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ف اظهیا   توصیی  شصیییت ف اییایض تییری علییهای شعر آیینی است که به شعر علوی یکی از شاخه
پردازد ف به لحاظ الگوسازی از یک انسان کامض اهمییت زییادی دا دب بر سیی ا ادی شاعران نسبت به ایشان می

 ساندب کیا برد فاگگیان دینیی ف تیازین عینیی های سبکی این گونه شعر ما  ا به د ک ف تفسیری بهتر از آن میالیه
هیای برجسیتز زبیانی ایین اشیعا  اسیتب آهنی  ف ادۀ جمالی د  اغلی  میوا د از فییگیبودن فاگگانن ساخت س
های این نوع ساختا  تعابیر ف پویا بودن از دیگر فییگی چنینهمها ف دا  بودن آنها ف نشانتناس  موسیقیایی فاگی

های بالغی ف قلمیرف فییگیهای زبانی همرای با آیدب بنابراین برای تبیین گسترۀ سبکن مشصیهشعر به شما  می
گیرددب ایین مقالیه بیه شییوۀ توصییفین های شاعران به طو  موازی د  خدمت اهداف کلی شیعر بر سیی میاندیشه

نمایید ف تکامیض اشیعا   ا د  چهیا  الییز های سبکی اشعا  علوی بعد از انقالب اسالمی  ا بر سی میتحلیلی الیه
های ایین پییفها ایین اشیعا  د  تیوزۀ فاگگیان ف دهدب بیر اسیای یااتیهآفایین فاگگانین نحوی ف بالغی نشان می

 ب تیافیر دا ای برجستگی است
  بها ف سطوحشعر آیینین شعر علوین انقالب اسالمین سبک شناسین الیه: کلیدی واژگان
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 مقدمه

کثر آنان نسبت های گذشتهن این نکته به  فشنی مشصص مید  بر سی آثا  شعرا ازسدی به تییری شود که ا
ب شاعران کالسیک ف معاصر ه استف شصییت ایشان مو د توجه شاعران قرا  گراتی عرض ا ادی کرد علی

ترین اشعا  خود  ا زیادی به توصی  ف ستایا ایشان پرداختندب اردفسین عطا ن موالنا ف بسیا ی از شاعران ناب
کمیان شییعه د  د شعر اا سی قدمتی ط اندب تجلی امام علیسرفدی ایشاند با ۀ  کمیت تا والنی دا د ف به تا

 شودب ایران محدفد نمی
هیای د  قال  تیربیاهیای طیوالنی از تیوادا تیا یصی ف شرح ف بیانپیشینز بلندمدی علوی به خاطر  شعر

ن هر چند که د  دف ان معاصر اشیعا  بسییا  خیوبی د  ی استمانند قییدین مثنوی سرفدی شد نسنتی ف کالسیک
 مایی از آن فجود دا دب های نیقال 

 فی آف دند که  های پس از انقالب اسالمین شاعران زیادی به سرفدن اشعا  د  مو د معیومینسال د 
ای به عنوان نمونیه تیری علی اثرگذا  استب با توجه به شصییت فاال ف هاآن شعر علوی هم یک نمونه از

کنیدب تحلییض ف تفسییر ایین نیوع شیعر بیا اسیتفادی از می تربیااز یک انسان کامضن لزفم توجه ف شناخت شعر  ا 
ایین  تیثثیر های سیبکی شیعر  ا نشیان دهید ف مییزانهای زبانی د  الیهتواند برجستگیشناسی می فیکرد سبک

 ف  اهی برای شناخت ف پیشرات آن اراهم نمایدب نماید محتوای شعر مشصص  زا ایعوامض  ا بر چگونگی 

 پژوهشادبیات نظری  -1

 پژوهش . پیشینۀ1-1

زبان شناسیین  ۀب باز شدن ااقی جدید د  توز ی استهای ارافانی انجام شدشناسی پیفهاد  خیوص سبک
های نوین مو د بر سی ف تجزییه فتحلییض شناسی این موقعیت  ا به فجود آف دی تا آثا ن از دیدگاینقد ادبی ف سبک
های آیینی از جمله اشعا  علوی دا ای بستری مناس  ف غنی برای ایین نیوع تحقیقیای اسیتب قرا  گیردب سرفدی

کنون  ای پیفهشیی مسیتقض ف د  خیو  توجیه شناسیی الییهسبک سبک شناسی ف شعر علوی با  فیکیردد با ۀ تا
از جملیه  بها تا تدفدی با این مقوله پیونید دا دتوان از منابعی یاد کرد که محتوای آنصو ی نگراته استن اما می

 اشا ی نمود:موا د این توان به می های انجام شدیپیفها

 :مقاالت -الف

کم بر » ن0900 نمعیومیپیمان صالحین پریسا امیری ف مهران  -0 کا کرد الیه فاگگانی د  بیان ایدئولوگی تا
ب 20تیا  08پیفهشیین صیص -ن علمیی07شما ۀ ن 0900ن نشریه لسان مبینن «اتسائی ه الوایضمدایح علوی عبدالل  

فاگگیانی ف  زند تا با دف  فیکرد تحلیض زبانی ی محتوایی ف آما ی به بر سی الیاینویسندگان د  این مقاله تالش کرد
کم بر مدایح علوی عبدالل    ه الوایض اتسائین شاعر عربستانی بپردازندبتحلیض ایدئولوگی تا
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نهج البالغه از منظیر  779 تحلیض ف بر سی خطبز» نتسین یوسفی آملین میطفی کمالجو ف مریم اطهری -7
ن 0902 خیردادن هن  اسیالمیپیفهشگای علوم ف ار  مطالعای ادبی متون اسالمی ایلنامزن «ایشناسی الیهسبک

)آفاییین بالغیین نحیوی ف  زتوصیفی ی تحلیلی به بر سی چها  الیی ۀاین پیفها به شیو  ب20 تا 10صص ن 0شما ۀ 
دهید موسییقی ف آهنی  ناشیی از پردازدب برآینید ایین پییفها نشیان مینهج البالغه می 779 زفاگگانی( د  خطب

 آفایی بر زیبایی محتوایی متن اازفدی استب  زالیذکو  د  ز متکرا آفاها ف سجع موجود د  خطب
کرمی ف زهرا پا ساپو  -9 کرم ا ن «شیناخته شیدی د  نیوع ادبیی شیعر علیویتر کم هایبازشناخت تحلیلی گونه» نا

ن اییض 0901دانشیگای ادبییای ف علیوم انسیانی دانشیگای تکییم سیبزفا ین  نایلنامه مطالعای نظریه ف انیواع ادبیی
که د  آن انواع ادبی  ا د  شعر علوی شناسایی ف معرای نمودند که تقسیم بنیدی  ن20تا  11صص  ن9شما ۀ  تابستانن

آن بعدها به شکض یک نوع  شعری مبتنی بر اسامی اشعا  یا مجموعز ها بر اسای محتوا ف د فن مایه بودی که غالبا  آن
نامیه پییا از ایین معرایی مانند غدیریه سیرایی ف اتوی نهاب بعیی از این گونهی استادبی د  ادبیای دینی مطرح شد

 شوندب نامهن خیبرنامه د  این مقاله برای نصستین با  معرای ف مطرح میسرایین فالیتترجمهمثض  ناند ف تعدادیشدی

 ب:کت -ب

ن چیا  سیومن تهیران ن0901ن «هیاهان  فیکردهیا ف  فشسیبک شناسیی نظرییه» نمحمود اتوتی  فد معجنیی
ترین منبع شودب این کتاب غنیکه  فش مند ج د  آن به عنوان مرجع د  این پیفها استفادی می انتشا ی سصن

ل  د  بصیا ؤ اا سی د  این زمینه استب این اثر د  دف بصا کلی سبک شناسی نظری ف عملی اراهم آمدی ف م
شناسیی عملیی د  به سبک نی استددفم که به لحاظ کمین سهم قابض توجهی از این کتاب  ا به خود اختیاص دا

 پردازدب می ای ف نحوی بر سی اثر ادبی با این  فیکردشناسی الیهقال  سبک
 ۀف ییا پیفهشیگران تیوز اسیت ه گرایانیه ف محتیوا محیو  داشیتهیا د  ایین موعیوع جنبیه معناپیفها تربیا

اند ف پیفها سیبک شناسیی هرداختهایی از نهج البالغه پهای سبکی قسمتبه بر سی الیه تربیاشناسی سبک
 افلین با  د  این مقاله انجام خواهد شدب پس از انقالب اشعا  علوی  د  زمینز

 . پرسش های پژوهش1-2

 گردد؟سطوتی بر سی می سبک شناسی شعر علوی انقالب اسالمی چه الیه ها ف د  -0
 انتقال آن به مصاطبان برعهدی دا د؟ بر سی الیه های سبکی چه نقشی د  شناخت محتوای این شعر ف -7

 های پژوهش. فرضیه1-3

  فدب می یکی از  فش های نوین سبک شناسی به شما  سبک شناسی الیه ای به عنوان -0
تحلیض فییگی های سبکی متن د  اشعا  علوی انقیالب  این  فش با ا ایه الگوی زبان شناختی به تجزیه ف -7

 پردازدب آن می یم د چگونگی شکض گیری مفاه اسالمی ف
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 ضرورت پژوهش . اهمیت و1-4

معنیی کیه  به اینگیرد؛ ها د  بر سی متون بهری میترین شیویهای زبانین دانشی است که از جامعبر سی الیه
هیان تعیابیر ف کنید ف تیا فاگگیان ف انیواع ف کیفییت کیا برد آنیعنی آفاها آغاز می نهای زباناز کوچک ترین سازی

پیردازد ف د  هان بالغت ف کا برد اندیشه ف ایدئولوگی هنرمند به تجزیه ف تحلیض مینحو ف ساختا  جملهترکیباین 
بردب د ن  د  ساختا  زبانی شیعر علیوی ف نهایت از مجموع کلیت ساختا ی اثر به اهداف هنری سصنو  پی می

مقالیه اسیتب اهمییت ایین موعیوع  ترین چیالا هیا د  ایینچگونگی پیوند زبان با موعوع دینی ف آیینی از مهم
گرا  هیای لفظیی ف ف بیه فییگیآیید بیه شیما  میپیفهشی تاعر از آن جهت است که ادبیای آیینین ادبیاتی معنا

های لفظیی ف هیا ف برجسیتگیتیوان فییگین امیا بیا د نی  د  ایین آثیا  میی اسیتتوجیه شیدتر کم ساختا ی آن
گون د  آن  ا مشصص نمود ف  های آفایین فاگگیانی ها  ا د  الیههای شاعران ف تیراای آننوآف یساختا ی گونا

توانید میی شناسیی مید نف تیویری مو د تجزیه ف تحلیض قرا دادب بی تردید بر سی ایین اشیعا  بیه صیو ی سبک
 ب گردد موج  شناخت ف تفسیر بهتر این اشعا  شود ف اهمیت ف ا زش هنری ف زیباشناختی ف اکری آن شناخته

 روش پژوهش .1-5

میو د توجیه قیرا  تیر کم های سبکی شعر علوی  فیکردی نو د  شناخت این شیعرمی باشید کیهشناخت الیه
ای مشیصص خواهید کیرد کیدام تحلیلیی ف مطالعیای اسینادی کتابصانیه -ب این مقاله با  فش توصییفیه استگرات

ف چه تحوالتی اکری د  طول زمان ف  تر د  اهم ف تفسیر متن دا ند ف چه مشترکایهای زبانی نقشی مهمفییگی
 د  بین شعرای مصتل  از این منظر فجود دا د که منجر به تحوالی زبانی شدی استب 

 . سبک شناسی2

ب اسیت «خاص انجام ییک کیا  ۀشیو » ترین مفهومن عبا ی ازترین ف  ایجی عام ف د  متدافلاد  معن 1سبک
بیاز شیودن از دیر راد اطیال  می اتا هیای زبیانی اای ۀبیر شییو شناسیی ف د  ادبییای کیه د  زبان« سیبک» اصطالح

ب سصن گفتنن یک  اتا  زبانی است که بنا بر موقعیت اجتماعین سن ف ه استدگرگونی معنایی قابض توجهی داشت
کا برد زبیان  ۀشیو » پذیردب د  تعری  زبان شناسان سبک عبا ی ازهای مصتل  انجام میجنسیت اارادن به گونه

 (ب Leech, 1981: 10) باست «شصص معینن برای هدای مشصص زاات معینن به فسیلد  یک ب
گون مواجه هستند ف از سیوی  یهان تفکرای ف تجربیاتها از یک سو د  زندگی با اندیشهانسان متفافی ف گونا
دیدن د  شیاعران ف  زب این تفافی نگرش ف زافیدا د تفافیا نسبت به موا د یاد شدین باهم هنگرش آن ۀدیگر نحو 

گون ف نویسندگان باعث به فجود آمدن آثا  شناسیین سبک»به عبا ی دیگر  نی استشد ی مصتل هایسبک گونا
ها است که بنییاد دانا شناسایی شیوۀ کا برد زبان د  سصن یک اردن یک گرفی یا د  یک متن یا گرفهی از متن

                                                           
1. Style 
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گونی ف زبیان )آفاییین فاگگیانین نحیوین معنیایی ف کیا بردی(  ز  الییگزینا زبانی د کا  این دانا بر تمایزن گونا
 ( 07: 0901)اتوتین « استوا  است

آن بیر امیو  عینیی ف  زکنیدن تکییشناسی  ا از بسیا ی از  فیکردهای نقد ادبیی متمیایز میآن چه علم سبک
گیرای ایین دانیا کیه  عینییتکیامال  هیای  فش شیناختی ف نظیری فاقعی موجود د  متن است هم چنین انگیزی

گشای اهیمن تفسییر ف ا زییابی هسیتند ف کیدام های زبانین کلیدهای  ایکند د  یک متن کدام فییگیمشصص می
 ( 09)همانن عناصر د  تحلیض سبک ف محتوای اثر ا زش چندانی ندا ندب 

ا  ف تیدافم د  سیصن از جمله نگای خاصن عدفل از هنجا ن تکر  نشناسی معیا هاییبرای تعری  دانا سبک
کیدبا  هاجز آن متناس  با موقعیت ف اهمییت اسیتب  تیایززبان د  مطالعای سبکی ادبییاین  بر جایگای فییۀ تث

ترین معیا ها د  تعیین سبک یک نوشته  ا توجه به گزینا شاعر ف نویسیندی (ب یکی از مهم0927: 02)شمیسان 
متنن اسای کیا   ا سیاختا هایی تشیکیض  یض سبک شناسانز( د  تحلSimpson, 2004: 22دانندب )د  زبان می

هیان تر از دیگر عناصیر ف سیاختا ها هسیتندب ایین عناصیرن اغلی  شیامض آفاهیان فاگی گزینیدهند که برجستهمی
 ( 70: 0909های زبان معیا  استب )ف دانکن هان تکرا  برخی عناصر زبان ف انحراف از قاعدیساختا  جمله

 ای یا مدرنالیهشناسی . سبک2-1

الگوی زبان شناختی به تجزیه ف  زا ایهای نوین سبک شناسی است که با ای یکی از  فشسبک شناسی الیه
 پردازدب می گیری مفاهیمهای سبکی متن ف چگونگی شکضتحلیض فییگی

« دئولوگیکآفایین فاگگانین نحیوین بالغیی ف ایی»زبان  زای مبانی سبک ساز د  پنج الید  سبک شناسی الیه
 شودب )دف مو د اخیربه جای معنی شناسی کا برد شناسی( بر سی می

سیازی میتنن های متنوع سهم هر الییه  ا د  برجستهگیری از  فشای د آن است که با بهریمزیت  فش الیه
گانه مشیصص می گانیه  فشین سیبک ف نقیا ف ا زش آن ۀهای فییی کنید ف مشصییهجدا هیا  ا د  هیر الییه جدا

زیبیا شناسیی ف نقیا  تیثثیر تر فهای صو ی متن  ا با محتیوای آن آسیانسازدب کش  ف تفسیر پیوند مشصیهمی
ها پیشیگیری هیا ف دییدگایکند ف از آشفتگی تحلیض ف تداخض دادیهر الیه  ا تبیین می مرتبط باایدئولوگی عناصر 

( ف اثبیای 792: 0901د )اتیوتین سیاز هیای مناسی   ا ایراهم میهیا ف  فشف د  هر الیه امکان نگرگایکند می
 تر استب اثرگذا   دا د ف تربیاکند که اثر هنری د  کدام الیز زبانی ف بیانی برجستگی می

 های سبکی در شعر علوی انقالب اسالمیالیه. 3

آفاییین فاگگیانین نحیوی ف بالغیی ف  زاسیالمی د  چهیا  الییشناسی شعر علیوی انقیالب د  این بصا سبک
 گرددب بر سی ف تبیین می نیابد با مراجعه به اشعا  شاعران برگزیدیایدئولوگی که د  این سطوح تجلی می
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  الیۀ آوایی. 3-1

بیه ایین تلفظ د  زبان گفتا  ف نوشتا  نظر دا د ف د  پیی پاسیخ  ۀتحلیض آفایی سبک به الگوهای صوتی ف شیو 
تواند گفتا  یک شصص  ا برجسته کنید ف پرسا است که کا برد خاص الگوهای آفایی ف فاجی تا چه اندازی می

: 0901های عادی سصن ف زبان معییا  متفیافی باشیدب )اتیوتین ای که با شکضبدهد به گونه خاص یبه آن شکل
هیا  ا د  سیبک سیصن شناسییک ف نقیا آنای زیبایی تثثیر  ( سبک شناسی آفایین ا زش ف کا برد آفاها ف709

زبیان  زآفایی سبک استب تغییرای آفاییی بیه برفنی زهای موسیقایی تاصض الیزیبایی ۀکندب بصا عمدمطالعه می
 ( 700ب )همانن گذا نداثر می ند اما بر ساخت های معنایی نیزهستمتعلق 

 . تکرار3-1-1

مدا  موسیقی شیعر بیر تنیوع ف تکیرا  اسیتوا  اسیت ف  آفایی شعرن تکرا  استب زیکی از محو های اصلی الی
 باشدب ترین فییگی آفایی تکرا  فاگین جمله ف عبا ی میبرجسته
 زیادی داشته استب بسامد ن تکرا  از موا دی است که اندمو د بر سی قرا  دادی گانکه پیفهند  اشعا  علوید  

د  شیکض آارینیی ف  نقشی مهیم چنینهمتکرا  ترفف د  بعیی از اشعا  باعث زیبایین ایجاد فزن شعری ف 
 تیویرسازی دا دب 

ک چه می زاندیش ترین مردای مردترین مردم ف مظلوم  کردتو د  گذ  خا
 ( 091: 0901زادین ) سول

 کندب تداعی مردی ف مردانگی می نمردن باعث زیبایی ف موسیقی کالم شدی ۀتکرا  فاگ  چنینهمف « م»تکرا  ترف 
 گریست چشمه هم از چشم اشکبا  علی  د  انتهای سپیدی به سوگ یای سپید

 ( 009 همانن)
د  « ش»سیازد ف تکیرا  تیرف د  میرع افل عالفی بیر زیبیایین تییویری از سیپیدی می« ی»تکرا  ترف 

 ب ه استایجاد موسیقی ف باز هم تیویری از چشمه ف  یزش آب  ا ساختمیرع دفم باعث زیبایین 
 تر زادز مای خویا ماهی خوب   الک امش  مگر ماهی دگر زاد

 ( 02: 0900)بهبهانین 
 سازدب باعث برجستگی کالمن زیبایی ف موسیقی شدی است ف تیویری از مای می« م»ف ترف « مای»تکرا  فاگۀ 

 آنان که فلیی نعمتشیان د د بیود د د   ف نبودنییییدآز دی ایییین زمزمییییه بودنییید 
 

 میا نیسیت ۀتقریر کمیاالی تیو د  عهید
 

 تو سبزترین سبزی ف ما ز دترین ز د
 

 ( 091: 0901 ) سول زادین
 کندب باعث برجستگی کالمن زیبایی موسیقی شدی ف تداعی ز دین د د ف  نج می« د» ف« ز»تکرا  فاج 
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ی به عنوان قاایه ف د  بین ابیای باعث به فجود آف دن آهن  فایجاد موسیقی اشعا  شید علی ۀتکرا  فاگ 
کییدترین کا کردهای تکرا  د  شیعر معاصیرن اسیتفادی از آن بیرای ترین ف برجستهب یکی دیگراز مهماست بیر  تث

ی استفادی شید کیدتث  فی فاگین اتساین موعوع ف یا مفهومی خاص استب د  شعر علوی نیز از تکرا  به منظو  
 تا اتسای عمیق شاعر ف ا ادی اف  ا نشان دهدب  است

 شمیم عاطفه دا د به اعتبا  علی   گذ د هر ش  از دیا  علینسیم می
 ( 090 همانن)

 تا که شد ف د زبان من ثنایت یا علی   شد سعادی یا م از لط  خدایت یا علی
 ( 01همانن )

 جانم ادای علین جانم ادای علی ام به جهان گویم ثنای علیتا زندی
 ( 000-008: 0900)تالتن 

 یا علی یا علی ف یا موال علی معرات د  تو پیدا علی ۀجلو 
 ( 17: 0920) سول زادین 

 محو  خ مای توأم یا علی سائض د گای توأم یا علی
 ( 981: 0908) تماندفستن 

 اال علی زآارین بر قرع زندی شد هستی به اقبال علی
 ( 0: 0920)اتمدین 

کیدد  این ابیای عالفی بر فجود آف دن  دی  ف ایجاد موسیقین به نوعی  علی ۀتکرا  فاگ  بر اعتبیا  ف  تث
 بنمایدد  جهان هستی ف اظها  عشق ف محبت بر فجود ایشان می تیریا زش 

 واژگانی ۀ. الی3-2

هیای هیا از نظیر فیزگیفاگیسیازدب هیا میای از سرشیک ییک سیبک ادبیی  ا نیوع گیزینا فاگیبصا عمدی
( هنگیام تحلییض 700: 0901ب )اتیوتین هسیتند های داللیت ف مصتییای معنیایی بسییا  متنیوعساختمانین گونه

هیای ها ف نقشی که د  آارینا متن ف محتیوا دا نید آشینا باشییمب داللتها باید با ماهیت فاگیشناختی فاگیسبک
 باشدب میها جز این ن عام فخاصن صریح ف عمنی فها متنوع هستند که شامض عینی ف ذهنیفاگی

 ب شودمیهای اشعا  علوین موا د زیر مشاهدی د  بر سی فاگی

 واژگان بودن . عینی و ذهنی 3-2-1

موا د شاعران از  تربیاهای ذهنی د شعرعلوی به ارافانی فجود دا د فلی د  : هرچند فاگیهابودن واژهعینی
 های عینی د  اشعا  علوی بسیا  باال استب اندب ارافانی فاگیهای عینی برای بیان مفاهیم انتزاعی بهری بردیفاگی



 2011، بهار 12اول، پیاپی  ۀشمارششم، سال 

 

 

 

 

 
  

06 

 

 

اشعا   این گونههای چاین ماین د یان خو شیدن نانن خرمان نصلستانن خیبرن انگشترن ذفالفقا  به ارافانی د  فاگی
 شودب دیدی می

 بردتا به شام ف چای ف نصلستان تنها می های مرتیییشه زخمشعرهایم  ا هم
 ( 792: 0900 )زیادین

 های زخمن چای ف نصلستان عینی استب فاگی
 مای خجض گشته ز  خسا  تو چای شد محرم اسرا  تو

 ( 981: 0908) تماندفستن 
 باز هم آی کشید باز د  چای گریست

 ( 090: 0902)ابراهیمین 
 ای دلتن گنجینه  از علی دمساز علی آین ای چاین ای تو

 ( 000: 0900ن )موسوی گرما فدی
 نهم اندفهگنان بر سر چایسر می  فم گای به گایتنها سرچای می

 ( 179: 0900ن )موسوی گرما فدی
 نواز این قعر گ اا  ا به آهی نیستن گاهیتر کم دلم از چای

 ( 009: 0900ن )موسوی گرما فدی
که یک مفهوم انتزاعی ف تسی هست با کلمای چای  تنهایی ف غربت تیری علی د  این گونه از اشعا 

 عینی هست نشان دادی شدی استب  زف مای که کلم
 /شی  زبیاز د  کوچی /د  دل شی  برداشیت /هایی نیرمف قیدم /د  دل کیسیه گذاشیت /باز هم خرما ف نان

 نان ف خرما بصشیدب  /کودکان  ا یک یک /ها بر د  زدتلقه
 ( 90: 0920)ابراهیمین 

 های عینی هستندب های خرمان نانن کیسهن قدمن کوچه ف تلقه فاگیفاگی
 بردها  ا د  دل ما میشام بردهایی  ا که خرما میشناسم شانهمی

 ( 792: 0900 )زیادین
 شییینیدهیییر کیییه شییی  آفای پیییایا می

 

 شییینیدهایا میبیییوی نیییان از دسیییت
 

 داشیتخوان اتسان بهر عیام ف خیاص 
 

 یک طبق نانن صد طبق اخالص داشت
 

 ( 000: 0922 )مجاهدین
 کرد اهدا برگدا از جود انگشتر علی است آن شهنشای خوش اندیشی که د  فقت نماز

 ( 22: 0901) سول زادین 
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 های عینی که مفهوم ذهنی سصافی ف بصشندگی تییری علییهای نانن خرمان کوچهن انگشتر فاگیفاگی
 دهندب  ا نشان می

 جان به قربان ید خیبرگشایت یا علی ااتح خیبر تویی ای شیر مرد کا زا 
 ( 01: 0901) سول زادین 

 های شگرای ز ذفالفقا  علیتماسه  آ دهنوز خاطر خیبر به یاد می
 ( 009)همانن 

 صات  ذفالفقا  است  اف تید  کرا  است
 ( 20: 0920 )یا ین

 پشت امت محکم از شمشیر اف  گیر افه دست خیبر آن یدالل  
 ( 02: 0900)سبزفا ین 

 ب هستند مفهوم ذهنی شجاعت تیری علی ۀهای عینی ذفالفقا ن تید ن خیبر تداعی کنندفاگی

 دار. واژگان نشان3-2-2

معیانی عیمنی ف مفیاهیم ا زشیی نییز  ۀدا  عالفی بر داللت بر یک مفهیوم خیاصن د بردا نیدهای نشانفاگی
 ( 700: 0901)اتوتین  بهستند که نگرش ف طرز تلقی نویسندی ف گویندی  ا د  خود دا ند

هیا د  شیود کیه ایین فاگیدا ن سیب  میهیای نشیانهای مثبیت ف منفیی د  فاگیفجود معانی عمنی ف تیداعی
بینااردی د   ۀ  ابطزدا ین بیان کننداین  ف نشان بردا ندۀ دیدگای ف نگرش مشصص ف تلقی ایدئولوگیک باشند؛ از

تواند معیا   فشنی برای می دا ننشان ف نشانکندب میزان استفادی از لغای بیکالم است ف سطوح سبکی  ا بیان می
شناسایی سبکن انعکای اردیتن دیدگای  فایی )کانون بندگی ف  فایت داستانی( ف تعیین میزان دخالت نویسیندی 

 ( 700)همانن طرای فی باشدب متن یا بی د  یک
دا  هسیتند کیه هایی نشانف انگشتر فاگی های چاین ذفالفقا ن تید ن نانن خرمان ش ن شمشیرن خیبرتمام فاگی

 کنندب اشا ی می هایی از زندگی تیری علیها ف گوشهبه داستان
هایی از آن ذکیر هیای دینیی د  اشیعا  علیوی ایرافان اسیت کیه نمونیه: کا برد فاگیهای دینی. واژه3-2-2-1

 خواهد شدب 
 مقییییود ف میییراد اهیییض  ازسیییت علیییی

 

 تفسییییر بهشیییت دلنوازسیییت علیییی
 

 تبیییین زکییاین مفسییر تییجن  فح جهییاد
 

 تیثییییت  فزی ف نمیییاز اسیییت علیییی
 

 ( 18: 0901) سول زادین 
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 ای قرآن ناطق کر شدندبا تو  فای بر آنان که خیری سر شدند
 ( 70: 0900)عزیزین 

 د  فقت عرفج مرکبا بود نماز ایمان ف امان ف مذهبا بود نماز
 ( 00: 0909)امین پو ن 

کبر از تو که د  خون شناف یهالل    شودبعد از تو  فدن  اهی د یا نمی ا
 ( 00: 0907)جلودا یانن 

د  شعر علیوی بیه ارافانیی فجیود « ن ایمانن دعان بهشتنمازن  فزین مسجدن تجن زکاین قرآن»های دینی فاگی
 ب ی استدا د ف ایای شعر  ا مذهبی نمود

 نحوی  ۀ. الی3-3

ها د  مند استب ساخت اندیشهن با نحو پیوند آشکا ی دا دب کیفیت چیدمان کلمهنحو منظمن مولود ذهن نظام
؛ بنیابراینن کیفییای  فتیی ف هسیتند نیوع اندیشیه ۀهان کیفیای فجه ف زمانن همگی بیان کننیدجملهن طول جمله

 (702: 0901)اتوتین  بکندخودنمایی می تربیاذهنیای پنهان گویندی د  عناصر نحوین 

 ها . ساختمان جمله3-3-1

کم بر شیعر دا د؛ بیه ایین  باید توجه داشت که کوتاهی ف بلندی جمالی د  کالم شاعران بستگی به ایای تا
آید ف بر عکس ارافانی جمیالی بلنیدن سیبکی آ ام  ا دادن شتاب د  شعر جمالی کوتای میمعنی که برای نشان 

شعرن اشعا ی با جمالی کوتای فجود دا د فلی ارافانی اشعا  با جمالی طیوالنی  ززندب هر چند د  این گون قم می
  ها فجود دا دبای است که انسجام معنایی د  د فن جملهف به گونه تربیاف پیوسته 

 نشان قد ی تق است ف اقتدا  علی عدالتی که اقط پنج سال بر پا بود
 ( 009: 0901) سول زادین 

 آمد به فجودن  فشنی بصا فجود د  کعبه علی به لط  تق دیدی گشود
 ( 07 نهمان)

 شودست که معنا نمیا ایخو شیدن نقطه شودای فا نمیبعد از تو هیچ پنجری
 ( 00: 0907)جلودا یانن 

 مدح باید از شه دینن تید  صفد  کنی خواهی ف گفتا  د ستتدیث  است میگر 
 ( 009: 0900)همایین 

 گای آ زف کرد خت  ا قبله  الک خون تو  ا آب فعو کرد
 ( 007: 0900ن )موسوی گرما فدی
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های جملیههای ترکیبیی اسیت کیه د  آن توان آن  ا سبک فابسته دانست که از نوع سبکمی از نظر نوع سبکی
ها بیر ای است که یکی از جملیهها به گونهآن زندب  ابطهست هم زدف جزئی مرک  شرطی ف بندهای پایه ف پیرفن فابست

ندن به این صو ی کیه سییا   ف به شما  می های فابسته به همهان تامض اندیشهدیگری تکیه دا دب د  این سبک جمله
 (  722: 0901)اتوتین  بدهددف جمله ی فابسته پایه ف پیرف قرا  می ها  ا د  ساختا های مرک  ازنحوین اندیشه

 د  اشعا  زیر نمونه هایی از این سبک فابسته فجود دا دب 
 د  ذف  جییان تییالفی فتییی خییدا دهیید

 

 شییییوایی خطابیییه ف شیییهد پییییام تیییو
 

 دفن کییالم خییالق ف اییو  کییالم مصلییو 
 

 البالغیییه آن ملکیییوتی کیییالم تیییونهج
 

 ( 002ن 000: 0900 ) یاعی یزدین
 مای ف مبهوتند از تال علی عرش ف ارش ف کرسی ف لوح ف قلم

 ( 0: 0920)اتمدین 
 قلییم بییه دسییت گراتنیید کاتبییان بهشییت

 

 که عشق  ا بنگا نید از زبیان بهشیت
 

 هییای صییبو قلییم بییه دسییت گراتنیید چای
 

 که سر به مهر نباشند خاندان بهشیت
 

 ( 18: 0907)جلودا یانن 
خوانیم از د موا د اشا ی شدی میرع دفم فابسته ف پیرف میرع افل استب زمانی که یک قسمت از شعر  ا می

 لحاظ اندیشه منتظر قسمت بعدی آن هستیم که کامض کنندی باشدب 

 . وجهیت در فعل جمله3-3-2

(ب فجهییتن 701: 0901شود )اتوتین می فی مشصص« فجه کالم»یک موعوع د   ۀهای گویندی د با  تلقی
عناصر دستو ی نشان دادی  است که به طو  عمنی به فسیلزعبا ی از میزان قاطعیت گویندی د  بیان یک گزا ی 

پایبندی اف به فاقعیت ییک گیزا ی ییا بیاف  پیذیرین  زشود ف بیان کنندی منظو  یا قید کلی یک گویندی یا د جمی
معنایی که نظر ف دیدگای گویندی  ا د  جمله نسبت  –حویای است ناجبا  ف اشتیا  نسبت به آن استب فجه مقوله

کی از نشان می نکندبه موعوع سصنی که بیان می دهدب فجه د  ساختمان بنید از آن جهیت اهمییت دا د کیه تیا
 ( Simpson, 1993: 39) باست «گویندجهت گیری خاص نویسندی نسبت به آن چه می»

هایی از آن است که بر اخبا ن صو ی یا جنبه»دا دب فجه اعضن  فجهیت به طرز با زی د  اعض جمله نیز نمود
کیداتتمالن امرن آ زفن تمنین   ( 900: 0907)ارشید ف دن « کندن امید ف برخی امو  دیگر داللت میتث

گیاهین بیاف  ف شیناخت گوینیدی از گانبه نظر پیفهند   ن فجه اعض د  این نوع اشعا  فجه معراتی است که به آ
 صد  یک گزا ی دا دب  ۀاست ف داللت بر اطمینان یا عدم اطمینان گویندی د با   موعوع مرتبط
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مسلم استن یقین دا من بایدن به طو  مسیتدلن »باشند: این قرا  میااعال ف قیدهای ناظر بر اطمینان قطعی از 
  ب«ن مطلقا  ن قطعا  ن مسلما  یقینا  

 امیرالمؤمنین تید  کنیقیه باید از  تا به کی ااسانه از دا ا ف اسکند  کنی
 ( 009: 0900)همایین 

 زیرا که چیدی چنین بزمی برای علی بر آسمان به یقین نازدن ز اصر زمین
 ( 000ن 008: 0900)تالتن 

 شودباید تو  ا شنیدن د یغا نمی باید سکوی کرد ف غم چای  ا شنید
 ( 00: 0907)جلودا یانن 

 کندب گوید داللت میمیچه آن یقین بر اطمینان نویسندی نسبت بهد  موا د اشا ی شدی فجود قیدهای باید ف 
د جه دفستی یا نفیری فی نسیبت  ۀشو ن هیجان ف اتساسای گویندی ف نشان دهند ۀفجه عاطفی د  بردا ند

به موعوع استب بیان اتساساتی ماننید انیدفین شیادین د دن لیذی ف سیتایا ف آایرینن نفیری ف کینیهن شیگفتین 
 (ب 700: 0901گیرد )اتوتین می ی ف مقوالتی از قبیض شرطن تعج ن نفرین با این فجه صو یتسری یا ااسو 

 کااتد ز پردی برفن امش  لقای علی شو  ف نشاط د فن زاندازی گشته ازفن
 ( 000ن 008: 0900)تالتن 

 کندبلبض از هجران تو گض می کندیا علی عشق از تو غلغض می
 ( 7: 0900)عزیزین 

 های علی  ا ااش کن از ش  اریاد نهن پرخاش کنناله ف 
 ( 002: 0922 )مجاهدین

 مای ف مبهوتند از تال علی عرش ف ارش ف کرسی ف لوح ف قلم
 ( 0: 0920)اتمدین 

 اال علی زآارین بر قرع زندی شد هستی به اقبال علی
 ( 00 همانن)

 بود غر  شو  ف شو  ف التهاب سر نهادی بوتراب اند  تراب
 ( 20: 0900 )سبزفا ین

 خفته د  خاطر غمی چون کوی داشت کواه آن ش  تسرتی انبوی داشت
 ( 00 همانن)

فجه عاطفی با عبا ای شو ن نشاطن عشق ف هجرانن ناله ف اریادن  ند  تمام ابیای که د  سطرهای باالیی آمدی
 شو ن آارینن تسری ف غم نشان دادی شدی استب 
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 صدای دستوری و سبک. 3-3-3

مییان  زیابدب صیدای دسیتو ی عبیا ی از  ابطیسبک ف اندیشه د  صدای دستو ی بازتاب می زبصشی از  ابط
 (ب 701: 0901( )اتوتین ببب )ااعضن مفعول فاست  خداد یا تالت اعض با دیگر شرکت کنندگان د  ارآیند اعلی 

انجام یک عمض توسط عنیر اصلی جمله )نهاد( اسیتب فقتیی نهیاد  ۀثر( بیان کنندؤ صدای اعال یا )م صدای فعال:
شیود کیه عملیی از ثر دا دب این صدا از آن  ف اعیال نامییدی میمض اعض باشدن جمله صدای اعال ف مؤ جملهن کنشگر یا عا

   کندبشود ف د  کالم بسط پیدا میجا ی می نترین بصا جمله استجان  کنشگر )ااعض( که پویاترین یا اعال
 نو  آن نفیس کیه تاخیت علیی ۀسوا  با  

 

 اییراز قیییر ملییک آشیییانه سییاخت علییی
 

 سحرگهی که به محراب عشق بیرد نمیاز
 

 تمام هستی خود  ا به دفست باخت علی
 

 ( 18: 0901) سول زادین 
 شد محول بر تو ز امر کبریایت یا علی اختیا  جنت ف دفزخ به  فز فاپسین

 ( 01همانن )
 بر هر مسلمان  هنما اند   ی ارقان علی ادان هر لحظه بودی هر کجادین خدا  ا جان 

 ( 00ن 09: 0920)طهو ین 
 امییییید تشیییینگان اشییییک علییییی بییییود
 علییییی زیبییییاتر از لبصنیییید خو شییییید

 

 خییدا هییم صییحبت اشییک علییی بییود
 د خشیییییدنگییییین نییییو  بییییود ف می

 

 کاشیییییت بیییییذ  مهربیییییانیعلیییییی می
 

 هییییییییییای آسییییییییییمانید فن قل 
 

 ( 70: 0920این )تمزی
 صدای سبک اعال شودب  گشتهاست جا ی شدی که باعث  د  تمامی موا د باالن عمض از جان  ااعض که علی

 بالغی  ۀالی. 3-4

شناسیی دا دب شیگردهای بالغیی ف صیناعای بیدیعی  ا مطالعای سطح بالغیی زبیانن سیهم زییادی د  سبک
نامندب این تمهیداین هم د  آارینا متن خال  کا  آمد هستند ف هم به ارآیند خیوانا نیز می« تمیدای سبکی»

های بیر مییزان کیابرد آ اییه توانید بیا تکییهشناسیی می سانند د  همین الیه است که سبکف تحلیض متن یا ی می
کیا برد تشیبیه د  ییک میتنن سیبک تشیبیهی  ا شیکض مثال  ای پیدا کند؛ بالغین سرشت صو ی ف محتوایی فییی

 ( 90-97: 0929؛ شمیسان 980: 0901زند )اتوتین دهد ف بسامد باالی استعا ین سبک استعا ی  ا  قم میمی

 تشبیه . 3-4-1

ب شیاعر بیه میدد تشیبیهای بیدیعن پیونید ی استگراته شد بسامد باالیی به کا  د  اشعا  علوی عنیر تشبیه با
 چنیینهمف « ماین چشمهن د ییان کیوین شییر ف گیض»به  کندب تشبیه تیری علیعاطفی با مصاط  برقرا  می
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ین بسیامد  ا د  تیر بیاب تشبیهای صریح ف بلیی  ی استبرای ااعال ف صفای ایشان نیز تشبیهاتی به کا  بردی شد
 این گونه از اشعا  دا دب 

گیییر کیییوهی بلنییید ایسیییتادی کیییوهی  ا
 گیییییییر اقییییییییانوین اقییییییییانوی آ ام
 شیییی  تییییا یخ  ا مییییر  شییییبین شیییی 
 تییییو نییییو ی دیگییییران شییییام سیییییاهند

 

 سیییتوهیسیییراارازین شیییکوهین بی
 نیییه آغیییاز تیییو پییییدا ف نیییه سیییرانجام
 به جز تق تق نیدا ی هییچ بیر لی 
 تیییو ارییییادی ف دیگرهیییا چیییه آهنییید

 

 ( 0: 0927ن )موسوی گرما فدی
 تیربیاف د  ی به کوین به اقیانوین به مر  ش ن به نو  ف به اریاد تشیبیه شید د  این ابیای تیری علی

 ب است گشتهموا د فجه شبه ذکر 
 برخاسییییت مثییییض کییییوی ز جییییا مییییوال
 چیییون عطیییر آسیییمانی گیییض پی یییید

 

ک ف خییدا مییوال  پییض بسییت بییین خییا
 های  هییییا مییییوالد  زلیییی  کوچییییه

 

 ( 079: 0908ن )موسوی گرما فدی
 ب ی استبه کوی ف به عطر تشبیه شد د  این ابیای تیری علی

 تا تماشا کند تق تو  ا آمدی خو شید خلقتی تو سر سرمدی
 ( 17: 0920زادین ) سول

  .ی استبه خو شید ف به سر آارینا تشبیه شد د  این ابیای تیری علی
 نام بلندی آشنای دل ماای  تو شیر تقین دست تقین مرد تق

 ( 010: 0900)سبزفا ین 
 به شیرتقن دست تق ف مرد تق تشبیه شدی استب  امامد  این بیت 

ک ک ف خاشییا  بیابییان بییود ف خییا  ف خییا
 علیییی جیییا ی تیییرین  فد خیییدا شییید
 علییییی زیبییییاتر از لبصنیییید خو شییییید

 

ک  علییی جوشییید مثییض چشییمه از خییا
 همییه جییا بییا محمیید هییم صییدا شیید

 د خشیییییدمینگییییین نییییو  بییییود ف 
 

 ( 70: 0920این )تمزی
  .به چشمه ف به  فد ف به لبصند خو شید تشبیه شدی است د  این ابیای تیری علی

 الیییک امشییی  مگیییر میییاهی دگیییر زاد
 شهنشییییییاهین بز گییییییین نامییییییدا ی
 اییییری بییییر مییییا د  نیکییییو سرشییییتا

 

 ز میییای خیییویان میییاهی خیییوبتر زاد
 کیه شیاهان بیر  هیا سیایند سییرن زاد

 شییییر نیییر زادین غیییزال میییادی گیییوی
 

 ( 02: 0900)بهبهانین 
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 شودهمه زیبا نمی مثض تو ماین این خواستم مای خطابت کنم فلیمی
 ( 00ن 0907)جلودا یانن 

 به مای تشبیه شدی که تشبیه بلی  استب  د  ابیای باالیی تیری علی
 خدا داند که د یا یک نم افست علی گضن فین جهان چون شبنم افست

 ( 009: 0900ن )موسوی گرما فدی
که تشبیه بلی  است ف تمام دنیا  ا چون شبنم بر  فی گض فجود ایشان ی به گض تشبیه شد امامد  این بیت 

 داندب ف د یاها  ا نمی د  مقابض د یای عظمت اف می
غم چاین کوی غیهن خوان اتسیانن چیای غربیتن شیرغییبانن آاتیاب معرایتن شیای »تشبیهای ارافانی مانند 

 ب ی استبه ارافانی د  این گونه اشعا  استفادی شد« یت ف د یای هستیاقلیم فال 
 باشد که به صو ی تشبیه تمثیلی به کا  بردی شدی استب می بعیی تشبیهای به صو ی جمله

 هیییا سیییر نزنیییدخو شیییید ز پشیییت کوی
 سنگی سیت اتیادی د  مییان گیض ف الی

 

ک کیوی تیید  نزنید  تا بوسیه بیه خیا
 پییر نزنیید آن دل کییه بییه یییاد عشییق اف

 

 ( 18: 0901زادین ) سول

 . تشخیص3-4-2

بیه نهاییت »داننید: ها قرا  گراته استن ناشیی از سیه عامیض میزیبایی تیویرهایی که تشصیص د  کانون آن 
 سیدن پیوند این همانی میان دف چییز مسیتقض ف جیدا از هیم؛ جرییان نیوعی ترکیت ف زنیدگی د  میتن تییویر؛ 

دیدن  اتا ی به خیوص از موجودی که د  عالم فاقع صدف  چنان اعلی از اف قابض  انگیزش اعجاب ف شگفتین با
 ( 00: 0900)مظفرین « تیو  نیست

های شعر علوی کیا برد ایرافان تشیصیص اشعا  عنیر تشصیص فجود دا دب یکی دیگر از فییگی تربیاد  
 آف یمب از آن  ا میهایی دا د ف نمونه نقشی مهمباشد که د  ایجاد تیافیر شعری پویا می

 عشق ما  ا باز هم شرمندی کرد یا علی گفتیم ف د یا خندی کرد
کرامین   ( 90: 0901)ا

 چون مای که تا  فی نبی دید شکاات پیشانی اف به مرگ خندیدن شکاات
 ( 00: 0909)امین پو ن 

 اندبا جماعت قید د یا کردی اند فدهای الل ل  فا کردی
کرامین   ( 98: 0901)ا
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ک بیی قیرا  بیود /کهکشان د ن  داشت /باد ایستادی بود /داشتمی کوی آهسته گام بر سین  چکیه  /خیا
 چکه  یصتب 

 ( 700: 0908)هراتین 
 عشق ما  ا باز هم شرمندی کرد آسمان یک با  دیگر خندی کرد

کرامین   ( 98: 0901)ا
 ماندی از تسری دهان چای باز بس که دا د از علی د  سینه  از

 ( 002: 0922 )مجاهدین
آسمانن تیرف زدن  فدهیا ف  ۀن خندپیشانی ۀد یان خند ۀد  تمامی موا د که د  سطرهای باالیی آمدی استن خند

  که باعث به فجود آف دن تیافیری زیبا شدی استب فد به شما  میتشصیص  موا دی از هاجز آن گام برداشتن کوی ف

 . استعاره 3-4-3

شییما ندب اردیییت هنییری مؤلیی  می ۀاسییتعا ی  ا  کیین اساسییی خالقیییت ف نمییود فیییی د  مطالعییای ادبییین 
بنیدی ییک سیبک  دی زدانند ف گای آن  ا به منزلهای مجازی میترین صو یشناسان نیز استعا ی  ا از مهمسبک

کنندب با دقت د  نوع شگردهای استعا ی یک مؤل ن مییزان دخالیت خییال فی د  توصیی  موعیوع ف نیوع می
 ( 900: 0901توان نشان دادب )اتوتین یرف د  آن  ا میت

هایی مانند کوین د یان خو شیدن شیرن آاتابن مای د  اشعا  علوی استعا ی بسامد باالیی دا دب د  این اشعا  فاگی
 بی استبه کا  بردی شد استعا ی از تیری علیها جز این ف

 
  ایییییت پشیییییت نصلسیییییتانکیییییوی می

 کیییییوی بیییییا آاتیییییاب نییییییم شیییییبا
 

 شییییدبییییا دلییییی داغییییدا  گییییم می
ک  ا چراغییییان کییییرد زسییییین  خییییا

 

 ( 12: 0901)بیابانکین 
 استب  ف آاتاب استعا ی از تیری زهرا د  این ابیای کوی استعا ی از تیری علی

 سرف چنین خوش خرام  چنین خوش کالممای این
 ( 20: 0920 )یا ین

 مردی علم زد زاراز قل تو آن کوهی که د  تواان اندفی
 ( 17: 0907)تسینین 

 د  سپهر معدلتن مهر جهان گستر علی است ستا آاتاب معراتن مای بلند اختر علی
 ( 22: 0901) سول زادین 

 استب  های از تیری علیباز هم ماین سرفن آاتاب معرات ف مهر جهان گستر همه استعا ی د  ابیای باال
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 زای کیه د  همیبه گونه ی استشدی ف د  باف  جمعی قرا  دادی شده از طبیعت گرات تربیاها د  شعر علوی استعا ی
 شوندب شناسند ف به خاطر استوا ی زیاد کوی نامیدی میشیر  ا به عنوان لق  ایشان می  ان به خاطر شجاعت فاگۀدف 

 . ایدئولوژی3-5

گیای د  هان ا زشایدئولوگی نظامی از باف ها ف عقایدن نگرش گای یا ناخودآ ها ف اتساسای است که به طو  خودآ
شودب ساختا ها ف  خدادهای کالمی اساسا  ماهیتی ایدئولوگیک دا ندب ایدئولوگی د  سطوح نوشتا  ف گفتا  نمودا  می

یابدب هیر کیدام از سیطوح زبیان دا ای بیا  بالغی( نمود میهای آفایین فاگگانین نحوی ف مصتل  سبک ف کالم )نظام
 اشیعا  علیوییابنیدب د  بر سیی سیبکی ایدئولوگیک متفیافی هسیتند کیه بیه صیو ی صیریح ف عیمنی بازتیاب می

عالفی بر ایجیاد موسییقین  علی ۀایدئولوگی د  سطوح مصتل  آن فجود دا دب د  سطح آفایی تکرا  ترفف ف فاگ 
کیدباعث  دا  کیه از هیای نشیاندهیدب فجیود فاگیی ف اتسای عمیق شاعر  ا نسبت به تیری نشان میکالم شد تث

های عمنی متعدد دا نیدن باعیث شیدی ایین شیعر د  سیطح فاگگیانی دا ای لحاظ تا یصی ف ارهنگی مفاهیم ف داللت
یدئولوگیکی این سیطح نحوی ا زش ا زایدئولوگی شفاف ف صریح باشدب فجود ااعالی با فجه معراتی ف شناختی د  الی

هییا ف از زیباییچیه آن دهید شیاعر بییهیعنیی فجیه معراتییی ف عیاطفی نشییان می ندهید اییین فییگیی زبییانی ا نشیان می
 ف زدب باف  عمیق دا د ف با تمام فجود به ایشان عشق میهستن  امامهایی که د  فجود نیکویی

های مصتل  ف فجود دا د که د  دف ی هاجز آن بالغی تشبیهای ف استعا اتی مانند د یان کوی ف شیر ف زد  الی
گون تکرا  شد ب بنابراین با توجه به ه استگرفهی ف باف های جمعی قرا  گرات زتااظ ف د ی د  میان شاعران گونا

هان های زبانی شعر  سوخ کردی ف اندیشهیهموا د بیان شدی شعر علوی دا ای ایدئولوگی صریح است که د  تمام ال 
اتساسای ف ایایض ف شصییت ایشان مو د قبول ف باف  عمیق شیعیان ف دفستدا ان ایشان د  تمیام طیول تیا یخ 

  فدببه شما  می
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 نتیجه گیری

های بیدا  تا یخ است که مصاط  آن تمام بشریت ف فجدان آید به شما  میبه طو  کلی شعر علوین شعری 
سیلوک ف زنیدگی د سیت  ا ییاد بگیرنیدب بنیابراین  ۀشیوند ف شییو ف شصییت یک انسان کامض آشینا ه که با اندیش

های زبییانی ب د  بر سییی الیییهی اسییتکییه زبییان د  خییدمت معنییا بیه کییا  گراتییه شیید باشییدمیشیعری محتوامحییو  
 کنیمب می ها اشا یدا د که به آنهایی فجود برجستگی

شود که این اشعا ن موزفن ف دا ای  دی  ف قاایه استب فجیود آهنی  ف آفایی مشصص می زد  تحلیض الی -0
 ی بیاالد  ایین اشیعا  بسیامد علی شودب تکرا  فاگۀد  مصاطبان می تربیاموسیقی باعث زیبایی ف اثرگذا ی 

کییدندب ایها برای قاایه ف آهن  کالم خود از آن استفادی نموداندف   همز شاعران ف د  تربیادا د ف  ف تکیرا   تث
کیدآفایی بر محو یت ف ا زش فجود ایشان  زد  الی ارافان نام علی  کند؛می تث

شیود کیه د  ایین اشیعا  از فاگگیان عینیی فاگگانی اشعا  علوی این نکته به  فشنی دیدی می زد  تحلیض الی -7
جیز  ب کا برد فاگگان عینی ف برگراته از طبیعیت ماننید د ییان کیوی فی استم انتزاعی استفادی شدبرای بیان مفاهی

شیودب از د ییا بیرای نشیان برای تحقق اندیشه ف ایجاد تیویری شفاف ف زیبا ف ملموی بسییا  مشیاهدی میها این
 ها ف تیافیر استب ای از این فاگیدادن فسعت ف کوی برای نشان دادن عظمت نمونه

ارهنگیی از که دا ای بیا  ا زشیی ف ها جز آن دا  مانند چاین خیبرن انگشترن نان ف خرما ففجود فاگگان نشان
ای از دا ن گوشیهنشیان ۀبسیا  به کا  بیردی شیدی اسیت کیه هیر فاگ  باشدمی زندگی ف شصییت تیری علی

 ا زی دا د؛د  این اشعا  فاگگان دینی نیز نمود ب چنینهمکندب شصییت ف سیری ف  فش ایشان  ا بیان می
شیودب مند ف صحیح به کا  بردی میقاعدیکند ف نحوین جمالی از لحاظ زبانین تغییر چندانی نمی زد  الی -9

دا  نیسیت ف معنیا بیه هیا نشیاندهد کیه چیینا فاگیبا یک اعض نشان می تربیاساخت جمالی سادی ف  فان ف 
بالغین عنیر تشبیهن استعا ی ف تشصیص فجود دا د که از میان این  زب د  تحلیض الیی استصو ی شفاف بیان شد

 علوی  ا نوعی سبک تشبیهی نامید؛ توان اشعا می د ف تتیدا   ی باالموا د تشبیه بسامد
کیهن این دیگیر زدا دب نکتی تربیا یفاگگانی نمود زایدئولوگی د  این شعر صریح ف شفاف است که د  الی -0

د  استفادی از زبانی تازی بیرای بییان ایین نیوع شیعر نمودنید فلیی تکیرا  د  سیطح  تالشهر چند شاعران معاصر 
گون هان تیافیر ف محتوا د  آن زیاد به چشم میفاگی خو دب شاعران ف پیفهشگران باید تالش نمایند با ابعیاد گونیا

ایجاد تیافیری تازی به آشنا شوند ف سعی نمایند با نوآف ی د  زبان ف  تربیاهای شصییتی ف علمی ایشان فییگی
 های هنری شعر علوی بیاازایند ف از تکرا  ف کهنگی آن جلوگیری نمایندب جذابیت
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 و ماخذ منابع

 ن چا  دفمن همدان: انتشا ای امیر کبیرب عشق شیعه(ن 0920اتمدین اتمد عا ) ب0
هیای آسیتان قیدی ن مشیهد: بنییاد پییف هامناقب علوی در شعر فارسی(ن 0900اتمدی بیرجندین اتمد ) ب7

  عویب 
فاتید چیا  افلن تهیران: های انقالبن ها فدف بیتین گزیدۀ  باعیدر کوچه آفتاب(ن 0909امین پو ن قییر ) ب9

 ب هنری سازمان تبلیغای اسالمی انتشا ای توزۀ
 ن چا  افلن تهران: زفا ب سبک شناسی(ن 0900بها  محمدتقی ) ب0
کرم پا ساپو ن زهرا؛  ب1 تیر شیناخته شیدی د  نیوع ادبیی شیعر های کمبازشیناخت تحلیلیی گونیه» ن(0901کرمیی )ا

 ب20-11ن صص 9ن سال افلن شما ۀ فصلنامه مطالعات نظریه و انواع ادبین «علوی
 ن چا  دفمن تهران: نشر دل آ امب نی زار گواه است(ن 0907جلودا یانن سا ا ) ب0
 ن چا  دفمن تهران: نشر ااقب بال های بایگانی(ن 0907تسینین سیدتسن ) ب2
 ن چا  دفمن قم: انتشا ای  فا  اندیشهب سروش والیت(ن 0920 سول زادین جعفر ) ب0
ن داتر سومن تهران: سیازمان چیا  ف انتشیا ای فزا ی ارهنی  ف در حوالی آفتاب(ن 0900ه )زیادین عزیزالل   ب0

 ا شاد اسالمیب 
ن تهران: انتشیا ای وندای و استاد صادق آئینهه خامنهلل  سرود سپیده با مقدمه آیة ا(ن 0900سبزفا ین تمید ) ب08

 کیهانب 
 ن چا  دفمن تهران: اردفیب کلیات سبک شناسی(ن 0927شمیسان سیرفی ) ب00
کم بیر » (ن0900) معیومیمهران امیری؛  صالحین پیمان؛ پریسا ب07 کا کرد الیه فاگگانی د  بیان اییدئولوگی تیا

ن صص 07ن سال دفازدهمن دف ی جدیدن شما ۀ فصلنامه علمی لسان مبینن «ه الوایض االتسائیمدایح علوی عبدالل  
 ب10-20

 ن چا  افلن قم: آشیانه مهرب در نظم و نثر فارسی سیمای امام علی(ن 0901طه نیان تسین ) ب09
 ا ب ن چا  افلن قم: انتشا ای الطیتوالی علی در مدح و مرثیه امیرالمومنین(ن 0901عاطفین تسین ) ب00
 ن تهران: انتشا ای برگب شرجی آواز(ن 0900عزیزین اتمد ) ب01
 ب تهران: جامیب سبک شناسی شعر فارسی از رودکی تا شاملو(ب 0922غالمرعایین محمد ) ب00
 ن تهران: سصنب هاها و رویکردها و روشسبک شناسی، نظریه(ن 0901اتوتین محمود ) ب02
 ن چا  افلن تهران: دا الیادقینب یک صحرا جنون(ن 0922مجاهدین محمد علی ) ب00
 ن تهران: نسیم انقالبب های شعرای آیینیآینه گردانی، دین سروده(ن 0901) شاعران مجموعه ب00
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 ن ا فمیه: دانشگای ا فمیهب خیل خیال(ن 0900مظفرین علیرعا ) ب78
 ن چا  چها من تهران: سو ی مهرب گوشواره عرش(ب 0900موسوی گرما فدین سید علی ) ب70
 ن چا  سومن تهران: قدیانیب صدای سبز(ن 0900موسوی گرما فدین علی ) ب77
 ن چا  دفمن تهران: نشر ااقب های آسمانپنجره(ن 0920نیک طل ن بابک ) ب79
 (ن مبانی سبک شناسین ترجمه محمد غفا یب چا  دفمن تهران: نیب 0909ف دانکن پیترب ) ب70
 ن تهران: داتر شعر جوانب مجموعه کامل اشعار سلمان هراتی(ب 0908هراتین سلمان ) ب71
دیوان سننا، مجموعنه اشنعار جنلل الندین همنائی بنه اهتمنام ماهندخت بنانو (ن 0922همائین جالل الدین ) ب70

 ن تهران: شرکت نشر هماب همائی
نهج البالغه  779تحلیض ف بر سی خطبه » ن(0902اطهری نیا )مریم  ؛کمالجو یوسفی آملین تسین؛ میطفی ب72

 صیص ن00ن سال سیومن شیما ۀ افلن شیما ۀ نشریه مطالعات ادبی متون اسلمین «ایاز منظرسبک شناسی الیه
 ب10-20
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