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شناسی نظم و نثر فارسی نشریه علمی سبک   
 (بهار ادب) 

 چکیده:
باید   نظر به میزان دقّت و ارزیابی همۀ جوانب یک اثر،  شناسانه راسبک : بررسی  زمینه و هدف

موضوع این پژوهش تحلیل سبکی   دقیقترین و مطمئنترین شیوه براي سنجش اثر ادبی دانست. 
ضمن    در این مقاله کوشش شده   فکري و ادبی است.   دیوان فراهی هروي از سه منظر سطح زبانی،

تأثیر فراهی هروي از شاعران همعصر و شاعران پیش از او با ارائه  میزان    تحلیل سبکی دیوان، 
 شواهد شعري تبیین شود.

اي انجام اي است نظري که به شیوة پژوهش کتابخانهمطالعه  پژوهش پیش رو،  روش مطالعه:
دیوان فراهی هروي به تصحیح احمد بهشتی شیرازي    محدوده و جامعۀ موردمطالعه،  شده است. 

 روزنه منتشر شده است. است که در نشر
با عنایت به اینکه فراهی هروي شاعر دهۀ نخست سدة دهم است و شعر او صبغۀ عرفانی   ها:یافته
هاي او هم از حیث زبان سروده  به پیروي از سّنت رایج در بین شاعران پس از عصر حافظ،   دارد،

سواي تأثیرپذیري از   ست. و هم از حیث محتوا و مضامین متأثر از شعر موالنا و خواجۀ شیراز ا
  اهللا ولی دارد.جامی و شاه نعمت  سعدي،  عراقی،  هاي بارزي از تأثر او از عطار،نشانه  موالنا و حافظ،

 غزل او بر غزل فیض کاشانی مؤثر بوده است.
اثرپذیري فراهی از شعر موالنا میتواند ناظر به همسویی فکري و اشتراك معتقدات    گیري:نتیجه

أثر او از حافظ تحت تأثیر سنّت شعري رایج در شعر فارسی قرن نهم و قرون بعد است  ت  آنان باشد. 
اما تأثیرپذیري   اند. که شاعران تشّبه و استقبال از شعر حافظ را نشانۀ تشخّص شعرشان میپنداشته

باشد. شاعریشان  هنر  از  استلذاذ  و  آنان  آثار  مطالعۀ  به  ناظر  میتواند  دیگر  شاعران  از  غزل    او 
 عرفانی است و از جهات گوناگون شایان مداقّه و تحلیل. -هاي بلندي توحیديمتضّمن اندیشهاو ّ
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Stylistic study, in terms of accuracy and 
evaluation of all aspects of a work, should be considered the most accurate and 
reliable way to measure a literary work.the subject of research is stylistic 
analysis of farahi heravi, s divan from three aspects: linguistic level, intellectual 
level and literary level. In this article, while analyzing the style of the Divan, an 
attempt is made to explain the extent of the poet's influence on contemporary 
poets and poets before him by providing poetic evidence. 
METHODOLOGY: The present study is a theoretical study that has been done 
by library research method. The study area is Farahi Heravi Divan edited by 
Ahmad Beheshti Shirazi and published by Rozaneh Publishing . 
FINDINGS: Considering that Farahi Heravi is a poet of the first decade of the 
tenth century and his poetry has a mystical nature, following the common 
tradition among poets after the era of Hafez, his poems are influenced from 
universal poem of movlana and hafez in terms of language and in terms of 
content and themes. Apart from being influenced by movlana and Hafez, there 
are clear signs of his influence on Attar, Iraqi, Saadi, Jami and Shah Nematullah 
Vali.His poetry is impressed on poem of Fayz kashani. 
CONCLUSION: Farahi's influence on movlana's poetry can be seen in the 
intellectual alignment and sharing of their beliefs. His influence on Hafez is 
influenced by the common poetic tradition in Persian poetry of the ninth 
century and later centuries, which poets considered the resemblance and 
reception of Hafez's poetry as a sign of their poetry. However, his influence on 
other poets can lead to the study of their works and the enjoyment of their 
poetic art. His sonnet contains long monotheistic-mystical thoughts and is 
worth studying and analyzing in various ways. 
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 مقدمه 
ارزیابیهاي سبک و  است.مطالعات  ادبی  آثار  زبانی و محتوایی  بررسی  در  متداولترین شیوه  پژوهشهاي   شناسانه، 

مویشکافیهاي دقیق در محتوا و ساختار یک اثر ادبی و جانبه به متن و ورود همه سبکی بدلیل گسترة حوزة بحث،
شناسانه که بدون ارزیابی سبکطوري   ارائۀ نتایج تحقیق در قالب نمودار و آمار در تدقیقات ادبی بسیار راهگشاست؛
در باب دیوان فراهی هروي هم همین   ادعّاي بررسی دقیق و متقن یک محصول ادبی راهی به دهی نخواهد داشت.

هاي لفظی و معنایی از شاعران بدلیل تأثر او ازحیث جنبه  به نحوي که بدون اینگونه پژوهشها،  صادق است؛ قاعده  
درك درست از شعر و اندیشۀ او میسّر نخواهد بود و همین عوامل است که ضرورت مطالعات   همعصر و پیش از خود،

«این   بدان موضوعیت میبخشد.  ه ورا موجّه ساخت)  907  ف(   سبکی در دیوان این شاعر دهۀ نخست سدة دهم
 ؛ 1الدین چشتی عارف قرن هفتم هجري چاپ شده استدیوان شریف بارها در هند و پاکستان به اشتباه به نام معین

الدین فراهی هروي معروف به ملّا الدین چشتی اصالً شعري نسروده و این دیوان متعلّق به معیندرحالیکه معین
ن بس که چندین غزل از غزلیات دیوان و دهها بیت از ابیات دیگر دیوان را با قید  دلیل روشن همی  مسکین است.

است، اثر کم  اینکه سرودة خودش  الحقایق  نظیر خود،در  است.  ،حدائق  کتابهاي خود   آورده  دیگر  در  همچنین 
آنها نیز سرودة  ابیاتی از این دیوان وجود دارد که» معارج النبوه فی مدارج الفتوه و قصص حضرت موسی« ازجمله

به همّت   1346الحقایق در ایران در سال  حدائق  بهشتی شیرازي).  خود وي است» (مقدمۀ دیوان فراهی هروي،
امیرکبیر چاپ شده است. انتشارات  انجام  سیّدجعفر سجّادي تصحیح و در  شده پیرامون فراهی هروي تحقیقات 

در   تألیف اسماعیل واعظ جوادي،»  ی حدایق الحقایقبررس«  از جمله مقالۀ  بیشتر معطوف به کتاب مذکور است؛
  نقد نثر تفسیر حدائق الحقایق» تألیف محمد رضایی و « مقالۀ ).1347 تیر ،55 شمارة(  نشریۀ زبان و ادبیات وحید

دیدگاه عرفانی «  مقالۀ  ).1392بهار    ،19  شمارة  سال ششم،(   پژوهشی بهار ادب،-مجلۀ علمی  سعیده پورسلیمی، 
سودابه سلیمی خراشاد در فصلنامۀ   نگاشتۀ احمدرضا کیخاي فرزانه،»  چشتی براساس دیوان منسوب به اومعین  

) که مقالۀ اخیر براساس دیوان چاپ کانپور هند تهیه 1394  تابستان  ،23  شمارة  سال هفتم،(   مطالعات شبه قاره 
 1324اپ شده است از جمله در سال  چند بار در هند چ»  معارج النبوه فی مدارج الفتوه«  اثر دیگرش  شده است.

از دیگر آثار طبع  قمري در مطبعۀ نامی کریمی در بمبئی. او بنگرید به مقدمۀ دیوان به قلم (براي اطالع  نشدة 
در این پژوهش ضمن اداي احترام به ادّعاي مصحح محترم که دیوان را قطعاً سرودة فراهی هروي   محسن کیانی).

  مسکین،   معینی،  معین،(  کی مورد ارزیابی قرار گرفته و چون شاعر از بین چند تخلّصشاشعار از دیدگاه سب  میداند،
 مالّ مسکین) «معینی» را بیشتر بکار برده، در اشاره به نام او و ارجاع به دیوانش از عنوان  معینیا،  مسکین فراهی،

هشتی شیرازي است که در آخرین پژوهش تصحیح دیوان شاعر به همّت سیّداحمد ب  معینی» استفاده شده است.«
 چاپ شده است و اساس پژوهش در مقالۀ حاضر است. 1395نشر روزنه در سال 

 
 بحث و بررسی 

 سطح زبانی  
طبیعی  زبان شعرش ساده، شعر معینی ساده و روان و درعین سادگی از انسجام و پختگی معنایی برخوردار است.  

معنوي است و نمونۀ بارزي است از شعر عرفانی نیمۀ دوم قرن نهم و سالهاي  و به دور از تعقیدات و تکلّفات لفظی و  

 
 م 1865مطبعۀ نولکشور،  از جمله چاپ کانپور هند، ۱
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عرفانی و مفاهیم -هاي بلند و ناب توحیدي بلحاظ عرفانی بودن شعرش و توجّه او به بیان اندیشه  آغازین سدة دهم.
ر سبب شده لفظ در شعر او در خدمت بیان معنا و مفهوم است و همین ام  اخالقی که رسالت اصلی عرفان است،

ویژگیهاي بارز شعر   در شعرش بسیار اندك باشد.  -حتی جناس که شایعترین آنهاست-است که آرایشهاي لفظی  
تلمیح به   هاي صوفیانه،بیان اندیشه  از جمله تأسی از اسلوب موالنا و حافظ،)  شعر عصر پس از حافظ(   قرن نهم

انبیا، قرآنی و قصص  و    داستانهاي  قرآنی  آیات  و    احادیث،حلّ و درج  آیات  از  از جزئی  استفادة دستوري خاص 
عدول از قواعد نحو زبان در شعرش بسیار کم اتفاق افتاده است   احادیث در نحو جمله در شعر معینی دیده میشود.

قواعد   از  که  هم  محدودي  بسیار  موارد  است.  داده  نشان  پایبند  را  خود  جمله  اجزاي  ترتیب  رعایت  به  شاعر  و 
سنایی و سعدي    هایی هستند که در شعر شاعران سترگ پیش از او نظیر خاقانی،مقوله  چی کرده،دستورزبان سرپی

 و حافظ هم هست: 
 )56/8 غزل  دیوان معینی،(  شودهمه زین واقعه بیمار  تندرستان  چون به پرسیدن بیمار خود آیی سحري 

 
 سطح آوایی 

نظام موسیقیایی در شعر فارسی   بک شعر است.هاي معمول در شناخت ستحلیل نظام موسیقیایی از جمله شیوه 
واج آرایی و   انواع جناس،(   قافیه و ردیف)، و موسیقی درونی(   موسیقی کناري   وزن)،(   از سه منظر موسیقی بیرونی

آهنگ عروض قطعه شعر در دیوان این شاعر هست که در وزنهاي پرکاربرد و خوش  339تناسبها) تحلیل میشود.  
به ترتیب بیشترین )  29(   و مضارع)  48(  مجتث)  102(   رمل  شعر)،  122با  (   بحرهاي هزج   اند.فارسی سروده شده

استفاده از وزنهاي    از حیث عروضی دیوان او چندان تکثّر وزنی ندارد.  بسامد استفاده از وزن را در دیوان دارند.
از منظر قافیه اشعار   اشعار او بخشیده است.گوشنواز و پرکاربرد با ارکان سالم و کوتاه و بعضاً دوري ترنّم خاصی به  

کاربرد که یافتن قافیه در آنها دشوار از حروف روّي کم  آهنگ سروده شده،او در قوافی کثیراالستعمال و خوش
الوصف مع  عیوب قافیه در شعرش در مقایسه با شعر شاعران همعصرش بسیار اندك است.  استفاده نکرده است.  است،

 ی اشعارش دیده میشود: عیوب زیر در قواف 
 تکرار قافیه

 آیدمی تشنه چندین گه به قعر بحر چرا لب/  آیدمیصدف چون بهر یک قطره به روي بحر 
 )2 و 61/1 غزل (  چو یابد قطرة دیگر دهان خویش بگشاید / صدف غرق است در دریا و دریا خود از آن او

 قافیه کردن نون اصلی با غیراصلی): (  شایگان:
 ) 1/ 44 غزل (  ما محمّد جاناز  صد در گشاد در دل،/  ما محمّد جانان کرد منزل،در جان چو 

 قافیه کردن کلمۀ بسیط با کلمۀ مرکب):( قافیۀ معموله
 ) 137/1 غزل (  ببین اوستز مظهر همه اشیا ظهور /  ببیندوست  دال به چشم حقیقت جمال 

 حدود نیمی از اشعار او مردّفند.   ترکیبی از این سه نوع.فعل و حرفند یا    ردیفهاي شعر معینی بیشتر از نوع اسم،
آهنگ و موسیقی خاص توأم با لحن تأکید  ردیفهاي شعر او کوتاه و گوشنوازند و با تکرار خود در پایان ابیات ضرب

بگشاي چشم23  غزل (   پیداست کیست  ردیفهاي:  دارند. میدهی98  غزل (   )،  و دل چه  ردیفهاي 181  غزل (  )   (
که با    هاي مؤثر عرفانی و اخالقی بدلیل توجّه شاعر به بیان اندیشه   ازلحاظ موسیقی درونی،  معینیند.طوالنی شعر  

شعر   نیز توجّه بیشتر به رسایی و فصاحت کالم و حسن تأثیر آن بر مخاطب،  بیانی رسا و تأثیرگذار مطرح شده و 
 هم نیست: اما از اینگونه آرایشها تماماً بیهره گري ندارد،معینی چندان جلوه
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  )، 89/2  غزل (   نیش  نوش،  )،1/7  غزل (   مالل  ماللت،  )،1/41  قصیدة(   حرم  حریم،  )،88/4  غزل (   مقام   مقیم،  جناس:
 ).155/3  غزل ( شوق سوق،

 قافیۀ درونی: 
 یابد وصال غیر او از زخم هجران خون شود /  هرکس که اندر سیر او حق بود قصد خیر او

 )3 و 57/2 غزل (  آنجا برد گوي از میان بر ملک افریدون شود/  عنانهمهر طالبی کانجا ز جان با عاشقان شد 
 آرایی:واج

 )1/5 قصیده(   بان شودبر تختگاه ملک قدم سایه/  وار ماي هویّت هواي هحمدي که در 
 )62/8 غزل (  درکشیدتو  دردي دردکز خمّ عشق /  از جام صاف عیش کسی چاشنی گرفت

 مختصات آوایی:
 ). 6/7 قصیده(  گیا )، 6/3 قصیده(  جال  )،6/4 قصیده(  انجال از آخر کلمه:ه» « حذف همزه و

 ). 91/11 غزل (  امفزوده )،76/6 غزل (  فکندي  )،40/2  غزل (  فتد الف» از آغاز کلمه:« حذف
 ). 6/8 قصیده(  آگه )،1/12 قصیده(  بارگه  )،1/8 قصیده( جوالنگه کوتاه کردن مصوّت بلند:

 ). 17/9 غزل (  کلک شکّرخاي  )،3/4 غزل (  پرّیدي  )،2/5 غزل (  بپرّي  تشدید مخفّف:
 ).7/2 قطعۀ(  تحفۀ خاصان )،56/10 غزل (  دُر شهوار )،8/ 34 غزل (  حدگناه بی تخفیف مشدّد:

 ). 9/1 غزل (  خزینه )،5/1 غزل( دعوي  )،5/3  غزل (  دنیی اماله:
 

 سطح صرفی 
کلمات عربی   رایج در زبان فارسی است.ازلحاظ صرفی کلمات و ترکیبات دیوان معینی همان کلمات و ترکیبات  

که لغاتش بیشتر به   در شعرش زیاد نیست االّ در مواردي که از اصطالحات خاص حوزة تصوف استفاده کرده است،
 زبان عربی است:

 )56/7 غزل (  هفت دوزخ غافلند و هشت رضوان بیخبر قبض و بسطی کز تجلّی جمال است و جالل 
احادیث و کلمات مشایخ ترکیبی ساخته که   استفاده از یک یا دو کلمه از متن آیات،معینی گاه در شعرش با   

  )، 151/1  غزل (   بزم دنی  )،113/2  غزل (  هاي عربی در شعرش شده است: خوان ابیتهمین باعث بیشتر شدن واژه 
 ).4/5 قصیده(  کیش مارمیت )،151/1 غزل (  دعوي انا الحق

فهمند و جزو پرکاربرد و همه  نخست آنهایی که ساده،  اند:ان معینی دو دستهلغات و عبارات عربی بکاررفته در دیو 
آن دسته از لغاتی هستند که بعد از چند قرن در پیکرة زبان فارسی جا گرفته و حتّی جایگزین برابرهاي فارسی 

ی مدّ نظر  دوم آنهایی که دشوار و اصطالحات خاص حوزة تصوف است که درك و دریافت مفهوم عرفان  اند.گشته
اي از پاره  لغات پهلوي و ترکی تقریبآً در دیوان دیده نمیشود.  شاعر مستلزم آشنایی با این حوزة فکري ویژه است.

 ویژگیهاي صرفی شعر او عبارتند از:
 جدا ماندن): = محروم شدن،(  ماندن از استعمال لغات در معناي خاص:

 )6/3 غزل (  انیم از تو گر تو میمانی ز ماما نمیم / هرکجا خواهی شدن ما با توایم اي بیخبر
 = آرزو): (  بوي 

 )57/7 غزل (   فردا که بینم روي او دانی که حالم چون شود/  ام در کوي اوامروز من بر بوي او سرگشته
 = شایسته است): (  شاید
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 )61/7 غزل (  چو با دریا درآمیزد اگر دریا شود شاید/   بخار از بحر انگیزد شود ابر و فروریزد
 استعمال لغات قدیمی:

 لغتنامه به نقل از غیاث اللغات): ( قباله چک، صک:
 )2/5 قصیده(  بر طبق مدّعاش مسجلّ هزار صک /ذات خداي هر دو جهان را سزد که هست

 لغتنامه):( بازگشت قیمت است هنگام استحقاق آنچه از پی آید از عوارض، اصطالح فقه، درك:
 )2/8 قصیده(  وهّاب بی رجوعی و بیّاع بی درك/  آنکبا تست و بس معاملۀ نیک و بد از 

 لغتنامه): (  صدهزار واحد شمارش در هند، لک:
 )2/18 قصیده(  دارد ز فضل تو طمع صد هزار لک/  یا رب معین جوي ز عمل نیستش ولیک

 لغتنامه به نقل از اقرب الموارد):(  اسب به چرا گذاشته شده جمع مسوم، مسوّمین:
 )4/5 قصیده(  وي سنجق سپاه تو خیل مسوّمین / تو از کیش ما رمیتدوز اي تیر دیده

 فرهنگ سخن):(  برکنار یکسو، یکسون:
 )57/1 غزل (  اي مهر دگر بیرون شوداز کسوت هر ذرّه /هاي آب و گل از جان و دل یکسون شود گر پرده

 مخفف نشاند شاند:
 ) 31/7  غزل ( هیچ ز جا میجنبدبین که در صرصر غم  /نخل عشق تو به باغ دل خود شاند معین

 لغتنامه به نقل از برهان):(  ریسمانی باشد خام که از دوك به چرخه پیچند کالبه:
 )36/8 غرل (  کامروز یوسف از سر بازار جلوه کرد/  اي پیرزن کالبۀ رسمان به دست گیر

 مخفف نشسته  شسته:
 ) 110/15 ل غز(  ام یا میرومام استادهشسته/  من نمیدانم در این بحر عمیق

 فرهنگ سخن): (  خرده و ریزه شراره، خدره:
 )157/10 غزل ( چون خدرة آهنگران کز ضربت دم ریخته/  خود میدمی در دل از آن میریزد اسرار زمان

 البته در ابیات بسیار معدود):(  تزاحم لغات عربی در یک بیت
 )17/1 غزل (   ی ماستجنه المأواي وصلش مقصد االقص/  ذروة علیاي عشقش عروه الوثقاي ماست

 
 سطح نحوي 

قدرتمندي دیده میشود که با وجود آشنایی او با صرف و    تقریباً در سراسر دیوان معینی دستورزبان و نحو نسبتاً
تأثیر چندانی از نحو عربی نگرفته و    قاضی و فقیه،  واعظ،  بلحاظ تصدّي سمتهایی چون مفسّر قرآن،  نحو عربی،

سه ویژگی دستوري دیوان او عبارتند از: قرار گرفتن افعال در بیشتر موارد در   فارسی است. نزدیک به دستورزبان  
افعال در بیشتر موارد در زمان گذشته؛ و عبارات و  ابیات و رعایت ترتیب طبیعی جمله، کاربرد  آخر مصاریع و 

مختصات عمدة نحوي   ملّمع).(   ترکیبات عربی در البالي کلمات فارسی و بعضاً یک مصراع یا یک بیت به زبان عربی
 شعر او به قرار زیر است:
 ).131/14 غزل (  شنیدستم )،88/4 غزل (  شدستم )،85/1 غزل ( کردستم استعمال فعل نیشابوري:

 ).3/12 غزل(  بکوش )،2/4  غزل (  بدان )،1/2 غزل(   ببین استعمال فعل امر با «ب»:
 ). 160/2  غزل (  آي  )،2/1 غزل (  دار )،1/2 غزل ( باش ب»:« استعمال فعل امر بدون

 ). 77/2 غزل (  درنه  )،65/9  غزل (   برافشان )،4/3 غزل (  برافکن کاربرد فعل امر پیشوندي:
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 غزل(   توان دیدن   )،34/12  غزل (   نیارد راندن  )،8/9  غزل (   باید قرض کردن  تابع) بصورت مصدر:(   کاربرد فعل دوم 
61/8( 

 جابجایی ضمیر
 ) 181/1 غزل (  مونس خلوت دل آه سحرگاه بس است/  درد تو همراه بس است مدر ره عشق توا

 ) 26/2 غزل ( بی آه جگرسوز چو در سینه دمی نیست/  عیب مهر دم به جهان گر زنم آتش نکن
 ) 88/2  غزل (  چنین که مورصفت خویش را به بال تو بستم/   اي طایر رفیع برآور مبه قصد قربت

 آیات و احادیث استعمال خاصّ دستوري جزئی از 
 الیه: مضاف

 )4/5 قصیده( وي سنجق سپاه تو خیل مسوّمین/  ما رمیتدوز تو از کیش اي تیر دیده
 مسندالیه: 

 من و تسلیم بر قولی که داناي دنا گوید/  بس دین عجائزبدین جهلی که من دارم مرا 
 مفعول: 

 )9/3 غزل (   الست بربّام از آن زمان که تو را گفته/   ظهور نور ربوبیت از براي تو شد
 

 سطح فکري 
او یکدست عرفانی است. اینکه شعر  بلحاظ  ندارد؛  تنوّع  اندیشه  از حیث فکري دیوان معینی چندان  هاي  بیشتر 

او هم دیده میشود. از:  عارفانه در دیوان  او عبارتند  اشعار  انسانی  عرفان،  توحید،  موضوعات  نو(   عشق  از  ع بویژه 
 هاي جبري و مفاهیم حکمی و اخالقی.تقدیرباوري و اندیشه مدح، واسوختی)،

معینی سه قصیدة ابتدایی و غزل آغازین و یک مثنوي دیوانش را به توحید باري تعالی اختصاص داده توحید:  
ها عمدتاً مزیّن است توحیدیهاین    حمدي که» در ابتداي بیشتر مصاریع دیده میشود.«  در این قصاید التزام  است.

 به اشاره به آیات و احادیث: 
 ) 1/8 قصیده(  جوالنگهش به ناحیت المکان بود/  حمدي که چون قدم کشد از ضیق کن فکان

 )17پیشین/(  این گفتگو چه الیق آن داستان بود/  الاحصی است تحفۀ خاصان در آن جناب
 البالي ابیات است: ها بیان مطالب اخالقی در لطف دیگر این توحیدیه

 نقصان این مقوّي و رجحان آن بود   جان را مدد ز حکمت و تن را ز شهوت است
 )32 و 1/31 قصیده(  از تندباد حادثه اندر امان بود   /هرکس که پا به دامن همّت کشد چو کوه

ثر از باب دهم بوستان گونه سروده شده که ردّپاي تأاوّلین مثنوي دیوان معینی در بحر متقارب و با لحنی مناجات 
 در آن دیده میشود:

 ) 1/ 1 مثنوي  همان،(  ایمبه انعام عام تو خو کرده/  ایمخدایا بسوي تو رو کرده
 باب دهم) بوستان،(  ایمبه انعام و لطف تو خو کرده/  ایمکریما به رزق تو پرورده

است که با لحنی مؤثر و در عینحال روان عرفان و عشق عارفانه موضوع و فکر غالب اشعار معینی  عشق عرفانی:  
وجود    انسان مظهر جمیع اسماء الهی است،  هاي محوري و مشهور عرفانی نظیراندیشه  و سنجیده مطرح شده است.

وجود انسان حجاب معرفت حقّ   عالم نتیجۀ کرم حقّ است،  ازلیت عشق،   نماي جمال حقّ است،انسان آیینۀ تمام
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حدیث گنج مخفی و... در شعر او موجود    آفرینش عالم طفیل هستی انسان است،  عنا،عروج انسان به عالم م  است،
 .1است

 معینی گاه غزلی را از زبان حقّ نقل میکند که بنظر میرسد متأثر از اسلوب موالنا در غزلیات شمس باشد:  
 ما بسویت مقبل و تو روي گردانی ز ما/  ما طلبکار توایم و تو گریزانی ز ما

 ) 2 و  6/1 غزل (  چند خود را هر طرف مشغول گردانی ز ما   برون از شش جهت در صد جهت جویان تو ما 
نگاهی به غزلیات حافظ چونان غزلهاي حافظ در غزلهاي او هم زاهد و واعظ چهرة منفی دارند که میتوان گفت نیم 

 هاي او داشته است: و اندیشه
 ) 43/5 غزل(  دم رفت در آن کوچه و بر دوش آمدبه ق/  زاهد از کوي مغان پاي کشیده است امشب

 )82/4 غزل (  امبنگر که از کجا به کجا میفرستی/  واعظ ز کوي دوست سوي جنّتم مخوان
اي یافت نمیشود و عرفان او تکرار سخنان و مضامین عرفانی عرفاي پیش از خود  در سخن او و عرفانش نکتۀ تازه 

برخالف حافظ که به طنز و    سلسلۀ خاصی از صوفیۀ اسالمی رؤیت نمیشود.  در منابع معتبر هم تعلّق او به  اوست.
 2در غزلیاتش به شیخ جام اظهار ارادت کرده است. یاد کرده،) 536 ف(  تعریض از شیخ جام

دلیل این امر میتواند   انسانی آن هم از نوع واسوختی است.-برخی غزلهاي معینی، غزلهاي زمینی   عشق انسانی:
یانی حیات شاعر با دهۀ آغازین مکتب وقوع و همعصر بودن شاعر با چند شاعر برجستۀ وقوعی از تقارن دهۀ پا

خوارداشت شاعر دربرابر    باشد.)  نظیر هاللی جغتایی و شهیدي قمی(   جمله با شاعران پیشاهنگ این شیوة سخنوري 
 است: واسوختی» غزلهاي شاعر « سگ کوي معشوق و شکوه از بیوفایی یار از جمله مضامین

 )35/6  این گدا کیست که بر گرد درم میگردد؟ (غزل /  چون نشان کف پاي سگ او جستم گفت
 )180/9 غزل (  که تا سگان تو یادم کنند گهگاهی/  برفت جان ز معینی و تن به کوي تو ماند

 )68/9  غزل (  من وفاي دوست را در بیوفایی یافتم/  با جفاکاران بگویم تا به بند آرند دل 
 پنج غزل و یک مثنوي دیوان خود را به مدح حضرت ختمی مرتبت اختصاص داده است.  معینی سه قصیده،  مدح: 

 محمد»: « حتّی غزلی دارد با ردیف
 )44/1 غزل (  صد در گشاد در دل جانان ما محمّد/  در جان چو کرد منزل جانان ما محمّد

قرآنی،  اشارات  به  است  مزّین  داستان  این مدایح  و  نبوّت حضرت رسول احادیث  به دوران  مربوط  در    ص).(  هاي 
 الدین عبدالرزاق اصفهانی مشهود است: بند مشهور جمال تأثر شاعر از ترکیب  اي که در مدح حضرت ساخته،مثنوي 

 ) 5/5  مثنوي (  بر خوان ابیت عند ربّی/   بی واسطۀ خدا مربّی
 عبدالرزاق است:الدین بند جمال که یادآور بیت معروف ترکیب

 )36 /1 بندترکیب دیوان عبدالرزاق اصفهانی،(  خوان تو ابیت عند ربّی     خواب تو و الینام قلبی
صاحب و  پادشاه  هیچ  صراحت  به  شاعر  کجهرچند  نگفته،منصب  مدح  را  او    کالهی  غزلیات  از  یکی  لحن  اما 

 گونه است:ستایش

 
 ) 37/12 غزل( از آن دمی که ارادت به شیخ جام آورد/   ز جام عشق معینی شراب شوق کشید 1
 در این دسته از غزلها سخن گاه با سئوال و جواب بین بنده و خدا توأم است:  برخی از غزلهایش عرفانی محض است.  

 خالی از نور خدا در همه آفاق کجاست.../   بگشاي که آفاق پر از نور خداستچشم 
 )4 و 16/1 غزل( حسن پیداست ولی دیدة بیننده کجاست   گفتا / گفتمش چند بود حسن تو پنهان؟

 3،8،12،21،24،33،54،79بنگرید به غزلهاي  ۲
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 سایۀ آن سرو سرفراز به من... فتاد    رسید یک نظر از شاه دلنواز به من
 ) 5 و 131/1 غزل(   عرایس فلک آیند پیشباز به من   محمودز یمن دولت سلطان عاقبت

هرچند معینی بعلّت گرایشات زاهدانه، با رجال و فرمانروایان عصر خویش رابطۀ مناسبی نداشته و بسبب وضع 
  حسین بایقرا احتمال داد مقصود او از این شاه سلطان  میتوان  اعتنا بوده،روحی و بینش عرفانی، به امور دنیاوي بی

هاي رواج سدة نهم هجري یکی از دوره  دوست بوده است.پرور و ادبباشد که سلطانی فرهنگ)  912  تا  875  حک( 
بویژه منطقۀ ایران شرقی که مرکز آن کانون شهر   امور علمی و فرهنگی و هنري و ادبی اسالمی در ایران است،

فقیهان و اهل تصوف در آنجا گرد آمده و بدلیل توجّه حاکمان محلّی   ادیبان،  دانشمندان،  نرمندان،ه   هرات است.
 آثار فرهنگی و هنري قابل توجّهی بوجود آوردند.  و اقبال مردم منطقه،

 هاي کالمی شاعر گرایش خود را به اشعریت و تفکّرات جبرگرایانه نشاندر حوزة اندیشههاي جبرگرایانه:  اندیشه
 این امر از اعتقاد شاعر به رؤیت حق در قیامت مستفاد میشود:  داده است.

 ) 107/7 غزل (  ندارد صبر تا محشر که بینم/   معین امروز میخواهد وصالش
 ) 8 و 1/7  مثنوي (  واهللا از هر سو سوي خلد جنان خواهم شدن  گر امید دیدنش نبود من از کنج جحیم

از پیشگاه حقّ بسوي این دنیاي مادي، معتقد است که انسان مجبور به پذیرش  در باب آفرینش انسان و هبوط او  
 امر خداوند بوده است:

 بدان نیستی افتخارم بدي/  تو دانی که گر اختیارم بدي 
 ) 8 و 1/7 مثنوي (  ز گلشن سوي خاکدان آمدم/  ولی چون تو خواندي از آن آمدم

تقدیرباور و یزدانگرا هم هست    ن بودن و داشتن بینش عرفانی،نیز شاعر بلحاظ مسلما  تقدیرباوري و یزدانگرایی:
اند در ازل مقرّر شده است. در نظر او رزّاق و و اعتقاد دارد روزي هرکس و اینکه هر کسی را براي چه کاري ساخته

 رسان بحقیقت قادر متعال است:روزي 
 )46/1 غزل (  اندر کردهیکی کاري مقرّوز براي هر /  اندهرکسی را در ازل رزقی مقدّر کرده
 )41/2 غزل ( بنگر چگونه رزق تو دلخواه میرسد/   بگذر ز فکر روزي و رزّاق را شناس

 ) 60/5 غزل (  آیدهمین بس است که از سوي دوست می /هرآنچه آیدت از غیب نیک و بد منگر
 

 مفاهیم حکمی و اخالقی
ارزشهاي فردي و اجتماعی در شعر او نمود و مفاهیم حکمی و اخالقی و توصیه به    بلحاظ عرفانی بودن شعرش،

بهترین سرمشق و لطیفترین تعلیمات   درواقع یکی از رسالتهاي صوفیه ترویج تعلیمات اخالقی است.  بروز دارد.
کدام مکتب میتواند صفات فاضلۀ بشري از قبیل   اخالقی را باید در رفتارها و گفتارهاي بزرگان تصوّف جستجو کرد.

جوانمردي، ازخودگذشتگی، نوعدوستی و درس محبّت را مانند صوفیه به نوآموزان بشر تعلیم    احسان و مروّت و
توجّهی ارزشمندي حیات و کم اخالص، توأم بودن شادي و اندوه، در شعر معینی مفاهیمی چون بلندهمّتی، دهد؟

 به طعامهاي مادي و لذایذ جسمانی تأکید میشود:
 )1/34 قصیده(   از تندباد حادثه اندر امان بود/   وههرکس که پا به دامن همّت کشد چو ک

 )161/4 غزل (  قدم گر طالب گنجی به کام اژدها در ده  دامن /گل شادي همی خواهی ز خار غم مکش 
 ) 3/ 165 غزل (  بردار به اخالص و به یاري به طبق نه/  هر خدمت شایسته که در وسع تو گنجد

 )78/7 غزل (  ان به هرزه شود رایگان تلفمپسند ک/  بهاسرمایۀ حیات متاعی است بی
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 )1/35 قصیده(  سود دل است گرچه که تن را زیان بود   کم خوردن است مایۀ حکمت در آن فزاي 
مقولۀ اخالقی دیگري که مورد تأکید شاعر است ارزش و فضیلت دانش و اهتمام جدّي به فراگیري آن و دوري از  

ظر شاعر مهّم است که گاه بیشتر فضاي یک غزل را به خود اختصاص  این مقوله چنان در ن  جهل و نادانی است.
 میدهد: 

 آسانی...کی به دست آیدت به / علم چون گوهري است باقیمت
 که نهالی ز علم بنشانی.../  آن زمان برخوري ز گلشن عمر

 ) 74  باز جهل از صفات شیطانی... (بخشی از غزل /  علم از خلقهاي رّبانی است
 

 سطح ادبی 
در تمام  آزمایی کرده،قطعه و رباعی شعر سروده و طبع مثنوي، غزل، معینی در قالبهاي قصیده، قالبهاي شعري:

هرچندکه او از طبقۀ عارفان   قالبهاي مذکور اشعار نغز و دلنشین ساخته است که مبیّن مهارت او در شاعري است.
مفسّر قرآن و   فقیه،  ا وجود اینکه معینی قاضی،ب  شاعر است و نه شاعران عارف و اختصاص به مکتب هرات دارد.

واعظ بوده، در شعر هم شاعري است موفّق که شعرش صبغۀ عرفانی و توحیدي دارد و مشتمل بر معانی غرّا و  
 هاي استوار صوفیانه است.اندیشه

میشود که در دیوان او شش قصیدة عمدتاً کوتاه دیده    قصیده: قصیده نخستین قالب شعري دیوان معینی است.
در قصایدش بدون مقدمه وارد سخن اصلی شده   موضوع محوري آنها توحید باریتعالی و ستایش رسول اهللا است.

جامی، ابتداي   معینی مثل شاعر سترگ همعصرش،  است و از ابتدا تا انتها یک مضمون واحد را دنبال کرده است.
 اختصاص داده است. )  ص(  لی و نعت رسول اکرمدیوانش را به تعداد محدودي قصیده در موضوع توحید حقّ تعا

با عنایت به کوتاه بودن نیمی از این قصاید و موضوع عاشقانۀ آنها   بنظر میرسد در قصیدة بلند متأثر از جامی است.
دلیل دیگر براي این مدّعا وجود چند غزل دیگر در   اند.احتمال میرود که این قصاید در اصل غزل مستقلی بوده

 وار باشد:در قصاید کوتاه بنظر میرسد لحن بیان او سعدي  است.) ص(  اکرم مدح پیامبر
 ) 8/ 5 قصیده(  ما همه زان توییم اي تو ازآن همه/  ورچه بخوانی به لطف ورچه بخوانی به قهر

 که یادآور بیت معروف سعدي است: 
 )47/9 غزل  کلیات،(  حکم تو بر من روان زجر تو بر من رواست/  گر بنوازي به لطف ور بگدازي به قهر 

غزلهاي او   قالب شعري غالب در دیوان معینی غزل است که بیش از نیمی از اشعار شاعر را شامل میشود.  غزل:
بیت   21طوالنیترین غزلش    بیتی و تخلّصدار است و غزل بدون تخلّص در دیوانش بسیار کم است. 12تا    8  عمدتاً
مدح و مفاهیم حکمی از دیگر   موضوعاتی مثل عشق انسانی،  شاعر است.عشق عرفانی موضوع محوري غزلیات    دارد.

از   اند.سروده شده  آهنگغزلهایش با قوافی پرکاربرد و ردیفهاي کوتاه و خوش  موضوعات غزلیات است. در غزل 
ض  اهللا ولی متأثر شده و غزلش بر غزل فی جامی و شاه نعمت  حافظ،  سعدي،  موالنا،  عراقی،  اسلوب غزلهاي عطار،

 ها پس از معرّفی او ذکر شده، غزلی است با مطلع:معروفترین غزل او که در تذکره کاشانی مؤثر بوده است.
 )42/1 غزل ( مگر وصل نگار آمد که دل با عیش همدم شد/  مگر فصل بهار آمد که عالم سبز و خرّم شد

بنظر میرسد شاعر هفت   مندرج است.مثنویات» در دیوانش  «  فقره مثنوي عمدتاً کوتاه در ذیل عنوان  31مثنوي:  
 حدیقه الحقیقه،   بوستان،  شاهنامه،هاي موفّق آنها نظیر  وزن متداول شعر مثنوي را درنظر گرفته و به تأسی از نمونه
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جامی مثنویاتی در دو دستۀ کوتاه و   االحرارالطیر و سبحهمثنوي مولوي، منطق  لیلی و مجنون،  مخزن االسرار،
 نظیر: هاي مذکور در آنها کامالً مشهود است.نسبتاً بلند پدید آورده است که ردّپاي تأثر و تضمین از منظومه

 ) 319 بیت ،1 ج شاهنامۀ مسکو،(  چو بستر ز خاك است و بالین ز خشت/ درختی چرا باید امروز کشت فردوسی:
 ) 1/39 مثنوي (  در آن حفره بگشا دري از بهشت بالین ز خشت/چو بستر کنم خاك و  معینی:
 )1 بیت مخزن االسرار،(  هست کلید در گنج حکیم بسم اهللا الرحمن الرحیم/ نظامی:
 ) 4/1  مثنوي (  این چه کتابی است کتاب کریم بسم اهللا الرحمن الرحیم/ معینی:
مضامین عارفانه و عاشقانه و مفاهیم    ص)،(  مدح رسول اکرم  شعر قطعه در دیوان معینی مضبوط است.  52  قطعه:

چند فقره از قطعات شاعر بلحاظ داشتن مضامین عاشقانه و دارا بودن   اخالقی موضوعات محوري این قطعات است.
عیناً در میانۀ   7  قطعۀ شمارة  اند.قافیه در مصرع اول، احتماالً بخشی از تغزّل یک قصیده یا یک غزل مستقل بوده

عیناً    52  نیز قطعۀ  مده است که مشخّص میشود در اصل، بخشی از همان قصیدة مذکور است.قصیدة یکم هم آ
اینگونه سهوها و تخلیطها کار   دیوان است.  153هم چند بیتی از غزل    50  قطعۀ  ابیاتی از قصیدة یکم شاعر است.

 توّجه مینمود.اما مصحّح محترم جا داشت در تصحیح و چاپ دیوان به آنها  کاتبان نسخ بوده،
 مدح علی   ص)،(   مدح رسول اکرم  تعالی،توحید باري   فقره رباعی در بخش پایانی دیوان مندرج است.  66  رباعی:

از رباعیات بلحاظ عاشقانه   مفاهیم حکمی و اخالقی موضوعات این رباعیات است.  مضامین عاشقانه،  ع)،(  برخی 
لحن بیان و مضامین خیّامی   اند.دو بیت از یک غزل بوده  بنظر میرسد در اصل  بودن و لحن بیان غزلگونه داشتن،

 در رباعیاتش دیده نمیشود.
 
 ابزارهاي بیانی  
تاز عرصۀ تصویر در شعر او تشبیه است که در بیشتر متون عرفانی به نحو گسترده از این ابزار بیانی استفاده یکه 

ر مخاطب و نیز محسوس و ملموس ساختن امور  معینی از این ابزار بیانی براي حسن تأثیر کالمش د  شده است.
به که رکن  مشبه انتزاعی بهره برده و از این طریق درك و دریافت معانی بلند عرفانی شعرش را آسانتر کرده است.

 ابر،   معدن، کوه، دریا، در شعر او عمدتاً از امور عینی و محسوس طبیعت و محیط زندگی است.  اصلی تشبیه است، 
 آالت موسیقی،   حیوانات و پرندگان،  کشتی،  جمادات،  قصر،  باران،  باده،  زار،بیابان و شوره  ستارگان،  آفتاب،  آسمان،

یکی از زیباییهاي تشبیهات   هاي رایج شعر اوست.بهانبیا و نابیناي مادرزاد از مشبه  القدس،روح  آینه،  ابزارها،رزم
 ساختمان تشبیه است: حدیث و کلمات مشایخ در   شاعر استفاده از بخشی از یک آیه،

 ) 5/ 99 غزل (   از عرش اعظم درکشم طیلسان استوي /  در درون قصر تن بر تخت دل سازد مقام
 ) 110/7 غزل (   میروم بسم اهللا مجري همچو /  گه چو نوح اندر سفینۀ نور حق

ي سمتهایی گیري از تشبیهات قرآنی میتواند نتیجۀ انس شاعر با کالم خدا و نگاشتن تفسیري بر آن و تصدّبهره 
به است که سبب شده درك تشبیهاتش  لطف تشبیهات او در محسوس بودن مشبه  چون فقاهت و وعاظت باشد.

 هاي مهّم تشبیه از تشبیه مفروق و تسویه استفاده کرده است:در گونه  چندان دشوار نباشد. او
 )1/35 قصیده(  ن بوددل همچو بحر باشد و کف همچو کا/   وآن را که دل به کف بود از بهر مهر دوست

 )95/5 غزل (  سزاست هر دو جهان را به نیم جو نخرم/  چو ارزنی است برم هفت چرخ و هشت بهشت
از طرفین آن   اضافات تشبیهی که یکی  از  اضافات تشبیهی است. آن دسته  اما عمده مهارت شاعر در ساختن 

  غزل(   نار ال اله  نظیر:  نوآوري و ابتکار نزدیک میشود.احادیث یا کلمات مشایخ، به مرز    اي است از نصّ قرآن،کلمه
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  مثنوي(   داغ مازاغ  )،5/5  مثنوي (   خوان ابیت  )،100/2  غزل (  طور سیناي دل   )،25/8  غزل (   حبل انا الحق  )،7.5
  غزل(   بحر قلزم وحدت  )،8/5  غزل (   از اضافات تشبیهی دیگر برجسته در شعر او میتوان به نقره خنگ چرخ  ).5/7

  )، 9/  168  جام شش روي جهان (غرل   )، 63/3  غزل (   چارسوي پنج حوّاس  )،1/43  قصیده(   دارضرب عشق  )،11/3
) 3/ 56  غزل (   صحراي ظهور  و  ) 126/1  غزل (   خرسنگ بدن  )، 30/7  غزل (   شیر تجلّی  )،172/5  غزل (   سپاه درد و بال

 اشاره کرد.
نش عرفانی، مبتنی بر نکوهش عالم مادي از دقّت در تشبیهات باال چنین مستفاد میشود که شاعر بلحاظ داشتن بی 

نگاه و بینش صوفیانه در ساختار تشبیهات او مؤثر بوده   و بعد مادي وجود انسان و توجّه به معنویات و عالم معنا،
 جسم انسان یا روح و عالم معنا و مقولۀ عشق است.  که یکی از طرفین تشبیه مربوط به جهان مادي،  است

 در شعر معینی هر دو نوع استعاره دیده میشود.  از استعاره در مقایسه با تشبیه کمتر است.میزان استفادة شاعر   
استعارات مصرّحۀ او مربوط به دنیاي مادي و جهان فرودین است که با نگاهی تحقیرآمیز    باز بلحاظ معتقدات عارفانه،

 و با تعابیري چون دیرخاك، دامگه حادثه و کاشانه از آن یاد کرده است:
 )53/2 غزل (  قبلۀ جان و دلش حضرت اقدس بود/  ر صفّ قدوسیان آنکه درین دیر خاكد

 )83/3 غزل ( بار بربستم و زین مرحله بیرون رفتم/  اندرین دامگه حادثه تا کی باشم
 )6/ 116 غزل (  ام اي عاشقانمن که با شاه جهان همخانه/  اندرین کاشانۀ ویرانه کی منزل کنم

بال   )،1/18  قصیدة(   بال عجز  نظیر:  ر سخن معینی توأم بودن آن با صنعت تشخیص است؛لطف استعارة مکنیه د 
 و دندان عیش   )،134/5  غزل (   عین اعتبار  )،118/3  غزل (   گوش مرغ  )،106/1  دیدة جان (غزل   )، 81/2  غرل (   جان

 ). 138/9 غزل ( 
 ر و شیدایی توأم شده است:آمیزي است که در شعر معینی با چاشنی شواز فروع استعارة مکنیه در شعر او حس

 )129/9 غزل (  خدا از من بوي ز مشام جان آن  بشنو/   دل ویس قرن آمد اندر یمن قالب
 )136/2 غزل (  روح پاك است این نمیگنجد درون پوست این / چون گل بدرّد پیرهن بویش بشنودجان چو 

مجازهاي بکاررفته به قرائن ماکان و حاّل و محلّ   از میان تصاویر بیانی بسامد مجاز در شعر او بسیار اندك است. 
 است:

 ) 130/2 غزل (  من گلکسی که دست محبّت نهاد در /   مرا به جاذبۀ عشق میکشد سوي خود
 )139/2 غزل (  العینتو قرّه در دیدة جان،/  به تست روشن دو جهانچشم 

 هاي رایج در متون فارسیند، کنایات که از کنایه  کنایات شعر معینی از نوع اشاره و ایماست تا تلویح و رمز. لذا این 
 اندك آشنایی با متون ادب فارسی بویژه متون متصوّفه براي تشخیص آسان این کنایات کافی است:

سر بر خّط   )،26/3  غزل   = مشتاق بودن،(   سر از قدم ساختن  )،3/2  غزل   = به مخاطره افتادن،(  به ششدر افتادن
  غزل  = ترك کردن،(   آستین افشاندن  همان)،  = باطل کردن،(   خطّ درکشیدن  )،76/1  غزل   = مطیع بودن،(   نهادن

  )، 12/ 98  غزل   = فداي کسی شدن،(   سر در سر کار کسی کردن  )، 86/2  غزل   = جسم مادي،(   دام آب و گل  )،82/10
 و... .) 111/6 غزل  = اندوه بسیار، (  خون خوردن )،36/2 غزل  = اظهار وجود نمودن،(  علم زدن

در شعر معینی ترکیبات تازه و ابتکاري دیده نمیشود و ترکیبات شعر او همان ترکیبات نواز:  ترکیبات نادر و گوش 
اما برخی ترکیبات کمتر شنیده و گوشنواز هم چاشنی شعر   متداول متون صوفیه زمان او و اعصار پیش از اوست.

البحرین امکان مجمع  )،10/11  غزل (   اي نیمشبمسجد اقص  )،1/2  صحائف اطباق نه فلک (قصیده  از قبیل:  اوست؛
 تک بحرفنا   درّه التاج بقا،  )،37/3  غزل (   مشاطۀ عرایس غیب  )،32/9  غزل (   ظرف همّت عاشق  )،17/4  غزل (   و قدم
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  )، 10/ 105  تک بحر معانی (غزل   )،101/14  غزل(   فضاي قاف قرب  )، 100/3  غزل (   مجموع اجزاي دل   )،85/7  غزل( 
 و... . ) 2/ 178 وجود هیزمیت (غزل 

معینی این کلمه    آسایشان» را کلمۀ برساخته شاعر باید دانست که در فرهنگهاي معتبر ضبط نشده است.«  واژة 
نگارنده در حدّ   ب» در نقش دستوري قید حالت به معناي با آرمش و آسایش بکار برده است.«   را با حرف اضافۀ

 ور دیگر ندیده اسـت:جستجوهاي خود این واژه را در متون منظوم و منث
 ) 1/40 مثنوي (  بخوابم به آسایشان در لحد/  چو بیرون رود جان پاك از جسد

توحیدي و نشر افکار  -بلحاظ عرفانی بودن شعر معینی و توجّه او به بیان حقایق و معارف عرفانیصنایع معنوي:  
اما با توجّه به    نایت نبوده است.سازي در شعر معینی چندان مورد عتوجّه به صنعت  صوفیانه و مفاهیم حکمی،

حلّ و    ایهام،  داستانهاي انبیا و کلمات مشایخ گاه در شعر معینی شاهد صنایعی چون تلمیح،  وجود قصص قرآنی،
المثل و ملّمع هستیم که شاعر در بکار بردن آنها تعمّدي نداشته و بصورت ارسال   سؤال و جواب، پارادوکس،  درج،

 کار رفته است:طبیعی در بافت کالم او ب
 تلمیح: تلمیحات او یا صوفیانه است یا مربوط به قصص انبیا یا داستانهاي عاشقانه: 

 )2/5 غزل (  در دعوي انا الحق منصور دار ما را/  از بادة محبّت یک جرعه ریز در دل 
 )5/2 غزل (  رموز عشق که گفت آن درخت موسی را/  ز برگ برگ درخت وجود خود شنوم

 )67/4 غزل (  شام هجران بر پالس غم نهد فرهاد سر/   شادمانی خفته شیرین را چه غمبر سریر 
 ایهام:

 )113/5 غزل (   عرایس فلک آیند پیشباز به من/   محمودبه یمن دولت سلطان عاقبت
 ) 2/7 غزل (  ما درآید از دور دور دار ما را دورچون  / آن را که باده دادي نزدیک خود نشاندي 

 ایهام تناسب:
 ) 2/ 38 غزل (  خواهد کرد قصورمجو کان  حور بهشت و/  اگر تو طالب یاري وصال دوست طلب 

 )144/1 غزل (  از عشق تو هزارچون من  بلبلیناالن به هر گل  / اي در گلستان دلم صد گل نثار از عشق تو
 حلّ و درج: 
 )4/8 قصیده(  چیناز خرمن شفاعت تو هست خوشه/    هشتش به درفکنداي ز بآدم که دانه

 سورة طه. 123 تا 120ناظر است به آیات 
 )6/14  قصیده(  من و تسلیم بر قولی که داناي دنا گوید/   بدین جهلی که من دارم مرا دین عجائز بس

 ).306 ص فروزانفر: احادیث و قصص مثنوي،(  ناظر است به حدیث علیکم بدین العجائز
 سؤال و جواب:

 وقت آن آمد که دیگر رو نپوشانی ز ما/  گفتمش تا چند در پرده نهان خواهی شدن
 )6 و 6/5 غزل (  تا تو هستی در هزاران پرده پنهانی ز ما/    ام گر پرده بینی آن توییگفت من پی برده

 پارادوکس:
 ). 89/5 غزل (  مملکت فقر )،69/15  غزل (  غائب در حضور )،23/1 غزل (  نهان پیدا

 المثل و مثلواره:ارسال 
 )13/4 غزل (  عاقبت یک شعله زد مجموع خشک و تر بسوخت/  اخگري میبود پنهان زیر خاشاك وجود

 ) 14/20 مثنوي (  عیب که المأمور معذور/  نباشد که در پیش سلیمان تحفۀ مور
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 ملّمع:
 )29/3 غزل (  تبادروا بصبوحایا فریق سکارا /  صباح روز ازل ساقی الست چه گفت 

 )13/14 مثنوي (  لیتنی اعطیت کاسا باقیا/  تا به کی مخمور باشم ساقیا
 
 فراهی هروي و شاعران دیگر  
 عارف و شاعر مشهور شیخ احمد جام معروف به ژنده پیل  تنها شاعري که نام او صراحتاً در اشعار معینی آمده، 
شرح احوال و نقد و تحلیل آثار احمد جام و کارنامۀ احمد جام «  شاعري شیخ جام در دو کتاب  است.)  536  ف( 

 نشر ما،   (نیز بنگرید به دیوان شیخ احمد جام، تصحیح احمد کرمی،  هر دو از علی فاضل تأیید شده است.  نامقی»
  بی تاریخ چاپ). تهران،

برخالف حافظ که به طنز و تعریض اما    ) از شیخ جام سخن گفته،37  غزل (   معینی نیز چونان حافظ در مقطع غزلی
 از او به احترام یاد کرده است: از او یاد کرده،

 ) 37/12 غزل (  از آن دمی که ارادت به شیخ جام آورد/  ز جام عشق معینی شراب شوق کشید
میشود اما با بررسی اشعار معینی تأثر مفهومی و لفظی و نیز استقبال او از چند شاعر سترگ حوزة تصوف مسجّل   

 که بیشترین تأثر او از موالنا و خواجۀ شیراز است و تأثراتی کمتر از چند شاعر و عارف شاعر دیگر:
 

 خواجه عبداهللا انصاري و معینی: 
 خواجه عبداهللا انصاري: 

 گوهرفشان محنت غمهاي نیمشب... /  ما را دلیست گوهر دریاي نیمشب
 کنزالسالکین)  رسائل،(  نج مقصد اقصاي نیمشبهرشب ز ک/   خوش دولتی که سیر تو باشد بسوي عرش

 معینی: 
 پیماي نیمشب جان رفرفی است بادیه /  جان کشتیی است بر سر دریاي نیمشب

 )11 و 10/1 غزل (   تا عرش رو ز مسجد اقصاي نیمشب/  هان بر براق عشق معینی سوار شو
 

 عطار و معینی:
 عطار:

 ) 725/1 غزل  دیوان،(  عرش اعظم درگذر بر هر دو عالم تافتهاز /  اي از نور تو بر عرش اعظم تافتهاي ذرّه
 معینی: 

 ) 159/1 غزل (  وي عکس نور قدرتت بر کون و امکان تافته/  اي آفتاب طلعتت از مطلع جان تافته
 عطار:

 )774/1 غزل ( ملک تو شد جهان جان جان و جهان کیستی/   اي همه راحت روان سرو روان کیستی
 معینی: 

 )168/1 غزل (   هرچه در فهم و گمان آید نه آنی کیستی/  عین پیدایی نهانی کیستیاي که اندر 
 
 



 119-137 صص ،73 پیاپی  شماره ،15 دوره ،1401  خرداد ؛)ادب  بهار(فارسی نثر و نظم شناسی سبک /  134

 مولوي و معینی: 
 مولوي: 

 ) 806/1  غزل   کلیات شمس،(   آیدیا نسیمی است کز آن سوي جهان می/    آیدیا رب این بوي خوش از روضۀ جان می
 معینی: 

 )63/1  غزل (  آیدجان میبه مشام دلم از عالم /  آیدنفخۀ عشق کزآن سوي جهان می
 مولوي: 

 )1674/1 غزل (  ما ز دریاییم و دریا میرویم/  ما ز باالییم و باال میرویم
 معینی: 

 )110/1 غزل (  گشت آن باغ و تماشا میروم/  من ز باالیم به باال میروم
 مولوي: 

 ) 1954/1 غزل (  عاشقانوز شما کان شکر باد این جهان اي /  عیشهاتان نوش بادا هر زمان اي عاشقان
 معینی: 

 ) 1/ 116 غزل (  ام اي عاشقانام دیوانهآن پري را دیده/  ام اي عاشقانمن شراب عشق را پیمانه
 مولوي: 

 )2284/6 غزل (  هرچه وجود است ترا جز که به ایجاد مده/   غیر خدا نیست کسی در دو جهان همنفسی
 معینی: 

 )173/1 غزل ( دلیل است ولی واقف از آن نیست کسیصد /  به خدا غیر خدا در دو جهان نیست کسی
 

 : عراقی و معینی
 عراقی:

 )222/4 غزل  کلیات،( به چه حیله جان برآرم ز دم نهنگ او من/  چو نهنگ بحر عشقش دو جهان به دم فروبرد
 معینی: 

 ) 99/1 غزل (  کشتی تن بشکنم نقد دو عالم بشکنم/  من نهنگ بحر عشقم تا به کی دم درکشم
 

 سعدي و معینی:
 سعدي: 

 )55/1 قصیده کلیات،(  درویشی اختیار کنی بر توانگري /   اي نفس اگر به دیدة تحقیق بنگري 
 معینی: 

 )22/1 غزل (  که ناظر دل و منظور جان و تن همه اوست/  اگر به دیدة تحقیق بنگري دانی
 سعدي: 

 جان باختن بر بساط نرد درد اوّل ندب /  پاکبازان طریقت را صفت دانی که چیست
 ) 5 و 48/4مواعظ، (  عاشقی در ششدر ال کفر و ایمان باختن/  زاهدي بر باد االّ مال و منصب دادن است

 معینی: 
 ) 124/1  غزل (  بر بساط پاکبازي کفر و ایمان باختن/  کمترین بازي است اندر عاشقی جان باختن
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 حافظ و معینی: 
 حافظ:

 ) 228/1 غزل  دیوان،(  ش پایی به چراغ تو ببینم چه شودپی/  گر من از باغ تو یک میوه بچینم چه شود
 معینی: 

 )158/1 غزل (  مرا ز سرّ حقیقت خبر کنی چه شود/  اگر لباس حدوثم به در کنی چه شود
 حافظ:

 )317/7 غزل (  بادمهردم آید غمی از نو به مبارك /  تا شدم حلقه به گوش در میخانۀ عشق
 معینی: 

 ) 77/8 غزل (  که به گوشم رسد از زمزمۀ غیب سروش/  میخانه شدمبعد از این حلقه به گوش در 
 حافظ:

 ) 277/3 غزل (  زین تغابن که خزف میشکند بازارش/  جاي آن است که خون موج زند در دل لعل
 معینی: 

 ) 83/3 غزل (  که ندانست که چون آمدم و چون رفتم/  جاي آن است کزین واقعه خون گردد دل 
 

 : یاهللا ولی و معینشاه نعمت
 اهللا: شاه نعمت

 )1102/2 غزل   کلیات،( بلبل مستم کنون سوي گلستان میروم/  الصّال اي عاشقان با من که همره میشود
 معینی: 

 ) 109/1 غزل (  بویی از آن گل یافتم اندر پی آن میروم/  من بلبل عشقم کنون سوي گلستان میروم
 اهللا: شاه نعمت

 جان عالم خوانمت گر نیک دریابی سخن/  جان عالم آدم است و دیگران همچون بدن
 ) 7 و 1239/1 غزل (  شکناللهّم و باشم همیشه بتمن خلیل/  پرستم در جهانپرستی نیستم تا بت بت

 معینی: 
 )126/1 غزل (  اي بردار و این خرسنگ را درهم شکنتیشه/  سار دل که شد محجوب خرسنگ بدنچشمه

 
 : جامی و معینی

 جامی:
 )165/1 غزل  دیوان،(  یا رب چه رقمهاي عجب در قلم اوست/  ط مشکین رقم اوستنّقاش ازل کان خ

 معینی: 
 )21/5 غزل (  آن بنده غالم وي و آن خط رقم اوست /هر بنده که دارد خط آزادي دوزخ

 جامی:
 خاك آن بر خون ارباب ریا دارد شرف/  اي کز ساغر اهل صفا ریزد به خاكجرعه

 )3 و 519/2 غزل (  گوهر مقصود را دلهاي پاك آمد صدف /  گاننکتۀ عرفان مجو از خاطر آلود
 معینی: 
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 بر تارك سپهر نهد پایۀ شرف /هرکس نهد به خاك درش رخ چو آفتاب
 ) 3 و 78/2 غزل (  گوهر شود به تربیت اندر دل صدف/  از صد هزار قطرة باران یکی مگر

تأثیرپذیري محدودي از شعر سنایی و   قرار داشتند،سواي تأثر از شاعران مذکور که در رأس آنان مولوي و حافظ   
 وحشی بافقی در شعر معینی هم دیده میشود: 

 سنایی:
 باب دهم) حدیقه الحقیقه،(  بندیدیم صبح نیمشبی/  بنمردیم تا ببوالعجبی

 معینی: 
 )109/7 غزل ( طلب بیمارپرسان میرومگفتا که هرشب بی/  گفتم که اندر نیمشب صبح دمیده بوالعجب

 وحشی بافقی:
 )91/2 غزل  دیوان،(   نامحرم رازست زبانی که مرا هست/  با کس نتوان گفتن و پنهان نتوان داشت

 معینی: 
 ) 125/1 غزل (  سوز دل عاشق را با خس نتوان گفتن/  این درد که من دارم با کس نتوان گفتن

 
 معینی و فیض کاشانی:

 معینی: 
 )23/1  غزل (   آنچنان حسنی درین پرده نهان پیداست کیست/    پیداست کیستیا رب این صورت که در مرآت جان  

 فیض کاشانی: 
 )88/1  غزل   دیوان،(   در دل هر ذرّه خورشید نهان پیداست کیست  /    آنکه پنهانست از چشم کسان پیداست کیست

 معینی: 
 تو کلید گنج عرفان به من خراب دادي/  به خرابۀ تعلّق در فیض بسته بودم

 )8 و 169/3 غزل (  ز میی که زهد و تقوي همه را به آب دادي /  ام دماغ تر کنبه می خشک تا کی؟می و زهد 
 فیض کاشانی: 

 )986/1 غزل (  ز کدام باده ساقی به من خراب دادي /  دل و دین و عقل و هوشم همه را به آب دادي 
 

 گیري نتیجه
در شعرش از شاعران سترگ عرصۀ تصوف   معینی) از سخنوران و عارفان شاعر مکتب هرات است.(   فراهی هروي 

دور عرفانی با بیانی ساده و روان و به-هاي بلند توحیدي بیان اندیشه  هم در لفظ و هم در محتوا متأثر شده است.
معنوي، و  لفظی  تکلفّات  بهره  از  قرآنی،با  قصص  از  مشایخ  گیري  و سخنان  محسوس   احادیث  تصاویر  با  همراه 

مثل اکثر شاعران پس از عصر حافظ   در شعر او لفظ در خدمت بیان معناست.  یوان اوست.کالم محوري د  دار،تشبیه
 شعرش بر شعر فیض کاشانی مؤثر بوده است.   از سخن واالي مولوي و حافظ و چند شاعر دیگر تأثیر پذیرفته است.

سنّت شعري صوفیانۀ قرن نهم شعر او ادامۀ    معینی را نباید صاحب سبک دانست و خود او هم چنین ادّعایی ندارد.
با عنایت به وجود ابیاتی از او در کتب تذکره و کتب دیگر ادبی و تاریخی و نیز اذعان   و اوایل سدة دهم است.

همچنین اشعاري مشکوك بدلیل وجود چند   هاي شاعر نیست.دیوان حاضر دربرگیرندة همۀ سروده  مصحح دیوان،
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آید که بررسی آنها موضوع مقالۀ جداگانه خواهد تساب در دیوانش بنظر می شاعر دیگر با تخلّص معینی در صحّت ان
 در این مقاله ابیات موردتردید محلّ استناد قرار نگرفته اند.  بود.

 
 قدردانی  و تشکر
معاونت پژوهشی دانشگاه بابت مساعدتهایشان سپاسگزاري   از  را  خود  تشکر  مراتب   میداند  الزم  خود  بر  هنویسند
 نماید. 

 
 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
REFERENCE 
Ansari, A. (١٩٩٦). Rasa’el. ٢ nd ed. Tehran: Toos. 
Anvari, H. (٢٠٠٦). Sokhan dictionary. ٦ nd ed. Tehran: Sokhan. 
Aragi, F. (٢٠٠٧). Kolliyat. editted by Nasrin Mohtasham.٣ nd ed. Tehran: Zavvar. 
Attar, F.  (٢٠٠٦). Manteg al Tayr.editted by Mohammad reza Shafiei kadkani. ٣ nd ed. 

Tehran: Sokhan. 
Attar, F. (١٩٩٥). Divan. editted by tagi tafazzoli. ٨ nd ed. Tehran: Scientific and cultural. 
Dehkhoda, A. (١٩٩٨). Loqatname. ٢ nd ed. Tehran: Tehran university. 
Esfahani, J. (١٩٨٢). Divan. editted by Vahid Dastgerdi. ٢ nd ed. Tehran: Sana’ie. 
Farahi heravi, M. (٢٠١٨). Divan. editted by Ahmad Beheshti shirazi. Tehran: Rowzane. 
Fayz kashani, M. (٢٠٠١). Divan. editted by Mostafa Feyz kashani. ٢ nd ed. Tehran: Osve. 
Fazel, A. (١٩٩٤). The critic of Ahmad jam works. Tehran: Toos, p.٤٨٧. 
Fazel, A. (٢٠٠٤). The report card of Ahmad jam nameghi. Tehran: Toos, p.١٣٥. 
Ferdowsi, A. (١٩٩٥). Shahname. Moscov edition. editted by Sa’eid Hamidian. Tehran: Dad. 
Foruzanfar, B. (٢٠٠٦). Narratives and stories of Mathnavi.editted by Hosayn Davoudi. ٣ nd 

ed. Tehran: Amir kabir, p.٣٠٦. 
Hafez, Sh. (٢٠١٥). Divan. editted by Ghani-Ghazvini. ٦ nd ed. Tehran: Ghoghnus. 
Jami, A. (١٩٩٩). Divan. editted by A, A’alakhan Afsahzad, Tehran: Miras maktoob. 
Moulavi, J. (٢٠٠٦). Mathnavi. editted by Nicholson. ٣ nd ed. Tehran: Hermes. 
Moulavi, J. (٢٠٠٧). Kolliyat of Shams. editted by Badialzaman Foruzanfar. ٢ nd ed. Tehran: 

Hermes 
Nezami ganjavi, E. (٢٠٠١). Makhzan al asrar. editted by Vahid Dastgerdi. reeditted by Sa’eid 

Hamidian. Tehran: Ghatre. 
Sa’edi. M. (٢٠٠٦). Kolliyat. editted by MohammadAli Forugi. ٣nd ed. Tehran: Zavvar. 
Sana’ie Ghaznavi, A. (٢٠٠٤). Hadigat al hagigat. editted by Modarres Razavi. ٦nd ed. Tehran: 

Tehran university. 
Shah ne’mat allah vali, N. (١٩٩٥). Kolliyat. editted by Javad Noorbakhsh. ٩nd ed. 
Vahshi Bafgi, K. (١٩٧٧). Divan.editted by Hosayn Nakha’ie. ٦nd ed. Tehran: Amir kabir. 



 119-137 صص ،73 پیاپی  شماره ،15 دوره ،1401  خرداد ؛)ادب  بهار(فارسی نثر و نظم شناسی سبک /  138

 فارسی منابعفهرست 
 امیرکبیر. تهران:  ) چاپ سوم،1385الزمان (بدیع فروزانفر، احادیث و قصص مثنوي،

 انتشارات دانشگاه تهران.   تهران: چاپ ششم،  تصحیح مدرّس رضوي، )1383ابوالمجد (  سنایی غزنوي، الحقیقه،حدیقه
 سنایی.  تهران: چاپ دوم،  ) تصحیح وحید دستگردي،1362الدین عبدالرزاق ( جمال  اصفهانی، دیوان، 
 میراث مکتوب. تهران:  تصحیح اعالءخان افصح زاد، )1378نورالدین ( جامی،  دیوان، 
 ققنوس. تهران:  چاپ ششم، قزوینی،-تصحیح غنی )1394الدین (شمس  حافظ، دیوان، 
 علمی و فرهنگی.  تهران: چاپ هشتم، تصحیح تقی تفضّلی، )1374فریدالدین ( عطار،  دیوان، 
 روزنه.   تهران: تصحیح احمد بهشتی شیرازي،  )1395الدین (معین فراهی هروي،  دیوان، 
 اسوه.   تهران: چاپ دوم، تصحیح مصطفی فیض کاشانی، )1381محسن ( فیض کاشانی، دیوان، 
 امیرکبیر.  تهران: چاپ ششم، تصحیح حسین نخعی، )2536الدین (کمال وحشی بافقی، دیوان، 

 توس.  تهران:  چاپ دوم، تصحیح محمّد سرور موالیی،  )1377خواجه عبداهللا (  انصاري، سائل،ر
 داد.  تهران: ویرایش سعید حمیدیان، چاپ مسکو،  )1374ابوالقاسم ( فردوسی،  شاهنامه،

 سخن.  تهران: چاپ ششم،   )1387حسن ( انوري، فرهنگ سخن،
 توس.  تهران: )1383علی ( فاضل، کارنامۀ احمد جام نامقی،

 هرمس. تهران: چاپ دوم، الزمان فروزانفر،تصحیح بدیع )1386الدین (جالل  مولوي، کلیات شمس،
 زوّار.  تهران: چاپ سوم، تصحیح محمدعلی فروغی، )1385الدین (مصلح سعدي،  کلیات،
 بی جا.  چاپ نهم، تصحیح جواد نوربخش، )1374نورالدین ( اهللا ولی،شاه نعمت کلیات،
 زوّار.   تهران: چاپ سوم،  تصحیح نسرین محتشم، )1386فخرالدین ( عراقی، کلیات،

 دانشگاه تهران.  تهران: انتشارات چاپ دوم، )1377( اکبرعلی  لغتنامه، دهخدا، 
 هرمس. تهران: چاپ سوم،  تصحیح نیکلسون، )1385الدین (جالل  مولوي، مثنوي،
  تهران:   چاپ پنجم،  ویرایش سعید حمیدیان،  تصحیح وحید دستگردي،  )1380یوسف (بن  الیاس  نظامی گنجوي،   االسرار، مخزن

 قطره. 
 سخن.  تهران:  چاپ سوم، تصحیح محمّدرضا شفیعی کدکنی، )1385فریدالدین ( عطار،  الطیر،منطق
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