
 
 
 
 
 
 

  تشبيه در شعر عماد فقيه كرماني
  محمد امير مشهدي
  استاد يار رشته ادبيات فارسي دانشگاه سيستان و بلوچستان
  سعيده رضي خادمي

  بلوچستاندانشجوي كارشناسي ارشد رشته زبان و ادبيات فارسي دانشگاه سيستان و 
  چكيده 

تشبيه يكي از بارزترين و بنيادي ترين شيوه هاي بياني است كه اكثر شاعران با تصويري كه به مدد     
تشبيه در شعر خود ايجاد كرده اند در جهت مقصود خود برخاسته اند و گاه بعضي از اين تصاوير 

ها را براي يكديگر نقل كرده و تصاوير به دليل زيبايي و تاثيري كه در ذهن مخاطب داشته اند آن 
موجب جاودانگي و ماندگاري هر چه بيشتر اين گونه اشعار شده اند . عماد فقيه كرماني با آنكه در 
بعضي از تصويرها به سعدي توجه داشته ولي در جاي جاي ديوان اشعار او تشبيهات و تصاوير نو و 

د سازي در جهت زيبا شناسي و اثبات و تحكيم ابتكاري به چشم مي خورد . او از انواع تشبيه و همانن
سخن خويش در ذهن و فكر خواننده و شنونده به نيكويي بهره گرفته است . بنابراين انواع تشبيه از 

  مفصل و تفضيل و ... در شعر او به چشم مي خورد .  ,مجمل  ,مفروق  ,ملفوف  ,جمله بليغ 
  .تشبيه  ,واژگان كليدي : عماد فقيه كرماني 

 
   مقدمه

سعدي و حافظ كه بگذريم شاعران توانا و  مولوي ،  درشعر فارسي از چند تن برجسته همچون فردوسي ،
هنرمندي هستند كه در سايه ي اين بزرگان پنهان مانده اند و زواياي شعرشان كمتر مورد مداقه و بررسي 

حافظ به «كه درمورد او نوشته اند :  قرارگرفته است ، يكي از اين شاعران عماد فقيه كرماني است . به طوري
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او هم توجه فراواني داشت. خود عماد به سعدي و انوري توجه داشت. شعر او هم آميزه اي از مضامين 

  ) 231:  1385(شميسا، »عارفانه  و عاشقانه است.
ال دراين سخن كه موالنا جالل الدين بلخي غزل عرفاني و سعدي شيرازي غزل عاشقانه را به اوج وكم

رسانده ، بسياري از ناقدان و سخن سنجان شعر و ادب فارسي هم عقيده اند اما از آغاز قرن هشتم غزل 
فارسي راهي تازه درپيش گرفت و شاعران توانا همچون: خواجوي كرماني، اوحدي، سلمان ساوجي و عماد 

شاعران مهم قرن هشتم شاعراني اكثر « فقيه كرماني و حافظ مضامين عاشقانه و عارفانه را با هم درآميختند. 
توجه دارند. ما به اين  هستند كه به هردو شيوه ي غزل عارفانه و عاشقانه (وآوردن مدح قصيده در غزل)

اوج اين جريان در حافظ است. در تمام شاعران گروه تلفيق اين  شاعران گروه تلفيق مي گوييم،  شاعران، 
  ) 230: 1385 (شميسا،  »بخش حافظند. خاصيت هست كه به سعدي توجه دارند و الهام

و ميان او  .صاحب كتاب مزارات كرمان مي نويسد: شهرت عماد در زمان حيات وي به هندوستان رسيده بود«
) رابطه ي مرادي و مريدي برقرار بود چنان كه شاه شجاع ـه 759 -786و جالل الدين شاه شجاع مظفري(

عماد ) «203: 2، ج1367 صفا، »(رش، صحبت خواجه عماد بوده.سالي يك بار به كرمان مي رفت و مطمح نظ
در شعر مرتبه اي بلند دارد. سخن او استوار و منتخب و دور از فتور لفظي و معنوي و متضمن مضمون هاي 

  )204: 2ج، 1367 (صفا، .» لطيف و معني هاي بلند است
ي  شده در علم بيان،تشبيه است كه در همه ترين و در عين حال زيباترين انواع صور خيال مطرح از ساده  يكي
   اند. ها و عواطف خود به ديگران از آن بهره گرفته ها توسط شاعران بيان انديشه دوره

 بر زيبايي«:گويد مي. كند مي مجزا و جدا» خوبي« از را آن و داند مي هنر هر مقصد را زيبايي "مان وينكل"«
 هنر هدف ترين عالي ، بيان زيبايي اين...  بيان زيبايي -3 تصور زيبايي - 2 صور زيبايي -1:  است نوع سه

  )38: 1381 لفقاري،اذو(  ». است
 بديع تشبيه  فارسي، درشعر خيال مختلف صور درميان است گوناگون طرق به واحد معناي ي رايها بيان   

 در تشبيه عنصر بررسي.  است كشيده تصوير به شاعران ديوان در  را حاالت و ها صورت زيباترين و ترين
 از بيشتر لذت و اثر شناخت جهت در موثري گام تواند مي كرماني فقيه عماد چون بزرگ شاعران ادبي آثار
 شاعراني از يكي هـ)773(متوفي هشتم قرن شاعر كرماني فقيه عماد. آيد شمار به ادب به مندان عالقه براي آن

 برده بهره آن از تمام زيبايي به و بوده دست چيره و قاهر بسيار بيان علم از استفاده ي زمينه در كه است
 از غزل 150 تعداد پژوهش دراين  است؛ بيت 6500 حدود ي بردارنده در و دارد غزل 703 عماد ديوان. است
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 و ها آرايه ساير با تشبيه ي رابطه و شده بررسي تشبيه مواد و عناصر لحاظ از  كرماني فقيه عماد غزليات
 .است قرارگرفته تحليل و تجزيه مورد ها آن بسامد و درآن شده تشبيه مضامين

خيال يكي ازعناصر سازنده ي شعر است كه بي شك درتميز سخن ادبي از غير ادبي نقش تعيين كننده اي  
  دارد . 

تخيل  و تصويرپردازي عرصه ي تمرين آزا دي و خالقيت است وتصوير پردازي امكان تصرف دراشيا و « 
را براي آدمي فراهم مي آورد و به او فرصت مي دهدتا بادستكاري د ر عناصرطبيعت، مطلب و مقصود جهان 

احساس خود رادر اشيا بريزد و با پديده هاي بيرون از قلمرو زبان خود  ناكامي ها را جبران كند،  خودرا بيابد، 
  ) 67 -68؛ 1385 فتوحي، ( »سخن بگويد.

به روش هاي مختلف است. علماي علم بالغت بيان را به چهارموضوع علم بيان، شيوه ي اداي معاني 
اختصاص داده اند كه تشبيه در راس آن ها قرار دارد. شفيعي كدكني دركتاب صور خيال در شعر فارسي 

دو تا از آن ها ذاتي هستند يعني مجاز و كنايه و دو تاي ديگر كه تشبيه  و «نوشته است ؛ ازاين چهارموضوع 
باشند، يكي به عنوان وسيله معرفي شده، يعني تشبيه و ديگري به عنوان پاره اي و قسمتي ازيك اصل استعاره 

  ) 46: 1366(شفيعي كدكني، » معرفي شده و آن استعاره است.
اند كه چند نمونه از آن  ي تشبيه فصلي جامع يا مبحثي مفصل را اختصاص داده اكثر علماي علم بالغت درباره

ها  ترين كتاب شود: شمس الدين محمدبن قيس رازي در المعجم كه از جمله قديمي ذكر ميها در اين بخش 
چيزي به چيزي ماننده كردن است و در اين باب از «گو.يد:  ي تشبيه چنين مي در فنون بالغت است درباره

ه را شامل معني اي مشترك ميان مشبه و مشبه به چاره نبود و چون چند معني به يكديگر افتد و تشبيه هم
  )  345: 1360قيس رازي، »(تر باشد. شود پسنديده تر بود و تشبيه كامل

ديگري از جمله «نويسد:  ي بالغت دانسته و مي رادوياني نيز در كتاب ترجمان البالغه خود تشبيه را از جمله
نقصان نپذيرد ترين و نيكوترين آنست كه چون باشگونه كنيش تباه نگردد و  بالغت تشبيه گفتنيست. و راست

  )44: 1362رادوياني، »(صورت و به معني. جاي يكديگر بيستد به و هر يكي از مانند كردگان به
ها ي مختلف تشبيه را به طرزي ساده براي خوانندگان كتاب خود حقايق الحدايق  رامي تبريزي با مثال

لف را به شب و ابرو را به چون ز تشبيه نسبت كردن چيزي به چيزي بود، «گونه تعريف كرده است:   اين
  )60:  1385(رامي تبريزي،  »و دندان را به پروين و تشبيهات به غزل تعلق دارد. و رو را به ماه،  هالل، 
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در قرن حاضر نيز سيروس شميسا در كتاب بيان خود تشبيه و استعاره را مقايسه كرده و بيان كرده كه تفاوت 

كند، در تشبيه ادعاي شباهت ولي دراستعاره ادعاي يكساني  ح ميتشبيه و استعاره در ادعايي است كه مطر
عنصر مشترك بين دو امر يا دو چيز را كشف و برجسته  به هرحال هردو،  «مورد تأكيد است.وي معتقد است: 

يعني دو چيز را از طريق يك ايده ي مشترك به هم مربوط مي سازد. منتهي ادعاي شباهت در تشبيه  مي كند، 
  ) 58: 1372 (شميسا، »ارد و دراستعاره صريح نيست.صراحت د

  تشبيهات از نظر نو يا تكراري بودن به دو نوع تقسيم مي شوند:
تشبيه يا قريب مبتذل است يا بعيد غريب: قريب مبتذل آن است كه بر اثر شدت ظهور وجه شبه در بادي «

  )277: 1353يي، رجا»(به مشبه به منتقل گردد. بدون تامل و دقت از مشبه،  نظر، 
)، 9، ورطه ي عشق ()1()8در شعر عماد بسياري ازنوع تشبيهات قريب مبتذل  را مي يابيم همچون: ناوك آه(

)، سيل 21)، باد فنا (20)، مرغ دل (12)، هندوي زلف (10)، بحر طبع (5)، خار بال (4)، آتش دل (3بندغم (
)، گل 64)، سيل سرشك(91)، طاير وهم(82()، داس مه نو75)، مادر گيتي(32)، خانه ي دل(28فنا (

  ).149)، بار غم(141)، سيالب اشك(119)، مرغ روح(107رخسار(
به مشبه به  و اما تشبيه غريب بعيد: آن است كه براثر خفا و عدم ظهور وجه شبه در بادي نظر انتقال از مشبه، «

  )279: 1353(رجايي،  »حاصل نشود مگر با تامل و دقت.
ماد تشبيهات نو و تازه زياد نيست اما در همين غزل هاي بررسي شده به تشبيهاتي نو بر مي در غزل هاي ع

دل به ميم  ، )68(مگس خال لب خوريم در آثار شاعران پيش از او كمتر مورد توجه بوده است از جمله: 
بلبل  )، 218ر (هماي فك )، 218غبار فنا ( )، 180)، خيمه ي شادي (159)، مصحف روي (83صوفي دل ( )، 74(

جاروب مژه  )، 454نعمت بال ( )، 339زنبور زمان ( )، 243باد نوروز به عطار ( )، 226عندليب دل ( )، 224دل (
  براي نمونه چند بيت از ديوان شاعر ذكر مي شود:  . )527(

  )305تامگرحاجبي قوس هالل توكند (   پيش ابروي تو زان روي دوتاشد مه نو   
  )377زان دانه ي ياقوت نهد برطبق زر(     شد لعل تو را جوهري ديده خريدار     
  )424چون كان جفا كشيم زدست كريم خويش (    چون گل در آتشيم زدست نسيم خويش

  )442جاي ايازغمت خانه ي محمود دل (    نقش خيال رخت مهر نگين ضمير    
  )445آيت غم هاي تو در شان دل ( و     خلعت سوداي تو برقد جان             
  )450فكر عماد از دور و تسلسل (     با رخ و زلفت دورنباشد                  
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مورد بررسي قرار داده و درآغاز،جداول مربوط را  450تا  301غزل عماد را از غزل  150دراين پژوهش 

رده و به سه موضوع كلي تقسيم نموده ايم : آورده وسپس مشبه ها را همراه با مشبه به ها و بسامدآنها ذكر ك
    عشق. -3معشوق  -2عاشق  -1

غزل عماد فقيه و بسامد  150ويژگي ها و اوصاف عاشق در  جدول مشبه ها و تعداد مشبه به هاي عاشق ،
  آنها 

تعداد عنوان مشبه به موضوع مشبه رديف
  ها 

  درصد 

  29/35 42 دل عاشق 1
  64/17 21 عاشق 2
  28/14 17 اشك عاشق 3
  56/7 9 چشم عاشق 4
  88/5 7 جان ( روح) عاشق 5
  04/5 6 تن ( قالب )عاشق 6
  20/4 5 چهره عاشق 7
  52/2 3 آه و ناله ي عاشق 8
  68/1 2 خانه ي عاشق 9
  68/1 2 قامت عاشق 9

  84/0 1 نفس عاشق 10
  84/0 1 اخالص عاشق 10
  84/0 1 سخن عاشق 10
  84/0 1 ساعد عاشق 10
  84/0 1 خون جگر عاشق 10

  97/99  119 جمع 
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  :غزل عماد فقيه 150ويژگي ها و اوصاف عاشق در  جدول مشبه ها و تعداد مشبه به هاي عاشق، 
   

  غزل عماد فقيه 150ويژگي ها و اوصاف عاشق در بسامد 
 درصد بسامد مشبه به ها موضوع مشبه رديف

 42/37 61 دل عاشق 1

 63/19 32 عاشق 2

 26/12 20 اشك عاشق 3

 36/7 12 چشم عاشق 4

 74/6 11 جان (روح) عاشق 5

 90/4 8 چهره عاشق 6

 29/4 7 تن (قالب)عاشق 7

 84/1 3 آه و ناله ي عاشق 8

 22/1 2 خانه ي عاشق 9

 22/1 2 قامت عاشق 9

 61/0 1 نفس عاشق 10

 61/0 1 اخالص عاشق 10

 61/0 1 سخن عاشق 10

 61/0 1 ساعد عاشق 10

 61/0 1 خون جگر عاشق 10
 93/99 163 جمع 

  
  20/ جمع بسامد  17: مشبه به اشك عاشق
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)، 374، 336)، سيل و سيالب (436سراب ( )، 436)، سحاب (436)، درخوشاب (391)، باران(309ارغوان (
)، 420)، قطره ي عنابي (403( )، قطره ي ابر402)، عقيق (436)، شراب (424)، سيم (334سيالب خون (

  ).363)، مرجان (363محيط (اقيانوس)( )، 436)، لعل مذاب (444، 363)، گوهر (436، 317گالب (
)، 436)، پياله (331، 349، 445، 448گلشن ( حديقه،  باغ، بستان،   ، 12/ جمع بسامد 9مشبه به چشم عاشق: 

  ).443)، لوح (446)، دريا (333)، دجله (402)، حصار (333)، چشمه (407)، جويبار(377جوهري ( 
، 384)، زرير(444، 309)، زر(419ايوان( ،   اوراق (ورق)، 8/ جمع بسامد 5مشبه به روي (چهره) عاشق: 

  ).449، 383)، ورق (421)، كاه (436
)، 325گار ()، پر334)، بينوا (418)، به (ميوه)(302،   برهنه (فرد برهنه)(32/ جمع بسامد 21مشبه به عاشق: 

)، طوطي 361)، صبح (423، 409، 405، 388، 330، 371)، شمع (358)، سايل (303)، ذره (334درويش (
، 350، 303)، گدا (366)، كشته (424)، كان (320)، عود (چوب)(358، 335)، عندليب (بلبل)(406، 302(

  ).335)، يعقوب (ع)(434)، وامق (371)، ني (403)، مگس (302)، مرغ (418)، گل (398، 392، 366
)، 361)، قفس (379)، شمع سوخته (446)، خانه (441جامه (  ، 7/ جمع بسامد 6مشبه به تن (قالب)عاشق: 

  ).448، 446)، مملكت مصر (350كاه (
)، طاير قدسي 398)، سپر (301)، رخت (391،   چمن (11/ جمع بسامد7مشبه به جان (روح) عاشق: 

  ).390، 361، 321)، مرغ (409)، طوطي قدس (434، 352، 305)، طوطي (305(
)، 309)، باغ (438، 377)، آينه (آيينه)(342آتشكده ( )، 448،   آبگينه (61/ جمع بسامد 42مشبه به دل عاشق: 

)، خانه 367، 336، 318، 316)، خانه (447)، جوان(395)، جو (432)، پروانه (365)، پرگار (373 ، 363بيمار (
)، 387، 370)، ديوانه (443)، دفتر (389)، درم (442)، داوود (ع)(445)، خوان (448، خزينه ()307ي زنبور (

)، عود 434)، طوطي (320)، صيد (442)، صوفي (418، 396، 379دوبار)، شمع ( 448)، سفينه (357رباط (
)، كلبه ي  446)، كشور ويران (420)، كشور (446)، كان (444، 419)، كاشانه (358)، فلك (442، 379(

)، محمود 443، 411، 358)، مجمر (364)، لوح (414، 348)، گوي (331)، كودك (446)، كنعان (446احزان (
، 308، 301)، ويرانه (442)، نگين (307)، ملك (406، 360، 311، 305)، مرغ (448)، مدينه (442(سلطان)(

  ).412)، هدف (تيراندازي)(391
  ).443)، عود (422)، تير (403بانگ جرس (آه (ناله)عاشق: ). 325)، الم (325الف (قامت عاشق: 
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كاشانه ي عاشق: ). 442باده (خون جگر عاشق:  ).422آيه (اخالص عاشق:  ).388گوهر (نفس عاشق: 
عذار ). 342موي (ساعد عاشق: ). 424گهر (سخن عاشق: ). 395)، شاه نشين (كاخ)(395خلد برين (

  ).363زر (دينار)(عاشق: 
  

  غزل عماد فقيه 150مشبه ها و تعداد مشبه به هاي معشوق، ويژگي ها و اوصاف معشوق درجدول 
  درصد  تعداد عنوان مشبه به ها موضوع (مشبه) رديف

  26/16 20 زلف يار  1
  44/15 19 يار  2
  82/13 17 رخ يار  3
  38/11 14 لب يار  4
  87/4 6 جمال يار  5
  06/4 5 خال يار  6
  06/4 5 خط يار  6
  06/4 5 عذار(عارض) يار  6
  25/3 4 قامت يار  7
  25/3 4 ابروي يار  7
  43/2 3 جور و جفاي يار  8
  43/2 3 زنخدان يار  9
  43/2 3 غمزه ي يار  9

  62/1 2 اقامتگاه يار  10
  62/1 2 چشم يار  10
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  62/1 2 ديداريار  10
  62/1 2 نامه ي يار  10
  69/5 7 ديگر موارد  11
  91/99 123 جمع  

  
  غزل عماد فقيه 150بسامد ويژگي ها و اوصاف معشوق در

  درصد  بسامد مشبه به ها موضوع (مشبه) رديف
  83/20 40 رخ  يار  1
  14/16 31 لب يار  2
  14/16 31 زلف يار  2
  50/12 24 يار  3
  16/4 8 جمال يار  4
  12/3 6 خال يار  5
  12/3 6 عذار(عارض) يار  5
  12/3 6 غمزه ي يار  5
  60/2 5 يارقامت  6
  60/2 5 خط يار  6
  60/2 5 جور و جفاي يار  6
  60/2 5 ابروي  يار  6
  56/1 3 زنخدان  يار  7
  04/1 2 كالم  يار  8
  04/1 2 اقامتگاه  يار  9
  04/1 2 چشم يار  9
  04/1 2 ديدار يار  9
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  04/1 2 نامه ي يار  9

  64/3 7 ديگر موارد  10
  93/99 192 جمع  

)، 358)، باغ و بستان (366)، ابر رحمت (316، 307،   آب حيات (24/ جمع بسامد 19به (معشوق):.مشبه يار
)، 435)، روح پيكر عالم (435)، حور روضه ي قدس (366)، خضر (ع)(401)، جان عاشق(309جان جهان (

، )435)، شمع مجلس انس (391)، سروناز (392)، سرو بلند (427، 301)، شمع (406، 398، 350، 334شاه (
  ).335)، يوسف (ع)(366)، منعم (342)، مسيح (ع)(391)، گنج حسن (318)، عروس نكو روي (434عذرا (
)، 413)، جام مشعشع (446، 365، 312باده ( )، 404، 391،   آب حيات (31/ جمع بسامد 14: مشبه به لب يار

)، عقيق 445، 318ن ()، شكرستا403، 355، 353، 346، 379)، شكر(320)، خاتم (434چشمه ي حيوان ( 
)، مسيح 448، 404، 401، 373، 367، 346، 335)، لعل (445، 397، 320)، قند (401)، عقيق آبدار(397، 320(

  ).329)، نوشدارو(404)، مفرح (366(ع)(
)، آينه 446)، آيت (آيه)(437، 365،   آتش (40/ جمع بسامد 17صورت)يار: مشبه به  چهره،  (روي، رخ 

، 303، 302)، خورشيد (خور)(442)، جنت موعود (421)، بياض (345)، برگ شقايق (315، 310(آيينه)(
)، 446، 432، 427، 308)، شمع (419)، روز (450)، دور (335)، خورشيد تابنده (398، 327، 323، 304

، 413، 396، 392، 391، 380، 350، 315، 304)، صفحه (ورق) ماه (421، 368)، صبح (396صباح نوروز(
  ).419)، ياسمين (363)، ورق گل (363، 312)، ورق (صفحه)(413)، مشعله (449، 437، 427

، 331)، چوگان (450)، تسلسل (421)، بنفشه (419،   برگ سنبل (31/ جمع بسامد 20: مشبه به زلف يار
، )362)، ريحان مشكين (378، 315)، ريحان (381)، دسته ي ريحان مشكين (337، 311)، دام (414، 348

)، شب 419)، شب (421)، شام (421)، سواد (358)، سالسل (370، 320)، زنجير (365)، زنار(447ريسمان (
)، 419)، نعل (437، 364، 352)، مشك (365)، ليل (320)، كمند (437، 421)، عنبر(364)، عبير (396قدر (

  ).337هندو (
)، هندوچه 365)، نقطه (377)، مرغ بهشت (378)، عنبر (360،   دانه (6/ جمع بسامد 5: مشبه به خال يار

  ).301). الطاف يار: گنج (448، 377(
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)، 448)، چراغ ديده ي جان عاشق (397)، باغ (316، 307،   آفتاب (8/ جمع بسامد 6: مشبه به جمال يار
  ).345)، گل (448، 343)، شمع (397خورشيد (
)، غبار مشك سوده 437)، غبارمشك (448اد ()، سو434،  برگ بنفشه (5/ جمع بسامد5: مشبه به خط يار

  ).437مشك چين ( )، 363(
)، گل 437، 315)، گل (434)، زرصامت (434،    اوراق شقايق (6/ جمع بسامد 5: مشبه به يار(عارض)عذار

  ).437)، ماه (381رنگي (
  ).409)، شكرستان (434،   شكر (2/ جمع بسامد 2: مشبه به يار(نطق) كالم
)، 380)، سرو روان (445)، سروخرامان دل (445، 435،   سرو (5/ جمع بسامد 4: مشبه به يارال)(قامت، باقد

  ).396سرو گلشن آرا (
  ).305)، هالل (423)، محراب (447، 313)، كمان (327،   قبله (5/ جمع بسامد 4: مشبه به ابروي يار

  ).448، 349، 314)، سنگ (329درد ()، 339تير (  ، 5/ جمع بسامد 3: مشبه به جور و جفاي يار
  ).331)، گو(توپ)(333)، چاه (363،   به (ميوه)(3/ جمع بسامد 3: مشبه به زنخدان يار
  ).398)، تيغ (447، 386، 337، 307)، تير (446،   يوسف (ع)(6/ جمع بسامد 3: مشبه به غمزه ي يار
  ).445وان روح (عاشق)()، روضه ي رض340،   فرات (2/ جمع بسامد 2: مشبه به اقامتگاه يار

  ).384)، ورق نسترن (384،   غبارعبير(2/ جمع بسامد 2: مشبه به ياردست خط)  (خط = نوشته،  نامه
 مژه ي)، 432: قطره ي باران (تن يار، 422: نامه اخالق يار، 442: نقش خيال رخ يار، 411: خيل خيال يار

  ) 368: شام (نقاب يار)، 448: گهر (دندان يار)، 422: نيش (يار
  ).327)، نقد (327، گنج (2/ جمع بسامد 2: مشبه به ديداريار
 ).332)، آهو (393، 314، ترك (2/ جمع بسامد  2: مشبه به چشم يار

  بسامد تشبيه بر اساس مشبه به (عناصر تشبيه )
 بستان و... باغ، 

  بار).1بار)، جمال يار(1بار)، معشوق (1بار)، دل عاشق ( 4چشم عاشق (
  بار).1بار)، جمال يار(1بار)، عاشق (3بار)، عذاروعارض يار(1و ورق گل: رخ يار( گل
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بار)، دسته ي ريحان و مشكين (زلف 1بار)، بنفشه (زلف يار)(1گل ها و رياحين: ياسمين(رخ يار)(

چهره بار)، زرير(1بار)، ريحان مشكين (زلف يار)(1بار)، ريحان (زلف يار)(ابار)، ارغوان (اشك عاشق)(1يار)(
  بار).2ي عاشق)(

بار)، برگ شقايق (رخ 1بار)، برگ بنفشه (خط رخ يار)(1برگ گل ها: ورق نسترن (خط و نوشته ي يار)(
  بار).1بار)، برگ سنبل (زلف يار)(1يار)(

  پرندگان 
بار)، طوطي قدس: 3بار)، جان و روح عاشق (1بار)، طوطي: دل عاشق (1طاير قدسي: جان و روح عاشق (

بار)، جان و روح عاشق 1بار)، مرغ: عاشق (2بار)، بلبل (عندليب): عاشق (2بار)، عاشق (1عاشق (جان و روح 
  بار).  1بار)، مرغ بهشت (خال يار)(4بار)، دل عاشق (3(

  سنگ ها، سنگ هاي قيمتي... 
)، كان (دل بار1بار). درم (دل عاشق 1بار)، خزينه (دل عاشق 1بار)، (الطاف يار 1بار)، (ديدار يار 1گنج (يار 

بار)، (سخن 2بار)، گوهر(گهر) (اشك عاشق 1بار)، زرصامت (عذار و عارض 2بار)، زر(چهره عاشق 1عاشق 
بار)، نگين (دل 1بار)، لعل مذاب (اشك عاشق 7بار)، لعل (لب يار1بار)، (نفس عاشق 1بار)، (دندان يار1عاشق

بار)، سيم 1ار)، مرجان (اشك عاشق ب1بار)، درخوشاب (دل عاشق 3بار)، سنگ (جورو جفاي يار1عاشق 
بار)، 1بار)، خاتم (لب يار1بار)، عقيق آبدار(لب يار2بار)، (لب يار1بار)، عقيق (اشك عاشق 1(اشك عاشق 
  بار).1نقد (ديدار يار

  اشيا
بار)، 1بار)، دفتر(دل عاشق 1بار)، پرگار(دل عاشق 2بار)، (رخ يار2بار)، آينه (دل عاشق 1آبگينه (دل عاشق 

با ر)، لوح (چشم 3با ر)، مجمر (دل عاشق 3بار)، چوگان (زلف يار1بار)، (زنخدان يار2ي (دل عاشق گو 
بار)، 1بار)، ريسمان (زلف يار 2بار)، دام (زلف يار 1بار)، مشعله (رخ يا ر2بار)، ورق (چهره عاشق 1عاشق 

بار)، 1واد (خط چهره ي ياربار)، س1با ر)، نعل (زلف يار2بار)، زنجير (سالسل)(زلف يار1زنار (زلف يار
بار)، چراغ ديده ي عاشق 6بار)، عاشق (2بار)، جمال يار(3بار)، يار(3بار)، شمع (دل عاشق 1بياض (رخ يا ر

بار)، ني 1بار)، بانگ جرس (آه و ناله ي عاشق 1بار)، نامه (اخالق يار 1بار)، نقش (خيال رخ يار1(جمال يار
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كشتي و سفينه (دل  بار)، 1بار)، رخت (جان عاشق 1قفس (تن عاشق بار)، 1جامه (تن عاشق  بار)، 1(عاشق 
  بار).2عاشق 

  آسمان و اجرام آسماني...
بار)، صبح 1بار)، (عارض و عذاريار 11بار)، ماه (رخ يا ر3بار)، (جمال يار 7خورشيد (مهر)(رخ يار  آفتاب، 

بار)، فلك 1بار)، روز (رخ يار 3يار  بار)(زلف1بار)، شب، شام و ليل (نقاب يار3بار)، (رخ يار1(دل عاشق 
 بار).1بار)، هالل (ابروي يار 1(دل عاشق 

  
  ابزارهاي جنگي 

بار)، 4بار)، (غمزه ي يار 1بار)، (جور و جفاي يار 1بار)، تير (آه و ناله ي عاشق 1سپر (جان و روح عاشق 
  بار).1ف تيراندازي (دل عاشق بار)، هد1بار)،  تيغ (غمزه ي يار 2بار)، كمان (ابروي يار1كمند (زلف يار

  درختان و ميوه ها 
بار)، سرو و...(قامت يار 1با ر)، (آه و ناله ي عاشق 2بار)، عود (دل عاشق 1بار)، (زنخدان يار 1به (عاشق 

  بار).2بار)، (يار 5
  عطريات

ك و...(خط يا بار)، غبار مش1بار)، (خط يار3بار)، مشك و..(زلف يار2بار)، عنبر (زلف يار 1عبير (زلف يار 
  بار).1بار)، غبار عبير (دست خط يار2ر

  خوردني ها وشيريني ها و نوشيدني ها و...
با ر)، نوشدارو(لب 1با ر)، مفرح (لب يار 1بار)، شكرستان (لب يار5بار)، شكر (لب يار 1جو (دل عاشق 

  بار).1ه (خال يار بار)، دان1بار)، گالب (اشك عاشق 1بار)، خوان (دل عاشق 3بار)، قند (لب يار 1يار
  جانوران و حشرات و...

بار)، صيد (دل 1بار)، پروانه (دل عاشق 1بار)، آهو (چشم يا ر1بار)، خانه ي زنبور (دل عاشق 1مگس (عاشق 
  بار)1عاشق 

  انسان ها و...
بار)، بيمار 5بار)، گدا (عاشق 1بار)، سايل (عاشق 1بار)، درويش (عاشق 1بار)، بينوا (عاشق 1برهنه (عاشق 

بار)، صوفي (دل عاشق 2بار)، ديوانه (دل عاشق 1بار)، جوان (دل عاشق 1بار)، كودك (دل عاشق 2(دل عاشق 
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بار)، عروس 4بار)، شاه (يار 1يا ربار)، هندوچه (خال 1بار)، هندو (زلف يا ر1بار)، جوهري (چشم عاشق 1

بار)، 1بار)، محمود (سلطان)(دل عاشق 1بار)، عذرا (يار 1بار)، وامق (عاشق 1بار)، منعم (يار 1نكو روي (يار 
  بار).1جان عاشق (يار  بار)، 1جام جهان (يار

  جام و... باده، 
بار)، جام 3بار)، (لب يار 1اشق بار)، (خون جگر ع1بار)، باده، شراب و...(اشك عاشق 1پياله (چشم عاشق 
  بار).1مشعشع (لب يا ر

  واژه ها واصطالحات ديني و مذهبي  اشارات، 
بار)، 1بار)، آيه (اخالص عاشق 1بار)، يعقوب (ع)(عاشق 1بار)، كلبه ي احزان (دل عاشق 1كنعان (دل عاشق 

بار)، 1بار)، محراب (ابروي يا ر1ياربار)، (زنخدان 1بار)، يوسف (ع)(يار 1بار)، مسيح (ع)(يار 1خضر (ع)(يار
  بار).1بار)، چشمه ي حيوان (لب يار 2بار)، (لب يار 2آب حيات (يار 

  بهشت و...
بار)، جنت موعود (رخ يار 1بار)، حور روضه ي قدس (يار 1روضه ي رضوان روح عاشق (اقامتگاه يا ر

  بار).1بار)، خلد برين (كاشانه ي عاشق 1
  حروف الفبا 
  بار).1بار)، الم (قامت عاشق 1اشق الف (قامت ع

  مكان ها 
بار)، شاه نشين = كاخ 3بار)، ويرانه (دل عاشق 1بار)، شهر و مدينه (دل عاشق 6خانه و كاشانه (دل عاشق 

  بار).1بار)، حصار (چشم عاشق 2بار)، (تن عاشق 3بار)، كشور، ملك و مملكت (دل عاشق 1(خانه ي عاشق 
  طبيعت و امور طبيعي 

بار)، قطره ي ابر (اشك عاشق 1بار)، قطره ي باران (تن يار 1بار)، سحاب (اشك عاشق 1مت (يار ابر رح
چشمه (چشم  بار)، 1بار)، جويبار (چشم عاشق 1بار)، باران (اشك عاشق 1بار)، قطره ي عنابي (اشك عاشق 1

بار)، سيل 1عاشق بار)، سراب (اشك 1بار)، محيط (اقيانوس)(اشك عاشق 1بار)، چاه (زنخدان يار1عاشق 
بار)، كاه (تن 1بار)، كشته (دل عاشق 1بار)، فرات (اقامتگاه يار 2بار)، دجله (چشم عاشق 3و...(اشك عاشق 

  بار).1بار)، ذره (دل عاشق 1عاشق 
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  ساير موارد
)، باده ومي 397)، باد (412، 392، 352: آتش (18/ جمع بسامد 15: مشبه به عشق و محبت و هوا و سودا

)، 328)، راه (418)، ديگ (445)، خلعت (337)، جوان (321)، تيغ (345)، بحر (315)، باديه (353، 330(
  )، مي (باده).312)، مكتب (448)، گوهر (324)، طوق (308)، شهر (448شاه (
)، حلقه 326)، بال (395)، بازار (442)، اياز (445)، آيت (442، 411: آتش (16/ جمع بسامد 13: مشبه به غم

، 347، 308)، گنج (385)، شربت (334)، شراب (448)، سپاه (438)، زنگ (442)، زبور (448)، دريا (324(
445.(  

، 339)، داغ(374)، بند (359، 309)، باد خزان (374، 327: آتش (9/ جمع بسامد 6: مشبه به هجران و فراق
  ).353)، نمك (347)، ظلمت (429

)، 336)، متاع (397، 312)، بستان و گلستان (349)، باده (321( : آب زالل6/ جمع بسامد 5: مشبه به وصال
  ).326مرهم (
  ).336)، ملك (335)، زندان (409، 326)، باغ و بستان (328: بتكده (5/ جمع بسامد 4: مشبه به عالم جهان، 

)، 442)، خادم دل (447، 442، 408، 405، 337)، پير (381: بازار (9/ جمع بسامد 5: مشبه به خرد وعقل
  ).314)، ملك (429شمع (
  ).430)، نقد (429)، صبح (439: آتش (3/ جمع بسامد 3: مشبه به عمر
  ).388، 365، 320: درد و دردي (3/ جمع بسامد 1: مشبه به درد

  ).384، 360، 351: پيك و رسول (3/ جمع بسامد 1: مشبه به باد صبا
  ).307)، سيل (409: تير (2/ جمع بسامد 2: مشبه به حوادث

  ارتباط تشبيه با آرايه هاي ديگر:
يكي از شگردهاي عماد كرماني آن است كه همچون سعدي، حافظ و ديگر شاعران برجسته تشبيهات شعرش 
را با ديگر آرايه ها در هم مي آميزد و بر حسن كالمش مي افزايد و التذاذ خواننده و شنونده را بيشتر مي 

  سازد.
شود. پيوند شگردي بياني و  تر مي زيبايي آن افزون خورد،  وقتي تشبيه به زيورهاي بالغي ديگر پيوند مي«

قبل از آن، به تنهايي وجود نداشت. مهم   ها، آورد كه در هريك از آن مزاياي جديدي پديد مي اي بديعي،  آرايه
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را جذب كند وگرنه سنگيني را به كالم  ند آناز روي تصنع و اكراه نباشد و كالم بتوا  ها، آن است كه زينت

ي تجاهل العارف و ...  با تشبيه همراه شده و در  كاهد؛ در شعر عماد، آرايه افزايد و از زيبايي طبيعي آن مي مي
صورت قيد معنايي نا گسستني درآمده  طور كامل هم تأثير گذاشته و به ساخت نحوي كالم هم به

  )83: 1384طالبيان،»(است.
  بيه و ايهام تناسب تش

  )20ازدست ديده مرغ دلم پاي بند شد                  ورني من از كجا و هواي تو از كجا (
  دست با ديده، دل و پاي و هوا با مرغ ايهام تناسب دارد.

  )224تا سرصحبت آن ترك خطايي دارد (   همچو هندوست گريزان دلم از راه صواب   
  خطاكار. - 2اهل سرزمين خطا    -1خطايي داراي ايهام است: 

  زيبا رو  -2اهل سرزميني كه مردم آن از نژاد ترك هستند   -1ترك نيز داراي ايهام است: 
ايهام تناسب دارد. و خطايي درمعناي اهل سرزمين  بنابراين خطا وترك در معناي خطاكار و زيبا رو با هندو، 

  داشت.خطا در چين و تركستان با صواب ايهام تناسب خواهد 
  )223درست نيست ولي سكه ي هواي تو دارد (           شكسته قلب مرا در شمار ناوري آري  

  قلب در معناي دل با سكه ايهام تناسب دارد. 
 )325بال نتوان بود ( عينهمچو الم اين همه در         قامت چون الفم الم شد ازمحنت هجر    

  تشبيه و پارادوكس 
  )21نوش ناب                در نظر عاشقان خاك رهت توتيا ( درقدح بيدالن زهر غمت

خاك راه يار را به توتيا مانند كرده و سپس آن همچون توتيا را شفا دهنده و بينا كننده ي چشم عاشق دانسته 
  است.

  )454شكري كني كرامت وصبري دهي جميل (                      نعمت بالهستم اميدوار كه در 
  تناسب (مراعات النظير)تشبيه  و 

  )21فنا كو بيا ( بادبال گو ببار               شمع نشاطم چو مرد  ابرشبابم چو جست  برق
ابر و باد(مشبه ها) ميان آن  ابر بال و باد فنا سه مورد تشبيه بليغ و فشرده هستند كه واژه هاي برق،  برق شباب، 

  ها تناسب نيز برقراراست. 
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  )21گرد                سوخته قلب حكيم درطلب كيميا ( ويرانهلس مراد، مف گنجيافته 
  واژه ي گنج (مشبه) با ويرانه تناسب دارد.

  )28گونه ي همچون زريرما( لعلاز اشك   كند چرخ الجورد         عقيقهرلحظه چون 
  )177طاق محراب، چرا زاويه ي جادويي است (        ي او هركه ببيند گويد    غمزه ي وابرو 

  )224دل هوس نغمه سرايي دارد ( بلبل        رويش نشكفت  گل جهان تا گلستاندر 
  )231گهر برد ( كشتيگوهر فروش كو كه به       عشق   بحرخاطرم چو فرو شد به  غواص

  تشبيه و ايهام ساختاري 
  )28مقبول حضرت تو نثار حقير ما (           نثار تو كرديم اگر چه نيست  نقد روان

روان، صفت باشد درمعناي - 2روان، اسم باشد در معناي روح و جان   -1نقد روان: ايهام ساختاري دارد: 
جاري. پس نقد روان يعني نقدينه ي حركت كننده همچون گنج قارون، بنابراين تركيب مي تواند  رونده، 

  وصفي.(موصوف و صفت) اضافه ي تشبيهي باشد يا تركيب
  )166هركه جان را به بهاي تو دهد خاسرنيست (    را و تو را بستانم   نقد روانبدهم 

  تشبيه و تضاد (طباق)
  )28نقشت فرو نشست و لوح ضميرما (          ما بكند       خانه ي هستيكه  سيل فنا

سيل فنا و خانه ي هستي دو تشبيه فشرده هستند و ميان واژه هاي فنا وهستي كه مشبه اند رابطه ي تضاد نيز 
  برقراراست. 

  )180خيمه ي شادي زنيم برطرف جوي و كشت (      خانه ي عشرت خراب   ، سيل غمتا نكند 
  تشبيه و جناس 

  )170شادي و غم بردوام نيست (نوشد كه جام           درد درددل بر اميد صافي وصل تو 
  )513سليمان ( مهرتو دل را  مهر صورت تو جان را الحان داوود                

  تشبيه و ايهام 
  )27اشك نثار قدم او كرديم            گرچه با خاك برابر شمارد گوهرما ( گوهر

د واز طرف ديگر داراي معناي گوهر درپايان بيت داراي ايهام است ازيك طرف با گوهر اشك پيوند مي خور
 سرشت و و جود عاشق نيز تواند بود. 

  تشبيه و سنت هاي ادبي 
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  )172هيچ دل نيست كه شوريده و سرگردان نيست (      با سرزلف پريشان گره برگرهت    

پريشان و سرگردان است ولي اين بيت به اين سنت رايج درادبيات فارسي نيز  دل عاشق همچون سرزلف يار، 
  اشاره دارد كه دل هاي عاشقان در پيچ و گره زلف يار زنداني است. 

  تشبيه و كنايه 
  )173كه جاي سرو روان جز كناره ي جو نيست (   خيال قد بلندش نشانده ام در چشم     

  درچشم نشاندن چيزي: كنايه از گرامي و عزيز داشتن آن. 
ه، سپس ترجيح داده زير سرو بوستاني بركنار جوي شاعر به طور پوشيده، قامت ياررا به سرو تشبيه نمود

  جاي دارد درحالي كه خيال قد بلند يار در چشم عاشق است و گرامي و عزيز است. 
  تشبيه و تلميح 

  )176هرچند كه عيسي زمان است به دم كشت (        افسون لبش دوش چراغ  دل بيمار 
  سون و دم يار را كشنده چراغ دل خود دانسته است. شاعر، يار را به حضرت عيسي (ع) مانند كرده سپس اف

  )183خضر درظلمت آب حيوان يافت (              اي دل از روز تيره ناله مكن       
  )219عجب نبود كه از يوسف نسيم پيرهن دارد (      مرا چون پيركنعاني صبا چشم اركند روشن

  )232پاي ملخي نزد سليمان نتوان برد (         گفتم كه فرستم بر او جان خردم گفت   
  تشبيه و تكرار و جناس تام 

  )216مي افتد ( خطادر گذار از من بي دل كه     گر گفتم        خطازلف تو را مشك  خطابه 
  تشبيه و ايهام تضاد 

  )524نشوم كه تلخ شيرين بود ازشكر دهانان (    من شور بخت بيدل ترش از جواب تلخش 
يار همچون جواب شيرين است. بنابراين تلخ و شيرين از نوع مزه ي خوردني ها و نوشيدني ها جواب تلخ   

 نيست وبا شور و ترش و شكر، ايهام تضاد خواهدداشت. 
 

  تشبيه وحسن تعليل 
  )317تا لحظه اي خيالش برديده ها نشيند (           مشكين گالب اشكم شويد دو ديده هردم

  )436پر مي كنم پياله ي چشم از شراب اشك (               خمارجان تا نشكنم ز باده ي لعلش
  )305تا مگر حاجبي قوس هالل تو كند (          پيش ابروي تو زان روي دو تا شد مه نو  
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  تشبيه و تجاهل العارف
  )427يا شبم روز شد از عارض آن زيبا شمع (   مه برافروخت شبستان من امشب يا شمع  

  )434يا برگ بنفشه ست بر اوراق شقايق (      ديده كه آن خط و عذارستدر حيرتم اي 
  )365شقايقست كه بشكفت يا گل رخسار(        چو ديد روي تو نرگس ز باغبان پرسيد

  )27يا رب اين غاليه ي طره ي حورالعين است      يا عبير نفسي قدسي جان پرورما (
  )120يا بحر عمان يا جوي خونست (         اين چشم گريان يا ابر نيسان              

  تشبيه و استخدام 
  )327هركه همسايه ي خورشيد بود همچو مسيح        غم بيماري و تشويش مماتش نبود (

استعاره مصرحه از يار و در ارتباط با حضرت مسيح (ع)،  خورشيد: دومعنايي است در ارتباط با عاشق، 
  رم قرار دارد و همسايه ي حضرت مسيح (ع) است.خورشيد (شمس) است كه در فلك چها

  )470همچو زلف تو پريشانم و درهم نروم    تا ندانند كه احوال مشوش دارم (   
  پريشاني و درهمي با حال عاشق به يك معناست و با زلف يار مفهوم ديگر دارد. 

  ) 518گارم به سرگردان (به منزلگاه جانم كش قلم بر اين و آنم كش      چو نقطه درميانم كش چو پر
  نتيجه 

نوآوري عماد در زمينه ي اشعار از جايگاه ويژه اي برخوردار است چنانكه وي توانسته است در غزل هاي 
خود به خوبي در جهت نوسازي اشعار به خصوص در تشبيه هاي تفضيل از آن مدد بگيرد، و تشبيهاتش را 

تضاد و... آميخته است  ،ايهام ، ايهام تناسب ، استخدام ، تناسب ،همراه با ديگر آرايه ها از قبيل تجاهل العارف
و اين صنايع گاه آنقدر به نيكويي در كنار هم جاي گرفته اند كه خواننده  ابتدا، متوجه آن ها نمي شود و گويا 

و  شاعر اصال قصد تشبيه نداشته است و بعد از انديشه و تفكر ، به ذهنش خطورمي كند و از آن لذت برده
موجب شگفتي و التذاذ روحي او مي شود . شعر عماد يكي از هنري ترين ، تصويري ترين اشعار تا زمان 

غزل بررسي شده درمقاله  150زندگي اوست. بسامد تشبيه و انواع آن درشعر او بسيار باالست به طوري كه 
 به خوبي آن را اثبات مي كند . 

  
  پي نوشت 
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و ابيات به كار رفته  درمقاله ، بيانگرشماره ي غزل در ديوان عماد منظور از عدد سمت چپ واژه ها  )1(

 كرماني (فقيه ) است .
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