دردها و شکوائیههای اجتماعی و فرهنگی در دیوان مصوّر قصاید و غزلیات عماد فقیه
کرمانی
چکیده
آثار ادبی به ویژه شع ِر شاعران ،بازتابی از اوضاع اجتماعی و فرهنگی عصر آنهاست .از آنجا که هنرمندان دیدهای تیزبین
و اندیشهای ژرف نگر دارند ،با دقّت بیشتری اوضاع جامعه را کنکاش کرده و نابسامانیهای آن را در اثر خود جلوهگر
میسازند .در ادب فارسی بیان این کمبودها ،نابسامانیها و نارضایتیها را «شکوائیه» نامیدهاند .این نوع شعر بهخصوص
در ادبی ات فارسی جایگاه قابل توجّهی دارد .عماد فقیه کرمانی از شاعران برجسته قرن هشتم هجری است که اشعار
زیبایی در قالب قصیده و غزل دارد .بررسی «شکوائیه» به عنوان یک مضمون در آثار وی میتواند نقش مهمی در
بازشناسی وضعیت اجتماعی این دوره داشته باشد .این پژوهش با روش توصیفی -تحلیلی و با تکیه بر دادههای
کتابخانهای انجام شده است .یافته های پژوهش حاکی از این است که در دیوان عماد فقیه کرمانی ،شاعر به طرز
هنرمندانه ،این شکوائیه ها را مطرح کرده و از اوضاع جامعۀ زمان خود ،انتقاد کرده است .با تأمّل در شکوائیههای عماد
فقیه می توان به این موضوع پی برد که اوضاع سیاسی حاکم بر عصر شاعر ،بیشترین عامل نارضایتی او بوده است .این
نارضایتی با مضامینی چون خوار بودن درویشان و نیازمندان ،احساس بیارزشی ،حقارت فضل و هنر ،انتقاد از ساختار
و کارگزاران سیاسی بازتاب یافته است.
اهداف پژوهش
.1آشنایی با جایگاه شکوائیههای اجتماعی و فرهنگی در شعر فارسی.
 .2بررسی بازتاب شکوائیههای اجتماعی و فرهنگی عماد فقیه کرمانی در دیوان او.
سؤاالت پژوهش
.1شکوائیههای اجتماعی و فرهنگی در محتوای شعر فارسی چه سهمی داشته است؟
 .2شکوائیههای اجتماعی و فرهنگی عماد فقیه کرمانی چه بازتابی در دیوان او داشته است؟
واژگان کلیدی :عماد فقیه کرمانی ،شکوائیههای اجتماعی و فرهنگی ،دیوان شعر.

.1مقدمه
عماد فقیه کرمانی(773-690ه.ق) ،از شاعران سبک عراقی است که مشهور به «عماد فقیه» و متخلّص به عماد است.
او از شاعران قرن هشتم هجری و معاصر با ابوسعید بهادرخان ایلخانی و ابوشجاع مظفری است .عماد کرمانی صاحب
دیوان ارزشمندی است که با توصیفات و کاربرد صورخیال اثر خود را تبدیل به یکی از زیباترین دیوانهای مصوّر فارسی
ساخته است .او مقارن با دوره ایلخانی(736-651ه.ق) زیسته است؛ دورهای که جامعه ایران هنوز درگیر خرابیهای
حمله مغول ،و ویرانی های اقتصادی ناشی از آن بود .با توجه به اینکه آثار ادبی تا حدی زیادی انعکاسی از احساسات
شاعر به وضعیت سیاسی و اجتماعی عصر خویش است ،بنابراین ضرورت بررسی شکوائیههای اجتماعی و فرهنگی عماد
فقیه کرمانی در دیوانش مطرح میگردد .مسئلهای که می تواند دیوان مصوّر کرمانی را به یکی از منابع معتبر تاریخی
در بازشناسی حیات فرهنگی و اجتماعی دوره ایلخانان مغول تبدیل سازد .دیوان او سرشار از تصویرسازی با واژهها و
مفاهیم است .او موفق شده خیالهای خود و تجارب حسی خود را نظام ببخشد و آنها را در قالب تصاویر هنری ارائه
دهد .این امر را با تکیه بر نیروی تخّیل انجام داده اشت .نیرویی فعّال که قادر است تصاویر منفعل را سازماندهی کند.
خیالها برای آنکه عینی و ملموس گردند ،در واژهها فشرده شده و نام تصویر به خود میگیرند .در اشعار عماد کرمانی
تصاویر شعری بسیار خاص بوده و جالب توجّه است.
درخصوص پیشینه پژوهش حاضر باید گفت تاکنون اثر مستقلی با این عنوان به رشته تحریر در نیامده است .با این
حال پژوهشهایی به بررسی ویژگیهای شعری کرمانی پرداختهاند .مقالهای با عنوان «صورخیال در دیوان عماد فقیه
کرمانی» توسط هادی عبدلی در سال  1394به رشته تحریر در آمده است .نویسنده در این پژوهش به بررسی چگونگی
آفرینش صورخیال در دیوان عماد فقیه کرمانی پرداخته است و بر آن است که تشبیهات در اشعار کرمانی انواع گوناگونی
دارد و کرمانی بیشتراز عوالم معقول به تصاویر عوالم محسوس پرداخته است .عماد فقیه برای توضیح و تبیین اندیشههای
خود بیشتر به استعاره توجه داشته و برای این منظور از استعاره مصرحه و مکنیه بهره جسته است(عبدالی.)2 :1394 ،
پژوهشی دیگر با عنوان «محبتنامه و مناظرههای خواجه عماد» توسط محمدحسین خسروان در سال  1379به رشته
تحریر در آمده است که مؤلف در این اثر به بررسی وجهی از اشعار عماد فقیه پرداخته است .عماد فقیه به اخالق
پسندیده در ایران معروف بود و آثارش نشان از آزاد نظری ،بلندپروازی او دارد .شهرت عماد سبب شده تا حافظ بارها
از شعر او تتبع نماید(خسروان .) 3 :1379 ،آثار یادشده هیچ یک به بررسی مضمون شکوائیه در دیوان شعر عماد فقیه
کرمانی نپرداخته اند لذا پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و از طریق مطالعات کتابخانهای به بررسی این
موضوع در دیوان مصور عماد فقیه کرمانی پرداخته است .در این پژوهش به بررسی شکوائیههای اجتماعی و فرهنگی

که در دیوان عماد فقیه کرمانی ،منعکس شده ،پرداخته شده است .عماد فقیه کرمانی ،با بیانی هنرمندانه ،از اوضاع
فرهنگی و اجتماعی حاکم بر روزگار خود گالیه کرده و اعتراض خود را نسبت به این گونه مسائل به گوش همگان
رسانده است.
نتیجهگیری
مضامین آثار ادبی ارتباط مستقیمی با وضعیت زندگی فرد خالق اثر و مسائلی دارد که با آن مواجه است .با توجه به
اینکه هیچ جامعهای خالی از خلل و بی نظمی نیست ،این امر سبب شده است تا مضمون شکوائیه تبدیل به یکی از
مضامین ثابت در شعر فارسی گردد .در این میان برخی از مقاطع تاریخ نابهنجاریهای اجتماعی و فرهنگی افزایش
یافته است .یکی از این مقاطع در تاریخ ایران دوره مغوالن و قرن بعد از آن بود .عماد فقیه کرمانی در چنین قرنی
می زیست و به همین هم دیوان او به اثری تبدیل شده که شکوائیههای بسیاری در آن به چشم میخورد .شکوائیهها،
ندای درون شاعر است و منشأ آنها فردی و یا اجتماعی است .نوع و میزان آنها بستگی به میزان حسّاسیت شاعران
در مقابل نامالیمات ،ناکامیها ،اوضاع اجتماعی که در آن زندگی میکنند و همچنین تأثیرپذیریشان از محیط اطراف
دارد .با توجه به شواهدی که در این مقاله ارائه گردید میتوان به این نتیجه دست یافت که عماد فقیه ،شکایتهای
فراوانی از اوضاع جامعۀ زمان خود سر داده است .شکوههائی که روزگار را بر او تلخ ساخته ،تنها به گالیههای او از
مرارتهای زندگی روزمره محدود نمیشود؛ بلکه او بنا به رسالت انساندوستی و عدالتگستری خویش هرگز
نمیتوانسته در مقابل بیعدالتیها ،نابرابریها و ستمی که بر مردم روا داشته میشده بیتفاوت باشد .شکوۀ عماد فقیه
از دهر ،بخت ،فلک و  ...در حقیقت شکوه از همین ظلم و ستمهاست .بدیهی است که این نوع شکوائیهها ،انعکاسی از
افکار عمومی است که شاعر با زبان خود به بیان آنان میپردازد .آنچه در جامعه روزگار عماد فقیه میگذرد با جامعه
ایده آل و آرمانی شاعر که مبتنی بر عدالت و مساوات است بسیار متفاوت است .از همین روست که شاعر را به شکوه
و شکایت وا میدارد .هر چند کسانی به دشمنی با او برخاستهاند و عماد گهگاه از آنان نیز گلهمند است .با توجه به
مسائل گفته شده میتوان چنین استنباط کرد که با بررسی شکوائیههای عماد فقیه ،میتوان به خوبی با شرایط
اجتماعی و فرهنگی حاکم بر عصر شاعر آشنا شد و همچنین از طریق تشریح شکوائیههای شاعر ،میتوان به درک
بهتری از اشعار او رسید.
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