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 چکیده
ادبی و فکری مورد بررسی قرار گیرد تا  شناسی اشعار و متون، الزم است که سطوح زبانی،سبکدر 

ت اصلی شعر و نثر را شناسایی کرد و در جهت ارتقای لطافت روح و بتوان جوهر و ماهیّ طریق از این

 شعر المعی گرگانی در سطح ادبی مورد بررسی شناسیِالتذاذ ادبی از آن بهره برد. در این مقاله، سبک

این شاعر، بازبینی و تحلیل شود. با توجه به  ط بر شعرِادبی مسلّ هاییقرار گرفت تا از این طریق، ویژگ

المعی، شعر فارسی اندک اندک به سوی پیچیدگی و ظرافتهای ادبی پیش میرود، ولی ة اینکه در دور

یهای از ویژگر پس باید شعر المعی متأثّ رایی حاکم است،یّتگواقعو  خواریشادهنوز ویژگیهای ادبی دورة 

. اشعار او بررسی میشود بینی باشد. در ادامه برای نیل به این هدف، ویژگیهای ادبیدورة شادمانی و واقع

شعر المعی برای دستیابی به ویژگیهای غالب بر اشعار دورة انتقال از سبک  گیهای ادبیژشناسایی وی

ت است. در این پژوهش، به این پرسشها که ویژگیهای ادبی شعر یّخراسانی به سبک عراقی حائز اهمّ

المعی بیشتر چه مواردی را بیان میکند و آیا شعر المعی از ویژگیهای ادبی حاکم بر سبک خراسانی 

 ه است؟ پاسخ داده میشود. فاصله گرفت

 دبی، شعر المعی گرگانی.خراسانی، سطح ا شناسی، سبکسبک کلمات کلیدی:

  

                                                      

 (mohammad.golestani90@yahoo.com)ادبیات فارسی دانشگاه سمنان دانشجوی دکتری زبان و  - 7
 (a.hasanzadeh@semnan.ac.irدانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان ) - 4
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 مهمقدّ -1

گرگانی از شاعران سدة پنجم و از گویندگان شعر فارسی است که در دربار سلجوقیان به مدح  المعی

ها، آمده است، نادرست و مبهم هالع دقیقی نداریم و آنچه در کتابها و تذکرو اطّامیپرداخت. از احوال 

 ن، عمیدالملکم است که او شاعر دربار سلجوقیان بوده است. وی در دربار سلجوقیامسلّ میباشد. ولی

اند، مدح گفته است. بهترین منبع دربارة الملک را که از وزیران سلجوقی بودهکندری و خواجه نظام

ی در اوایل وای از وقایع زندگی خود اشاره کرده است. ن به پارهآوی میباشد که در  زندگی شاعر، دیوانِ

ات در )تاریخ ادبیّ .گرگان به دنیا آمد و در همان محیط نشو و نما یافت 7آبادسدة پنجم هجری در بکر

   (. 923 - 923: 4ایران، صفا، ج

 پژوهشپیشینة  -2

 پژوهشی صورت ،شناسی شعر المعی گرگانی تا جایی که نویسنده جستجو کردهدر زمینة سبک

به زندگینامه،  ،«المعی گرگانی»( در دو مقاله تحت عنوان 7994سعید نفیسی ) ،نگرفته است. با این حال

های عربی تأثیر سروده»( در مقالة 7931ها )ممدوحان و معاصران المعی پرداخته است. همچنین یلمه

، «امرؤالقیسقة یری اشعار المعی از معلّتأثیرپذ»( در مقالة 7931) ، و نجاریان«بر اشعار المعی گرگانی

( نیز 7937اند. دادفر و سلمانی )پرداخته بر اشعار المعی به صورت تطبیقی به بررسی تأثیر اشعار عربی

ند و اتشبیه را در سبک خراسانی بررسی کرده ،«رم تشبیه در شعر سبک خراسانیخروج از نُ»در مقالة 

 اند. مقالة خود ارائه کردهچند مثال هم از شعر المعی در 

 شعر المعی گرگانی در سطح ادبی شناسیسبک -3

در این سطح، قالبهای شعری، صنایع بیانی، منابع الهام صور خیال )صنایع بیانی( و صنایع بدیع 

 معنوی در شعر المعی بررسی میشود. 

 یقالبهای شعر -3-1
در قالب قصیده  شاعر مورد، تمامی اشعار، قصیده است. جز در چند المعیشعری  قالب ترینعمده

 بیت دارد با مطلع: 91سروده شده است. بلندترین قصیدة دیوان المعی، 

 لب استت آن یا گل حمرا، ر  است آن یا مهه  تابان 
 

 گتل آگنتده بتته مرواریتد و متهه در غتتالیته پنهتتان      
 )دیوان المعی گرگانی: 12/ 343(4

بیتی، دو  93بیتی وی، به دو قصیدة  91د، عالوه بر قصیدة نمیباشدر میان قصایدی که دارای تغزّل 

بیتی میتوان اشاره کرد. تمام  91و  93، 91، 24، 21بیتی و قصاید  22بیتی، دو قصیدة  92قصیدة 

های مدحی موجود آمده است، شریطه دارند. بنابراین، ساختار قصیده کامل او که در دیوانِ هایِقصیده

                                                      

 (.4414: 4نامه، دهخدا، جنام نیمی از شهر گرگان و نام نیمة دیگرش شهرستان است. )لغت« بکرآباد»  - 1
 بیت است. صفحه و عدد سمت چپ، بیانگر شمارة سمت راست، بیانگر شمارة عدد - 2
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ند هم بط و ترکیبایی، کامل است. الزم به ذکر است که عالوه بر قصیده، قطعه، مسمّهدر چنین قصیده

 در اشعار باقیمانده از شاعر دیده میشود. 

 بیانی صنایع -3-2
ی ابیان دانشی است که در آن از چگونگی بازگفت و بازنمود اندیشه»ازی در تعریف بیان میگوید: کزّ

(. در شعر المعی 91ازی: (، بیان، کز7ّ)زیباشناسی سخن پارسی )« .گون سخن میرودهای گونهبه شیوه

 کنایه و مجاز بررسی میشود:  استعاره، گرگانی، صنایع بیانی از قبیل تشبیه،

 تشبیه -3-2-1
ر و تی از شعفتوحی میگوید: تشبیه، مناسبترین روش برای مقصودی است که ذهن و نگرش سنّ

« مایی است.نابزار برای بیان محاکات و تقلید از طبیعت و حقیقتتصویر شعری میطلبد. تشبیه بهترین 

 (. 23)بالغت تصویر، فتوحی: 

 بدینگونه است:  انواع تشبیه به لحاظ ساختار معنوی در شعر المعی

این نوع تشبیه، در سبک خراسانی رایج بوده است. تشبیهات  به هر دو حسّی:هٌه و مشبّالف( مشبّ

هات حسّی تشبی»رای دریافت دارند. فتوحی میگوید: ت بیشتری بد و قابلیّنحسّی به حسّی ساده میباش

جربة خیال و بازتاب جهان محسوس در ذهن شاعر است. در سطح تشبیه ترین نوع تبه حسّی، ساده

ا، هشناسی )نظریه)سبک« الیة بیرونی امور را با هم مرتبط میبیند.ف پوسته و حسّی به حسّی، مؤلّ

 (. 911رویکردها و روشها(، فتوحی: 

 تتتا بتتامتتداد هتتر شتتتتب  آواز عتتنتتدلتتیتتب 
 

 آیتتد هتمتی چتو    نتتالتتة چتنتت   از چنتتارهتتا 
(4/1)همان:   

 بتتت تتتتی متتتعشتتتتتو  دیتتتدم ابتتتروی او
 

 بتته کتتردارِ کتتمتتان و غتتمتتزه چتتون تتتیتتر 
(999/ 27)همان:   

ی، تشبیه عقلی به حسّ»شمیسا در مورد این تشبیه میگوید:  به حسّی:عقلی، مشبّهٌب( مشبّه 

ه محسوس به است و اگر مشبّهٌرایجترین نوع تشبیه است، زیرا غرض از تشبیه تقریر و توضیح حال مشبّ

 (. 11 -12)بیان، شمیسا:  .«شوده معقول به خوبی در ذهن مجسم و تبیین میباشد، مشبّ

 نم شتتتد بته م ثتل باده،  غم شتتتد به مثل آتش
 

 بتتا آتتتش نتتزدیتتکتتی هتترگتتز نتتبتت وهد نتتم را   
(3/91)همان:   

و از این  دهتشبیه، المعی هنرنمایی کرده است و کالم خود را با تشبیه حسّی رونق بخشی نوع در این

 ات خود داشته است. المعی با توسّل به این نوع تشبیه، کالمها و ذهنیّواستهطریق، سعی در تبیین خ

آن افزوده است و این نشانة هنرمندی او در تبیین  ر بودنِخود را از حالت رکود بیرون آورده و بر مؤثّ

 وقایع بوده است. 
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ت ااینگونه تشبیهات، در قرن پنجم در ادبیّ»شمیسا میگوید:  به عقلی:ج( مشبّه حسّی، مشبّهٌ

 (. 21)همان: « .فارسی آغاز میشود و نوعی نوآوری است

 چون روضتتتههتتای رضتتتوان آراستتتتتته شتتتود
 

 زان بتتارهتتا بتته د رّ و بتته دیتتبتتا   قتت فتتارهتتا  
(73/ 9)همان:   

 به چشم اندر خیالِ او به نیکویی چو در شب مهه
 

 به گوش اندر حدیث  او به شتتیرینی چو در تن جان 
(399/ 13)همان:   

د: نوع تشبیه میگوینزاده در مورد بالغت این م و اشرفمقدّعلوی :به عقلید( مشبّه عقلی، مشبّهٌ

از جهت بالغی، این نوع تشبیه چندان بالغتی ندارد، زیرا دریافت وجوه اشتراک بین دو امر معقول، »

 (. 711زاده: م و اشرفمقدّ)معانی و بیان، علوی« .کاری دشوار است

 فرهنت  و جود  انتدر جهتان، همچون   دو روحنتتد این و آن
 

جه محلاین را دل خواجه مکان، آن را کف خوا   
(232/ 39)همان:   

اینگونه تشبیه در شعر المعی بسیار اندک است. این امر نشانة آن است که المعی از هنجار سبک 

لی را نشان خراسانی، زیاد عدول نکرده است. به هر حال، وجود این نوع تشبیه در شعر المعی، آغاز تحوّ

 میدهد که در سبک شعر این دوره، وارد شده است و المعی هم در این تحوّل، در ابتدای راه است. 

 انواع تشبیه به لحاظ ساختار بیرونی )صوری(، در شعر المعی بدینگونه است: 

)بیان، « .به تشبیهی که وجه شبه در آن ذکر شده باشد، تشبیه مفصّل گویند» تشبیه مفصّل: ( 1

 (. 11شمیسا: 

 شتتتتا ِ گتتل بود بتته بتتاا انتتدر هنگتتامِ بهتتار 
 

 ختوب و آراستتتتتته  متتانتنتتدة طتتاووستتتی نر  
(421/ 99)همان:   

 )همان(.  «ذکر نشده باشد، تشبیه مجمل گویند.شبه در آن  به تشبیهی که وجه» تشبیه مجمل:( 2

 تتتا بتتامتتداد ستتتتویِ رهز آمتتد ختتزان، ختتزان 
 

 شتتتتد بر مثتتالِ دستتتتت  بهریشتتت مرهزان، رهزان 
(193/ 37)همان:   

 )همان(. « .که در آن ادات تشبیه ذکر شود است تشبیهی» تشبیه مرسل )صریح(:( 3

 ولتیتکتن مرد  بی   دینتتار چون بتتازی ب وهد بیپر
 

پر بتاز چون وقتت  شتتتکار آید  بمتانتد خیره بی     
(41/443)همان:   

 ستتتیمینبهری بتته قتتامتتت، همتتتای زادستتتروی
 

 ستتتنتگینتتدلی بتته خ فتتّت،  هممثتتل خیزرانی 
(791/7123)همان:   

الزم به ذکر است که در تشبیه مرسل، که پرکاربردترین تشبیه در شعر شاعر بوده، حرف اضافة 

 ، پرکاربردترین ادات تشبیه بوده است. «چون»
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یه، ادات ممکن است در تشب»مؤکّد میگوید:  تشبیه شمیسا در تعریف تشبیه مؤکّد )بالکنایه(:( 4

الدات گفته اا تشبیه بالکنایه یا تشبیه محذوفنشود که در این صورت به آن، تشبیه مؤکّد یتشبیه ذکر 

 )همان(. « .میشود

 اشتتتک  من آتش استتتت بته رن  و به  ف عل آب
 

 هترگتز کتته دیتتد آتتش کتو فتت عتتلِ آب کرد     
(747/ 79)همان:   

 کاربردترین تشبیه در شعر شاعر بوده است. گفتنی است که تشبیه مؤکّد، کم

« .تشبیهی که در آن نه وجه شبه ذکر شود و نه ادات تشبیه، تشبیه بلیغ نام دارد»تشبیه بلیغ: ( 5

، شعر: 4ی، جات، صفو)از زبانشناسی به ادبیّ« .مخیّلترین تشبیه به شمار میرود»(. تشبیه بلیغ 14)همان: 

 ست: اضافی به کار رفته ا اضافی )اضافة تشبیهی( و غیرِ (. تشبیه بلیغ در شعر المعی، به دو شکل791ِ

 گیتی شتتتکتتارگتتاهی پ ر از شتتتکتتارهتتاستتتت 
 

 دولتت شتتتکتتارِ توستتتت، هنر زان شتتتکتتارهتتا   
(27/ 9)همان:  

 نستتتیم ختتاطر او گر رستتتتد بتته بحر، شتتتود
 

 عتبتیتربوی در او، ریتت  و آب، نوش متتذا     
(211/ 91)همان:   

با هم  اضافی را اضافی و غیرِ زمانی بوده است که شاعر دو تشبیه بلیغِ، اوج زیبایی تشبیه بلیغ

 درآمیخته است: 

 ا یتتا جتواهتر ِفترهت    نتت  را ضتتتمتیر تو کتتان 
 

 دو کتتفت تتتو ر طتت ب جتتود و رز  را کتتانتتاز 
(991/ 22)همان:   

ه به ایجاز در کالم خویش از تشبیه بلیغ بسیار بهره برده است. شاعر به منظور پرهیز از اطناب و توجّ

 وی بوده است.  هآمیزتر بوده و بیشتر مورد توجّاضافی، اغرا  اضافی نسبت به تشبیه بلیغِ غیرِ تشبیه بلیغِ

ای هبهچند مشبّه )حداقل دوتا( جداگانه ذکر شود و سپس مشبّهٌ»آن است که  تشبیه ملفوف:( 6

« ت.نشر اس و هر کدام به ترتیب، جداگانه گفته شود. پس اینگونه تشبیه مبتنی بر صنعت بدیعی لفّ

 (. 797)بیان، شمیسا: 

 می بتا گل و شتتتمشتتتاد موافق ب وهد و هستتتت 
 

 رن   لبِ او می، ر  و زلفش، گل و شتتتمشتتتاد 
(33/ 74)همان:   

 چشتتتم و ر  تو نرگسِ باز استتتت و گل ستتتر 
 

 گل مستتت شتتده بی می و نرگس شتتده مخمور 
(912/ 92همان: )  

 عشق پرداخته است.  الزم به ذکر است که شاعر در تشبیه ملفوف، فقط به مضمونِ

ر به همراه و در کناعبارت از آن است که شاعر چند تشبیه بیاورد که هر مشبّهٌ» تشبیه مفروق:( 7

 .(713زاده: مقدّم و اشرف)معانی و بیان، علوی« خود باشد. مشبّه
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 بتتازار ز رنتت   او چتتون کتتلتتبتتة بتتزّاز     
 

 پتتالتتیتتز ز بتتویِ او چتتون ختتانتتة عتتطتتار    
(99/417)همان:   

به بیاورند؛ یعنی، آن چند مشبّه را به برای چند مشبّه یک مشبّهٌ»آن است که : تشبیه تسویه( 8

 (. 794)بیان، شمیسا: « شبه( یکسان و مساوی در نظر گیرند. لحاظ حکمی )وجه

 چون بزمگه ِ خواجه عمید استتتت کُه و دشتتتت
 

 بتتا خترّمتیِ جتنتتّت و بتتا نتتیتتکتتویتتیِ گنتت     
(243/ 92)همان:   

ر بتته کتتردارِ بتتهدر  متتاده یتتکتتی جتتهد     
 

 پتتایتتش و گتتردهنتتنش بتته ستتتتانِ هتتالل     
(294/ 91)همان:   

 .)همان( «آورند.به میعکس تشبیه تسویه است؛ یعنی، برای یک مشبّه، چند مشبّهٌ»تشبیه جمع: ( 8

 نهتار و لیتل را متانت د نبشتتتتته آن خط کتاغذ      
 

 همان زان نفع و ضتتترّ آید کز آن لیل و نهار آید 
(441/ 41)همان:   

 ر ختی رنگین بتته خوبی چون گتتلِ ستتتیتتب  
 

 لتبی شتتتیرین بتته گونتته چون می و شتتتیر   
(992/ 27)همان:   

های تفصیلی است و تشبیه جمع که در آن برای یکی از ویژگیهای سبک خراسانی، تمایل به تشبیه

ی در ه المعتوجّ ای از تشبیه تفصیلی میتواند باشد که مورد آورند، گونهبه مییک مشبّه، چند مشبّهٌ

 شعرهایش بوده است. 

ه است کتشبیه معکوس یا مقلوب بر دو نوع است: نوع اوّل آن  تشبیه معکوس یا مقلوب:( 11

به هٌبه و مشبّه را عوض کنند؛ یعنی، مشبّهی تشبیه کنند و سپس جای مشبّهٌبنخست مشبّهی را به مشبّهٌ»

 (. 799)همان: « به گیرند.را در حکم مشبّه و مشبّه را در حکم مشبّهٌ

 ستتهمِ قاتل به یاران بر، کند همچون نستتیمِ گل 
 

 نسیمِ گل به خصمان بر، کند همچون سهمِ قاتل 
(992/ 31)همان:   

بّه به بر مشگاهی به جهت مبالغه یا به سبب تناسی، مشبّهٌ»تشبیه معکوس آن است که  دومِ نوعِ

ه به قرار میدهند، به ادّعای اینکه وجمشبّهٌ مشبّه را ،معکوس تشبیه مقلوب یاشود، بالنتیجه در مانند می

 (. 99 -93)معانی و بیان تجلیل: « شبه در آن نیرومندتر است.

 ر ِ شتتتقتتایق چون رویِ نیکوان گتت ه  شتتترم 
 

اوراقتتهتتتا دهمٌ متتت هتتترا   ةر کتت ا نح حتت متتت      
(929/ 23)همان:   

ر خلق کرده و ب ذهنی نوآوری است، تصاویر المعی با استفاده از نوع دومِ تشبیه معکوس، که نوعی

 های خویش افزوده است. مبالغة تشبیه

تشبیه نهان آن است که سخنور به راستی تشبیهی را در سخن »کزّازی میگوید:  تشبیه مضمر:( 11

ا ساخت تشبیه، آشکارا در سخن به کار گرفته نشده باشد؛ آنچنان که گویی خواست خود آورده باشد، امّ

 (. 13(، بیان، کزّازی: 7)زیباشناسی سخن پارسی)« او تشبیه نبوده است.
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پیچنتتدمشتتتکین ستتتر زلفینِ تو هر گتته کته ب   

 

 ستتتوزنتتد  هتمتی گوی م عنبهر بتته دو مجمهر   
(93/439)همان:   

در این نمونه به صورت مضمر، زلفهای معشو  به دو مجمر، و پیچش سرِ زلف  وی به گوی م عهنبهر 

 مانند شده است. 

به، در گرو شرطی است که آن را ین مشبّه و مشبّهٌشباهت ب»آن است که  تشبیه مشروط:( 12

 (. 791)بیان، شمیسا: « کنند.ذکر می

دستتتت او متاهیستتتت اندر بحر پنداری  قلم در  

 

 اگر زرّین ب وهد متاهی و بتتاشتتتد بحر د رافشتتتان   
(319/ 22)همان:  

 شاعر از تشبیه مشروط فقط یک بار و آن هم در مدح بهره برده است. 

مشبّه را به چیزی تشبیه کنند و سپس از گفتة خود عدول »آن است که  تشبیه تفضیل:( 13

ریف جامع و مانع نیست، زیرا در شعر المعی، )همان(. این تع« به ترجیح نهند.کرده، مشبّه را بر مشبّهٌ

 یل دریافت میشود: را ندارند، بلکه از مفهومشان، تفضهای تفضیلی معموالً این ساختار تشبیه

شتتک با زلفش ستتتفید ماه با رویش ستتیاه و م    

 

 تیر بتا مژگتاننش کُند و ستتترو با قدّش قصتتتیر   
(947/ 21)همان:   

او بتته رنتت  بود خجتتل نتبتیتتد بتتا دو لتتبِ    
 

 چتراا بتتا دو ر ِ او بتته روشتتتنتتی دهریتتوش 7 

(992/ 29)همان:   
ته زدایی محسوب میشود، توانسبا استفاده از این نوع تشبیه، که نوعی هنجارگریزی و آشناییالمعی 

 های تفضیلی معموالً با تشبیه مضمرباخته و کهنه را نو سازد. در شعر وی، تشبیههای رن است تشبیه

 همراه بوده است. 

 «یک هیأت ترکیبی است.»آن است که هر دو طرف تشبیه یا یکی از آنها،  ب:تشبیه مرکّ (14

(. در واقع، آمیخته از چند چیز است. تشبیه مرکّب در شعر المعی، به دو شکلِ مفرد به مرکّب 23)همان: 

 و مرکّب به مرکّب به کار رفته است: 

 عارضتتی دارد چون ر ستتته بر آتش گل ستتر  
 

گتتیتر فتت تتتیتتل گتونتتة آن زلتتف  گتره  دود آن،    
(991/ 33)همان:   

 زلف  مشتتتکین وی و حلقتتة رنگیننش چنتتانتتک
 

 در شتتتتب تتیتره بترافروختتته زرّین   قنتتدیتتل 
(992/ 11)همان:   

های مرکّب شاعر، مدح ممدوح، وصف معشو  و بیشتر وصف آسمان، ستارگان و ... موضوع تشبیه

 بوده است. 
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 به آن، یکی از حروف الفبا باشد. مشبّه یا مشبّهٌتشبیهی است که تشبیه حروفی: ( 15

 التفتهتتا   نیزه و نونهتتا کمتتان و میمهتتا دهرقتته
 

 همته حرفی دگر هم زین نهتاد و زین عیتار آید    
(472/ 41)همان:   

 دردم هتمتته زان تتُرک  پتریتچتهره کتته دارد     
 

 بتتاالش، قتتوامِ التتف  و زلتتف، ختتم دال 
(93/223)همان:   

المعی، به روشنی این مسأله را برای ما آشکار میکند که این ترفند کالمی، وجود انواع تشبیه در شعر 

 ستا ای بوده است که شاعر برای رسیدن به اهداف خود، به آن تمایل نشان دادهوسیلة قابل و شایسته

تناسب های وی، مهای بیانی، بیشتر به این شیوه توجّه داشته است. محور بیشتر تشبیهشیوه و از میانِ

ات ای از کلمتشبیه، هاله است. توجّه شاعر به امور و نوع حسّی عشق، توصیف و مدح بوده سه مضمونِ با

 های عقلی داشته است که ازتشبیه نگاهی نیز بهی را در شعر وی ایجاد کرده است. البتّه شاعر نیمحسّ

ه، امور حسّی بر امور رم و یا عدول از هنجار محسوب میشود. با این همخروج از نُ ،شناسینظر سبک

 عقلی در شعر او غلبه دارند. 

 استعاره -3-2-2
 انواع استعاره در شعر المعی بدینگونه است: 

ده، مصرّحة حة مجرّمصرّ المعی، به سه شکلِ حه در شعرِرّاستعارة مص الف( استعارة مصرّحه:

 و مصرّحة مطلقه به کار رفته است:  مرشّحه

 بتتفتتریتتفتتتتتی از دور دلتتم را بتته دو عتتهبتتهتتهر
 

 بستتتتی بته دو  زنجیر و ستتتپردی بتته دو کتتافر 
(434/ 93)همان:   

 استعارة مصرّحه از زلف است. « زنجیر»استعارة مصرّحه از چشم، و « کافر»و « ربههعه»

 برآرد ستتتر گتل از گلزار و  زندان بشتتتکند الله
 

 بیفتتد شتتتنبلیتد از بتار و آذرگون بته بتار آید      
(713/ 44)همان:   

 (گل همیشه بهار)= ده از غنچه است و گل، گلزار، شنبلید و آذرگونحة مجرّاستعارة مصرّ« زندان»

 از مالئمات غنچه )مشبّه( است. 

 گتته الم را گستتتستتتتت هتتمتتی از  بتتهرِ الف
 

 گتته میم را بخستتتت کرانتته همی بتته  ستتتین 
(223/ 771)همان:   

« میم»مرشّحه از قامت،  استعارة مصرّحة« الف»حة مرشّحه از زلف برگشته، استعارة مصرّ« الم»

الم، الف، میم و سین دندان است و مرشّحه از  ةاستعارة مصرّح« سین»مرشّحه از لب و  ةاستعارة مصرّح

 ها( هر یک برای دیگری مالئم محسوب میشود. به)مشبّهٌ

 بتته متیتم   انتتدرون بتتود ستتتی نتتجم تتتابتتان
 

 بتته دال انتتدرون بتتود روشتتتتتنهتتاللتتی  
(7192/ 742)همان:   
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مرشّحه از زلف است و میم و دال  ةاستعارة مصرّح« دال»حة مرشّحه از لب و استعارة مصرّ« میم»

 ندانحه از دشّة مراستعارة مصرّح« نجم تابان»ها( هر یک برای دیگری مالئم محسوب میشود. بههٌ)مشبّ

ها( هر یک بههالل )مشبّهٌز رخسار است و نجم تابان و روشنحه اشّمر ةاستعارة مصرّح« هاللروشن»و 

 برای دیگری مالئم محسوب میشود. 

حه، نشان از هنرمندی و شّة مراستفادة شاعر از حروف الفبا در تشبیه حروفی و استعارة مصرّح

ست مییازد توانمندی وی برای بیان مفاهیم ایجاد شده در ذهن او دارد که به هر نوع وسیله و امکانی د

 تا نظر خود را به خواننده القا کند. 

 دلِ من نرگس تو ب رد بته افستتتون و به ستتتحر 
 

 دلِ من ستتتنبتل  تو ب رد بته دستتتتان و به کین  
(321/ 773)همان:   

مطلقه از چشم است و افسون و سحر از مالئمات هنریِ چشم )مشبّه(، و  ةاستعارة مصرّح« نرگس»

مطلقه از زلف است و دستان و کین  استعارة مصرّحة« سنبل»است. به( سنبل از مالئمات نرگس )مشبّهٌ

 به( است. از مالئمات هنریِ زلف )مشبّه(، و نرگس از مالئمات سنبل )مشبّهٌ

اضافة استعاری، فکّ اضافه و  استعارة مکنیّه در شعر المعی، به سه شکلِ ب( استعارة مکنیّه:

 اسنادی به کار رفته است: 

 بته  وهم چر ، عالیقصتتترِ او خرّم بهشتتتت آید
 

 بتته چشتتتم دهر، روزِ بتتارِ او روزِ شتتتمتتار آیتتد 
(473/ 43)همان:   

 کنتد بر گل همی جوالن زره پوشتتتیده زلف  وی
 

پوشتتتیتده زیباتر که باشتتتد مرد در جوالن زره   
(341/ 12)همان:   

 بتتهدی ز آفتتا  بفکنتتدی، در او نیکی پراگنتتدی
 

 ستتتم را بیخ برکندی، شتتکستتتی فتنه را ارکان 
(149/ 23)همان:   

-ماسنادی و ک ةالمعی، استعارة مکنیّ الزم به ذکر است که پرکاربردترین استعارة مکنیّه در شعرِ

 کاربردترین استعارة مکنیّه، به صورت فکّ اضافه بوده است. 

)بیان، « استعارة تبعیه در زبان فارسی، استعاره در فعل و صفت است.» ج( استعارة تبعیه:

 (.733شمیسا:

 چون بگریتتد رهطتتلِ او، بر گوهر و دینتتار خنتتد
 

 چون بخندد تیغِ او، بر د ر ع و بر جوشتتتن گ ری 
(313/ 747)همان:   

استعاره از « خندیدن»پیمانه( است و =طل )استعاره از ریختن و سرازیر شدن می از ره« گریستن»

 خونریزی است. 

 المعی استعاره و انواع آن است که شاعر از آن برای تجلّی بعد از تشبیه، دومین آرایة بیانی در شعرِ

ا سه ، متناسب بهاهای وی، مانند تشبیهبیشتر استعاره دادن به ذهنیّات خود استفاده کرده است. موضوعِ
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ای هوی، از نوع استعاره های به کار رفته در شعرِعشق، توصیف طبیعت و مدح بوده است. استعاره مضمونِ

انگیز و جامع در آنها دیریاب است، های بعید که هنرمندانه و خیالفهم بوده است و استعارهنقریب و آسا

 در شعر وی کاربرد نداشته است. 

 کنایه -3-2-3
کنایه ذکر مطلبی و دریافت مطلبی دیگر است و این دریافت عمدتاً از طریق انتقال »شمیسا میگوید: 

 عنه در شعرِ(. کنایه به لحاظ مکنی413ٌّ -421 )همان:« یرد.از الزم به ملزوم و یا برعکس صورت میگ

 کنایه از موصوف )اسم(، کنایه از صفت و کنایه از فعل یا مصدر به کار رفته است: المعی، به سه شکلِ

 گت ه  ستتتختاوت بر هر کته او    گشتتتاید دستتتت
 

 گشتتتتایتتد ایتتزد بتتر آستتتتمتتان ورا ارزا     
(219/ 97)همان:   

 کردن )فعل( است.  بخشش و احسانکنایه از « دست گشادن»

 متن هتمچو از دهتتانِ ختتداونتتد  صتتتولجتتان   
 

 جهستتتتتته گتته شتتتکتتار  ختتداونتتد  پوستتتتین 
(232/ 777)همان:   

 الیه است که کنایه از روباه )اسم( است. ضافوصفی متشکّل از مضاف و م « پوستین خداوند »

 فتاختته  مهری، نبتایتد در تو دل بستتتتن که تو  
 

و یتتارِ نو گ ری هتر زمتتان جفتتت  دگر جویی    
(319/ 747)همان:   

 محبت )صفت( است. وفا و بیصفتی است که کنایه از بی« مهرفاخته»

اشته ددر شعر شاعر کاربرد  ایما و خفا، فقط الزم به ذکر است که از میان انواع کنایه به لحاظ وضوح

 (. 423)همان: « ای است که به محض شنیده شدن، عقل سلیم آن را در مییابد.ایما، کنایه»است. 

 گتتر در نتتگتتارختتانتته نتتگتتاری متتثتتالِ او    
 

 چتتون جتتانتتور  نتتمتتاز بتتهر نتتد ش نتتگتتارهتتا  
(42/ 9)همان:   

 کنایه از تعظیم کردن و سجده کردن است. « نماز بردن»

 وارث  اللتتة ستتتیتراب شتتتتد انتگورِ ستتتیتتاه   
 

 چون شتتتد از اللته روان و  آمدش ایّام به ستتتر 
(99/423)همان:   

 کنایه از مردن است. « ایّام به سر آمدن»

های بعید و دیریاب در فهم بوده است و کنایهنوع قریب و آسان های شاعر ازگفتنی است که کنایه

 های وی از نوع ایما و بیشتر در افعال بوده است.شعر وی کاربرد نداشته است. کنایه

 مجاز -3-2-4 
 های مجاز در شعر المعی: نمونه
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 بهری گرفتتته از پیِ رامش قتتدح بتته دستتتتت
 

 بترختی کشتتتیتتده از پیِ کین    ذوالفقتتارهتتا 
(74/ 4)همان:   

الم( است، مطلق شمشیر اراده شده السّکه اسم خاص )شمشیر حضرت علی علیه، «ذوالفقار»از واژة 

 است که مجاز به عالقة ذکر خاص و ارادة عام است. 

درمتتان متتر متترد  متت تتت ی م را جتز متی نت بت وهد      

 

 بترنتت ه  بتته کتفتم    بتتاده، بترکش ز دلم غم را  
(23/ 3)همان:   

 ، جام باده اراده شده است که مجاز به عالقة ذکر حال و ارادة محل است.«باده»از واژة 

 ابلهی کردنتتد و ختتاریتتدنتتد ستتتر مر شتتتیر را
 

 تتا بتته  خونِ گتتاو کرد آهنتت ، شتتتیرِ گتتاوخوار 
(434/ 94)همان:   

 ةبه عالقکه مجاز ، کشتن اراده شده است، زیرا کشتن معموالً با خونریزی همراه است «خون»از واژة 

 الزم و ملزوم است. 

 شتتتنبلیتتد آمتتد و نرگس بتتهدهلِ اللتته و  گتتل
 

 ستتتیتب و نتارنج بدیلِ ستتتمن و ستتتیستتتنبر    
(429/ 99)همان:   

داشته است که مجاز به عالقة ات قدیم کاربرد ، گل سر  اراده شده است که در ادبیّ«گل»از واژة 

 ذکر عام و ارادة خاص است.

 ، انگشتری اراده شده است که مجاز به عالقة ذکر جزء و ارادة کل است. «نگین»از واژة 

 است.  7شراب اراده شده است که مجاز به عالقة ماکان« زره آبِ»از واژة 

 وفتتایِ ایرج و فرهنتت   ستتتلم و ف رو افریتتدون
 

 زبانِ زال و ستهمِ ستتام و  دستتت  رستتتم دستان 
(332/ 29)همان:   

 آلت و وسیلة قدرت است که مجاز به عالقة آلیّت است.دست ، قدرت اراده شده است، زیرا «دست»از واژة 

 ستتتویِ طارهم خرام از رهز، بر آتش ریز عود و گز
 

 ستتتهمورِ نرم پوش و خز، بته جایِ توزی و کتّان  
(333/ 23)همان:   

                                                      

)صور خیال در شعر فارسی، شفیعی « چیزی را با توجّه به آنچه در گذشته بوده، یاد کنیم.»آن است که  - 7

 (. 719کدکنی: 

 گردد زبون دیوِ لعین، چون بینتتد او را بتتا نگین
 

 وهمش چنان آید همین، کآمد ستتلیمان را بهدهل 
(233/ 34)همان:   

 در کفت تو بتتاد آبِ رهز، بر ت نتتنت اُکستتتونی و خز
 

 در ستهمع گه شتعرِ رهجهز، گاهی سریع و گه رهمهل   
(979/ 39)همان:   
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پوستین و جامه میسازند  آن از ، پوست سمور و خز اراده شده است که«خز»و « سمور»های از واژه

 که مجاز به عالقة ذکر کل و ارادة جزء است. 

 بستتة هجران و وصتلم روز و شتب ترسم که تو   
 

 عمر ناگه در ستتتر وصتتتل و ستتتر هجران کنی 
(7192/ 797)همان:   

 و ارادة حال است. محل ، اندیشه و فکر اراده شده است که مجاز به عالقة ذکر«سر»از واژة 

کاربردترین صنعت بیانی در شعر شاعر، مجاز بوده است. در مجازهای وی، معموالً کم گفتنی است که

ج و عصر او، رایآنها از عناصری است که در زبان فارسیِ  آنچنانی دیده نمیشود و بیشترِتازگی و نوآوریِ 

 متداول بوده است.

 منابع الهام صور خیال )صنایع بیانی( در شعر المعی -3-3
انگیز ساختن کالم خویش، از عوامل و عناصر منظور آفرینش تصاویر شعری و نگارین و خیالشاعر به 

مختلفی بهره برده است که به گل و گیاه، عناصر فلکی، عناصر رزمی، عناصر و اصطالحات دینی و 

هایی ها و حروف میتوان اشاره کرد. نمونهاعتقادی، اشخاص و وقایع تاریخی، جواهرات و سیم و زر، پیشه

 از منابع الهام صور خیال )صنایع بیانی( در شعر المعی: 

 چتتون آستتتتتتتیتتنِ رنتتگتترزان ز آفتتت  ختتزان
 

 برگ  رهزان بتته شتتتا  بر از چنتتد رنتت  شتتتد  
(729/ 72)همان:   

 الفهتتا نیزه و نونهتتا کمتتان و میمهتتا دهرقتته 7

 

 همته حرفی دگر هم زین نهتاد و زین عیتار آید    
(472/ 41)همان:   

 رویِ تتو بتته  متتهه متتانتتد و دنتتدان بتته ثتریتتّا 
 

 زلفتتت بتته شتتتتبِ یلتتدا، عتتارض بتته  دوپیکر 
(432/ 93)همان:   

اوبتتت تتتتی متتتعشتتتتتو  دیتتتدم ابتتتروی ِ  

 

 بتته کتتردارِ کتتمتتان و غتتمتتزه چتتون  تتتیتتر 
(999/ 27)همان:   

 بتتهرِ تتتو، المتتعتتی، ای نتتامتتور وزیتتر آمتتد   
 

 چو نزد  احمتد ک عتب و چو نزد  بشتتتر استتتحا    
(279/ 94)همان:   

 باشتتتد چون عابدان روز و شتتتب اندر ستتتجود
 

 ختلتق متر او را هتتهگتت رز نتتبینتتد انتتدر    قیتتام 
 )همان: 13/ 374(

 بود آستتتمان چو  حلقة انگشتتتتری به وصتتتف
 

 متتانتنتتدة  نتگتیتن    بتته متیتتان انتتدرون زمین  
(214/ 712)همان:   

 لتعتبتتتتانی لشتتتکرِ تو آورنتتد از روم استتتیر    
 

 زلفشتان همچون  بنفشه، رویشان چون یاسمین 
(439/ 779)همان:   

                                                      

برقرار کردن تناسب بین آنها، تشبیهی بسیار زیبا آمیختن حروف و عناصر رزمی، و  شاعر در این بیت با در - 7

 ساخته است که نشان از هنرنمایی وی دارد. 
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الزم به ذکر است که از میان عوامل و عناصر به کار گرفته شده در تصاویر شعری، گل و گیاه و 

ار برده عشق به ک عنصر را بیشتر در مضمونِ دو عناصر فلکی بیشتر مورد توجّه شاعر بوده است و وی این

 است. 

 صنایع بدیع معنوی -3-4
 «است که موسیقی معنوی کالم را افزون میکنند. یبدیع معنوی، بحث در شگردهای»شمیسا میگوید: 

 المعی بدینگونه است: معنوی در شعرِ بدیع (. انواع صنایع49)نگاهی تازه به بدیع، شمیسا: 

 مراعات نظیر -3-4-1
 ن فیرِ بلبتتل از تیمتار جفتتت و نتالتتة   صتتت لصتتت ل
 

 گته از باالیِ  ستتترو آید، گه از شتتتا ِ چنار آید 
(727/ 49)همان:   

 تضاد  -3-4-2
 (. 419)فنون بالغت و صناعات ادبی، همایی: « در اصطالح آن است که کلمات  ضدّ یکدیگر بیاورند.»

 ستتفر دشتتوارتر باشتتد فراوان از  حهضتت ر بر وی
 

 کته پیش انتدر مر او را گتاه کوه و گتاه غار آید     
(442/ 41)همان:   

و تضادهای شاعر، زیاد هنرمندانه نبوده است، بلکه با توجّه به سادگی  هاگفتنی است که مراعات نظیر

ه و قابلم دیگر تضاد، از قبیلِ و روانی سخنش، از امور ساده و معمولی انتخاب شده است. شاعر مصادیقِ

های متضاد و سازی و مقابل هم قرار دادن واژهخود به کار برده و با قرینه پارادوکس را نیز در شعرِ

 چنین با خلق تصاویر و ترکیبهای متناقض، بر تأثیر سخنش بر مخاطب افزوده است: هم

 اشتتتک من آتش استتتت بته رن  و به ف عل آب 
 

 هترگتز کتته دیتتد   آتتش کتو فتت عتتلِ آب کرد   
(747/ 79)همان:   

 جفا کردهننش بر هر کس، به تأخیر و سکون باشد
 

 وفا کردهننش با هر کس، به عاجل باشتتد و عاجل 
(997/ 31)همان:   

 تلمیح -3-4-3
« .های تاریخی، اساطیری و فرهنگی و ادبیِ خواننده میشودشاراتی است که به بخشی از دانستها»

 (. 971کدکنی: )موسیقی شعر، شفیعی

 گر همی ز آتش، گتُل رویتد او را نته شتتتگفتتت   
 

 ر ستتتت هم ز آتشِ ستتتوزنتده گُل از بهرِ خلیل  
(997/ 33)همان:   

داستان حضرت ابراهیم )ع( و در آتش افکنده شدن وی توسط نمرود و گلستان شدن آتش  اشاره به

 بر وی دارد. 

 خط  او تیره و روشتتتن در او الفتتاظ و معنیهتتا
 

 چو در تاریکی استتتکندر بر آبِ چشتتتمة حیوان 
(312/ 22)همان:   
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اشاره به داستان اسکندر و آب حیات دارد و اینکه آب حیات در درون تاریکی است و اسکندر به 

 طلب آن به ظلمات رفت. 

سازی بهره برده است. از میان تلمیحات  شاعر از تلمیح که سبب ایجاز در کالم میشود، برای مضمون

 و برجستگی بیشتری داشته است. به کار رفته در شعرِ شاعر، اشارات وی به داستان پیامبران جلوه

 تضمین -3-4-4
)بالغت  «ای یا مصراعی یا بیتی یا چند بیت از دیگری به وام گیرند.آن است که در اثنای کالم، پاره»

 .(792)معانی، بیان و بدیع(، محمدی: 

 شتتتنو کته بتِه  ن ب وهد زو بته گتاه  متدح و صتتتله     
 

 ز ختلتق شتتتتاعتر تتو شتتتعر     قتتات ماال عمتتا  
(272/ 94)همان:   

 : العجاجبنروبة»عما  برگرفته از بیتی است، از اال قات م

 وه قتت اتتت ماال عتتمتتا   ختت اوِیالتتنمتت ختتنتتت ر قتتننن  
 

«التتنختت فتت قتتننن  اال عتت المِ لتت متتّاعِ م شتتتتنتتت بتتِه      
(42)شرح ابن عقیل، ابن عقیل، الجزءاالوّل:   

 اقتباس -3-4-5
ر ای از فقه را بای یا حدیثی یا مسألهآیه آن است که سخنور در ترکیب کالم و ترتیب سخن خود،»

 (. 713)بالغت )معانی، بیان و بدیع(، محمدی: « ایراد کند.و تیمّن سبیل تبرّک 

 بتتیتتار بتتاده کتته آورد بتتاد بتتویِ بتتهتتار    
 

 ا د ر  عتهلت یتنتتا    کتتأستتتتا عهل یالستتتّمتتاعِ دههتتا  
(921/ 22)همان:   

 (. 92، آیة 12 بهأ)سورة النح« د هاقاً. و ک أساً»باس از آیة شریفة قرآن: اقت

ای هقرآن نیز، اقتباس کرده است. اقتباس ه به فضای شعرش از آیات الزم به ذکر است که شاعر با توجّ

 ، القمر، فرقان و اعراف بوده است. الحاقّةبهأ، ص، های النّمل، النحسوره وی از آیات 

 حُسن تعلیل -3-4-6
جوید، که مهرِ او همیپویدمتهه ایتدون زان همی    

 

گوید، ز من طاعت وز او فرمانگته و بیگه همی    
(173/ 22)همان:   

ز انگیممدوح( دانسته است که علّتی خیالشاعر علّت پوییدن ماه  آسمان را، ج ستن مهر و محبّت او )

ح د و نیز در مدانگیز او است، در تغزّل قصایة خلّا  و خیالیل که بیانگر روحیّاست. شاعر از ح سن تعل

 ممدوح استفاده کرده است. 
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 لفّ و نشر -3-4-7
 ه ز بر و پیل و ماه و م هر و ابر و نیل هر شتتش را
 

 خجلکردی بهتیر و تیغورای وروی ودستتتت و دل7 
(993/ 32)همان:   

در صنعت تقسیم و تشبیه ملفوف مورد  بیشتر و نشرها المعی، لفّ الزم به ذکر است که در شعرِ

 اند. استفاده قرار گرفته

 اغراق )مبالغه و غلوّ( -3-4-8
 کتوچتتک دهتنی داری کز خُردی و از تنگی  
 

 در کتتام بتتفتت رستتتتایتتد متتجروح کنتتد دهم را  
(94/ 1)همان:   

انتتدامتی کتته بر انتتدامِ او چون بگتتذرد نتتازک  

 

 بتاد، از او ماند نشتتتان بر وی چو آهن در خمیر  
(941/ 21)همان:   

 در خانة او ستتتال ستتتراستتتر رمضتتتان استتتت 
 

 تتتا حهشتتتنر نتتبتتیتتنتتنتتد عتتیتتاالنتتش شتتتوّال   
(292/ 91)همان:   

وی کاربرد فراوانی  اغرا  )مبالغه و غلوّ( که از پویایی ذهن شاعر سرچشمه میگیرد، در شعرِ صنعت 

 ست. داشته است و وی در مدایح و همچنین در توصیفات از این آرایه بهره برده ا

 العارفتجاهل -3-4-8
 لب استتت آن یا گل حمرا، ر  استتت آن یا مهه  تابان
 

 گتل آگنتده بته مرواریتد و متهه در غالیه پنهان      
(343/ 12)همان:   

 بازنشتتناستتی کز این هر دو کدامین استتت حال
 

 در یهمینِ توستتتت ستتتاغر، یا تو اندر ستتتاغری 
(7112/ 749)همان:   

 المثلارسال -3-4-11
آمتد کنون آن داستتتتتان کآزاده زد  یتادشتتتان    

 

 »تا نداری پنجة شتتیران، ستتر شتتیران مخار   « 
(439/ 94)همان:   

 چون مجلسِ او مجلسی، نه دید و نه بیند کسی
 

 گرچه از این دارد بستی،  چون جهزنع کی باشد ل عهل4 

(914/ 39)همان:   

 ایهام -3-4-11
 ایهام تناسب، ایهام تضاد و ایهام تبادر به کار رفته است:  المعی، به سه شکلِ ایهام در شعرِ

 برداشتتتت بتتاز و گفتت:  »زِ بهرِ شتتتکتتارِ کبتتک
 

«لختی بتتتاختتت خواهم در کوهستتتار استتتب    
(33/ 3)همان:   

                                                      

آرایی، مراعات نظیر ای از صنعت ابداع است که در آن عالوه بر لفّ و نشر، انواع جناس، واجاین بیت، نمونه - 7

 االعداد به کار رفته است. سیاقةو 

 ، ظاهراً به ضرورت شعری است. )پانوشت دیوان المعی گرگانی، دبیرسیاقی(. لل عهل به جای ل ع  - 4
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 پرندة شکاری با کبک تناسب دارد و ایهام تناسب میسازد.  ا در معنیِبه معنی دوباره است، امّ« باز»

 تتیتغِ او را ز   ا متتهل ظتتاهتتر و بتتاطن ز ا جتتهل
 

 تیرِ او را ز قضتتتتا گوشتتتته و پیکتتان ز قتت دهر 
(437/ 93)همان:   

ا مهل به معنی آرزو، عمل را هم به ذهن متبادر میکند که با ظاهر و باطن تناسب دارد و ایهام تبادر 

 میسازد

 کنم با وصتتل و هجران صتتبر چندانی که بِتنوانم
 

پایان که باشتتتد صتتتبر، در آغاز زهر و نوش، در   
(327/ 21)همان:   

ا در معنی میوة تلخ با نوش تضاد دارد و ایهام تضاد در مصراع اوّل به معنی شکیبایی است، امّ« صبر»

 میسازد و همچنین با زهر تناسب دارد و ایهام تناسب میسازد. 

عر هد که شاالمعی کاربرد فراوانی داشته است و نشان مید ه ایهام تناسب، در شعرِانواع ایهام به ویژ

 به روابط  معنایی در آفرینش معنیِ تأثیرگذار آگاه بوده است و بیتهای هنری فراوانی آفریده است. 

 ابداع -3-4-12
 (. 794)نقد بدیع، فشارکی: « الح آن است که چندین صنعت بدیعی را یکجا بیاورند.در اصط»

 گویی کجا رفت آن صتتتنم، کو بود در عال م عهل م
 

عتتذرا بتته دهم، برده دلِ وامق بتته دهلخورده دهمِ    
(213/ 31)همان:   

م(، جناس تام )دهم اول در مصراع دوم خون، دهم دوم در شاعر در این بیت، جناس زاید )عهل م، عال 

د(، تلمیح  آرایی )صامت ل(، جناس ناقص )د ل، دهل(، واجم، دهر، دهف )دهرحمصراع دوم ن ف س(، جناس م ط 

تعارة نم اسنایع بیانی، از قبیلِ استعاره )صق و عهذرا را تداعی میکند( و همچنین ص)داستان عاشقانة وام 

 مصرّحه از محبوب و یار ( و کنایه )عهل م بودن کنایه از معروف و مشهور بودن( را به کار برده است. 

ت که چندین صنعت بدیعی را در ابیات  باید دانست که اوج هنرنمایی شاعر در صنعت ابداع بوده اس

کاربرد بسیار فراوانی در شعر وی داشته است. از دیگر  ،خویش به کار برده است. در ضمن این صنعت

سهیم، سؤال و جواب، تقسیم، المعی کاربرد داشته است، به ارصاد و ت صنایع بدیع معنوی که در شعرِ

 سن طلب و .... میتوان اشاره کرد. ی منقطع، ح الصفات، التفات، استثنااالعداد، تنسیقسیاقة

 گیرینتیجه -4

 او، همان قالبهای یشناسی شعر المعی گرگانی در سطح ادبی نشان میدهد که قالبهای شعرسبک

چند از صنایع بیانی و بدیع معنوی برای زیبایی شتر در قالب قصیده میباشد. وی هردورة پیشین و بی

شعار و صنایع شعری او بیشتر به سادگی گرایش دارند. از نظر ساختار شعرش بهره برده است، ولی ا

های حسّی به حسّی که در سبک خراسانی برای توصیفات به کار میرود، در شعر المعی معنوی، تشبیه

هم به همان سادگی باقی مانده است و نسبت به انواع دیگر تشبیه کاربرد بیشتری داشته است. بعد از 
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ها و مجازهای او نیز ها، کنایه، کنایه و مجاز هم در شعر او کاربرد داشته است. استعارهتشبیه، استعاره

عی، الم ساده و معمولی و فاقد هر گونه نوآوری بوده است. منابع الهام صور خیال )صنایع بیانی( در شعرِ

به کار رفته در سبک خراسانی بوده است. انواع صنایع بدیع معنوی  بیشتر همان گل و گیاه و عناصر فلکیِ

المعی کاربرد داشته است و از آن میان، مراعات نظیر و تضاد بیشتر مورد توجّه او بوده است.  نیز در شعرِ

نکه تالشهای فراوانی در زمینة کاربرد صنایع رائه شده، باید گفت که المعی با آه به توضیحات ابا توجّ

ه است، ولی نتوانسته است از هنجارهای ادبی سبک خراسانی فاصله بگیرد و در چارچوب بی انجام داداد

 سبک خراسانی باقی مانده است. 
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