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ی از طیرفین  آید کیه یکی  ت و کم پیش میحسی اس تشبیه، طرفین اکیراً  مانواع گوناگون دارد عمادتشبیهات در اشعار 

 تبییین  و توضیی   است  عمیاد فقییه بیرای    ویر عوالم محسوس پرداختهاتصبیشتر از عوالم معقول، به  باشد  عماد قلیع

 مصرحه مجرده و مکنیه بییش  استعاره از نیز منظور این برای و داشته توجه بیشتر به استعاره خود مختلف هایاندیشه

استفاده کند  چون در این نیوع  « ایما»شاعر بیشتر سعی کرده است تا از نوع   است کرده استفاده استعاره انواع دیگر از

 باشد   ترین نوع کنایه میکنایه وسایط اندك و ربط بین معنی اول و دوم آشکار است و رایج

 عماد فقیه، صور خیال، تشبیه، استعاره، مجاز، کنایه  :هاواژه کلید

 

 



 أ 

 

 فهرست مطالب
 

 صفحه                                          عنوان

 

 تحقیق فصل اول: کلیات

 2 ................................................................................................................... مقدمه -1-1

 3 .............................................................................................................. مسأله انیب -1-2

 4 ........................................................................................................ پژوهش سؤاالت -1-3

 5 ...................................................................................................... پژوهش یهیفرض -1-4

 5 ..........................................................................................................پژوهش اهداف -1-5

 5 .............................................................................................. پژوهش تیاهمّ و ضرورت -1-6

 6 ....................................................................................................... پژوهش ینهیشیپ -1-7

 7 ...........................................................................................................پژوهش روش -1-8

 

 فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

 9 ................................................................................................................... مقدمه -2-1

 11 ..................................................................................................... الیخ صور فیتعر -2-2

 11 ....................................................................................................... الیخ فیتعر -2-2-1

 11 ............................................................................................................. تصور -2-2-2

 11 ................................................................................................. الیخ بستر ان؛یب علم -2-3

 11 ....................................................................... اثر کی سبک نییتع در الیخ عنصر تیاهم -2-3-1

 13 .................................................................................... یادب آثار در آن نقش و الیخ صور -2-4

 .Error! Bookmark not defined ........................................................ فکر و الیخ تفاوت -2-5

 .Error! Bookmark not defined ......................................................... آن دیفوا و هیشبت -2-6

 .Error! Bookmark not defined .................................................... استعاره دیفوا و استعاره -2-7

 .Error! Bookmark not defined ........................................................ شعر در زبان نقش -2-8

 .Error! Bookmark not defined ................................................... یقیموسِ  کارکرد و شعر -2-9

 .Error! Bookmark not defined ............................................ یو آثار و یزندگ ه؛یفق عماد -2-11

 Error! Bookmarkهیفق عماد الیخ و ذهن بر روزگار طیشرا ریتأث و یهجر هشتم قرن در یاجتماع اوضاع -2-11

not defined. 

 

 فصل سوم: صور خیال در اشعار عماد فقیه



 ب 

 

 .Error! Bookmark not defined ..................................................................... مقدمه -3-1

 .Error! Bookmark not defined ................................................................... هیتشب -3-2

 .Error! Bookmark not defined ................................................. مفصل و مرسل هیتشب -3-2-1

 .Error! Bookmark not defined .......................................... معقول و محسوس هاتیتشب -3-2-2

 .Error! Bookmark not defined ............................................ (یهیتشب اضافه)غیبل هیتشب -3-2-3

 .Error! Bookmark not defined ............................................................ موکد هیتشب -3-2-4

 .Error! Bookmark not defined .......................................................... مجمل هیتشب -3-2-5

 .Error! Bookmark not defined ........................................................... مرکب هیتشب -3-2-6

 .Error! Bookmark not defined ......................................................... مشروط هیتشب -3-2-7

 .Error! Bookmark not defined ................................................ یلیتفص و مضمر هیتشب -3-2-8

 .Error! Bookmark not defined .......................................................... مفروق هیتشب -3-2-9

 .Error! Bookmark not defined ........................................................... جمع هیتشب -3-2-11

 .Error! Bookmark not defined ......................................................... ملفوف هیتشب -3-2-11

 .Error! Bookmark not defined ......................................................... لیتمث هیتشب -3-2-12

 .Error! Bookmark not defined ......................................................... مبتذل هیتشب -3-2-13

 .Error! Bookmark not defined ................................................................. استعاره -3-3

 .Error! Bookmark not defined .............................................. مجرده مصرحه یاستعاره -3-3-1

 .Error! Bookmark not defined ............................................. مرشحه مصرحه یاستعاره -3-3-2

 .Error! Bookmark not defined .............................................. مطلقه مصرحه یاستعاره -3-3-3

 .Error! Bookmark not defined ................................. (صیتشخ)هیبالکنا ای هیمکن یاستعاره -3-3-4

 .Error! Bookmark not defined ........................................................ هیتبع یاستعاره -3-3-5

 .Error! Bookmark not defined ...................................................... هیتهکم یاستعاره -3-3-6

 .Error! Bookmark not defined ...................................................... یاستعار یاضافه -3-3-7

 .Error! Bookmark not defined ........................................................یاقتران یاضافه -3-3-8

 .Error! Bookmark not defined .......................................................یحیتلم یاضافه -3-3-9

 .Error! Bookmark not defined ..................................................................... مجاز -3-4

 .Error! Bookmark not defined .......................................... کل و جزء ی عالقه به مجاز -3-4-1

 .Error! Bookmark not defined ........................................ محل و حال ی عالقه به مجاز -3-4-2

 .Error! Bookmark not defined ....................................... ملزوم و الزم ی عالقه به مجاز -3-4-3

 .Error! Bookmark not defined ....................................... معلول و علت ی عالقه به مجاز -3-4-4

 .Error! Bookmark not defined .............................................. کان ما ی عالقه به مجاز -3-4-5

 .Error! Bookmark not defined ............................................ یکون ما ی عالقه به مجاز -3-4-6



 ج 

 

 .Error! Bookmark not defined ................................... خصوص و عموم ی عالقه به مجاز -3-4-7

 .Error! Bookmark not defined ............................................... جنس ی عالقه به مجاز -3-4-8

 .Error! Bookmark not defined ............................................ مجاورت ی عالقه به مجاز -3-4-9

 .Error! Bookmark not defined ............................................. احترام ی عالقه به مجاز -3-4-11

 .Error! Bookmark not defined ......................................................................کنايه-3-5

 .Error! Bookmark not defined ......................................................... صفت از کنایه -3-5-1

 .Error! Bookmark not defined ....................................................... موصوف از کنایه -3-5-2

 .Error! Bookmark not defined ......................................... (بیقر هیکنا) ایما نوع از هیکنا -3-5-3

 .Error! Bookmark not defined ..................................................... تلویح نوع از هیکنا -3-5-4

 .Error! Bookmark not defined ................................................... تعریض نوع از هیکنا -3-5-5

 .Error! Bookmark not defined ....................................................... رمز نوع از هیکنا -3-5-6

 .Error! Bookmark not defined .................................................................... یریگجهینت

 .Error! Bookmark not defined ..................................................................... شنهادهایپ

 .Error! Bookmark not defined .................................................................. مآخذ و منابع

 

 



1 

 

 

 

 
 فصل اول

 تحقیقکلیات 

  

 



2 

 

 

 

 

 

 مقدمه -1-1

آراستن و پیراستن سخن، از روزگاران گذشته مورد توجه شاعران و نویسندگان بوده است و سعی 

ناهنجاری و  ی ناآشنا، کاربرد واژه )ناسازگاری حروف، ک می بلیغ و فصی که است آنها بر این بوده 

دور از هرگونه دشواری یا نارسایی بر زبان بیاورند چه به صورت نظم ه بدآهنگی نداشته باشد( و رسا و ب

  ، همین است استبیان و بدیع   چه نیر  در واقع هدف علوم ب  ی که سه علم: معانی،

کند  یکی از علل اصلی شعر است و معیار ارزش و اعتبار هنری شعر را تعیین میصور خیال گوهر 

انگیز شاعر نسبت اصلی ماندگاری شعر و هر پدیدۀ ادبی در زمان، به قوت و قدرت خیال، نوع نگرش خیال

       گردد: بنابراین رمز جاودانگی هر شاعر برجسته در تصاویر فنی و صور خیال می ها بربه پدیده

 ( 41: 4931)حریرچی و محسنی،  زندانگیزی است که آفریده و نقشی میشگفت

شوند  انگیزی هستند که مسائل علم بیان محسوب میتشبیه، استعاره، مجاز و کنایه ابزارهای خیال

 توان واالیی و استواری یا فرودستی و خامی آثار ادبی را سنجید و میزان نوآوری و تقلیدبا علم بیان می»

(  این 43: 4933)شمیسا، «  را اندازه گرفت و ک ً بسیاری از مسائل ادبی به صورت دقیقی پاسخ داد

رفته است که نیاز به بررسی  به کار اشعار عماد فقیه کرمانیای بسیار وسیع در انگیز با دامنهعناصر خیال

 دارد  دقیق

در ادبیات « ایماژ»ید به جای کلمه واژه تصویر اصط حی جدید است که در ادبیات و نقد ادبی جد

تصویر حلقه زدن دو چیز از دو دنیای متفاوت است به وسیله »گوید: رود  براهنی می رب به کار می

 یهتصویر شاعرانه شیو»( شفیعی معتقد است: 449-441: 4931براهنی، «)کلمات در یک نقطه معین 

  است و زمینه اصلی شعر را صور گوناگون و  تصرف ذهن شاعر در نشان دادن واقعیات مادی و معنوی

توان در یک ( بنابراین تعاریف  می1: 4931)شفیعی، « دهد کرانه این نوع تصورات ذهنی تشکیل میبی
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شود، یعنی هرگاه شاعر از زبان عادی و برداشت کلی چنین گفت که تصویر به کل زبان مجازی اط ق می

و ادراکات حسی و درونی خود را به صورتی شاعرانه ارائه دهد تصویر ها بیان منطقی عدول کند و دریافت

 (14: 4931به وجود آمده است  )فتوحی، 

از « عماد»و متخلص به « عماد فقیه»االس م خواجه عمادالدین علی فقیه کرمانی مشهور به شیخ»

(  1/431ج: 4931ا، )صف« شاعران استاد قرن هشتم هجری و از معاصران سلطان ابوسعید بهادرخان است

اى بلند دارد  سخن او استوار و منتخب و دور از فتور لفظى و معنوى و متضمن  ماد در شعر مرتبهع»

در سخن خواجه عماد نه در » :است او گفته درباره آذرى  هاى بلند است  شیخ هاى لطیف و معنى مضمون

« درس به مشام هنروران و صاحبدالن مىلفظ و نه در معنى حشو و فتورى راه نیافته و از آن بوى عبیر 

 (  1/431ج)همان: 

 

 بیان مسأله -1-2

های خود و تجارب حسی را نظام بخشد و آنها را در قالب تصاویر هنری ارائه برای اینکه شاعر خیال

ها نیز کند  خیالکند، به نیروی تخیل نیاز داردم نیرویی فعال که تصاویر منفعل)خیال( را سازماندهی می

ها فشرده شده، برای اینکه شکل عینی و ملموس به خود بگیرد و برای دیگران قابل لمس شوند، در واژه

 ( 11: 4931گیرند  )آقابخشی و آقازینالی، نام تصویر به خود می

در اشعار عماد کرمانی تصاویر شعری بسیار خاص بوده و جالب توجه استم به عنوان میال یکی از 

بسیار مورد توجه عماد فقیه قرار گرفته است، تشبیه است  در بیت زیر شاعر زنخدان تصاویر شعری که 

 )چانه( یار را به سیبی سیمین مانند کرده است:

 وز گلستان وصال تو گلی چیدنی است   سیب سیمین زنخدان تو بوسیدنی است

 (11: 4913 )عماد فقیه،

 ه گوهر، تصویر زیبایی آفریده است:های خود بو یا در بیت زیر شاعر با مانند کردن اشک

 بگو حیییال چییشم گییهربیییار مییا   صبییا گر به کیییویش بحییالت بییود

 (41)همان: 
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های دیگری که در صورخیال نقش باالیی دارد، کنایه است  این مورد نیز در اشعار عماد فقیه از شاخصه

 بسامد باالیی دارد، همچون میال زیر:

 در شب هجران امید خواب نه باشد   اج اطییلس و دیبادل شییده را دو

 (414)همان: 

 کنایه است از: عاشق شدن و در در گرو یار باختن « شدهدل»در بیت فوق، 

 اد فقیه در ابیات زیادی از ییاز دیگر مواردی که در اشعار عماد فقیه چشمگیر است، استعاره است  عم

 تم هچون ابیات زیر:این صورت شاعرانه و مخیل سود جسته اس

 در آن زمان که زنندم ز خاك قالب خشت مرا  هیییینوز مهر تو جوالن کند در آب و گلم

 (91)همان: 

 م حت مخیییمّر بود در سییرشییت  بتیی را که نقییییییاش ما نقییییش بست

 (11)همان: 

 لیولیوی تر مرااصداف هر دو دیده ز    بیییاران آرزوی لقیییای تو کیییرده پُییییر

 (9)همان: 

استعاره است از: زیبایی روی « بت»استعاره است از: تن و جسم شاعر، « گِل»در ابیات فوق به ترتیب 

 های شاعر نیز استعاره است از: اشک« لولوی تر»و در نهایت 

 

 االت پژوهشسؤ -1-9

 های صورخیال در اشعار عماد کرمانی چیست؟شاخصه  4

 های عماد کرمانی از چه نوع است؟ زلبیشترین نوع مجاز در   1

 عماد کرمانی بیشتر از چه نوع تشبیهاتی بهره برده است؟  9

 ها هستند؟های اشعار  عماد کرمانی کداماستعاره  1
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 پژوهش یفرضیه -1-1

در اشعار عماد کرمانی تصاویر شعری مجاز، تشبیه، استعاره و کنایه در باالترین سط  خود به کار   4

 اند رفته

 بیشترین نوع مجاز در اشعار عماد کرمانی ، مجاز به ع قۀ عموم و خصوص است   1

 هایی چون مجمل و مؤکد استفاده کرده است عماد کرمانی بیشتر از تشبیه  9

 عماد کرمانی بیشتر از استعاره از نوع مجرّد، بهره برده است   1

 

 اهداف پژوهش -1-5

 بررسی صورخیال در اشعار عماد کرمانی  4

 تعیین و بررسی میزان ابداع و ابتکار عماد در شعر فارسی   1

 آشنایی مخاطبان با سبک شعری عماد کرمانی  9

 تعیین معیار ارزش و اعتبار هنری عماد کرمانی  1

 

 ضرورت و اهمّیت پژوهش -1-6

تواند های تشخیص سبک و ارزش هنری یک اثر است و میبررسی صورخیال شاعرانه یکی از راه

کند  این حوزه در ب  ت سنّتی گیری از میراث گذشتگان را مشخص مینوآوری و بهره میزان قدرت و

گیرد  حوزه بیان سنتی در چهار تری را در بر میهای اخیر گستره وسیعمحدودتر بوده است لیکن در سده

در شعر  شدم در حالی که براساس تعاریف جدید از تخیلمقوله تشبیه، استعاره، کنایه و مجاز منحصر می

هرگونه خروج و از نُرم و هنجار طبیعی زبان، ورود به حوزۀ تصویرگری است  با این نگاه ا راق، سمبل، 

(  حتی 13: 4931توان در مقوله صورخیال بگنجد و این نگرش نیز قابل بسط است)شمیسا، اسطوره     می

       های دیگر ه و بررسیتعاریف جدیدی که از شعر شده است نیز منجر به گسترش بیشتر این حوز

 ( 34: 4931انجامد)شفیعی کدکنی، می

 شود و انتقال جنبه عاطفی و احساسی اثر که عنصر اصلی شعر محسوب می« صور خیال»یا « خیال»
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گیرد، در یک تعریف کلّی، نمودهای گوناگون تخیّل شاعر است که شامل ادبی از طریق آن صورت می

اشعار عماد فقیه بر همین اساس، صور خیال در  .مباحث فنّ بدیع است مباحث فنّ بیان و برخی از

تا خوانندگان با  سی قرار گرفته استکنایه مورد برر و تشبیه، مجاز، استعاریعنی:  در چهار دستهکرمانی 

  عماد فقیه کرمانی از نظر زمانی در محدوده رونق های اشعار این شاعر بزرگ بیشتر آشنا گردندزیبایی

ای چون مولوی، سعدی و حافظ قرار گرفته است  ی شاعران برجستهی دورهعراقی و میانه سبک

ای ای دارد و گوشهانداز صور خیال جایگاه ویژه(م بدین جهت بررسی شعر او از چشم31: 4931)طالبیان،

 کند های سبک عراقی را آشکار میاز ویژگی

 

 ی پژوهشپیشینه -1-2

توان ترین آنها میو مقاالت متعدی به رشته تحریر درآمده است که از مهمدر حیطه صور خیال کتب 

 از استاد شفیعی کدکنی اشاره کرد  « صور خیال در شعر فارسی»به کتاب 

در این میان اشعار عماد فقیه کرمانی نیز از منظرهای گوناگون مورد بررسی و پژوهش دانشمندان و 

 اینکه: دوستان قرار گرفته است  از جملهادب

به « بررسی لغات، اصط حات و ترکیبات دیوان عماد فقیه کرمانی»نامه خود با عنوان امیدی در پایان

ها پرداخته است  وی بیان تحلیل و بررسی دیوان اشعار عماد کرمانی فقط از منظر اصط حات و واژه

و هجری( از برجسته ترین شاعران قرن هشتم است  339  عماد فقیه کرمانی) متوفی »داشته است که: 

  زلیات پر سوز و گداز  دیوان اوکه ارزشمندترین قسمت اوست  مهم ترین اثرش همان دیوان شعر

ی اوستم عماد مردی عارف مسلک است و از فض  و علمای بزرگ شهر کرمان محسوب می شود عارفانه

و اصط حات افکار و اندیشه عرفانیش آشکارتر شده  که در جای جای دیوانش و در دسته بندی واژگان

 ( 4: 4934)امیدی، « تاس

ی کوی که در نشریه« جایگاه عماد فقیه کرمانی در سبک عراقی»ای با عنوان زاده در مقالهمدرس

 ی ی( به چاپ رسیده است، تنها برخمجموعه مقاالت همایش بزرگداشت خواجه عماد فقیه کرمانیس مت )

 های شعری وی را با توجه سبک عراقی مورد بررسی قرار داده است یاز ویژگ
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مجله  11در شماره « بررسی تشبیه تفضیل در شعر عماد فقیه»ای که با عنوان بیان نیز در مقالهلطا

های عماد علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز به چاپ رسانیده است، به بررسی تشبیه تفضیل در   زل

های عماد فقیه های نوسازی تشبیهترین راهتشبیه تفضیل یکی از مهم»یان داشته است که: پرداخته و ب

ها تشبیه تفضیل شمارش شده و این رقم، ده 113 زل او، بیش از  411کرمانی استم به طریقی که در 

برابر میزان به کارگیری این شگرد در شعر شاعران سبک خراسانی است و از سوی دیگر این شگرد 

« های معشوق به کار گرفته شده استهماهنگ با محتوای عرفانی شعر او، در خدمت بیان برتر زیبایی

 ( 33: 4931)طالبیان،

عماد فقیه و شعر او تحقیقات مختلفی انجام شده است  اما تحقیق جامعی  یهباید گفت که دربار

اشد، صورت نگرفته است  چنین که همه موارد را در برداشته ب عماد فقیهصورخیال اشعار  یهدربار

او  یهو به تبع آن اندیشعماد فقیه گیری پژوهش حاضر شد تا بخشی از شعرهای ضرورتی باعث شکل

 مورد بررسی قرار گیرد 

 

 روش پژوهش -1-8

ای و تحلیل محتوا است  بدین صورت که ابتدا با روش پژوهش در تحقیق حاضر از نوع کتابخانه

    های فیشپردازیم  سپس به تجزیه و تحلیل یبرداری ممنابع مرتبط با موضوع، به فیشمراجعه به متون و 

  ها خواهیم پرداخت شده پرداخته و در نهایت به تدوین آنگردآوری
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 فصل دوم

 تحقیقمبانی نظری 
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 مقدمه -2-1

شش تعریف از تخیل را  ،در تعاریف خود 4یر، خیال و قوه تخیل است  ریچاردزرستنگاه اصلی تصو

تخیل قدرت ابداع یعنی به هم پیوستن »دهد  از جمله این که مباحث انتقادی رایج است ارائه میکه در 

 ی( اما او پس از ارائه149: 4931، )ریچاردز« م ندارند عناصری است که به طور عادی پیوندی با ه

کند  ه تخیل مطرح میتعاریف متعدد، در نهایت نظر کالریج را به عنوان کامل ترین شرح در تعریف نظری

 (144)همان: 

کند  از نظر او به تخیل اولیه و ثانویه تقسیم میتخیل را « ادبی یسیره»در کتاب نیز کالریج 

گیرد و تصویر را از حقیقت می یاین تخیل، اجزای سازنده کارکرد اصلی تخیل ثانویه، بازسازی است 

آفریند که شکل جدیدی از واقعیت است  این تصویر محصول فعالیت خ قانه ذهن تصویری خیالی می

 شاعر و حاصل بیداری او نسبت به تجربیات شخصی است  

 گوید: کالریج می

ت  اما از نو تخیل هنری جهان تازه ای می آفریندم جهانی که شبیه به جهان هر روزینه ادراك اس»

)برت، « نظم و سامان داده شده و به جانب سط  عالی تری از کلیت و جهان شمولی در حرکت است 

4933 :11) 

به این ترتیب باید گفت ماده اصلی هنر هر هنرمندی انسان، طبیعت، زندگی و حقایق خارجی و 

( 31: 4931)کروچه،  «مکاشفه»و « شهود»خاص که از آن به  یدرونی است  اما شاعر در یک لحظه

های تازه بین این مصال  ترکیبی تخیل موفق به کشف ارتباط اند با کمک نیروی جادویی وتعبیر کرده

چنین برای اشراقی خود را برای دیگران و هم ها و ادراکات شهودی وکوشد تا دریافتشود  بنابراین میمی

                                                             
1- Richards 
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بیند آن را رخوردار نمیقابلیت کافی برای این کار بیم بخشد و چون زیان هنجار را از توانایی و خود تجسّ

: 4934دهد  )نصری، کند و در مسیری شاعرانه قرار میمتعارف مکالمه و مفاهمه منحرف میاز منطق 

43 ) 

هنجارگریزی در زبان و  ارور ساختن توانایی بالقوه آن و موجبکه سبب ب ،گونه رویکرد به زباناین

 شود تخیل می های گوناگونایجاد صورت

 

 تعریف صور خیال -2-2

 تعریف خیال -2-2-1

 ابن منظور در ذیل مادۀ خیال چنین آورده است: 

)ابن «  خیال و خیاله، شبه و تصویری است که در خواب یا بیداری در ذهن انسان حاصل می شود»

 «(  خیال»، ذیل واژه 44منظور، بی تا: ج 

 جابر عصفور بر آن است که: 

تخیل شخص و خیال هر چیزی، آن چیزی است که آن را چون سایه می بینی و چه بسا خیال و »

 ( 41)عصفور، بی تا: « چیزی همچون سایه و شبه از ذهن انسان عبور کند که به آن خیال گویند

خیال به فت  و کسر، به معنی پندار و شخص و »شفیعی کدکنی به نقل از تهانوی می نویسد: 

 ( 3: 4931)شفیعی کدکنی، «  یده شود و یا در بیداری تخیل کرده شودصورتی که در خواب د

بنابر تعاریف یاد شده، خیال عبارت است از تصاویری که ذهن، توسط حواس پنجگانه از امور بیرونی 

 پس از  ایب شدن اصل آن امور انتزاع می کند 

 صورت -2-2-2

اصط ح عبارت است از اینکه انسان یا استم یعنی، تصویر و در « صورت»صور از نظر صرفی، جمع 

ادیب و هنرمند تجارب شخصی و عواطف گوناگون خود را در قالبی زیبا و شگفت انگیز و با تعابیری جذاب 

ی خیال خ ق، آید که دارای قوهی کسانی بر میو هنرمندانه عرضه می کند و این کار تنها از عهده

 فذ، روحی لطیف و احساساتی پاك باشند ای ناموهبتی خدایی، ذهنی کاشف، اندیشه
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تصویرگری جبران قصور زبان و پیچیدگی تجربه و محصول نیروی »اند: چنان که گفتهبنابراین، آن

)علوی « شودبیان است و کیفیتی است در جمله که موجب استحکام و روشنی و زیبایی و شکوه آن می

 ( 31: 4931مقدم، 

تجلی صور خیال، علم بیان و مباحث مهم آن یعنی تشبیه، مجاز،  یترین عرصهبدیهی است که فراخ

 شود ی اصلی علم بیان تلقی میاستعاره و کنایه استم زیرا خیال و تصاویر خیالی، روح و جوهره

 

 علم بیان؛ بستر خیال -2-9

آن چنان که در بحث خیال ذکر شد، عنصر خیال بر تمام عرصه های زندگی انسان و مخصوصاً 

ی فکری و ادبی و هنری ادیبان و هنرمندان و شاعران سلطه و سیطره دارد و عرصه ای نیست که از زندگ

حضور و ظهور این نیروی شگفت انگیز و افسونگر، تهی باشدم منتهی در علم بیان و مباحث مهم آن 

ه داردم بیهوده )تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه( و به ویژه تشبیه و استعاره نمودی پویا، پررنگ و گسترد

« های ادبی استعلم بیان، علم رمزگشایی سخن ادبی و علم شناخت هنر و ارزش»نیست که گفته اند: 

 ( 11: 4931)شمیسا، 

معنی و مطلبی واحد، در اشکال و  یهعرض»اند که علم بیان عبارت است از: ر تعریف آن نیز گفتهد

 ( 111: 4931)هاشمی، « استتار و خفاهای مختلف، از نظر گویایی و روشنی، یا قالب

( و هدف اصلی 414، 4931)شمیسا، « باید مبتنی بر تخیل باشد»بدیهی است که اخت ف آن طرق 

های صورت»( و موضوع آن نیز 91: 4931)کزازی، « اندیشه را با انگیزه درآمیزد»علم بیان آن است که 

  (31: 4931مقدم،  ی)علو« متفاوت و متمایز خیال است

 اهمیت عنصر خیال در تعیین سبک یک اثر -2-9-1

های منطق اس می بنیاد شعر را ه ارکان اصلی شعر است  تمام کتابانگیزی از جملخیال و خیال

(  بررسی صور خیال اشعار شاعران 13: 4931اند )شفیعی کدکنی، تخییل و آن را ک می مخیل دانسته

 سازد کار میاشتراك آثار ادبی، سبک و ارزش هنری هر اثر را نیز آشمختلف در کنار شناسایی افتراق و 

 ادبی را در رینش یتوان روند آفترین دستگاه زبان ادبی است که میترین و مهمدستگاه ب  ی برجسته
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 گیرد که سایر اجزای دیگر را در بر می ترین رکن این دستگاه تشبیه استآن م حظه کرد  اساسی

های شاعرانه، از چنان اهمیتی برخوردار است که برخی ادیبان تمامی خیال یهتشبهی به عنوان هست

ی مشتمل بر تشبیهی به نقل از برخی ادبا، شعر را چیز« المعده»در « ابن رشیق قیروانی»گذشته همچون 

 (  3داند )همان: ای دلکش میخوش و استعاره

کند و ریزی میای پییع خویش را در دستگاه ب  ی ویژهدهای بتردید شاعران و نویسندگان نگاهبی

توان چنین برداشت کرد که، گیذارند، بنابراین مینه سبک خاص خیویش را به نمایش میگوبدین

ساختارهای تشبیهی و استعاری از جمله نخستین محمل هایی است که این تحول را نشان می دهد 

 (  33: 4931)رضایی جمکرانی، 

ای است که بر گزینش و انتخاب استوار است  سبک انحراف از زبان معیار، آرایش سأله سبک مسألهم

بیان فکیر  ده برایهایی است که نویسنی شیاعر و مجموعه جریانهبییرونی ذوق و قریح یهانیدیشه، چهر

 (  111: 4939بندد )فرشیدورد، و اندیشه خود به کار می

توان تحت سه عنوان کلی، نگرش خاص، گزینش و عدول از هنجار تعاریف مختلف سبک را می 

(  سبک از جنبه های مختلفی قابل طبقه بندی است که واژگان، 43: 4931طبقه بندی کرد )شمیسا، 

 ( 139: 4939دستور، قالب ها و آرایش های ادبی، از جملۀ این طبقه بندی هاست )فرشیدورد، 

درك تمامی متن، به جای آوردن عناصر سبکی، »ی چون برای تشخیص سبک یک اثر باید مراحل

 ( 13: 4931را پشت سر گذاشت )عبادیان، « استنتاج شاخصه های سبکی و ترکیب نتایج تحلیل

 برای بررسی سبک یک اثر، ساده ترین و عملی ترین راه بررسی اثر از سه دیدگاه زبان، محتوا و

 ( 141: 4931ادبیات است )شمیسا، 

نویسنده ای با برخی از ارایش های ادبی انس و الفت بیشتری دارد به همین علت می هر شاعر و 

(  در 131: 4939توان سبک یک اثر را از نظر آرایش و قالب های ادبی مورد بررسی قرار داد )فرشیدورد، 

ایه و سط  ادبی لغات بکار رفته در معنی مجازی مورد بررسی قرار می گیرد  تشبیه، استعاره، سمبل، کن

به طور کلی مسائل علم بیان به عنوان نوعی انحراف از زبان معیار و خ قیت ادبی در زبان از جمله موارد 

 حائز اهمیت در این سط  است 
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پورنامداریان در کتاب سفر در مه، تشبیه را از نظر صوری به دو نوع فشرده و گسترده تقسیم می 

تی است که با افزودن دو طرف تشبیه )مشبه و مشبه به( به تشبیها»کند  تشبیهات فشرده در نظر ایشان 

 ( 431: 4931)پورنامداریان، « صورت یک ترکیب اضافی در می آید

استعاره در حقیقت به » گوید:استعاره چنین سخن می یهشمیسا نیز در کتاب معانی و بیان دربار

کنیم تا از آن فقط مشبه به شرده میتشبیه را آنقدر خ صه و فها تشبیه فشرده است یعنی قول فرنگی

ره مکنیه و تشخیص(، ها )استعانی دیگر تشبییه بلیغ، استعاره(  به بیا13: 4939)شمیسا، « باقی بماند

قدرت تخیل شاعر  یهها در شعر نشانها )نماد( تشبیهاتی در نهایت ایجاز است که وجود آناستعاره گونه

 است

 

 در آثار ادبی صور خیال و نقش آن -2-1

های هنری ترین شاخهترین و برجستهاز زندگی آرمانی بشر، از شناخته توصیفی یادبیات به منزله

ند و بنیاد آن را بر اگفته« ک م مخیل»شعری که آن را  آن، شعر استم یهترین شاخاست که لطیف

ادبیات، این  یهو در عرص اند  همچنین شعر شکستن هنجارهای عادی و منطقی زبان استتخیل دانسته

 شود شکسته می« صور خیال»ی ههنجارها به وسیل

آن )خیال، تخیل و تصویر( هستیم  خیال  یهدر تعریف صور خیال، ناگزیر از تبیین اجزای سازند

سازنده ترین عنصر شعر، تصویر ذهنی اشیا و پدیده هایی است که قب ً احساس و تجربه شده اند و اینک 

 حس قرار ندارند  در دسترس

استعاره، تصاویر هنری نامیده   ری از ابزار صور خیال، تشبیه و گیتصاویر شاعیران به سبب بهره

اند  همچنین هر یک از تصاویر هنری به علت اینکه از ابزارهای علم بیان بهره جستیه و به طرق شده

 نام گرفته اند « صور خیال»مختلف بییان می شوند، آن ها نیز 

قرار می دهند، ولی آن دو را از هم متفاوت می دانند  تصاویر  4و خیال را معادل واژه ایماژتصویر 

  کمی گسترده تر از خیال است، زیرا بدون بهره گرفتن از ابزارهای علم بیان نیز می توان تصویر آفرید 

                                                             
1- image 
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Abstract: 

Imagery is the essence of poetry and art of poetry determines the measure of value. 

Imagery in Persian rhetoric primarily to two issues, simile and metaphor. But also in this 

valley are considered permissible and innuendo. Persian rhetoric, rhetoric-the four 

important talks. There is no doubt in the fact that the discussion of the imagery in poetry, it 

is also a great poet like Imad al-Faqih is important and difficult, is important because it 

could, essence of poetry is difficult because exploration Pictures poets, requires practice 

and the taste and discerning on issues of language and speech technology. So be sure to 

enter the debate on the slip and Khtrzast. In this study, imagery and imagery in poetry 

Emad Faqih has been studied and efforts have been made certain stylistic features and 

innovations will be revealed to him in this regard. In addition, efforts have been made to 

only some of the images are poetic and symbolic lyrics Emad Faqih Kermani has recently 

become an expression analysis, creativity and innovation and unique surprise in light of the 

multiple images to be shown. Research Methodology at the end-a documentary library. 

The main question was: "What are the characteristics of imagery in poetry Emad 

Kirmani?". In the end, it concluded that the different types of imagery in poetry Emad is 

often likened parties, and rarely feeling that one side is rational. Emad more sensible 

worlds, the worlds of images, is sensible. Imad al-Faqih to explain their different ideas to 

metaphor and metaphor for this purpose also stipulated Mjrdh and Mknyh has more than 

other types of metaphor. Poet has tried to type "gesturing" use. Because this type of small 

vehicles and related irony is evident between the first and second means and is the most 

common type of irony. 
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	1-1- مقدمه
	آراستن و پيراستن سخن، از روزگاران گذشته مورد توجه شاعران و نويسندگان بوده است و سعي آنها بر اين بوده است كه كلامي بليغ و فصيح (ناسازگاري حروف،كاربرد واژهي ناآشنا، ناهنجاري و بدآهنگي نداشته باشد) و رسا و به دور از هرگونه دشواري يا نارسايي بر زبان بي...
	صور خیال گوهر اصلی شعر است و معیار ارزش و اعتبار هنری شعر را تعیین میکند. یکی از علل اصلی ماندگاری شعر و هر پدیدۀ ادبی در زمان، به قوت و قدرت خیال، نوع نگرش خیالانگیز شاعر نسبت به پدیدهها بر میگردد: بنابراین رمز جاودانگی هر شاعر برجسته در تصاویر ف...
	تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه ابزارهای خیالانگیزی هستند که مسائل علم بیان محسوب میشوند. «با علم بیان میتوان والایی و استواری یا فرودستی و خامی آثار ادبی را سنجید و میزان نوآوری و تقلید را اندازه گرفت و کلاً بسیاری از مسائل ادبی به صورت دقیقی پاسخ دا...
	واژه تصویر اصطلاحی جدید است که در ادبیات و نقد ادبی جدید به جای کلمه «ایماژ» در ادبیات غرب به کار میرود. براهنی میگوید: «تصویر حلقه زدن دو چیز از دو دنیای متفاوت است به وسیله کلمات در یک نقطه معین.»(براهنی، 1380: 114-113) شفیعی معتقد است: «تصویر شاع...
	«شیخالاسلام خواجه عمادالدین علی فقیه کرمانی مشهور به «عماد فقیه» و متخلص به «عماد» از شاعران استاد قرن هشتم هجری و از معاصران سلطان ابوسعید بهادرخان است» (صفا، 1382: ج2/174). «عماد در شعر مرتبهاى بلند دارد. سخن او استوار و منتخب و دور از فتور لفظى و...
	1-2- بیان مسأله
	برای اینکه شاعر خیالهای خود و تجارب حسی را نظام بخشد و آنها را در قالب تصاویر هنری ارائه کند، به نیروی تخیل نیاز دارد؛ نیرویی فعال که تصاویر منفعل(خیال) را سازماندهی میکند. خیالها نیز برای اینکه شکل عینی و ملموس به خود بگیرد و برای دیگران قابل لمس ...
	برای اینکه شاعر خیالهای خود و تجارب حسی را نظام بخشد و آنها را در قالب تصاویر هنری ارائه کند، به نیروی تخیل نیاز دارد؛ نیرویی فعال که تصاویر منفعل(خیال) را سازماندهی میکند. خیالها نیز برای اینکه شکل عینی و ملموس به خود بگیرد و برای دیگران قابل لمس ...
	برای اینکه شاعر خیالهای خود و تجارب حسی را نظام بخشد و آنها را در قالب تصاویر هنری ارائه کند، به نیروی تخیل نیاز دارد؛ نیرویی فعال که تصاویر منفعل(خیال) را سازماندهی میکند. خیالها نیز برای اینکه شکل عینی و ملموس به خود بگیرد و برای دیگران قابل لمس ...
	در اشعار عماد کرمانی تصاویر شعری بسیار خاص بوده و جالب توجه است؛ به عنوان مثال یکی از تصاویر شعری که بسیار مورد توجه عماد فقیه قرار گرفته است، تشبیه است. در بیت زیر شاعر زنخدان (چانه) یار را به سیبی سیمین مانند کرده است:
	سیب سیمین زنخدان تو بوسیدنی است   وز گلستان وصال تو گلی چیدنی است
	(عماد فقیه، 1348: 55)
	و یا در بیت زیر شاعر با مانند کردن اشکهای خود به گوهر، تصویر زیبایی آفریده است:
	صبــا گر به کـــویش بحــالت بــود   بگو حـــال چــشم گــهربـــار مــا
	(همان: 14)
	از شاخصههای دیگری که در صورخیال نقش بالایی دارد، کنایه است. این مورد نیز در اشعار عماد فقیه بسامد بالایی دارد، همچون مثال زیر:
	از شاخصههای دیگری که در صورخیال نقش بالایی دارد، کنایه است. این مورد نیز در اشعار عماد فقیه بسامد بالایی دارد، همچون مثال زیر:
	از شاخصههای دیگری که در صورخیال نقش بالایی دارد، کنایه است. این مورد نیز در اشعار عماد فقیه بسامد بالایی دارد، همچون مثال زیر:
	دل شــده را دواج اطــلس و دیبا   در شب هجران امید خواب نه باشد
	(همان: 141)
	در بیت فوق، «دلشده» کنایه است از: عاشق شدن و در در گرو یار باختن.
	از دیگر مواردی که در اشعار عماد فقیه چشمگیر است، استعاره است. عمــاد فقیه در ابیات زیادی از
	این صورت شاعرانه و مخیل سود جسته است؛ هچون ابیات زیر:
	هــــنوز مهر تو جولان کند در آب و گلم  در آن زمان که زنندم ز خاک قالب خشت مرا
	(همان: 35)
	بتـی را که نقــــــاش ما نقــــش بست  ملاحت مخـــمّر بود در ســرشــت
	(همان: 52)
	بـــاران آرزوی لقـــای تو کـــرده پُــــر   اصداف هر دو دیده ز لـولـوی تر مرا
	(همان: 3)
	در ابیات فوق به ترتیب «گِل» استعاره است از: تن و جسم شاعر، «بت» استعاره است از: زیبایی روی و در نهایت «لولوی تر» نیز استعاره است از: اشکهای شاعر.
	1-3- سؤالات پژوهش
	1. شاخصههای صورخیال در اشعار عماد کرمانی چیست؟
	2. بیشترین نوع مجاز در غزلهای عماد کرمانی از چه نوع است؟
	3. عماد کرمانی بیشتر از چه نوع تشبیهاتی بهره برده است؟
	4. استعارههای اشعار  عماد کرمانی کدامها هستند؟
	1-4- فرضیهی پژوهش
	1. در اشعار عماد کرمانی تصاویر شعری مجاز، تشبیه، استعاره و کنایه در بالاترین سطح خود به کار رفتهاند.
	2. بیشترین نوع مجاز در اشعار عماد کرمانی ، مجاز به علاقۀ عموم و خصوص است.
	3. عماد کرمانی بیشتر از تشبیههایی چون مجمل و مؤکد استفاده کرده است.
	4. عماد کرمانی بیشتر از استعاره از نوع مجرّد، بهره برده است.
	1-5- اهداف پژوهش
	1-6- ضرورت و اهمّیت پژوهش
	بررسی صورخیال شاعرانه یکی از راههای تشخیص سبک و ارزش هنری یک اثر است و میتواند میزان قدرت و نوآوری و بهرهگیری از میراث گذشتگان را مشخص میکند. این حوزه در بلاغت سنّتی محدودتر بوده است لیکن در سدههای اخیر گستره وسیعتری را در بر میگیرد. حوزه بیان ...
	«خيال» يا «صور خيال» كه عنصر اصلي شعر محسوب ميشود و انتقال جنبه عاطفي و احساسي اثر
	ادبي از طريق آن صورت ميگيرد، در يك تعريف كلّي، نمودهاي گوناگون تخيّل شاعر است كه شامل مباحث فنّ بيان و برخي از مباحث فنّ بديع است. بر همين اساس، صور خيال در اشعار عماد فقیه کرمانی در چهار دسته يعني: تشبيه، مجاز، استعار و كنايه مورد بررسي قرار گرفته ا...
	ادبي از طريق آن صورت ميگيرد، در يك تعريف كلّي، نمودهاي گوناگون تخيّل شاعر است كه شامل مباحث فنّ بيان و برخي از مباحث فنّ بديع است. بر همين اساس، صور خيال در اشعار عماد فقیه کرمانی در چهار دسته يعني: تشبيه، مجاز، استعار و كنايه مورد بررسي قرار گرفته ا...
	ادبي از طريق آن صورت ميگيرد، در يك تعريف كلّي، نمودهاي گوناگون تخيّل شاعر است كه شامل مباحث فنّ بيان و برخي از مباحث فنّ بديع است. بر همين اساس، صور خيال در اشعار عماد فقیه کرمانی در چهار دسته يعني: تشبيه، مجاز، استعار و كنايه مورد بررسي قرار گرفته ا...
	1-7- پیشینهی پژوهش
	در حیطه صور خیال کتب و مقالات متعدی به رشته تحریر درآمده است که از مهمترین آنها میتوان به کتاب «صور خیال در شعر فارسی» از استاد شفیعی کدکنی اشاره کرد.
	در این میان اشعار عماد فقیه کرمانی نیز از منظرهای گوناگون مورد بررسی و پژوهش دانشمندان و ادبدوستان قرار گرفته است. از جمله اینکه:
	امیدی در پایاننامه خود با عنوان «بررسي لغات، اصطلاحات و ترکيبات ديوان عماد فقيه کرماني» به تحلیل و بررسی دیوان اشعار عماد کرمانی فقط از منظر اصطلاحات و واژهها پرداخته است. وی بیان داشته است که: « عماد فقيه کرماني( متوفي ۷۷۳ هجري) از برجسته ترين شاع...
	مدرسزاده در مقالهای با عنوان «جایگاه عماد فقیه کرمانی در سبک عراقی» که در نشریهی کوی سلامت (مجموعه مقالات همایش بزرگداشت خواجه عماد فقیه کرمانی) به چاپ رسیده است، تنها برخـی
	از ویژگیهای شعری وی را با توجه سبک عراقی مورد بررسی قرار داده است.
	طالبیان نیز در مقالهای که با عنوان «بررسی تشبیه تفضیل در شعر عماد فقیه» در شماره 42 مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز به چاپ رسانیده است، به بررسی تشبیه تفضیل در  غزلهای عماد پرداخته و بیان داشته است که: «تشبیه تفضیل یکی از مهمترین راههای ن...
	باید گفت که دربارهی عماد فقیه و شعر او تحقیقات مختلفی انجام شده است. اما تحقیق جامعی دربارهی صورخیال اشعار عماد فقیه که همه موارد را در برداشته باشد، صورت نگرفته است. چنین ضرورتی باعث شکلگیری پژوهش حاضر شد تا بخشی از شعرهای عماد فقیه و به تبع آن ان...
	1-8- روش پژوهش
	روش پژوهش در تحقیق حاضر از نوع کتابخانهای و تحلیل محتوا است. بدین صورت که ابتدا با مراجعه به متون و منابع مرتبط با موضوع، به فیشبرداری میپردازیم. سپس به تجزیه و تحلیل فیشهای     گردآوریشده پرداخته و در نهایت به تدوین آنها خواهیم پرداخت.
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