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

 چکیده:
ها و ویژگیهاي شناسی یکی از راهکارهاي مؤثر علمی در معرفی شاخصهسبک   زمینه و هدف:

ذوق  سراي خوشکرمانشاهی متخلّص به معینی، شاعر و ترانهگوناگون یک اثر است. رحیم معینی 
پردازي میباشد که جایگاه ادبی وي، چندان که سزاوار معاصر و از سخنوران توانمند عرصۀ غزل

قیق و کنکاش قرار نگرفته است. از آثار شاخص وي میتوان به مجموعۀ است، تا کنون مورد تح
«اي شمعها بسوزید» اشاره نمود. در این مقاله به بررسی ویژگیهاي سبکی این مجموعه در سه  

 سطح زبانی، ادبی و فکري پرداخته شده است. 
مطالعه مروش  رحیم  شعري  ویژگیهاي  و  خصوصیات  معرفی  به  مقاله  این  نگارش  در  عینی : 

کرمانشاهی در مجموعۀ «اي شمعها بسوزید» به روش توصیفی ـ تحلیلی و در سه محور زبانی، 
 ادبی و فکري بر روي غزلیات وي پرداخته شده است.  

کرمانشاهی از شاعران دوران معاصر میباشد که در غزلهاي خود بیشتر به  رحیم معینی  ها:یافته
زبان شعري وي معتدل و بلحاظ ظرافتهاي ادبی و    شیوة شاعران سبک عراقی عمل نموده است.

 سطح فکري و معناشناسی میتوان گفت پیرو قدماست. 
هاي  کرمانشاهی در سطح زبانی از زبان معیار بیشتر بهره برده است و شاخصهمعینی  گیري:نتیجه

میشود.    گرایی و لغات عربی و باستانی و کهن بصورت متعادل در شعر او یافتگرایی، محاوره کهن
هاي بدیعی و صورخیال در حد اعتدال استفاده ازلحاظ ادبی به سیاق شاعران سبک عراقی، از آرایه 

تا  نیز  و  معشوق  و  عشق  به  توجه  تعلیمی،  و  اندرزي  مضامین  روزگار،  از  شکایت  است.  نموده 
 حدودي توجه به مضامین عارفانه از ویژگیهاي فکري اوست.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Stylistics is one of the effective scientific 
solutions in introducing the various features and characteristics of a work. 
Rahim Moeini, Kermanshahi, nicknamed Moeini, is a talented contemporary 
poet and songwriter and one of the most powerful speakers in the field of lyric 
poetry, whose literary position has not been deservedly researched and 
explored. One of his outstanding works is the collection "Burn the candles". This 
article examines the stylistic features of this collection at three levels: linguistic, 
literary and intellectual. 
METHODOLOGY: In writing this article, the poetic features and characteristics 
of Rahim Moeini Kermanshahi in the collection "O burn the candles" have been 
introduced in a descriptive-analytical manner and in three axes of language, 
literature and thought on his lyric poems. 
FINDINGS:  Rahim Moeini Kermanshahi is one of the poets of the contemporary 
era who has mostly acted in the style of Iraqi style poets in his sonnets. His 
poetic language is moderate and in terms of literary delicacy and intellectual 
and semantic level can be said to be a follower of the ancients. 
CONCLUSION:  Moein Kermanshahi has used the standard language more at 
the linguistic level and the characteristics of archaism, colloquialism and the 
use of Arabic, ancient and ancient words are found in a balanced way in his 
poetry. Literally, like the Iraqi style poets, he has used novel and imaginative 
arrays in moderation. Complaints about the times, counseling and educational 
topics, attention to love and the beloved, and to some extent attention to 
mystical topics are his intellectual characteristics. 
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 مقدمه 
شناسی از جمله دانشهاي ادبی است که میتوان آن را یکی از شگردهاي مهم و مؤثر جهت درك و دریافت  سبک  

ها و ویژگیهاي یک اثر اعم از اثر ادبی و بدست آوردن معیاري براي نقد و ارزیابی ارزش یک اثر هنري  شاخصه 
جانبه و کامل  واکاوي و موشکافی همه   شناسی بلحاظ میزان دقت، دانست. در میان علوم ادبی، دانش نوین سبک

اي که شاید بتوان  اي دارد؛ بگونه گانۀ زبانی، ادبی و فکري اهمیت و جایگاه ویژه پیکرة یک اثر بلحاظ سطوح سه
کم ناقص و  پذیر نباشد و یا دستشناسانه، درك و دریافت درست یک اثر امکان اذعان داشت بدون بررسی سبک

ناي کلی سبک عبارت است از «تحقق ادبی یک نوع ادراك در جهان که خصایص اصلی نارسا خواهد بود. در مع
). در چند دهۀ اخیر دانش  18:  1، ج  1391محصول خویش [شعر، داستان، رمان و... ] را مشخص میسازد» (بهار،  

کاربردیترین  شناسی رشد چشمگیري داشته و توانسته است در کنار علوم دیگر ادبی به یکی از بنیادیترین و  سبک 
).  16:  1395کدکنی،  اي نیست که سبک نداشته باشد» (شفیعیهاي ارزیابی آثار دست یابد. «هیچ نوشتهشیوه 

ازاینرو میتوان گفت یک متن ادبی داراي سیاق و ساختار زبانی، ادبی و فکري خاص خود است. درخصوص اشعار  
جانبۀ سبکی در  ین امر ضرورت بررسی و مداقۀ همهکرمانشاهی نیز این مسئله موضوعیت دارد و همرحیم معینی

کرمانشاهی در مجموعۀ «اي شمعها  اشعار این شاعر معاصر را آشکار میسازد. از دیگر سو با توجه به آنکه معینی
بسوزید» در قالب شاعري توانمند ظاهر شده است و با توجه به خأل پژوهشی و مغفول ماندن بررسی اشعار این  

سبکی، بر آن شدیم در این ٌجستار تا حدّ امکان به بحث مفصّل و تحلیلی درخصوص ویژگیهاي  شاعر از منظر  
سبکی مجموعۀ مذکور از معینی کرمانشاهی بپردازیم. هدف اصلی این مقاله مشخص ساختن برخی نقاط مهم و  

بهتري از متن دست    برجستۀ اشعار این شاعر معاصر از منظر سبکی براي خواننده است تا بتواند به درك درست و
هاي زبانی، ادبی و فکري  یابد. با توجه به این مسئله، سؤال اصلی پژوهش پیش رو آن است که مهمترین شاخصه 

معینی کرمانشاهی از منظر سبکی در مجموعۀ «اي شمعها بسوزید» کدام است؟ فرضیۀ پژوهش را میتوان بر این  
هاي  زبانی از زبان معیار بیشتر بهره برده است و شاخصه   اندیشه استوار ساخت که معینی کرمانشاهی در سطح

گرایی و استفاده از لغات عربی و باستانی و کهن بصورت متعادل در شعر او یافت میشود. ازلحاظ  گرایی، محاوره کهن 
ز  هاي بدیعی و صورخیال در حد اعتدال استفاده نموده است. شکایت ا ادبی به سیاق شاعران سبک عراقی از آرایه

روزگار، مضامین اندرزي و تعلیمی، توجه به عشق و معشوق و نیز تا حدودي توجه به مضامین عارفانه از ویژگیهاي  
 فکري اوست. 

 
 سابقۀ پژوهش 

شناسانۀ جامع و  درمورد مجموعه اشعار معینی کرمانشاهی و نیز مجموعۀ «اي شمعها بسوزید» پژوهش سبک   
س سه  هر  در  که  است  نگرفته  صورت  باشد.  کاملی  پرداخته  مجموعه  این  بررسی  به  فکري  و  ادبی  زبانی،  طح 

پژوهشهایی که درخصوص اشعار معینی کرمانشاهی انجام شده است ذیل چند مقالۀ مختصر خالصه میشود: مالمیر  
) معینی 1396و هوشنگی  برخیز  حافظ  غزلیات  در  سبکی  ویژگی  بعنوان یک  تشبیه  مواد  «بررسی  مقالۀ  در   (

هاي ادبی اشعار معینی کرمانشاهی یعنی تشبیه را در شعري از این شاعر معاصر تحلیل  ی از شاخصهکرمانشاهی» یک
هاي فکري  ) نیز در مقالۀ «بررسی عشق و نفرت در اشعار معینی» برخی درونمایه 1396اند. محفوض و مجد (نموده 

اي با عنوان «بررسی ) در مقاله 1395(اند. جباریلر خسروشاهی  اشعار این شاعر معاصر را بررسی و ارزیابی نموده 
ویژگیهاي اقلیمی و بومی در آثار رحیم معینی کرمانشاهی» رنگ اقلیمی غزلیات معینی کرمانشاهی را تحت تأثیر  



 115-131 صص ،79 پیاپی شماره   ،15 دوره  ،1401  آذر ؛)ادب بهار(فارسی  نثر و نظم شناسی سبک  /   118

) در مقالۀ «بررسی باستانگرایی 1395سنت ادبیات کالسیک ایران مورد واکاوي قرار داده است. نجاریان و رحیمیان (
ان دستوري شعر معینی کرمانشاهی: اي شمعها بسوزید و خورشید شب» برخی از ویژگیهاي  در واژگان و ساختم

اند.  زبانی شعر معینی کرمانشاهی را بر اساس مکتب فرمالیسم روسی و هنجارگریزي واژگانی مورد توجه قرار داده 
یم معینی کرمانشاهی بر  ) نیز در مقالۀ «بررسی بازتاب شاهنامۀ فردوسی در شاهکار رح1393اسپرهم و سلطانی (

اساس نظریۀ ترامتنیت»، «شاهکار» اثر رحیم معینی کرمانشاهی را، که در آن در قالب مثنوي تاریخ منظوم ایران  
اند. مظفري  را پس از سقوط ساسانیان مورد توجه قرار داده است، بلحاظ تأثیرپذیري از شاهنامه بررسی نموده 

گونه1391( «بررسی  مقالۀ  در  بر)  قاعده جستههاي  از  سازي  برخی  کرمانشاهی»  معینی  رحیم  اشعار  در  افزایی 
 است.   ویژگیهاي زبانی شعر وي را بر اساس مکتب فرمالیسم بررسی نموده 

 

 بحث و بررسی 
هاي تحلیل آثار ادبی و هنري است؛  شناسی یکی از کارآمدترین شیوه همانگونه که در مقدمه ذکر نمودیم، سبک 

هاي ممتاز زبانی، ادبی و فکري آثار هنري را مشخص ساخت و ازاینرو  وش میتوان شاخصه چراکه به کمک این ر
اي ارزشمند براي علومی مانند نقد ادبی بحساب آورد. در این بخش از  درآمد و مقدمه شناسی را میتوان پیش سبک 

کرمانشاهی اشعار معینیشناسی گانۀ سبکمقاله با گریزي مختصر به زندگی و آثار معینی کرمانشاهی، سطوح سه 
 در مجموعۀ «اي شمعها بسوزید» را به دقت مورد بررسی و واکاوي قرار خواهیم داد. 

 

 هاي سبکی ویژگیها و مؤلفه 
 سطح زبانی  
بررسی و ارزیابی کاربرد زبان و قواعد و اصول آن در یک اثر ادبی داراي اهمیت بسیاري است و میتواند منجر به    

هاي فکري و بالغی فهم درست و دقیقتري از یک اثر باشد. اهمیت این ویژگی و شاخصۀ سبکی اگر بیش از جنبه
چرا نیست؛  هم  کمتر  نباشد،  ادبی  همۀ    و  «محور  بازمیگردد» که  آن  اجزاي  روابط  و  زبان  به  شعر  تحوّالت 

اثر «معموالً به حذف حروف یا حرکات، استعمال  19:  1395کدکنی،  (شفیعی ). در بررسی سطح آوایی در یک 
کلمات یا حروف زائد، قلب و ابدال حروف، مشدّد کردن، مخفف کردن و بالعکس، تلفظهاي کهن، امالي کلمات  

 ). 153:  1393پردازند» (شمیسا،  کهن، و امالۀ لغات می
 

 سطح آوایی 
تخفیف: «تخفیف، حذف واج یا واجهایی از سازه یا کلمه یا کلمات بمنظور کوتاه و سبک کردن آن است. تخفیف  

سازي، ضرورت  کوشی یا اقتصاد زبان و یا قانون قرینهطبق قواعد زبانشناسی صورت میگیرد و از اصل و قاعدة کم
 ). 528:  1382ت ادبی نشئت میگیرد» (فرشیدورد،  شعري و سایر مقتضیا

ف اي  غمگسارم  بی  محنتسرا  این   سوسکنج 
 

اي  همزبانم  بی  و  جمعم  میان   فسوس  در 
 )32(معینی کرمانشاهی، ص                         

شدند   رهسپر  دیگران سیاره  و   ثابت 
 

خاك  این  بر  هنوز   سیه  ما  غروریم   مست 
 ) 36(همان، ص                                         

نفاق  بذر  آورند  بار  به  آنکه   براي 
 

زدند  چهربه    نقاب  ابتدا  ز  دین  و   مذهب 
 ) 136(همان، ص                                       
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در این حالت «واجها و حروفی در آغاز یا میان و یا پایان کلمه یا سازه یا گروهی به آن افزوده    افزایش (اشباع): 
 ). 604:  1382میشود» (فرشیدورد،  

 مردپرور   اوستاد نخستین  
 

مادر  دامان  گهوارة   بشد 
 )358(معینی کرمانشاهی، ص                        

 سطح واژگانی 
از نظر آوایی شاید بتوان کهنگرایی را یکی از ویژگیهاي آوایی شعر معینی کرمانشاهی کهنگرایی (باستانگرایی):  

انتخاب تلفظ قدیمیتر یک کلمه خود  دانست. «مفهوم باستا نگرایی محدود به احیاي واژگان مرده نیست! حتی 
نوعی باستانگرایی است. مثالً اگر امروز وارونه به معنی معکوس بکار رود و در هنجار عادي گفتار جاي نداشته باشد،  

رایی (اسم، مصدر، صفت، قید و...)  هایی از باستانگ ). نمونه24ـ    25:  1370کدکنی،باستانگرایی خواهد بود» (شفیعی 
 در مجموعۀ «اي شمعها بسوزید» بچشم میخورد:

 اسم: 
هوس  از  یا  صفا  روي  از  کردن  یاران   یاد 

 
نشیده   خدا  وز  از  نشوي   اهرمناي   هم 

 )146(معینی کرمانشاهی، ص                        
جوي  چو  که  کنی  دریادلی  دعوي   چگونه 

 
بر    سنگ  دو  از   داري   دژم  رهگذررخ 

 ) 704(همان، ص                                        
 افعال کهن 

گاهی در اول فعل ماضی مطلق حرف باء میفزایند که آن را با تأکید میگویند» (شریعت،    «ب» در آغاز فعل ماضی:
را باي مجهول میخوانند  آید که آن  ). در متون فارسی میانه «گاهی این جزء بر سر صیغۀ ماضی تام می146:  1367

 ).303ـ    304:  1387و بعضی از محققان آن را بیان اتمام و انجام یافتن فعل میشمارند» (ناتل خانلري،  
گریزنده  و  تند  رگبار   ايز 

 
گوشه  هر   اي جنبنده   بگریخت   به 

 ) 363(معینی کرمانشاهی، ص                       
 ).59ـ    60:  1382آمده است» (انوري و گیوي،  «گاه مضارع اخباري و التزامی بدون ب  
خود   مقصود  عاقبت  باید  دو   یکی   جویدزین 

 
من    واالي  همّت  یا  فلک  پست   طینت 

 )192(معینی کرمانشاهی، ص                        
 حذف (می): 

خرمن   و  برقم  نسازم  ویران  و   نسوزمسیلم 
 

ندارم   آالیش  که  من  بزمی  به  پایی  نهم   چون 
 )26(همان، ص                                        

 فعل امر بدون پیشوند (ب): 
هم  رویدبرون   شهسواران  که  میدان   ز 

 
زدندعنان  رکاب  هم  دنبال   گسیخته 

 )136(همان، ص                                        
دیگر   مرغهاي  از  چمن  این   پرس صفاي 

 
خزیده   من  به  که  اکنون  سکوت ام   آشیان 

 )176(همان، ص                                        
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آید اما در  صورت کهن فعل نهی: فعل نهی «امروزه با افزودن جزء «ن» بجاي پیشوند «ب» بر سر صیغۀ امر می 
تیم کرمانشاهی شاهد آن هس). در شعر معینی89:  1368افزودند» (مشکور،  فعلهاي کهن معموالً بجاي ن جزء م می

 که گاه با افزودن جزء «م» بر سر فعل امر، فعل نهی به صبغۀ کهن ساخته شده است: 
عیب   نبود  کوي   مرانم زردرویی   از 

 
گاهی   کاهی  خرمن  دهد  قریه  بر   جلوه 

 )118(معینی کرمانشاهی، ص                        
نگاه برق  آن  از  حسرت   آتش 

 
بیگانه  و  محرم  دل     مریز   بر 

 ) 250(همان، ص                                       
 پیشوند «بر»:  

دهانم از  قفل  و   د برگشو  آمد 
 

رفت   و  کرد  روانم  آب   چشمۀ 
 )168(همان، ص                                        

بیخبر  برآشفت عدم  از   کاي 
 

کوته  اینگونه  هستی   نظر  چرا 
 )361(همان، ص                                         

 در:
سوي   یک  به  و  شکست  ضربتی   درفکندبا 

 
خاك   خاكآن  به  باز  رسید خورده   آشنا 

 ) 294(همان، ص                                       
 باز: 

جوان   نهال  اي   بازگوي کنون 
 

فهمیده   دوچه  جهان  زین   روي  اي 
 )361(همان، ص                                        

 فرود / فرو: 
واگذارند  دشمن  دست  را   سپر 

 
خویش  فرود  تیغ     آرند   آنگاه 

 ) 343(همان، ص                                        
لب   را  دلم  رنجاندي  که  شعر  فروبستمبس   ز 

 
نشنوي    هم  انجمن  در  این  بعد  را  من   حرف 

 ) 146(همان، ص                                       
 فرا:  

جان   گوش  دوست  اي  نیز   فراده تو 
 

ده    ما  به  خواهی  نسبتی  هر   سپس 
 ) 355(همان، ص                                        

 وا: 
شما و  من  دست  وسیلۀ  کمترین   اي 

 
میش  بسته  دیر  دیرهم  هم  و   واشدي   د 

 ) 294(همان، ص                                        
 بهر / از بهر: 

پروانه   چون  که  روزي  آن   سوختن   بهربینم 
 

میشوي   جان  پا  به  تا  سر  و  آتش  سر  تا   پاي 
 ) 60(همان، ص                                          



 121/ کرمانشاهی (با تکیه بر دفتر شعري اي شمعها بسوزید)بررسی ویژگیهاي سبکی اشعار رحیم معینی 

 

میزنند  مینا  چرخ  این  بر  که  را   نقشهایی 
 

نه    داند  دل  بهراهل  میزنند   از   تماشا 
 ) 208(همان، ص                                       

 به ... اندر: 
هرگز را  اندر  بند  به  مَکِش   کسی 

 
را    کرکسی  یا  المکان   هماي 

 ) 357(همان، ص                                        
باشد مانند باید گفتن، نشاید رفتن که امروزه نون مصدر را  آن است «که با عالمت مصدر همراه    وجه مصدري:

 ). 98:  1368انداخته، مصدر مرّخم یا مخفف آورند و گویند باید گفت، نشاید رفت» (مشکور،  
دوستی   ک  نتوانبه  زمان  این   ردن تکیه 

 
آب    روي   کردن   آشیان  نمیبایدبه 

 )48(معینی کرمانشاهی، ص                         
 مفعولی مرکب: صفت  

تالش   چیست   آرزوآمیزاین  نام   هستی 
 

بی  آمیخته خواب  خیال  با  گنگی   تعبیر 
 ) 184(همان، ص                                        

 ترکیب وصفی مقلوب:
نزیبد  چرخ  اي  سرکشی  دردکشان   با 

 
تو    بام  هماییبر  من  آزاده  دل   است 

 ) 94(همان، ص                                          
میبینم هرچه  است  باقی  که  عشقی  غیر   به 

 
این    در  خاکدانیکایکند  فانی  تیره   ، 

 ) 194(همان، ص                                        
 جابجایی ضمیر:

بگیرندم   مخلق مست  تا  افتادند  پی   ز 
 

با  چنین  فرزانه  بیعقالن  صحبت   شد در 
 ) 104(همان، ص                                       

نامهم  خاک که  سر  خاك به  به  میروم   سیه 
 

هنوز  فانیم  زندگی  رنگ   مفتون 
 )106(همان، ص                                        

 واژگان عربی: 
مارخ  مرآت و  جهان  این  شد  تو   نماي 

 
مینا    به  فتاده  را  تو   نخواستیمعکس 

 ) 34(همان، ص                                          
خلق این  با  روز  یک  پس  گنگ  ابکم  از   گنگ 

 
مست   مستِ  گویا  گویاي  و  بگشوده  لب   قفل 

 ) 278(همان، ص                                        
 تعابیر  عامیانه: 

غمت  اسرار  گویم  دل  با  سینه  درون   سر 
 

عاشق    با   میکنم   وپایتدست بیگفتگو 
 )164(همان، ص                                        

گفتم    سرزده و  آمد  چشم غم  روي  بر   قدم 
 

من    دربان  و  در  بی  خانقاه  این  و  تو   این 
 ) 198(همان، ص                                        
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بینمک دست  ببینمت   اي  گردن  به   که 
 

عقده   و  باش  مشو  بشکسته  کسی   گشاي 
 ) 284(همان، ص                                        

 ). 68:  1373غرابت استعمال: «استعمال کلمات غریب و دور از ذهن و غیر معمول و مرده» (شمیسا،  
را  شهسواران  پاي  میبندند  که  میدانی   به 

 
طفل    ترکتازیها  پوهرزهتو  این  کنی   باید 

 )41(همان،                                              

 سطح ادبی 
 ردّالصدر علی العجز:  

پرس  دیگر  مرغهاي  از  چمن  این   صفاي 
این نومید   سکوت  از  مشو  باخرد  اي   هم 

 

خزیده   من  آشیان  که  به  اکنون   سکوت ام 
قصّه سکوت چه  میان  از  آید  برون  که   ها 

 )176(معینی کرمانشاهی، ص                        
 جناس

   جناس ناقص (محرّف):
سیه گریهگر  شمعی  چو  نبینیبختم  هرگز   ام 

 
چو    سبکبالم  ندارم کوهی  کاگر  کاهش  و   هم 

 )226(معینی کرمانشاهی، ص                         
 جناس متوازن:  

 تویی   مهربان  امیرمنم    ناتوان  اسیر
 

هر    تو بکن  رضاي  من  رضاي  میکنی   آنچه 
 ) 210(معینی کرمانشاهی، ص                       

 جناس قلب: 
سرم  بر  که  چون  نکشم  چرا  سر  سینه   در 

 
بخت  سایه جز    است   سیاهیهاي   نمانده 

 ) 154(همان، ص                                        
بسته  دل  ویرانی  بدین  امیدهامن   ام 

 
مرا بادا  ابد    آبادعشق  تعمیري   چه 

 (همانجا)                                                 
 جناس زائد: 

صحراي   ره  بود عقده جنون  تنها   گشا 
 

داشت   مجنون  ما  سربگریبانی  از   خبر 
 ) 112(همان، ص                                       

 جناس مکتنف: 
بر   جز  مرد وگر  زد  مراد   دم 

 
زدبه    ستم  شمشیر  سخت   فرقش 

 ) 355(همان، ص                                        
 جناس مذیّل (مطرّف): 

گذشت درد  که    دردا گفتگو  از  تو   عشق 
 

گذشت   جو  ز  آبی  که  مپرس  من  عمر   وز 
 )98(همان، ص                                         

 جناس لفظ: 
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شد   غصه  هزار وا  تا  غنچه  داشت  دل   به 
 

بدین    آنکه  باشد قصّه  کجاست   آشنا 
 ) 202(همان، ص                                       

 جناس اشتقاق: 
روزي    قیامت کرد   قیام اگر 

 
کنم  حاشا  بار،  یک  عمر  از   من 

 ) 280(همان، ص                                       
قدر و  قدس  مالئک  جالل  عالم  صدر   به 

 
در    صفاست  اهل  همت  یُمن   ملکوت ز 

 )8(همان، ص                                           
خواهم دانه  و  آب  کی  من،  محبتم   مرغ 

 
ی  من  یار  گانگیبا   خواهم   یگانه  کن 

 )12(همان، ص                                         
 ترصیع:

میهراسد  عاقل  خصمان  از   هم 
 

جاهل    یاران  از   میگریزد هم 
 )10(همان، ص                                         

مرا  تدبیري  چه  دل  کار  به  مشغولم  که   من 
 

مرا   تزویري  چه  گِل  کار  ز  بیزارم  که   من 
 ) 18(همان، ص                                          

جمله بوسیلۀ رعایت قافیه در فعل  المزدوج یا اعنات قرینه هماهنگ کردن دو یا چند  المزدوج: «تضمینتضمین
هاي قرینه بوجود آید»  آخر دو جمله و تقابل انواع سجع در حشو جمله است. سجع باعث میشود در هر جمله، پاره 

 ). 43:  1395(شمیسا،  
 در زدم و گفت کیست؟ گفتمش اي دوست، دوست 

 
دوست   دوست،  اي  دوست چیست؟ گفتمش  آن  در   گفت 

 )6(معینی کرمانشاهی، ص                            

کاهیده  جان  عمر هرچه  پایان  نزدیکتر   تر 
 

رنجیده هر  دل  بیشترچه  جدایی  سوز   تر 
 )40(همان، ص                                         

 جناس مضارع (الحق):  
گفت   و  زدم  دوست کیست  در  دوست  اي   گفتمش 

 
 گفتمش اي دوست دوست چیست  گفت در آن دوست   

 )6(معینی کرمانشاهی، ص                           
و به  قدر  جالل  قدس  صدر   مالئک   عالم 

 
ملکوت   در  صفاست  اهل  همت  یُمن   ز 

 ) 8(همان، ص                                            
 جناس مطرّف: 

گریزم بام   قفس  از  تا  ببینم  دري   و 
 

خواهم   بال  آشیانه  تا  ندارم  پري   و 
 ) 112(همان، ص                                        

تکرار یک صامت یا مصوت در چندین کلمه بصورت همحرفی (تکرار صامت) یا بشکل همصدایی (تکرار  تکرار:  
آرایی سبب ایجاد واج   مصوّت) است. در همحرفی یک یا چند صامت میتواند بصورت منظّم یا پراکنده تکرار شود که

 میگردد: 
 واج خ: 
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ز خ دیدند خ ودراندگان  خود   دا 
 

دیدند  آشنا  بیگانه   بعد 
 ) 66(همان، ص                                          

 واج س:  
بر  سینه  سدر   چونکه  نکشم  چرا   رم سر 

 
بخت  ایه س جز    ا سهاي  نمانده   ت سیاهی 

 ) 154(همان، ص                                        
 واج م: 

زیست پاکی  به  دورانی  آلوده  چنین   م در 
 

تقواي  م  ه  مشبنم  جس  طاقت   نم ندارد 
 ) 192(همان، ص                                       

نساز  مسیل ویران  نسوزم  بَرق  م،  و  خرمن   م و 
 

ابرم  ماه  پشت  در  ندار   ممهرم،  و  تابش   م و 
 )226(همان، ص                                        

 آغاز: آرایی بصورت قرار گرفتن دو واژة همواج
می بنوشید  خندان  و   نشیند 

 
میناي    جال به   آورید  جانم 

 ) 229(همان، ص                                        
در   نهان  پندارها اي   پردة 

 
به    ظاهر  شوي  گفتارهاکی   این 

 ) 270(همان، ص                                        
 آراییها میباشد. هاي دیگر از این دسته واجزر و زور، نیاز و ناز، جان و جال، فرق و فرهاد، نیاز و نان، نور و نظر نمونه

 تکرار واژه: 
آفریدند  غمخوار  و  یار  بی   مرا 
باغ  این  در  خوشخوانی  مرغ  چون   مرا 

 

بیمار مرا     آفریدند   بیمار 
گرفتار   آفریدند   گرفتار 

 ) 100(همان، ص                                        
بیشتر  هرچه آشنایی  رنج  چشم،   بینا 
کاهیده   هرچه عمر جان  پایان  نزدیکتر   تر 

 

بیشتر   هرچه  بیوفایی  درد  عشق،   سوزان 
رنجیده   هرچه بیشتر  دل  جدایی  سوز   تر 

 )40(همان، ص                                         
 مراعات النظیر: 

نسازمسیل ویران  و   نسوزمخرمن  و    برقم  م 
 

ا  ماهم  پشت  در   ندارم   تابشو  مهرم    برمو 
 ) 226(همان، ص                                      

این  خار در  دلم   چمن  غم  بر  صدها   بشکسته 
 

مرا   گیاهی نمیخواهم    گلا  باغبان    ده 
 ) 272(همان، ص                                        

 تضاد:
پیچیده خود  در گوشهبه  تاکیام  شاخۀ  چو   اي 

 
 نوشان می  بانگ   من کنون خوشتر بود یاسکوت   

 ) 200(همان، ص                                       
 بختان را به چشم از شب عاشق مگو کاین خفته

 
 نیست و خواب  هست سایۀ سنگین و سرد مرگ 

 ) 286(همان، ص                                       



 125/ کرمانشاهی (با تکیه بر دفتر شعري اي شمعها بسوزید)بررسی ویژگیهاي سبکی اشعار رحیم معینی 

 

 حُسن تعلیل:
است  افتاده  جدا  گوهر  صدف  کز  شد  شرف   از 

مشو   مس  چون  میشوي سرخرو  مسگر   محتاج 
شد  گستاخ  ما  محبتهاي  و  مهر  از   حاسد 

 

است   افتاده  آسیا  کام  به  عزّت  از   گندم 
بی زردي  ز  است زر،  افتاده  کیمیا  از   نیاز 

است  افتاده  اغنیا  خوان  به  نرمی  از   برّه 
 ) 109(همان، ص                                        

 تلمیح: 
خوش   چه  قوم  آن  و  یوسف  بودقصۀ   پندي 

 
گاهی   چاهی  به  افتاده  رسد  عزیزي   به 

 ) 118(همان، ص                                       
صبر سال  صد  پس  کز  جدایی  خواهم   آنچنان 

 
نشنوي   هم  پیرهن  از  را  گمگشته  این   بوي 

 )146(همان، ص                                        
 تشبیه:

 تشبیه مفرد به مفرد:
آرام  یکدم  یکجا  به   نمیگیرم 

 
دارم    دوست  بیقراري  طوفان   چو 

 ) 212(همان، ص                                        
 تشبیه مفرد به مقید:

 جان به این زندان هستی زان سبب بگرفته خو 
 

شد    ازل  من کز  زندانبان  شورانگیز   عشق 
 ) 198(همان، ص                                      

 تشبیه مرکب به مرکب:
باده وقت  چهره به  را نوشی   اش 

 
کشیدم  مینا  در  ماه  قرص   چو 

 ) 308(همان، ص                                        
 تشبیه بلیغ: 

کم رفت  زردي  به  زندگیکم  رو   آفتاب 
 

ز  رفته  چشمم  شد  باز  زندگیرفته     خواب 
 ) 162(همان، ص                                       

 تشبیه جمع:
داشتم عزّت  برج  در  جا  که  هماطبعم   آن 

 
دریغ  اي  آشیانم  اسیر  پرستویی   چون 

 )32(همان، ص                                         
 استعارة مصرّحه: 

آن   من  ز  غزل  این  خواند   گفت   سرونازتا 
 

قدخمیدهاي    نمیروي  بیدِ  یادم   ز 
 ) 180(همان، ص                                       

و   ناپدید   تیريآمد  شد  و   زد 
 

رفت  و  کرد  نشانم  صیدي   همچنان 
 ) 168(همان، ص                                      

 استعارة مکنیه: 
شکوه  از  چه  آید  گوش  به  که  نگاه ها   زبان 

 
از    افتد  برون  که  رازها  سکوتچه   دهان 

 ) 176(همان، ص                                       
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 مجاز:
جاي   به   پژوه دانش   سر کاش 

 
داشتم  دست  دفی  و  تنبور   به 

 ) 30(همان، ص                                          
در   ولی  صبرم  پیمانۀ   خلقچشم  بشکند 

 
 پیمان میشويچون دگر خوبان تو هم بشکسته 

 ) 61(همان، ص                                        
شدند  سّیاره  و  ثابت  رهسپر   دیگران 

 
این    بر  سیه  ما  هنوز خاك  غروریم   مست 

 ) 36(همان، ص                                         
 کنایه

 کنایه از موصوف (اسم): 
نامرادي   عشق لببه  وادي   تشنگان 

 
سوگند  بینوا  درویش  سازگاري   به 

 ) 22(همان، ص                                        
 طریقت است. تشنگان وادي عشق» کنایه (موصوف/ اسم) از مردان و سالکان  «لب

 کنایه از صفت:
زورمندي   گاه  گوش به  در   پنبه 

 
بین   نشنیدنم  کس   تظلّمهاي 

 ) 110(همان، ص                                        
 پنبه در گوش کنایه (صفت) از غافل و ناآگاه است. 
را  بیخبران  همۀ  وجود   ارکان 

 
ما    که  عشق  اي  بزن   سردکالمیمآتش 

 ) 108(همان، ص                                        
 «سردکالم» کنایه (صفت) از آزاردهنده و نامهربان است. 

 کنایه از فعل (مصدر):
سیلی   به  دارم  فزون  کنمغم  گلناري   چهره 

 
کنم   خویشتنداري  و  است  شادي  دشمن   ترس 

 ) 138(همان، ص                                        
 لناري کردن کنایۀ فعلی از چهره سرخ کردن و آبروداري است. چهره گ

همان وزن عروضی میباشد که بر اساس میزان کشش هجاها و نیز تکیۀ وزن، موسیقی بیرونی  موسیقی بیرونی:  
شعر را تشکیل میدهد. هریک از انواع شعري، موسیقی خاصی را با توجه به محتوا و حالت عاطفی شعر طلب میکند.  

موسیقایی بیرونی در منظومۀ «اي شمعها بسوزید» در قالب صدوچهل غزل و اوزان مختلف عروضی سروده  ساختار  
 شده است. 

 فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن (رمل مثمن محذوف): 
مرا  تدبیري  چه  دل  کار  به  مشغولم  که   من 

 
مرا   تزویري  چه  گل  کار  ز  بیزارم  که   من 

 )18(همان، ص                                         
 مفاعلن فعالتن مفاعلن فع لن (مجتث مثمن مخبون اصلم):

سوگند  مبتال  عشاق  دردمندي   به 
 

سوگند  باوفا  دلهاي  زودرنجی   به 
 )22(همان، ص                                         
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 کفوف محذوف): مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب م 
ما خستگی  فنا  دار  این  در  واي   اي 

 
ما  دلبستگی  غم  جز  نبود   چیزي 

 )88(همان، ص                                         
 مفاعلین مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم): 

شبها تا  بسپارید  خاك  بر  بیستون  در   مرا 
 

بی  گویمغم  کوهکن  براي  را   همزبانی 
 ) 16(همان، ص                                          

 مفعول فاعالت مفاعیلن فاعالن (مضارع مثمن اخرب مکفوف مقصور): 
نخواستیم بینا  دل  یک  غیر  تو  از   ما 

 
نخواستیم  دنیا  حوائج  کودکان   چون 

 ) 34(همان، ص                                          
 (متقارب مثمن محذوف): فعولن فعولن فعولن فعل  
چه  گویم  دیدهچه  سالها ها   ام 

 
نالیده   سالهااسیرانه   ام 

 )4(همان، ص                                           
 فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن (رمل مثمن سالم): 

میگریزم  دنیا  دغلکاران  زین   میگریزم 
 

میگریزم  پا  جا  کرده  گم  دگر  نیابندم   تا 
 ) 46(همان، ص                                         

این اوزان پرکاربردترین اوزان بکاررفته در مجموعۀ «اي شمعها بسوزید» میباشد که بنظر میرسد بحر رمل مثمن  
هاي عاطفی در غزلیات در این مجموعه  محذوف (فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن) با توجه به موضوعات و درونمایه 

از اوزان پرکاربرد باشد. بخش دیگري از اشعار موجود در این مجموعه شامل مثنوي، رباعی، قطعه و چند شعر  
 نیمایی میباشد که بحر متقارب، خفیف، رمل، مضارع و هزج از اوزان این اشعار است. 

 مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف): 
حقشناسی  حکم  به  اول   سپاس 

 
نا  کردم  آنچه   سپاسی خالف 

 ) 354(همان، ص                                      
 فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف): 
من  گوش  در  که  ناشناسی  اي   تو 

 
آشناست   چنین  صدایت   طنین 

 ) 334(همان، ص                                       
 فاعالتن فعالتن فعلن (رمل مسدس مخبون محذوف): 

جهانپیش   ملک  این  دگر   چشمم 
 

دارد  تاري  تیرة   افق 
 ) 322(همان، ص                                        

 ): مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف
آرزو برگ  من  جوانی  دفتر   در 

 
پاره  درو  قصّه  هیچ  گشت ننوشته   پاره 

 ) 306(همان، ص                                      
 فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن (رمل مثمن محذوف): 
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تو  تکوین  با  تکمیل  معرفت  بناي   اي 
 

تو    تحسین  در  درمانده  عارفان  زبان   وي 
 ) 290(همان، ص                                        

 سطح فکري 
شعر میباشد که از این میان حجم باالیی از اشعار در قالب غزل    342بسوزید» شامل  مجموعۀ «اي شمعها  عشق: 

سروده شده است و همین مسئله سبب شده است درونمایۀ اصلی اشعار معینی کرمانشاهی در این مجموعه بیشتر  
خویش، بیش از  بر محور عشق، و سوزوگداز عاشقانه باشد. تفاوت معینی کرمانشاهی با بسیاري از شاعران همعصر  

هاي خاص وي و شناخت، درك و دریافت عمیقی است  آنکه در قالب، فرم و یا سبک ادبی و زبانی باشد، در اندیشه 
پذیري بسیاري دارد و  که از جهان پیرامونش دارد. معینی درخصوص فرهنگ و اوضاع و احوال جامعه مسئولیت

قاي ایدئولوژي. براي معینی در موضوع عشق و جوانی صورخیال و وزن و قافیه براي وي ابزاري است درجهت ال
 بیش از همه چیز بیوفایی ایام، سرگشتگی، حسرت روزگار جوانی و شکایت از زمانه است که معنا دارد:

گویم من  که  اینهایی  نامرادیهاست   بیان 
بی عمر  به سوزوساز  روزم  و   امان طی شدشب 

 

 گویمهمان بهتر به هر جمعی رسم کمتر سخن   
گویم سوختن  از  گهی  نالم  ساختن  از   گهی 

 ) 16(همان، ص                                          
غزلهاي عاشقانۀ معینی بیشتر بر محور رمانتیسم و اوصاف عشق زمینی است. مضامین پرسوزوگداز از زبان حال  

 مردم کوچه و بازار با تمام فرازوفرودهاي آن: 
سر   بر  نهادم  او سر   زانوي 

من پنهانبین  چشم  ببیند   تا 
 

او    روي  میان  در  گشتم   خیره 
او   گیسوي  در  پیچیده   گردن 

 )24(همان، ص                                         
 معینی در سطح فکري به بیان روابط عاشقانه به شیوة «واسوخت» نیز بسیار توجه دارد. 

دریغ  اي  جانم  سوز  شمعی  چو  نمیداند   کس 
بازیگرم سبکاز   هر  دستاویز  است   مغزي 

 

دریغ  اي  نهانم  خاکستر  زیر  در   آتشی 
دریغ  اي  جهانم  پابند  است  گرانجانی   وز 

 )32(همان، ص                                         
کنم  دیدارت  ترك  نکردي  آزارم   ترك 
میپنداشتی  بازیچه  مرا  بیمار   قلب 

 

کنم   آزارت  که  بس  جانت  به  اندازم   آتش 
کنم  بیمارت  که  بیازارم  قلبت   آنقدر 

 ) 68(همان، ص                                          
بیشتر این اشعار وصف حاالت عاشق، شکایت از رنج دوري و شب هجران و پناه بردن به می و مستی براي فراموش  

 کردن جفاکاري معشوق و گالیه از روزگار و نامرادیهاي آن است: 
دام   میگریزد سینهز  دل   ام 

عشق  دیوانۀ  این  که  پندش   مده 
 

میگریزد   گل  از  دیگر  من   گل 
میگریزد عاقل  تو  نیرنگ   ز 

 )10(همان، ص                                         
وبوي اشعار مکتب «واسوخت» را به خود میگیرد و در آن  البته گاه در دیوان معینی به اشعاري برمیخوریم که رنگ

 دیگر در مقام عاشق در پی نازکشیدن از معشوق نیست: شاعر  



 129/ کرمانشاهی (با تکیه بر دفتر شعري اي شمعها بسوزید)بررسی ویژگیهاي سبکی اشعار رحیم معینی 

 

نیستم  تمّنا  اهل  من  که  کن  کمتر   ناز 
 

نیستم  سودا  و  سود  اسیر  عشقم  با   زنده 
 ) 56(همان، ص                                         

میشوي  پشیمان  اما  سفر  آهنگ   کردي 
 

میشوي   پریشان  پریشانم  آري  یاد  به   چون 
 ) 56(همان، ص                                          

شکایت از روزگار و مشکالت و مصائب آن، رنج عشق و قدرنشناسی اهل فضل و علم   گالیه و شکایت از روزگار:
 در میان مردمان نیز از مضامین دیگر «اي شمعها بسوزید» میباشد: 

خوارکن گل  گلشن  این  در   کاش 
خودکا  و  بیشرمی  به   مگی کاش 

 

داشتم  علفی  خودرو   ارزش 
داشتم شعفی  و  نشاط  و   شور 

 )58(همان، ص                                        
بیوفایی با  آتشم  زد   چنان 

بیگانه هر  بیگانه ز  شد اي   تر 
 

آشنایی  از  دگر  بیزارم   که 
خدایی کن  خدایا  ما   میان 

 )70(همان، ص                                        
گرچه اشعار معینی کرمانشاهی را نمیتوان اشعاري عارفانه از نوع عرفان سبک عراقی دانست اما  مضامین عرفانی:  

 هایی از این مضامین و اصطالحات عرفانی را نیز میتوان در اشعار وي مشاهده نمود: رگه
خاك  عالم  ز  رو  گرداند  عارف   براي 
دل رازخانۀ  ز  تعلق  رنگ   بشوي 

 

همه    را  ملکوت فرشته  در  دعاست   دست 
ملکوت  در  بپاست  شوري  چه  عشق  ز   ببین 

 )8(همان، ص                                          
میروم  مستانه  و  دارم  پیش  به   راهی 
عشق  راه  به  اما  نمیزنم  وفا   الف 

 

میروم دیوانه   دیوانه  دیدن  به   ام 
میروم  رندانه  دلشده  عارفان   چون 

 ) 62(همان، ص                                           
است جهان  بزم  در  که  نیست  ما  جلوة   این 
عقلیم ز  بیگانه  که  دستیم  به   پیمانه 

 

جامیم  به  افتاده  که  یاریم  رخ   عکس 
تمامیم رند  یکی  کماالت  نقص   با 

 ) 108(همان، ص                                       
هایی از شعر  هاي تعلیمی دارد. نمونهمعینی اشعاري است که رگهبخش دیگري از سبک فکري  اشعار تعلیمی:  

 تعلیمی را میتوان در اشعار زیر دید:
نیست  خاکدان  بسیط  بر   بساطی 
بساطی  این  کل  ز  جزئی  خود   تو 

 

نیست   سرگران  تعلّق  قید  با   که 
نیست کالن  تا  خردت  ز  لیکن   خبر 

 ) 28(همان، ص                                          
حادثه سراي  زین  برکنیددل   انگیز 

 
قبله  بسوي  را  آوریدرو  دیگر   گه 

 )30(همان، ص                                         
 

 گیري نتیجه
آرایی،  ویژگیهاي آوایی شامل واج ویژگیهاي زبانی شعر معینی در حیطۀ آوایی، لغوي و واژگانی قابل شناسایی است.  

افزودن حرف زائد، تخفیف است. ویژگیهاي واژگانی شامل استفاده از واژگان کهن و باستانگرایی، واژگان عربی، و 
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اي و عامیانه است. ویژگیهاي نحوي شامل استفادة تاریخی پیشوندها یا پسوندهاي فعلی، تخفیف فعل،  محاوره 
الت کهن، جابجایی ضمیر بوده و دربارة ویژگیهاي ادبی باید گفت معینی شاعري  استفاده از حروف اضافه در ح

النظیر،  هاي بدیعی و تشبیه بهره برده است. جناس، اشتقاق، تکرار، مراعات است که به میزان قابل توجهی از آرایه
اشد. معینی شاعر عشق و  هاي ادبی مجموعۀ «اي شمعها بسوزید» میبتمثیل، استعاره، مجاز و کنایه از دیگر آرایه 

غزل است. در «اي شمعها بسوزید» هجران، درد عشق، گالیه و شکوه از روزگار، مضامین تعلیمی و تا حدودي  
هاي مذهبی از مضامین  هاي عرفانی به تأسی از شاعران سبک عراقی با یادکردي از حافظ و سعدي و آموزه بنمایه

 د. اصلی فکر و اندیشۀ شاعر در این اثر میباش
 

  منافع  تعارض
 حاصل و  نرسیده  چاپ  به خارجی  و  داخلی  نشریۀ هیچ در اثر  این که مینمایند گواهی مقالۀ این  نویسندگان 
 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  شدهااجر  اخالقی مقررات  و  قوانین  کلیۀ طبق
 ذکرشده موارد  کلیۀ مسئولیت  ایشان  و است،  مسئول نویسنده  عهدة  به پژوهش   مالی  حامیان  و منافع  احتمالی

 . میگیرند عهده بر را
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