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چکیده
در سبک شنا سیِ ا شعار و متون ،الزم ا ست كه سطوحِ زبانی ،ادبی و فکری مورد برر سی قرار
گیرد تا از این طریق بتوان جوهر و ماهیّت اصلی شعر و نثر را شناسایی كرد و در جهت ارتقای
لطافت روح و التذاذ ادبی از آن بهره برد .در این مقاله ،سخخبکشخخناسخخیِ شخخعر المعی گرگانی
درسطح ادبی مورد بررسی قرار گرفت تا از این طریق ،ویژگیهای ادبی مسلّط بر شعرِ این شاعر،
بازبینی و تحلیل شخخود .با توجّه به اینکه در دورۀ المعی ،شخخعر فارسخخی اندکاندک به سخخوی
پیچ یدگی و ظرافت های ادبی پیش میرود ،ولی هنوز ویژگی های ادبی دورۀ شخخخخادخواری و
واقعیّتگرایی حاكم اسخخت ،پس باید شخخعر المعی متأثّر از ویژگیهای دورۀ شخخادمانی و واقعبینی
باشخخد .در ادامه برای نیل به این هدف ،ویژگیهای ادبی اشخخعار او بررسخخی میشخخود .شخخناسخخایی
ویژگیهای ادبی شخخعر المعی برای دسخختیابی به ویژگیهای غالب بر اشخخعار دورۀ انتقال از سخخبک
خراسانی به سبک عراقی حائز اهمّیّت است .در این پژوهش ،به این پرسشها كه ویژگیهای ادبی
شعر المعی بیشتر چه مواردی را بیان میکند و آیا شعر المعی از ویژگیهای ادبی حاكم بر سبک
خراسانی فاصله گرفتهاست؟ پاسخ داده میشود.
کلمات کلیدی :سبکشناسی ،سبک خراسانی ،سطح ادبی ،شعر المعی گرگانی.

 -1دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان ()Mohammad.golestani90@yahoo.com
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 -1مقدّمه
المعی گرگانی از شخخاعران سخخدۀ پنجم و از گویندگان شخخعر فارسخخی اسخخت كه در دربار
سلجوقیان به مدح میپرداخت .از احوال او اطالع دقیقی نداریم و آنچه در كتابها و تذكرهها،
آمده است ،نادرست و مبهم میباشد .ولی مسلّم است كه او شاعر دربار سلجوقیان بودهاست.
وی در دربار سلجوقیان ،عمیدالملک كندری و خواجه نظامالملک را كه از وزیران سلجوقی
بوده اند ،مدح گفته است .بهترین منبع دربارۀ زندگی شاعر ،دیوانِ وی میباشد كه در آن به
پارهای از وقایع زندگی خود اشخخاره كردهاسخخت .وی در اوایل سخخدۀ پنجم هجری در بکرآباد1
گرگان به دنیا آمد و در همان محیط نشخخو و نما یافت( .تاریخ ادبیّات در ایران ،صخخفا ،ج: 2
.)389-386
 -2پیشینة پژوهش

در زمینۀ سبک شنا سی شعر المعی گرگانی تا جاییكه نوی سنده ج ستجو كرده پژوه شی
صورت نگرفتها ست .با این حال سعید نفی سی ( )1352در دو مقاله تحت عنوان « المعی
گرگانی»  ،به زندگینامه ،ممدوحان و معاصخخخران المعی پرداخته اسخخخت .همچنین یلمه ها
( )1390در مقالۀ «تأثیر سرودههای عربی بر ا شعار المعی گرگانی» ،و نجاریان ( )1390در
مقالۀ «تأثیرپذیری اشخخعار المعی از معلّقۀ امرؤالقیس» ،به صخخورت تطبیقی به بررسخخی تأثیر
اشعار عربی بر اشعار المعی پرداختهاند .دادفر و سلمانی ( )1391نیز در مقالۀ «خروج از نآرم
تشبیه در شعر سبک خراسانی» ،تشبیه را در سبک خراسانی بررسی كردهاند و چند مثال
هم از شعر المعی در مقالۀ خود ارائه كردهاند.
 -3سبکشناسی شعر المعی گرگانی در سطح ادبی
در این سطح ،قالبهای شعری ،صنایع بیانی ،منابع الهام صور خیال (صنایع بیانی) و صنایع بدیع
معنوی در شعر المعی بررسی میشود.
 -1-3قالبهای شعری
عمده ترین قالب شخخعری المعی ،قصخخیده اسخخت .جز در چند مورد ،تمامی اشخخعار شخخاعر در قالب
قصیده سروده شدهاست .بلندترین قصیدۀ دیوان المعی 57 ،بیت دارد با مطلع:
گل آگنده به مروارید و مَه در غخخخالیه پنهان
لب است آن یا گخل 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 قصایدی كه دارای تغزّل میباشند ،عالوه بر قصیدۀ  57بیتی وی ،به دو قصیدۀ  56بیتی،
دو ق صیدۀ  54بیتی ،دو ق صیدۀ  48بیتی و ق صاید  36 ،37 ،42 ،47و 30بیتی میتوان ا شاره كرد.
تمام قصیدههایِ كامل او كه در دیوانِ موجود آمدهاست ،شریطه دارند .بنابراین ،ساختار قصیدههای
مدحی در چنین ق صیدههایی ،كامل ا ست .الزم به ذكر ا ست كه عالوه بر ق صیده ،قطعه ،م سمّط و
تركیببند هم در اشعار باقیمانده از شاعر دیده میشود.
 -2-3صنایع بیانی
كزّازی در تعریف بیان میگوید« :بیان دانشخخخی اسخخخت كه در آن از چگونگی بازگفت و بازنمود
اندی شهای به شیوههای گونهگون سخن میرود( ».زیبا شنا سی سخن پار سی( ،)1بیان ،كزّازی.)30 :
در شعر المعی گرگانی ،صنایع بیانی از قبیل تشبیه ،استعاره ،كنایه و مجاز بررسی میشود:
 -1-2-3تشبیه
فتوحی میگوید« :تشبیه ،مناسبترین روش برای مقصودی است كه ذهن و نگرش سنّتی از شعر و
تصخخویر شخخعری میطلبد .تشخخبیه بهترین ابزار برای بیان محاكات و تقلید از طبیعت و حقیقتنمایی
است ( ».بالغت تصویر ،فتوحی.)89 :
انواع تشبیه به لحاظ ساختار معنوی در شعر المعی بدینگونه است:
الف) م شبّه و م شبّهٌ به هردو ح سّی :این نوع ت شبیه ،در سبک خرا سانی رایج بوده ا ست.
ت شبیهات ح سّی به ح سّی ساده میبا شند و قابلیّت بی شتری برای دریافت دارند .فتوحی میگوید:
«ت شبیهات ح سّی به ح سّی ،سادهترین نوع تجربۀ خیال و بازتاب جهان مح سوس در ذهن شاعر
ا ست .در سطح ت شبیه ح سّی به ح سّی ،م لّف پو سته و الیۀ بیرونی امور را با هم مرتبط میبیند».
(سبکشناسی(نظریهها،رویکردها و روشها) ،فتوحی.)307 :
آید همخخی چخخو نخخخالۀ چخخنگ از چخخنارها
تا بامخخخخداد هر شخخخخب آوازِ عخخخندلیب
(همان)7/2 :
برتخخخی معشخخخوق دیخخخخدم ابخخخخروی ِ او

به كخخخردارِ كمخخخان و غمخخخزه چون تیخخخر
(همان)333/41 :

ب) مشبّه عقلی ،مشبّهبه حسّی :شمیسا در مورد این تشبیه میگوید« :تشبیه عقلی به حسّی،
رایجترین نوع ت شبیه ا ست ،زیرا غرض از ت شبیه تقریر و تو ضیح حال م شبّه ا ست و اگر م ش ّب الهبه
محسوس باشد ،مشبّه معقول به خوبی در ذهن مجسّم و تبیین میشود( ».بیان ،شمیسا.)77 -78 :
با آتخخخش نزدیکخی هرگخخخخز نبرخخوَد نخخخم را
نم شد به مثل باده ،غخخخم شد به مثل آتش
(همان)50/6 :
در این نوع تشبیه ،المعی هنرنمایی كرده است و كالم خود را با تشبیه ح سّی رونق بخشیده و از
این طریق ،سعی در تبیین خواستهها و ذهنیّات خود داشته است .المعی با توسّل به این نوع تشبیه،
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كالم خود را از حالت ركود بیرون آورده و بر م ثّر بودنِ آن افزوده ا ست و این نشانۀ هنرمندی او در
تبیین وقایع بوده است.
ج) مشبّه ح سّی ،مشبّهبه عقلی :شمیسا میگوید« :اینگونه تشبیهات ،در قرن پنجم در ادبیّات
فارسی آغاز میشود و نوعی نوآوری است( ».همان.)80 :
زان بخخخخارها بخخه دررُّ و بخه دیبخخخخخا قِفخارها
چخون روضخخخههای رضخخوان آراسخخخته شود
(همان)19/3 :
به گخخوش اندر حدیثِ او به شخخیرینی چو در تن جخخخان
به چشم اندر خیالِ او به نیکویی چو در شخخخب مَخخخه
(همان)635/79 :
د) مش ِبّه عقلی ،مش ِبّهبه عقلی :علویمقدّم و اشخخرفزاده در مورد بالغت این نوع تشخخبیه
میگویند « :از جهت بالغی ،این نوع ت شبیه چندان بالغتی ندارد ،زیرا دریافت وجوه ا شتراک بین دو
امر معقول ،كاری دشوار است( ».معانی و بیان ،علویمقدّم و اشرف زاده.)100 :
فرهنگ و جود اندر جهخان ،همچون دو روحند این و آن
این را دل خخخخواجخه مکخخخان ،آن را كف خخواجه محل
(همان)498/63 :
اینگونه تشبیه در شعر المعی بسیار اندک است .این امر نشانۀ آن است كه المعی از هنجار سبک
خرا سانی ،زیاد عدول نکرده ا ست.به هر حال ،وجود این نوع ت شبیه در شعر المعی ،آغاز تحوّلی را
ن شان میدهد كه در سبک شعر این دوره ،وارد شده ا ست و المعی هم در این تحوّل ،در ابتدای راه
است.
انواع تشبیه به لحاظ ساختار بیرونی (صوری) ،در شعر المعی بدینگونه است:
 )1ت شبیه مف صّل « :به ت شبیهی كه وجه شبه در آن ذكر شده با شد ،ت شبیه مف صّل گویند».
(بیان ،شمیسا.)70 :
خخخخوب و آراسخخخته ماننخخدۀ طخخاووسی نر
شخخخاخِ گل بود به باغ اندر هنگخخامِ بخخخخهار
(همان)280/35 :
 )2ت شبیه مجمل « :به ت شبیهی كه وجه شبه در آن ذكر ن شده با شد ،ت شبیه مجمل گویند».
(همان).
تا بامخخخداد سخخویِ رَز آمد خخخزان ،خخخزان

شد بر مثخخخالِ دسختِ بَریشَخمرَزان ،رَزان
(همان)736/91 :

 )3تشبیه مرسل(صریح)« :تشبیهی است كه در آن ادات تشبیه ذكر شود( ».همان).
ولیکن مخخخردِ بیدینار چخون بازی بروَد بیپر

بماند خیخخره بیپر باز چون وقتِ شخخکار آید
(همان)226 /27 :
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سنگخخیندلی بخه خِفخخت ،هخخممثلِ خیزرانی
سیمینبَری به قخخامت ،همخختایِ زادسخخروی
(همان)1049/130:
الزم به ذكر ا ست كه در ت شبیه مر سل ،كه پركاربردترین ت شبیه در شعر شاعر بوده ،حرف ا ضافۀ
«چون» ،پركاربردترین ادات تشبیه بوده است.
 )4ت شبیه مؤکّد(بالکنایه) :شمی سا در تعریف ت شبیه م كّد میگوید« :ممکن ا ست در ت شبیه،
ادات تشخخبیه ذكر نشخخود كه در این صخخورت به آن ،تشخخبیه م كّد یا تشخخبیه بالکنایه یا تشخخبیه
محذوفاالدات گفته میشود( ».همان).
هرگخخز كه دید آتخخش كخخخو فِعخلِ آب كرد
اشکِ من آتش است به رنخخخگ و ،به فِخعخخخل آب
(همان)121/15:
گفتنی است كه تشبیه م كّد ،كمكاربردترین تشبیه در شعر شاعر بوده است.
 )5ت شبیه بلیغ « :ت شبیهی كه در آن نه وجه شبه ذكر شود و نه ادات ت شبیه ،ت شبیه بلیغ نام
دارد(».همان .)72 :تشخبیه بلیغ «مخیّلترین تشخبیه به شخمار میرود( » .از زبانشخناسخی به ادبیّات،
ل ا ضافی (ا ضافۀ ت شبیهی) و غیر
صفوی ،ج ،2شعر .) 130 :ت شبیه بلیغ در شعر المعی ،به دو شک ِ
اضافی به كار رفته است:
دولخت شکخخخارِ توسخخت ،هنخخر زان شکخارها
گیتخخی شکخخارگخخخاهی پرر ازشکخخخارهاست
(همان)41/5 :
عبیخخربخخخوی در او ،ریگ و آب ،نوش مخذاق
نسخخیم ِ خاطر او گر رسخخد به بحخخخخر ،شود
(همان)400/50:
اوج زیبایی تشخخبیه بلیغ زمانی بوده اسخخت كه شخخاعر دو تشخخبیه بلیغِ اضخخافی و غیر اضخخافی را با هم
درآمیخته است:
دو كخخفا تو ررطَخخب ِجخود و رزق را كاناز
اَیا جخخواهر ِ فرهنگ را ضمخخیرِ تو كخخان
(همان)350/44 :
شخخاعر به منظور پرهیز از اطناب و توجّه به ایجاز در كالم خویش از تشخخبیه بلیغ بسخخیار بهره برده
است .تشبیه بلیغِ غیرِ اضافی نسبت به تشبیه بلیغِ اضافی ،اغراقآمیزتر بوده و بیشتر مورد توجّه وی
بوده است.
 )6تشبیه ملفوف :آن است كه «چند مشبّه(حداقل دوتا)جداگانه ذكر شود و سپس مشبّهبههای
هر كدام به ترتیب ،جداگانه گفته شخخود .پس اینگونه تشخخبیه مبتنی بر صخخنعت بدیعی لفّ و نشخخر
است( ».بیان ،شمیسا.)131 :
رنخخگِ لبِ او مخخی ،رخ و زلفخش ،گل و شمشاد
می با گخخل و شمشاد موافق بروَد و هسخخخت
(همان)99 /12:
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گل مسخخت شده بی می و نرگخخس شده مخمور
چشم و رخِ تو نرگخخس ِباز است و گلِسخخرخ
(همان)304/38 :
الزم به به ذكر است كه شاعر در تشبیه ملفوف ،فقط به مضمون عشق پرداخته است.
 )7ت شبیه مفروق« :عبارت ازآن ا ست كه شاعر چند ت شبیه بیاورد كه هر م شبّهبه همراه و در
كنار مشبّه خود باشد( ».معانی و بیان ،علویمقدّم و اشرفزاده.)106 :
پالیخخخز ز بخخخویِ او چخخخخون خخخخانۀ عطخار
بخخخخازار ز رنخخخگِ او چخخون كخخلخخبۀ بخخزّاز
(همان)271/33 :
 )8تشبیه تسویه :آن است كه «برای چند مشبّه یک مشبّهبه بیاورند؛ یعنی ،آن چند مشبّه را
به لحاظ حکمی(وجه شبه) یکسان و مساوی در نظر گیرند( ».بیان ،شمیسا.)132 :
چون بزمگهِ خخخواجه عمخخید است كآه و دشت
مخخخخخاده یکخخخی جَخخخدر به كخخردار ِ بَخخدر

بخا خخخخرّمیِ جنّخخخت و بخخا نیکخخوییِ گنگ
(همان)429/54 :
پخخخایخش و گخخخردَنْخش به سخان ِهخخالل
(همان)452/57 :

 )9ت شبیه جمع « :عکس ت شبیه ت سویه ا ست؛ یعنی ،برای یک م شبّه ،چند م شبّهبه میآورند».
(همان).
نهخار و لیخخخل را مانَد نبشته آن خط كخخاغذ

همان زان نفع و ضرّ آید كز آن لیل و نهار آید
(همان)220/27 :
لبخخی شخخیرین به گخونه چخخون می و شخیر
ررخی رنگین به خخوبی چخخون گخخلِ سخخیب
(همان)334/41 :
یکی از ویژگیهای سبک خراسانی ،تمایل به تشبیههای تفصیلی است و تشبیه جمع كه در آن برای
یک مشبّه ،چند مشبّهبه میآورند ،گونهای از تشبیه تفصیلی میتواند باشد كه موردِ توجّه المعی در
شعرهایش بوده است.
 )10ت شبیه معکوس یا مقلوب :تشخخبیه معکوس یا مقلوب بر دو نوع اسخخت :نوع اوّل آن اسخخت

كه«نخ ست م شبّهی را به م شبّهبهی ت شبیه كنند و سپس جای م شبّهبه و م شبّه را عوض كنند؛
یعنی ،مشبّهبه را در حکم مشبّه و مشبّه را در حکم مشبّهبه گیرند( ».همان.)133 :
نسیم ِگخخل به خصمان بر ،كند همچون سَمِ قاتل
سَمِ قاتل به یاران بر ،كند همچون نسخخیم ِگخخخل
(همان)534 /67 :
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نوعِ دومِ تشبیه معکوس آن است كه «گاهی به جهت مبالغه یا به سبب تناسی ،مشبّهبه بر مشبّه
مانند می شود ،بالنتیجه در ت شبیه مقلوب یا معکوس م شبّه را م شبّهبه قرار میدهند ،به ادّعای اینکه
وجه شبه در آن نیرومندتر است( ».معانی و بیان ،تجلیل.)55-56 :
كَخخخاَن حرمُخخخخخخرَۀ اوراقخخها دَم مِهخخراق
رخ ِ شقایق چون روی ِ نیکوان گَخخخهِ شخرم
(همان)385/49 :
المعی با استفاده از نوع دومِ تشبیه معکوس ،كه نوعی نوآوری است ،تصاویر ذهنی خلق كرده و بر
مبالغۀ تشبیههای خویش افزوده است.
 )11ت شبیه م ضمر :كزّازی میگوید « :ت شبیه نهان آن ا ست كه سخنور به را ستی ت شبیهی را در
سخن خود آورده با شد ،امّا ساخت ت شبیه ،آ شکارا در سخن به كار گرفته ن شده با شد؛ آنچنانكه
گویی خواست او تشبیه نبوده است( ».زیباشناسی سخن پارسی( ،)1بیان ،كزّازی.)76 :
سخوزند همخخی گخخخوی مرعَخخنبَر به دو مجمَر
مشکین سخر زلفیخخنِ تو هر گخخه كه بپیچند
(همان)293 /36 :
در این نمونه به صورت م ضمر ،زلفهای مع شوق به دو مجمر ،و پیچش سرِ زلفِ وی به گوی مرعَنبَر
مانند شده است.
 )12تشبیه مشروط :آن است كه« شباهت بین مشبّه و مشبّهبه ،در گرو شرطی است كه آن را
ذكر میکنند( ».بیان ،شمیسا.)137 :
اگر زرّیخخن بروَد مخاهی و باشد بحخخر دررافشان
قلم در دست او ماهیست اندر بحخخر پنداری
(همان)675 /84:
شاعر از تشبیه مشروط فقط یک بار و آن هم در مدح بهره برده است.
 )13تشبیه تفضیل :آن است كه « مشبّه را به چیزی تشبیه كنند و سپس از گفتۀ خود عدول
كرده ،مشخخبّه را بر مشخخبّهبه ترجیح نهند( ».همان) .این تعریف جامع و مانع نیسخخت ،زیرا در شخخعر
المعی ،تشبیههای تفضیلی معموالً این ساختار را ندارند ،بلکه از مفهومشان ،تفضیل دریافت میشود:
تیخخخر با مژگانْش كآنْد و سخرو با قدّش قصیر
ماه با رویش سیاه و مرشخخخک با زلفش سفخید
(همان)321/40:
1
چخخخخراغ با دو رخِ او به روشخخنی دَریخخوش
نبخخید بخخا دو لخخبِ او به رنخخگ بود خجخخل
(همان)358/45 :
المعی با اسخختفاده از این نوع تشخخبیه ،كه نوعی هنجارگریزی و آشخخناییزدایی محسخخوب میشخخود،
توان سته ا ست ت شبیههای رنگباخته و كهنه را نو سازد .در شعر وی ،ت شبیههای تف ضیلی معموالً با
تشبیه مضمر همراه بوده است.
 -1دَریوش :درویش ،بینوا.

 /194سبک شناسی نظم و نثر فارسی /شماره پیاپی  /42زمستان 1397

 )14ت شبیه مرکّب :آن ا ست كه هر دو طرف ت شبیه یا یکی ازآنها«،یک هیأت تركیبی ا ست».
(همان .) 89 :در واقع ،آمیخته از چند چیز ا ست .ت شبیه مركّب در شعر المعی ،به دو شکلِ مفرد به
مركّب و مركّب به مركّب به كار رفته است:
دود آن ،گخخخونۀ آن زلخفِ گخخخرهگیخر فَتخیل
عارضی دارد چون ررسته بر آتخخخش گخلِ سرخ
(همان)550/69 :
در شخخب ِ تیخخره برافخخخروخته زرّینقخندیل
زلفِ مشکین وی و حخخخلقۀ رنگینْش چنانک
(همان)554/70:
مو ضوع ت شبیه های مركّب شاعر ،مدح ممدوح ،و صف مع شوق و بی شتر و صف آ سمان ،ستارگان
و...بوده است.
 )15تشبیه حروفی :تشبیهی است كه مشبّه یا مشبّهبه آن ،یکی ازحروف الفبا باشد.
همه حرفی دگر هم زین نهاد و زین عیارآید
الفها نیزه و نونها كمخخان و میمخخها دَرقخخخخه
(همان)218 /27 :
بخخخاالش ،قخخوام ِالخخخف و زلخف ،خخخخم ِدال
دردم همخخخه زان تآرک ِپریچهخخخره كخه دارد
(همان)449/56 :
وجود انواع ت شبیه در شعر المعی ،به رو شنی این م سأله را برای ما آ شکار میکند كه این ترفند
كالمی ،وسیلۀ قابل و شایستهای بوده است كه شاعر برای رسیدن به اهداف خود ،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 مدح بوده ا ست .توجّه شاعر به امور و نوع ح سّی
وی ،متنا سب با سه م ضمو ِ
تشخخبیه ،هالهای از كلمات حسخخّی را در شخخعر وی ایجاد كرده اسخخت .البتّه شخخاعر نیمنگاهی نیز به
ت شبیههای عقلی دا شته ا ست كه از نظر سبک شنا سی خروج از نآرم و یا عدول از هنجار مح سوب
میشود .با این همه ،امور حسّی بر امور عقلی در شعر او غلبه دارند.
 -2-2-3استعاره
انواع استعاره در شعر المعی بدینگونه است:
ل م صرّحۀ مجرّده ،م صرّحۀ
الف) ا ستعارة م صرّحه :ا ستعارۀ م صرّحه در شع ِر المعی ،به سه شک ِ
مرشّحه و مصرّحۀ مطلقه به كار رفته است:
بفریفتخخی از دور دلخخخم را بخخه دو عَبهَخخخخر

بسختی بخه دو زنجخخخیر و سپردی به دو كافر
(همان)292/36 :
«عَبهَر» و «كافر» استعارۀ مصرّحه از چشم ،و «زنجیر» استعارۀ مصرّحه از زلف است.
بیفتد شخنبلید از بار و آذرگخخون بخه بخار آید
برآرد سر گل از گلخزار و زندان بشکخخند الله
(همان)179/22 :
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«زندان» استعارة مصرّحۀ مجرّده از غنچه است و گل ،گلزار ،شنبلید و آذرگون (= گل همیشه بهار)
از مالئمات غنچه (مشبّه) است.
گخخه میخخم را بخست كخرانه همی به سخین
گخخه الم را گسخخست همخخی از بَخخر ِ الخخخف
(همان)886/110 :
«الم» ا ستعارۀ م صرّحۀ مر شّحه از زلفِ برگ شته« ،الف» ا ستعارۀ م صرّحۀ مر شّحه از قامت «،میم»
استعارۀ مصرّحۀ مر شّحه از لب و « سین» استعارۀ مصرّحۀ مر شّحه از دندان است و الم ،الف ،میم و
سین (مشبّهبهها) هر یک برای دیگری مالئم محسوب میشود.
بخخخه دال اندرون بخخخخود روشخخخخن هخخاللی
بخه میخخخخم اندرون بود سی نجخخخمِ تابخخخان
(همان)1038 /128 :
«میم» استعارۀ مصرّحۀ مر شّحه از لب و «دال» استعارۀ مصرّحۀ مر شّحه از زلف ا ست و میم و دال
(م شبّهبهها) هر یک برای دیگری مالئم مح سوب می شود «.نجم تابان» ا ستعارۀ م صرّحۀ مر شّحه از
دندان و «روشخخنهالل» اسخختعارۀ مصخخرّحۀ مرشخخّحه از رخسخخار اسخخت و نجم تابان و روشخخنهالل
(مشبّهبهها) هر یک برای دیگری مالئم محسوب میشود.
ا ستفادۀ شاعر از حروف الفبا در ت شبیه حروفی و ا ستعارۀ م صرّحۀ مر شّحه ،ن شان از هنرمندی و
توانمندی وی برای بیان مفاهیم ایجاد شخخده در ذهن او دارد كه به هر نوع وسخخیله و امکانی دسخخت
مییازد تا نظر خود را به خواننده القا كند.
دلِ مخخخخن سنبل تو بررد به دستان و به كین
دلِ من نرگس ِتو بررد به افسون و به سحخخخخر
(همان)940/116 :
ی چشم (مشبّه) ،و
«نرگس» استعارۀ مصرّحۀ مطلقه از چشم است و افسون و سحر از مالئمات هنر ِ
سنبل از مالئمات نرگس (مشبّهبه) است « .سنبل» استعارۀ مصرّحۀ مطلقه از زلف است و دستان و
كین از مالئمات هنریِ زلف (مشبّه) ،و نرگس از مالئمات سنبل (مشبّهبه) است.
ک ا ضافه و
ل ا ضافۀ ا ستعاری ،ف ّ
ب) ا ستعارة مکنیّه :ا ستعارۀ مکنیّه در شعر المعی ،به سه شک ِ
اسنادی به كار رفته است:
به چشخخخمِ دهخخخر ،روزِ بارِ او روزِ شمخار آید
به وهمِ چرخ ،عالیقصرِ او خرّم بهشخخخت آید
(همان)216/26 :
زره پوشخخخیده زیباتر كه باشد مخخرد در جوالن
كند بر گخخخل همی جوالن زره پوشخخیده زلخخفِ وی
(همان)627/78 :
سخخختم را بیخ بركندی ،شکسختی فتنه را اركان
بَدی ز آفاق بفکندی ،در او نیکخخخی پراگخخندی
(همان)723 /89 :
الزم به ذكر اسخخت كه پركاربردترین اسخختعارۀ مکنیّه در شخخعر المعی ،اسخختعارۀ مکنیّۀ اسخخنادی و
كمكاربردترین استعارۀ مکنیّه ،به صورت فکّ اضافه بوده است.
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ج) ا ستعارة تبعیه « :ا ستعارۀ تبعیه در زبان فار سی ،ا ستعاره در فعل و صفت ا ست( ».بیان،
شمیسا.)196 :
چون بخندد تیغِ او ،بر دِرُع و بر جوشن گِری
چون بگرید رَطلِ او ،بر گوهر و دینخخخار خند
(همان)979/121 :
«گری ستن» ا ستعاره از ریختن و سرازیر شدن می از رَطل (=پیمانه) ا ست و «خندیدن» ا ستعاره از
خونریزی است.
بعد از ت شبیه ،دومین آرایۀ بیانی در شعرِ المعی ا ستعاره و انواع آن ا ست كه شاعر از آن برای
ت خود ا ستفاده كرده ا ست .مو ضو ِع بی شت ِر ا ستعارههای وی ،مانند ت شبیهها،
تجلّی دادن به ذهنیّا ِ
ف طبیعت و مدح بوده ا ست .ا ستعارههایِ به كار رفته در شعرِ
ن عشق ،توصی ِ
متنا سب با سه مضمو ِ
وی ،از نوع استعارههای قریب و آسانفهم بوده است و استعاره های بعید كه هنرمندانه و خیالانگیز
و جامع در آنها دیریاب است ،در شعر وی كاربرد نداشته است.
 -3-2-3کنایه
شمی سا میگوید« :كنایه ذكر مطلبی و دریافت مطلبی دیگر ا ست و این دریافت عمدتاً از طریق
انتقال از الزم به ملزوم و یا برعکس صورت میگیرد( ».همان .)279-280 :كنایه به لحاظ مکنیٌّعنه
ل كنایه از موصوف (اسم) ،كنایه از صفت و كنایه از فعل یا مصدر به كار
در شع ِر المعی ،به سه شک ِ
رفته است:
گشخخخاید ایخخخخزد بخخر آسمخخخخخان ورا ارزاق
گَخخخخهِ سخخاوت بر هر كه او گشخخاید دسخت
(همان)403/51 :
«دست گشادن» كنایه از بخشش و احسان كردن ( فعل ) است.
جَسخخخته گخخخه شکخخخار خخخداوندِ پوسختین
من همچو از دهخانِ خخخداوندِ صخخخولجخخخان
(همان)894/111 :
«خداوندِ پوستین» وصفی متشکّل از مضاف و مرضافالیه است كه كنایه از روباه (اسم) است.
هر زمخخخان جفخختِ دگر جویی و یارِ نو گِری
فاخته مهخری ،نباید در تو دل بسخختن كه تو
(همان)973 /121 :
«فاخته مهر» صفتی است كه كنایه از بیوفا و بیمحبت (صفت) است.
الزم به ذكر ا ست كه از میان انواع كنایه به لحاظ و ضوح و خفا ،فقط ایما در شعر شاعر كاربرد
دا شته ا ست« .ایما ،كنایهای ا ست كه به محض شنیده شدن ،عقل سلیم آن را در مییابد( ».همان:
.)286
چخخخخون جخخخانور نمخخخخاز بَرَندش نگخخخارها
گخخر در نگخخخخارخخخخانه نگخخخاری مثخخالِ او
(همان)24/3 :
« نماز بردن» كنایه از تعظیم كردن و سجده كردن است.
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واراِ لخخخالۀ سخخیراب شد انگخخخخورِ سخخخیاه

چون شد از الله روان و آمخخخدش ایّخام به سر
(همان)286/35 :

«ایّام به سر آمدن» كنایه از مردن است.
گفتنی ا ست كه كنایههای شاعر از نوع قریب و آ سانفهم بوده ا ست و كنایه های بعید و دیریاب
در شعر وی كاربرد نداشته است .كنایه های وی از نوع ایما و بیشتر در افعال بوده است.
 -4-2-3مجاز
نمونههای مجاز در شعر المعی:
بهخری گرفته از پیِ رامش قخخخدح به دسخخت

برخخخخی كشخخیده از پیِ كیخخخن ذوالفقخارها
(همان)12 /2 :
از واژۀ « ذوالفقار»  ،كه ا سم خاص( شم شیر ح ضرت علی علیه ال سالم ) ا ست ،مطلق شم شیر اراده
شده است كه مجاز به عالقۀ ذكر خاص و ارادۀ عام است.
برنِخهُ به كفخخم بخخاده ،بركخخخش ز دلم غم را
جخخخز می نَبروَد درمان مخخر مخخخردِ مرتَخیَّم را
(همان)49/6 :
از واژۀ «باده» ،جام باده اراده شده است كه مجاز به عالقۀ ذكر حال و ارادۀ محل است.
تخخا به خخخونِ گخاو كرد آهنگ ،شیرِ گاوخوار
ابلهی كردند و خخخخاریدند سخر مر شخخخیر را
(همان)262 /32 :
از واژۀ «خون» ،كشخختن اراده شخخده اسخخت ،زیرا كشخختن معموالً با خونریزی همراه اسخخت كه مجاز به
عالقۀ الزم و ملزوم است.
سخخخیب و نارنخخج بدیخخخلِ سمخن و سیسنبر
شخنبلید آمخخخد و نرگخخس بَدَلِ الله و گخخل
(همان)283/35 :
از واژۀ «گل» ،گل سرخ اراده شده ا ست كه در ادبیّات قدیم كاربرد دا شته ا ست كه مجاز به عالقۀ
ذكر عام و ارادۀ خاص است.
وهمش چنان آید همین ،كآمد سلیمان را بَدَل
گردد زبون دیوِ لعین ،چون بیند او را با نگین
(همان)496/62 :
از واژۀ «نگین» ،انگشتری اراده شده است كه مجاز به عالقۀ ذكر جزا و ارادۀ كل است.
در سَمع گخخخه شعخرِ رَجَز ،گاهی سریع و گه رَمَل
در كفا تو باد آبِ رَز ،بر تنْت اآكسخخونی و خخخخز
(همان)515 /65 :
از واژۀ «آبِ رَز» ،شراب اراده شده است كه مجاز به عالقۀ ماكان1است.

 -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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زبخخخانِ زال و سهخخمِ سخخام و دستِ رستم دستان
وفایِ ایرج و فرهنگِ سلم و فخخخرِّ افخخریدون
(همان)664/83 :
از واژۀ «دست» ،قدرت اراده شده است ،زیرا دست آلت و وسیلۀ قدرت است كه مجاز به عالقۀ آلیّت
است.
سمورِ نرم پوش و خز ،به جایِ توزی و كَتّان
سویِ طارَم خرام از رَز ،بر آتش ریز عود و گز
(همان)696/86 :
از واژه های «سمور» و «خز»  ،پوست سمور و خز اراده شده است كه از آن پوستین و جامه میسازند
كه مجاز به عالقۀ ذكر كل و ارادۀ جزا است.
عمخخخر ناگخه در سرِ وصل و سرِ هجران كنی
بستۀ هجران و وصخخلم روز و شخخب ترسم كه تو
(همان)1058/131 :
از واژۀ «سر» ،اندیشه و فکر اراده شده است كه مجاز به عالقۀ ذكر محل و ارادۀ حال است.
گفتنی ا ست كه كمكاربردترین صنعت بیانی در شعر شاعر ،مجاز بوده ا ست .در مجازهای وی،
ی آنچنانی دیده نمی شود و بی شت ِر آنها از عنا صری ا ست كه در زبان فار سیِ
معمو ًال تازگی و نوآور ِ
عصر او ،رایج و متداول بوده است.
 -4منابع الهام صور خیال(صنایع بیانی) در شعر المعی
شاعر به منظور آفرینش ت صاویر شعری و نگارین و خیالانگیز ساختن كالم خویش ،از عوامل و
عنا صر مختلفی بهره برده ا ست كه به گل و گیاه ،عنا صر فلکی ،عنا صر رزمی ،عنا صر و ا صطالحات
دینی و اعتقادی ،ا شخاص و وقایع تاریخی ،جواهرات و سیم و زر ،پی شه ها و حروف میتوان ا شاره
كرد .نمونههایی از منابع الهام صور خیال(صنایع بیانی) در شعر المعی:
برگِ رَزان بخخه شخخخاخ بر از چخخند رنخگ شخد
چخخون آسخختینِ رنگخخرزان ز آفخختِ خخخزان
(همان)145/18 :
1
همخخه حخخرفی دگر هم زین نهخاد و زین عیار آید
الفها نیخزه و نونخها كمخخان و میخمها دَرقخخه
(همان)218/27 :
زلفت به شخخبِ یلخخدا ،عخخخارض به دوپیخکر
رویِ تو به مَخخخه مخخاند و دندان بخه ثخخخریّا
(همان)294/36 :
به كخخخردارِ كمخخخان و غمخخزه چخخون تیخخر
برتخخخی معشخخخخوق دیخخخدم ابخخخرویِ 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 احمخخد كَعخخب و چو نزدِ بِشر اسحاق
برِ تخخو ،المعخخخی ،ای نامخخخور وزیخخخر آمخخد
(همان )415/52
خخخخلق مخخر او را هَگَخخرز نبیند انخدر قخخیام
باشد چون عابدان روز و شخب اندر سجخخخود
(همان)612/76 :
مخخانندۀ نگیخخخن به میخخخان اندرون زمخخین
بود آسمان چو حخخلقۀ انگشختری به وصخخف
(همان)872/108 :
زلفشان همچون بنفشه ،رویشان چون یاسمین
لعبخختانی لشخخخخکرِ تخخو آورند از روم اسخخیر
(همان)932/115 :
الزم به ذكر ا ست كه از میان عوامل و عنا صر به كار گرفته شده 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
كار برده است.
 -5صنایع بدیع معنوی
شمی سا میگوید « :بدیع معنوی ،بحث در شگردهایی ا ست كه مو سیقی معنوی كالم را افزون
میکنند( ».نگاهی تازه به بدیع ،شخخمیسخخا .)25 :انواع صخخنایع بدیع معنوی در شخخعر المعی بدینگونه
است:
 -1-5مراعات نظیر
نَفیخخرِ بلبل از تیمخخارِ جفت و نالۀ صرخخلصخآل

گخخه از باالیِ سرو آید ،گخه از شاخِ چنار آید
(همان)181/23 :

 -2-5تضاد
«در ا صطالح آن ا ست كه كلماتِ ضدّ یکدیگر بیاورند( ».فنون بالغت و صناعات ادبی ،همایی:
.)273
كه پیخخش اندر مخخر او را گاه كوه و گاه غار آید
سفر دشخخوارتر باشد فراوان از حَضخخَر بر وی
(همان)224/27 :
گفتنی اسخخت كه مراعات نظیرها و تضخخادهای شخخاعر ،زیاد هنرمندانه نبوده اسخخت ،بلکه با توجّه به
ق دیگر ت ضاد ،از
سادگی و روانی سخنش ،از امور ساده و معمولی انتخاب شده ا ست .شاعر م صادی ِ
قبیلِ مقابله و پارادوكس را نیز در شعرِ خود به كار برده و با قرینه سازی و مقابل هم قرار دادن واژه
های متضخخاد و همچنین با خلق تصخخاویر و تركیبهای متناقض ،بر تأثیر سخخخنش بر مخاطب افزوده
است:
هرگخخز كخه دیخخد آتخخش كخو فِعخلِ آب كرد
اشک من آتخش است به رنگ و ،به فِعخخخل آب
(همان)121/15 :
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جفا كردنْش بر هر كخخخس ،به تأخخخخیر و سکوخن باشد

وفا كردَنْش با هر كس ،به عاجل باشد و عاجل
(همان)531/67 :

 -3-5تلمیح
«اشاراتی است كه به بخشی از دانستههای تاریخی ،اساطیری و فرهنگی و ادبیِ خواننده میشود».
(موسیقی شعر ،شفیعیكدكنی.)310 :
ررسخخت هم ز آتشِ سوزنده گآخل از بهرِ خلیل
گر همی ز آتش ،گآخخخل روید او را نه شگفت
(همان)551/69 :
اشاره به داستان حضرت ابراهیم (ع) و در آتش افکنده شدن وی توسط نمرود و گلستان شدن آتش
بر وی دارد.
چو در تاریکی اسخخکندر بر آبِ چشخخمۀ حیوان
خطِ او تیره و روشخخخن در او الفخاظ و معنیها
(همان)674 /84 :
ا شاره به دا ستان ا سکندر و آب حیات دارد و اینکه آب حیات در درون تاریکی ا ست و ا سکندر به
طلب آن به ظلمات رفت.
شخخاعر از تلمیح كه سخخبب ایجاز در كالم میشخخود ،برای مضخخمونسخخازی بهره برده اسخخت .از میانِ
تلمیحاتِ به كار رفته در شع ِر شاعر ،ا شارات وی به دا ستان پیامبران جلوه و برج ستگی بی شتری
داشته است.
 -4-5تضمین
«آن اسخخخت كه در اثنای كالم ،پاره ای یا مصخخخراعی یا بیتی یا چند بیت از دیگری به وام گیرند».
(بالغت(معانی  ،بیان و بدیع) ،محمدی.)154 :
ز خخخخخلق شخخخاعر تو شعخخخر قخخاتِماالعماق
شنو كه بِهُ نَبروَد زو به گخخخخاهِ مخدح و صخخله
(همان)418/52 :

قاتِماالعماق برگرفته از بیتی است ،از «روبۀبنالعجاج :
وَ قَاتِخخخمِاالَعمخخخخخاقِ خَخخخاوِیالْمرخخْتَخرَقْخنْ

مرشْخخخختَبِهِاالَعُخخخخخالمِ لَمَّخخخاعِالْخَخفَخخخقْخنْ»
(شرح ابن عقیل ،ابن عقیل ،الجزااالوّل)24 :

 -5-5اقتباس
«آن است كه سخنور در تركیب كالم و ترتیب سخن خود ،آیهای یا حدیثی یا مسألهای از فقه را
برسبیل تبرّک و تیمّن ایراد كند( ».بالغت (معانی  ،بیان و بدیع) ،محمدی.)179 :
اَدِرُ عَلَخخخخینا كأسخخخا عَخخخخلَیالسّمخخاعِ دَهاق
ی بهخخخخار
بیخخخار باد ه كه آورد باد بخخخخو ِ
(همان)380/48 :
اقتباس از آیۀ شریفۀ قرآن  « :وَ كَأساً دِهاقاً»( .سورۀ النبَأ  ،78آیۀ .)34
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الزم به ذكر اسخخخت كه شخخخاعر با توجّه به فضخخخای شخخعرش از آیاتِ قرآن نیز ،اقتباس كرده اسخخخت.
اقتباسهای وی از آیاتِ سورههای النَمل ،النبَأ ،ص ،الحاقّۀ ،القمر ،فرقان و اعراف بوده است.
 -6-5حُسن تعلیل
گه و بیگه همی گوید ،ز من طاعت وز او فرمان
مَه ایدون زان همی پوید ،كه مهرِ او همی جوید
(همان)716/88 :
شاعر علّت پوییدن ماهِ آسمان را ،جرستن مهر و محبّت او (ممدوح) دانسته است كه علّتی خیالانگیز
است .شاعر از حرسن تعلیل كه بیانگر روحیّۀ خلّاق و خیالانگیز او است ،در تغزّل قصاید و نیز در مدح
ممدوح استفاده كرده است.
 -7-5لفّ و نشر
1

خجل كردی به تیخر 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 ملفوف مورد
الزم به ذكر ا ست كه در شع ِر المعی ،ل ّ
استفاده قرار گرفتهاند.
 -8-5اغراق(مبالغه و غلوّ)
كوچک دهنی داری كخخز خآخردی و از تنگی

در كخخخام بفَرسخخاید مجخخروح كخخخند دَم را
(همان)52/7 :
باد ،از او مخخاند نشخخان بر وی چو آهن در خمیر
نخخازکاندامی كه بر انخدامِ او چخخون بگخذرد
(همان)320/40:
تا حَشْخخخخخر نبینند عخخخخیاالنش شخخخخخخخوّال
در خانۀ او سخخخال سراسخخر رمضخخخان است
(همان)454/57 :
صخخنعتِ اغراق (مبالغه و غلوّ) كه از پویایی ذهن شخخاعر سخخرچشخخمه میگیرد ،در شخخعرِ وی كاربرد
فراوانی داشته است و وی در مدایح و همچنین در توصیفات از این آرایه بهره برده است.
 -9-5تجاهلالعارف
لب است آن یا گخخلِ حمرا ،رخ است آن یا مَخخهِ تابخان
بازنشناسی كخخخز این هر دو كدامین است حخخال

گخخخل آگنده به مخخروارید و مَه در غالیه پنهان
(همان)626/78:
در یَمیخنِ توسخخت ساغخخر ،یا تو اندر ساغری
(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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 -10-5ارسالالمثل
یادشخخان آمد كنون آن داسختان كخخآزاده زد

چون مجلسِ او مجلسی ،نه دید و نه بیند كسی

«تا نداری پنجخخۀ شخخیران ،سرِ شیران مخار»
(همان)263/32 :
1

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

 -11-5ایهام
ایهام در شعرِ المعی ،به سه شکلِ ایهام تناسب ،ایهام تضاد و ایهام تبادر به كار رفته است:
لخخختی بتخخاخت خخواهم در كوهسار اسب»
برداشت باز و گفخخت« :زِ بهخخرِ شکخخارِ كبک
(همان)69 /9 :
«باز» به معنی دوباره است ،امّا در معنیِ پرندۀ شکاری با كبک تناسب دارد و ایهام تناسب میسازد.
تیخخخرِ او را ز قضخخا گخخوشخه و پیکخان ز قَدَر
تیغِ او را ز اَمَخخل ظخخخاهر و باطخخن ز اَجَخل
(همان)291/36 :
اَمَل به معنی آرزو ،عمل را هم به ذهن متبادر میکند كه با ظاهر و باطن تناسخخب دارد و ایهام تبادر
میسازد.
كه باشد صخخبر ،در آغخخاز زهر و نوش ،در پایان
كنم با وصخل و هخخجران صخخبر چندانی كه بتوانم
(همان)641/80:
« صبر» در م صراع اوّل به معنی شکیبایی ا ست ،امّا در معنی میوۀ تلخ با نوش ت ضاد دارد و ایهام
تضاد میسازد و همچنین با زهر تناسب دارد و ایهام تناسب میسازد.
انواع ایهام به ویژه ایهام تنا سب ،در شع ِر المعی كاربرد فراوانی دا شته ا ست و ن شان میدهد كه
شخخاعر به روابطِ معن ایی در آفرینش معنیِ تأثیرگذار آگاه بوده اسخخت و بیتهای هنری فراوانی آفریده
است.
 -12-5ابداع
«در اصطالح آن است كه چندین صنعت بدیعی را یکجا بیاورند( ».نقد بدیع ،فشاركی.)132 :
خورده دَمِ عخذرا به دَم ،برده دلِ وامِق به دَل
گویی كجا رفت آن صنم ،كو بود درعالَم عَلَم
(همان)476/60 :
شخخخاعر در این بیت ،جناس زاید (عَلَم ،عالَم) ،جناس تام (دَم اول در مصخخخراع دوم خون ،دَم دوم در
مصراع دوم نَفَس) ،جناس مرطَرف (دَر ،دَم ،دَل) ،جناس ناقص (دِل ،دَل) ،واجآرایی(صامتِ د) ،تلمیح
(دا ستان عا شقانۀ وا مِق و عَذرا را تداعی میکند) 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 ستعارۀ م صرّحه از محبوب و یار) و كنایه (عَلَم بودن كنایه از معروف و م شهور بودن) را به كار برده
است.
باید دان ست كه اوج هنرنمایی شاعر در صنعت ابداع بوده ا ست كه چندین صنعت بدیعی را در
ابیاتِ خویش به كار برده است .در ضمن این صنعت كاربرد بسیار فراوانی در شعر وی داشته است.
از دیگر صنایع بدیع معنوی كه در شعرِ المعی كاربرد داشته است ،به ارصاد و تسهیم ،س ال و
جواب ،تقسیم ،سیاقۀاالعداد ،تنسیقالصفات ،التفات ،استثنای منقطع ،حرسن طلب و ...میتوان اشاره
كرد.
 -6نتیجهگیری
سبک شناسی شعر المعی گرگانی در سطح ادبی نشان میدهد كه قالبهای شعری او ،همان قالبهای
دورۀ پیشین و بیشتر در قالب قصیده میباشد .وی هرچند از صنایع بیانی و بدیع معنوی برای زیبایی
شعرش بهره برده است ،ولی اشعار و صنایع شعری او بیشتر به سادگی گرایش دارند .از نظر ساختار
معنوی ،تشبیههای حسّی به حسّی كه در سبک خراسانی برای توصیفات به كار میرود ،در شعر المعی
هم به همان سادگی باقی مانده است و نسبت به انواع دیگر تشبیه كاربرد بیشتری داشته است .بعد
از تشبیه ،استعاره كنایه و مجاز هم در شعر او كاربرد داشته است .استعارهها ،كنایهها و مجازهای او
نیز ساده و معمولی و فاقد هرگونه نوآوری بوده است .منابع الهام صورخیال (صنایع بیانی) در شعر
المعی ،بیشتر همان گل و گیاه و عناصر فلکیِ به كار رفته در سبک خراسانی بوده است .انواع صنایع
بدیع معنوی نیز در شعر المعی كاربرد داشته است و از آن میان ،مراعات نظیر و تضاد بیشتر مورد
توجّه او بوده است .با توجّه به توضیحات ارائه شده ،باید گفت كه المعی با آنکه تالشهای فراوانی در
زمینۀ كاربرد صنایع ادبی انجام داده است ،ولی نتوانسته است از هنجارهای ادبی سبک خراسانی
فاصله بگیرد و در چارچوب سبک خراسانی باقی مانده است.
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