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چکیده
در سبک شناسیِ اشعار و متون ،الزم است که سطوحِ زبانی ،ادبی و فکری مورد برر سی قرار
گیرد تا از این طریق بتوان جوهر و ماهیّت اصلی شعر و نثر را شناسایی کرد و در جهت ارتقای
لطافت روح و التذاذ ادبی از آن بهره برد .در این مقاله ،سبببک شببناسببیِ شببعر المعی گرگانی
درسطح ادبی مورد بررسی قرار گرفت تا از این طریق ،ویژگیهای ادبی مسلّط بر شعرِ این شاعر،
به سببوی
ان
بازبینی و تحلیل شببود .با توجّه به اینکه در دورال المعی ،شببعر فارسببی ان
پیچ ی گی و ظرافت های ادبی پیش میرود ،ولی هنوز ویژگی های ادبی دورال شببببادیواری و
واقعیّتگرایی حاکم اسببت ،پب بای شببعر المعی مت اّر از ویژگیهای دورال شببادمانی و واقع بینی
باش ب  .در ادامه برای نیل به این ه  ،ویژگیهای ادبی اشببعار او بررسببی میشببود .شببناسببایی
ویژگیهای ادبی شببعر المعی برای دسببتیابی به ویژگیهای ال بر اشببعار دورال انتقال از سبببک
یراسانی به سبک عراقی حائز اهمّیّت است .در این پژوهش ،به این پرسشها که ویژگیهای ادبی
شعر المعی بیشتر چه مواردی را بیان میکن و آیا شعر المعی از ویژگیهای ادبی حاکم بر سبک
یراسانی فاصله گرفته است؟ پاسخ داده میشود.
کلمات کلیدی :سبک شناسی ،سبک یراسانی ،سطح ادبی ،شعر المعی گرگانی.

 -1دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان ()Mohammad.golestani90@yahoo.com
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 /188سبک شناسی نظم و نثر فارسی /شماره پیاپی  /42زمستان 1397

 -1مقدّمه
المعی گرگانی از شبباعران سبب ال پن م و از گوین گان شببعر فارسببی اسببت که در دربار
سل وقیان به م ح میپردایت .از احوال او اطالع دقیقی ن اریم و آنچه در کتابها و تذکرهها،
آم ه است ،نادرست و مبهم میباش  .ولی مسلّم است که او شاعر دربار سل وقیان بودهاست.
وی در دربار سل وقیان ،عمی الملک کن ری و یواجه نظامالملک را که از وزیران سل وقی
بوده ان  ،م ح گفته است .بهترین منبع دربارال زن گی شاعر ،دیوانِ وی میباش که در آن به
پارهای از وقایع زن گی یود اشبباره کردهاسببت .وی در اوایل سبب ال پن م ه ری در بکرآباد1
گرگان به دنیا آم و در همان محیط نشببو و نما یافت( .تاریخ ادبیّاد در ایران ،صببفا: 2 ،
.)389-386
 -2پیشینۀ پژوهش

در زمینۀ سبک شناسی شعر المعی گرگانی تا جاییکه نویسن ه جست و کرده پژوهشی
صورد نگرفتها ست .با این حال سعی نفی سی ( )1352در دو مقاله تحت عنوان « المعی
گرگانی»  ،به زن گینامه ،مم وحان و معاصبببران المعی پردایته اسبببت .همچنین یلمه ها
( )1390در مقالۀ «ت ایر سرودههای عربی بر ا شعار المعی گرگانی» ،و ن اریان ( )1390در
مقالۀ «ت ایرپذیری اشببعار المعی از معلّقۀ امرلالقیب» ،به صببورد تطبیقی به بررسببی ت ایر
اشعار عربی بر اشعار المعی پردایتهان  .دادفر و سلمانی ( )1391نیز در مقالۀ «یرو از نُرم
تشبیه در شعر سبک یراسانی» ،تشبیه را در سبک یراسانی بررسی کردهان و چن مثال
هم از شعر المعی در مقالۀ یود ارائه کردهان .
 -3سبکشناسی شعر المعی گرگانی در سطح ادبی
در این سطح ،قالبهای شعری ،صنایع بیانی ،منابع الهام صور ییال (صنایع بیانی) و صنایع ب یع
معنوی در شعر المعی بررسی میشود.
 -1-3قالبهای شعری
عم ه ترین قال شببعری المعی ،قصببی ه اسببت .جز در چن مورد ،تمامی اشببعار شبباعر در قال
قصی ه سروده ش هاست .بلن ترین قصی ال دیوان المعی 57 ،بیت دارد با مطلع:
گل آگن ه به مرواری و مَه در بببالیه پنهان
ل است آن یا گبل حمرا،رخ است آن یا مَهِ تابان
2
(دیوان المعی گرگانی)626/78 :

« -1بکرآباد» نام نیمی از شهر گرگان و نام نیمۀ دیگرش شهرستان است( .لغتنامه ،دهخدا ،ج .)4919 :4
 -2عدد سمت راست ،بیانگر شمارۀ صفحه و عدد سمت چپ ،بیانگر شمارۀ بیت است.
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در میان قصای ی که دارای تغزّل میباشن  ،عالوه بر قصی ال  57بیتی وی ،به دو قصی ال  56بیتی،
دو ق صی ال  54بیتی ،دو ق صی ال  48بیتی و ق صای  36 ،37 ،42 ،47و 30بیتی میتوان ا شاره کرد.
تمام قصی ههایِ کامل او که در دیوانِ موجود آم هاست ،شریطه دارن  .بنابراین ،سایتار قصی ههای
م حی در چنین ق صی ههایی ،کامل ا ست .الزم به ذکر ا ست که عالوه بر ق صی ه ،قطعه ،م سمّط و
ترکی بن هم در اشعار باقیمان ه از شاعر دی ه میشود.
 -2-3صنایع بیانی
کزّازی در تعریف بیان میگوی  « :بیان دانشبببی اسبببت که در آن از چگونگی بازگفت و بازنمود
ان ی شهای به شیوههای گونهگون سخن میرود( ».زیبا شنا سی سخن پار سی( ،)1بیان ،کزّازی.)30 :
در شعر المعی گرگانی ،صنایع بیانی از قبیل تشبیه ،استعاره ،کنایه و م از بررسی میشود:
 -1-2-3تشبیه
فتوحی میگوی « :تشبیه ،مناسبترین روش برای مقصودی است که ذهن و نگرش سنّتی از شعر و
تصببویر شببعری میطلب  .تشبببیه بهترین ابزار برای بیان محاکاد و تقلی از طبیعت و حقیقتنمایی
است ( ».بال ت تصویر ،فتوحی.)89 :
انواع تشبیه به لحاظ سایتار معنوی در شعر المعی ب ینگونه است:
الف) م شبّه و م شبّهٌ به هردو ح سّی :این نوع ت شبیه ،در سبک یرا سانی رایج بوده ا ست.
ت شب یهاد ح سّی به ح سّی ساده میبا شن و قابلیّت بی شتری برای دریافت دارن  .فتوحی میگوی :
«ت شبیهاد ح سّی به ح سّی ،سادهترین نوع ت ربۀ ییال و بازتاب جهان مح سوس در ذهن شاعر
ا ست .در سطح ت شبیه ح سّی به ح سّی ،مؤلّف پو سته و الیۀ بیرونی امور را با هم مرتبط میبین ».
(سبکشناسی(نظریهها،رویکردها و روشها) ،فتوحی.)307 :
آی همببی چببو نبببالۀ چببنگ از چببنارها
تا بامبببب اد هر شبببب آوازِ عبببن لی
(همان)7/2 :
به کبببردارِ کمبببان و مبببزه چون تیبببر
بُتبببی معشبببوق دیبببب م ابببببروی ِ او
(همان)333/41 :
ب) مشبّه عقلی ،مشبّهبه حسّی :شمیسا در مورد این تشبیه میگوی « :تشبیه عقلی به حسّی،
رای ترین نوع ت شبیه ا ست ،زیرا رض از ت شبیه تقریر و تو ضیح حال م شبّه ا ست و اگر م شبّهبه
محسوس باش  ،مشبّه معقول به یوبی در ذهن م سّم و تبیین میشود( ».بیان ،شمیسا.)77 -78 :
با آتبببش نزدیکبی هرگببببز نبُببوَد نبببم را
نم ش به مثل باده ،بببم ش به مثل آتش
(همان)50/6 :
در این نوع تشبیه ،المعی هنرنمایی کرده است و کالم یود را با تشبیه ح سّی رونق بخشی ه و از
این طریق ،سعی در تبیین یواستهها و ذهنیّاد یود داشته است .المعی با توسّل به این نوع تشبیه،
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کالم یود را از حالت رکود بیرون آورده و بر مؤاّر بودنِ آن افزوده است و این نشانۀ هنرمن ی او در
تبیین وقایع بوده است.
ج) مشبّه حسّی ،مشبّهبه عقلی :شمیسا میگوی « :اینگونه تشبیهاد ،در قرن پن م در ادبیّاد
فارسی آ از میشود و نوعی نوآوری است( ».همان.)80 :
زان بببببارها بببه دُرُّ و ببه دیببببببا قِفبارها
چبون روضبببههای رضببوان آراسبببته شود
(همان)19/3 :
به گببوش ان ر ح یثِ او به شببیرینی چو در تن جبببان
به چشم ان ر ییالِ او به نیکویی چو در شببب مَبببه
(همان)635/79 :
د) مش ببّه عقلی ،مش ببّهبه عقلی :علویمق ّم و اشببر زاده در مورد بال ت این نوع تشبببیه
بین دو

میگوین  « :از جهت بال ی ،این نوع ت شبیه چن ان بال تی ن ارد ،زیرا دریافت وجوه ا شترا
امر معقول ،کاری دشوار است( ».معانی و بیان ،علویمق ّم و اشر زاده.)100 :
فرهنگ و جود ان ر جهبان ،همچون دو روحن این و آن
این را دل یبببواجبه مکبببان ،آن را کف یبواجه محل
(همان)498/63 :
است .این امر نشانۀ آن است که المعی از هن ار سبک
اینگونه تشبیه در شعر المعی بسیار ان
یرا سانی ،زیاد ع ول نکرده ا ست.به هر حال ،وجود این نوع ت شبیه در شعر المعی ،آ از تحوّلی را
ن شان می ه که در سبک شعر این دوره ،وارد ش ه ا ست و المعی هم در این تحوّل ،در ابت ای راه
است.
انواع تشبیه به لحاظ سایتار بیرونی (صوری) ،در شعر المعی ب ینگونه است:
 )1ت شبیه مف صّل « :به ت شبیهی که وجه شبه در آن ذکر ش ه با ش  ،ت شبیه مف صّل گوین ».
(بیان ،شمیسا.)70 :
یبببوب و آراسبببته ماننبب ال طبباووسی نر
شببباخِ گل بود به باغ ان ر هنگببامِ بببببهار
(همان)280/35 :
 )2ت شبیه مجمل « :به ت شبیهی که وجه شبه در آن ذکر ن ش ه با ش  ،ت شبیه م مل گوین ».
(همان).
تا بامببب اد سببویِ رَز آم یببزان ،یببزان

ش بر مثبببالِ دسبتِ بَریشَبمرَزان ،رَزان
(همان)736/91 :

 )3تشبیه مرسل(صریح)« :تشبیهی است که در آن اداد تشبیه ذکر شود( ».همان).
ولیکن مبببردِ بیدینار چبون بازی بُوَد بیپر

بمان ییببره بیپر باز چون وقتِ شببکار آی
(همان)226 /27 :
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سنگببین لی ببه یِفَّببت ،هببممثلِ ییزرانی
سیمینبَری به قببامت ،همببتایِ زادسببروی
(همان)1049/130:
الزم به ذکر ا ست که در ت شبیه مر سل ،که پرکاربردترین ت شبیه در شعر شاعر بوده ،حر ا ضافۀ
«چون» ،پرکاربردترین اداد تشبیه بوده است.
 )4ت شبیه مؤکّد(بالکنایه) :شمی سا در تعریف ت شبیه مؤکّ میگوی « :ممکن ا ست در ت شبیه،
اداد تشبببیه ذکر نشببود که در این صببورد به آن ،تشبببیه مؤ ّک یا تشبببیه بالکنایه یا تشبببیه
محذو االداد گفته میشود( ».همان).
هرگببز که دی آتببش کبببو فِعبلِ آب کرد
اشکِ من آتش است به رنبببگ و ،به فِبعبببل آب
(همان)121/15:
گفتنی است که تشبیه مؤکّ  ،کمکاربردترین تشبیه در شعر شاعر بوده است.
 )5ت شبیه بلیغ « :ت شبیهی که در آن نه وجه شبه ذکر شود و نه اداد ت شبیه ،ت شبیه بلیغ نام
دارد(».همان .)72 :تشببیه بلیغ «مخیّلترین تشببیه به شبمار میرود( » .از زبانشبناسبی به ادبیّاد،
ل ا ضافی (ا ضافۀ ت شبیهی) و یر
صفوی ،2 ،شعر .)130 :ت شبیه بلیغ در شعر المعی ،به دو شک ِ
اضافی به کار رفته است:
دولبت شکبببارِ توسببت ،هنببر زان شکبارها
گیتببی شکببارگببباهی پُر ازشکبببارهاست
(همان)41/5 :
عبیببرببببوی در او ،ریگ و آب ،نوش مبذاق
نسببیم ِ یاطر او گر رسبب به بحببببر ،شود
(همان)400/50:
او زیبایی تشبببیه بلیغ زمانی بوده اسببت که شبباعر دو تشبببیه بلیغِ اضببافی و یر اضببافی را با هم
درآمیخته است:
دو کببفِّ تو رُطَبب ِجبود و رزق را کاناز
اَیا جببواهر ِ فرهنگ را ضمببیرِ تو کببان
(همان)350/44 :
شبباعر به منظور پرهیز از اطناب و توجّه به ای از در کالم یویش از تشبببیه بلیغ بسببیار بهره برده
است .تشبیه بلیغِ یرِ اضافی نسبت به تشبیه بلیغِ اضافی ،ا راقآمیزتر بوده و بیشتر مورد توجّه وی
بوده است.
 )6تشبیه ملفوف :آن است که «چن مشبّه(ح اقل دوتا)ج اگانه ذکر شود و سپب مشبّهبههای
هر ک ام به ترتی  ،ج اگانه گفته شببود .پب اینگونه تشبببیه مبتنی بر صببنعت ب یعی لفّ و نشببر
است( ».بیان ،شمیسا.)131 :
رنببگِ ل ِ او مببی ،رخ و زلفبش ،گل و شمشاد
می با گببل و شمشاد موافق بُوَد و هسبببت
(همان)99 /12:
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گل مسببت ش ه بی می و نرگببب ش ه مخمور
چشم و رخِ تو نرگببب ِباز است و گلِسببرخ
(همان)304/38 :
الزم به به ذکر است که شاعر در تشبیه ملفو  ،فقط به مضمون عشق پردایته است.
 )7ت شبیه مفروق« :عبارد ازآن ا ست که شاعر چن ت شبیه بیاورد که هر م شبّهبه همراه و در
کنار مشبّه یود باش ( ».معانی و بیان ،علویمق ّم و اشر زاده.)106 :
پالیبببز ز ببببویِ او چببببون یبببانۀ عطبار
بببببازار ز رنبببگِ او چببون کببلبببۀ بببزّاز
(همان)271/33 :
 )8تشبیه تسویه :آن است که «برای چن مشبّه یک مشبّهبه بیاورن ؛ یعنی ،آن چن مشبّه را
به لحاظ حکمی(وجه شبه) یکسان و مساوی در نظر گیرن ( ».بیان ،شمیسا.)132 :
چون بزمگهِ یببواجه عمببی است کُه و دشت
مببببباده یکبببی جَببب ر به کببردار ِ بَبب ر

ببا یبببرّمیِ جنّبببت و بببا نیکببوییِ گنگ
(همان)429/54 :
پبببایبش و گبببردَنْبش به سبان ِهببالل
(همان)452/57 :

 )9ت شبیه جمع « :عکب ت شبیه ت سویه ا ست؛ یعنی ،برای یک م شبّه ،چن م شبّهبه میآورن ».
(همان).
نهبار و لیبببل را مانَ نبشته آن یط کببا ذ

همان زان نفع و ضرّ آی کز آن لیل و نهار آی
(همان)220/27 :
لبببی شببیرین به گبونه چببون می و شبیر
رُیی رنگین به یبوبی چببون گببلِ سببی
(همان)334/41 :
یکی از ویژگیهای سبک یراسانی ،تمایل به تشبیههای تفصیلی است و تشبیه جمع که در آن برای
یک مشبّه ،چن مشبّهبه میآورن  ،گونهای از تشبیه تفصیلی میتوان باش که موردِ توجّه المعی در
شعرهایش بوده است.
 )10ت شبیه معکوس یا مقلوب :تشبببیه معکوس یا مقلوب بر دو نوع اسببت :نوع اوّل آن اسببت

که«نخ ست م شبّهی را به م شبّهبهی ت شبیه کنن و سپب جای م شبّهبه و م شبّه را عوض کنن ؛
یعنی ،مشبّهبه را در حکم مشبّه و مشبّه را در حکم مشبّهبه گیرن ( ».همان.)133 :
نسیم ِگببل به یصمان بر ،کن همچون سَمِ قاتل
سَمِ قاتل به یاران بر ،کن همچون نسببیم ِگبببل
(همان)534 /67 :
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نوعِ دومِ تشبیه معکوس آن است که «گاهی به جهت مبالغه یا به سب تناسی ،مشبّهبه بر مشبّه
مانن می شود ،بالنتی ه در ت شبیه مقلوب یا معکوس م شبّه را م شبّهبه قرار می هن  ،به ادّعای اینکه
وجه شبه در آن نیرومن تر است( ».معانی و بیان ،ت لیل.)55-56 :
کَببباَنَّ حُمْببببببرَال اوراقببها دَم مِهببراق
رخ ِ شقایق چون روی ِ نیکوان گَبببهِ شبرم
(همان)385/49 :
المعی با استفاده از نوع دومِ تشبیه معکوس ،که نوعی نوآوری است ،تصاویر ذهنی یلق کرده و بر
مبالغۀ تشبیههای یویش افزوده است.
 )11ت شبیه م ضمر :کزّازی میگوی  « :ت شبیه نهان آن ا ست که سخنور به را ستی ت شبیهی را در
سخن یود آورده با ش  ،امّا سایت ت شبیه ،آ شکارا در سخن به کار گرفته ن ش ه با ش ؛ آنچنانکه
گویی یواست او تشبیه نبوده است( ».زیباشناسی سخن پارسی( ،)1بیان ،کزّازی.)76 :
سبوزن همببی گبببوی مُعَببنبَر به دو م مَر
مشکین سبر زلفیببنِ تو هر گببه که بپیچن
(همان)293 /36 :
در این نمونه ب ه صورد م ضمر ،زلفهای مع شوق به دو م مر ،و پیچش سرِ زلفِ وی به گوی مُعَنبَر
مانن ش ه است.
 )12تشبیه مشروط :آن است که« شباهت بین مشبّه و مشبّهبه ،در گرو شرطی است که آن را
ذکر میکنن ( ».بیان ،شمیسا.)137 :
قلم در دست او ماهیست ان ر بحببر پن اری

اگر زرّیببن بُوَد مباهی و باش بحببر دُرافشان
(همان)675 /84:
شاعر از تشبیه مشروط فقط یک بار و آن هم در م ح بهره برده است.

 )13تشبیه تفضیل :آن است که « مشبّه را به چیزی تشبیه کنن و سپب از گفتۀ یود ع ول
کرده ،مشبببّه را بر مشبببّهبه ترجیح نهن ( ».همان) .این تعریف جامع و مانع نیسببت ،زیرا در شببعر
المعی ،تشبیههای تفضیلی معموالً این سایتار را ن ارن  ،بلکه از مفهومشان ،تفضیل دریافت میشود:
تیبببر با مژگانْش کُنْ و سبرو با ق ّش قصیر
ماه با رویش سیاه و مُشبببک با زلفش سفبی
(همان)321/40:
1
چببببراغ با دو رخِ او به روشببنی دَریببوش
نبببی بببا دو لبب ِ او به رنببگ بود ی ببل
(همان)358/45 :
المعی با اسببتفاده از این نوع تشبببیه ،که نوعی هن ارگریزی و آشببناییزدایی محسببوب میشببود،
توان سته ا ست ت شبیههای رنگبایته و کهنه را نو سازد .در شعر وی ،ت شبیههای تف ضیلی معموالً با
تشبیه مضمر همراه بوده است.
 -1دَریوش :درویش ،بینوا.
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 )14ت شبیه مرکّب :آن ا ست که هر دو طر ت شبیه یا یکی ازآنها«،یک هی د ترکیبی ا ست».
(همان .) 89 :در واقع ،آمیخته از چن چیز ا ست .ت شبیه مرکّ در شعر المعی ،به دو شکلِ مفرد به
مرکّ و مرکّ به مرکّ به کار رفته است:
دود آن ،گبببونۀ آن زلبفِ گبببرهگیبر فَتبیل
عارضی دارد چون رُسته بر آتبببش گبلِ سرخ
(همان)550/69 :
در شبب ِ تیببره برافبببرویته زرّینقبن یل
زلفِ مشکین وی و حبببلقۀ رنگینْش چنانک
(همان)554/70:
مو ضوع ت شبیه های مرکّ شاعر ،م ح مم وح ،و صف مع شوق و بی شتر و صف آ سمان ،ستارگان
و...بوده است.
 )15تشبیه حروفی :تشبیهی است که مشبّه یا مشبّهبه آن ،یکی ازحرو الفبا باش .
همه حرفی دگر هم زین نهاد و زین عیارآی
الفها نیزه و نونها کمببان و میمببها دَرقببببه
(همان)218 /27 :
بببباالش ،قببوام ِالبببف و زلبف ،یبببم ِدال
دردم همبببه زان تُر ِپریچهبببره کبه دارد
(همان)449/56 :
وجود انواع ت شبیه در شعر المعی ،به رو شنی این م س له را برای ما آ شکار میکن که این ترفن
کالمی ،وسیلۀ قابل و شایستهای بوده است که شاعر برای رسی ن به اه ا یود ،به آن تمایل نشان
داده است .و از میانِ شیوههای بیانی ،بیشتر به این شیوه توجّه داشته است .محور بیشتر تشبیههای
ن ع شق ،تو صیف و م ح بوده ا ست .توجّه شاعر به امور و نوع ح سّی
وی ،متنا س با سه م ضمو ِ
تشبببیه ،هالهای از کلماد حسببّی را در شببعر وی ای اد کرده اسببت .البتّه شبباعر نیمنگاهی نیز به
ت شبیههای عقلی دا شته ا ست که از نظر سبک شنا سی یرو از نُرم و یا ع ول از هن ار مح سوب
میشود .با این همه ،امور حسّی بر امور عقلی در شعر او لبه دارن .
 -2-2-3استعاره
انواع استعاره در شعر المعی ب ینگونه است:
ل م صرّحۀ م رّده ،م صرّحۀ
الف) ا ستعارۀ م صرّحه :ا ستعارال م صرّحه در شع ِر المعی ،به سه شک ِ
مرشّحه و مصرّحۀ مطلقه به کار رفته است:
بفریفتببی از دور دلبببم را بببه دو عَبهَببببر

بسبتی ببه دو زن بببیر و سپردی به دو کافر
(همان)292/36 :
«عَبهَر» و «کافر» استعارال مصرّحه از چشم ،و «زن یر» استعارال مصرّحه از زلف است.
بیفت شبنبلی از بار و آذرگببون ببه ببار آی
برآرد سر گل از گلبزار و زن ان بشکببن الله
(همان)179/22 :

بررسی سبک ادبی اشعار المعی گرگانی 195/

«زن ان» استعارۀ مصرّحۀ م رّده از نچه است و گل ،گلزار ،شنبلی و آذرگون (= گل همیشه بهار)
از مالئماد نچه (مشبّه) است.
گببه میببم را بخست کبرانه همی به سبین
گببه الم را گسببست همببی از بَببر ِ البببف
(همان)886/110 :
«الم» ا ستعارال م صرّحۀ مر شّحه از زلفِ برگ شته« ،الف» ا ستعارال م صرّحۀ مر شّحه از قامت «،میم»
استعارال مصرّحۀ مر شّحه از ل و « سین» استعارال مصرّحۀ مر شّحه از دن ان است و الم ،الف ،میم و
سین (مشبّهبهها) هر یک برای دیگری مالئم محسوب میشود.
ببببه دال ان رون بببببود روشببببن هبباللی
ببه میببببم ان رون بود سی ن بببمِ تاببببان
(همان)1038 /128 :
«میم» استعارال مصرّحۀ مر شّحه از ل و «دال» استعارال مصرّحۀ مر شّحه از زلف ا ست و میم و دال
(م شبّهبهها) هر یک برای دیگری مالئم مح سوب می شود «.ن م تابان» ا ستعارال م صرّحۀ مر شّحه از
دن ان و «روشببنهالل» اسببتعارال مصببرّحۀ مرشببّحه از ریسببار اسببت و ن م تابان و روشببنهالل
(مشبّهبهها) هر یک برای دیگری مالئم محسوب میشود.
ا ستفادال شاعر از حرو الفبا در ت شبیه حروفی و ا ستعارال م صرّحۀ مر شّحه ،ن شان از هنرمن ی و
توانمن ی وی برای بیان مفاهیم ای اد ش ب ه در ذهن او دارد که به هر نوع وسببیله و امکانی دسببت
مییازد تا نظر یود را به یوانن ه القا کن .
دلِ مببببن سنبل تو بُرد به دستان و به کین
دلِ من نرگب ِتو بُرد به افسون و به سحببببر
(همان)940/116 :
ی چشم (مشبّه) ،و
«نرگب» استعارال مصرّحۀ مطلقه از چشم است و افسون و سحر از مالئماد هنر ِ
سنبل از مالئماد نرگب (مشبّهبه) است « .سنبل» استعارال مصرّحۀ مطلقه از زلف است و دستان و
کین از مالئماد هنریِ زلف (مشبّه) ،و نرگب از مالئماد سنبل (مشبّهبه) است.
ک ا ضافه و
ل ا ضافۀ ا ستعاری ،ف ّ
ب) ا ستعارۀ مکنیّه :ا ستعارال مکنیّه در شعر المعی ،به سه شک ِ
اسنادی به کار رفته است:
به چشبببمِ دهبببر ،روزِ بارِ او روزِ شمبار آی
به وهمِ چرخ ،عالیقصرِ او یرّم بهشبببت آی
(همان)216/26 :
زره پوشبببی ه زیباتر که باش مببرد در جوالن
کن بر گبببل همی جوالن زره پوشببی ه زلببفِ وی
(همان)627/78 :
سبببتم را بیخ برکن ی ،شکسبتی فتنه را ارکان
بَ ی ز آفاق بفکن ی ،در او نیکبببی پراگببن ی
(همان)723 /89 :
الزم به ذکر اسببت که پرکاربردترین اسببتعارال مکنیّه در شببعر المعی ،اسببتعارال مکنیّۀ اسببنادی و
کمکاربردترین استعارال مکنیّه ،به صورد فکّ اضافه بوده است.
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ج) ا ستعارۀ تبعیه « :ا ستعارال تبعیه در زبان فار سی ،ا ستعاره در فعل و صفت ا ست( ».بیان،
شمیسا.)196 :
چون بخن د تیغِ او ،بر دِرْع و بر جوشن گِری
چون بگری رَطلِ او ،بر گوهر و دینبببار ین
(همان)979/121 :
«گری ستن» ا ستعاره از ریختن و سرازیر ش ن می از رَطل (=پیمانه) ا ست و «ین ی ن» ا ستعاره از
یونریزی است.
بع از ت شبیه ،دومین آرایۀ بیانی در شعرِ المعی ا ستعاره و انواع آن ا ست که شاعر از آن برای
د یود ا ستفاده کرده ا ست .مو ضو ِع بی شت ِر ا ستعارههای وی ،مانن ت شبیهها،
ت لّی دادن به ذهنیّا ِ
ف طبیعت و م ح بوده ا ست .ا ستعارههایِ به کار رفته در شعرِ
ن عشق ،توصی ِ
متنا س با سه مضمو ِ
وی ،از نوع استعارههای قری و آسانفهم بوده است و استعاره های بعی که هنرمن انه و ییالانگیز
و جامع در آنها دیریاب است ،در شعر وی کاربرد ن اشته است.
 -3-2-3کنایه
شمی سا میگوی « :کنایه ذکر مطلبی و دریافت مطلبی دیگر ا ست و این دریافت عم تاً از طریق
انتقال از الزم به ملزوم و یا برعکب صورد میگیرد( ».همان .)279-280 :کنایه به لحاظ مکنیٌّعنه
ل کنایه از موصو (اسم) ،کنایه از صفت و کنایه از فعل یا مص ر به کار
در شع ِر المعی ،به سه شک ِ
رفته است:
گشبببای ایببببزد بببر آسمبببببان ورا ارزاق
گَببببهِ سخباود بر هر که او گشببای دسبت
(همان)403/51 :
«دست گشادن» کنایه از بخشش و احسان کردن ( فعل ) است.
جَسبببته گبببه شکبببار یبب اون ِ پوسبتین
من همچو از دهبانِ یبب اون ِ صبببول بببان
(همان)894/111 :
«ی اون ِ پوستین» وصفی متشکّل از مضا و مُضا الیه است که کنایه از روباه (اسم) است.
هر زمبببان جفببتِ دگر جویی و یارِ نو گِری
فایته مهبری ،نبای در تو دل بسببتن که تو
(همان)973 /121 :
«فایته مهر» صفتی است که کنایه از بیوفا و بیمحبت (صفت) است.
الزم به ذکر ا ست که از میان انواع کنایه به لحاظ و ضوح و یفا ،فقط ایما در شعر شاعر کاربرد
دا شته ا ست« .ایما ،کنایهای ا ست که به محض شنی ه ش ن ،عقل سلیم آن را در مییاب ( ».همان:
.)286
چببببون جبببانور نمبببباز بَرَن ش نگبببارها
گببر در نگبببباریبببانه نگببباری مثببالِ او
(همان)24/3 :
« نماز بردن» کنایه از تعظیم کردن و س ه کردن است.
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وارثِ لبببالۀ سببیراب ش انگببببورِ سبببیاه

چون ش از الله روان و آمببب ش ایّبام به سر
(همان)286/35 :

«ایّام به سر آم ن» کنایه از مردن است.
گفتنی ا ست که کنایههای شاعر از نوع قری و آ سانفهم بوده ا ست و کنایه های بعی و دیریاب
در شعر وی کاربرد ن اشته است .کنایه های وی از نوع ایما و بیشتر در افعال بوده است.
 -4-2-3مجاز
نمونههای م از در شعر المعی:
بهبری گرفته از پیِ رامش قببب ح به دسببت

بریبببی کشببی ه از پیِ کیبببن ذوالفقبارها
(همان)12 /2 :
از واژال « ذوالفقار»  ،که ا سم یاص( شم شیر ح ضرد علی علیه ال سالم ) ا ست ،مطلق شم شیر اراده
ش ه است که م از به عالقۀ ذکر یاص و ارادال عام است.
برنِبهْ به کفببم ببباده ،برکبببش ز دلم م را
جبببز می نَبُوَد درمان مببر مبببردِ مُتَبیَّم را
(همان)49/6 :
از واژال «باده» ،جام باده اراده ش ه است که م از به عالقۀ ذکر حال و ارادال محل است.
تببا به یببونِ گباو کرد آهنگ ،شیرِ گاویوار
ابلهی کردن و یببباری ن سبر مر شبببیر را
(همان)262 /32 :
از واژال «یون» ،کشببتن اراده شب ه اسببت ،زیرا کشببتن معموالً با یونریزی همراه اسببت که م از به
عالقۀ الزم و ملزوم است.
سبببی و نارنببج ب یبببلِ سمبن و سیسنبر
شبنبلی آمببب و نرگببب بَ َلِ الله و گببل
(همان)283/35 :
از واژال «گل» ،گل سرخ اراده ش ه ا ست که در ادبیّاد ق یم کاربرد دا شته ا ست که م از به عالقۀ
ذکر عام و ارادال یاص است.
وهمش چنان آی همین ،کآم سلیمان را بَ َل
گردد زبون دیوِ لعین ،چون بین او را با نگین
(همان)496/62 :
از واژال «نگین» ،انگشتری اراده ش ه است که م از به عالقۀ ذکر جزء و ارادال کل است.
در سَمع گه شعبرِ رَجَز ،گاهی سریع و گه رَمَل
در کفِّ تو باد آبِ رَز ،بر تنْت اُکسببونی و یبببز
(همان)515 /65 :
از واژال «آبِ رَز» ،شراب اراده ش ه است که م از به عالقۀ ماکان1است.

 -1آن است که «چیزی را با توجّه به آنچه در گذشته بوده ،یاد کنیم( ».صور خیال در شعر فارسی ،شفیعی کدکنی:
.)105
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زببببانِ زال و سهببمِ سببام و دستِ رستم دستان
وفایِ ایر و فرهنگِ سلم و فبببرِّ افببری ون
(همان)664/83 :
از واژال «دست»  ،ق رد اراده ش ه است ،زیرا دست آلت و وسیلۀ ق رد است که م از به عالقۀ آلیّت
است.
سمورِ نرم پوش و یز ،به جایِ توزی و کَتّان
سویِ طارَم یرام از رَز ،بر آتش ریز عود و گز
(همان)696/86 :
از واژه های «سمور» و «یز» ،پوست سمور و یز اراده ش ه است که از آن پوستین و جامه میسازن
که م از به عالقۀ ذکر کل و ارادال جزء است.
عمبببر ناگبه در سرِ وصل و سرِ ه ران کنی
بستۀ ه ران و وصببلم روز و شبب ترسم که تو
(همان)1058/131 :
از واژال «سر» ،ان یشه و فکر اراده ش ه است که م از به عالقۀ ذکر محل و ارادال حال است.
گفتنی ا ست که کمکاربردترین صنعت بیانی در شعر شاعر ،م از بوده ا ست .در م ازهای وی،
ی آنچنانی دی ه نمی شود و بی شت ِر آنها از عنا صری ا ست که در زبان فار سیِ
معمو ًال تازگی و نوآور ِ
عصر او ،رایج و مت اول بوده است.
 -3-3منابع الهام صور خیال(صنایع بیانی) در شعر المعی
شاعر به منظور آفرینش ت صاویر شعری و نگارین و ییالانگیز سایتن کالم یویش ،از عوامل و
عنا صر مختلفی بهره برده ا ست که به گل و گیاه ،عنا صر فلکی ،عنا صر رزمی ،عنا صر و ا صطالحاد
دینی و اعتقادی ،ا شخاص و وقایع تاریخی ،جواهراد و سیم و زر ،پی شه ها و حرو میتوان ا شاره
کرد .نمونههایی از منابع الهام صور ییال(صنایع بیانی) در شعر المعی:
برگِ رَزان بببه شببباخ بر از چببن رنبگ شب
چببون آسببتینِ رنگببرزان ز آفببتِ یببزان
(همان)145/18 :
1
همببه حببرفی دگر هم زین نهباد و زین عیار آی
الفها نیبزه و نونبها کمببان و میبمها دَرقببه
(همان)218/27 :
زلفت به شبب ِ یلبب ا ،عبببارض به دوپیبکر
رویِ تو به مَبببه مببان و دن ان ببه ابببریّا
(همان)294/36 :
به کبببردارِ کمبببان و مببزه چببون تیببر
بُتبببی معشببببوق دیببب م اببببرویِ او
(همان)333/41 :

 - 1شاعر در این بیت با در آمیختن حروف و عناصر رزمی ،و برقرار کردن تناسب بین آنها ،تشبیهی بسیار زیبا
ساخته است که نشان از هنرنمایی وی دارد.
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چو نزدِ احمبب کَعبب و چو نزدِ بِشر اسحاق
برِ تببو ،المعبببی ،ای نامبببور وزیبببر آمبب
(همان )415/52
یبببلق مببر او را هَگَببرز نبین انب ر قببیام
باش چون عاب ان روز و شب ان ر س بببود
(همان)612/76 :
مببانن ال نگیبببن به میبببان ان رون زمببین
بود آسمان چو حببلقۀ انگشبتری به وصببف
(همان)872/108 :
زلفشان همچون بنفشه ،رویشان چون یاسمین
لعبببتانی لشببببکرِ تببو آورن از روم اسببیر
(همان)932/115 :
الزم به ذکر ا ست که از میان عوامل و عنا صر به کار گرفته ش ه در ت صاویر شعری ،گل و گیاه و
عنا صر فلکی بی شتر مورد توجّه شاعر بوده ا ست و وی این دو عن صر را بی شتر در م ضمون ع شق به
کار برده است.
 -4-3صنایع بدیع معنوی
شمی سا میگوی  « :ب یع معنوی ،بحث در شگردهایی ا ست که مو سیقی معنوی کالم را افزون
میکنن ( ».نگاهی تازه به ب یع ،شببمیسببا .)25 :انواع صببنایع ب یع معنوی در شببعر المعی ب ینگونه
است:
 -1-4-3مراعات نظیر
نَفیببرِ بلبل از تیمببارِ جفت و نالۀ صُببلصبُل

گببه از باالیِ سرو آی  ،گبه از شاخِ چنار آی
(همان)181/23 :

 -2-4-3تضاد
«در ا صطالح آن ا ست که کلمادِ ض ّ یک یگر بیاورن ( ».فنون بال ت و صناعاد ادبی ،همایی:
.)273
که پیببش ان ر مببر او را گاه کوه و گاه ار آی
سفر دشببوارتر باش فراوان از حَضببَر بر وی
(همان)224/27 :
گفتنی اسببت که مراعاد نظیرها و تضببادهای شبباعر ،زیاد هنرمن انه نبوده اسببت ،بلکه با توجّه به
ق دیگر ت ضاد ،از
سادگی و روانی سخنش ،از امور ساده و معمولی انتخاب ش ه ا ست .شاعر م صادی ِ
قبیلِ مقابله و پارادوکب را نیز در شعرِ یود به کار برده و با قرینه سازی و مقابل هم قرار دادن واژه
های متضبباد و همچنین با یلق تصبباویر و ترکیبهای متناقض ،بر ت ایر سببخنش بر مخاط افزوده
است:
هرگببز کبه دیبب آتببش کبو فِعبلِ آب کرد
اشک من آتبش است به رنگ و ،به فِعبببل آب
(همان)121/15 :
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جفا کردنْش بر هر کبببب ،به ت یبببیر و سکوبن باش

وفا کردَنْش با هر کب ،به عاجل باش و عاجل
(همان)531/67 :

 -3-4-3تلمیح
«اشاراتی است که به بخشی از دانستههای تاریخی ،اساطیری و فرهنگی و ادبیِ یوانن ه میشود».
(موسیقی شعر ،شفیعیک کنی.)310 :
رُسببت هم ز آتشِ سوزن ه گُبل از بهرِ یلیل
گر همی ز آتش ،گُبببل روی او را نه شگفت
(همان)551/69 :
اشاره به داستان حضرد ابراهیم (ع) و در آتش افکن ه ش ن وی توسط نمرود و گلستان ش ن آتش
بر وی دارد.
چو در تاریکی اسببکن ر بر آبِ چشببمۀ حیوان
یطِ او تیره و روشبببن در او الفباظ و معنیها
(همان)674 /84 :
ا شاره به دا ستان ا سکن ر و آب حیاد دارد و اینکه آب حیاد در درون تاریکی ا ست و ا سکن ر به
طل آن به ظلماد رفت.
شبباعر از تلمیح که سببب ای از در کالم میشببود ،برای مضببمونسببازی بهره برده اسببت .از میانِ
د به کار رفته در شع ِر شاعر ،ا شاراد وی به دا ستان پیامبران جلوه و برج ستگی بی شتری
تلمیحا ِ
داشته است.
 -4-4-3تضمین
«آن اسبببت که در اانای کالم ،پاره ای یا مصبببراعی یا بیتی یا چن بیت از دیگری به وام گیرن ».
(بال ت(معانی  ،بیان و ب یع) ،محم ی.)154 :
ز یببببلق شببباعر تو شعبببر قبباتِماالعماق
شنو که بِهْ نَبُوَد زو به گبببباهِ مب ح و صببله
(همان)418/52 :

قاتِماالعماق برگرفته از بیتی است ،از «روبۀبنالع ا :
وَ قَاتِبببمِاالَعمببببباقِ یَببباوِیالْمُخبْتَبرَقْبنْ

مُشْببببتَبِهِاالَعْبببببالمِ لَمَّببباعِالْخَبفَبببقْبنْ»
(شرح ابن عقیل ،ابن عقیل ،ال زءاالوّل)24 :

 -5-4-3اقتباس
«آن است که سخنور در ترکی کالم و ترتی سخن یود ،آیهای یا ح یثی یا مس لهای از فقه را
برسبیل تبرّ و تیمّن ایراد کن ( ».بال ت (معانی  ،بیان و ب یع) ،محم ی.)179 :
اَدِرْ عَلَببببینا ک سبببا عَببببلَیالسّمبباعِ دَهاق
ی بهببببار
بیبببار باد ه که آورد باد بببببو ِ
(همان)380/48 :
اقتباس از آیۀ شریفۀ قرآن  « :وَ کَ ساً دِهاقاً»( .سورال النَّبَ  ،78آیۀ .)34
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الزم به ذکر اسبببت که شببباعر با توجّه به فضبببای شببعرش از آیادِ قرآن نیز ،اقتباس کرده اسبببت.
اقتباسهای وی از آیادِ سورههای النَمل ،النَّبَ  ،ص ،الحاقّۀ ،القمر ،فرقان و اعرا بوده است.
 -6-4-3حُسن تعلیل
گه و بیگه همی گوی  ،ز من طاعت وز او فرمان
مَه ای ون زان همی پوی  ،که مهرِ او همی جوی
(همان)716/88 :
شاعر علّت پویی ن ماهِ آسمان را ،جُستن مهر و محبّت او (مم وح) دانسته است که علّتی ییالانگیز
است .شاعر از حُسن تعلیل که بیانگر روحیّۀ یلّاق و ییالانگیز او است ،در تغزّل قصای و نیز در م ح
مم وح استفاده کرده است.
 -7-4-3لفّ و نشر
1

ی ل کردی به تیبر و تیغ و رای و روی و دست و دل
هِزَبر و پیل و ماه و مِهر و ابر و نیل هر شش را
(همان)539//68 :
ف و ن شرها بی شتر در صنعت تق سیم و ت شبیه ملفو مورد
الزم به ذکر ا ست که در شع ِر المعی ،ل ّ
استفاده قرار گرفتهان .
 -8-4-3اغراق(مبالغه و غلوّ)
کوچک دهنی داری کببز یُبردی و از تنگی

در کبببام بفَرسببای م ببروح کبببن دَم را
(همان)52/7 :
باد ،از او مببان نشببان بر وی چو آهن در یمیر
نبباز ان امی که بر انب امِ او چببون بگبذرد
(همان)320/40:
تا حَشْبببببر نبینن عببببیاالنش شبببببببوّال
در یانۀ او سبببال سراسببر رمضبببان است
(همان)454/57 :
صببنعتِ ا راق (مبالغه و لوّ) که از پویایی ذهن شبباعر سببرچشببمه میگیرد ،در شببعرِ وی کاربرد
فراوانی داشته است و وی در م ایح و همچنین در توصیفاد از این آرایه بهره برده است.
 -9-4-3تجاهلالعارف
ل است آن یا گببلِ حمرا ،رخ است آن یا مَببهِ تاببان
بازنشناسی کبببز این هر دو ک امین است حببال

گبببل آگن ه به مببرواری و مَه در الیه پنهان
(همان)626/78:
در یَمیبنِ توسببت سا ببر ،یا تو ان ر سا ری
(همان)1008/125 :

 -1این بیت ،نمونه ای از صنعت ابداع است که در آن عالوه بر لفّ و نشر ،انواع جناس ،واجآرایی ،مراعات نظیر
و سیاقةاالعداد به کار رفته است.
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 -10-4-3ارسالالمثل
یادشببان آم کنون آن داسبتان کببآزاده زد

چون م لبِ او م لسی ،نه دی و نه بین کسی

«تا ن اری پن ببۀ شببیران ،سرِ شیران مخار»
(همان)263/32 :
1

گرچه از این دارد بسی ،چون جَزْع کی باش لَعَل
(همان)502/63 :

 -11-4-3ایهام
ایهام در شعرِ المعی ،به سه شکلِ ایهام تناس  ،ایهام تضاد و ایهام تبادر به کار رفته است:
لخببتی بتببایت یبواهم در کوهسار اس »
برداشت باز و گفببت« :زِ بهببرِ شکببارِ کبک
(همان)69 /9 :
«باز» به معنی دوباره است ،امّا در معنیِ پرن ال شکاری با کبک تناس دارد و ایهام تناس میسازد.
تیبببرِ او را ز قضببا گببوشبه و پیکبان ز قَ َر
تیغِ او را ز اَمَببل ظببباهر و باطببن ز اَجَبل
(همان)291/36 :
اَمَل به معنی آرزو ،عمل را هم به ذهن متبادر میکن که با ظاهر و باطن تناسبب دارد و ایهام تبادر
میسازد.
که باش صبببر ،در آ بباز زهر و نوش ،در پایان
کنم با وصبل و هبب ران صبببر چن انی که بتوانم
(همان)641/80:
« صبر» در م صراع اوّل به معنی شکیبایی ا ست ،امّا در معنی میوال تلخ با نوش ت ضاد دارد و ایهام
تضاد میسازد و همچنین با زهر تناس دارد و ایهام تناس میسازد.
انواع ایهام به ویژه ایهام تنا س  ،در شع ِر المعی کاربرد فراوانی دا شته ا ست و ن شان می ه که
شبباعر به روابطِ معن ایی در آفرینش معنیِ ت ایرگذار آگاه بوده اسببت و بیتهای هنری فراوانی آفری ه
است.
 -12-4-3ابداع
«در اصطالح آن است که چن ین صنعت ب یعی را یک ا بیاورن ( ».نق ب یع ،فشارکی.)132 :
یورده دَمِ عبذرا به دَم ،برده دلِ وامِق به دَل
گویی ک ا رفت آن صنم ،کو بود درعالَم عَلَم
(همان)476/60 :
شببباعر در این بیت ،جناس زای (عَلَم ،عالَم) ،جناس تام (دَم اول در مصبببراع دوم یون ،دَم دوم در
مصراع دوم نَفَب) ،جناس مُطَرَّ (دَر ،دَم ،دَل) ،جناس ناقص (دِل ،دَل) ،وا آرایی(صامتِ د) ،تلمیح
(دا ستان عا شقانۀ وا مِق و عَذرا را ت اعی میکن ) و همچنین صنایع بیانی ،از قبیلِ ا ستعاره ( صَنم
1
ی لَعْ ل ،ظاهراً به ضرورت شعری است( .پانوشت دیوان المعی گرگانی ،دبیرسیاقی).
 -لَعَل به جا ِ
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ا ستعارال م صرّحه از محبوب و یار) و کنایه (عَلَم بودن کنایه از معرو و م شهور بودن) را به کار برده
است.
بای دان ست که او هنرنمایی شاعر در صنعت اب اع بوده ا ست که چن ین صنعت ب یعی را در
ا بیادِ یویش به کار برده است .در ضمن این صنعت کاربرد بسیار فراوانی در شعر وی داشته است.
از دیگر صنایع ب یع معنوی که در شعرِ المعی کاربرد داشته است ،به ارصاد و تسهیم ،سؤال و
جواب ،تقسیم ،سیاقۀاالع اد ،تنسیقالصفاد ،التفاد ،استثنای منقطع ،حُسن طل و ...میتوان اشاره
کرد.
 -4نتیجهگیری
سبک شناسی شعر المعی گرگانی در سطح ادبی نشان می ه که قالبهای شعری او ،همان قالبهای
دورال پیشین و بیشتر در قال قصی ه میباش  .وی هرچن از صنایع بیانی و ب یع معنوی برای زیبایی
شعرش بهره برده است ،ولی اشعار و صنایع شعری او بیشتر به سادگی گرایش دارن  .از نظر سایتار
معنوی ،تشبیههای حسّی به حسّی که در سبک یراسانی برای توصیفاد به کار میرود ،در شعر المعی
هم به همان سادگی باقی مان ه است و نسبت به انواع دیگر تشبیه کاربرد بیشتری داشته است .بع
از تشبیه ،استعاره کنایه و م از هم در شعر او کاربرد داشته است .استعارهها ،کنایهها و م ازهای او
نیز ساده و معمولی و فاق هرگونه نوآوری بوده است .منابع الهام صورییال (صنایع بیانی) در شعر
المعی ،بیشتر همان گل و گیاه و عناصر فلکیِ به کار رفته در سبک یراسانی بوده است .انواع صنایع
ب یع معنوی نیز در شعر المعی کاربرد داشته است و از آن میان ،مراعاد نظیر و تضاد بیشتر مورد
توجّه او بوده است .با توجّه به توضیحاد ارائه ش ه ،بای گفت که المعی با آنکه تالشهای فراوانی در
زمینۀ کاربرد صنایع ادبی ان ام داده است ،ولی نتوانسته است از هن ارهای ادبی سبک یراسانی
فاصله بگیرد و در چارچوب سبک یراسانی باقی مان ه است.
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