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برخوردارند. شناخت سبکی   هاي ادبی از ویژگیهاي سبکی خاصیهریک از گونهزمینه و هدف:  
حاضر به بررسی ویژگیهاي   ۀها موجب حصول درك درستتري از آنها خواهد شد. مقال این گونه
نی، زبادر دیوان او میپردازد و آنها را از نظر سطوح    اشعار امیرمعزي، بویژه اشعار مدحیسبکی  
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 است. بوده تصحیح عباس اقبال 
تحلیلی انجام شده و ابزار گردآوري اطالعات در آن،  - این پژوهش با روش توصیفی  روش مطالعه:

 اي است.کتابخانه
لفاظ ساده  است. معزي معانی بسیار را در ا  ح یساده، روان و فص  یزبان  يمعز  يزبان شعرها:  یافته

از قدیم   ،و خالی از تکلف ادا میکند و قوت طبع او در آوردن عبارات سهل و بدون تعقید و ابهام
اعتقادند که شعر   نیبر ا  یعموم شعرشناسان بدرست  نحال یا  با  ؛مورد توجه ناقدان سخن بوده است
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هاي لفظی که به بیانی، صنعت بالغی اصلی در شعر او تشبیه است؛ با وجود این در شعر او، آرایه

هاي معنوي غلبه دارد. قالب اصلی اشعار انجامد، بر آرایهموسیقایی کردن هرچه بیشتر سخن می
کوتاهتر است. از نظر فکري    او قصیده است که در مقایسه با قصاید مدحی شاعران دیگر کمابیش 

،عنصر غالب شعر او مدح بوده و مضامین اخالقی و تعلیمی در شعر او بسیار کم است. معزي بجز 
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Each literary genre has its own stylistic 
features. Knowing the style of theses literary genres will lead to a better 
understanding of them. The current research has tried to study the stylistic 
features of Amir Moazi,s poems, especially the praiseworthy poems in his divan 
linguistically and intellectually. The source used in this research was his 
collection of poems edited by Abbas Igbal. 
METHODOLOGY: this research was conducted by descriptive- analytical 
method and data collection tool is library.  
FINDINGS:  Moezi, s poetic language is a simple, fluent and eloquent language. 
Moezi utters many meanings in simple and understandable words and his 
strong nature in making expressions easy and unambiguous has long been 
considered by critics. However, most poets rightly believe that his poetry is not 
at a high level in terms of illustration and in fact it is a repetition of past poets, 

images. 
CONCLUSION: Moezi, s poetry has significant linguistic and historical values. 
Many Persian words in various morphological constructions were collected in 
his divan. However, many irrelevant Arabic words are also found in his speech, 
mostly for rhyming purposes. In the field of expressive techniques, the main 
rhetorical feature in his poetry is simile. However, the verbal features that lead 
to musical features more than the spiritual adornments. The main format of his 
poems is the ode/ laudatory poem which is relatively shorter than praise poems 
by other poets. Intellectually, the predominant element of his poetry is praise 
and moral and educational themes are very few in his poetry. Moezi also has a 
number of lyric poems, pieces, compositions, prepositions and quatrains 
among his poems in addition to his ode poems. 
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 مقدمه 
اند. سبک اي به آن داشتهاخیر، ادبا و سخنوران توجه ویژه  ةشناسی یکی از موضوعات ادبی است که در سدسبک
الفاظ و تعابیر   ،خاصی از بیان افکار است که نویسنده یا گوینده با استفاده از انتخاب کلمات  ةروش یا شیو  ،ادبی

. امیرمعزي شاعري در اواخر قرن پنجم هجري است که هاي خود درمورد واقعیتها میپردازدخاصی به انتقال اندیشه
د، عبدالملک برهانی شاعر دربار آلب وي خود را میراثدار پدر خوالشعرایی نیز دست یافته است.  به جایگاه ملک

اشعار معزي: ص    مینامد  ،ارسالن سلجوقی نیست  ).  606(ر.ك: دیوان  امیر معزي اطالع دقیقی  از زمان والدت 
هجري تولد   440ولیکن ازآنجاکه سالهاي جوانی خود را در دربار ملکشاه سلجوقی گذرانده است، باید بعد از سال  

). امتیاز 512  ص  :2ج    صفا،تاریخ ادبیات ایران،  هجري است (   521و    518ین سال  یافته باشد و وفات وي نیز ب
شعر معزي سادگی و روانی آنست، گرچه از نظر بالغی داراي تصاویر نو و بدیع نیست. در این جستار به بررسی 

(بر اساس دسته ادبی و فکري  زبانی،  او در سه سطح  ناسی)  شبندي شمیسا در کتاب کلیات سبکسبک اشعار 
 ).182-153شناسی، شمیسا: صص پرداخته میشود (ر.ك: کلیات سبک

 
 سابقۀ پژوهش 

شناسی اشعار امیرمعزي بر اساس جستجوي نگارندگان تا کنون پژوهش مستقلی صورت نگرفته است،  درمورد سبک
ان عرب و مواردي از این اما پژوهشهایی وجود دارد که دربارة لزوم تصحیح دوبارة دیوان او، مقایسۀ اشعار او با شاعر

و   ي معزاي با عنوان «) در مقاله1398اند که به برخی از آنها اشاره میشود. پیري و مهدویان ( دست نگاشته شده
مشروعیت خاص  ةدربار را هاي شاعربا تکیه بر چارچوب نظري تحلیل گفتمان، سروده» ملکشاه   تیمشروع ۀمسئل

در مواجه با مدعیان سلطنت از یک سو و مشروعیت عام او بعنوان پادشاه مسلمان از سوي دیگر،   شاهسلطنت ملک
بحث گذاشته یلمهبه  ( اند.  مقاله1390ها  در  نیز   (» عنوان  تحت  ام  نیمضام  یقیتطب  یبررساي  و   ي معزریاشعار 

پرداخته است. سالمیان و یاري ز  معتو ابن  و با رویکردي تطبیقی به بررسی مضامین مشترك شعر ای»  معتز عباسابن
 يو ذکر شعرها   ي معز  وانید  ي هاتیاز ب  یبرخ  حی تصح  ي برا  یینهادهاش یپاي با عنوان «) نیز در مقاله1393گلدره ( 

اي برخی از کاستیهاي تصحیح دیوان معزي را با این پرسش که «آیا میتوان با کمک متون واسطهي»  و  ۀافتینو
 .اندز چنین متونی به بررسی دیوان شاعر پرداختهگیري امرتفع کرد؟» و با بهره

 
 بحث و بررسی: ویژگیهاي سبکی و محتوایی اثر 

 . ویژگیهاي زبانی1
 الف) سطح آوایی

عواطف بدون   مهمترین عامل تأثیرگذار شعر پس از عاطفه، وزن است؛ زیرا برانگیختن  موسیقی بیرونی (وزن):
افتد. «وزن در شعر جنبۀ تزیینی ندارد؛ بلکه یک پدیدة طبیعی است براي تصویر عواطف که وزن کمتر اتفاق می

دیوان اشعار معزي از تنوع   ).48  ص  شفیعی کدکنی:موسیقی شعر،  به هیچ روي نمیتوان از آن چشم پوشید» ( 
قالب قصیده و بلند در میان اشعار او دیده میشود. معزي وزنی کمابیش خوبی برخوردار است و انواع وزنهاي کوتاه 

او  .  ه استو مضمون اصلی قصایدش را مدح شاهان و بزرگان قرار داد  ههاي خویش انتخاب کردرا براي بیان سروده
به تبعیت از شاعران عربی، خود را ملزم به سرودن قصایدي در چهار قسمت تشبیب، تخلّص، مدح و شریطه   نیز

رمل مثمن (بویژه در وزن    بااینحال بحر رملد؛  از اوزان مختلفی در بیان منظور خود استفاده کن  نموده عی  و س  هکرد
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. احتماالً دلیل این امر، نوع ساخت قصیده، وجود هجاهاي  ردکاربرد دا  سایر بحرها در اشعار اویش از  » بمحذوف
. بعد از بحر رمل، بحرهاي مجتث و داردبلند و مضامین سنگین قصاید است که با بحر رمل سازگاري بیشتري  
» مجتث مثمن مقصوراند؛ بویژه وزنهاي «مضارع بترتیب، بیشترین کاربرد را در دیوان اشعار او به خود اختصاص داده

 ».مضارع مثمن اخرب مکفوف مقصورو «
نظامی   .است  آمدهاحتماالً ردیف از نظر متقدمان، صنعت شعري بحساب می  موسیقی کناري (ردیف و قافیه):

 عروضی ضمن برشمردن صناعات این بیت مشهور رودکی: 
 گر به گنج اندر زیان آید همی   آفرین و مدح سود آید همی

،  ردیف در شعر معزي  ).56  ص  :چهارمقالهمردّف بودن آن را نیز جزو محاسن ادبی و صناعات بیت دانسته است (
بویژه در قصاید او، جایگاه خاصی ندارد. در دیوان اشعار او کمتر با ردیف مواجه میشویم؛ بااینکه برخی معتقدند  

تنگناي قافیه در قالب قصیده به اوج خود میرسد؛ لذا وقتی شاعري قصد دارد مثالً در بحوري که به دو هجاي «
پرشماري همانند «نیاز»، «روان»، «کنار» و قس علی هذا آزمایی کند، نمیتواند از قوافیِ  بلند ختم میشود، طبع

» (کارکرد استفاده نماید. در این مواقع است که شاعر از اهرم ردیف استفاده میکند تا این نقصان را جبران کند
)، در قصاید طوالنی معزي نیز معموالً از ردیف استفاده نشده 212عروضی ردیف در شعر فارسی، منصوري: ص  

جوداین معزي سعی کرده هرجا که شعر مردف سروده، در آوردن ردیف تنوع را مدنظر قرار دهد. ازاینرو است. باو
اي با ردیف در شعر او انواع ردیف اعم از ردیف اسمی، فعلی، ضمیري، حرفی و ترکیبی را شاهد هستیم. قصیده

هاي ردیف اسمی ) از نمونه 432ص    الملک» (دیوان اشعار معزي:بن نظام«فخرالملک» در مدح «خواجه فخرالملک
) و 72)، «آتش و آب» (همان: ص  70در اشعار اوست. ردیفهاي نسبتاً طوالنی مانند «ابر و آفتاب» (همان: ص  

) و «آورد» 188)، «بود» (همان: ص  190)، فعلی مانند «دارد» (همان: ص  629«آسمان و زمین» (همان: ص  
)، ضمیري مانند «او» (همان: ص 761)، و «در» (همان: ص  9: ص  )، حرفی مانند «را» (همان180(همان: ص  

هاي دیگر کمتر ها اسمی هستند و قافیه اند. از منظر قافیه نیز، بیشتر قافیه) از این جمله681) و «تو» (همان:  682
 بچشم میخورند. بیشترین بسامد حرف روي نیز متعلق به حرف «ر» و سپس «د» است. 

آرایی، تجنیس و سجع ازجمله ابزاري هستند که در آهنگین کردن شعر نقش بسزایی و واج تکرار  موسیقی درونی:  
دارند. در دیوان معزي نیز تشابه در صامتها و مصوتها، تکرار کلمات و واجها، استفاده از ظرفیت کلمات متجانس و  

اربردترین مؤلفۀ ایجاد موسیقی مانند آنها موجب ایجاد موسیقی درونی شده است. یکی از عوامل مهم و در واقع پرک
درونی در سخن معزي، استفاده از تجنیس است. او با استفاده از انواع جناس سعی در تقویت موسیقی درونی شعر 

 هایی از این موارد اشاره میشود: خویش نموده است. به نمونه 
 شاعران معاصر او از بسامد بیشتري برخوردار است. بهجناس مرکب: جناس مرکب در شعر معزي نسبت

 ) 147بود (همان: ص  تاجِ داربود بلکه  تاجدار نه /  سري که از خط فرمان تو شود بیرون
 )166دارد (همان: ص   نو شاددلم هر ساعت از /  دارد نوشادبتی که نسبت از 

 )345؟ (همان: ص زار کار سلطان چون گشت  کارزارکز /  اي بر دشمنان دولت سلطان شنیده
 ) 378(همان: ص  شهر یاربختم اندر راه مونس گشت و اندر /  شهریارشکر یزدان را که از فرّ وزیر 

 )747دارد (همان: ص  دل بري همیشه دل بر آن دارم که از من /  دارد دلبري دلبري دارم که پیشه  سمنبر
 در مقایسه با دیگر انواع جناس، کاربرد کمتري دارد.   جناس تام: جناس تام در شعر معزي 

 )23(همان: ص هواآن مه که هست جان و دلم را بدو /  هواآمد گه وداع چو تاریک شد 
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 )376از نشیب آمده به باال بر (همان: ص /  فصل بهار مهر را بین ز مهر
 ) 513(همان: ص  روانباشد  روانتا که هر جسمی ز تأثیر  / تا که هر نفسی ز تدبیر هنر باشد عزیز

 )622(همان: ص   چینجعد اوست رخ من گرفته  چینوز /  تاب زلف اوست دل من گرفته  تاباز 
 ) 743کز بیم آن خطا به خطاخان گریختی (همان: ص /  خطاچشم سیاه تو چه خطا کرد در 

جناس در سخن امیرمعزي  جناس ناقص افزایشی: این نوع جناس، پس از جناس ناقص اختالفی، پربسامدترین نوع  
 است.

 ) 53(همان: ص خطاببا فراق کرده  خطاکه اي به لفظ  / دراز کرد زبان عتاب و گفت مرا
)، سپر و سپهر (همان: 84و انجمن (همان:    )، اقران و قران (همانجا)، انجم 81قوت و یاقوت (همان:  هاي دیگر:  نمونه 
)، پیکر و 147)، بخار و بخارا (همان: ص  137)، قبا و قباد (همان: ص  121)، شرف و مشرف (همان: ص  110ص  

 ).415پیکار (همان: ص  
 جناس ناقص اختالفی: این نوع جناس پرکاربردترین نوع جناس در اشعار معزي بشمار میرود.

 )167او همه دشوارها آسان بود (همان: ص  لقاي با /  ها شادي بوداو همه تیمار بقاي با 
) خاطر  109)، دوستان و بوستان (همان: ص  108)، سداد و سدید (همان:  81موي و روي (همان:  هاي دیگر:  نمونه 

)، سنجر و خنجر (همان: ص 152)، دیبا و زیبا (همان: ص 147)، جوش جیش (همان: ص 130عاطر (همان: ص  
 ).528)، حزم و عزم (همان: ص 461)، نگار و نگاه (همان: ص 304فر و نفر (همان: ص )، ظ283

 هاي پرتعدادي در سخن معزي مشاهده نشد. به برخی از این موارد اشاره میشود: از دیگر انواع جناس، نمونه
 ) 343)، بعض: مرحوم و محروم (همان: ص 110جناس قلب: کل: روز و زور (همان: ص 

 )503)، مسکین و مشکین (همان: ص 379(خط): رحم و زخم (همان: ص جناس تصحیف  
 )466جناس لفظی: عجم و اجم (همان: ص 

 )167روضه و رضوان (همان: ص جناس اشتقاق (اقتضاب): 
آرایی (همحروفی): تکرار حروف یکسان در یک بیت یا همان همحروفی از عوامل دیگر ایجاد موسیقی درونی واج

 است. گرچه بسامد چندانی در شعر او ندارد.  در کالم امیرمعزي
 )163سیسنبر و سیب و سمن و سوسن آزاد (همان: ص  کردند به هم عهد که در بزم تو باشند

 )218تر و خرمتر  (همان: ص مهرگان خوشتر و فرخنده بر تو عید رمضان فرخ و فرخنده و خوش
: شاید عجیب بنظر برسد که یکی از پرکاربردترین صنایع بدیع لفظی در شعر معزي، استفاده رد العجز علی الصدر

» یا «تصدیر» است. شاعر بارها از این فن بالغی براي ایجاد موسیقی درونی بهره رد العجز علی الصدراز صنعت «
 برده است.

 )216(همان: ص   سحرو نه در بند  که نه در عهدة شامیم و شام کنون هر دو یکی باید کرد سحر
 )467(همان: ص   درمز چهره ساخته دینار و از دو دیده /  بداده و دینار و در تأسف تو درم
 ) 735(همان: ص  یاوري زانکه در هر کار ازو بهتر نباشد  تو در همه کاري خداي دادگر  یاور

وجلو کردن کلمات در مصراع مصراع اول را با عقب  که  است بدیع ر  یکی از صنایع لفظی دطرد و عکس: این صنعت  
. بسامد قابل توجه این فن بالغی را نمیتوان به حساب ارزش بالغی شعر او دانست. بنظر میرسد دوم تکرار میکنند

وپیش کردن تصاویر شعري گذشتگان، به این صنعت روي اي جبران کمکاري در مضمونپردازي و پسمعزي بر
 آورده است و عمالً در این تکرارها لطف چندانی مشاهده نمیشود. 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D8%B9
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 )79ز نعل مرکب تو روي خاك پر ماهست (همان: ص  ز گرد موکب تو روي ماه پر خاکست 
 صدف لؤلؤ شهوار بود  دیدة من/  تا دلم عاشق آن لعل شکربار بود 
 )164دل او عاشق آن لعل شکربار بود (همان: ص /  صدف لؤلؤ شهوار بود دیدة آنک

 )324تا سیم او بدیدم شد موي من چو زر (همان: ص  تا زرّ او بدیدم شد موي من چو سیم 
 )513 درّ من پیدا شود چون لعل او گردد نهان (همان: ص/  لعل من پنهان شود چون درّ او آید پدید
بدیع لفظی بسیار غنیتر از صنایع حوزة بدیع معنوي و بیان است. ازاینرو   موازنه: شعر معزي از نظر حضور صنایع

 تا جایی که میتوان گفت هیچیک از قصاید او از این فن خالی نیست. موازنه نیز در شعر او بسیار مشاهده میشود؛
 ) 217ظفرهاي تو پیرامن غربست خبر  (همان: ص وز /  از هنرهاي تو بر دامن شرقست نشان 

 )505نصرت آنجاست کو گشاد کمین (همان: ص /  اجل آنجاست کو کشید کمان
 ) 732وین تن مسکین نجات یافت ز بلوي (همان: ص /  این دل غمگین خالص یافت ز حسرت

گاه این تکرار عمالً معناي روشنی   تکرار: تکرار کلمات نیز مانند «طرد و عکس» در شعر معزي بسامد فراوانی دارد و
 در عبارت ندارد؛ مانند بیت نخست از موارد ذیل: 

 ) 33که کرد چنبر خورشید عنبر و ند را (همان: ص /  بتی که چنبر خورشید کرد و عنبر و ند
 )54مبُر ز یار مساعد به روزگار شباب (همان: ص  شباب و یار مساعد خوشست هر دو به هم

 )460شکار دل بود آري چو شُکر باشد دام (همان: ص /  م شُکر توست شکاردل امیر تو در دا
هاي در این سطح، لغات بیگانه خصوصاً لغات عربی، لغات کهن فارسی و بطور کلی نشانه ب) سطح لغوي و نحوي:  

ي اشاره هاي لغوي و نحوي در کالم امیرمعز کهنگی زبان مورد بررسی قرار میگیرد. در ادامه به مهمترین شاخصه
 میشود. 

همراه «را» در سخن معزي بسیار محدود مفعول: حضور این حرف به  استعمال «مر» تأکید مفعولی به همراه نشانۀ  
 و اندك است.  

 ) 735چون تو باشد هر که دارد چون سعادت رهبري (همان: ص /  مر تو را در حضرت عالی سعادت رهبرست
اي  فت بر موصوف مقدم شده است که بنظر میرسد دلیل بخش عمدهتقدیم صفت بر موصوف: در شعر معزي بارها ص

 از این امر، اقتضائات و ضروریات وزنی است:
 )295گه رزم پرشرار (همان: ص  دود آتشیستبی /  شکارگه جنگ جان روح پیکریستبی

 )747(همان: ص همیشه دل بر آن دارم که از من دل بري دارد /  دارم که پیشه دلبري دارد سمنبر دلبري 
در شعر معزي ترکیبات متعددي وجود دارد که بخش عمدة آنها تکراري و خالی از بداعت و نوآوري :  سازيترکیب

و   است. باوجوداین هنگامی که میان اجزاي این ترکیبات، رابطۀ تشبیهی یا استعاري برقرار باشد، کمابیش نوآورانه
سپه  )، باران80تیغ (همان: ص  ) / صاعقه27دندان (همان: ص  تازه است. به بخشی از این موارد توجه کنید: ستاره
کرشمه مهر، طاووس)، فاخته146بار (همان: ص  )، عقیق108(همانجا)، بحرکف (همانجا)، ابرمکرمت (همان: ص  

)،  509)، سخادست (همان: ص  500کمان (همان: ص  ناوكِ آهن)، آتش324)، حورزاد (همان: ص  241(همان: ص  
 ). 803)، و دریاکف (همان: ص 785زاده (همان: ص )،  ماه610زن (همان: ص زلفِ چوگان

بخش دیگري از ترکیبات در شعر او ترکیباتی هستند که اجزاي آن همگی فارسی بوده و رابطۀ دستوري بین آنها 
افگن (همان: )، دشمن97یاب (همان:  عموالً بن مضارع فعل است: بهرهبرقرار است. در این ترکیبات، جزو دوم م

سپر (همان: ص )، دل 280)، سپهرشناس (همان: ص  222اوبار (همان: ص  )، جان122)، تیزرو (همان: ص  107
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)، و  519نشانِ بادنشین (همان: ص  )، آتش353پذیر (همان: ص  )، بنده307بار (همان: ص  )، شادخوار، بدره289
رایگانزانار و  فارسی و عربی شکل 815فروش (همان: ص  خر  از آمیختن کلمات  نیز  ترکیبات  این  از  ). بخشی 

)، و هواجو (همان: 562فروز (همان: ص  )، ولی128)، نورپرور (همان: ص  439اند؛ مانند اعدامال (همان: ص گرفته
 ). 781ص 

)،  166)، بن ماضی فعل: مادرزاد (همان: ص  119ان: ص  باوجوداین ترکیباتی با استفاده از میانوند: گیراگیر (هم
کف (همان:  )، بخشنده535رسم (همان: ص  )، و صفت و موصوف: خوب153آسا (همان: ص  پسوند شباهت: بهشت

 ) نیز در کالم او مشاهده میشود. 547ص 
پارهکلمات کهن:   معزي  کمابدر شعر  او،  زمانۀ  به  توجه  با  که  دارند  کلمات حضور  از  بنوعی اي  و  قدیمی  یش 

بیت در تصحیح عباس اقبال)، شمار این نوع  18623کهنگرایی محسوب میشوند؛ البته با توجه به حجم اشعار او ( 
ها اشاره میگردد: عمدا کلمات اندك است و جزو ویژگیهاي سبکی شعر او بشمار نمیرود. به برخی از این نمونه 

)، تُنبُل (در معناي مکر و  138)، پیرار (همان: ص  92همان: ص  )، بدسگال ( 55) / کِلک (همان: ص  27(همان: ص
)، ریدك (در معناي پسر امرد) (همان: 289)، گوژ (همان: ص  148)، دوستگانی (همان: ص  141فریب) (همان: ص  

)، انگِشت (همان: ص 520)، برگستوان (همان: ص  519)، مرغوا (همان: ص  503)، آخشیجان (همان: ص  483ص  
)، بادافره، پاداشن (همان:  664)، بیسراك (همان: ص  589)، همگین (همان: ص  528ت (همان: ص  )، چرخُش 526
 ).808)، و کیمخت (همان: ص 782)، ناداشتی (همان: ص 668ص 

کلمات دیگر نیز هستند که شکل یا تلفظ کهن آنها در کالم معزي بکار رفته است: آگوش (آغوش) (همان: ص 
)،  629)، فریشته (فرشته) (همان: ص  568)، چنگل (چنگال) (همان: ص  520ص  )، گریغ (گریز) (همان:  336

 ). 833)، و آرنگ (رنگ) (همان: ص 806)، فرموش (فراموش) (همان: ص 795پژمریده (پژمرده) (همان: ص 
معزي در کالم خود بسیار از کلمات عربی استفاده کرده و نشان میدهد که شاعري عربیدان است.   کلمات عربی:

اند. این امر نشانگر این است که معزي براي فرار از تنگناي قافیه از زیادي از این کلمات در قافیه بکار رفته  بخش
کارایی زبان عربی براي ساخت کلمات در یک وزن خاص، بهره برده است؛ این فرض آنجایی قوت میگیرد که اغلب 

زبان، حتی در زمانۀ معزي، هستند. به  شاعران فارسیکاربرد در میان   این کلمات در جایگاه قافیه، از کلمات کم
)، مختزن (همان: 84)، مرتهن (همان: ص  56)، انجاب (همان: ص  55برخی از آنها اشاره میگردد: غاب (همان: ص  

 1)، ارجو306)، قریر (همان: ص  241)، مدغم (همان: ص  222)، مطیر (همان: ص  99)، معادي (همان: ص  85ص  
)، انشاد (همان: ص  381)، قصیر (همان: ص  368)، معسور (همان: ص  348عسکر (همان: ص  )، م343(همان: ص  

 ).733)، و اقرع (همان: ص 732
گرایی معزي در کاربرد فراوان جمعهاي مکسر خود را نشان داده است که به  بخش دیگري از عربی   جمع مکسر:

)، جنود (همان: 128)، ضعفا (همان: ص  79: ص  )، افواه (همان53برخی از آنها اشاره میشود: احباب (همان: ص  
)، قوافی 339)، احرار (همان: ص  335)، اکتاف (همان: ص  210)، دفاتر، اواخر، منابر، مقابر (همان: ص  134ص  

). الزم به ذکر است 624)، و جُفون (همان: ص  512)، قوانین (همان: ص  418)، حسّاد (همان: ص  416(همان: ص  
 اند.ها نیز در جایگاه قوافی بکار گرفته شدهبسیاري از این نمونه

نیز در موارد معدودي در شعر معزي حضور دارند: تکین کلمات بیگانه:   از زبان ترکی  جز زبان عربی، کلماتی 
 ). 416)، و بگماز (همان: ص 345(همان: ص 

 
 )343بارها در شعر معزي به جاي «امیدوارم» بکار رفته است: ارجو که به اقبال تو این فتح برآید (دیوان اشعار معزي: ص  1



 53-70 صص ،69 پیاپی  شماره ،14 دوره ،1400  بهمن ؛)ادب  بهار(فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 60

لغات:   مسئلۀ  تخفیف  به  امر  این  از  بخشی  است.  رایج  فارسی  شعر  بویژه  ادبی،  زبان  در  کلمات  کردن  مخفف 
)، مه و چَه (همان: 79)، درگه، شه (همان: ص  55فسانه (همان: ص  هایی از آن:  ضرورتهاي وزنی برمیگردد. نمونه

(همان: ص  85ص   آگه  براهیم (همان: ص  92)،  (همان: ص  97)،  بیهده  )، گمره 120ن: ص  )، گنه (هما99)، 
 ).833)، و کُه (همان: ص 609)، رهنماي (همان: ص 545(همان: ص 

در شعر معزي نیز مانند شاعران دیگر زبان فارسی، به ضرورتهاي وزنی، گاه کلمات   مشدد کردن کلمات مخفف:
 اند: مخفف، مشدد (وبالعکس) آمده

 )222ز چرخ اثیر (همان: ص چنانکه زخم شیاطین رود /   اوبارکمانش خدنگ جان خمّرود ز 
 ) 283چونانکه سر خیبریان حیدر کرار (همان: ص /   ببرّدسنجر که به خنجر سر بدخواه 

 )324تا سیم او بدیدم شد موي من چو زر (همان: ص /   او بدیدم شد موي من چو سیم زرّتا 
 )354او زرفشانی دگر (همان: ص  کفّنه چون /  نه چون او سخاگستري دیگرست

 
 کردن کلمات مشدد  مخفف 

 ) 440(همان: ص  نعال  هالل شکل کند خاك تیره را به /هالل تیره شود بر فلک ز مرکب تو
 )480عدل او کرد تهی از بد و خالی ز ستم (همان: ص /  مغرب و روم حدمشرق و چین تا به  حداز 

 ) 817من (همان: ص  خدمت دیرینۀ حقبگزار /  اي چرخ کمر مبند بر کینۀ من
 ) 339)، طلی (همان: ص 165)، رکیب (همان: ص 164سلیح (همان: ص کلمات ممال: 

 ) 218گردش چرخ و درخشیدن خورشید و قمر (همان: ص /  و به گرد سپهت درفشانات ماه  بندهابدال: 
 ) 500گون (همان: ص )، پیروزه336)، پیل (همان: ص 329هاي دیگر: فیروزي (همان: ص نمونه 

یعنی  ؛  در بسیاري از متون گذشته خاصه در متنهاي قدیمتر، حرف اضافه مضاعف است حرف اضافۀ مضاعف:  
. در سخن معزي کمابیش با این نوع حرف اضافه آیدیک حرف پیش از نام (اسم، ضمیر) و دیگري پس از آن می

 مواجهیم اما شمار آنها قابل توجه نیست.
 )78گویی در آب روشن رخشنده آذرست (همان: ص  / افگنند به جام بلور اندرزان می که چون 

 ) 99هر بنده که او را سوي درگاه تو بارست (همان: ص  / به دل بر  ز اندیشۀ روزي ننهد بار
لحاظ کاربرد حروف ندا، تنوع الزم وجود دارد. این شاعر از حروف نداي مختلف براي   در کالم معزي ازحروف ندا:  

مورد خطاب قرار دادن مخاطب بهره برده است. ازآنجاکه بنمایۀ اصلی اشعار او مدح است، مخاطب اصلی شعر او 
 نیز پادشاهان و بزرگان هستند. به برخی از این حروف ندا اشاره میگردد: 

 )383تویی خسروان را به جاي پدر (همان: ص /  ی که از قدر و جاه  ایا: ایا پهلوان
 )406ندانی جز بدي کردن دگر کار (همان: ص /  اال + اي: اال اي گردش گردون دوار

 )407بدین کی بودي از عالم سزاوار (همان: ص /  اال + یا: اال یا آفتاب صبحگاهی
 )411ري که تو را هست وزارت درخور (همان: ص وي وزی/  اي: اي امیري که تو را هست امارت زیبا

 ) 429(همان: ص   االعناقسخنوران جهانند خاضع/  الف: ز فرّ مدح تو پیش رهی خداوندا
کلمۀ «کجا» مرکب است از حرف پرسش «کو» و کلمۀ «جاي» که در  «کجا» بعنوان حرف ربط و موصول:  

موارد استعمال آن در دوران نخستین زبان فارسی،    فارسی دري ترکیب شده و بدین صورت درآمده است. یکی از
). به موارد  252و  251استفادة آن به جاي حرف ربط و موصول است (دستور تاریخی زبان فارسی، خانلري: صص  
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 معدودي از کاربرد این کلمه در شعر معزي اشاره میشود:
 )348ار معزي: ص نباتش بود تا قیامت معصفر (دیوان اشع/  زمینی کجا عکس تیغ تو بیند

 )352نکند بخت در آن کار زمانی تأخیر (همان: ص /  هر آن کار کجا راي تو تعجیل کند در
 )610همیشه سرخی سرخست و روشنی روشن (همان: ص /  بتی کجا لب و دندانش چون سهیل و عقیق

زي هستند. نکتۀ جالب توجه این نوع افعال بعد از افعال ساده، جزو افعال پرکاربرد در کالم معافعال پیشوندي:  
در کاربرد این نوع فعل در شعر معزي این است که برخالف سنت قدما در کاربرد فعل پیشوندي، یعنی فاصله  
انداختن بین اجزاي آن، در کالم معزي این اتفاق معموالً نیفتاده است. برخی از این افعال از این قرارند: فرونشستن،  

)، بردمیدن (همان: 225)، بازآمدن، برکشیدن (همان: ص  110تن (همان: ص  )، بازجس81برخاستن (همان: ص  
)، برانداختن 352)، برانگیختن (همان: ص  342)، برافراشتن (همان: ص  324)، برفروختن (همان: ص  290ص  

 ). 606)، و فروماندن (همان: ص 590)، درآویختن (همان: ص 480(همان: ص 
شعر معزي نیز اشاره میشود که در مقایسه با فعل بسیط و پیشوندي بسامد هاي فعل در  در اینجا به دیگر نمونه

 کمتري دارند: 
 ). 795چنگ آوردن (همان: ص  )، به412سر بردن (همان: ص  )، به145ازپاي درافتادن (همان: ص  عبارات فعلی:  
)، 795(همان: ص  )، درنگ آوردن  324)، سوگند خوردن (همان: ص  288نگاه کردن (همان: ص  افعال مرکب:  

 ).799)، سجده بردن (همان: ص 796فخر کردن (همان: ص 
نخستین زبان فارسی دري، استعمال آن با «است»   ةیکی از صورتهاي صرفی ماضی نقلی در دورافعال نیشابوري:  

این وجه، مقدسی نوشته است که مردم   ةبصورت «کردستم، گفتستم» است که در شعر مکرر دیده میشود. دربار
است   بخفتستی» را مثال آورده  و  افزودند و کلمات «بگفتستی،هاي فعل میبه بعضی صیغه یشابور سینی بیفایدهن

). 258سبکشناسی، بهار: ص  است (   خوانده  نیشابوري»  «افعال   را  فعلها گونه  این  بهار حمدتقیاز اینجا مظاهراً  و  
 ه کرده است:معزي نیز در مواردي از این نوع افعال در شعر خویش استفاد

 )82که هر یکی علم نسل آدم و حواست (دیوان اشعار معزي: ص /  ز دولت تو من این معجزات دیدستم  
). کاربرد اینگونه 604)، دادستم (همان: ص  416)، آمدستند (همان: ص  380کردستم (همان: ص  هاي دیگر:  نمونه 

 افعال از نمودهاي کهنگرایی در شعر معزي است. 
یکی دیگر از نمودهاي کهنگرایی نحوي در سخن معزي، آوردن «ب» در آغاز فعل فعل ماضی با «ب» آغازي:  

اند (دستورنامه، مشکور: ص نامیده  این جزء را گاهی «باء زینت» و گاهی «باء تأکید»  ماضی ساده است. برخی
100.( 

 )100(دیوان اشعار معزي: ص  بیاراستبه دولت دین و دنیا را /  خداوندي که تاج دین و دنیاست
)، بنشاند (همان: 134)، بسوختم (همان: ص  120)، بگذاشت (همان: ص  110هاي دیگر: بدید (همان: ص  نمونه 
 ). 338)، بشستند (همان: ص 163)، بنهاد (همان: ص 148ص 

وضی مصراع و تقویت  اي بوده که براي پر کردن وزن عرگونهدر بسیاري موارد، ردیف   ظاهراً  لف اطالقاالف اطالق:  
اند کی عرب در قافیۀ آمده است. «و آن الفی است کی شعراء متقدّم از الف اطالق اشعار عرب گرفتهموسیقی آن می

جمال و کمال مثالً چون وزن اقتضاء حرفی دیگر کند اگر الم در محلّ نصب باشد، الفی بدان الحاق کنند (گویند) 
االواخرست چون وزن اقتضاء حرکت روي کردي الفی هی بیشتر کلمات مسکنو به حکم آنک در پارس [...]    جماال  

پروین پیــدا و ماه تابانا و آن را الف اشباع    /  بدان الحاق کردندي چنانک شعر: دوش شبی بود خوب و رخشانا
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ا عیبی فاحش خواندندي از بهر آنک تولّد الف جز از اشباع فتحۀ ماقبل نخیزد و متأخران شعراء استعمال این الف ر
 . در کالم معزي اما بسامد این الف بسیار کم است.) 209-208 صص :ي، المعجمشمرند» (راز

 )384چشم حقیقت کنی نظر (دیوان اشعار معزي: ص همی به  1گفتا/  گفتم مرا نظر همه وقتی بسوي توست 
انواع «الف» در کالم معزي  اشاره کرد. بواسطۀ اشعار ، و الف تحسین  میتوان به الف کثرت، الف دعایی  از دیگر 

 مدحی معزي، الف دعایی معموالً در بخش شریطه و دعاي قصاید او دیده میشود. 
گشت در خدمت درگاه تو با خیل و حشم (همان: ص  که مر او را نه حشم بود و نه خیل    امیرا بس الف کثرت: 

480 ( 
 )508زیر بار منت او بازگردد چون کمان (همان: ص /  کز بهر خدمت پیش او آید چو تیر کسابس 

 )83که داعی تو به هر حال مستجاب دعاست (همان: ص /   در تن تو رساددعاي خلق به نیکی الف دعایی: 
 ) 109که دشمنت ز همه کارها پشیمانست (همان: ص /  هرگز مبادیاز هیچ کار پشیمان 

)، دهاد و کناد  137)، خرّم زیاد (همان: ص  130)، بگرداناد (همان: ص  111یگر: باقی بمانیا (همان: ص  هاي دنمونه 
 ). 164)، بماناد (همان: ص 146(همان: ص 

 )632جان بردي و تویی جانان (همان: ص  جعداشکسته/  دل بردي و تویی دلبر زلفاگشادهالف تحسین: 
 وان به نوع شرط، تمنا، تعظیم، نکره، وحدت، و مصدرساز اشاره کرد:همچنین از انواع «ي» در سخن معزي میت

 )292بر سرت نثار (همان: ص  کندي گردون ستارگان /  فرستدي گر درخور تو بخت نثاري ي شرط: 
 ) 451ز مالل (همان: ص  نترسمیگر  کنمیمواظبت /  ز مالم نترسمیگر   کنمیمالزمت 
 ) 300دلم رنجور (همان: ص  نیستیکاشکی /  تنم بیمار نیستیکاشکی ي تمنا:  

 ) 742(همان: ص  نیستیتا دل به جرم دیده گرفتار /  ننگریستیاي کاش دیده در رخ او 
 ) 735شهی کشوردهی کشورستانی (همان: ص /  امیري شهرگیري شهربندي ي تعظیم: 

 )736ان: ص (هم  نامهربانیچو بدعهدي کند /  ز دست خویش نالد روزگارشي نکره: 
 )738(همان: ص  نظري گر کند سید احرار به کارم /  هم خبر یابم و هم بازستانم دل ازوي وحدت: 

 ) 501کس نیابد رایگان (همان: ص  صاحبقرانیبی هنر /  نیابد بر مجاز خداوندي کس  بزرگیبی  ي مصدرساز: 
در استفاده از پسوند است؛ به برخی گونی آن  یکی از ویژگیهاي سخن معزي، تنوع و گونهپسوندهاي گوناگون:  

 از پرکاربردترین آنها اشاره میشود: 
 ). 668ستان (همان: ص )، الله647)، کافرستان (همان: ص 544ستان (همان: ص ستان: بنفشه-
)،  569)، نگارین (همان: ص  535)، آهنین (همان: ص  507)، مشکین (همان: ص  475ین: نوشین (همان: ص  -

 ) 743)، راستین (همان: ص 652زرّین (همان: ص  
)، کیمیاگر، توانگر (همان: ص 706گر (همان: ص )، مویه682)، فسونگر (همان: ص 500گر: طاعتگر (همان: ص -

 ). 742)، نازگر (همان: ص 735)، خدمتگر، دادگر (همان: ص 734)، بتگر (همان: ص 725
گاه (همان: ص )، سجده693آتشگاه (همان: ص   )،688)، بزمگاه، پایگاه، (همان: ص 534گاه: رزمگاه (همان: ص -

795.( 
 ). 823)، گلزار (همان: ص 689زار (همان: ص )، الله533زار (همان: ص زار: سمن-

 
 اند.این کاربرد خاص، الف مناظره نامیدهبرخی این الف را در  -1



 63/  ویژگیهاي سبکی اشعار امیر معزي

 

 ).707)، پاسبان (همان: ص 699)، جهانبان (همان: ص  456بان: مرزبان (همان: ص -
 ).832(همان: ص  )، میگون475گون: سیمگون (همان: ص  -

یکی از کاربردهاي کهن دستوري آوردن فعل امر بدون «ب» است. معزي معموالً در پایان  فعل امر بدون «ب»:  
استفاده میکند؛ یعنی امر در معناي دعا؛ در موارد   قصاید آنجاکه براي ممدوح خویش دعا میکند از فعل امر بالغی

 اند. به چند نمونه از آن اشاره میشود: معدودي افعال امر در سخن او بدون «ب» آمده
 ) 128که ترا بخت یاورست شه (همان: ص  دهو مال  نوشمی /  که ترا عیش خرمست زي و شاد   باشخوش 

 ) 293(همان: ص  گزاراي دادت شکرش همی هر دو خد/  شناسدنیا و دین تو داري قدرش همی 
بندرت در کالم معزي افعالی مشاهده میشود که با توجه به دورة تاریخی زبان فارسی، جزو صرف افعال کهن:  

 افعال نسبتاً کهن محسوب میشوند که به برخی از آنها اشاره میشود: 
 )216مگر (همان: ص  ببخشودبر دل مطري بیکار /  بخشودن: نالۀ عاشق بی یار همانا بشنود

 )347چو ضراب نام تو بر سیم و بر زر (همان: ص /  عهد تو بر جان و بر دل  نگاریده نگاریدن:
 )348به چشم عنایت سوي خلق بنگر (همان: ص /  بدرودرویدن: به تیغ سیاست سر خصم 

 ) 355به تیر استخوانی دگر (همان: ص  بسنبد/  سنبیدن: که چون استخوانی ببرد به تیغ
 ) 502روزگار از جان او کین (همان: ص  بتوزد/  توزیدن: کسی کو مهر تو در جان ندارد

 )734ورچه رنگش در کبودي هست چون نیلوفري (همان: ص  ارغوان بشگفاندشگفتیدن: روز رزم از خون دشمن 
 ) 738من و کردم خطري (همان: ص  رایگان داد و بدادم/  بازیدیمبازیدن: من و او هر دو دل و دیده همی 

 )474ثغام (همان: ص  بیوباردهمچنانچون آتش سوزان  همی  بیوبارداوباریدن: وهم تو نیرنگ محتاالن 
یکی از پرکاربردترین انواع صفت در سخن معزي، صفت فاعلی مرخم است که تقریباً در دو صفت فاعلی مرخم:  

اند: ممدوح، و دشمنان ممدوح. جزو اول اغلب این صفات، فته شدهحوزه و براي وصف دو دسته از افراد بکار گر
 «اسم» هستند. در مواردي نیز صفت یا قید بچشم میخورد. به برخی از آنها اشاره میشود: 

(همان: ص   (همان: ص  221کشورگیر  (همان: ص  286)، جانسپار  (همان: ص 384)، خورشیدساي  وفاجوي   ،(
)، دیناربار (همان: 456فریب (همان: ص  )، عاشق443سگال (همان: ص  دح)، م417)، شعرطراز (همان: ص  414
کاه  )، محنت569)، گوهرچین (همان: ص  530بند (همان: ص  )، خصم520)، خسرونشان (همان: ص  512ص  

ص   ص  693(همان:  (همان:  عدوفرساي  ص  704)،  (همان:  زودگرد  ص  735)،  (همان:  کهترنواز   ،(752  ،(
 ).802همان: ص طلب (پرست، شادي عشق

به صفت فاعلی در شعر معزي بسیار کمتر است. به برخی از آنها اشاره بسامد صفت مفعولی نسبتصفت مفعولی:  
 میشود: 

)،  481)، دلسوخته (همان: ص 466)، گمگشته (همان: ص 662)، وزیرزاده (همان: ص 627گزین (همان: ص عقل
خراب کهنآبادکرده،  (همان: ص  کرده،  (همان: ص  خون)،  526گشته  (همان: ص  594آلوده  پژمریده   ،(795  ،(

 ). 802پسندیده (همان: ص 
 سطح ادبی  -2

شعر معزي از نظر بار بالغی و ارزشهاي ادبی در سطح چندان باالیی قرار ندارد. در واقع حاصل بیش از نیم قرن 
دیگري نیست. شفیعی کدکنی   شاعري او سرودن بیش از هجده هزار بیت، جز چند تصویر تلفیقی و مکرر، هیچ چیز

عیار انحطاط شعر فارسی ازنظر تصویر در پایان قرن پنجم میداند (صور خیال در شعر فارسی،  او را نمایندة تمام 
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). واقعیت امر اینست که نمیتوان در اشعار معزي، بویژه قصاید او که بخش اعظم آن را 626شفیعی کدکنی: ص  
اي بکر و خالقانه بود. اشعار او که در اصل ابزاري براي مدح مخاطب و وسیله  تشکیل میدهد، بدنبال تصاویر بدیع،

. در پس تمامی ابیات اندشاعر را براي خلق تصاویر ویژه بزحمت نینداختهبراي امرار معاش محسوب میشود، معموالً  
یک شاعر درباري را شاهد بود که جز سوداي نام و نان، چیزي در سر ندارد. در واقع شعر او بیش   او میتوان دغدغۀ

الشعراي دربار نیز لقب گرفته است. عباس اقبال آمده و از این است که ملکاز هر کسی به مذاق ممدوحان خوش 
احت زبان فارسی میداند (مقدمۀ دیوان  هاي فصاما در مقدمۀ خود از دیوان شعر معزي، سخن او را از بهترین نمونه

اشعار معزي، اقبال: ص الف). در اینکه کالم معزي فصیح، شیوا و به دور از پیچیدگی و ابهام است، تردیدي نیست، 
 ).229اي براي گفتن ندارد (ر.ك: سخن و سخنوران، فروزانفر: ص اما به اذعان فروزانفر معزي هیچ حرف تازه

وکمال در اختیار توصیف و ستایش ممدوح قرار گرفته است؛ بنابراین در  معزي بصورت تمام فنون بالغی در شعر    
هاي ادبی کالم او میتوان ردپاي اغراق را شاهد بود. در شعر او انواع تشبیه، استعاره، کنایه، تلمیح و  تمامی آرایه

هاي معنوي. این مسئله نیز تا آرایه  هاي لفظی بسیار فعالتر استمجاز وجود دارد؛ گرچه کالم او در حوزة آرایه
هایی از انواع فنون بالغی در مندي او نشئت گرفته باشد. در ادامه به نمونه میتواند از محتواي اشعار و سطح دغدغه

 هاي لفظی در بخش سبک آوایی مورد بررسی قرار گرفتند). هاي معنوي در شعر او پرداخته میشود (آرایهحوزة آرایه
 این نوع تشبیه یکی از پرکاربردترین تشبیهات در دیوان امیرمعزي است: : تشبیه مفروق

 )3نشگفت نهیب و خطر از آتش و دریا (دیوان اشعار معزي: ص /  تا دست تو دریا بود و تیغ تو آتش 
 )17پایۀ تخت تو رکنست و رکاب تو صفا (همان: ص  درگه میمون تو کعبه است و دستت زمزمست 

 )347خالیق چو کشتی و عدلش چو لنگر (همان: ص /  یتی چو دریاحوادث چو بادست و گ
 این نوع تشبیه در شعر معزي کاربرد چندانی ندارد: تشبیه جمع: 

 ) 51آید ز باال چون قَدَر، پرّد ز پستی چون دعا (همان: ص   همچون نهنگ و شیر نر یابی ورا در بحر و بر 
 )55به رهبري چو کلنگ و به سرکشی چو عقاب (همان: ص/  و به فرخی چو هماي  به نیکویی چو تذرو

هاي دیگري از انواع تشبیه در شعر او اشاره میشود. هر کدام از این تصاویر بارها و بارها در اشعار او تکرار به نمونه 
 اند:شده

 )79نحس بدخواهست (همان: ص  همیشه سعد نکوخواه و    / رضا و خشم تو مانند مشتري و زحلتشبیه ملفوف: 
 ) 100کف موسی و افسون مسیحاست (همان: ص /  ضمیر روشن و اندیشۀ او

 ) 285لنگر کشتی و تیر کشتی و موج بحار (همان: ص /  سم و پشت و ساق و یال او تو پنداري که هست
او که شرمست از قد او سرو   چه سروست/    چه ماهست او که رشکست از رخ او ماه گردون راتشبیه تفضیل:  

 )9بستان را (همان: ص 
 ) 17همی خجل شود از طلعت تو ماه سما (همان: ص  /  همی حسد برد از صورت تو حور بهشت

 ) 799تشویر دهد لب تو خوزستان را (همان: ص  / بیقدر کند رخ تو اللستان را
 ) 108و او را ز مشک بارانست (همان: ص به ابر ماند   به شمع ماند و او را چو عنبرست دخانتشبیه مشروط: 

 )240گر سوسن آزاد بود بار صنوبر (همان: ص /  ماند به صنوبر قد آن ترك سمنبر
ز هیبت تو شود قامتش خمیده چو دال (همان: ص   کسی که با تو دلش چون الف نباشد راستتشبیه حرفی:  

438 ( 
 )448ت چو نقطه در بن دال (همان: ص به دال ماند و خال/  تنم خمیده چو دالست زان کجا زلفت
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 )54هاي بلورست در کف لعاب (همان: صپیاله/  بساط پروین گفتی میان نطع کبودتشبیه مرکب: 
 )81بر آفتاب تو گفتی همی زره پیداست (همان: ص  /   همی فشاند سر زلف بر دو عارض خویش

 پدر و جدّ او شود محدودمکارم /  نه ممکنست که هرگز به جهد و چارة خلقتشبیه تمثیل: 
 )134به چاره برگ درختان کجا شود معدود (همان: ص /  به جهد قطرة باران کجا شود معلوم

 )742من بار عشق دوست به دل همچنان کشم (همان: ص /  مور ضعیف بار گران چون کشد به جهد
 ی کیدر تشابه و نزد  دی تأک   غیبل   هیهدف تشب پرکاربردترین تشبیه در شعر معزي، تشبیه اضافی است.  تشبیه اضافی:  

اتحاد  انگریحذف ادات ب رایجهات است؛ ز  یاز تمام هیدو طرف تشب نیاتحاد ب ي به و مبالغه در ادعا مشبه به مشبه
 ی هات ی «تشب  گرید  یی. از سورودیم  نیمشبه ازب  ي شده و برتر  ي که دو طرف مساو  ي ابه است؛ بگونهمشبه و مشبه

سفر در مه، (   کشاند»یشعر م  ةژیو و  زیآمابهام  ي به فضا  شتریذکر نشده، شعر را ب   هیادات تشبشبه و  که در آنها وجه 
به برخی از این تشبیهات در شعر معزي اشاره میشود که در مقایسه با انواع دیگر   ).222و    221  : صصانیپورنامدار

 صور خیال در شعر او، داراي تازگی است:
)، سرمۀ سِحر (همان: ص 284)، شاهین طرب (همان: ص  243(همان: ص  )، عقاب بخت  102عروس مدح (همان:  

)، دفتر اخالق (همان: 383)، شب فتنه (همان: ص  354)، ابر شرف (همان: ص  325)، باغ فضل (همان: ص  300
)،  478)، خنجر عزم (همان: ص  476)، صیاد اجل (همان: ص  431)، زهر رنج، آسمان وزارت (همان: ص  426ص  

 ).814ان: ص رایت عشق (هم
استعارة مصرحه در شعر معزي بسیار پایین است و معموالً در توصیفات عاشقانه در بخش   بسامد استعارة مصرحه:  

 تغزل قصاید بکار گرفته شده است.
 )243داري از عنبر (همان: ص  زنجیردو  اللهبه گرد /   یاقوتاز  درج لؤلؤداري بر  قفلدو 

 )336فروزندة همه گیتی سراسر (همان: ص /  سیماب روشنچه گویی اندرین  
 ) 488رقم دارد آن صنم (همان: ص قیر ز   ارغوانبر /  علم دارد آن نگار مشکز  پرنیانبر 

مقایسه با استعارة مصرحه، استعارة مکنیه در تصاویر شعري معزي فراوانی بیشتري دارد و در   دراستعارة مکنیه: 
 مضامین مدحی بکار گرفته شده است.

 ) 21(همان: ص  دست فناکه به دیوار و به سقفش نرسد /  امشکر تو یکی خانۀ نو ساخته  من ز
 ) 221کز شست او بپرد تیر (همان: ص  اجل بگرید/  کز دست او بتابد تیغ ظفر بخندد

 )466قضا ز دامن دولت گسست دست ستم (همان: ص /  فلک ز پاي سعادت گشاد بند بال
 ). 633)، دست اجل (همان: ص 335)، چشم هنر (همان: ص 85دیگر: دست فتن (همان:   هاي نمونه 

 هاي ادبی در شعر او اشاره میشود: هاي آرایهبه برخی دیگر از نمونه
 )98زانست که در دیدة او خواب و خمارست (همان: ص /  نرگس قدح باده نهادست به کف برحسن تعلیل: 

 ) 107ترسیده و گریخته در سنگ و آهنست (همان: ص /  آتش ز بیم آنکه بسوزد ز خشم او
 ) 632صنوبري که تنم موي کرد همچو میان (همان: ص /  دلم تنگ کرد همچو دهانسمنبري که استخدام: 

 )119نوبهارست آن یا جنت پرنخجیرست (همان: ص /  آسمانست آن یا عالم پرتصویرستالعارف: تجاهل
 یا شخص همایون تو بر مرکب رهوار /  که بر باد روانست آن بخت جوانست

 ) 283یا تیغ گهردار تو در دست گهربار (همان: ص /  آن چرخ بسیطست که در بحر محیطست
 )351همه امروز ترا هست مگر عیب و نظیر (همان: ص /  هرچه بودست به ایام جهانداران را مدح شبیه به ذم: 
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 همه مشهور به جود و کرم و آزادي سب داري از آباي کرم فخر کردي که ن ذم شبیه به مدح: 
 )796بد تو بودي به حقیقت که از ایشان زادي (همان: ص /  راست گفتی پدرانت همه نیکان بودند

 گر چشم رسانید رخ نیکو را /  شاها ادبی کن فلک بدخو راحسن طلب:  
 )799را (همان: ص ور اسب خطا کرد به من بخش او /  گر گوي خطا کرد به چوگانش زن

 )517ز کین توست عدو را همیشه رنج و زیان (همان: ص /  ز مهر توست ولی را همیشه راحت و سودتضاد: 
 )523بادا موافقان تو را سود بی زیان (همان: ص /  بادا مخالفان تو را بیم بی امید

 ) 617ص  شود ز مهر تو دشوار دوستان آسان (همان:/  شود ز قهر تو آسان دشمنان مشکل 
 ) 128(همان: ص  ز خرابی همه عماراتستکه عمر را /  مجوي زهد و خرابی کن و خراباتیپارادوکس: 

 )241(همان: ص  کز گنج شدي درویش از رنج توانگر/   اي عاشق آشفته حذر کن ز ره عشق
 )24(همان: صگوهر به کان خویش ندارد بسی بها /  مردم به شهر خویش ندارد بسی خطراسلوب معادله: 

 )241هرگز نرسد دست منجم سوي اختر (همان: ص /  هرگز نرسد خاطر شاعر به کمالش 
 ) 480صید را هیچ حصاري نبود به ز حرم (همان: ص/  خلق را نیست به از درگه او هیچ پناه

اوفتاد (همان: ص چاه کند آري ولیکن هم در آن چاه   تیز کرد آتش ولیکن هم بدان آتش بسوختالمثل: ارسال
145 ( 

 هایی از آن آورده میشود: در شعر معزي کنایه حضور چندانی ندارد و معموالً از نوع ایماست. نمونه کنایه: 
)، دنباِل شیر را خاریدن، دندان مار را کاویدن (همان: 289)، سپر افگندن (همان: ص  150کمر بستن (همان: ص  

)، زیرِ نگین داشتن  438)، دمار از کسی برآوردن (همان: ص  414)، کارِ کسی ساخته شدن (همان: ص  379ص  
)، گلیم کسی را 575)، از چیزي دست شستن (همان: ص  501)، سر بر خط داشتن (همان: ص  479(همان: ص  

 ). 810)، بر آهنِ سرد زدن (همان: ص 805)، پهلو ساییدن (همان: ص 744سیاه کردن (همان: ص 
 )56برآمد آیت طوبی لهم و حسن مآب (همان: ص/  م از مصحفز بهر روي تو فالی گرفتتضمین: 

 غالموار میان بسته و گشاده نقاب (همانجا)/  به وزن و قافیت آنکه عسجدي گوید 
 ام تضمین در مدح تو هر دو کرده/  ام دقیقی رادو بیت شنیده

 چشم روشنبین وآن  شاعر تیره/  استاد شهید زنده بایستی
 ) 593و  592معنیش درست و لفظها شیرین (همان: صص  /  ي تا شاه مرا مدیح گفتند

 ) 633نوشت دست اجل کل من علیها فان (همان: ص /  بر آن زمین که قرار است دشمنان تو را
 وان درّ آبدار چه چیزست در شکر /  بر قمر آن مشک تابدار چه چیزستتقسیم: 

 )288دندان آن پسر (همان: ص در زلف و عارض و لب و /  خواهی که هر چهار بدانی نگاه کن
 )80ستانست (همان: ص ده و ملکشکر و مال دشمن/  زن و شیرشکارستلشکرشکن و تیغتنسیق الصفات:  

 ) 85دل عدوت ز بس کاندرو فریب و فنست (همان: ص /  معلقست و گرفتار و عاجز و گردان 
 )507زبان (همان: ص کیندل مشتن سیمینماهی زرین/  آید از دریا بدین چشمه همی هر ساعتی

 
 سطح فکري  -3

در شعر معزي نباید بدنبال مضامین اخالقی، تعلیمی یا فلسفی عمیق بود. همه چیز در کالم معزي در زیر سایۀ 
سنگین «مدح» قد خم میکند و اصلیترین مضمون شعر او مدح است. وي پیامبران، شخصیتهاي دینی، تاریخی و 
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سه با ممدوح خویش قرار داده و گاه نیز حکم به برتري جایگاه ممدوح میدهد؛ این اساطیري را نیز در مقام مقای
هایی از شعر او اشاره مسئله تا جایی پیش میرود که بارها ممدوح خویش را پیامبر خطاب کرده است. به نمونه

 میشود که ممدوح را در مقام مقایسه با افراد گوناگون قرار داده است:
 هر یک به مسکنی دگر اندر غریبوار   اندپیغمبران نگر که چه محنت کشیدهران: در مقایسه با پیامب

 موسی میان تیه و محمد میان غار/  یونس به بطن ماهی و یوسف میان چاه
 ) 741او را کنون ز جملۀ پیغمبران شمار (همان: ص /  او نیز رنج دید و چو ایشان نجات یافت

 )11دل پاکش همی ماند کف موسی عمران را (همان: ص  / کف رادش همی ماند دم عیسی مریم را
 ) 378نرم کرد آهن چو موم اندر برم داوودوار (همان: ص  /  وار جانم بازدادمرده بودم شاه عیسی

 ) 78وان تیغ جانرباي تو سد سکندرست (همان: ص  /  شاها تو در فتوح فزون از سکندري در مقایسه با شاهان: 
 من از هفتخوان چند گویم سمر من از روستم چند گویم خبردر مقایسه با شخصیتهاي حماسی و اساطیري: 

 ) 220که چون هفتخوان صدهزارش هنر (همان: ص /  که چون روستم صد هزارش غالم
 )482رستم (همان: ص  در لشکر تو بینم سیصدهزار/  اي در جمال چون جم، در فتح چون سکندر

اکبرست (همان: ص  چون در نماز گفتن اهللا/    اي خسروي که گفتن نام تو در مدیحدر مقایسه با شعائر مذهبی:  
97 ( 

 )217هم بر آن گونه که حجاج ببوسند حجر (همان: ص /   سروران پایۀ تخت تو ببوسند همی
 باهات دانسته است:سرایی خویش افتخار کرده و آن را مایۀ ماو بارها به مدیحه 

 به فرّ دولت تو شعرهاي بی رد را/  من آن معزي برهانیم که نشر کنم
 )34نگاشته به مدیح تو صد مجلد را (همان: ص /  به اهتمام تو سال دگر تمام کنم
 هاي خود در اشعارش ابایی ندارد و از این نظر درجۀ شعر را تنزل میبخشد:معزي از اظهار دونترین خواسته

 )80همه کارم تمام گردد راست (همان: ص /  ک اشتر که تو مرا بدهیبه ی
 لنگ و کاهلست پیرست و بدرو است، کهن/  اند نه از خاص تو مرااسبی که داده

 ) 102و 103آن را بدل فرست که تشریف اولست  (همان: صص  /  تو زان سان که هست بازفرستادمش به
 )432مرا در غم مرسوم معلّق (همان: ص  مپسند/  چون جان مرا هست به مدح تو تعلق

او بارها در تهنیت به پایان رسیدن ماه رمضان و منع شرابخواري شعر گفته و سرور و شادي خود را اعالم کرده 
 است. تشویق به شادباشی از مضامین اصلی شعر اوست: 

 اینت فرخ شدن و اینت بهنگام سفر .../  رمضان شد چو غریبان به سفر بار دگر
 )216که ازین بیش دمادم بتوان برد بسر (همان: ص /  نکه این طاعت فرمود حقیقت  دانستآ

شماري نیز معزي به مضامین جدیتري چون اخالقیات و معنویات پرداخته است که در واقع براي   در موارد انگشت
به جستجو پرداخت. در یکجا اعالم میکند که از شاعري خسته   بینیافتن چنین مضامینی در دیوان او باید با ذره 

 ). در جایی دیگر مخاطب را هشدار میدهد که: 430شده و دوست دارد راه تصوف را درپیش بگیرد (همان: ص 
 بحق باشد میان خلق داور/  از آن روزي تفکر کن که ایزد

 ) 337ر (همان: ص که آن روزت همه نیکی دهد ب/  چنان باید که تخمی کاري امروز
 

 گیرينتیجه
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معزي معانی بسیار را در الفاظ ساده و خالی از تکلف ادا میکند زبان شعري معزي زبانی ساده، روان و فصیح است.  
. بااینحال  و قوت طبع او در آوردن عبارات سهل و بدون تعقید و ابهام از قدیم مورد توجه ناقدان سخن بوده است

ر این اعتقادند که شعر او ازنظر تصویرپردازي در سطح باالیی قرار ندارد و در واقع  عموم شعرشناسان بدرستی ب
تکرار تصاویر شاعران گذشته است. شعر او ازنظر زبانی داراي ارزشهاي لغوي و تاریخی قابل توجهی است. خیل 

داین کلمات عربی نامربوط اند. باوجوهاي فارسی در ساختهاي صرفی گوناگون در دیوان او جمع آمدهبسیاري از واژه
نیز، بیشتر بمنظور قافیه  او  بسیاري  از نظر ادبی، صنعت بالغی اصلی در شعر  او دیده میشوند.  پردازي، در کالم 

اند که در میان سهم اصلی تشبیه است. انواع تشبیه در شعر او در خدمت توصیف و ستایش ممدوح قرار گرفته
هاي لفظی که به موسیقایی کردن هرچه بیشتر  بالغت شعر او در زمینۀ آرایهمتعلق به تشبیه اضافی یا بلیغ است. 

هاي معنوي غلبه دارد. ازاینرو انواع تکرار از نوع تجنیس، موازنه، تصدیر، طردوعکس، و انجامد، بر آرایهسخن می
ید مدحی شاعران دیگر آرایی در کالم او مشاهده میشود. قالب اصلی اشعار او قصیده است که در مقایسه با قصاواج

کمابیش کوتاهتر است. از نظر فکري عنصر غالب شعر او مدح بوده و ممدوحان اصلی او سلطان سنجر، ملکشاه،  
الملک) هستند. مضامین اخالقی و تعلیمی در شعر او الملک و خواجه فخرالملک (پسر خواجه نظامخواجه نظام 

مدحی، آن را نادیده گرفت. او بجز قصیده، تعدادي غزل، قطعه،   بسیار کم دیده میشود و میتوان درمقابل مضامین
 بند و رباعی نیز در میان اشعار خود دارد.بند، ترجیعترکیب

 
 نویسندگان  مشارکت

دانشگاه آزاد اسالمی   انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  در  مصوب  فارسی  ادبیات  و  زبان  دکتراي   دوره  رساله  از  مقاله  این
 این   اصلی  طراح  و  داشته  عهده  بر   را  رساله  این  راهنمایی  آقاي دکتر محمد حجت  .است  شده  استخراج  کرمانواحد  

  متن   تنظیم   و  هاداده  گردآوري   در  رساله  این   پژوهشگر  عنوان  بهخانم دالرام مشکوه مقدس  سرکار  .  اندبوده  مطالعه
 تخصصی،   راهنماییهاي   و  هاداده  تحلیل  و  تجزیه  به  کمک  با  نیز  مجید حاجی زادهآقاي دکتر  .  اند  داشته  نقش  نهایی
  پژوهشگر   سه  هر  مشارکت  و  تالش  حاصل  مقاله  محتواي  تحلیل  نهایت  در.  کردند  ایفا  را  پژوهش  این  مشاور  نقش
 .است بوده

 
 قدردانی  و تشکر

 علوم   و  ادبیات  دانشکده  پژوهشی  و  آموزشی  مسئوالن  از  را   خود  تشکر  مراتب  میدانند  الزم  خود  بر  نویسندگان
 این   کیفی  ارتقاء  و  انجام  در  را  نویسندگان  که  نامه  پایان  داوران  هیئت  و  کرماندانشگاه آزاد اسالمی واحد    انسانی

 .نمایند اعالم دادند، یاري  پژوهش
 

 منافع  تعارض
 حاصل   و  نرسیده  چاپ  به  خارجی  و  داخلی  نشریه  هیچ  در  اثر  این  که  مینمایند  گواهی  مقاله  این  نویسندگان
 طبق   تحقیق این  .دارند  رضایت و آگاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی پژوهشی فعالیتهاي 

 تعارض   گزارش  مسئولیت.  است  نگرفته  صورت  تقلبی  و  تخلف   هیچ  و  شده  اجرا  اخالقی  مقررات  و  قوانین  کلیه 
 را   شده  ذکر  موارد  کلیه  مسئولیت  ایشان  و   است،  مسئول   نویسنده  عهده  به  پژوهش  مالی  حامیان  و  منافع  احتمالی

 . میگیرند عهده بر
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