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 چکیده
سی قرارگیرد شناسیِ اشعار و متون، الزم است که سطوحِ زبانی، ادبی و فکری مورد برر در سبک

لطافت  رتقایت اصلی شعر و نثر را شناسایی کرد و در جهت اا از این طریق بتوان جوهر و ماهیّت

ی درسطح ادبی عر المعِی گرگانک شناسیِ شبمقاله، س در این روح و التذاذ ادبی از آن بهره برد.

زبینی و اب ،ط بر شعر این شاعراز این طریق، ویژگیهای ادبی مسلّ مورد بررسی قرار گرفت تا

گی و دیچبه سوی پی   دکان دکی انالمعی، شعر فارس ةه به اینکه در دورود. با توجّتحلیل ش

کم حا تگراییواری و واقعیّخشاد ةادبی دوری هابی پیش میرود، ولی هنوز ویژگیهای ادظرافت

دامه برای . در ادشادمانی و واقع بینی باش ةاز ویژگیهای دور متأثرعر المعی ش دبایس ت، پاس

معی عر الود. شناسایی ویژگیهای ادبی ش، ویژگیهای ادبی اشعار او بررسی میشهدفنیل به این 

اقی حائز راسانی به سبک عرخانتقال از سبک  ةبر اشعار دور بالغ تیابی به ویژگیهایبرای دس

ه مواردی ت است. در این پژوهش، به این پرسشها که ویژگیهای ادبی شعر المعی بیشتر چاهمّیّ

فته است؟ راسانی فاصله گرخ و آیا شعر المعی از ویژگیهای ادبی حاکم بر سبک درا بیان میکن

  پاسخ داده میشود.

 .انی، سطح ادبی، شعر المعی گرگانیراسخسبک شناسی، سبک  کلمات کلیدی:

                                                        
 (yahoo.com90Mohammad.golestani@)دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان  - 1
 (a.hasanzadeh@semnan.ac.ir)سمناندانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه  - 2
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 ه مقدّم -1
وقیان جسل ت که در دربارگان شعر فارسی اسدم و از گوینجپن دةالمعی گرگانی از شاعران س

ه است، دآم بها و تذکره هااریم و آنچه در کتادت. از احوال او اطالع دقیقی نخح میپردادبه م
ی در دربار و .استوقیان بودهجاست که او شاعر دربار سل مسلّم . ولیدنادرست و مبهم میباش

ح د، مدبوده ان وقیجه نظام الملک را که از وزیران سلواجخری و دالملک کن دوقیان، عمیجسل
ای از وقایع که در آن به پاره دگی شاعر، دیوانِ وی میباشدزن ةگفته است. بهترین منبع دربار

و در   دگرگان به دنیا آم1ری در بکرآبادجم هجپندة وی در اوایل ساست. اره کردهود اشخگی دزن
 (386-389 ،2:در ایران، صفا تتاریخ ادبیّا)و و نما یافت. همان محیط نش

  پیشینۀ پژوهش  -2
 و کرده پژوهشیجه جستندسکه نوی در زمینۀ سبک شناسی شعر المعی گرگانی تا جایی

، «گرگانی المعی» در دو مقاله تحت عنوان  (1352)سینفی دنگرفته است. با این حال سعی تصور
 »در مقالۀ  (1390)هات. همچنین یلمهته اسخوحان و معاصران المعی پردادگینامه، ممدبه زن

یرپذیری اشعار أثت»در مقالۀ  (1390)اریانج، و ن«یر سروده های عربی بر اشعار المعی گرگانیأثت
اشعار عربی بر اشعار المعی  یرأثتطبیقی به بررسی ت ت، به صور«سلقیو ا قۀ امرالمعی از معلّ

، «راسانیخرم تشبیه در شعر سبک از نُ  جروخ»نیز در مقالۀ  (1391). دادفر و سلمانیدانتهخپردا
ود ارائه خم از شعر المعی در مقالۀ ه مثال  دو چن دانراسانی بررسی کردهختشبیه را در سبک 

  . دانکرده

 شناسی شعر المعی گرگانی در سطح ادبی  سبک -3
و صنایع  (صنایع بیانی)ال خیصنایع بیانی، منابع الهام صور  در این سطح، قالبهای شعری،

 یع معنوی در شعر المعی بررسی میشود. دب

  قالبهای شعری -3-1
  بلاعر در قاش عارمورد، تمامی اش دت. جز در چنه اسدقصی ،شعری المعی بترین قالهدعم
  بیت دارد با مطلع: 57،دیوان المعی دةترین قصیدبلن .استهده سروده شدقصی

      تابان   رخ است آن یا مَهِ ل حمرا،است آن یا گ بل
 الیه پنهان ــغ و مهَ در درواریــه به مدنـل آگــگ

 2(78/626دیوان المعی گرگانی: )                                                                      

                                                        
 (4919: 4لغتنامه، دهخدا، ج )نام نیمی از شهر گرگان و نام نیمۀ دیگرش شهرستان است. « بکرآباد» - 1
 عدد سمت راست، بیانگر شمارۀ صفحه و عدد سمت چپ، بیانگر شمارۀ بیت است.  - 2
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 56 دةبیتی وی، به دو قصی 57 دة، عالوه بر قصیدل میباشنی که دارای تغزّددر میان قصای
بیتی میتوان  30و 36، 37، 42، 47 دصایبیتی و ق 48 دةبیتی، دو قصی 54 دةدو قصی بیتی،

. بنابراین، دشریطه دارناست، هد کامل او که در دیوانِ موجود آمه هایِدتمام قصی شاره کرد.ا
ست. الزم به ذکر است که عالوه بر هایی، کامل ا هدحی در چنین قصیدهای مهدتار قصیخسا

 . ه میشودده از شاعر دیدهم در اشعار باقیمان دبن بترکی سمّطّ وه، قطعه، مدقصی

 صنایع بیانی  -3-2
 چگونگی بازگفت و بازنمودت که در آن از بیان دانشی اس»: دبیان میگوی تعریفازی در کزّ

 (30ازی: ، بیان، کزّ(1)پارسی سخنزیباشناسی )« .گون سخن میرودههای گونای به شیوهیشهدان
  :از بررسی میشودجه و م، استعاره، کنایتشبیهدر شعر المعی گرگانی، صنایع بیانی از قبیل 

 تشبیه  -3-2-1
است که ذهن و نگرش سنّتی از رای مقصودی تشبیه، مناسبترین روش ب»: دفتوحی میگوی

-از طبیعت و حقیقتد و تقلی تیه بهترین ابزار برای بیان محاکاب. تشدویر شعری میطلبشعر و تص

  (89ت تصویر، فتوحی: غبال)« نمایی است.
 ینگونه است: دتار معنوی در شعر المعی بخلحاظ ساانواع تشبیه به 

 ست.سانی رایج بوده اراخشبیه، در سبک این نوع ت سّیّ:مشبّه و مشبّهٌ به هردو ح (الف
: د. فتوحی میگویدو قابلّیّت بیشتری برای دریافت دارن دشنحسّی به حسّی ساده میبا تتشبیها

یال و بازتاب جهان محسوس در ذهن خربۀ جترین نوع تسادهحسّی به حسّی،  تتشبیها»
بیرونی امور را با هم مرتبط ، مؤّلّف پو سته و الیۀ شاعراست. در سطح تشبیه حسّی به حسّی

 . (307، فتوحی: (ها،رویکردها و روشهانظریه)سبکشناسی) «.دمیبین

 نارهاچ از   نگچ الۀ ــن و چ همی   دآی            بلیدــآوازِ  عنب   ــاد  هر شدـــتا  بام
  (2/7همان: )

  رـتی  چون  زهمغ  و   انــکم ردارِ ک به              روی ِ اوـــبا  مدــوق  دیـــی  معشــتبُ
  (41/333همان: )

 ،حسّیتشبیه عقلی به » :دشمیسا در مورد این تشبیه میگوی :حسّیبه ه، مشبّعقلی مشبّه (ب
به  هبّه است و اگر مشّبض از تشبیه تقریر و توضیح حال مشرغست، زیرا ترین نوع تشبیه اجرای

    (77 -78: شمیسابیان، )« م و تبیین میشود.سّجوبی در ذهن مخمعقول به  مشبّه، دمحسوس باش
 را  م ن  دوَنبُ ز ـرگـه  یکینزد ش ــآت با              به مثل آتش دشم غ به مثل باده ، دشنم 

 (6/50همان: )
 ه و ازدود را با تشبیه حسّی رونق بخشیخالمعی هنرنمایی کرده است و کالم در این نوع تشبیه، 

ل به این نوع ود داشته است. المعی با توسّخ تها و ذهنیّاواستهخاین طریق، سعی در تبیین 



 1397 زمستان /42 پیاپی شمارهسبک شناسی نظم و نثر فارسی/  /84

 

 

آن افزوده است و این نشانۀ ر بودنِ ثز حالت رکود بیرون آورده و بر مؤود را اخکالم  تشبیه،
 تبیین وقایع بوده است.  ی او دردهنرمن

م در ج، در قرن پنتاینگونه تشبیها»: دشمیسا میگویبه عقلی:  همشبّه حسّی، مشبّ (ج
 (80همان: )« از میشود و نوعی نوآوری است.غفارسی آت ادبیّا

 ارهاــقِف با دی  به و  دُرّ   به  ارهاــب  زان       شود      ه تــآراس  وانرض های هروض  ونچ
 (3/19همان: )

 ه  ب  مَــیالِ او به نیکویی چو در شخر دبه چشم ان
  انـدر تن ج چویثِ او به شیرینی دح ردوش انه گب

 (79/635همان: )
 هبیت این نوع تشغزاده در مورد بالفراش م ودمق علویبه عقلی:  همشبّه عقلی، مشبّ (د

بین  کارد، زیرا دریافت وجوه ا شترادتی نغان بالدشبیه چنی، این نوع تغاز جهت بال»: دمیگوین
  (100زاده:  فم و اشردمق بیان، علوی معانی و)« امر معقول، کاری دشوار است. دو

 این و آن  دندو روحان، همچون ر جهدان فرهنگ و جود
 ل ــواجه محــخف ـواجه مکان، آن را کــخرا دل این 

 (63/498همان: )
ار جامر نشانۀ آن است که المعی از هناست. این  دکونه تشبیه در شعر المعی بسیار اناینگ
از غبه هر حال، وجود این نوع تشبیه در شعر المعی، آ ست.نکرده اول دراسانی، زیاد عخ سبک

ه است و المعی هم در این تحوّل، دسبک شعر این دوره، وارد شکه در  دهدنشان می وّلی راتح
  .ای راه استددر ابت

 ینگونه است: د، در شعر المعی ب(صوری)تار بیرونی خانواع تشبیه به لحاظ سا
« د.صّلّ گوین، تشبیه مفده باشدبه تشبیهی که وجه شبه در آن ذکر ش» ل:تشبیه مفصّ (1

 . (70بیان، شمیسا: )
 نر   اووسیــط  دةمانن  تهـآراس و  وب خ        هار    ِ ب هنگام ر دان باغ   به بود  گل  شاخِ 

 (35/280همان: )
  (همان) «.دمل گوینجم، تشبیه داشه بدنش ذکرشبه در آن  وجهکه  تشبیهیبه » :مجمل شبیهت (2
  زانزان، رَرَمــتِ  بَریشَالِ  دسـبر  مث دش        زان    خزان، خ دـز آمبویِ رَــاد سدــتا بام

 (91/736همان: )
  (همان)« تشبیه ذکر شود. تتشبیهی است که در آن ادا» (:صریح)تشبیه مرسل (3

  دکار آیپر باز چون وقتِ شبیره یخ  دبمان    پر        د بیبازی بُوَ ونچدینار بی ردِـولیکن م
 (226 /27همان: )
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 یزرانی خ  مثلِ مه ،تفَّخِ  به  لیدنیسنگ      وی      رـس زاد تایِهم ،تـامسیمینبَری به ق

 (130/1049همان:)
 ضافۀا فشبیه در شعر شاعر بوده، حرربردترین تشبیه مرسل، که پرکاالزم به ذکر است که در ت

 تشبیه بوده است.  ت، پرکاربردترین ادا«چون»
 شبیه،ممکن است در ت»: دمیگوی دشبیه مؤکّشمیسا در تعریف ت :(بالکنایه)دتشبیه مؤکّ (4

 دوذمح یهیا تشبیه بالکنایه یا تشب دیه مؤّکّبه آن، تشب تتشبیه ذکر نشود که در این صور تادا
  (همان.)« گفته میشود. تاالدا

 کرد   آب  لِ فِع کو  آتش   دکه دی ز هرگ             آب لفِعو، به  رنگآتش است به  مناشکِ 
  (15/121همان:)

 کاربردترین تشبیه در شعر شاعر بوده است. ، کمدگفتنی است که تشبیه مؤکّ
 شبیه بلیغ نامشبیه، تتت آن نه وجه شبه ذکر شود و نه اداشبیهی که در ت» تشبیه بلیغ: (5
 ،تاز زبانشناسی به ادبیّا)« ود.مار میرلترین تشببیه به شمخیّ»یه بلیغ تشب (72همان: ) «دارد.

اضافی و  (اضافۀ تشبیهی)لِ اضافی شبیه بلیغ در شعر المعی، به دو شکت (130، شعر: 2 ،صفوی
  به کار رفته است: 

 ارهاشک زان  نر ـه توست،  شکارِ   دولت            ارهاستــشک  از پُر  اهی ـشکارگ گیتی 
         (5/41همان: )

 ذاقربوی در او، ریگ و آب، نوش مــر، شود             عبیبه بح  داو گر رس اطرــخیم ِ ـنس
 (50/400همان:)

 افی را با همراضیغ زیبایی تشبیه بلیغ زمانی بوده است که شاعر دو تشبیه بلیغِ اضافی و جاو
 درآمیخته استِ:  

 کانازرا  ود  و رزقرُطَب   ِج  فِّ  تودو  ک            انضمیرِ تو  کرا  نگ ـفرهر   ــواهجیا  اَ
  (44/350همان: )

یار بهره ویش از تشبیه بلیغ بسخاز در کالم جر به منظور پرهیز از اطناب و توجّه به ایاعش
و بیشتر مورد آمیزتر بوده اقرغفی نسبت به تشبیه بلیغِ اضافی، ااضایرِغ است. تشبیه بلیغِبرده
 ه وی بوده است. توجّ
-همشبّ سه ذکر شود و سپاگاندج( اقل دوتادح) همشبّ دچن» آن است کهتشبیه ملفوف:  (6

یعی لفّ و داینگونه تشبیه مبتنی بر صنعت ب سود. پاگانه گفته شد، جبام به ترتیدهای هر کبه
  (131بیان، شمیسا: )« است. رنش

   و شمشاد گلش، زلف ورخ ، یمِ او  بلگِ رن     اد موافق بُوَد و هست       ــمی با گل و شمش
 (99 /12همان:)
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 مخمور  هدش سنرگمی و ه بیدش تمس گل            رخـس گلِِباز است و  سنرگچشم و رخِ تو 

 (38/304همان: )
 الزم به به ذکر است که شاعر در تشبیه ملفو ، فقط به مضمون عشق پردایته است. 

به همراه و هتشبیه بیاورد که هر مشبّ دست که شاعر چنآن ا از تعبار»: تشبیه مفروق (7
  (106زاده: فم و اشردّمق معانی و بیان، علوی) «. دود باشخدر کنار مشبّه 

   ارــعط انۀ ــخ چون  او  بویِ  ز  ز ـپالی            ازبزّ لبۀ ــک ون ــچ او  گِ ــرن  ز  ازارـب
  (33/271همان: )

ه مشبّ د؛ یعنی، آن چندبه بیاورنهبرای چن  مشبّه یک مشبّ»آن است که  تشبیه تسویه: (8
  (132بیان، شمیسا: )« .دیکسان و مساوی در نظر گیرن (وجه شبه)به لحاظ حکمی را

 نگ  ــگ  وییِنیک با  و  ت ـجنّ رّمیِ خ با             دشتو  هکُاست  دعمی واجهخچون بزمگهِ 
  (54/429همان: )

 اللــان  ِهـردَنْش  به  ســش  و  گــپای      ر      دبَ  ردار ِ ــک   به   ردـجَ  یکی   اده ـم
 (57/452همان: )

 «.دآورنبه میمشّبّه دمشّبّه، چن تشبیه تسویه است؛ یعنی، برای یک سعک» تشبیه جمع: (9
  (همان)

    دنهار آی لیل وآن کز  دیآ ضرّ نفع وهمان زان              ذغط کاـخنبشته آن   دل را مانَنهار و لی
  (27/220همان: )

   یرونه چون می و شــیرین به گــلبی ش            بیس لِ گ  چون بوبی  به   رنگین  یخرُ
 (41/334همان: )

های تفصیلی است و تشبیه جمع که در آن راسانی، تمایل به تشبیهخیکی از ویژگیهای سبک 
ه که موردِ توجّ دباش دای از تشبیه تفصیلی میتوان، گونهدآورنبه میهمشبّ دیک مشبّه، چن برای

 شعرهایش بوده است.  المعی در
ت ت: نوع اوّل آن اساسبیه معکوس یا مقلوب بر دو نوع تش شبیه معکوس یا مقلوب:ت (10

 ؛دبه و مشبّه را عوض کننهجای مشبّ سو سپ دشبیه کننبهی تهنخست مشبّهی را به مشبّ» که
 (133همان: )« .دبه گیرنهبه را در حکم مشبّه و مشبّه را در حکم مشبّهیعنی، مشبّ

 قاتل   سَمِ همچون دکن، برصمان خ به لیم ِگنس            لهمچون نسیم ِگ دسَمِ قاتل به یاران بر، کن
 (534 /67همان: )

به بر هی، مشبّلتناس بگاهی به جهت مبالغه یا به سب»نوعِ دومِ تشبیه معکوس آن است که 
ای ع، به ادّدهندبه قرار میهه در تشبیه مقلوب یا معکوس مشبّه را مشبّجیتمیشود، بالن دمانن همشبّ

  (55-56لیل: جمعانی و بیان، ت)« تر است.داینکه وجهِ شبه در آن نیرومن
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 راقــمِه   دَم   راقها  او    ةرَـحُمْ  اَنَّ  کَ            رمـون روی  نیکوان گَهِ  شرخ  شقایق چ

 (49/385همان: )
ق کرده و لخه نوعی نوآوری است، تصاویر ذهنی المعی با استفاده از نوع دومِ تشبیه معکوس، ک

 ویش افزوده است. خهای بر مبالغۀ تشبیه
ی را در خنور به راستی تشبیهتشبیه نهان آن است که س»: دازی میگویکزّ تشبیه مضمر: (11

نچنانکه آ؛ ده با شدشبیه، آشکارا در سخن به کار گرفته نشت تخ، امّا سادود آورده باشخسخن 
  (76ازی: ، بیان، کزّ(1)زیباشناسی سخن پارسی)«  واست او تشبیه نبوده است.خگویی 

 مَرَ ـجه دو مبوی مُعَنبَر ــهمی گ  دسوزن            ده که بپیچنـنِ تو هر گمشکین سر زلفی
  (293 /36همان: )

ر وی مُعَنبَپیچش سرِ زلفِ وی به گمر، و جشوق به دو ممضمر، زلفهای مع تدر این نمونه به صور
 . ه استدش دمانن

ه شرطی است ک هبه، در گروهشباهت بین مشبّه و مشبّ»آن است که  تشبیه مشروط: (12
  (137بیان، شمیسا: )«  .دآن را ذکر میکنن

 رافشانبحر دُ  دشاهی و بااری             اگر زرّین بُوَد مدپن بحرر دقلم در دست او ماهیست ان
 (675 /84همان:)

 ح بهره برده است. ده مشروط فقط یک بار و آن هم در مشاعر از تشبی
ل ودود عخاز گفتۀ  سو سپ دکننه را به چیزی تشبیه مشبّ» که آن است :تفضیل تشبیه (13

عر المعی، را در ش، زینیستاین تعریف جامع و مانع  (همان)«  .دبه ترجیح نهنهرا بر مشبّ مشبّه، کرده
 فت میشود: ، بلکه از مفهومشان، تفضیل دریادارندتار را نخهای تفضیلی معموالً این ساتشبیه

 ش قصیر  دّا قو سرو ب در با مژگانْش کُنْتی            دیبا زلفش سف مُشکویش سیاه و ماه با ر
 (40/321همان:)

  1وشرینی دَــراغ با دو رخِ او به روشــچ    ل        ــخجگ بود ـاو به رن  بـــلبا دو   دینب
 (45/358همان: )

 ،یشودمزدایی محسوب  ناییارگریزی و آشجبا استفاده از این نوع تشبیه، که نوعی هن المعی
لی معموالً های تفضیته و کهنه را نو سازد. در شعر وی، تشبیهخباهای رنگتوانسته است تشبیه

 با تشبیه مضمر همراه بوده است. 

                                                        
 َدریوش: درویش، بینوا .  َ- 1
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 .ترکیبی است أتیک هی» آنها، شبیه یا یکی ازت فست که هر دو طرآن ا ب:تشبیه مرکّ (14
شکلِ در شعر المعی، به دو  بچیز است. تشبیه مرکّ ددر واقع، آمیخته از چن (89همان: ) « 

 به کار رفته است:  ببه مرکّ بو مرکّ بمرکّ مفرد به
 یل ـتفَ گیر رهگ زلفِ  آن  گونۀ  آن،   ددو             لِ سرخگرُسته بر آتش  دارد چونعارضی 

 (69/550همان: )
  یلندق نته زرّیخره برافروــتیب  ِــدر ش             لقۀ رنگینْش چنانکوی و ح مشکینزلفِ 

 (70/554همان:)
 است. بوده و... ستارگان آسمان، صفوبیشتر معشوق و  صف، ووحدممح دمشاعر،  بمرکّهای تشبیهموضوع 

 .  دالفبا باش فازحروبه آن، یکی هتشبیهی است که مشبّه یا مشبّتشبیه حروفی:  (15
   دآی زین عیار وزین نهاد  دگر هم رفیـح همه    ه        دَرق هاـمیمان و کم هاـنوننیزه و  هاــالف

 (218 /27همان: )
   ِدال م ــخ  ،زلف و   فال وام ِـق  ،االشه دارد             بهره کـِپریچ  کرـدردم همه زان تُ

 (56/449همان: )
 دکه این ترفن دله را برای ما آ شکار میکنأتشبیه در شعر المعی، به روشنی این مسوجود انواع 

ود، به آن تمایل خ فادن به اهدای بوده است که شاعر برای رسیکالمی، وسیلۀ قابل و شایسته
ه داشته است. محور بیشتر ی بیانی، بیشتر به این شیوه توجّهانشان داده است. و از میانِ شیوه

ست. توجّه شاعر به امور و ح بوده ادبا سه مضمونِ عشق، توصیف و م بسهای وی، متناتشبیه
نگاهی اعر نیماد کرده است. البتّه شجحسّی را در شعر وی ای تای از کلماه، هالهیبتش سّینوع ح

ار جول از هنداز نُرم و یا ع جروخسی های عقلی داشته است که از نظر سبک شناشبیهز به تنی
 .  دلبه دارنغمیشود. با این همه، امور حسّی بر امور عقلی در شعر او  سوبمح

 استعاره  -3-2-2
 ینگونه است: دانواع استعاره در شعر المعی ب

 ۀرّده، مصرّحجمصرّحه در شعرِ المعی، به سه شکلِ مصرّحۀ م ةاستعار حه:ستعارۀ مصرّا (الف
 حۀ مطلقه به کار رفته است: مرشّحه و مصرّ

  کافرو سپردی به دو  یرـجزنه دو بستی ب            ربهَــعَ  دو به  را  دلم  دور  از   بفریفتی
 (36/292همان: )

 حه از زلف است. مصرّ ةاستعار« یرجزن»مصرّحه از چشم، و  ةعاراست« کافر»و « رعَبهَ»
   دار آیاز بار و آذرگون به ب  دنبلیش  دبیفت     الله         دنبشک اندزنزار و از گل سر گلبرآرد 

 (22/179همان: )
گل همیشه =)و آذرگون  دنچه است و گل، گلزار، شنبلیغده از  رّجمصرّحۀ م ةاستعار« اندزن»

 . است (مشبّه)نچه غ تاز مالئما( بهار
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   ینـسرانه همی به را بخست ک یمــمه گ            فــالر ِ ــست همی از بَـرا گس المه ــگ
 (110/886همان: )

 «میم» حه از قامت،مصرّحۀ مرشّ ةاستعار« الف» ،مصرّحۀ مرشّحه از زلفِ برگشته ةاستعار« الم»
ان است و الم، الف، میم دحه از دنمصرّحۀ مرشّ ةاستعار« سین»و  بحه از لمصرّحۀ مرشّ ةاستعار

 هر یک برای دیگری مالئم محسوب میشود.  (هابههمشبّ)سین  و
   اللیــه ن ــروش ود ب رون دـان  دال به              بانتا  مِــجن  سی  بود رون دان  میم به 

 (1038 /128همان: )
حه از زلف است و میم و مصرّحۀ مرشّ ةاستعار« دال»و  بحه از لمصرّحۀ مرشّ ةاستعار« میم»

حۀ مرشّحّه مصرّ ةاستعار« م تابانجن»ئم محسوب میشود.هر یک برای دیگری مال (هابهمشبّه) دال
هالل  نم تابان و روشجسار است و نخحه از رمصرّحۀ مرشّ ةاستعار« هالل نروش»ان و ددن از
 . یک برای دیگری مالئم محسوب میشودهر  (هابههمشبّ)

ی درحۀ مرّشّحه، نشان از هنرمنمصّ ةالفبا در تشبیه حروفی و استعار فشاعر از حرو ةاستفاد
ت در ذهن او دارد که به هر نوع وسیله و امکانی دس هداد شجبیان مفاهیم ایی وی برای دتوانمن و

 .  ده القا کندواننخود را به خمییازد تا نظر 
 رد به دستان و به کین تو بُ سنبلن دلِ م             سحرِتِو بُرد به افسون و به  سنرگ مندلِ 

 (116/940همان: )
، (مشبّه)هنریِ چشم  تاست و افسون و سحر از مالئماچشم حۀ مطلقه از مصّر ةاستعار« سنرگ»
حۀ مطلقه از زلف است و مصرّ ةاستعار« سنبل »است.  (بههمشبّ) سنرگ تسنبل از مالئما و

 است.  (بههمشبّ)سنبل  تاز مالئما سو نرگ ،(مشبّه)هنریِ زلف  تکین از مالئما دستان و
کّ اضافه لِ اضافۀ استعاری، فمکنیّه در شعر المعی، به سه شک ةاستعار ه:استعارۀ مکنیّ (ب

 اسنادی به کار رفته است:  و
    دار آی، روزِ بارِ او روزِ شمرـمِ دهــچشبه              دآی تبهش رّمخقصرِ او  ، عالیوهمِ چرخبه 

  (26/216همان: )
 د در جوالن  رم دباش کهه زیباتر دزره پوشی            فِ ویه زلدپوشی زرهجوالن همی  بر گل دکن

 (8/627همان: )
   فتنه را ارکان تیشکس، یدبرکن را بیخ تمـس        ی     دپراگن نیکیدر او  ،یدز آفاق بفکن یدبَ

 (723 /89همان: )
 نادی ومکنیّۀ اس ةمکنیّه در شعر المعی، استعار ةالزم به ذکر است که پرکاربردترین استعار

 فکّ اضافه بوده است.  تمکنیّه، به صور ةکاربردترین استعارکم
بیان )« صفت است.ستعاره در فعل و تبعیه در زبان فارسی، ا ةاستعار» :استعارۀ تبعیه (ج

  (196،شمیسا: 
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    ریگِ نـجوش و بردِرْع  براو، تیغِ  ددبخنچون              دنخرَطلِ او، بر گوهر و دینار  دبگریچون 
  (121/979همان: )

استعاره « ندیدنخ»است و  (پیمانه)= ن می از رَطل دش استعاره از ریختن و سرازیر« گریستن»
 ونریزی است. خاز

 ست که شاعر از آن برایمین آرایۀ بیانی در شعرِ المعی استعاره و انواع آن اشبیه، دواز ت دبع
 ،هاتشبیه دهای وی، ماننستعارهبیشترِ ا ود استفاده کرده است. مو ضوعِخ تِلّی دادن به ذهنیّاجت

 هایِ به کار رفته در شعرِح بوده است. استعارهدبا سه مضموِنِ عشق، توصیفِ طبیعت و م بمتناس
-یالخانه و دکه هنرمن دهای بعیفهم بوده است و استعارهانو آس بهای قریوی، از نوع استعاره

 اشته است. دی کاربرد ندیریاب است، در شعر و انگیز و جامع در آنها
 کنایه  -3-2-3

 تاً از طریقدمست و این دریافت عذکر مطلبی و دریافت مطلبی دیگر اکنایه » :دسا میگویشمی
عنه کنایه به لحاظ مکنیٌّ (279-280همان: )« میگیرد. تصور ستقال از الزم به ملزوم و یا برعکان

ر به دکنایه از فعل یا مص، کنایه از صفت و (اسم) فلِ کنایه از موصودر شعرِ المعی، به سه شک
 است:    رفته کار

 ارزاق   ورا   انمــآس بر   زدــیا  دایــگش            تـدس  یداــشگبر هر که او  تگَهِ سخاو
 (51/403همان: )

 است.  (فعل)یه از بخشِش و احسان کردن کنا« دست گشادن»
   تینِ پوس داوندـخار ــه شکــته گــجَس        ان     جولــص  داوندــخانِ من همچو از ده

   (111/894همان: )
 . است (اسم)الیه است که کنایه از روباه فضاو مُ فل از مضامتشکّوصفی « پوستین داونخد»
 ری  تِ دگر جویی و یارِ نو گِـان جفهر زم      تو        تن کهـبسدر تو دل  دی، نبایرته مهِخفا

   (973 /121همان: )
 است .  (صفت)محبت وفا و بیصفتی است که کنایه از بی« ته مهرخفا»

 شاعر کاربرد شعرفا، فقط ایما در خن انواع کنایه  به لحاظ وضوح و ست که از میاا ذکرالزم به 
  (286همان: )« .دآن را در مییاب سلیم، عقل ندش هدشنی محض که بهای است ایما، کنایه»داشته است. 

 ارها ــنگ  ش دبَرَن   ازــنم  انور ج   چون        او       مثالِ   اری ــنگ   انهخنگار  در    گر
  (3/24همان: )

 . ه کردن استجدکنایه از تعظیم کردن و س« بردن نماز» 
 به سر امش ایّدآماز الله روان و  دیاه             چون شــس  ورِــانگ  دش یراب س اللۀ  وارثِ 

 (35/286همان: )
 کنایه از مردن است. « ندایّام به سر آم»
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و دیریاب  دهای بعیفهم بوده است و کنایهو آسان بهای شاعر از نوع قریایهگفتنی است که کن
 است.  های وی از نوع ایما و بیشتر در افعال بودهاشته است. کنایهددر شعر وی کاربرد ن

  مجاز -3-2-4
 از در شعر المعی: جهای منمونه

   ارهاـوالفقذ ن یک پیِ   از  هیدشک  یخبر         ت   ـح به دسدـبهری گرفته از پیِ رامش ق
  (12 /2همان: )

اراده  است، مطلق شمشیر (علی علیه السالم تشمشیر حضر) اصخ، که اسم «ذوالفقار» ةاز واژ
 . عام است ةاص و ارادخاز به عالقۀ ذکر جه است که مدش
 م را  غش ز دلم  ، برکادهـب م ــ به کفهْبرنِ        را     مَّـیَّردِ مُتَــان مر مــد درمزمی  نَبُوَـج

  (6/49همان: )
 ست.  امحل  ةاز به عالقۀ ذکر حال و ارادجه است که مدجام باده اراده ش ،«باده» ةاز واژ

 وار  خشیرِ گاوگ، د آهناو کرگ ونِـخا به ت       ر را     یـر مر شـس  دنداریخو   دابلهی کردن
  (262 /32همان: )

از به جه مونریزی همراه است کخه است، زیرا کشتن معموالً با د، کشتن اراده ش«ونخ» ةاز واژ
 عالقۀ الزم و ملزوم است. 

 ن و سیسنبر  ـمسیلِ دج بـارنــو ن  بیس            لــگلِ الله و دَبَ سـو نرگ  دآم  دنبلیش
   (35/283همان: )

از به عالقۀ جیم کاربرد داشته است که مدق ته است که در ادبیّاداراده شگل سرخ  ،«گل» ةاز واژ
 اص است. خ ةذکر عام و اراد

   لدَسلیمان را بَ دم، کآهمین دوهمش چنان آی             نگیناو را با  دگردد زبون دیوِ لعین، چون بین
 (62/496همان: )

 ل است.   ک ةاز به عالقۀ ذکر جزء و ارادجاست که مه د، انگشتری اراده ش«نگین» ةاز واژ
 ل  رَمَ و گه یعسررَجَز، گاهی  شعرِ گه عسَمدر              زخو  ت اُکُسونیتنْ بر، زآبِ رَتو باد  کفِّدر 

  (515 /65همان: )
 است.  1از به عالقۀ ماکانجاست که مه د، شراب اراده ش«آبِ رَز» ةاز واژ

 دستان رستم تِـدسو  ام سمِانِ زال وسهزب   ون         دریــو فرهنگِ سلم و فرِّ اف جوفایِ ایر
 (83/664همان: )

القۀ عاز به جاست که م ترده است، زیرا دست آلت و وسیلۀ قداراده ش ترد، ق«دست» ةاز واژ
 . ت استآلیّ

                                                        
 (105:کدکنیشفیعی فارسی، شعرخیال در صور)«آنچه در گذشته بوده، یاد کنیم. ّجه بهچیزی را با تو»آن است که  -1
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 ان  ، به جایِ توزی و کَتّزخنرم پوش و  سمورِ          عود و گز         آتش ریز بر ز، ام از رَرخیِ طارَم سو
  (86/696همان: )

امه ه است که از آن پوستین و جدز اراده شخ، پوست سمور و «زخ»و « سمور»های از واژه
 . جزء است ةاز به عالقۀ ذکر کل و ارادجکه م  دمیسازن
 ران کنی  جه سرِوصل و  سرِه در ــر ناگــعم      ران و وصلم روز و شب ترسم که تو       جبستۀ ه

    (131/1058همان: )
 ل است. حا ةاز به عالقۀ ذکر محل و ارادجه است که مدیشه و فکر اراده شد، ان«سر» ةاز واژ

 ،ای ویازهجاز بوده است. در مجدترین صنعت بیانی در شعر شاعر، مکاربرگفتنی است که کم
 سیِر زبان فارد آنها از عناصری است که رِبیشت شود وه نمیدیِ آنچنانی دیمعموالً تازگی و نوآور

 . اول بوده استدعصر او، رایج و مت

 در شعر المعی  (صنایع بیانی) نابع الهام صور خیالم -3-3
وامل ع ویش، ازختن کالم خانگیز سایالخصاویر شعری و نگارین و نش تشاعر به منظور آفری

 تو اصطالحا کی، عناصر رزمی، عناصرگیاه، عناصر فلو عناصر مختلفی بهره برده است که به گل و 
 شارهوان امیت فها و حروو سیم و زر، پیشه تدینی و اعتقادی، اشخاص و وقایع تاریخی، جواهرا

 در شعر المعی:   (صنایع بیانی) یالخهایی از منابع الهام صور کرد. نمونه
    درنگ ش  دنـز چااخ بر ــرَزان به شبرگِ          زان   خآفتِ   ز    رزانرنگ  تینِ آس   ونچ

 (18/145همان: )
    دعیار آی ینو زاد زین نه ر همدگ فیرح همه            1هها دَرقـان و میمــزه و نونها کمیالفها ن

  (27/218همان: )
   کردوپیبه  ارض ع  ا،دب ِ  یلش  به  زلفت            اریّـثه  ان بدــو دن  دانم هــمَرویِ تو به 

   (36/294همان: )
   رـیت  ونچ مزه غ   و  انکم  ردارِــک  به           رویِ  او  ــم   ابدــیوق  دـــی  معشــبُت

  (41/333همان: )
 شر اسحاقچو نزدِ بِ وکَعب  دچو نزدِ احم             دــر آمــیور وزــی، ای نامــو، المعـبرِ ت

 (52/415همان )
   امیــق  ردان  دیننب  رزهَگَ  را  مر او لق خ            ودجسر دروز و شب  ان اندعابچون  دباش

  (76/612همان: )
 

                                                        
شاعر در این بیت با در آمیختن حروف و عناصر رزمی، و برقرار کردن تناسب بین آنها، تشبیهی بسیار زیبا  - 1

 ساخته است که نشان از هنرنمایی وی دارد. 
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 ین  ــزم  روندان میان  به   ننگی  دةف             ماننـبه وص تریحلقۀ انگشبود آسمان چو 
   (108/872همان: )

   سمینیا چونیشان ور، بنفشه همچونزلفشان       یر      ــاز روم اس  دو آورنکرِ تـبتانی لشــلع
  (115/932همان: )

ه در تصاویر شعری، گل و گیاه دان عوامل و عناصر به کار گرفته شالزم به ذکر است که از می
شاعر بوده است و وی این دو عنصر را بیشتر در مضمون عشق  عناصر فلکی بیشتر مورد توجّه و

 کار برده است.  به

 صنایع بدیع معنوی  -3-4
 سیقی معنوی کالم را افزونکه مو ستیع معنوی، بحث در شگردهایی ادب»: دسا میگویشمی

 است:   ینگونهدبالمعی  شعریع معنوی در دانواع صنایع ب (25: اشمیس ،یعدنگاهی تازه به ب)« .دمیکنن

 مراعات نظیر  -3-4-1
    دآی چناره از شاخِ ، گدآی سروه از باالیِ گ             لصُلصُت و نالۀ ـارِ جفــاز تیم بلبلرِ ینَف

  (23/181همان: )
 تضاد   -3-4-2
 (273 ادبی، همایی: تت و صناعاغفنون بال)«.دبیاورن یگردیک دّض تِکلما کهدر اصطالح آن است »

    دار آیغگاه  وکوه او را گاه  رمر دپیش ان که      بر وی       ر َحَضَ فراوان از ددشوارتر باش سفر
   (27/224همان: )

 ه بهانه نبوده است، بلکه با توجّدنظیرها و تضادهای شاعر، زیاد هنرمن تکه مراعا تگفتنی اس
 قِ دیگر تضاد، ازه است. شاعر مصادیداز امور ساده و معمولی انتخاب ش سادگی و روانی سخنش،

قرینه سازی و مقابل هم قرار دادن  برده و باود به کار خرا نیز در شعرِ  سقبیلِ مقابله و پارادوک
 بخنش بر مخاطیر سأثلق تصاویر و ترکیبهای متناقض، بر تخهای متضاد و همچنین با واژه

 است: افزوده
   آب کرد  لِفِع  کو آتش   ددی که  فِعل آب             هرگز  به ،رنگ وآتش است به  مناشک 

  (15/121همان: )
 و عاجل دباش جلعا به، سکهروفا کردَنْش با             دن باشوسکو یرخأت به، سکبر هرجفا کردنْش 

 (67/531همان: )
 تلمیح  -3-4-3
ه دواننخریخی، اساطیری و فرهنگی و ادبیِ های تااشاراتی است که به بخشی از دانسته»

  (310کنی: دک شفیعی ،موسیقی شعر)« میشود.
 ل  یلخل از بهرِ ه گُدآتشِ سوزنت هم ز فت             رُسـشگی  او را نه ل روآتش، گُ گر همی ز

  (69/551همان: )
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ن دن وی توسط نمرود و گلستان شده شدو در آتش افکن (ع)ابراهیم  تاشاره به داستان حضر
 آتش بر وی دارد. 

 مۀ حیوان  بر آبِ چش ردکنسا یکیدر تار چواظ و معنیها             روشن در او الف ره وــتیاو  طِخ
  (674 /84همان: )

 ر بهددر درون تاریکی است و اسکن تدارد و اینکه آب حیا تر و آب حیادستان اسکناشاره به دا
 رفت.  تآن به ظلما  بطل

 تاز میانِ تلمیحا ت.اسبرده بهرهسازی مون، برای مضمیشوداز در کالم جای ببس کهاعر از تلمیح ش
 است. داشته شتریبی برجستگیو  جلوهداستان پیامبران  وی به تشاعر، اشارا شعرِدر  رفتهکار به

 تضمین  -3-4-4
 «.دبیت از دیگری به وام گیرن دراعی یا بیتی یا چنای یا مصنای کالم، پارهثات که در آن اس»

  (154ی: د، محم(یعدیان و بمعانی ، ب) تغبال)
   ماقــاالعماتِـقر ــاعر تو شعـلق شــخز        له     ــح و صدـشنو که بِهْ  نَبُوَد زو به گاهِ م

 ( 52/418همان: )
 :   جاجالع بن روبۀ»االعماق برگرفته از بیتی است، از مقاتِ
 « نْقْــالْخَفَ   اعِــلَمَّ  المِ ــاالَعْ   تَبِهِـمُشْ            نْـتَرَقْــخْالْمُ اوِیــخ اقِمـــاالَعماتِــقَوَ 

  (24ل: زءاالوّجابن عقیل، ابن عقیل، ال شرح)                                                         
 اقتباس  -3-4-5
ای از فقه لهأیثی یا مسدای یا حود، آیهخسخن  بکالم و ترتی بآن است که سخنور در ترکی»
  (179ی: د، محم(یعدو بمعانی، بیان ) تغبال)« . دن ایراد کنو تیمّ کسبیل تبرّ را بر

  هاقدَ اعِ السّم   یعَلَ   اسأک   یناعَلَ  ار             اَدِرْ ــاد بوِیِ بهـــاده که  آورد  بـــار  بیب
 (48/380همان: )

  (34، آیۀ 78  أالنَّبَ ةسور)«. ساً دِهاقاًأوَ کَ»اقتباس از آیۀ شریفۀ قرآن: 
 . قرآن نیز، اقتباس کرده استتِعرش از آیافضای شاعر با توجّه به ت که شالزم به ذکر اس

 . بوده است فۀ، القمر، فرقان و اعراالحاقّ ،، صأمل، النَّبَهای النَ سورهتِاقتباسهای وی از آیا

 سن تعلیل حُ -3-4-6
 طاعت وز او فرمان  من، ز دگویمیهگه و بیگه              دجویهمیاو  رِــمه، که دپویهمیون زان ده ایمَ

  (88/716همان: )
-یالخدانسته است که علّتی  (وحدمم)ن ماهِ آسمان را، جُستن مهر و محبّت او دشاعر علّت پویی

و  دل قصایانگیز او است، در تغزّیالخلّاق و خز حُسن تعلیل که بیانگر روحیّۀ شاعر ا .انگیز است
  وح استفاده کرده است.دح ممدنیز در م
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 لفّ و نشر  -3-4-7
 ش راــل هر شـر و نیر و ابــهاه و مِــهِزَبر و پیل و م

 1ر و تیغ و رای و روی و دست و دلیل کردی به تخج
  (539//68همان: )

مورد  فلفوشبیه مسیم و تشتر در صنعت تقالزم به ذکر است که در شعرِ المعی، لّفّ و نشرها بی
 .  دانگرفته استفاده قرار

  (مبالغه و غلوّ) اغراق -3-4-8
 دَم را   دنوح کرــجم دایــام بفَرســـدر ک     ی و از تنگی       ردخُکوچک دهنی داری کز 

  (7/52همان: )
  میرخهن در آ چوبر وی  نشان دناباد، از او م       ذرد     ون بگـامِ او چدی که بر انـامدان کناز

  (40/320همان:)
 ال  وّــــش شــنیاالــع دننـر نبیــتا حَشْ       ان است     ـــال سراسر رمضــانۀ او سخدر 

   (57/454همان: )
برد ارکعرِ وی که از پویایی ذهن شاعر سرچشمه میگیرد، در ش (لوّغمبالغه و ) راقغصنعتِ ا

 ست. ااز این آرایه بهره برده  تایح و همچنین در توصیفادفراوانی داشته است و وی در م
 العارف تجاهل -3-4-9

          انهِ تاباست آن یا گلِ حمرا، رخ است آن یا مَ  بل
 ان ــالیه پنهــغه در  و مَ درواریـــه به مدگل آگن

  (78/66همان:)
   ریغر سادو انر، یا تغاـنِ توست سیدر یَم       ال     است ح مینادکهر دو این ز کبازنشناسی 

  (125/1008همان: )
 المثل ارسال -3-4-10 

 «   شیران مخارسرِ ،ۀ شیرانجاری پندتا ن»آزاده زد             ـکنون آن داستان ک دیادشان آم
 (32/263همان: )

    یــکس دو نه بین د، نه دیلسیــجماو  سِلــجمچون 
 2للَعَ دچون جَزْع کی باشگرچه از این دارد بسی، 

  (63/502همان: )

                                                        
آرایی، مراعات نظیر که در آن عالوه بر لّّف و نشر، انواع جناس، واج ای از صنعت ابداع استاین بیت، نمونه - 1

 و سیاقةاالعداد به کار رفته است. 
  (پانوشت دیوان المعی گرگانی، دبیرسیاقی)لََعل به جاِی لَْعل، ظاهراً به ضرورت شعری است.  - 2
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 ایهام   -3-4-11
 ار رفته است: ک، ایهام تضاد و ایهام تبادر به بالمعی، به سه شکلِ ایهام تناسرِ ایهام در شع

 « بسوهسار اواهم در کخت ــخبتاتی لخ     ارِ کبک       ــزِ بهرِ شک»و گفت:  بازبرداشت 
  (69 /9همان: )

  .میسازد بدارد و ایهام تناس بتناس کبکشکاری با  دةپرن معنیِامّا در  دوباره است، معنی به« باز»
   ردَا گوشه و پیکان ز قَــرِ او را ز قضـــتی         ل   ــر و باطن ز اَجَـغِ او را ز اَمَل ظاهــتی

 (36/291همان: )
دارد و ایهام  که با ظاهر و باطن تناسب دو، عمل را هم به ذهن متبادر میکناَمَل به معنی آرز

 تبادرمیسازد. 
 پایان   درنوش،  هر واز زغدر آ، رصب دباش که        بتوانم     کهی اندچن رصبان رجهبا وصل و  کنم

  (80/641همان:)
ضاد دارد و ایهام تلخ با نوش ت ةت، امّا در معنی میوسدر مصراع اّوّل به معنی شکیبایی ا« صبر»
 . میسازد بضاد میسازد و همچنین با زهر تناس دارد و ایهام تناست

 که دهد، در شعرِ المعی کاربرد فراوانی داشته است و نشان میبستنا انواع ایهام به ویژه ایهام
ه در آگاه بوده است و بیتهای هنری فراوانی آفرییرگذاأثوابطِ معنایی در آفرینش معنیِ تاعر به رش

 است. 
 ابداع  -3-4-12
یع، فشارکی: دب دنق)« . دا بیاورنجیعی را یک دین صنعت بددر اصطالح آن است که چن»
132)  

  ل دلِ وامِق به دَ برده ،دَم هـبعذرا  دَمِورده خ   بود درعالَم عَلَم          کو، صنمآن  رفت اجکیی گو
   (60/476همان: )

ون، دَم دوم در خاول در مصراع دوم  مدَ)، جناس تام (عَلَم، عالَم) داعر در این بیت، جناس زایش
، (صامتِ د) آراییج، وا(دِل، دَل)، جناس ناقص (دَلدَر، دَم، ) ف، جناس مُطَرَّس(مصراع دوم نَفَ

 همچنین صنایع بیانی، از قبیلِ استعاره و( داعی میکندذرا را تداستان عاشقانۀ وامِق و عَ) تلمیح
را به  (و مشهور بودن فعَلَم بودن کنایه از معرو)و کنایه  (مصرّحه از محبوب و یار ةاستعار صَنَم)

 . استکار برده
یعی را دین صنعت بداع بوده است که چندکه او  هنرنمایی شاعر در صنعت ابست دان دبای
ویش به کار برده است. در ضمن این صنعت کاربرد بسیار فراوانی در شعر وی داشته خ تِدرابیا

 است. 
، سؤال و یع معنوی که در شعرِ المعی کاربرد داشته است، به ارصاد و تسهیمداز دیگر صنایع ب

و... میتوان  بمنقطع، حُسُن طل ، استثنایت، التفاتالصفااد، تنسیقدتقسیم، سیاقۀاالعجواب، 
 اشاره کرد. 
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 گیری نتیجه -4
بهای شعری او، همان که قال دهدمعی گرگانی در سطح ادبی نشان میشناسی شعر السبک

یع معنوی داز صنایع بیانی و ب د. وی هرچنده میباشدقصی بپیشین و بیشتر در قال ةقالبهای دور
. ددارن برای زیبایی شعرش بهره برده است، ولی اشعار و صنایع شعری او بیشتر به سادگی گرایش

به کار  تراسانی برای توصیفاخهای حسّی به حسّی که در سبک تار معنوی، تشبیهخاز نظر سا
به انواع دیگر تشبیه کاربرد ه است و نسبت دالمعی هم به همان سادگی باقی مانمیرود، در شعر 

از هم در شعر او کاربرد داشته است. جکنایه و م ،از تشبیه، استعاره دبیشتری داشته است. بع
وآوری بوده است. منابع هرگونه ن دزهای او نیز ساده و معمولی و فاقاجها و مها، کنایهاستعاره

عناصر فلکیِ به کار رفته در شعر المعی، بیشتر همان گل و گیاه و  (صنایع بیانی)یال خالهام صور
ته است و یع معنوی نیز در شعر المعی کاربرد داشدراسانی بوده است. انواع صنایع بخدر سبک 

ه، دارائه ش تنظیر و تضاد بیشتر مورد توجّه او بوده است. با توجّه به توضیحا تاز آن میان، مراعا
اده است، ولی ام دجی در زمینۀ کاربرد صنایع ادبی انبا آنکه تالشهای فراوانگفت که المعی  دبای

راسانی خب سبک راسانی فاصله بگیرد و در چارچوخارهای ادبی سبک جنتوانسته است از هن
 ه است.دباقی مان
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