشد، چشمان عیبجوي خود را میبندد و البته این کار، از هر کسی ساخته نیست. شاعر در کمال  
تواضع و افتادگی، خود را مجرم و مقصر در درگاه الهی دانسته و با لحنی اندوهگین، افسوس گذشتۀ بربادرفتۀ خود  

 را میخورد:
 )      25(  تا این قدم که دارد و تا این نظر کراست  / بربسته چشم عیب  پاي طلب گشاده و 

 ) 239(  گناه خویش و خطا بین و عذرخواهی کن / بخشی و فضلش مبین و غرّه مشو تو جرم 
 )220(  ایماز دست خوي عذرپذیر تو کرده  / ما هر نفس گناهی و هر دم جنایتی  

. با تأمّل در آثار خواجه عماد میتوان تسلّط او را بر مضامین اخالقی و عرفانی با الفاظ مناسب فهمید  شعر تعلیمی:
 از میان موارد متعدد ادب تعلیمی در غزلیات عماد، تنها به چند مورد بسنده میشود: 

 ) 48(  پوش خواهد بود دل ژندهفقیر زنده    / به فقر کوش که گوي سعادت از میدان 
 )232(  باري چنان مکن که شود خاطري حزین  /  گر در جهان دلی ز تو خرم نمیشود 

 ) 270( یا مستعان عونک ایّاك نستعین / یاري جز از خدا نتوان خواستن عماد 
 )270(  که تحمّل کند گزیده خصال  / از فرومایگان تحمّل کن 

گردان نبوده   فارسی، از ستایش ممدوحان روي عماد فقیه کرمانی نیز مانند بسیاري از شاعران حوزة ادب    مدح:
سیاسی قرن هشتم هستند که مورد توجه حافظ هم قرار -است. ممدوحان این شاعر، از شخصیتهاي بارز اجتماعی

الدین و... اشعار ستایشی  اند. عماد فقیه براي اشخاصی چون امیرمبارزالدین محمد، شاه شجاع، خواجه قوامگرفته
ة عماد در مدح، استفاده از قالب غزل است که بصورت تصویرسازیهاي تشبیهی یا کنایی و سروده است. کار عمد

 حتی مستقیم از ممدوح خود در غزل یاد کرده است: 
 )  11(  خسرو عادل لشکرشکن صفدر ما   / العین سالطین جهان شاه شجاع قره

 ) 150(  رایت آصف دوران که ز شیراز رسید  / به سهی سرو قدت ماند راست 
 )180(  بر تخت پادشاهی سلطان ابوالفوارس  / تا دین و ملک باشد پاینده باد یا رب 
 )   287(  مگر که رایت منصور شیخ اسحاقی  / شکست رونق شمشاد، ز اعتدال قدت 

یکی از نخستین ویژگیهاي شعر غنایی فارسی، توصیف اعضاي بدن معشوق است. عماد اغلب با مقایسۀ   وصف:
اجزاي بدن معشوق خود با زیباییهاي موجود در طبیعت، اعجاب خود را از زیبایی معشوق در زبان و ساختار شعر 

 نشان میدهد: 
 )12(  ی این معماحرفی اگر بگویی بگشای  / جانا دهان تنگت اسمی است بی مسمّا 

 ) 20( وز گره سنبلت غالیه در پیچ و تاب  / اي ز رخت نقطهاي دایرة آفتاب  
 )24(  و آن موي عنبرین تو یا مشک اذفرست   / آن روي دلفروز تو یا ماه انور است 

 )166(  چشم و دهانت، بادام و شکّر  / اي زلف و خالت ریحان و عنبر 
ه بوده و مانند شاعر بزرگ معاصرش، خواجه حافظ، ریاکاران و زهدفروشان را به  عماد انسانی عارف و وارست  انتقاد:

 باد انتقاد میگرفته است:
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 ) 14(  که رفتن به صحرا نباشد روا  / مرا مفتی شهر هرگز نگفت 
 )26(  در خرابات فروشند که خوش بازاري است   / دلق پشیمنۀ سالوس به یک جرعۀ  می 

 )  51(  اي ز صافی صوفی فریب نیستجز جرعه   / فا صدرمان درد زاهد مغرور بی
 ) 174(  ما و ساقی و جام و مطرب و ساز   / زاهد و صید عام و قید مقام 

 
 گیري نتیجه

ادوار شعر، بویژه سیر تکوین و تکامل و   دوم قرن هشتم هجري، یکی از درخشانترین  ۀنیمۀ اول قرن ششم تا نیم
(مجازي و حقیقی) مجال ظهور و تجلی در غزل را یافت   اعتالي غزل فارسی است. در این دوره، هر دو نوع عشق

و به غزل تلفیقی مشهور گشت. یکی از مشهورترین غزلسرایان این دوره عماد فقیه کرمانی است که او را حلقۀ 
. در غزلیات خواجه عماد، بیشتر مضامین، مربوط به معشوق و صفات او، بیان حاالت وصل سعدي و حافظ میدانند

گوناگون عشق و آرزومندي، آرزوي وصال و مسائل دیگري از این دست میباشد. او از پیروان طریقت مالمتیه بوده 
داران پرستان و عمامهزوّر و مقبرهفریبانه پرهیز کرده، از مدرّسان مالصفا نظر داشته است، از تظاهرات عوامو  به اخوان

بزشتی یاد کرده و با کبر، عُجب، شهرت، جاه و نام و ننگ، مخالفت کرده است. مدح و ستایش، از دیگر موضوعات 
الدین ابواسحاق اینجو، امیر مبارزالدین عمدة شعر عماد فقیه است. عماد به ستایش شاهانی چون شاه شیخ جمال 

اي را در شعر عماد به خود اختصاص داده داخته است. همچنین پند و اندرز، جایگاه ویژهمحمد، ابوسعید، و... پر
است. عماد در ابیات فراوانی از دیوانش، اشعار پندآمیزي دارد. بعالوه عماد در برخی از ابیات، بطور غیرمستقیم،  

را به باد انتقاد گرفته و با طنزي تلخ، بر   برخی از افراد جامعه مانند اهل صومعه و تقوا، زاهدان مدعی، ریاکاران، و... 
 آنان تاخته است.

غزلیات عماد در سطح ادبی، بر پایۀ تشبیه استوار است که بر بسامد تشبیهات کامل، قریب، حسی و مفرد استوار  
علق االرکان از جمله به بحر رمل و زحافات آن تبیشترین فراوانی به بحور متفق، هستند. در سطح موسیقی بیرونی

دارد و بحرهاي متدارك و مقتضب بسامد کمتري دارند. موسیقی درونی نیز در اشعار عماد بر پایۀ انواع جناس و 
تکرار استوار شده است. وي از انواع جناس به جناس اشتقاق توجه بیشتر نشان داده است. از میان انواع تکرار به  

. در موسیقی کناري، ابیات مردف با ساختمان افعال ماضی صدایی و تکرار واژه توجه بیشتري داردحروفی و همهم
 بیشترین نمود را دارند.  

 
 نویسندگان  مشارکت

دانشگاه آزاد اسالمی   انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  در  مصوب  فارسی  ادبیات  و  زبان  دکتراي   دورهرساله    از  مقاله  این
 این   اصلی  طراح  و  داشته  عهده  بر   را  رساله  این  راهنمایی  محمد حجتآقاي دکتر    .است  شده  استخراجکرمان  واحد  

 تنظیم   و  هاداده  گردآوري   در  رساله  این  پژوهشگر  عنوان  بهسرکار خانم نجمه سادات بنی فاطمه  .  اندبوده  مطالعه
دکتر  .  اندداشته  نقش  نهایی  متن کاظمی  آقاي    راهنماییهاي  و  هاداده  تحلیل  و  تجزیه   به   کمک  با   نیزداریوش 

  سه   هر  مشارکت  و   تالش  حاصل  مقاله  محتواي   تحلیل  نهایت  در.  کردند  ایفا   را  پژوهش  این  مشاور  نقش  تخصصی،
 .است بوده پژوهشگر

 
 قدردانی  و تشکر

 که کرمان    واحد  آزاد  دانشگاه  کتابخانۀ  عوامل  و  فارسی  ادبیات  و  زبان  گروه  استادان  از تمام  میدانیم  واجب  خود  بر
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 نهایت   شدند؛  موجب  مرحله  این  تا  را  مبحث  و شایستگی  بودند   یاریگر  مقوله  این  نشستن  ثمر  به   در  نحوي   هر  به
 .باشم داشته را سپاسگزاري 

 
 منافع  تعارض

 حاصل   و  نرسیده  چاپ  به  خارجی  و  داخلی  نشریه  هیچ  در  اثر  این  که  مینمایند  گواهی  مقاله  این  نویسندگان
 طبق   تحقیق این  .دارند  رضایت و آگاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی پژوهشی فعالیتهاي 

 تعارض   گزارش  مسئولیت.  است  نگرفته  صورت  تقلبی  و  تخلف   هیچ  و  شده  اجرا  اخالقی  مقررات  و  قوانین  کلیه 
 را   شده  ذکر  موارد  کلیه  مسئولیت  ایشان  و   است،  مسئول   نویسنده  عهده  به  پژوهش  مالی  حامیان  و  منافع  احتمالی

 . میگیرند عهده بر
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