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چکیده
ربار سلجوقی در قرن پنجمانی از شعراي دـرگـالمعی گ

هجري است که در شعرش غالب اختصاصات سبک 
خراسانی قابل مشاهده است. در مقاله حاضر به بخش 

ره ُبعد صورت و محتوا اشاها در اي از این خصیصهعمده
- ال اصلی این پژوهش این است که مهمؤسشده است. 

ند ای شعر المعی کدامیهاي صوري و محتواترین ویژگی
هاي شعر این شاعر در ها و تشابهترین تفاوتجستهو بر

ین براي پاسخ به امقایسه با شعر اقران خود کدام است.
وري، ـاي صـهیـژگـه ویـوط بـش مربـش در بخـرسـپ

هاي دستوري، نوشتاري و واژگانی شعر المعی خصیصه
ا بعر به همراه نحوه به کارگیري فنّ تشبیه در شعر این شا

بوط بیان شده است و در ادامه در بخش ذکر شواهد مر
معی از قبیلی شعر الیهاي محتواترین ویژگیدوم، به مهم

نی)، نحوهآنی و غیرقرآتلمیح و اقسام آن (تلمیحات قر
ن زردشت و پیروان آن، بازتاب ـییه آـر بـرش شاعـنگ

هاي یی از تصویرآفرینـهایهـه و نمونـانـان حکیمـسخن
شاعر اشاره شده است. بررسی اصـع و خـی بدییمعنا

و نحوه تقلید و تتبع از شعر شاعران عرب و نیز اقتباس
اخذ مضمون از شعراي پیشین زبان فارسی توسط المعی، 

.استاز دیگر مباحث این بخش 
المعی گرگانی، شعر سبک خراسانی، شعر :هاواژهکلید
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Content and Form Review of
Lameyi Gorgani's Poetical Works

A. Mohammadi 1, P.Abyazi 2

Abstract
Lameyi Gorgani was one of the poets in
Seljuk Court in Fifth century AH. The
specifics of Khorasani Poetic style was
visible in his poetry. The majority of these
specifics regarding form and content have
been mentioned in the present paper. The
main question in this research is to seek out
the content and form specifics of Lameyi's
poetic style and to determine the most
prominent diversities and similarities
between this poet and his contemporaneous
fellows. In order to answer this question, in
the section specified for the form of his
poetry, we have mentioned the grammatical
features, writing and vocabulary features of
Lameyi's poetry, along with some proofs to
determine the way he uses the simile
technique in his poetry. And in the second
section which is specified for the content of
his poetry, we have mentioned the most
important content features of his poetry
including Allusion and the kinds of it
(Quranic and non-Quranic allusions), the
poet's attitude towards Zoroastrianism and
the followers of Zoroastrianism, the
reflection of wise words and some examples
of unique and novel semantic visualizations
of the poet. Reviewing the imitation and
extraction from the Arab poets and
adaptation of sense and content from the
previous Persian poets by Lameyi are
further mentioned in this section.
Key words: Lameyi Gorgani, Poetry of
Khorasani Style, Poetry of Seljuke Period,
Form and Content Review.
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مقدمه
از .استرن پنجم ـقرايـانی از شعـی گرگـالمع

نام قرن پنجم یکی نیز ابوالحسن محمد هگویندگان ب
وي در حوالی بن اسمعیل المعی را باید ذکر کرد.

در بکرآباد گرگان پا به دنیا نهاد...قـه404سال 
که خود گوید:چنان

هست بکر آباد از گرگان جاي و وطنم
زان نکــو شهر از آن فرّخ بنـــیادم من

)105(دیوان: 
الملک المعی به دربار سلجوقی و دستگاه نظام

در الملک را مدح کرده است.انتساب داشت و نظام
ی استاد بود و مانند منوچهري در استعمال یگوقصیده

در سخنش أنوس عربی تهّور داشت.ـات نامـلغ
درت توصیف به چشم ـف و قـهاي لطیمضمون

داد شان مینبه مظاهر طبیعت توجه خاصخورد.می
در کرد.هاي آفرینش را درك و ترسیم میییو زیبا

هنر تشبیه و تمثیل هم ماهر بود.
بنا به تاریخ وفات المعی درست معلوم نیست.

نویسان، وي عمري دراز کرده و قول بعضی تذکره
- باشد، در قسمت اخیر عمرش از سخناگر چنین

ري از اخبازیرا از آن ادوار سرایی کناره جسته است.
.)250: 1352،(رضازاده شفقاو باز نمانده است 

ها از جمله در تذکره آتشکده از در برخی تذکره
خان الفصحا از رضا قلیآذربیگدلی و تذکره مجمع

هدایت مواردي به المعی نسبت داده شده که مرحوم 
از آن نفیسی برخی از آنها را مردود دانسته است.

سبت شاگردي کردن المعی نزد جمله مردود بودن ن
االسالم غزالی و ناصواب بودن عنوان کردن از حجه

عمیدالملک کُنُدري به خواجه عمیِد سمرقندي و 
وفات شاعر در سمرقند و معاصر نبودن المعی با 

ساب وي به بخارا سوزنی و جمالی مهریجردي و انت
.)1389:30سیاقی، (دبیرو چند نکته دیگر
دوره عصر و همن دیگر شعراي همالمعی بسا

خود، شاعري مداح و ستایشگر ایران و بزرگان 
براساس مقدمه دیوان المعی روزگار خویش است.

که با کوشش سیدمحمد دبیرسیاقی فراهم آمده، 
باشد:اسامی ممدوحان المعی به قرار زیر می

خواجه ابومنصور بن محمد کُنُدري ملقب به . 1
ه ابوعلی حسن بنِ علی بِن خواج. 2؛ عمید الملک

ارسالن آلب. 3؛ الملکاسحاِق طوسی ملقب به نظام
امیر . 4؛ ابوشجاع عضدالدوله محمد برهان المؤمنین

. 6؛ ضیاءالدین زنگی. 5؛ فخرالدوله نوشروان شهنشاه
- ابوالحسن علی. 7؛ ر احمدبِن علیـعمید سید ابونص

خواجه عمید. 9؛ ومسلمِ کاشانیـاب. 8؛ بنِ محمد
.ارسالن سنجر ملک (همان: مقدمه). 10واسماعیل

اختصاصات شعر دوره المعی
هاي پیش، لغات عربی از نظر زبانی نسبت به دوره

تر و از درصد لغات مهجور فارسی کاسته شده افزون
و چون زبان فارسی، زبان مادري گویندگان است از 

رو زبان ایشان طبیعی و ساده و روان است و در این
ن، تعقید و ابهام نیست. از نظر فکري، مدح محور آ

اصلی است و در تشبیب قصاید از معشوق و طبیعت 
ُتركآفرینی از رود. تصویرسازي و مضمونسخن می
به آفرینی و تشبیه همچنین در مضمونشود.دیده می
شعر این دوره شعري شاد و پر توجه دارند.زردشت 

شی را تبلیغ بانشاط است و روحیه تساهل و خوش
گراست و اوضاع دربارها، محیط شعري واقعکند.می

زندگی، تفریحات و ماوَقَع لشکرکشی و جنگ را 
شاعران با معارف پیش از اسالم آشنا کند.منعکس می
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تلمیح به اسم قهرمانان و شاهان و ،روهستند و از این
خورد.اعیاد و مراسم ایران باستان به چشم می

هاي احساسی و ی و تعادل بر جنبههاي عقالنجنبه
اغراق چیره است. شعر، برون گراست و با دنیاي 
درون و احساسات و عواطف و مسائل روحی سر و 

به اشاره به معارف اسالمی عمیق نیست وکار ندارد.
گیرد و اصطالح مورد بحث و فحص و بسط قرار نمی

از نظر ادبی همچنان سازد.شاعر از آن مضمون نمی
اما تشبیه ،س بر تشبیه محسوس به محسوس استاسا

قالب محسوس به معقول هم در حال رشد است.
استفاده از بدیع و بیان شعري مسلط نیز قصیده است.

توصیف قوي است به صورت طبیعی و معتدل است.
و از جزئیات طبیعت، توصیفات دقیقی شده است.

:  1380، (شمیساتوصیف، تشبیه استۀترین وسیلرایج
با تلخیص)،73-64

، تاریخ ادبیات در ایرانمرحوم صفا در کتاب 
خصایص عمده شعر فارسی در این دوره را چنین بر 

شمارد:می
از خصائص عمده شعر پارسی دري در این «

تحول اوزان عهد، سادگی و روانی کالم و فکر است.
شعري و تکامل آنها در اشعار فارسی آشکار است.

.»تر شدتر و مطبوعاین سیر، اوزان روانبر اثر
تازه بودن مضامین و افکار شعري هم یکی از 

زیرا شاعران با ؛خصایص شعر در این دوران است
اند که پیش از آن اي سر و کار داشتهموضوعات تازه

استخراج معانی دقیق و آوردن ساخته نشده بود.
نادر از دیگر ترکیبات تازه و مضامین بکر و تشبیهات 

همچنین تاثّر بعضی از خصایص شعر این دوره است.
ی و توجه به مضامین شعراي ـات عربـران از ادبیـشاع

گوي از اختصاصات شعر پارسی در این دوره عربی

نخستین کسی که به این کار دست زد است.
بعد از او بعضی از شاعران مانند المعی .بودمنوچهري 

ي هریک به نحوي به آثار و جرجانی، برهانی و معز
افکار شاعران عرب خاصه شاعران عهد جاهلی توجه 

این تقلید بیشتر از مضامین اند.آنها تقلید کردهاز و 
شاعران جاهلی عرب در وصف بوادي و زندگانی 

هاي گوناگون از آن صحراگردان است که با اقتباس
.)1373:222، (صفااشعار نیز همراه است

معی گرگانیسبک شعري ال
م هاي شیوه فرخی و منوچهري را با المعی تا اندازه

وان کند و معزي و ادیب صابر را نیز از پیرتقلید می
توان محسوب داشت. در وصف و تشبیه مثل او می

فرخی و منوچهري بیشتر به معانی حسی توجه دارد 
از حد اعتدالغلباو در استعمال مجاز و استعاره 

شعر وي از تشبیهات این حالباشود.خارج نمی
نیز ،آمیز و تعبیراتی که قریب به ذهن نیستتکلف

ه در نفوذ ادب عربی، نظیر آنچ.باشدیمخالی نغالباً 
در کالم المعی ،مورد شعر منوچهري مشهود است

غلب از استعمال مفردات و ترکیباتانیز پیداست و 
نوس عربی ابائی ندارد و حتی گاه أمهجور و نام

لوب شعراي عرب را در تغزل و تشبیب تقلید و اس
ه ثیر شیوأگونه اشعارش نیز تیناکند و درتتبع می

.)1363:40کوب، منوچهري محسوس است (زرین

شیوه پژوهش (روش کار)
اي و مبتنی بر  هـابخانـشیوه انجام این پژوهش، کت

نخست کل دیوان المعی برداري است.مطالعه و فیش
ابیات و مستندات و شواهد مورد نظر مطالعه شد و 

موارد سپس ضمن تنظیم موضوعید.شاستخراج 
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ی با مراجعه یبندي نهااستخراج شده، تحلیل و جمع
به سایر کتب و منابع مورد نیاز صورت گرفت.

ضرورت تحقیق
المعی گرگانی از شعراي صاحب سبک و نامدار شعر 

شود و شاید به همین علت فارسی محسوب نمی
ها و کتب تاریخ ادبیات و ست که در اغلب تذکرها

اي از شرح حال و به ذکر شمّهشناسی، صرفاً سبک
شیوه شاعري المعی بسنده شده است و مختصات 
شعر وي در ُبعد صورت و محتوا به شکل مبسوط 

ش ، انجام پژوه. بنابراینمورد توجه واقع نشده است
من ضکهرسد حاضر از این حیث الزم به نظر می

ی راهگشاي ـر المعـلف شعـاد مختـح ابعـتشری
ود.شنه هاي آتی در این زمیپژوهش

پیشینه تحقیق
جوهاي نویسندگان مقاله حاضر، در وبراساس جست

هاي عر و اندیشه المعی گرگانی پژوهشخصوص ش
ه است:شدزیر انجام 

،»گانیابیاتی نویافته از المعی گر«مقاله با عنوان . 1
منصور و اسماعیل شموشکی که در  نوشته محمد 

دانشگاه سال پنجم نشریه ادب فارسی،شماره دوم
ص ص،1394(پاییز و زمستان تهران چاپ شده است 

56-39(.
هاي عربی بر اشعار المعیثیر سرودهأت«مقاله .2

4ها که در شماره نوشته احمدرضا یلمه، »گرگانی
شده چاپ 1390در تابستان ،مجله ادبیات تطبیقی

.)301- 322صصاست (
نامه کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان با عنوان پایان.3

تصحیح انتقادي دیوان المعی گرگانی با تحقیق در 

سالدر محمد درزيز اآثار و احوال و سبک شاعر
1389.

م اماالمللینامه کارشناسی ارشد دانشگاه بینپایان.4
و تعبیراتفرهنگ لغاتخمینی (ره) قزوین با عنوان 

در الهه نمکیز او اصطالحات دیوان المعی گرگانی
.1392سال 

بررسی صوري: بخش اول
هاي نوشتاريویژگی. 1

هاي کهنگی و از نظر امالیی و نوشتاري، برخی نشانه
الخط که در اکثر متون کهن قدمت زبان و رسم

شود فارسی وجود دارد در شعر المعی نیز دیده می
آن به قرار زیر است:هاي که نمونه

مانند پیل، ابدال حرف (ف) به (پ) در کلماتی. 1-1
به جاي فیل، فلفل و فیروزه پلپل، پیروز و ... که ب

اند:کار رفته
به زلفین کردیم بسته، به مژگان کردیم خسته 
گره بر بستگی مفکن، مزن بر خستــگی پلپل
)65(دیوان: 

که به دلیل کثرت شواهد ر استـه ذکـالزم ب
ق مورد نظر این نوشتار، ـی مصادیـمربوط به برخ

دود بسنده ـه معـد نمونـبه ذکر یک یا چنبعضاً
ی ده و بررسـراي مشاهـدان بـمنهـود و عالقـشمی

توانند به متن کامل دیوان المعی شواهد کامل می
مراجعه کنند.

تر برخی از کلمات و استعمال صورت کهن. 2-1
ه به معنی منسوب ب»َهریوه«مانند استعمال واژگان

:»هراتی«یا »هروي«جاي ه شهر هرات ب
ر             ـدرآمدند نشابوري و َهریوه دو پی

دو فاسقند شده ُمشَتهَر به مشهوري
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)132(دیوان:
در »ت«و»د«المخرج آوردن دو صامت قریب. 3-1

اعثوره طبیعی بوده ولی بدر آن دکنار هم که ظاهراً 
در »خواهَدت«مانند شده است.دشواري تلفظ می

بیت زیر که باعث تنافر حروف و مخّل فصاحت 
شده است:

ر تو باد آن کو نخواهد عّز تو      ـِد شمشیـصی
صیِد آن ماِل تو، که خواهدت عّز و سروري
)125(دیوان: 

ُده، ُکه، اَن«ه، مانند هاي بلند به کوتاتغییر مصوت. 4-1
ندوه، اکوه، «جاي ه ب»...گِِرستن، ُگُره، ِچن، ِگري و 

که در برخی موارد، »گریستن، گروه، چین، گیري
هاي بلند به کوتاه و مخفف کردن این تغییر مصوت

»گِري و ِچن«مانند .استکلمات، غیرطبیعی افتاده
در ابیات زیر:

ر فشان        ر سِر بتان زر و سیم و گهـه بـگَ
گاه از رِخ بتان سمن و سیب و الله ِچن

)102(دیوان: 
فاخته مهري، نباید در تو دل بستن که تو        

هر زمان جفِت دگر جویی و یاِر نو ِگري
)121(دیوان: 

ت که در به آغاز برخی کلما»الف«افزودن . 5-1
یرا، از«مانند داشتند.زبان باستان در اصل کلمه وجود 

زیرا، سپري،«جاي ه ب»اسپري، افریدون، اشتر و...
»:فریدون و شتر

و چاکر چون تواند گفت مدح           ـور تـدر خ
کاِسپري ناگشته مدح تو سخن شد اِسپري
)124:(دیوان

نتهاي برخی ااستعمال الف کثرت یا مبالغه در . 6-1
کلمات:

یم ز هجر دوست           صَعبا و ناخوشا که بگو
روِش مؤذن و بانگ نماز بودـدوش از خ

)22: (دیوان
هاي دستوريویژگی. 2

هاي کهنگی و از نظر دستوري نیز برخی نشانه
در ،قدمت زبان که مختص سبک خراسانی است

از آن جمله:شود.شعر المعی دیده می
واسطه بی، پیش از مفعول»مر«به کار بردن . 1-2

کید:أبراي ت
ِر من نگاِر من              ـد گشاده روي بـآم

چون مر مرا بدید گسسته از وطن
)97(دیوان: 

تمم مک ـراي یـافه بـرف اضـآوردن دو ح. 2-2
(استعمال حرف اضافه مضاعف):

:در بیت زیر»به شاخ بر«
ت خزان              ـگرزان زآفـن رنـون آستیـچ

برگ رزان به شاخ بر از چند رنگ شد
)18: (دیوان

:در بیت زیر»به گل اندر«
دو پاِي رقص کن، به ِگل اندر زآِب چشم         

دو دســـِت رود زن، زِعَنا گشته روي زن
)97(دیوان: 

از نظر و «در معنی »به«استعمال حرف اضافه . 3-2
مقایسه و در در «در معنی »با«و حرف »از جهت

:»مقابل
گرچه نیکویی به دیدار و همایونی به فال        

هم نه آخِر چون ِلقاِي خسرِو نیک اختري
)121(دیوان: 

بر آخور بر گران شخصی، که ُکه با شخص او ذّره
نیواک سیري، که مَه با سیِر او کـدر سبُـه راه انـب
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)81(دیوان: 
راي غیر ب»وي«و »وا«آوردن ضمیر ذي روح . 4-2

ذي روح:
کشوري داد به تو سلطان کز بیم در او           

روستم نعره نیارد زدن و رخش صَهیل
)73: (دیوان

استمراري در آخر فعل:»ي«ذکر . 5-2
دشتی که بر آن خلق ندیدندي هرگز               

هر چـــند بجستندي آبی و چرایی
)132: (دیوان

ی صفت برتر فارسی با کلمات عرب»تر«آوردن . 6-2
ه ب. رودکه از مصادیق مخالفت با قیاس  به شمار می

،کار بردن کلماتی که از نظر دستوري درست نباشد
مثل استعمال کلمات فارسی با عالئم نحوي زبان 

انًا، زباناً مخالفت با قیاس استعربی از قبیل ج
.)1386:66(شمیسا،

راب و دالورتر از عقاب           قاِرحتر از غُ 
ر ز َعقَعق و چابکتر از َزَغنـهشیارت

)100دیوان:(
انند تقدم هنجارگریزي در ترتیب ارکان جمله م.7-2

فعل و رقص ضمیر (تعقید لفظی) که موجب دیریابی 
د:شومضمون بیت می

صلیبش َمرکَِب سلطان ز نعل        بر نهد داِغ 
در هزیمت بر قَفا یا در عزیمت بر جَبین

)115(دیوان: 
که ترتیب معمول ارکان جمله و معنی بیت 
چنین است: مرکب سلطان از نعل خود هنگام 
هزیمت بر قفا و هنگام عزیمت بر جبین دشمن 

.نهدداغی از صلیب می
متعارف:ل به شکل نااستعمال برخی از افعا. 8-2

مَسُته صََنما چــــندین چــندین صَنما مَـسُته
می خور به طرب با من با من به طرب می خور
)37(دیوان: 

که فعل (َمسته)، حالت امر منفی (نهی) از 
مصدر ستیهیدن است.

هاي واژگانیویژگی. 3
استعمال لغات مهجور. 1-3

ز لغات و واژگان متداول، بخش در کنار بسیاري ا
قابل توجهی از لغات موجود در دیوان المعی 

اند که به گرگانی کلمات و واژگان غریب و نامأنوس
رسد معنی این لغات و واژگان حتی در نظر می

ب ومقایسه با زبان رایج دوره شاعر نیز، قدري دیریا
زیرشرح تعدادي از این واژگان به ند.هستدشوار

ند:باشمی
براي اي از شطرنج که به معنی خانه»عِري«

:میان شاه و حریف حایل سازندحفاظت شاه 
ُرخ بر عِري نهاده حریف و به اسب و پیل

رهابر شـــه گـــرفته رِه رهــگذا
برخاســته به چابکی و چــاره از ِعري

اارهچاندر چنــین زمانه ســتوده ست 
)4و5(دیوان: 

:در معنی غم و اندوه»گُرم«
بالي خیري و درد شقایق را پزشک آید            

غِم نسرین و ُگرِم یاسمن را غمگسار آید
)22(دیوان: 
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:در معنی نخی که در سوزن کشند»َدَرزمان«
در شهر گاِه دوختن جامه عدوش                  

ند همی درزیان زیانبر َدَرزمان کن
)94(دیوان: 

:در معنی بخیل»ژکور«
زمـــانه مدِح تو را جــــاودان هــــمی دارد  
از آنکه سخت عزیز است و اوست سخت ژکور
)37(دیوان: 

:در معنی عوعو کردن»الییدن«
نیارد روْي شیِر شرزه دیدن هیچ سگ هرگز        

انِگ شیر نر، لیکن ز راِه دور سگ الیدبه ب
)30(دیوان: 

:به معنی کاسه چوبی»ِقحف«
کز قِنینه سوي ِقحف آي و سوِي َرطل که من      

جفت خوبان شدم و خواب ز ِمن گشت فرید
)29(دیوان: 

:به معنی درخت گالبی»َاربودار«
بر سِر چشمه پاِي َاربودار                    

لَیس فی الّداِر غَیره الدّیار
)34(دیوان: 

کنایه از ودر معنی پیشرو گله گوسفند»ُنهاز«
:پیشوایان و سروران

منزل و مأواي خویش هیچ ندانم کجاست            
هســتم دُمدار قوم گاهی و گاهـــی نُهاز

)43(دیوان: 
در معنی چوب انتهاي خوشه خرما که به »کاناز«

:خت چسبیده استدر
اَیا جواهِر فرهنگ را ضمیِر  تو کان           

دو کفِّ تو ُرطِب جود و رزق را کاناز
)44(دیوان: 

:شوییدر معنی چوب رخت»ُکدین«
دِل بدخواه دریده به سِنان یا به ُحسام        

مغِز بدگوي فشانده به تبر یا به کُدین
)117: (دیوان

همچنین لغات زیر که جهت پرهیز از تطویل 
شود:نظر میالم، از ذکر شواهد شعري آنها صرفک
، )134ص(در معنی چرك و جراحت»سِتیم«
، )70ص(در معنی قالب ماهیگیري»ِنشبیل«
»فرغَر«، )77ص(در معنی پِتک و چکش»خاِیسک«

به معنی»فَرَغن«، )107ص(به معنی برکه و آبگیر
به معنی مرد قد»َبَخن«و )107ص(ي نو کَندهجو
.)100ص(بلند

ییگراعربی. 2-3
واژگان عربی. 1-2-3

ان حدود نیمی از لغات و واژگان به کار رفته در دیو
المعی عربی هستند که بخش قابل توجهی از آنها به

جهت کثرت کاربرد توسط سایر شعراي معاصر 
از جملهروند.مینوس به شمار أالمعی، جزء لغات م

احل،توان به کلماتی از قبیل: راکب، راین واژگان می
ي ولی بخش دیگرلسان و... اشاره کرد.ممرّ، مضمر،

از لغات عربی موجود در دیوان، به جهت دشواري 
معنی و عدم استفاده توسط سایر شاعران عصر 

نمایند که به نوس و غریب میأالمعی، قدري نام
وان به موارد زیر اشاره کرد:تعنوان نمونه می

، 1377در معنی شراب خالص (دهخدا،»رحیق«
.ذیل واژه رحیق)

به هر جشنی همی گفت از پِی خدمت مدیحی کان
به گاِه ســـمع خوشــــتر از رحیِق خوشگوار آید

)28(دیوان:
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، ذیل1377در معنی نیزه بلند (دهخدا،» مِزراق«
.واژه ِمزراق)

الِن سپه پِی چالش           ــچــو روِز رزم ی
یکی گرفته سپر در کف و یکی مِزراق

)49(دیوان : 
، 1377، در معنی غبارآلود (دهخدا،»االعماققاتم«

.االعماق)ذیل واژه قاتم
شنو که بِه نُبود زو به گاه مدح و صله         

اقز خلق شــاعر تو شــعر قاِتم االعم
)52(دیوان: 

به معنی کشیده، صفتی براي روي و »اَسیل«
.صورت (دیوان، ذیل واژه َاسیل)

ار مرا فتنه کند گاه به فعل        ـه گفتـگه ب
گه بدان چشم سیه گاه بدان روِي اَسیل

)69(دیوان: 

اشعار ملمّع. 3-2-2
ربی المعی، عالوه بر استعمال کلمات و ترکیبات ع

صورت ملمّع (یک ه اشعار را برخیدر شعر خود، ب
مصرع فارسی و یک مصرع عربی) سروده است که 

هاي آن به قرار زیرند:نمونه
بر سِر چشمه پاِي َاربودار                    

لَیس فی الّداِر غَیره الدّیار
)34(دیوان: 

وي بهار     ـاد بـبیار باده که آورد ب
اَِدر عَلَینا َکأسًا عَلی السّماِع َدهاق

)48(دیوان: 
رِخ شقایق چون روِي نیکوان گهِ شرم            

ا دٌم ِمـــــهراقـأنَّ حُــمرٌه اوراقهـکَ
)49(دیوان: 

بُرد از دلم صبر و خرد چون بانگ را بر ناقه زد
لحَ بد، لّما َتوّلی و ارتَ اریم پیـش آوردکـ

)60(دیوان: 
گفتم همی به البه فلک را زمان زمان            

ن َعّمَک یَمشی عَلی سََفنـال َتدفع اب
)101(دیوان: 

فریاِد مسلمین، رضِی میر مومنین               
وٌر اذا سََکنـّرَك، طـٌر اذا َتحَـبَح

)102دیوان: (

ربیاشاره به مشاهیر و عرایس شعر ع. 3-3-3
:ذکر نام بزرگان و مشاهیر عرب- 

ایا گاِه سخا حاتم، بِر تو کمتر از اشعث       
و یا گاِه سخن سَحبان، بِر تو کمتر از باِقل

)68(دیوان: 
:ذکر عرایس عرب- 

وم از فُرقِت او شیفته من   ـنه شگفت ار ش
که ورا ُحسِن بُثینه ست و مرا عشِق جمیل

)69(دیوان: 
َحسنا به دامن از بدِن او فشانده گرد          

لیلـــی به آستینش سُِترده لب از لََبن
)101(دیوان: 

شناسی تشبیه در شعر المعی. زیبایی4
ترین ترین مباحث  فّن بیان و از معمولیتشبیه از مهم

انگیز شاعران در توصیف و تجسیم ابزارهاي خیال
اساس شعر المعی نیز بر تشبیه .استصور ذهنیشان 

هاي استوار است و شاعر براي تشریح اجزاي صحنه
موجود در ما فی الضمیر خود مانند توصیف معشوق، 
طبیعت، غروب خورشید، آسمان، شب، ستارگان، 
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شبیه بهره جسته پاییز، اسب و... از اقسام متعدد ت
مل در شعر أبرخی از انواع تشبیهات قابل تاست.

باشد:المعی به قرار زیر می

تشبیه مرکب محسوس. 1-4
زلِف مشکیِن وي و حلقه رنگینش چنانک           

در شــــِب تیره برافـــروخته زرّین قندیل
)70(دیوان: 

در بیت فوق، قرار گرفتن حلقه رنگین در میان 
زلف مشکین و سیاه به برافروخته شدن قندیل زرین 

در شب تیره تشبیه شده است.

تشبیه مفروق محسوس. 2-4
به داریم، اما هردر این نوع تشبیه چند مشبه و مشبه

:1385، (شمیساتبه خود همراه اسمشبّه با مشبّه
128(.

زین روِي چون شقایق و باالِي همچو سرو         
چون بنفشه و انداِم چون سمنن سويِ ـزی

)97(دیوان: 
روي در سرخی به شقایق، قد در بلندي به سرو، 

ق موي در زیبایی و خوشبویی به بنفشه و اندام معشو
در سفیدي به سمن مانند شده است.

تشبیه تفضیل مفروق. 3-4
یم به داردر این نوع تشبیه نیز چند مشّبه و چند مشبّه

بربه خود با تفضیل دادن مشبّهو هر مشبّه با مشبّه
ط و تفضیل، با تشبیه مشروکه معموالً آیدبه میمشّبه

ن کردند و بداتشبیهات مبتذل یعنی تکراري را نو می
.)134: 1385شمیسا، (دادندغرابتی می

بَرَش حریر، نه چونان که آورند از چین         
نان که اوفتد ِز یَمَ ـش عقیق، نه چونـلب

)103(دیوان: 
یق شاعر با تشبیه بَر(گونه)، به حریر و لب به عق

به ها مضمون تکراري ها بر مشبّهو برتري دادن مشبّه
و عادي را نو کرده است.

شود:در بیت زیر نیز، چنین تشبیهی دیده می
طعِم شّکر دارد آن لب گرچه دارد رنگ ِمی       

د رنگ قیربوي عنبر دارد آن زلف ارچه دار
)40: (دیوان

تشبیه ملفوف محسوس. 4-4
و شوددر این نوع تشبیه، چند مشبّه جداگانه ذکر می

ه ر کدام به ترتیب جداگانه گفتهاي هبهسپس مشبّه
پس این گونه تشبیه مبتنی بر صنعت بدیعیشود.می

.)127: 1385لّف و نشر است (شمیسا،
ان         شده مرا تن و دل خون از آن میان و ده

ان و میان، همچو مر مرا دل و تنـورا ده
)103(دیوان: 

شاعر میان (کمر) معشوق را در باریکی به تن 
خود و دهان معشوق را در سرخی به دل خونین 

مانند کرده است.

تشبیه وهمی. 5-4
در این نوع تشبیه، مشّبه به وجود خارجی ندارد 

.)83: 1385، (شمیسا
اکنـــون هر بامداد تند            ابري برآید

چون اژدهاي شیفته بر مردمان دمان
)92(دیوان: 

عالوه بر تشبیهات فوق، انواع دیگر تشبیه از قبیل 
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تشبیه تمثیل، تشبیه تلمیح و تشبیه معقول (عقلی به 
عقلی) و نیز مصادیق صور خیال مانند استعاره، مجاز 

متنوع بدیع هاي هایی از آرایهاه نمونهو کنایه به همر
ایهام، تضاد، مراعات نظیر، لفظی و معنوي از جمله

در دیوان المعی به وفور جناس، ردّالصدر علی العجز
شود که جهت پرهیز از تطویل کالم از ذکر دیده می

توانند براي مندان میعالقهآنها خودداري شد.
متن دیوان مشاهده و تدقیق در موارد مذکور به 

المعی گرگانی مراجعه کنند.

ییبررسی محتوا: بخش دوم
ی و یهاي محتوابحث به برخی از خصیصهۀدر ادام

.شودمضامین موجود در شعر المعی گرگانی اشاره می

تلمیح. 1
تلمیح در شعر المعی جایگاه قابل توجهی دارد.

توان به تلمیحات موجود در دیوان این شاعر را می
.کردنی تقسیم آنی و غیر قرآتلمیحات قردو بخش

صورت مستقیم ه بگاهیدر بخش نخست، شاعر 
صورت غیرمستقیم به معانی و مضامین ه بگاهیو 

از جمله ن کریم اشاره کرده است.آآیات نورانی قر
ند:هستاشارات مستقیم، موارد زیر قابل توجه

گر همی زآتش، گل روید، او را نه شگفت         
ت هم زآتش سوزنده ُگل از بهِر خلیلـرُس

)69(دیوان: 
که ناظر به ماجراي انداخته شدن ابراهیم(ع) در 
آتش به دستور نمرود و گلستان شدن آتش بر آن 

سوره مبارکه 70و69باشد و در آیات حضرت می
قالو حَرِّقوُه «انبیا به این واقعه اشاره شده است: 

م إن کُنتم فاعِلیَن قُلنا یا ناُر ُکونی بَردًا وَانصُروا ءاِلهَتکُ 

ترجمه: گفتند او را بسوزانید و :وَ سَالمًا عَلی اِبراهیم
معبودهاي خود را یاري کنید اگر کاري از شما 

سرانجام او را به آتش افکندند، ولی ماساخته است.
گفتیم اي آتش بر ابراهیم سرد و سالم باش.

همانا                صَرح ُممَّرد گمان بَردش
ر ببیند شبگیرـس اکنون اگـبلقی

)39(دیوان: 
گوي وسوره مبارکه نمل و گفت44که به آیه 

قیَل لَها«ملکه سبا با حضرت سلیمان اشاره دارد: 
َشَف َعنکَو هً ادُخلی الصَّرَح َفلَّما رََأتُه َحسَِبته ُلجَّ

او به:رجمهت، »ِمن قواریرساقیها قاَل إنّه صَرٌح مََمّرٌد 
هنگامی که نظر به آن گفته شد داخل قصر شو.

افکند، پنداشت نهر آبی است و ساق پاهاي خود را 
فت:  گ- تا از آب بگذرد، اما سلیمان- برهنه کرد 

ز بلور شفاف.قصري است ا- آب نیست، بلکه- این 
ر ما کنون ز ابر         ـارد بـرف بـباران و ب

چون بر بنی اسرائیل از آسمان سَمان
)93(دیوان: 

که به ماجراي نازل شدن مائده آسمانی بر قوم 
ه سوره مبارک114اسرائیل اشاره دارد و در آیه بنی

قاَل عیسی بن مرَیم«مائده از آن سخن رفته است: 
ًا نا عیدکوُن لَ تَاءِ ّسماللّهَم رَبَّنا اَنزِل َعلینا ماِئَدهً ِمن ال

َخیُر نتَ اَ ِلأّولنا و ءاِخرِنا َو ءایًَه مِنک وارزُقنا وَ 
ايترجمه: عیسی بن مریم گفت: خداوندا،»الرّاِزقین

ا تاي بر ما نازل کن پروردگار ما! از آسمان مائده
ه اي از تو باشد و بعیدي براي اول و آخر ما و نشانه

ما روزي ده، تو بهترین روزي دهندگانی.
ن را به نار بر          ـی طیـه گفتاندوده چهر

آن کو به جهل گفت ُبود نار بِه ِز طین
)108(دیوان: 
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که به ماجراي کبر ورزیدن ابلیس و سجده نکردن 
آیاترغم دستور الهی اشاره دارد و دربهاو بر آدم(ع) 

سوره مبارکه ص به این موضوع اشاره شده 76و75
ُت َلقخَ ما لیُس ما مَنَعََک اَن َتسُجَد لِ قاَل یا إب«است: 

نه َخیٌر مِ اناالَ قبِیَدَيَّ َاستَکبَرَت َام ُکنَت ِمَن العالیَن 
اي رمودف: ترجمه،»خَلَقتَنی ِمن ناٍر َو َخَلقَته ِمن طینٍ 

ابلیس! چه چیز مانع تو شد که بر مخلوقی که با 
قدرت خود او را آفریدم سجده کنی؟ آیا تکبر کردي 

جود بهبرتر از اینکه فرمان س- ها بودي؟!یا از برترین
گفت من از او بهترم؛ مرا از آتش - تو داده شود!

اي و او را از ِگل.آفریده
طه، 116إسراء، 61سوره بقره، 34نیز در آیات 

حِجر این موضوع به 30اعراف و11کهف، 50
اَشکال مختلف بیان شده است.

هستند با وي دشمنانقومی سَفَه کاندر جهان 
َضلّ اَ آنند کایزد در قران گوید همی بل هم

)63(دیوان: 
سوره مبارکه 179که ناظر به بخش پایانی آیه 

ترجمه: ،»اولئَک کَاألنعام َبل ُهم َاَضلّ «اعراف است: 
تر.آنها همچون چهارپایانند، بلکه گمراه

تقیم به در ابیات زیر نیز شاعر به صورت غیرمس
ن کریم اشاره کرده است:آمعانی و مفاهیم آیات قر

فضل کن تا بتوانی تو به هر کار مدام
یلهست معلوم که ضایع نشود فعل جم
)63(دیوان: 

ران ـسوره آل عم195مفهوم بیت به مضمون آیه 
َل َعمَ ضیعُ َفاستَجاَب َلهم َرّبهم اَّنی ال أ«ت: ـر اسـناظ

شان دگاررورترجمه: پ،»ٍر َاو أُنثیـَن َذکـِ م مـمنکُعاِمٍل 
من عمل هیچ - و فرمود- درخواست آنها را پذیرفت 

ضایع نخواهم کرد.کس از شما را، زن باشد یا مرد،

دل مـــومن از او شادان وزو غمگین دل کافر
انایمزبهِر آنکه هست او را سر از کفر و دل از

)84(دیوان: 
سوره مبارکه 29ر مضمون بخشی از آیه که یادآو

َحماُء رُ ارِ لکُفّ واّلذینَ مََعه اَِشّداَء عَلی ا«باشد: فتح می
ابرترجمه: و کسانی که با او هستند در بر،»بَینَهم

کفار سرسخت و شدید و در میان خود مهربانند.
بخش دوم تلمیحات موجود در دیوان المعی، 

کر ها و ذیان داستانبه ب،همچنان که پیشتر بیان شد
شود که اهّم این هاي اساطیري مربوط میشخصیت

موارد به قرار زیر است:
اسفندیار و گیو- 

ن زاسفندیار و گیو بِه، لیکن گَِه مردي   ـبه ت
ز هر موییش صد گیو و هزار اسفندیار آید

)25(دیوان: 
ضحّاك و فریدون- 

سر به سر           حیلِت ضحاِك جادو گشت باطل
کآمد افریدون به دست اندرش گرِز گاوسار

)31(دیوان: 
بیژن و رستم-

آنچ او به اطراِف قلم، اندر عرب کرد و عجم     
رد و روستم، هرگز در اطراف َرَملـژن نکـبی

)63(دیوان: 
اسکندر- 

ها      خِط او تیره و روشن در او الفاظ و معنی
چو در تاریکی اسکندر بر آِب چشمه حیوان
)84(دیوان: 

سام و حام- 
کم گشت روشنی و فزون گشت تیرگی                

ام چیره شد و دیو بر امینـام حـر سـب

)107(دیوان: 



1396، پاییز 20نجم، شماره چهارم ، پیاپی ، سال پ»هاي ادبی و بالغیفصلنامه پژوهش«62

هاي مربوط به ذکر برخی از عناصر و شخصیت. 2
حوزه معارف اسالمی

صر مربوط به در شعر المعی اشاره به برخی از عنا
ن، پیغمبر، جبرئیل، آمعارف اسالمی از قبیل قر

محراب، دجّال، عید قربان و مفاهیمی از این دست 
- این اشارات، اغلب گذرا و فهرستلیوکم نیست.

وار هستند و چنان عمیق نیستند که شاعر بخواهد 
ی و اعتقادي مرتبط با آنها را شرح و یحوزه معنا
وزار به عنوان ابهیم صرفاً بلکه از این مفا؛ بسط دهد

ماده خامی براي مدح ممدوح و وصف معشوق یا 
برد:جهت نیل به سایر اغراض ذهنی خود بهره می

قاریان قرآن- 
بانگ دوالب به گوش آید از دور چنانک           

قاریان قران خــــوانند به لحن و تنزیل
)71(دیوان: 

کتب آسمانی- 
ه احمد فرقان             گویی آورد بدو همچو ب

یا چو توراه به موسی و به عیسی انجیل
)73: (دیوان

جبریل- 
زآسمان در کرم و همت و احسان و هنر            

از پِی معــجز ایــــام کتابی جــــبریل
(همان)

محراب- 
محراب من شده گِه طاعت رُخان او               

او شـده گِه مســـتی کناِر منبالین
)104(دیوان: 

عید نحر- 
دشت از درنده شیران چون روز عیِد نحر          

از گــوسفند و گـــاو به بازار و پارگین
)111(دیوان: 

دّجال- 
تیر گر بر سدِّ اسکندر زنی هنگام جوش          

بشکنی، چون لشکر دجّال تنها لشکري
)126(دیوان:

مهاي ایرانی پیش از اسالذکر عناوین اعیاد و جشن. 3
مهرگان-

ر مهر: نام هفتم و روز شانزدهم هر ماه خورشیدي. د
ی یکایران باستان روزي را که نام آن روز با نام ماه

بنابراین آیین، روز شانزدهمگرفتند.بود جشن می
نوشین، (مهرماه جشن بزرگ و فرخنده مهرگان است

1369 :54(.
چو هنگام خزان آید، همایون مهرگان آید         

شود گل زعفران آید، ترنج آید شود ریحان
)87(دیوان: 

شِب سده -
بهمن یعنی صد روز پس از آغاز 10جشن سده در 

جشنی شد.زمستان پنج ماهه ایران باستان گرفته می
هم دکه در ایران باستان و قرون اوالي اسالم در روز 

افروزي شد و در آن جشن، آتشبهمن ماه گرفته می
.، ذیل سده)1376(معین،کردندمی

اند (شمیسا، کیومرث را واضع جشن سده نوشته
1386 :541(.

انجم بر آسمان چو به مجلس شِب سده             
د انجمنـا آتـــش و چراغ نشسته صـب

)99(دیوان: 
ننوروز، اورمزِد فرَودی-

هاي اورمَزد، ارَمزد، هرمزد، هرمز: همه اینها شکل
دیگري از اهورامزداي اوستایی است که نام ایزد 

اهورا. 1اهورامزدا مرکب از دو واژه است:است.
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مزدا . 2؛ (سانسکریت: اسورا) به معنی سرور، بزرگ
اورمزد در آیین َمزدَیسنا نام به معنی دانا و خردمند.

.)54: 1369(نوشین، روز اول هر ماه است
تا که آید عید و آید گاِه نوروز و ُبوَد       

نـوّال این، آن اورمزِد فَروَدیـّره شـغُ
)115(دیوان:  

اشاره به آیین زردشت. 4
ن ـژه در ضمـویا، بهـهیـآفرینونـی در مضمـالمع

تشبیهات خود به زردشت و آیین زردشتی توجه 
بل توجه در این خصوص، عدم عالقه نکته قادارد.

او به آیین زردشت و بی دین و مکار و فریبکار 
ه ودانستن پیروان این آیین است که با توجه به عالق

تعلق خاطر برخی از شاعران دیگر سبک خراسانی به 
دربه عنوان نمونه، ويین، شایان تاّمل است.یاین آ

چنین نترکیب بند خود در هجو ابومسلم کاشانی ای
گوید:می

دي نداري  بر دیِن زردهشتی           ـِن هُـدی
گویی پیمبران را  اندر جهان تو ُکشتی

)133(دیوان: 
در بیت زیر، مُغ زرتشتی را مردم فریب و عهد 

کند:شکن توصیف می
مثاِل آن بت نیرنگساز و شعبده باز             

ریب عهد شکننظیر آن مغ مردم ف
)103(دیوان: 

اقتباس مضمون از شعراي پیشین. 5
توجه به شیوه شاعرانی چون منوچهري دامغانی، 
فرخی، کسائی و عنصري در اقتباس مضمون و به 

ثیر شیوه منوچهري در توصیفات و أخصوص ت
به عنوان نمونه در تشبیهات المعی آشکار است.

ز پاییز سرودهاي با مطلع زیر که در وصف آغاقصیده
:است

امداد سوِي َرز آمد خزان، خزان          ـا بـت
ر مثاِل دسِت بَریشم َرزان، َرزانـشد ب

)91(دیوان: 
ثیرپذیري از شیوه منوچهري دامغانی در مسّمطأت

معروف خزانیه با مطلع ذیل، آشکار است:
خیزید و خز آرید که هنگام خزان است            

وارزم وزان استـب خـباد خنک از جان
)153(دیوان منوچهري:

یا در بیت:
شاد زي، شمشیر زن، بدخواه ُکش، مهمان نواز     

زینـاده خور، کشور ستان، دینار ِده، گوهر گـب
)115(دیوان: 

به مضمون این بیت از منوچهري دامغانی توجه 
داشته است: 

نار ِده، ملکت ستان      نوش خور، شمشیر زن، دی
ن، دشمن فَِکن، مسکین نوازـداد کـداد کن، بی

)115: 1389، (دبیرسیاقی
همچنین قصیده با مطلع:

گِرِد عشق اي دل گه و بیگه همی جوالن کنی      
بر من و  بر خویشتن گیتی همی زندان کنی
)131(دیوان: 

مطلع زیربه اقتفاي قصیده عُنصري بارا ظاهراً 
سروده است:

اي شکسته زلف یار از بس که تو دستان کنی       
ت اگر با ساحران پیمان کنیـدست دسِت ُتس

)131: 1389(دبیرسیاقی، 
و باالخره مضمون این بیت:
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باز نشناسی کز این هر دو کدامین است حال       
در َیمـــین تُست ساغر، یا تو اندر ساغري
)125(دیوان: 

یاد آور مضمون این شعر کسایی است:
آن صافیی که چون به کف دست بر نهی

یدح نبدَ قَ کف از َقدَح نـــدانی، نی از 
که خود دو بیت زیرین از صاحب بن عباد و 

آورد:ابیاتی از دیگران را به یاد می
ُر ـِت الخَمـّ اُج َو رَقـّزجـَرقَّ ال

رُ ـها األمـَ شابـتال فَـشاکَ ـَ فَت
َدحُ ـَ ُر َو ال قـا َخمـأّنهمـَو کَ

دَُح َو ال خَمرُ ـا قَـأنّهمـَو کَ
)125: 1389(دبیرسیاقی، 

سخنان حکیمانه. 6
با وجود اینکه اغلب اشعار المعی در مدح ممدوح و

هاي اخالقی وي آمیز ویژگیاغراقتوصیف بعضاً 
با ابیاتی ها و توصیفاتاست، در مطاوي همین مدح

شویم که حاوي سخنان حکیمانه یا بازتابمواجه می
این سخنان گاهیفضیلتی اخالقی هستند که 

اند:حکیمانه حالت مََثل نیز به خود گرفته
نم شد به َمَثل باده، غم شد به مثل آتش        

با آتـــش نزدیکی هـــرگز نبود نم را
)6(دیوان: 

چشم از تو شها َنبَود عجب        گر کرم داریم 
ز کریمان چشم دارد هر کسی انعام راـک

)7(دیوان: 
دانش چو خوار باشد ناید به کار فضل            

دان چو تنگ باشد ناید به کار اسبـمی
)11(دیوان: 

ار بازي ُبود بی پر    ـو لیکــن مــرِد بی دین
خیره بی پر باز چون وقتِ شکار آیدبماند 

)27(دیوان: 
ابلهی کردند و خاریدند سر مر شیر را           

تا به خوِن گاو کرد آهنگ، شیِر گاوخوار
ادشان آمد کنون آن داستان کازاده زد         ـی

ه شیران، سِر شیران مخارـداري پنجـتا ن
)32(دیوان: 

وصل و هجران صبر چندان که بتوانم       کنم با 
که باشد صبر در آغاز زهر و نوش در پایان

)80(دیوان: 
در کارها شـــتاب نمودن به هیچ روي
نزدیک بخردان و حکیمان صواب نیست
)121(دیوان:

هجو. 7
در گاهیالمعی دستی در هجو سرائی نیز دارد و 

.خاص، اشعاري هجوگونه سروده استهاي مناسبت
از جمله در ابیات زیر در هجو یک شخص کوتاه 

سراید:قامت چنین می
اي کوتهی که هر که به سوي تو بنگرد            

ه لعبتی ز حقیریت نشمردـجـــز طرف
کوته تري به قامت هر ساعت اي عجب              

فرو َبرَدایزد مگـــر هـــمی به زمینت
ر تُرا گمان       ـرد مـی نَبـجز خُـــرد کودک

ردـاك بستـگر ریش و سبلِت تو کسی پ
)15: (دیوان

وفایی مخاطب نیز در دو بیت زیر، در توصیف بی
دهد:چنین داد سخن می

صدبار به جان و سر من خوري سوگند              
ـی و اندوه برِ منکاراِم دلـــم باشـــ
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اِم وفا باشد و پیمان        ـو هنگـآري چــو ت
سوگند همه راست خوري جز به سِر من

)104(دیوان: 

اغراق در مدح (ترك ادب شرعی). 8
از دیگر مضامین موجود در شعر المعی، ترك ادب 
شرعی یا در اصطالح نسبت دادن برخی از صفات و 

ي تعالی و ائمّه معصومین به هاي ذات بارویژگی
افراد عادي و غیر معصوم است که بیانگر نهایت 
اغراق و مبالغه شاعر در وصف خصایل معشوق یا 
ممدوح است و در هر صورت، امري ناشایست و 

وان تاز جمله این موارد میرود.نامقبول به شمار می
به ابیات زیر اشاره کرد:

خواجه عمید ملک ابونصر کز عطاش  
بر زائران گشـــاده شود بســته کارها

)3: (دیوان
گشاده شدن کارهاي بسته و حل مشکالت دشوار 
را در گرو عطایا و عنایات خواجه عمید دانسته 

است!
ستاره بر فلک زانسان َرَود کو را رضا باشد     

زمـــانه آن کند در عصر کو را اختیار آید
)26: ان(دیو

مسیر و چگونگی حرکت ستارگان طبق میل و 
اختیار ممدوح می باشد!

لطیف خلُق وي و خلقتش موافق ُخلق              
نیافــــریده مخـــلوق بِه از او خَّلاق

)26: (دیوان
شاعر معتقد است خداوند مخلوقی بهتر از 
ممدوح وي (ابوعلی حسن بن اسحاق نظام الملک 

ده است!طوسی) خلق نکر

دهد جان ایزد، او روزي به مردم، هست پنداري
اِفلو کبه روزي دادِن مــــردم کِف کافــِی ا

)67: (دیوان
عمیدالملک را در روزي دادن به مردمان با ذات 

پروردگار همسان دانسته است!
ُزهد آن یار که بوده ست محمدش پسر             

ست برادرش عقیلعلم آن میر که بوده 
گویی آورد بدو، همچو به احمد فرقان            

یا چو توراه به موسی و به عیسی انجیل
زآسمان در َکرم و همت و احسان و هنر           

از پُی معجز ایام کــــتابی جــــبریل
ل آن را کو کرد عزیز          ـد چــرخ ذلیـنکن

لـرد ذلیـنکند دهــر عزیر آن را کــو ک
)73: (دیوان

ممدوح خود را صاحب خصالی نیک چون 
منان دانسته و او را شایسته وحی شدنؤخصال امیرم

هاي آسمانی معرفی کرده است!کتاب

هاي بدیع و خاصتصویرآفرینی. 9
، هاي خیالی شعر المعی، بدیعبرخی از تصویرآفرینی

د وارمتوان به زیبا و قابل توجهند که از جمله آنها می
د:کرزیر اشاره 

تقابل گریه و خنده. 1-9
بگرید زار بر باغ و خندد بر چمن زو ُگل        

شنیدي خنده اي کو از گِِرستنهاي زار آید
)23(دیوان:

خار آمدن خرما در دهان. 2-9
سلطان عمید الملک بونصر آن        وزیِر ناصحِ 

که خرماي خِالِف او به کام خصم خار آید
)25(دیوان: 
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مار شدن موي بر اندام عدو. 3-9
شــــود ماري بر انداِم عدو از بیم هر مـــویی 
بلی از خاصیت هست این عمل کز موي مار آید

)26: (دیوان
دنتشنه خون بو. 4-9

به خوِن من شده مژگان او چنان تشنه            
ه شیعیان حسیِن علی به خونِ یزیدـک

)28(دیوان: 
بی نمک بودن طاووس فرو ریخته پر. 5-9

اِخ ُگل بـــود به باغ انــدر هنگاِم بهــار ـش
ده طاووســـی نرـوب و آراســـته ماننـخ

رو ریخت همه           ـنمک و برگ فشد کنون بی 
بی نمــک باشـــد طاووِس فرو ریخته پر

)35(دیوان: 
ماندن نشان باد در بدن . 6-9

نازك اندامــی که بر انــداِم او چون بگــذرد 
باد، از او ماند نشان بروي چون آهن در خمیر
)40(دیوان: 

لف و نشر خاص. 7-9
دیدم پس و پیش و چپ و راست                همه 

ر و آر، و ِده و گــــیرـَرو و آي، و ب
)41(دیوان: 

همه شب در جناح و قلِب لشکر                   
رو و آي، و بَر و آر، و ِده و گیر

)42(دیوان: 

گیرينتیجهبحث و 
المعی گرگانی از شعراي مداح دربار سلجوقی در

روان سبک خراسانی قرن پنجم هجري و از دنباله
است که برخی از جزئیات زندگی این شاعر از جمله 

تاریخ وفات و اسامی بعضی از استادان وي نامعلوم 
است.

هاي معمول کهنگی زبان و برخی از خصیصه
دستوري سبک خراسانی از قبیل استعمال (مر) پیش 

ف اضافه براي حرواسطه، آوردن دواز مفعول بی
یک متمم، ذکر ضمیر ذي روح براي غیر ذي روح، 

همچنین واضافه کردن (ي) استمراري به آخر افعال
استفاده از لغات مهجور و توجه خاص به واژگان 

ی از یهااشعار ملمّع و ویژگیرخی موارد عربی و ب
یت ؤاین دست، به وضوح در شعر المعی قابل ر

رفته در یهات به کارتنوع فراوان انواع تشباست.
ر دّن فدیوان المعی، بیانگر عالقه فراوان شاعر به این 

مقایسه با سایر فنون ادبی است.
و در بُعد محتوا، تلمیحات قابل توجه به معانی

ن کریم حاکی از اشراف ذهنی المعیآمضامین آیات قر
ر تلمیحات مذکور عالوه بهاي اسالمی است.به آموزه

عر، اي از عناصر معارف اسالمی در شپارهو اشاره به
هاي پیروان آن و شاعر به آیین زردشت و برخی ویژگی

- شنجنیز آیین و مراسم ایران باستان از جمله اعیاد و 

هاي ایرانی پیش از هاي باستانی و بزرگان و شخصیت
شعر المعی از سخنان و ذکراسالم اشاره کرده است.

وي در مطاوي اشعار ست.نکات حکیمانه نیز خالی نی
- خود، مخاطب را به تحصیل فضایل اخالقی و منش

هاي از همچنین نمونهخواند.هاي نیک انسانی فرا می
ی از طنز، یهاص و جلوههاي بدیع و خاتصویرآفرینی

.در شعر وي قابل مالحظه است
؟؟؟
نوشت در متن مقاله) (مشخص کردن شماره پینوشت:پی

ی با اسم و کنیه مسلمانان منظومه دقیقی شاعر زردشت
کند و در را با ظهور زردشت آغاز مینامهگشتاسب
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کند.ینش به نیکی یاد میهمه شعرهایش از او و آی
در شعر او اصطالحات و واژگان مربوط به زردشت 
به فراوانی به چشم میخورد و محور اصلی شعرهاي 

ین وي ارادت خود را به آیباشد.او زردشت می
پس از او فردوسی نیز شت اظهار داشته است.زرد

مساعدي به دین زردشتی دارد و این دین نظر کامالً 
شعر وي آکنده از اصطالحات خواند.را (دین بِه) می

ین زردشت یآاست.هاي مربوط به مزد َیسناو واژه
در افکار و عقاید فردوسی حضوري روشن دارد و 

به غیر است.این موضوع از فحواي شاهنامه آشکار 
از دقیقی و فردوسی که به مدح و ستایش زردشت 

دیگر شعراي قرن چهارم زردشت را ،اندپرداخته
و مزد (مقاله سیماي زردشت، مانی کنندمذمت می

جواد شریعت و مریم در آثار منظوم فارسی، محمد
.سادات خبوشانی)
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.تاریخ ادبیات ایران.)1352(زاده شفق، صادقرضا

تهران: دانشگاه پهلوي.چاپ اول. 
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تهران: نوین.چاپ دوم. .فارسی
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سیماي ادبی زردشت، مانی و مزدك در «.)1390(
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چاپ .جلد دوم.فرهنگ معین.)1376(معین، محمد
.امیرکبیرتهران:.یازدهم

فرهنگ شاهنامه .)1369(نوشین، عبدالحسین
ن: دیبا.تهرا). چاپ سوم. (واژه نامکدوسیفر




