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 چکیده:
های ظاهری و دهندۀ عمق معانی شعری از دریچهای نشانشناسی الیهسبک زمینه و هدف:

ای غزلهای شناسی الیهدرونی شعری، با توجه به زمینج فکری شاعر است. در این مقاله با سبک

پنج الیج آوایی، واهدانی، نحوی، بالغی « سعدی، مجد همگر و امامی هروی»سه شاعر قرن هفتم 

 یابی قرار درفته است. و ایدئولوهیک مورد ارز

پژوهش حاضر به شیوۀ توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته و بمنظور طبیعی بودن  روش مطالعه:

 است.  شده بشکل تصادفی دزینش شدهنتایج، غزلهای بررسی

شناسانه، سبب توسیع این مفهوم در سلوک : نگرش سعدی به عشق، بعنوان امری هستیهایافته

ک عراقی( سلوک اجتماعی )توجه به ابعاد اجتماعی فضایل و رذایل( فردی )مفهوم عشق در سب

و سلوک هستی بسوی خیر است. نگرش مجدالدین همگر نگرشی صرفاً فردی دربارۀ عشق است 

های عرفانی و تصوف های دیگر شعری اوست. نزد امامی هروی اندیشهو تغزلی بودن مبنای الیه

 های عرفانی است. ی بر بیان اندیشههای دیگر شعری مبتناصل هستند و الیه

الیج ایدئولوهیک در نگرش این شاعران سبب تأثیر در چهار الیج دیگر شعری آنها  گیری:نتیجه

شده است. همچنین وجود اشتراكات فراوان در سطوح مختلف كالم، ویژدیهای منحصربفرد، 
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Stylistics is a layer that indicates the depth 
of poetic meanings from the external and internal perspectives of poetry, 
according to the poet's intellectual background. In this article, with the stylistic 
layer of the sonnets of the three seventh century poets "Saadi, Majd Hamgar 
and Emami Heravi", the five phonetic, lexical, syntactic, rhetorical and 
ideological layers have been evaluated. 
METHODOLOGY: The present study was conducted in a descriptive-analytical 
manner and in order for the results to be natural, the studied sonnets were 
randomly selected. 
FINDINGS: Saadi's attitude towards love, as an ontological matter, causes the 
development of this concept in individual behavior (the concept of love in the 
Iraqi style), social behavior (attention to the social dimensions of virtues and 
vices) and the behavior of existence towards good. Magdaldin Hamgar's 
attitude is a purely individual one about love, and lyricalness is the basis of 
other layers of his poetry. According to Imami Heravi, mystical thoughts and 
Sufism are the principle and other layers of poetry are based on the expression 
of mystical thoughts. 
CONCLUSION: The ideological layer in the attitude of these poets has 
influenced the other four layers of their poetry. Also, there are many 
commonalities in different levels of speech, unique features, artistic 
aberrations and stylistic characteristics of these three poets. 
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 مقدمه
 شناسی دانشیشناسی یکی از مهمترین روشهای ارزیابی متون ادبی و سنجش تراز هنری آنهاست. سبکسبک

بعنوان بحث ادبی های نقد ادبی جدید محسوب میشود. این دانش، است متعلق به چند قرن اخیر و یکی از شاخه

شناسی یعنی دانش شناسایی شیوۀ كاربرد زبان در سخن جدی در ادبیات كالسیک فارسی مطرح نبوده است. سبک

یک فرد یا دروه و یا در یک متن و یا دروهی از متنها. بنیاد كار این دانش، بر تمایز، دونادونی و دزینش زبانی در 

(. كاركرد ادبی، یکی از 46: 4344ی و كاربردی( استوار است )فتوحی، الیج زبان )آوایی، واهدانی، نحوی، معنای

های زبان است و  كاركردهایی است كه برای زبان درنظر درفته میشود؛ بعبارت دیگر زبان ادبی یکی از دونه

فقط در در حال تغییر و تحول است. البته كه این تحوّل  نیز ادبیات عرصج است، تکامل بدنبال زبان كه همانگونه

 سطح نحو و واهدان روی نمیدهد، بلکه در سطوح مختلفی ممکن است اتفاق افتاده باشد. دسترۀ ادبیات، صحنج

 این از دور نماندن برای هنری و ادبی آثار است. آفریننددان مختلف معانی و مضامین اسلوبها، زوال سبکها، و ظهور

ی هستند كه بتوانند از تکرار و ابتذال مصون بمانند. ازاینرو هر مداوم و البته آرام زبان ادبی، نیازمند ابزار حركت

 ای در نظر داشته باشد، میتواندكس بتواند در این عرصه طرزی نو پیش بگیرد و الگوها و روشهای جدید و خالّقانه

ریخ سبک شناخته شود و درنتیجه به دوام خود و اثر خود كمک كرده باشد. امروزه در سیر مطالعات تاصاحب

یکی از اند. اند بر سر زبانها بیفتند كه در بنا نهادن طرز تازه و منحصربفرد توفیق داشتهادبیات، آنهایی توانسته

اس است. مطالعج زبان براس« ایشناسی الیهسبک»شناسی نوین بدان توجه میشود، روشهایی كه در مطالعات سبک

برخی از سطوحی كه شناسی دارد.  بردشناسی، مبنای زبانهای آوایی، واهدانی، نحوی، معناشناسی و كارالیه

ای بررسی میشوند، مربوط هستند به صورت و فرم و برخی نیز به تجزیه و تحلیل دفتمان شناسی الیهبواسطج سبک

شناسی و ایدئولوهی متن؛ بنابراین میتوان دفت در این شیوۀ نوین زبانشناسانه، از طرفی بحثهای مربوط به سبک

های برجستج سبک و نقش و ارزش آنها در شناسی انتقادی. مشخصهدرا مطرح است و از طرف دیگر سبکصورت

ی های صورها و مؤلفهای در هر الیه بصورت جدادانه روشن میگردد و كشف و تفسیر مشخصهشناسی الیهسبک

: 4346الیه تبیین میشود. )درپر، شناسی و نقش ایدئولوهی عناصر مربوط به هر متن با محتوای آن و تأثیر زیبایی

های سنتی و مدرن در تحلیل آثار ادبی و هنری مختلف است و میتوان از این شیوه، تركیبی از شیوه(. 91و  65

آن برای بررسی آثار كالسیک و مدرن بهره جست. در این روش، عالوه بر بررسی سیر تطور تاریخی زبان اثر، 

شیوۀ دزینش فرم و انتخاب و تركیب اجزای كالم در محورهای جانشینی و ویژدیهای هنری و فکری و همچنین 

ی های متفاوتسبک را در الیه« ایشناسی الیهسبک»همنشینی مورد ارزیابی قرار میگیرد. پژوهشگر در شیوۀ 

طوح سها یا انداز است. الیهشناسانه نیز از این چشمبررسی میکند؛ انتخاب چنین اصطالحی برای این روش سبک

ای عبارتند از: آوایی، واهدانی، نحوی، بالغی و ایدئولوهیک، كه  در برخی پژوهشها از شناسی الیهموردنظر در سبک

 (. 637: 4344شناسی و كاربردشناسی یاد میشود )فتوحی، دو الیج آخر تحت عنوان معنی

 «سعدی، مجد همگر و امامی هروی»ای، اشعار سه شاعر قرن هفتم شناسی الیهدر این نوشتار براساس روش سبک

بررسی میشوند. مسئلج اصلی تحقیق، تحلیل ویژدیهای ممتاز زبانی، بالغی و اندیشگانی این شعراست كه در پنج 

دئولوهیک های ایالیج آوایی، واهدانی، نحوی، بالغی و ایدئولوهیک است. ضرورت تحقیق بسبب نشان دادن تأثیر الیه

ارد ای دران یک سده، برای بیان شعری در غزل است. پژوهش حاضر مبنای كتابخانهو تعدد نگرشهای فکری شاع

تحلیلی است. پس از مطالعج غزلیات هریک از این شعرا، نمونه غزلها بشکل تصادفی از جای -و به شیوۀ توصیفی

ده جاع داده ششده، به شواهد دونادون اراست؛ س س بمنظور اعتباربخشی به نتایج حاصل جای متن انتخاب شده
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است. بنظر میرسد این نوع دزینش میتواند طبیعیتر باشد و نتیجج بهتری به دست دهد؛ زیرا ادر غزلیاتی با عناصری 

مشابه و هماهنگ انتخاب شود، ممکن است بر نتیجه و روند معمول بحث تأثیر جدی بگذارد؛ بطوریکه نتوان آن 

وش میتوان مطمئن بود كه غزلهایی با فرم و محتوای دونادون و متنوع، را به كلیت غزلیات تعمیم داد؛ امّا با این ر

 اند.كه بیانگر كلیت خط فکری و شعری شاعر است، انتخاب شده

 

 سابقۀ پژوهش

شناسانج بیشتری صورت از میان سه شاعر موردنظر پژوهش حاضر، پیرامون سعدی و شعر او پژوهشهای سبک

شناسانج خود، در مواردی به در خالل بحثهای سبک موسیقی شعر( در كتاب 4395كدكنی )درفته است. شفیعی

سازی فرایند برجسته»عنوان ای با طرز سخنوری سعدی و ساختارهای نحوی او اشاره كرده است. همچنین مقاله

( در پنجمین همایش پژوهشهای زبان و ادبیات 4394نوشتج بهرامی و علوی مقدم )« زبان در غزلیات سعدی

های هنجاردریزی زبانی سعدی را با مصادیقی اند شیوهفارسی ارائه شده است. در این مقاله نویسنددان تالش كرده

، با «جادوی نحو در غزل سعدی»( در نوشتج مختصری تحت عنوان 4345از شعر او نشان دهند. محمود فتوحی )

ذكر شواهدی، به مواردی چون پرش ضمیر، جابجاییهای اركان و همچنین حذفها، نزدیک بودن نحو سعدی به نحو 

ج قایسم»است. معیار زبان فارسی و استفادۀ او از عناصر زبانی جهت اتصال بخشهای كالم به یکدیگر، اشاره كرده 

شناسانج غزلی مقایسج سبک»( و  4399نوشتج حیدرزادۀ كاشانی )« شناختی غزلی از سعدی و بیدل دهلویسبک

از میان دو شاعر  اند.شده های دیگری هستند كه در این زمینه نگاشته( مقاله4375از شمیسا )« از حافظ و سعدی

شتری از او موجود است، توجه بیشتری شده؛ به امامی هروی، تعداد غزلهای بیدیگر، به مجد همگر كه نسبت

اهلل خادمی و حسین كرمی )مصحح دیوان مجد( در ( از روح4343« )مجد همگر و نقد شعر»ای با عنوان مقاله

نامه چاپ شده است. خادمی و كرمی مقالج دیگری نیز در باب شعر مجد همگر در فصلنامج تخصصی فصلنامج كاوش

بررسی سبک شعر مجد همگر شیرازی از »اند. موضوع مقاله چنین است: چاپ رساندهشناسی )بهار ادب( به سبک

(. عنوان مقاله دواه آن است كه از نظر موضوع نزدیکترین پژوهش به پژوهش حاضر 4344« ) دیدداه مسائل ادبی

بررسی  قصاید شاعر یباید باشد. حال آنکه  این مقاله صنایع كالسیک بیان و بدیع را در دیوان مجد ی  با تکیه بر 

كرده است. توجه به غزلیات امامی هروی، در حد نظرهای كلّی برخی پژوهشگران است كه در مقدمه ذكر كردیم. 

ها موجود است و با توجه به همزمانی این سه شاعر و آداهی آنها از احوال و اشعار یکدیگر، مطابق آنچه در تذكره

عدی، مقایسج غزلهای آنها كه تاكنون موردتوجه پژوهشگران نبوده همچنین شهرت و اعتبار دو شاعر معاصر س

 است، بنظر ضروری میرسد.

 

 بحث و بررسی

 الیۀ آوایی

تمامی صنایع لفظی در خدمت زبان شعر  -با وجود پرهیز از هردونه تکلّف-در ساحت موسیقایی كالم سعدی: 

ایی سخن اوست. تکرارهای سعدی آنچنان در سایر های آوسعدی قرار میگیرند. بحث تکرار یکی از جدیترین مقوله

تنیده شده كه با وجود تأثیری كه بر تراز ادبی شعر دارد، كشفشان نیاز به تأمّل تکنیکهای زبانی او حل و درهم

. در غزل شمارۀ 4استفاده كرد« تکرار نامحسوس»دارد. برای تکرارهای سعدی میتوان از اصطالح پارادوكسیکالِ 
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زلیات سعدی با انبوهی از شگردهای آوایی و لفظی روبرو هستیم. تکرارهای نامأنوس سعدی در همان دیوان غ 677

 بیت نخست مشخص است.

 درآید تو چون یکی كه در آن از بازآید بخت»

 را فلک پیر پدر بباید بسیار صبر

 بفریبد دلها همه داری تو كه لطافت این

 خسبد تو آغوش در كه آید پیرهن از رشکم

 بگشایی لب ادر شیرینی همه با نیشکر

 عقبی به نه دنیا به نه نباشد هیچ مرا در

 دادم تو به دل آن از پس بنهادم سختی به دل

 داری تو كه ابرو خم نمودم خلق همه با

 بریزی تو عالم همه خون كه حاللست در

 نبیند معشوق كه دوخت نتوان عاشق چشم

 ولیکن حرامست نه زیبا دیدن سعدیا

 

 بگشاید دولت درِ دیدن تو میمون روی 

 بزاید فرزند تو چو دیتی مادر ددر تا

 بزداید غمها همه داری تو كه بشاشت وین

 ساید تو اندام بر كه آید غالیه از زهرم

 بخاید انگشت نی چو شکرینت نطق پیش

 نباید هیچ ددرم دارم همه دارم تو چون

 ن اید عهد نکند تحمل دوست از كه هر

 بنماید كس همه به ببیند كه هر نو ماه

 نشاید آورد تو به عالم همه از روی كه آن

 نسراید دل بر كه بست نتوان بلبل پای

 «برباید كف از دلت بربایی در نظری

 (4)غزلیات سعدی:                                  

مجاورت دارند. تکرار: در )بیت انواع جناس، تکرار حروف، موازنه و ترصیع )بیتهای سوم، چهارم و دهم( جادوی 

 «شکر و حرام»نخست( / تو و داری )بیت سوم( / دارم )بیت ششم( / دل )بیت هشت( / تو )بیت نهم(، همچنین 

اند. در كنار تکرار واهدانی، تکرار صفتها و ضمایر از حد معمول افزون است، لیکن نامرئی در همین بیت مکرر دشته

است كه وجود پربسامد صنایع لفظی و خاصه دری سطحی آنها شده است. طبیعی وهبودن آنها در كالم، مانع جل

استفاده از شگرد موازنه و ترصیع در سه بیت یک غزل، باید به تصنع و تکلّف بینجامد؛ حال آنکه این غزل از جملج 

ش بعد ی بجهت افزایهای موردپسند سعدمعمولترین و دفتاریترین غزلیات سعدی است. بکاردیری التزام، از شیوه

ای خای در تمامی ابیات و شروع یکسان ابیات یا مصاریع موسیقایی كالم است. التزام در كلمات قافیه، تکرار واهه

سعدی داه ممکن است یک حرف ربط یا ضمیر و... را در چند  های التزام غزل سعدی است.زوج، از رایجترین شیوه

طریق ابیاتش هماهنگ و بالغی شوند. از مهمترین این موارد، آوردن بیت در جای مشخصی تکرار كند و از آن 

 كاف ربط یا تعلیل است. 

 در سماع نیایم كهمن رمیده دل آن به 

 بیا به صلح من امروز در كنار من امشب

 مرا به هیچ بدادی و من هنوز بر آنم

 به زخمخورده حکایت كنم ز دست جراحت

 

 ه دوشمبرند ب در به پای درآیم به در كه 

 دیده خواب نکردست از انتظار تو دوشم كه

 از وجود تو مویی به عالمی نفروشم كه

 مالمت كند چو من بخروشم ،تندرست كه

 (94)همان:                                         

غزلهای  در تمامی ترین الیج سبکی غزلیات مجد بشمار آورد؛ چراكه او تقریباًالیج آوایی را باید برجستهمجد همگر: 

امتداولی دونه وزن نخود از عناصر موسیقایی و صنایع لفظی بدیع بشکل قابل توجهی بهره میگیرد. مجد همگر، هیچ

به كار نگرفته است؛ بلکه به تناسب بافت معنایی كالم، اوزانی را بردزیده كه در دورۀ او كامالً تداول دارند. در بیشتر 

 حرفیآرایی، چه از نوع همپرداختن به معنا، متوجه آهنگ كالم میشود. صنعت واج غزلهایش، ذهن مخاطب پیش از

 صدایی )تکرار مصوّت(، در اكثر غزلهای او نقش پررنگی دارد. )تکرار صامت( و چه هم
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 خیال روی تو یکباره برد خواب مرا

 

 درنگ وصل تو افکند در شتاب مرا 

 (.344)دیوان مجد همگر:                               

 این صنعت داه نیز بطریق تتابع اضافات ایجاد میگردد.

 افزای كاستی عمرمبسی به هجر غم

 

 افزایِ عمركاه مکنبسیجِ هجرِ غم 

 (. 153)همان:                                             

 آرایی، تکرار كلمات پربسامد است.پس از واج

 مجوی كه كام سکندر است و چو زولبش 

 

 نیافت كام سکندر، تو چون توانی یافت؟ 

 (.154)همان:                                            

های چهاردانج بیت، به طریق دونادون مورداستفادۀ مجد همگر قرار صنعت تصدیر، یعنی قرار دادن آن در دوشه

العروض، الی االبتدا/ ردالعجز الی الصدر، ردالعروض الی االبتدا، الی العجز/  درفته است )ردالصدر الی العجز، الی

 رداالبتدا الی العجز(.

 غم عشق تو یک دمم كم نیست

 

 مونسم بی رخ تو جز غم نیست 

 (. 145)همان:                                            

شگردهای دونادون این صنعت، رد العروض الی العجز بسامد مُردَف بودن بسیاری از غزلها سبب شده است از میان 

 بسیار باالتری داشته باشد.

 مردمان دوش كنید اندوه تنهایی من

 

 رحمت آرید دمی بر دل شیدایی من 

 (. 154)همان:                                             

ای داشته است و سعی كرده بدین طرق بُعد آوایی آداهانهمجد برای استفاده از جناس نیز در اكثر غزلها تالش 

كالم خود را تکیملتر كند. عالوه بر جناسهای رایجتری چون جناس مضارع، الحق، مطرف، و اشتقاق، جناسهای 

 كاربردتری چون جناس مركب، تام یا خط نیز حضور قابل توجهی دارند.كم

 سبک چندان كه در راه یکرانمران 

 

 دولت زیر رانتیکران شود  

 (.159)همان:                                            

سازی موسیقی درونی یا معنوی شعر بواسطج صنایع مختلف بدیعی، داه منجر به تمركز مجد همگر در برجسته

مکن ات مای را در همج ابیپدید آمدن التزام میشود كه خود صنعت لفظی دیگری است؛ بدان صورت كه بعضاً كلمه

 (. یا اینکه دو كلمج متضاد را در همج ابیات درمقابل هم آورده باشد.165است تکرار كرده باشد )همان: 

 یا رب آن روی است یا صبح است یا ماه تمام

 نی نه صبح است و نه شام است آن رخ زیبا و زلف

 یا رب آن زلف است یا شام است یا از مشک دام 

 شام آخر كدام ...روی و زلف او كدام و صبح و 

 (.154)همان:                                            

التزامهای مجد بعضاً در كلمات قافیه اتفاق میفتد و داه نیز ممکن است در غزلی نوع شروع یا پایان ابیاتی را 

(. 174است )همان: سرهم با حروف اضافج یکدست، از مصادیق آن یکدست درداند كه شروع مصاریع در ابیات پشت

كه -دونه را میتوان در غزلیات مجد همگر به چشم دید. استفاده از صنعت موازنه روشنهایی از صالبت قصیدهسایه

 در غزلهای مجد رایج است. -محسوب میشود سراییاز شگردهای متداول در قصیده

 یا جانم از این قالب دلگیر برآرید

 

 ... یا كامم از آن دلبر كشمیر برآرید 

 (. 144)همان:                                            



 443/ سرایی سعدی، مجدالدین همگر و امامی هرویمقایسج سبک غزل

 

شیوۀ دیگری از غنای موسیقیایی غزلهای كالسیک، كنار هم آمدن واهدانی با آهنگ نزدیک به یکدیگر است كه 

درچه در بالغت كالسیک عنوان خاصی ندارد، شفیعی كدكنی از آن تحت عنوان جادوی مجاورت یا افسون 

در كنار صنایع لفظی بدیع و (. این شیوه در برخی غزلها 64ی  44: 4377كدكنی، )شفیعیهمنشینی یاد میکند 

سایر عناصر موسیقایی، الیج آوایی كالم را تقویت كرده است. در تركیبهای چون دوری روی، رقعج غم و حرمت 

 (. 341و  111حرم، همنشینی كلمات، صوت و آوای آنها را بارزتر ساخته است )همان: 

تکلّف و تصنع آشکاری را به كار نمیبرد؛ البته دونه امامی جهت افزایش موسیقی غزلیات خود، هیچامامی هروی: 

این به معنی خالی بودن كالم شاعر از عناصر موسیقایی نیست، بلکه بدان معناست كه بار معنایی و عاطفی سخنش 

زیر سایج عناصر موسیقایی دم نمیشود. وزنهایش برای مخاطب كامالً آشناست. او روانترین و رایجترین اوزان را 

های اوست؛ خود بردزیده است. محوریترین بعد آوایی غزلهای امامی هروی، طرد و عکسها و تکرار برای غزلهای

درچه كالمش از انواع جناس خالی نیست و از دیگر صنایع لفظی بدیع )موازنه، تصدیر و...( نیز به تناسب استفاده 

 لفظی پرتکرار دیوان امامی محسوب كرده است. تضمین المزدوج، جناس اشتقاق و نیز افسون همنشینی، از صنایع

های همریشه را بسیار می سندد. این اتفاق بیشتر در غزلهایی با محتوای صوفیگری و میشوند. خاصه آوردن واهه

عارفانه روی میدهد. استفاده از اصطالحات مربوط به حوزۀ غیب، روح و عالم معنی، كه بیشترشان ریشج عربی 

 لمات دیگری را نیز به كار میبرد.دارند و شاعر از همان ریشه ك

 حاصل شدش ز سلوت خلوت، خلوی قلب

 جانش طهارت دو جهان كرد ز آب صدق

 

 درچه ز نفس غیر حرم سومنات بود 

 در مسجدالحرام و صفا در صفات بود

 (669)دیوان امامی هروی:                            

همنشینی و همچنین جناس  را باید از مقولج افسون« صفا و صفات»المزدوج است و تضمین« سلوت خلوت»

 اشتقاق به حساب آورد.شبه

 

 الیۀ واژگانی

سعدی تقریباً بیشتر از تركیبات تکراری دوره استفاده میکند و از این منظر غزلیات او را نمیتوان خای و سعدی: 

های معاصرش دانست؛ درچه بعضاً تركیب لسرایانمنحصربفرد دانست و نباید در این زمینه سعدی را برتر از سایر غز

 «:رخ پارسافریب»نوتری نیز میتوان در غزلهایش پیدا كرد. چنانکه 

 عجب از كسی در این شهر كه پارسا بماند

 
 مگر او ندیده باشد رخ پارسافریبت 

 (.644)غزلیات سعدی:                             

را « هفتن»او برخی واهدان را بدلیل نوع كاربرد و بسامدی كه دارند، مخصوی خود ساخته است. برای نمونه، كلمج 

ممکن است دیگر شاعران نیز به كار برند، امّا در غزلیات سعدی به اشکال متفاوتی به كار درفته میشود و او به 

ارد. چنانکه مخاطب آشنا با غزل فارسی نیز با شنیدن این كاربرد این كلمه و هنرنمایی پیرامون آن، عالقج زیادی د

 واهه، ناخودآداه به یاد سعدی میفتد. 

 فتنه در پارس برنمیخیزد

 

 مگر از چشمهای فتّانت 

 (459)همان:                                           

 بنشین یک نفس ای فتنه كه برخاست قیامت

 

 حال قیامیفتنه نادر بنشیند چو تو در  

 (.665)همان:                                         
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لمات كهای پركاربرد غزلیات عاشقانج سعدی است. در بیشتر غزلها، نیز كه در بیت فوق آمده است، از واهه قیامت

های دوره هستند و كاربرد شگفت و خارج از نُرمی در آنها وجود ندارد. البته در از نوع متداول و معمول عاشقانه

ها ممکن است غزل را از لطافت همیشگیش دور كند كه بنظر میرسد شاعر برخی موارد، تعداد ابیات و برخی واهه

تضادهای متعدد  در برخی غزلها مقوله را كنترل میکند.  با شگردهایی چون موسیقی معنوی و درونی، بخوبی این

درپی، خود شگردی داه موجب سیر ذهنی مخاطب از امری به امر مخالف میشود كه مکرر شدن آن در بیتهای پی

هنری محسوب میشود و تلذّذ ادبی در پی دارد. در بعضی غزلها در چند بیت و در غزلهای دیگری ممکن است در 

 ین وضع قابل مشاهده باشد. در غزلی با مطلعاكثر بیتها ا

 ادر آن عهدشکن با سر میثاق آید 

 

 ست كه با قالب مشتاق آیده ارفت جانِ 

 ( 74)همان:                                         

آید / فراق،  جان، قالب )جسم و روح( / رفته، آمده / شب، روز / زهر، تریاق / بنددی، خداوندی / احسان، بخل / رود،

بر این تضادهای محسوس، بعضاً تقابلهایی نیز در غزل وجود وصال / جفت، طاق، كاربردهای متضاد هستند. عالوه

دارد كه از آن طریق ارزش معشوق و جایگاه ویژۀ او در نظر شاعر معلوم میشود: سرو، تو / دیگری، تو / صورت 

 خوبان جهان / روی زیبای تو.

 اد فضای متضاد در غزلهای سعدی، استفاده از صورتهای متضاد فعلی است.یکی از روشهای ایج

 در حال قیامیچو تو  بنشیندفتنه نادر  قیامت برخاستیک نفس ای فتنه كه  بنشین

آفرینی، متفاوت از معاصران خود عمل نکرده و حتی میتوان دفت میزان مجد همگر نیز از نظر تركیبمجد همگر: 

( 334و از میانگین دوره نیز كمتر است. تركیباتی نظیر شراب آتش عشق )دیوان مجد همگر: تركیبات منحصربفرد ا

(، 135( / عشاق بالجوی، سرو سهی قد )همان: 165( / باغ وعدۀ وصل )همان: 146مست )همان: / چشم نیم

زلهای مجد تركیباتی هستند كه ممکن است در شعر شاعران درجج چندم قرون هفتم و هشتم نیز دیده شود. غ

معموالً از واهدان مهجور یا كلماتی كه دارای غرابت استعمال باشند، به دور است. باوجوداین یکی از مهمترین 

هایی است كه برغم مهجور نبودن، برای قالب غزل چندان مناسب ویژدیهای غزلیات او در الیج واهدانی، كاربرد واهه

ها البته در تعداد اندكی از غزلها تم رواج و روایی ندارند. این واههبنظر نمیرسند؛ خاصه اینکه در غزلهای قرن هف

های بکاررفته دویی مربوط به بچشم میخورد؛ غزلهایی كه از هر نظر با سایر غزلهایش نیز همخوانی ندارند. واهه

 تغزّلی هستند كه قرار است به مدح بینجامد. از آن جمله است غزلی با مطلع

 ی عنانتز پیش از آنکه برتاب

 

 دلم همراه شد با كاروانت...  

 (.159)همان:                                           

ران لمج یکكدونه نزدیک. های بکاررفته اصوالً از لطافت بافت غزل سبک عراقی به دور است و به صالبت قصیدهواهه

های غزل، به ما میگویند این قراین موجود، از جمله واههدر معنی اسب و چهارپا، و یا كنایج عنان برتافتن و ... تمام 

هایی اكثر غزلهای مجد دارای واهه(. 166و  159شعر نه یک غزل، بلکه به تغزل قصیده نزدیک است )نک، همان: 

ه هایی دیده میشود كبا معنای نزدیک یا كاركردی شبیه یکدیگر هستند، بعبارت دیگر در اكثر غزلهای او واهه

ق آنها میتوان به نظام فکری شاعر پی برد و ستون فقرات الیج ایدئولوهیک او را مشخص كرد. از این رهگذر، ازطری

چندین و چند واهه یا تركیب مشخص  ها در حیطج مضامین عاشقانه هستند و معموالً میتوان در یک غزلاكثر واهه

های سبک عراقی تداول دارند. سرو دالرای، سرو سهی قد، عشاق بالجوی، خورشیدرخ، موی، كرد كه در عاشقانه

( / عشق، دوری/ 143مور و ... )همان: ( / جدایی، عشق، صبر، زلف، بوسه، دلشکسته، نردس مخ135ناله و... )همان: 



 445/ سرایی سعدی، مجدالدین همگر و امامی هرویمقایسج سبک غزل

 

(. باوجود عاشقانه بودن 155فراق، لب و دندان، لعل ناب، سرشک، مجنون، وصل، رقیب، رخ دلگون، حُسن )همان: 

های غزلیات قلندرانه نیز استفاده میکند. البته قلندری او نیز بتبع عاشقی فضای اكثر غزلهای مجد، او داه از واهه

دری كه صدای اعتراض از دل غزلیات برآید نیست؛ بلکه هجران رت دیگر او شاعر قلندری عصیانروی میدهد؛ بعبا

معشوق و دور از دسترس بودن وصال، موجب سوق دادن شعر او بسمت فضای قلندرانه میشود. قلّاشی، دیوانگی، 

ین نوع شعر شوند )همان: هایی هستند كه میتوانند موجب به وجود آمدن ا، مست، میکده، پیر از جمله واههمی

144.) 

تمایل امامی به وارد كردن مضامین عرفانی و صوفیانه در قالب غزل، موجب شده است این قالب امامی هروی: 

با خود به  -كه در عصر شاعر به اوج رواج رسیده بود-وبویی از واهدان حیطج تصوّف را شعری در دیوان او رنگ

 سالک، طالب و ... هایی چونهمراه داشته باشد؛ واهه

 پرتو لعلت فروغ وصل اوست

 سالک بی علم و علم بی سلوک

 

 در نمیدانی زهی صاحب نظر 

 هست ادر خود سر به سر روزی و زر ...

 (.635)دیوان امامی هروی:                             

شتر ن، مفاهیمی هستند كه بیهایی نظیر دست از دو عالم شستهمچنین اصطالحاتی چون بینشان بودن و یا كنایه 

در غزلهای عارفانه كاربرد دارد. اینگونه واهدان، عبارات و اصطالحات، حتی ادر در بافتی عاشقانه به كار رفته باشند، 

ای آسمانی و ساحتی معنوی به شعر میبخشند. درچه امامی تالش میکند كالمش را از هردونه تعقید و غرابت صبغه

ها تناسبی با قالب غزل ندارند و از لطافت كافی برخوردار نیستند. داه عدم دارد، برخی واههاستعمال به دور نگه 

تر شدن این مقوله میشود. این اتفاق برخورداری شعر از تصاویر كافی یا مضامین ظریف و باریک، موجب برجسته

 دارند. در غزلی با مطلع البته بیشتر در غزلیاتی نمود پیدا میکند كه رنگ صوفیانج متمایل به زهدورزی

 ام زورقدر محیطی فکنده

 

 كه دو عالم از اوست مستغرق 

 (.634)همان:                                           

هایی با بار معنایی اعتقادی، همچنین انتخاب وزنی استفاده از ردیف اسمی و سکون شعر و همچنین كاربرد واهه

موردانتظار مخاطب را، كه  است، موجب شده است غزل آن مقدار از روانی و زیبایی های طوالنیكه درخور مثنوی

در اغلب غزلیات شاعر مشاهده میشود، نداشته باشد. هرچه جلوتر میرویم، از لطافت و ظرافت شعر بیشتر كاسته 

 میشود، خاصه اینکه در ابیات پایانی، كلمات خشونت بیشتری دارند.

 ییحق پرستی و ما و من دو

 ما و حق لفظ احمق است بهم

 

 ای زهی احمقراه دم كرده 

 چون ز ما بگذری چه ماند حق

 (634)همان:                                            

ی تری میطلبد؛ بعبارت دیگر یادآور لفاظیهای شاعران در قوالببازیهای لفظی شاعر در بیت پایانی نیز فضای دسترده

دیری از مفاهیم، دینی، عرفانی یا ای چون حدیقه( و یا قصیده است. بهرهمثنویهای عارفانه چون مثنوی )خاصه

نفسه موجب خشکی شعر و دور شدن ابیات از ظرافت و لطافت نمیشود، امّا روی آوردن شاعر به صوفیانه فی

یری فضای غزل اصطالحات نامتداول این حیطه و یا درج مضامین تخصصی تصوف، موجب مغلق شدن و نادل ذ

میگردد. آشنایی عمیق شاعر با علوم و معارف دینی موجب شده است حتی برخی كلمات مغلق این عرصه، برای او 

در دایرۀ واهدان معمول و متداول به حساب آیند و كاربرد آنها را برای مخاطب خود نیز بدیهی و عادی تصوّر كند. 

ساز بیتی موجب میشود سایر عناصر هنریغزل هفت و یا هشتحال آنکه بسامد باالی این دسته كلمات در یک 



 457-435 صص ،96 پیاپی شماره ،45 دوره ،4154  اسفند ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 444

بسامد واهدان عربی در غزلیات امامی هروی در شعرهایی با  شعر در سایه قرار بگیرند و آن را از رونق دور دردانند.

 ۀاش بیشتر است. البته این امری است طبیعی؛ چراكه حوزمضامین عرفانی و دینی، در قیاس با غزلهای عاشقانه

عرفان و تصوّف همراه با انبوهی از اصطالحات است كه ریشه در زبان عربی دارند. در غزلهای عاشقانج او از واهدان 

(. 634اش در نهایت ساددی و روانی هستند )همان: عمدتاً متداول و معمول بهره درفته شده و شعرهای عاشقانه

ربوط هستند؛ كاربرد ابیات مدحی در میان غزلهای بخش دیگری از واهدان دیوان امامی هروی به حیطج مدح م

روی خود و بمنظور جلب عنایت حاكم وقت، داه بیت سبک عراقی امری است متداول؛ شاعر به فراخور فضای پیشِ

هایی چون خواجه، ای معمول و طریقی مرسوم است. واههیا ابیاتی را به مدح نیز اختصای میدهد و این شیوه

اند ( در غزلهایی به كار رفته639( / خدایگان، خسرو، صاحبقران، و فرمانده )همان: 631همان: سلطان، مدیح )نک، 

كه ممدوحی سیاسی مدنظر شاعر بوده است؛ این ابیات غالباً بیتهای پایانی شعر هستند. بسامد كاربرد واهدان 

ن اشتقاق سخدر بحث جناس شبهمتضاد و مترادف در غزلیات امامی بسیار چشمگیر است؛ در باب واهدان مترادف 

ر ساز دهای ابیات آنچنان است كه آن را باید از مهمترین عوامل سبکدفتیم امّا مطابقه و تضاد موجود میان واهه

 غزلهای امامی دانست.

 چو مرده زنده كند عیسی لبت زان پس

 

 كه دل ببرد به شوخی ز انسی و جانی 

 (.635)همان:                                            

 ای شده پایبند جان طرّۀ مشکبار تو

 

 برده مرا قرار دل سنبل بیقرار تو 

 (633)همان:                                            

 زنیتابی شرری تیغای برقیشعله

 

 آتشی آبی روحی خردی، تاجوری 

 (.634)همان:                                            

ساددی و روانی بیت و استحالج صنعت تضاد در سایر صنایع ادبی موجب شده است تضادهای موجود در كالم 

چندان دیده نشود. چنانکه در بیت فوق میبینیم، آتش و آب دو عنصری هستند كه در تقابل با یکدیگرند؛ لیکن 

موجب شده است مخاطب پیش از پرداختن به آن، موارد دیگری برایش جلب توجه كند. چنانکه شیوۀ كاربرد 

 درپی بار معنایی متضاد میان كلمات را در خود پنهان دردانده است.تشبیهات بلیغ پی

 كه داد جز رخ و زلفت نشان روز و شبی

 

 كه آن بر این شکن و این دره بر آن انداخت 

 (.665مان: )ه                   

ها فراتر میرود، بخش بزردتری از كالم را واههتقابلهای موجود در كالم امامی، داه از حد كاربرد كلمات واحد و تک

 های متضاد یا جمله تسرّی پیدا میکند.دربر میگیرد و به دروه واهه

 از نسیم زلفش ای باد سحر

 سلوکعلم و علم بیسالک بی

 چاهشمع و تاریکی و نابینا و 

 

 در خبر داری چرایی بیخبر ... 

 هست ادر خود سربسر روزی و زر

 پرهیز و سرتیغ و ناهشیار بی

 (635)همان:                                              

 این نوع كاربرد را بیشتر از آنکه تضاد بنامیم، باید مقابلج میان عناصر كالم بخوانیم.

 دوییراستكه را آن زهره و این 

 

 كه دوید او تویی بیشک تو اویی 

 (.637)همان:               
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 شمع و تاریکی و نابینا و چاه

 

 پرهیز و سرتیغ و ناهشیار و بی 

 (.635)همان:                   

 الیۀ نحوی

میسازد. اصوالً این امر كمتر شاعری در ادب فارسی به اندازۀ سعدی هنر خود را بر الیج نحوی كالم استوار سعدی: 

اری های كالم است. طبیعی است كه دستکبسیار دشوارتر از تصویرسازیها و هنجاردریزیهای زبانی شاعر در دیگر الیه

بیش از حد در ساختمان نحوی كالم، آن را از دستورمندی خارج كند؛ امری كه قدما آن را به هیچ عنوان 

د دستوری را دارای تعقید لفظی میدانستند. اصوالً چنین اتفاقی نادزیر روی شده از قواعبرنمیتابیدند و كالم خارج

میدهد؛ پس و پیش كردن اركان جمله هرداه به افراط كشیده شده، لطافت كالم را برهم زده است. در استثنا 

میرسد  ظركردن مسندالیه و یا حصر و قصر، سعدی تا حدود زیادی نسبت به معاصران خود متمایز عمل میکند و بن

 درایش بیشتری به این كار دارد.

 فتنه در پارس برنمیخیزد

 

 مگر از چشمهای فتانت 

 (459)غزلیات سعدی:                                

 

 بیحاصلست یارا اوقات زنددانی

 

 اال دمی كه یاری با همدمی برآرد 

 (.13)همان:                                          

ساز شعر ابیاتی از این دست در شعر او بسیارند. جابجایی ضمیر و یا بعبارت دیگر رقص و پرش ضمیر عوامل سبک

سعدی و تأثیردذار در نحو كالم اوست. بسامد این مقوله چنان است كه كالم را از حالت عادی خارج میکند و به 

یزی كار را بر شاعر یا سخنور دشوار میکند، امّا هنجاردریزی بدل میشود؛ چنانکه اشاره كردیم این نوع هنجاردر

 سعدی با وجود جابجایی ضمایر، طبیعیترین صورت سخنوری را ارائه میدهد.

 در مرا هیچ نباشد نه به دنیا نه به عقبی

 

 هیچ نباید مچون تو دارم همه دارم ددر 

 (.4)همان:                                              

 

 به لطف مبحر آتش ادر خوانیزان سوی 

 

 از آب خوشترست مرفتن به روی آتش 

 (.41)همان:                              

در بیت باال، در مصراع نخست ضمیر مفعولی و در مصراع دوم ضمیر متممی جابجا شده است؛ حال آنکه كالم به 

 چندین بار جابجا شده باشد.نظر حالت طبیعی خود را دارد. داه در یک غزل ممکن است ضمیر 

 آفرین خدای بر جانت

 

 تست و دندانا چه شیرین لبكه  

 (.459)همان:                                          

براینکه فعل ربطی است، در یک مورد به قرینج لفظی حذف شده است، ضمیر متصل در مصرع دوم این بیت، عالوه

از كلمج لب برداشته شده و به دندان اضافه شده است كه هم حذف با قرینج ضمیر است و هم میتوان آن را « ت»

گیز یا انین میزان كاربرد صورتهای خیالبنوعی جابجایی ضمیر بحساب آورد. در غزلهای دفتاری سعدی داه كمتر

سازی هنری شعر ازطریق كاربرد خالقانج ضمایر پیوسته و صنایع معنوی بدیعی را میتوان دید؛ لیکن برجسته

دسسته صورت میگیرد. بطوریکه چند شیوۀ خای از كاربرد ضمیر ممکن است در تمامی بیتهای این دسته از 
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 شخص واستفاده از ضمیر غایب، رجوع به مخاطب، كاربرد تقابلی ضمیر اولغزلهای سعدی به كار رفته باشد. 

 شخص، كاربرد عادی ضمیر در اكثر بیتها و جابجایی ضمیر در برخی از آنها:دوم

 متناسبند و موزون حركات دلفریبت

 چو نمیتوان صبوری ستمت كشم ضروری

 ادرم تو خصم باشی نروم ز پیش تیرت

 صف درنیاییبه قیاس درنگنجی و به و

 ادرم برآورد بخت به تخت پادشاهی

 عجب از كسی در این شهر كه پارسا بماند

 تو برون خبر نداری كه چه میرود ز عشقت

 ای ولیکنمنظر همه میوهتو درخت خوب

 ای چه دانیتو شبی در انتظاری ننشسته

 تو خود ای شب جدایی چه شبی بدین درازی

 

 حسیبتمتوجه است با ما سخنان بی 

 مگر آدمی نباشد كه برنجد از عتیبت

 ودرم تو سیل باشی نگریزم از نشیبت

 متحیرم در اوصاف جمال و روی و زیبت

 نه چنان كه بنده باشم همه عمر در ركیبت

 مگر او ندیده باشد رخ پارسافریبت

 آی ادر نه آتش بزنیم در حجیبت به در

 چه كنم به دست كوته كه نمیرسد به سیبت

 بر منتظران ناشکیبت كه چه شب دذشت

 هیبتلبگذر كه جان سعدی بگداخت از 

 (644)همان:                                        

آنچه موجب برقراری توازن و شکلگیری دیالوگ در شعر شده، ضمیر است. ختم شدن تمامی قوافی به ضمیر نیز 

خص شاعر نخست از ضمایر پیوسته و دسستج دومدر تناسب و توازن ابیات نقش دارد. تقریباً در اكثر بیتها ش

شخص بازمیگردد؛ آنچنانکه شروع چهار بیت استفاده میکند )خطاب به معشوق سخن میگوید( و س س به اوّل

است. ( ضمیر جابجا شده م، ودرمشخص است. در آغاز هر دو مصراع بیت سوم، )ادرپایانی غزل با ضمیر دوم

(. این شیوۀ سخنوری محدود به چند غزل خای نمیشود بلکه با دقّت در بسیاری مرهمچنین در آغاز بیت پنجم )اد

از غزلهای سعدی، با آن روبرو میشویم. اهمیّت موضوع در آن است كه اكثر غزلهایی كه متکی به این شگردهای 

یج شاعر ه هستند. تکبهرها )خاصه صنایع معنوی بدیع و نیز استعاره و تشبیه( كمشاعرانه هستند، از دیگر هنرسازه

در چنین شعرهایی اوالً بر صنایع لفظی )جناس، تکرارهای نامرئی یا موازنه و ترصیع( است و در كنار آن به ضمایر. 

چنین غزلهایی معموالً جوالنگاه ضمایرند. دفتگویی البته نه به شیوۀ مناظرۀ معمول، بلکه یکطرفه شکل میگیرد و 

شخص و برعکس در حال تغییر شخص به دوماز غایب به مخاطب و یا از اوّل شخص و شمار افعال و ضمایر مدام

هستند. كاربردهای خآلقانج حروف، پرش یا رقص ضمیر، تغییر شخص و شمار در جمالت ازطریق ضمایر، از 

مهمترین ویژدیهای سبکی سعدی در بخش نحو است. در كنار این موارد باید از جابجاییهای صفت و موصوف، 

 و تأخیر و یا حصر و قصرهای شاعر نیز یاد كرد كه بخش مهمی از بار بالغی كالم را برعهده دارند. تقدیم

 بیحاصلست یارا اوقات زنددانی

 

 اال دمی كه یاری با همدمی برآرد 

 (13)همان:                                            

 مگر تو روی ب وشی و فتنه بازنشانی

 

 ندارم كه دیده از تو ب وشمكه من قرار  

 (94)همان:                                             

و تأخیرها یا حصر و قصرها كه بجهت تأكید بر موضوع و اهمیّت آن و نیز در راستای افزودن  امّا نوع دیگر تقدیم

منه ثنیاستثنا كه در آن مستثنی و مستبر بالغت كالم صورت میگیرد، به استثنای منقطع ختم میشود. این شیوه از 

از یک جنس نیستند، در زبان فارسی شیوۀ رایجی نیست و ادر نگوییم مطلقاً بکار نرفته، میتوان دفت كه فراوانی 

 آن بسیار بسیار اندک است.
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 نماند فتنه در ایام شاه جز سعدی

 

 شست و خلق بر سخنكه بر جمال تو فتنه 

 (654)همان:                                           

تمام زیبایی بیت فوق در ساحت نحوی است. از استثنای منقطع و حصر و قصر درفته تا حذف بالغی فعل به قرینج 

 معنوی.

 ولوله در شهر نیست جز شکن زلف یار

 

 فتنه در آفاق نیست، جز خم ابروی دوست 

                                        

آید. كالمش معموالً ترین مشخصج شعر مجد همگر در الیج نحوی به حساب میسالمت نحوی برجستهمجد همگر: 

از تعقید یا جابجایی نامتناسب اركان به دور است، هنجاردریزی نحوی ندارد و حذفشهایش اغلب بر بالغت سخن 

 و ایجاز لفظی را در پی دارند.اند؛ حذفهایی كه جمالت كوتاه حذفهای مجد، اغلب به قرینهمیفزاید. 

 اماز من مخواه صبر و مفرمای دوری

 

 طاقتم صبوری و برگ فراق نیست كم 

 (.153)دیوان مجد همگر:                               

 درفته بر بالغت سخن افزوده است:داهی حذفهای صورت

 دفتی كه وصل ما و تو را اتفاق هست

 
 اتّفاق نیستما متّفق شدیم و تو را  

 (.153)همان:                                          

بر حذف فعل و معطوف ساختن كلمات، عالمت مفعول نیز حذف دریده و این نکته در مصراع دوم بیت، عالوه

موجب اختصار و ایجاز بالغی دردیده است. رقص ضمیر در غزلهای مجد در حد معمول است و  خارج از نُرم و 

 داهانه محسوب نمیشود، بلکه احتماالً برای رعایت اختصار و به ضرورت وزن است. آ

 به وصل خویشم برنا و چشم روشن كن

 

 كزین توانی اقبال آسمانی یافت 

 (154)همان:                                             

میرود. در شعر مجد نیز مواردی از كاربرد در متون كالسیک ما داه ضمیر شخصی به جای ضمیر مشترک به كار 

 ضمیر شخصی به جای ضمیر مشترک دیده میشود.

 این قصه هم بدان كشد ار تو تویی كه من

 

 روزی تظلّمی به در پادشا برم 

 (.114)همان:                                            

جا در معنی خود )ضمیر مشترک( به كار رفته است. مجد همگر در كاربرد نحو سبک خراسانی، یک « تو»ضمیر 

 افراط نمیکند. بعبارت دیگر از این منظر نیز شعر او از نُرم دوره فاصله ندارد. 

 تکرار فعل و جمالت كوتاه:

 یا رب آن روی است یا صبح است یا ماه تمام

 ام است آن رخ زیبا و زلفنی نه صبح است و نه ش

 

 یا رب آن زلف است یا شام است یا از مشک دام 

 روی و زلف او كدام و صبح و شام آخر كدام

 (.154)همان:                                             

(؛ 154( / آمدن دو حرف اضافه برای یک متمم )همان: 154و  154ساز از فعل )همان: فاصله درفتن پیشوند منفی

( از دیگر ویژدیهای نحوی غزل مجد است كه در 164)همان: « به»بجای « با»همچنین استفاده از حرف اضافج 

ندی بارزترین ویژدی نحوی مجد است سبک خراسانی رواج بیشتری دارد. چنانکه دفتیم سالمت نحوی و دستورم

 و كمتر غزلی میتوان دید كه ابیاتش دارای تعقید لفظی باشند. 
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ساحت دستوری غزل امامی، دارای صالبت و استحکام است؛ چنانکه مخاطب به هنگام خوانش امامی هروی: 

م، امامی درنظر بگیریسخن با كمترین تعقید ممکن روبرو میشود. ادر بخواهیم تعقیدی برای بخش غزل سخن 

های وزنی اشاره كنیم كه آن نیز روندی معمول است و بنظر میرسد شاعری نیست كه باید به وجود برخی سکته

 نداشته باشد. -كه جلوِ روانی و سهولت خوانش را میگیرد-حداقلهایی از این نوع را 

 ات را جز این نشانه نبودهستی

 

 كه شود غرق نیستی مطلق 

 (634)دیوان امامی هروی:                              

در  را درمییابد. امامی« نیستی مطلق»مخاطب آشنا با عروض شعر فارسی براحتی سکتج موجود در تركیب اضافی 

حذف عناصر كالم، به حذف فعل تمایل بسیار دارد. درچه افعال جمالت او در موارد بسیاری با قرینه صورت میگیرد، 

حذف بدون قرینج فعل نیز در غزلهای او فراوان است. البته این حذفها رسایی معنا را دچار اختالل های نمونه

 نمیکند.

 حذف به قرینج فعل

 نتوان زورق از محیط شناخت

 

 نه وجود محیط از زورق 

 (634)همان:                                             

 حذف بدون قرینج فعل

 نابینا و چاهشمع و تاریکی و 

 

 پرهیز و سرتیغ و ناهشیار و بی 

 (.635)همان:                                             

 الیۀ بالغی

سعدی داه در مصرعی سخنی را میگوید و در مصرع بعد از نظر خود برمیگردد و یا در تصمیمی كه درفته سعدی: 

ای در شعر او برخورد كردیم. او در بخش دوم است دچار تردید میشود. در بررسی غزلهایش بارها به چنین شیوه

نادهان نوعی هیجان هنری در ذهن چیز را تغییر میدهد و در برخی موارد ، بیکباره همه«ولیکن»سخن با یک 

 مینامند.« رجوع»این شگرد را اهل بالغت مخاطب ایجاد میکند. 

 سعدیا دیدن زیبا نه حرامست ولیکن

 

 نظری در بربایی دلت از كف برباید 

 (.4)غزلیات سعدی:                                  

 نصیحت دفتن آسانست سردردان عاشق را

 

 گویی كه نتواند پذیرفتنیولیکن با كه م 

 (.33)همان:                    

 ای ولیکنمنظر همه میوهتو درخت خوب

 

 چه كنم به دست كوته كه نمیرسد به سیبت 

 (.644)همان:                                              

شت بازد»هایی كه برای این صنعت ذكر كرده، دو شاهد از سعدی آورده است. نیز از میان نمونه البدایعابدعصاحب 

 «...نمودن بسوی كالم سابق است، به نقص و ابطال آن

 دسل، منظور چشم آرام دلدلبندم آن پیمان

 
 نی نی دالرامش مخوان، كز دل ببرد آرام را 

 (655: 4377العلمای دردانی، )شمس           

دوینده رجوع به سخن سابق خود كند و آن را به مناسبت )به شرط ایجاد مضمونی نو( رد و یا حک و اصالح كند »

ر ای است كه شاع(. استفاده از استعارۀ تهکمیه، بویژه در غزلهایی با مضامین عاشقانه، شیوه465: 4345)شمیسا، 

یگر در غزلهایی كه معشوق را مخاطب قرار میدهد و مندی از معشوق، از آن استفاده میکند. بعبارت دهنگام دله
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كشاكشهای عاشقانج میان خود و او را بیان میکند )این ابیات داه وقوعی یا حتی سرآغازی برای سرایش غزل 

این نوع استعاره، كه از فروع استعارۀ عنادیه است، معموالً با  های بعد اوج میگیرد(.واسوختی هستند كه در دوره

در این استعاره ربط بین مستعارله »به حساب آورد.  Ironyشخند همراه میگردد و میتوان آن را معادل طعنه و ری

و مستعارمنه، كمال تضاد است و نه شباهت... خداوند در قرآن میفرماید فبَشّرهم بعذابٍ الیم، این نوع سخن جنبج 

(. سعدی این شگرد هنری را بخوبی در 655: 4395طنز دارد، زیرا كسی را به عذاب مژده نمیدهند )شمیسا، 

دونج خود قرار میدهد؛ چنانکه هنگام سخن دفتن با معشوق، داه خدمت كشمکشهای عاشقانه و دفتگوهای مغازله

توجهی او، سخنانی بظاهر مثبت، امّا از جنس طعنه و تهکّم میگوید. واضح است كه در غزل برای بیان بیمهری و بی

درنمیگنجد و ردپای اغیار موجبات عذاب عاشق را فراهم « غیر»صه غزل سبک عراقی( عاشقانج ادب كالسیک )خا

آورد و شکایت از این مقوله و توجه معشوق به دیگران، از متداولترین مضامین غزل است. لیکن سعدی داه این می

 شکایت را با ریشخند همراه میسازد و به اصطالح از مجاز به عالقج تضاد بهره میگیرد.

 ست؟لعبت خندان لب لعلت كه مزیده ای

 ستزیباتر از این صید همه عمر نکرده

 ج حیوانای خضر حاللت نکنم چشم

 ای یا می سرخ استآن خون كسی ریخته

 

 ست؟رویت كه دزیده بهِ ،وی باغ لطافت 

 ستشیرینتر از این خربزه هردز نبریده

 ستدانی كه سکندر به چه محنت طلبیده

 ؟ ...ستكه بر جامه چکیدهیا توت سیاه است 

 (.444)غزلیات سعدی:                              

در این ابیات، ظاهراً معشوق و زیباییهای او به تصویر كشیده میشود، لیکن شاعر با لحنی به ظاهر مثبت، در پوشش 

 العارف و استعاره، اعتراض خود را بدین شیوه بیان میکند. شگردهای ادبی تجاهل

انواع مختلف تشبیه، تشبیه تمثیل بسیار موردتوجه سعدی است. برخی مثلهایی كه شاعر از آنها استفاده میکند، از 

 نهفته در نوعی تشبیه هستند.

 در دولت خاقان نتوان كرد خالفت  ای عقل نگفتم كه تو در عشق نگنجی

 (.74)همان:                                           

(. در 446: 4395علمای بالغت، تشبیه تمثیل و ارسال مثل را به یک نحو تلقی میکنند )شمیسا، البته برخی 

های سعدی از این دست است. فارغ از اینکه ارسال مثل بین دو ركن ادات تشبیه ذكر نمیشود، كه اتفاقاً نمونه

به ع دوم )كه معموالً در جایگاه مشبهآن است كه مصرا دقیقاً بخواهیم چه عنوانی را برای این شگرد بردزینیم، مهم

به قرار میگیرد، بهتر آن است كه از آن با عنوان دونه و محسوس دارد و ازآنجاكه در جایگاه مشبهاست( حالتی مثل

 تشبیه تمثیل یاد كنیم.

 چشم عاشق نتوان دوخت كه معشوق نبیند

 

 ای بلبل نتوان بست كه بر دل نسرایدن 

 (. 4)همان:                                             

به برای مصرع نخست است. این نوع تشبیه كه آن را مصرع دوم حالت مثل دارد كه البته كلیت آن بعنوان مشبه

 باید از شگردهای خالقانج سعدی بحساب آورد، بعدها و در سبک هندی به اسلوب معادله بدل میگردد. 

 مانده آسوده بخسبد چو به منزل برود     قیمت وصل نداند مگر آزردۀ هجر

 (.93)همان: 

 های هنریتری هستند و تشبیهاتهای تشبیه او دونهبسامد تشبیه در شعر سعدی چندان فراوان نیست؛ امّا دونه

رد كاب -شبه در آنها چندان با منطق هنری سازدار نیستكه داه نیز وجه-ساده و آشکاری چون اضافج تشبیهی 
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د. سعدی دیگر انواع تشبیه از جمله مركب به مركب و یا مفرد به مركب، تشبیه بلیغ اضافی، و غیراضافی كمتری دارن

 را نیز به كار میبرد، امّا كاربرد آنها به صورتی نیست كه بتوان دفت تشخّصی یا تفاوتی نسبت به دیگران دارد. 

نظیری است كه در غزلهای ویژدیهای كمغزلهای مجد همگر عموماً بیت تخلص ندارند و این از مجد همگر: 

معاصران، پیشینیان و پسینیان او بندرت اتفاق میفتد؛ در دیوان او كراراً با غزلهای فاقد بیت تخلّص مواجه میشویم 

و الخ(. باوجوداین او در برخی غزلها به تخلص خود، یعنی همگر،  155، 344، 153، 154)نک: دیوان مجد همگر: 

 اشاره میکند.

 چشم بخت مجد همگر چشمج ساغر ندید  لبت در چشم هر چشم آشنا صد چشمه راند بی

 (. 165)همان:                  

های استفاده از كنایه، تشبیه و استعاره )استعارۀ تخییلیه( برای مجد در اولویت است. در تمامی غزلها میتوان كنایه

كنایج ایما و دارای وسائط نزدیک هستند. مجد داه تالش میکند از متعددی را پیدا كرد كه البته اكثر آنها از نوع 

زده خارج میگردند؛ امری های معمول و رایج، از حالت عادتتری كند؛ از این رهگذر، كنایهها استفادۀ خلّاقانهكنایه

 كه بواسطج استفادۀ هنری از هر دو معنی دور و نزدیک كنایه میسّر میگردد.

 تو كی دست بدارمدانی كه من از زلف 

 

 آن روز كه از ناخن من موی برآید 

 (. 135)همان:                                            

، میگوید هیچگاه از زلف تو دست برنمیدارم، امّا به «موی از ناخن برآمدن»درچه با توجه به معنی موردنظر كنایج 

تعبیر دیگر میگوید: زمانی از موی تو دست برمیدارم كه موهای تو در ناخن و در چنگ من باشد )درنظر درفتن 

تشبیه و استعاره مهمترین عناصر جمالشناسیک یه، معنی ظاهری كنایه با توجه به مصراع نخست شعر(. پس از كنا

 برخی تشبیهات بلحاظ هنری قابل اعتنا هستند و نوآوری در آنها بچشم میخورد؛غزلهای مجد همگر هستند. 

 بر دیدۀ من پای نه ای سرو سهی قد

 

 نه سرو سهی قد ز لب جوی برآید؟ 

 (135)همان:                                             

تشبیه دیده به جوی كامالً ضمنی است و دریافتش نیازمند تالش ذهنی مخاطب است. بسامد تشبیهات مضمر در 

غزلیات مجد بسیار است. همچنین است توجه ویژۀ او به استعارۀ تخییلیه كه با فضای فکری غالب بر غزلها )فضای 

بخشی همراه هستند، موجب حضور با جان های تخییلیه كه بسیاری از آنهاعاشقانه( سازداری دارد؛ استعاره

 محسوس و حیات برخی عناصر از جمله عشق، غم و یا خیال معشوق در غزلیات میشوند. 

 زین پسم غم به همدمی مفرست

 

 كه مرا آرزوی همدم نیست 

 (145)همان:                                             

 ای مرسوم است؛ لیکن داهبه مدح اختصای پیدا میکند كه این شیوه در بسیاری از غزلیات مجد، ابیات پایانی

محدودیت فضای غزل درنظر درفته نمیشود و ابیات مدحی طوالنی میگردد. از آن جمله است تشبیه ممدوح در 

 روان و اسکندر، در دولت و ثبات به قطب چرخ و مشتریجایگاه و مقام به مشتری و سلیمان، و در عدالت به نوشین

و  صنایع بالغی، ازجمله استعارۀ مصرحه، مجاز، ایهام، تلمیح، و  6ها(. در كاربرد سایر هنرسازه179)نک همان: 

دونه مشخّصج زبانی و سبکی كه همراه با تصویرسازی ویژه و متفاوت باشد، در غزلیات مجد مراعات نظیر هیچ

فرسود سایر شعرا ای كه بارها و بارها دستد؛ شیوهمشاهده نمیشود و همج این عناصر كاركردی معمول و رایج دارن

 نیز بوده است.
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ساز او دانست. از آن جمله است قلب در الیج بالغی غزل امامی، چند مورد را باید از عوامل سبکامامی هروی: 

 مطلب. مقلوب دردیدن  بخشی یا تمام سخن را میتوان در ابیات قابل توجهی مشاهده كرد.

 بر به دماناز تو مییافتم خ

 

 چون شدم با خبر دمان بودی 

 (.637)دیوان امامی هروی:                           

 كرا آن زهره و این راستگویی

 

 كه دوید او تویی بیشک تو اویی 

 (.637)همان:                                           

الصفات است. داهی حتی ممکن است تقریباً كل غزلی را به چنین از دیگر صنایع پرتکرار و مورداقبال امامی تنسیق

ای سروده باشد. این شیوه داه به تکرار جمالت اسنادی كوتاه مینجامد كه در برخی ابیات، تشبیهاتی را نیز شیوه

 به همراه دارد. 

 جبینیخورشیدوشی ماهرخی زهره

 پرستیدری، فتنهنی، عشوهجادوفک

 

 دهانیلبی سنگدلی تنگیاقوت 

 كمانی ...لشکرشکنی، تیرقدی، سخت

 (.634)همان:                                             

حال آنکه این ای است كه شاعر از آن فراوان بهره درفته است. پارادوكس در غزلهای عرفانی امامی هروی شیوه

صنعت بالغی در غزلهای عاشقانج شاعر نمودی ندارد. اصوالً برخی سخنان عارفانه وجهی هنری دارند و پذیرش آنها 

و عقلی ندارند، لیکن از رهگذر تناقضهای هنری نیز از همین رهگذر ممکن است؛ بعبارت دیگر پشتوانج منطقی 

 توجیه میشوند. 

 مرا وقتی دلی بودی و عمری

 چنان در حیرتم ز اسرار غیبش

 نفس در كشف این اسرار شركست

 

 نشان استكه آن دل همچو دلبر بی 

 كه دویی آشکارم در نهان است

 یقین در كوی این مذهب دمان است

 (.664)همان:                                            

 درد تو دوای توست و كس را

 

 مانند تو درد خود دوا نیست  

 )همانجا(.                              

انگیز خبری نیست، خیال غزلهای امامی هروی مشحون از تشبیه هستند؛ لیکن در دیوان او از تنوع در این صورت

 ای بسیار ساده، از تشبیهات بلیغ عمدتاً اسنادی و بعضاً اضافی استفاده میکند. بلکه شاعر به شیوه

 رخ تو روضج بهشت برین

 
 نقشت آب نگارخانج چین 

 (.639)همان:                                          

الصفات در غزل امامی پیشتر سخن دفتیم؛ تکملج آن سخن این است كه این صنعت بدیعی داه در در باب تنسیق

 خود، تشبیهات بلیغ با جمالت اسنادی كوتاه را در پی دارد.

 پرتوی نوری حوری قمری خورشیدی

 كشیساحری تندی، جادوفکنی خیره

 امامی ز حصول غم توستحاصل صیت 

 

 سیریشاهدی شوخی شنگی شغبی خوش 

 دریای مستی لشکرشکنی عشوهفتنه

 س ریای پیای سوختهبیدلی شیفته

 (.637)همان:                                           

های استعاری و بیشتر از آن، استعارۀ مکنیج تخییلیه در غزل امامی چندان جلب توجه نمیکند، لیکن اضافه

های مصرحه از نوع كلمات مستعار معمول و های مصرحه در غزلش چشمگیر هستند. البته استعارهاستعاره
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( كه مستعارُله آنها نیز 636؛ 633؛ 635شده هستند؛ كلماتی چون سرو، نردس، لؤلؤ، لعل )نک همان: شناخته

های مصرحه كه در مضامین عاشقانج برای مخاطب آشنا با غزل كالسیک فارسی، معلوم است. برعکس استعاره

های استعاری نشانگر تمایل شاعر به عالم معنی و تصوّف هستند. از آن غزلهای شاعر كاربرد فراوان دارند، اضافه

 (.664؛ 634؛ 634؛ 637امل، پای نفس )همان:  جمله است چشم دل، چشم معانی، چشم

 

 الیۀ ایدئولوژیک

محوریترین بخش نظام فکری سعدی در غزل و بعبارت دیگر ستون فقرات اندیشج شعری او در این قالب، سیعدی: 

مضامین تغزلی و غزلهای عاشقانه است؛ بطوریکه متعالیترین این نوع را ارائه میدهد. معشوق غزلهای او همان 

 داشتنی است كه او از تیرباران و هالک خود نیز نمیترسد.جود سركش امّا دوستمو

 ادرم تو خصم باشی نروم ز پیش تیرت

 

 ودرم تو سیل باشی نگریزم از نشیبت 

 (.644)غزلیات سعدی:              

ی او در بسیاری از غزلهااز نظر سعدی زیباییهای این معشوق فراتر از حد معمول است و نمیتوان آن را توصیف كرد. 

خود نظام اندیشگانی واحدی را دنبال میکند. به توصیف زیباییهای معشوق می ردازد، از درد فراقش ناله سر میدهد 

 و در نهایت نصیحتگران را از خود دور میکند.

 نمرا مگوی كه سعدی طریق عشق رها ك

 

 چو پند میننیوشم چه سود مجلس واعظ 

 (.94)همان:                                            

مضامینی چون ناممکن بودن وصال، رضایت عاشق به هرآنچه ازجانب معشوق میرسد، منافات عشق و صبر، منافات 

ناپذیری عاشق، آماج تیر بال عشق و عقل، س ردن طریق عشق در هر شرایطی حتی به قیمت جان عاشق، نصیحت

راق روی میدهد و مضامینی نزدیک حدوحصر معشوق، رنجوری و زردرویی عاشق كه بواسطج فبودن او، زیبایی بی

به این موارد، اصلیترین قسمت فکری غزلهای عاشقانج سعدی هستند. معشوق غزلهای سعدی، با وجود بیان 

كشاكشهای واقعی میان عاشق و معشوق، اغلب موجودی خیالی است كه در تصوّر نمیگنجد و تنها از منظر منطق 

ن موی است و دهان از غنچه تنگتر و قدی چون سرو دارد و هنر قابل توجیه است؛ معشوقی كه میانش چو

حال خونریز است و بیمهر و با وجود اینها البته خواستنی و دلکش. اینها صفات متناقض معشوق غزل سعدی عیندر

است كه البته همج این صفات بظاهر نادل ذیر، وقتی از منظر منطق هنر و ادبیات بررسی میشود و با تصاویر شعری 

های میخته میگردد، دل ذیر است. چنانکه در بحث مربوط به استعارۀ تهکمیه مطرح كردیم، فضای برخی عاشقانهآ

به او  میلیسعدی نمونج بارزی از تفکر واسوختی است. در این غزلها شاعر در پوشش استعاره، دریز از معشوق و بی

خاطب بفهماند كه مقصود از توصیف معشوق و دفتن از لها تالش دارد به مای دیگر از غزرا مطرح میکند. در دسته

مند شدن از لذتی جسمانی نیست، بکله او بیشتر از اینکه متوجه زیبایی باشد، در فکر درد هجران و... تنها بهره

خالق زیبایی است. این یکی از روشهایی است كه سعدی میخواهد ازطریق آن، فضای غزلهای خود را تلطیف كند 

های ملموس و عشق زمینی آشکار در اكثر ابیات، گ معنویت و پاكی ببخشد؛ بنابراین با وجود عاشقانهو به آن رن

 داه با چنین روش و رویکردی ذهن مخاطب را بسمت مباحث لطیف روحانی سوق میدهد. 

 چشمان نظر به میوه كنندتنگ

 

 ما تماشاكنان بستانیم 

 (.345)همان:                                          
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 فکرت من در تو نیست در قلم قدرتیست

 

 كو بتواند چنین صورتی انگیختن 

 (.695)همان:                                         

ل را با محتوایی قلندرانه و رندانه شروع میکند، امّا تا پایان به آن پایبند نمیماند و باز تفکر دیگری را داهی نیز غز

 وارد غزل میکند. 

 یر من از میکده بویی شنیدپ

 
 دست زد و جامه سراسر درید ... 

 (.464)همان:                                          

اند و غزلیات سعدی، كه تعدادشان نیز به نسبت قابل مالحظه است، غزلهایی هستند كه نه عاشقانهیک دسته از 

نه عارفانه و نه قلندرانه. هرچند شاید بتوان آنها را به غزلهای عارفانه تا حدوی نزدیک دانست، با توجه به ذهنیتی 

ان در آن رده قرار داد. در این غزلها سعدی سعی كه از نوع غزلهای عارفانه داریم، این نوع غزلهای سعدی را نمیتو

میکند خود و مخاطب را متوجه نوعی معنویت و تأمل در درون كند، كه البته برخی ابیات با هشدار و انذار همراه 

درایی لطیف با خود به همراه دارد. این غزلها را باید مواعظ سعدی است؛ حتی میتوان دفت نوعی زهدورزی و درون

 دانست.

 از جان برون نیامده جانانت آرزوست

 بر دردهی كه نوبت ارنی همی زنند

 

 زنار نابریده و ایمانت آرزوست 

 ... ای و ملک سلیمانت آرزوستموری نه

 (.647)همان:                                        

ه عرفان زاهدانه شباهت دارد تا به این نوع نگاه به هستی و ترس از روز جزا و هشدار برای دوری از منیت، بیشتر ب

عرفان عاشقانج غزلهای سبک عراقی و پرداختن به معشوق. این نوع غزل یادآور قصاید عرفانی سنایی است )تفکر 

در های اشعری نیز در شعر سعدی نمودی چشمگیر دارد. عارفانج همراه با خوف(. تقدیردرایی و حضور اندیشه

عبارت ب ی سرودن غزلهای عارفانه، واعظانه یا عاشقانج خالص را بیشتر می سندد.اندازی كلّی باید دفت سعدچشم

 دیگر در محور عمودی كالم، ابیات غزلش دارای انسجام و یک ارچگی هستند. 

غزلهای مجد عموماً خط سیر مشخصی دارند و بلحاظ فکری اغلب دارای انسجام هستند. مجد از مجد همگر: 

دونه نیز دیده نامنسجم و پریشان پرهیز میکند. در میان بخش مدحی، غزلهای، تغزّلسرودن غزلهایی با ظاهر 

ه سرایی، بدین شیوه سرودای از این شعرها بدلیل ماهیّت غزلسرایی مجد و متابعت او از فن قصیدهمیشوند. دسته

 اند و با چهارچوب كلّی غزلهای شاعر نیز منافاتی ندارند. در غزلشده

 ک و دوهر بر شهانت سروریای به اصل پا

 

 وی به رفعت آستانت آسمان مشتری ... 

 (179)دیوان مجد همگر:                              

ز ندارند. تنها با غزل، بلکه حتی با تغزّل نیابیات در الیج فکری نیز بطور كامل مربوط به قصیده هستند و ارتباطی نه

وط است. وصف بزردی، كرم، شجاعت و قدرت ممدوح الیج فکری آن شکل محور عمودی ابیات تماماً به مدح مرب

وحصر شاعر در مقام عاشق، از بخشهای محتوایی حدعراقی، خاكساری، رنجوری و تقلّای بی داده است. در غزل سبک

 اتو فکری پررنگ غزل است، لیکن در غزلهای مجد این مقدار از عجز و بیقراری را معموالً نمیبینیم. توصیف

آمیز او از زیباییهای معشوق، از حد نُرمال دوره كمتر است و با وجود اینکه در اندیشج او نیز به تبعیت از تفکّر اغراق

عاشقانج سبک عراقی، وصال عموماً دور از دسترس است، او بیتابی را از حد نمیگذراند. تأكید بسیار زیاد مجد بر 

آلود و رمانتیک در غزل اوست. مشحون حزننگرفتن بافت یل شکل صنایع لفظی و الیج آوایی شعر، یکی از دال

بودن ابیات از عناصر لفظی موجب میشود مخاطب بر بُعد فکری شعر چندان متمركز نشود؛ چنانکه خودِ شاعر نیز 
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ونی راست تا برانگیختن عواطف و هیجانات دسازی جدیّتی درمورد این مقوله ندارد و اصوالً بیشتر در پی مضمون

ای را در تمامی ابیات به طریق التزام بیاورد و در پی كنترل و مخاطب. هنگامیکه شاعر آدانه تالش میکند واهه

هماهنگی آن با سایر ابیات است، طبیعی است كه الیج ایدئولوهیک را فدای الیج آوایی میکند )برای نمونه نک: 

رفانه، كه حتی در شعر بسیاری از شاعران غیرعارف دوره و های عا(. در غزلهای مجد از اندیشه165و  154همان:  

سازی به كار درفته میشود، خبری نیست. در معدود غزلهایی شاعر روحیات شخصی و كم بجهت مضموندست

هیجانات درونی خود را بروز میدهد؛ بدان معنا كه آنچه را ممکن است از سر قبض و بسط روحی و عاطفی برای او 

 (.714باشد، به تصویر میکشد )همان: اتفاق افتاده 

دری میکند. شاعر این نوع اندیشج صوفیانج امامی هروی در غزل، بیش از هر مضمون دیگری جلوهامامی هروی: 

میگیرد، بلکه تمام زبان شعر و تصاویر در خدمت بیان  اندیشه را نه فقط برای ایجاد مضمون و تصویرسازی بکار

ا، استفاده از اصطالحات صوفیانه و كلمات مرتبط با تفکر عارفانه، سایر عناصر غزل را اندیشه است. در برخی غزله

 زیر سایج خود قرار میدهد.

 ام زورقدر محیطی فکنده

 ات را جز این نشانه نبودهستی

 

 كه دو عالم از اوست مستغرق ... 

 كه شود غرق نیستی مطلق...

 (.634)دیوان امامی:                                    

داه حتی شعر از حالت عارفانه نیز خارج میشود و تا حدودی بسمت زهدورزی پیش میرود. امامی با اصطالحات 

تزئین و آرایشی وارد غزل میکند. امری كه بنظر میرسد عالم تصوّف آشنایی كامل دارد و این اصطالحات را داه بی

 است.كرده  برخی غزلهایش را از ظرافت دور

 مقصود ترک اوّل سالک نجات بود

 علم و نظر شد آنچه ملک بود و آدمی

 

 دنج نجات زیر طلسم ثبات بود 

 نور بصر شد آنچه جماد و نبات بود

 (669)همان:                                             

مخاطب غزلهای امامی هنگامیکه با چنین شیوۀ بیانی مواجه میشود، میداند با شاعری مستغرق در عالم تصوف  

سازی و تصویرآفرینی صرف استفاده كرده است. روبرو است و نه كسی كه از اصطالحات این عرصه جهت مضمون

 ای دیگر از غزلهای او عاشقانج محض هستند.  دسته

 یین میکندبردن آ تُرک من دل

 درد ماه از مشک خرمن میکند

 چشم مستش پردۀ جان میدرد

 

 بر من بیدل ستم زین میکند 

 مشک را بر ماه پُرچین میکند

 كفر زلفش غارت دین میکند

 (.667)همان:                                            

شرده های مصرحه و نیز تشبیهات فاستعارههای شاعر به توصیف معشوق اختصای پیدا میکنند كه بیشتر عاشقانه

آیند. داه نیز از ستمگری و بیمهری معشوق سخن میگوید كه البته بیش از هر چیزی در این عرصه به كمک او می

هیجان و سوزناكی ماجرا را از حد معمول فراتر نمیبرد. بطور كلّی غزل امامی در محور عمودی، یکدست است و  از 

های محض. برای غزلهای های محض و صوفیانهنوع غزل در دیوان او وجود دارد: عاشقانه منظر اندیشگانی دو

استفاده كنیم؛ زیرا كاربرد اصطالحات تخصصی این « غزل صوفیانه»غیرعاشقانج او ترجیح بر آن است از اصطالح 

 ی دور ساخته است.های معمول و رایج در ذهن مخاطب شعر فارسی، تا حدودعرصه، غزلهای او را از عارفانه
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مقایسه و  سعدی مجد همگر امامی هروی

 تحلیل 

( استفاده از شگردهای موسیقایی در    4

 حد معمول و بدون برجستگی

( اسیییتفییاده از صییینعتهییای لفظی   6

معمول و بییدون          دون در حیید  دونییا

 برجستگی و كمتر آداهانه

سته 4 سازی كالم با   ( برج

اسییتفادۀ مکرر از صیینایع   

 لفظی

بودن سییطوح   ( نامتوازن6

مختلف كالم برای برجسته  

 شدن الیج آوایی

 ( پرهیز از تصنع و تکلف4

شگردهای     6 ستفادۀ مکرر از  ( ا

موسیییقایی و صیینایع مختلف   

 بدیعی

( اسیییتفاده از صییینایع لفظی  3

شگردهای زبانی     سایر  همراه با 

حل به شییییوه   شییییده و ای 

 تنیدهدرهم

 الیۀ آوایی
 

 و( غرابت نداشییتن اسییتعمال كلمات 4

 معمول و متناسب بودن آنها

( استعمال اصطالحات صوفیانه و دور   6

 شدن از لطافت تغزلی.

( تأكید بر معنا و تخصیییصیییی بودن  3

جاد        دان و دور شیییدن از ای عانی واه م

 مضمون و تصویرآفرینی

 ( بیشتر شدن بسامد كلمات عربی1

ها از       5 ها و تضیییاد قابل ( فراتر رفتن ت

 سطح واهه به بیت یا غزل.

تفییاده از كلمییات  ( اسییی4

نامناسیییب در بافت غزل و 

 تغزلی بودن آنها

( اسیییتفییاده از كلمییات  6

دارای كاركرد یکسییان كه   

عر را           کری شییی ف حور  م

 یکدست میکند.

( ندرت استفاده از واهدان 4

 نامتداول

( شخصی ساختن كاربرد 6

 برخی واهدان

( ایجاد تقابل  در بیت ازطریق 3

بکاردیری واهدان متضاد و 

 متقابل

 كاربرد صنعت مقابله (1

 الیۀ واژگانی

   تعقید از دوری و استحکام و ( روانی4

  نرفتن حذفهای فراتر معمول حد از (6

 اركان جابجاییهای یا بالغی

( سییالمت نحوی و بیانی  4

 ابیات

سازی   6 ( انجام نیافتن زیبا

 كالم در ساحت نحو

صی      3 شخ ضمیر  ( كاربرد 

 بجای ضمیر مشترک

  با «هیچ» از اسییتفاده (1

  تندرففاصله  و مثبت فعل

 فعل از سازمنفی پیشوند

( هنجاردریزیهای شاعرانه و 4

 برجسته شدن تراز ادبی متن

( بسامد باالی رقص ضمیر و 6

خارج نشدن از روند طبیعی و 

 دستورمند

شخص ( استفاده از ضمایر اول3

شخص به دو صورت و دوم

دسسته و پیوسته و تقابلی 

 جایگاه عاشق و معشوق

( استفاده از حصر و قصرها، 1

استثناهای منقطع و حذفهای 

 بالغی

 الیۀ نحوی

( مقلوب دردانیدن مطلب، استفاده از  4

الصفات و پارادوكس در غزلهای   تنسیق 

نه كه شیییطحیّات غیرمنطقی را         عارفا

 قابل توجیه میکند.

های معمول و ( اسییتفاده از اسییتعاره 6

 داه مبتذل مصرحه  

( عدم اسیییتفاده از بیت      4

 تخلص در بیشتر غزلها

فی   6 ط  بیییت  كردن ( عییا

  هییایاسیییتعییاره   ازطریق  

 تخییلیه

 هنری ( استفاده از شگردهای4

 سازسبک و منحصربفرد

 كالم از ( رویگردانی6

 «رجوع» همان یا شدهمطرح

( استعارۀ تهکمیه در غزلهای 3

 عاشقانه و تشبیه تمثیلی

 الیۀ بالغی
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شبیهات و از نوع بلیغ     3 ساده بودن ت  )

 اضافی و اسنادی  

 هییایكنییایییه  كییاربرد  (3

 متعدد

 

 ( اندیشه صوفیانج هرف4

( عرفان مایج تصییویرسییازی اسییت نه  6

 مضمونهای دیگر.

 ( زبان شعر در خدمت تفکر صوفیانه.3

شقانه  1 شعار، عا هایی برای  ( در برخی ا

تصییویر زیباییهای معشییوق و و وصییف  

 منتج از آن.دلبریها و عصیان و هجران 

( ساختار فکری یکدست    4

هام در ضیییمن      بدون اب و 

 عشق

تفسیییر و برای   ( غیرقابل6

یه     له و وادو هار د های   اظ

 عاطفی و درونی

ساس اغراق و    3 شق برا ( ع

 مندی و عجز نیست.دله

( توجه به موسیقی و بُعد  1

 آوایی كالم

یم       5 ه مفییا توجییه بییه   )

ماعی          جه اجت نه و ندرا قل

 ندارد.

ظام  4 حد و     ( ن گانی وا ندیشییی ا

 یکدست.

قه 6 ها در چهار      ( طب ندی غزل ب

دونگی: پند و  مقوله: الف( وعظ 

اندرز و هشییدار برای زهدورزی  

و درونگرایی، ب( عارفانه: تفکر    

هان       به ج گاه كالن  معنوی و ن

 هستی، 

سركش       شوقی  شقانه: مع ج( عا

مال؛ و    و سیییتمگر و دارای ج

واسوختی. د( قلندرانه: اعتراض   

به      به تزویر   ناه بردن  یا و پ و ر

 میکده.

الیۀ 

 ایدئولوژیک

 

 گیرینتیجه

سازی الیج آوایی بسیار آداهانه صورت میگیرد. حال نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد تمایل مجد همگر به برجسته

آنکه در غزلیات سعدی علیرغم استفادۀ مکرر از شگردهای آوایی، ظرافتهای موسیقایی غزل اغلب اوقات در بادی 

امر توجه مخاطب را جلب نمیکند. بنظر میرسد صنایع لفظی برای امامی، بویژه در غزلهای صوفیانه، در راستای 

هر سه شاعر اندک است. سعدی در مضامین عاشقانج  آفرینی خلّاقانه در غزلسازی الیج فکری است. تركیبویژه

د. بکاردیری كلمات متضاد و ایجاد فضای خود به برخی كلمات تشخّص میبخشد و آنها را مخصوی خود میگردان

های مهم غزل او در الیج واهدانی است. غزل مجد همگر از غرابت استعمال به دور است؛ امّا تقابلی از دیگر شاخصه

كلماتی نامتناسب با حوزۀ عاطفی سخن و نزدیک به حیطج تغزّل، بر فضای غزل او تأثیردذار هستند. او جهت 

خن، اغلب از كلماتی متّحد با كاركرد یکسان بهره میگیرد. امامی در مباحث علم تصوّف سازی محتوای سیکدست

عمیق میشود و از كلمات تخصصی و نامتداول این حیطه، در غزل خود استفاده میکند. مجد و امامی كالمی 

در  ده است ودستورمند و باصالبت دارند، لیکن سعدی ساحت جمالشناسیک سخن خود را بر این الیه استوار كر

كاربردتری چون رجوع در غزلش كاربردی هنری پیدا میکند. استعارۀ تهکمیه نیز در های كمالیج بالغی شیوه

كه از آوردن بیت تخلص معموالً پرهیز -آمیز نقش ویژه دارد. مجد همگر شعرهایی با مضمون اعتراضی یا دالیه

ه میکند و شاعر داه در استفادۀ از آنها هنجاردریزی های فراوان در بیشتر غزلهایش جلب توجكنایه -میکند

لب الصفات و قهای تخییلیج متعدد نیز در تلطیف فضای غزل مجد مؤثرند. امامی تنسیقهنرمندانه دارد. استعاره

را در راستای سخن صوفیانه بکار میگیرد. در الیج ایدئولوهیک، مجد  مطلب را برای غزلهای عاشقانه و پارادوكس

 و تمایالت درونی« منِ شخصی»پوشی از غزلهای عاطفی او كه نمایانگر ساحتی و مشخصی دارد؛ با چشمتکغزل 

او هستند، و همچنین بحث محوری اندک غزلهای به تغزل نزدیک و با محتوای مدحی، عشق است و حتی 

. سعدی در درجج نخست های محض داردها و صوفیانهقلندریاتش در همین راستا سروده میشود. امامی عاشقانه
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هایی از عشق و قلندریاتی آمیخته با مضامین اجتماعی سروده هایی با ردهغزل عاشقانه و س س مواعظ، عارفانه

 است.

  نویسندگان مشاركت

علوم انسانی دانشگاه آزاد ادبیات و  دانشکدۀ در بمصوّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ جرسال از مقاله این

 و داشته هبرعهد را رساله این راهنمایی سركار خانم دكتر فهیمه اسدی .استشده استخراج  دوروداسالمی واحد 

 هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر نوانعب آقای امیدعلی شیخی كن كت. اندبوده مطالعه این اصلی طراح

 نابه عنوان مشاور علیرضا فاطمی و سركار خانم دكتر كبری بهمنیآقای دكتر . اندداشته شنق نهایی متن تنظیم و

 محتوای تحلیل نهایت در. اندها و راهنماییهای تخصصی این پژوهش نقش داشتهنیز در تجزیه و تحلیل داده

  .استبوده پژوهشگر چهار هر مشاركت و تالش حاصل مقاله

  قدردانی و تشکر

علوم ادبیات و  دانشکدۀ پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 اعالم دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه دورودانسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 .نمایند

 منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 تحقیق این .دارند رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 تعارض دزارش مسئولیت .است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شدهااجر اخالقی مقررات و قوانین كلیج طبق

 ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع احتمالی

 .میگیرند عهده بر را
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