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شعر علوی یکی از شاخههای شعر آیینی است که به توصیی

شصیییت ف اییایض تییری علیی

ف اظهیا

ا ادی شاعران نسبت به ایشان میپردازد ف به لحاظ الگوسازی از یک انسان کامض اهمییت زییادی دا دب بر سیی

الیههای سبکی این گونه شعر ما ا به د ک ف تفسیری بهتر از آن می ساندب کیا برد فاگگیان دینیی ف تیازین عینیی

بودن فاگگانن ساخت سادۀ جمالی د اغلی میوا د از فییگیهیای برجسیتز زبیانی ایین اشیعا اسیتب آهنی

ف

تناس موسیقیایی فاگیها ف نشاندا بودن آنها ف همچنین ساختا تعابیر ف پویا بودن از دیگر فییگیهای این نوع
شعر به شما میآیدب بنابراین برای تبیین گسترۀ سبکن مشصیههای زبانی همرای با فییگیهای بالغی ف قلمیرف

اندیشههای شاعران به طو موازی د خدمت اهداف کلی شیعر بر سیی میگیرددب ایین مقالیه بیه شییوۀ توصییفین
تحلیلی الیههای سبکی اشعا علوی بعد از انقالب اسالمی ا بر سی مینمایید ف تکامیض اشیعا ا د چهیا الییز
آفایین فاگگانین نحوی ف بالغی نشان میدهدب بیر اسیای یااتیههای ایین پییفها ایین اشیعا د تیوزۀ فاگگیان ف

تیافیر دا ای برجستگی استب
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مقدمه

علی

د بر سی آثا شعرا ازسدیهای گذشتهن این نکته به فشنی مشصص میشود که اکثر آنان نسبت به تییری
عرض ا ادی کردی ف شصییت ایشان مو د توجه شاعران قرا گراته استب شاعران کالسیک ف معاصر

زیادی به توصی

ف ستایا ایشان پرداختندب اردفسین عطا ن موالنا ف بسیا ی از شاعران نابترین اشعا خود ا

د با ۀ ایشان سرفدیاندب تجلی امام علی

ایران محدفد نمیشودب

د شعر اا سی قدمتی طوالنی دا د ف به تا کمیت تا کمیان شییعه د

شعر علوی به خاطر پیشینز بلندمدی ف شرح ف بیانهیای طیوالنی از تیوادا تیا یصی بیاتیر د قال هیای

سنتی ف کالسیکن مانند قییدین مثنوی سرفدی شدی استن هر چند که د دف ان معاصر اشیعا بسییا خیوبی د

قال های نیمایی از آن فجود دا دب

د سالهای پس از انقالب اسالمین شاعران زیادی به سرفدن اشعا د مو د معیومین

شعر علوی هم یک نمونه از آنها استب با توجه به شصییت فاال ف اثرگذا تیری علی

فی آف دند که

به عنوان نمونیهای

از یک انسان کامضن لزفم توجه ف شناخت شعر ا بیاتر میکنیدب تحلییض ف تفسییر ایین نیوع شیعر بیا اسیتفادی از
فیکرد سبکشناسی میتواند برجستگیهای زبانی د الیههای سیبکی شیعر ا نشیان دهید ف مییزان تیثثیر ایین

عوامض ا بر چگونگی ا ایز محتوای شعر مشصص نماید ف اهی برای شناخت ف پیشرات آن اراهم نمایدب
 -1ادبیات نظری پژوهش
 .1-1پیشینۀ پژوهش

د خیوص سبکشناسی پیفهاهای ارافانی انجام شدی استب باز شدن ااقی جدید د توزۀ زبان شناسیین

نقد ادبی ف سبکشناسی این موقعیت ا به فجود آف دی تا آثا ن از دیدگایهای نوین مو د بر سی ف تجزییه فتحلییض
قرا گیردب سرفدیهای آیینی از جمله اشعا علوی دا ای بستری مناس ف غنی برای ایین نیوع تحقیقیای اسیتب

تا کنون د با ۀ سبک شناسی ف شعر علوی با فیکیرد سبکشناسیی الییهای پیفهشیی مسیتقض ف د خیو توجیه
صو ی نگراته استن اما میتوان از منابعی یاد کرد که محتوای آنها تا تدفدی با این مقوله پیونید دا دب از جملیه

پیفهاهای انجام شدی میتوان به این موا د اشا ی نمود:
الف -مقاالت:

 -0پیمان صالحین پریسا امیری ف مهران معیومین 0900ن «کا کرد الیه فاگگانی د بیان ایدئولوگی تا کم بر

مدایح علوی عبدالله الوایض اتسائی»ن نشریه لسان مبینن 0900ن شما ۀ 07ن علمیی -پیفهشیین صیص 08تیا 20ب

نویسندگان د این مقاله تالش کردیاند تا با دف فیکرد تحلیض زبانی ی محتوایی ف آما ی به بر سی الیز فاگگیانی ف

تحلیض ایدئولوگی تا کم بر مدایح علوی عبدالله الوایض اتسائین شاعر عربستانی بپردازندب
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 -7تسین یوسفی آملین میطفی کمالجو ف مریم اطهرین «تحلیض ف بر سی خطبز  779نهج البالغه از منظیر

سبکشناسی الیهای»ن ایلنامز مطالعای ادبی متون اسالمی پیفهشگای علوم ف ارهن

اسیالمین خیرداد 0902ن

شما ۀ 0ن صص  10تا 20ب این پیفها به شیوۀ توصیفی ی تحلیلی به بر سی چها الییز (آفاییین بالغیین نحیوی ف
فاگگانی) د خطبز  779نهج البالغه میپردازدب برآینید ایین پییفها نشیان میدهید موسییقی ف آهنی

تکرا آفاها ف سجع موجود د خطبز مذکو د الیز آفایی بر زیبایی محتوایی متن اازفدی استب

ناشیی از

 -9اکرم اکرمی ف زهرا پا ساپو ن «بازشناخت تحلیلی گونههای کمتر شیناخته شیدی د نیوع ادبیی شیعر علیوی»ن

ایلنامه مطالعای نظریه ف انیواع ادبیین دانشیگای ادبییای ف علیوم انسیانی دانشیگای تکییم سیبزفا ین 0901ن اییض

تابستانن شما ۀ 9ن صص  11تا 20ن که د آن انواع ادبی ا د شعر علوی شناسایی ف معرای نمودند که تقسیم بنیدی
آنها بر اسای محتوا ف د فن مایه بودی که غالبا اسامی اشعا یا مجموعز شعری مبتنی بر آن بعدها به شکض یک نوع
ادبی د ادبیای دینی مطرح شدی استب بعیی از این گونههان مانند غدیریه سیرایی ف اتوینامیه پییا از ایین معرایی

شدیاند ف تعدادین مثض ترجمهسرایین فالیتنامهن خیبرنامه د این مقاله برای نصستین با معرای ف مطرح میشوندب
ب -کتب:

محمود اتوتی فد معجنیین «سیبک شناسیی نظرییههان فیکردهیا ف فشهیا»ن 0901ن چیا سیومن تهیرانن

انتشا ی سصن که فش مند ج د آن به عنوان مرجع د این پیفها استفادی میشودب این کتاب غنیترین منبع
اا سی د این زمینه استب این اثر د دف بصا کلی سبک شناسی نظری ف عملی اراهم آمدی ف مؤل

د بصیا

دفم که به لحاظ کمین سهم قابض توجهی از این کتاب ا به خود اختیاص دادی استن به سبکشناسیی عملیی د

قال سبکشناسی الیهای ف نحوی بر سی اثر ادبی با این فیکرد میپردازدب

بیاتر پیفهاهیا د ایین موعیوع جنبیه معناگرایانیه ف محتیوا محیو داشیته اسیت ف ییا پیفهشیگران تیوزۀ

سبکشناسی بیاتر به بر سی الیههای سبکی قسمتهایی از نهج البالغه پرداختهاند ف پیفها سیبک شناسیی

د زمینز اشعا علوی پس از انقالب افلین با د این مقاله انجام خواهد شدب
 .2-1پرسش های پژوهش

 -0د سبک شناسی شعر علوی انقالب اسالمی چه الیه ها ف سطوتی بر سی میگردد؟

 -7بر سی الیه های سبکی چه نقشی د شناخت محتوای این شعر ف انتقال آن به مصاطبان برعهدی دا د؟
 .3-1فرضیههای پژوهش

 -0سبک شناسی الیه ای به عنوان یکی از فش های نوین سبک شناسی به شما می فدب

 -7این فش با ا ایه الگوی زبان شناختی به تجزیه ف تحلیض فییگی های سبکی متن د اشعا علوی انقیالب

اسالمی ف چگونگی شکض گیری مفاهیم د آن میپردازدب
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 .4-1اهمیت و ضرورت پژوهش

بر سی الیههای زبانین دانشی است که از جامعترین شیویها د بر سی متون بهری میگیرد؛ به این معنیی کیه

از کوچک ترین سازیهای زبانن یعنی آفاها آغاز میکنید ف تیا فاگگیان ف انیواع ف کیفییت کیا برد آنهیان تعیابیر ف

ترکیباین نحو ف ساختا جملههان بالغت ف کا برد اندیشه ف ایدئولوگی هنرمند به تجزیه ف تحلیض میپیردازد ف د
نهایت از مجموع کلیت ساختا ی اثر به اهداف هنری سصنو پی میبردب د ن

د ساختا زبانی شیعر علیوی ف

چگونگی پیوند زبان با موعوع دینی ف آیینی از مهمترین چیالا هیا د ایین مقالیه اسیتب اهمییت ایین موعیوع

پیفهشی تاعر از آن جهت است که ادبیای آیینین ادبیاتی معنا گرا بیه شیما میآیید ف بیه فییگیهیای لفظیی ف

ساختا ی آن کمتر توجیه شیدی اسیتن امیا بیا د نی

د ایین آثیا میتیوان فییگیهیا ف برجسیتگیهای لفظیی ف

ساختا ی گونا گون د آن ا مشصص نمود ف نوآف یهای شاعران ف تیراای آنها ا د الیههای آفایین فاگگیانی
ف تیویری مو د تجزیه ف تحلیض قرا دادب بی تردید بر سی ایین اشیعا بیه صیو ی سبکشناسیی مید ن مییتوانید

موج شناخت ف تفسیر بهتر این اشعا شود ف اهمیت ف ا زش هنری ف زیباشناختی ف اکری آن شناخته گرددب
 .5-1روش پژوهش

شناخت الیههای سبکی شعر علوی فیکردی نو د شناخت این شیعرمی باشید کیه کمتیر میو د توجیه قیرا

گراته استب این مقاله با فش توصییفی -تحلیلیی ف مطالعیای اسینادی کتابصانیهای مشیصص خواهید کیرد کیدام
فییگیهای زبانی نقشی مهمتر د اهم ف تفسیر متن دا ند ف چه مشترکای ف چه تحوالتی اکری د طول زمان ف
د بین شعرای مصتل

از این منظر فجود دا د که منجر به تحوالی زبانی شدی استب

 .2سبک شناسی

سبک 1د معنای عام ف د متدافلترین ف ایجترین مفهومن عبا ی از «شیوۀ خاص انجام ییک کیا » اسیتب

اصطالح «سیبک» کیه د زبانشناسیی ف د ادبییای بیر شییوۀ اتا هیای زبیانی اایراد اطیال میشیودن از دیر بیاز
دگرگونی معنایی قابض توجهی داشته استب سصن گفتنن یک اتا زبانی است که بنا بر موقعیت اجتماعین سن ف

جنسیت اارادن به گونههای مصتل

انجام میپذیردب د تعری

زبان شناسان سبک عبا ی از «شیوۀ کا برد زبیان

د یک باات معینن به فسیلز شصص معینن برای هدای مشصص» استب ()Leech, 1981: 10ب

انسانها از یک سو د زندگی با اندیشههان تفکرای ف تجربیاتی متفافی ف گونا گون مواجه هستند ف از سیوی

دیگر نحوۀ نگرش آنها نسبت به موا د یاد شدین باهم تفافی دا دب این تفافی نگرش ف زافیز دیدن د شیاعران ف
نویسندگان باعث به فجود آمدن آثا گونا گون ف سبکهایی مصتل

شدی استن به عبا ی دیگر «سبکشناسیین

دانا شناسایی شیوۀ کا برد زبان د سصن یک اردن یک گرفی یا د یک متن یا گرفهی از متنها است که بنییاد
1. Style
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کا این دانا بر تمایزن گونا گونی ف گزینا زبانی د الییز زبیان (آفاییین فاگگیانین نحیوین معنیایی ف کیا بردی)

استوا است» (اتوتین )07 :0901

آن چه علم سبکشناسی ا از بسیا ی از فیکردهای نقد ادبیی متمیایز میکنیدن تکییز آن بیر امیو عینیی ف

فاقعی موجود د متن است هم چنین انگیزیهیای فش شیناختی ف نظیری کیامال عینییت گیرای ایین دانیا کیه

مشصص میکند د یک متن کدام فییگیهای زبانین کلیدهای ایگشای اهیمن تفسییر ف ا زییابی هسیتند ف کیدام
عناصر د تحلیض سبک ف محتوای اثر ا زش چندانی ندا ندب (همانن )09
برای تعری

دانا سبکشناسی معیا هایین از جمله نگای خاصن عدفل از هنجا ن تکرا ف تیدافم د سیصن

متناس با موقعیت ف جز آنها با تث کید بر جایگای فییۀ زبان د مطالعای سبکی ادبییاین تیایز اهمییت اسیتب
(شمیسان )0927 :02ب یکی از مهمترین معیا ها د تعیین سبک یک نوشته ا توجه به گزینا شاعر ف نویسیندی

د زبان میدانندب ( )Simpson, 2004: 22د تحلیض سبک شناسانز متنن اسای کیا ا سیاختا هایی تشیکیض

میدهند که برجسته تر از دیگر عناصیر ف سیاختا ها هسیتندب ایین عناصیرن اغلی شیامض آفاهیان فاگی گزینیهیان
ساختا جملههان تکرا برخی عناصر زبان ف انحراف از قاعدیهای زبان معیا استب (ف دانکن )70 :0909

 .1-2سبکشناسی الیهای یا مدرن

سبک شناسی الیهای یکی از فشهای نوین سبک شناسی است که با ا ایز الگوی زبان شناختی به تجزیه ف

تحلیض فییگیهای سبکی متن ف چگونگی شکضگیری مفاهیم میپردازدب

د سبک شناسی الیهای مبانی سبک ساز د پنج الیز زبان «آفایین فاگگانین نحیوین بالغیی ف اییدئولوگیک»

(دف مو د اخیربه جای معنی شناسی کا برد شناسی) بر سی میشودب

مزیت فش الیهای د آن است که با بهریگیری از فشهای متنوع سهم هر الییه ا د برجستهسیازی میتنن

جداگانه مشیصص میکنید ف مشصییههای فیییۀ سیبک ف نقیا ف ا زش آنهیا ا د هیر الییه جداگانیه فشین

میسازدب کش

ف تفسیر پیوند مشصیههای صو ی متن ا با محتیوای آن آسیانتر ف تیثثیر زیبیا شناسیی ف نقیا

ایدئولوگی عناصر مرتبط با هر الیه ا تبیین میکند ف از آشفتگی تحلیض ف تداخض دادیهیا ف دییدگایها پیشیگیری

میکند ف د هر الیه امکان نگرگایهیا ف فشهیای مناسی

ا ایراهم میسیازد (اتیوتین  )792 :0901ف اثبیای

میکند که اثر هنری د کدام الیز زبانی ف بیانی برجستگی بیاتر دا د ف اثرگذا تر استب
 .3الیههای سبکی در شعر علوی انقالب اسالمی

د این بصا سبکشناسی شعر علیوی انقیالب اسیالمی د چهیا الییز آفاییین فاگگیانین نحیوی ف بالغیی ف

ایدئولوگی که د این سطوح تجلی مییابد با مراجعه به اشعا شاعران برگزیدین بر سی ف تبیین میگرددب
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 .1-3الیۀ آوایی

تحلیض آفایی سبک به الگوهای صوتی ف شیوۀ تلفظ د زبان گفتا ف نوشتا نظر دا د ف د پیی پاسیخ بیه ایین

پرسا است که کا برد خاص الگوهای آفایی ف فاجی تا چه اندازی میتواند گفتا یک شصص ا برجسته کنید ف

به آن شکلی خاص بدهد به گونهای که با شکضهای عادی سصن ف زبان معییا متفیافی باشیدب (اتیوتین :0901

 )709سبک شناسی آفایین ا زش ف کا برد آفاها ف تثثیرای زیبایی شناسییک ف نقیا آنهیا ا د سیبک سیصن

مطالعه میکندب بصا عمدۀ زیباییهای موسیقایی تاصض الیز آفایی سبک استب تغییرای آفاییی بیه برفنیز زبیان

متعلق هستند اما بر ساخت های معنایی نیز اثر میگذا ندب (همانن )700
 .1-1-3تکرار

یکی از محو های اصلی الیز آفایی شعرن تکرا استب مدا موسیقی شیعر بیر تنیوع ف تکیرا اسیتوا اسیت ف

برجستهترین فییگی آفایی تکرا فاگین جمله ف عبا ی میباشدب

د اشعا علوی که پیفهندگان مو د بر سی قرا دادیاندن تکرا از موا دی است که بسامد زیادی داشته استب
تکرا ترفف د بعیی از اشعا باعث زیبایین ایجاد فزن شعری ف همچنین نقشی مهیم د شیکض آارینیی ف

تیویرسازی دا دب

ای مردترین مردم ف مظلومترین مرد

اندیشز تو د گذ خا ک چه میکرد

( سولزادین )091 :0901

تکرا ترف «م» ف همچنین تکرا فاگۀ مردن باعث زیبایی ف موسیقی کالم شدین تداعی مردی ف مردانگی میکندب
د انتهای سپیدی به سوگ یای سپید

گریست چشمه هم از چشم اشکبا علی

(همانن )009

تکرا ترف «ی» د میرع افل عالفی بیر زیبیایین تییویری از سیپیدی میسیازد ف تکیرا تیرف «ش» د

میرع دفم باعث زیبایین ایجاد موسیقی ف باز هم تیویری از چشمه ف یزش آب ا ساخته استب
الک امش مگر ماهی دگر زاد

ز مای خویا ماهی خوبتر زاد

(بهبهانین )02 :0900

تکرا فاگۀ «مای» ف ترف «م» باعث برجستگی کالمن زیبایی ف موسیقی شدی است ف تیویری از مای میسازدب
آز دی ایییین زمزمییییه بودنییید ف نبودنیییید

آنان که فلیی نعمتشیان د د بیود د د

تقریر کمیاالی تیو د عهیدۀ میا نیسیت

تو سبزترین سبزی ف ما ز دترین ز د
( سول زادین )091 :0901

تکرا فاج «ز» ف «د» باعث برجستگی کالمن زیبایی موسیقی شدی ف تداعی ز دین د د ف نج میکندب
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تکرا فاگۀ علی

به عنوان قاایه ف د بین ابیای باعث به فجود آف دن آهن

فایجاد موسیقی اشعا شیدی

استب یکی دیگراز مهمترین ف برجستهترین کا کردهای تکرا د شیعر معاصیرن اسیتفادی از آن بیرای تث کیید بیر
فی فاگین اتساین موعوع ف یا مفهومی خاص استب د شعر علوی نیز از تکرا به منظو تث کید استفادی شیدی

است تا اتسای عمیق شاعر ف ا ادی اف ا نشان دهدب
نسیم میگذ د هر ش از دیا علی

شد سعادی یا م از لط

خدایت یا علی

شمیم عاطفه دا د به اعتبا علی

(همانن )090

تا که شد ف د زبان من ثنایت یا علی

(همانن )01

تا زندیام به جهان گویم ثنای علی

جانم ادای علین جانم ادای علی

جلوۀ معرات د تو پیدا علی

یا علی یا علی ف یا موال علی

سائض د گای توأم یا علی

محو خ مای توأم یا علی

زندی شد هستی به اقبال علی

آارین بر قرعز اال علی

تکرا فاگۀ علی

د این ابیای عالفی بر فجود آف دن دی

(تالتن )000-008 :0900
( سول زادین )17 :0920

( تماندفستن )981 :0908
(اتمدین )0 :0920

ف ایجاد موسیقین به نوعی تث کید بر اعتبیا ف

ا زش تیری د جهان هستی ف اظها عشق ف محبت بر فجود ایشان مینمایدب
 .2-3الیۀ واژگانی

بصا عمدیای از سرشیک ییک سیبک ادبیی ا نیوع گیزینا فاگیهیا میسیازدب فاگیهیا از نظیر فیزگیهیای

ساختمانین گونههای داللیت ف مصتییای معنیایی بسییا متنیوع هسیتندب (اتیوتین  )700 :0901هنگیام تحلییض

سبکشناختی فاگیها باید با ماهیت فاگیها ف نقشی که د آارینا متن ف محتیوا دا نید آشینا باشییمب داللتهیای
فاگیها متنوع هستند که شامض عینی ف ذهنین عام فخاصن صریح ف عمنی ف جز اینها میباشدب
د بر سی فاگیهای اشعا علوین موا د زیر مشاهدی میشودب

 .1-2-3عینی و ذهنی بودن واژگان

عینیبودن واژهها :هرچند فاگیهای ذهنی د شعرعلوی به ارافانی فجود دا د فلی د بیاتر موا د شاعران از

فاگیهای عینی برای بیان مفاهیم انتزاعی بهری بردیاندب ارافانی فاگیهای عینی د اشعا علوی بسیا باال استب
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فاگی های چاین ماین د یان خو شیدن نانن خرمان نصلستانن خیبرن انگشترن ذفالفقا به ارافانی د این گونه اشعا

دیدی میشودب

شعرهایم ا همیشه زخمهای مرتیی

تا به شام ف چای ف نصلستان تنها میبرد

(زیادین )792 :0900

فاگیهای زخمن چای ف نصلستان عینی استب

مای خجض گشته ز خسا تو

چای شد محرم اسرا تو

( تماندفستن )981 :0908

باز د چای گریست

باز هم آی کشید

آین ای چاین ای تو دمساز علی

ای دلتن گنجینه از علی

تنها سرچای می فم گای به گای

(ابراهیمین )090 :0902

(موسوی گرما فدین )000 :0900

سر مینهم اندفهگنان بر سر چای

(موسوی گرما فدین )179 :0900

دلم از چای کمتر نیستن گاهی
د این گونه از اشعا تنهایی ف غربت تیری علی

ف مای که کلمز عینی هست نشان دادی شدی استب

نواز این قعر گ اا ا به آهی

(موسوی گرما فدین )009 :0900

که یک مفهوم انتزاعی ف تسی هست با کلمای چای

باز هم خرما ف نان /د دل کیسیه گذاشیت /ف قیدمهایی نیرم /د دل شی برداشیت /بیاز د کوچیز شی /

تلقهها بر د زد /کودکان ا یک یک /نان ف خرما بصشیدب

فاگیهای خرمان نانن کیسهن قدمن کوچه ف تلقه فاگیهای عینی هستندب
میشناسم شانههایی ا که خرما میبرد

شامها ا د دل ما میبرد

(زیادین )792 :0900

هیییر کیییه شییی آفای پیییایا میشییینید

بیییوی نیییان از دسیییتهایا میشییینید

خوان اتسان بهر عیام ف خیاص داشیت

یک طبق نانن صد طبق اخالص داشت

آن شهنشای خوش اندیشی که د فقت نماز

06

(ابراهیمین )90 :0920

(مجاهدین )000 :0922

کرد اهدا برگدا از جود انگشتر علی است

( سول زادین )22 :0901
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فاگیهای نانن خرمان کوچهن انگشتر فاگیهای عینی که مفهوم ذهنی سصافی ف بصشندگی تییری علیی

ا نشان میدهندب

جان به قربان ید خیبرگشایت یا علی

ااتح خیبر تویی ای شیر مرد کا زا

( سول زادین )01 :0901

تماسههای شگرای ز ذفالفقا علی

هنوز خاطر خیبر به یاد میآ د

(همانن )009

اف تید کرا است

صات ذفالفقا است

آن یدالله دست خیبر گیر اف

پشت امت محکم از شمشیر اف

(یا ین )20 :0920

(سبزفا ین )02 :0900

فاگیهای عینی ذفالفقا ن تید ن خیبر تداعی کنندۀ مفهوم ذهنی شجاعت تیری علی

هستندب

 .2-2-3واژگان نشاندار

فاگیهای نشاندا عالفی بر داللت بر یک مفهیوم خیاصن د بردا نیدۀ معیانی عیمنی ف مفیاهیم ا زشیی نییز

هستند که نگرش ف طرز تلقی نویسندی ف گویندی ا د خود دا ندب (اتوتین )700 :0901

فجود معانی عمنی ف تیداعیهای مثبیت ف منفیی د فاگیهیای نشیاندا ن سیب میشیود کیه ایین فاگیهیا د

بردا ندۀ دیدگای ف نگرش مشصص ف تلقی ایدئولوگیک باشند؛ از این ف نشاندا ین بیان کنندۀ ابطز بینااردی د

کالم است ف سطوح سبکی ا بیان میکندب میزان استفادی از لغای بینشان ف نشاندا ن میتواند معیا فشنی برای
شناسایی سبکن انعکای اردیتن دیدگای فایی (کانون بندگی ف فایت داستانی) ف تعیین میزان دخالت نویسیندی

د یک متن یا بیطرای فی باشدب (همانن )700

تمام فاگیهای چاین ذفالفقا ن تید ن نانن خرمان ش ن شمشیرن خیبر ف انگشتر فاگیهایی نشاندا هسیتند کیه

به داستانها ف گوشههایی از زندگی تیری علی

اشا ی میکنندب

 .1-2-2-3واژههای دینی :کا برد فاگیهیای دینیی د اشیعا علیوی ایرافان اسیت کیه نمونیههایی از آن ذکیر

خواهد شدب

مقییییود ف میییراد اهیییض ازسیییت علیییی

تفسییییر بهشیییت دلنوازسیییت علیییی

تبیییین زکییاین مفسییر تییجن فح جهییاد

تیثییییت فزی ف نمیییاز اسیییت علیییی
( سول زادین )18 :0901
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فای بر آنان که خیری سر شدند

با تو ای قرآن ناطق کر شدند

ایمان ف امان ف مذهبا بود نماز

د فقت عرفج مرکبا بود نماز

اللهاکبر از تو که د خون شناف ی

بعد از تو فدن اهی د یا نمیشود

(عزیزین )70 :0900

(امین پو ن )00 :0909

(جلودا یانن )00 :0907

فاگیهای دینی «نمازن فزین مسجدن تجن زکاین قرآنن ایمانن دعان بهشت» د شعر علیوی بیه ارافانیی فجیود

دا د ف ایای شعر ا مذهبی نمودی استب
 .3-3الیۀ نحوی

نحو منظمن مولود ذهن نظاممند استب ساخت اندیشهن با نحو پیوند آشکا ی دا دب کیفیت چیدمان کلمهها د

جملهن طول جملههان کیفیای فجه ف زمانن همگی بیان کننیدۀ نیوع اندیشیه هسیتند؛ بنیابراینن کیفییای فتیی ف
ذهنیای پنهان گویندی د عناصر نحوین بیاتر خودنمایی میکندب (اتوتین )702 :0901

 .1-3-3ساختمان جملهها

باید توجه داشت که کوتاهی ف بلندی جمالی د کالم شاعران بستگی به ایای تا کم بر شیعر دا د؛ بیه ایین

معنی که برای نشان دادن شتاب د شعر جمالی کوتای میآید ف بر عکس ارافانی جمیالی بلنیدن سیبکی آ ام ا
قم میزندب هر چند د این گونز شعرن اشعا ی با جمالی کوتای فجود دا د فلی ارافانی اشعا با جمالی طیوالنی

ف پیوسته بیاتر ف به گونهای است که انسجام معنایی د د فن جملهها فجود دا دب
عدالتی که اقط پنج سال بر پا بود
د کعبه علی به لط

تق دیدی گشود

( سول زادین )009 :0901

آمد به فجودن فشنی بصا فجود

(همانن )07

بعد از تو هیچ پنجریای فا نمیشود

خو شیدن نقطهای است که معنا نمیشود

گر تدیث است میخواهی ف گفتا د ست

مدح باید از شه دینن تید صفد کنی

الک خون تو ا آب فعو کرد

00

نشان قد ی تق است ف اقتدا علی

(جلودا یانن )00 :0907
(همایین )009 :0900

خت ا قبلهگای آ زف کرد

(موسوی گرما فدین )007 :0900
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از نظر نوع سبکی میتوان آن ا سبک فابسته دانست که از نوع سبکهای ترکیبیی اسیت کیه د آن جملیههای

دف جزئی مرک شرطی ف بندهای پایه ف پیرفن فابستز هم هستندب ابطز آنها به گونهای است که یکی از جملیهها بیر
دیگری تکیه دا دب د این سبک جملههان تامض اندیشههای فابسته به هم به شما می فندن به این صو ی کیه سییا

نحوین اندیشهها ا د ساختا های مرک از دف جمله ی فابسته پایه ف پیرف قرا میدهدب (اتوتین )722 :0901
د اشعا زیر نمونه هایی از این سبک فابسته فجود دا دب
د ذف جییان تییالفی فتییی خییدا دهیید

دفن کییالم خییالق ف اییو کییالم مصلییو

شییییوایی خطابیییه ف شیییهد پییییام تیییو
نهجالبالغیییه آن ملکیییوتی کیییالم تیییو
( یاعی یزدین 000 :0900ن )002

مای ف مبهوتند از تال علی

عرش ف ارش ف کرسی ف لوح ف قلم

(اتمدین )0 :0920

قلییم بییه دسییت گراتنیید کاتبییان بهشییت

که عشق ا بنگا نید از زبیان بهشیت

قلییم بییه دسییت گراتنیید چایهییای صییبو

که سر به مهر نباشند خاندان بهشیت
(جلودا یانن )18 :0907

د موا د اشا ی شدی میرع دفم فابسته ف پیرف میرع افل استب زمانی که یک قسمت از شعر ا میخوانیم از

لحاظ اندیشه منتظر قسمت بعدی آن هستیم که کامض کنندی باشدب
 .2-3-3وجهیت در فعل جمله

تلقیهای گویندی د با ۀ یک موعوع د «فجه کالم» فی مشصص میشود (اتوتین )701 :0901ب فجهییتن

عبا ی از میزان قاطعیت گویندی د بیان یک گزا ی است که به طو عمنی به فسیلز عناصر دستو ی نشان دادی

میشود ف بیان کنندی منظو یا قید کلی یک گویندی یا د جز پایبندی اف به فاقعیت ییک گیزا ی ییا بیاف پیذیرین
اجبا ف اشتیا نسبت به آن استب فجه مقولهای است نحوی– معنایی که نظر ف دیدگای گویندی ا د جمله نسبت

به موعوع سصنی که بیان میکندن نشان میدهدب فجه د ساختمان بنید از آن جهیت اهمییت دا د کیه تیا کی از

«جهت گیری خاص نویسندی نسبت به آن چه میگویند» استب ()Simpson, 1993: 39

فجهیت به طرز با زی د اعض جمله نیز نمود دا دب فجه اعضن «صو ی یا جنبههایی از آن است که بر اخبا ن

اتتمالن امرن آ زفن تمنین تث کیدن امید ف برخی امو دیگر داللت میکند» (ارشید ف دن )900 :0907

به نظر پیفهندگان ن فجه اعض د این نوع اشعا فجه معراتی است که به آ گیاهین بیاف ف شیناخت گوینیدی از

موعوع مرتبط است ف داللت بر اطمینان یا عدم اطمینان گویندی د با ۀ صد یک گزا ی دا دب
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ااعال ف قیدهای ناظر بر اطمینان قطعی از این قرا میباشند« :مسلم استن یقین دا من بایدن به طو مسیتدلن

یقینان مسلمان قطعان مطلقا»ب

تا به کی ااسانه از دا ا ف اسکند کنی

قیه باید از امیرالمؤمنین تید کنی

بر آسمان به یقین نازدن ز اصر زمین

زیرا که چیدی چنین بزمی برای علی

باید سکوی کرد ف غم چای ا شنید

(همایین )009 :0900

(تالتن 008 :0900ن )000

باید تو ا شنیدن د یغا نمیشود

(جلودا یانن )00 :0907

د موا د اشا ی شدی فجود قیدهای باید ف یقین بر اطمینان نویسندی نسبت به آنچه میگوید داللت میکندب

فجه عاطفی د بردا ندۀ شو ن هیجان ف اتساسای گویندی ف نشان دهندۀ د جه دفستی یا نفیری فی نسیبت

به موعوع استب بیان اتساساتی ماننید انیدفین شیادین د دن لیذی ف سیتایا ف آایرینن نفیری ف کینیهن شیگفتین

تسری یا ااسوی ف مقوالتی از قبیض شرطن تعج ن نفرین با این فجه صو ی میگیرد (اتوتین )700 :0901ب
شو ف نشاط د فن زاندازی گشته ازفن

کااتد ز پردی برفن امش لقای علی

یا علی عشق از تو غلغض میکند

بلبض از هجران تو گض میکند

ناله ف اریاد نهن پرخاش کن

از ش های علی ا ااش کن

عرش ف ارش ف کرسی ف لوح ف قلم

مای ف مبهوتند از تال علی

زندی شد هستی به اقبال علی

(تالتن 008 :0900ن )000
(عزیزین )7 :0900

(مجاهدین )002 :0922
(اتمدین )0 :0920

آارین بر قرعز اال علی

(همانن )00

سر نهادی بوتراب اند تراب

بود غر شو ف شو ف التهاب

کواه آن ش تسرتی انبوی داشت

خفته د خاطر غمی چون کوی داشت

(سبزفا ین )20 :0900
(همانن )00

د تمام ابیای که د سطرهای باالیی آمدین فجه عاطفی با عبا ای شو ن نشاطن عشق ف هجرانن ناله ف اریادن

شو ن آارینن تسری ف غم نشان دادی شدی استب
05
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 .3-3-3صدای دستوری و سبک

بصشی از ابطز سبک ف اندیشه د صدای دستو ی بازتاب مییابدب صیدای دسیتو ی عبیا ی از ابطیز مییان

خداد یا تالت اعض با دیگر شرکت کنندگان د ارآیند اعلی است (ااعضن مفعول ف ببب) (اتوتین )701 :0901ب

صدای فعال :صدای اعال یا (مؤثر) بیان کنندۀ انجام یک عمض توسط عنیر اصلی جمله (نهاد) اسیتب فقتیی نهیاد

جملهن کنشگر یا عامض اعض باشدن جمله صدای اعال ف مؤثر دا دب این صدا از آن ف اعیال نامییدی میشیود کیه عملیی از
جان کنشگر (ااعض) که پویاترین یا اعالترین بصا جمله استن جا ی میشود ف د کالم بسط پیدا میکندب
سوا با ۀ نو آن نفیس کیه تاخیت علیی

اییراز قیییر ملییک آشیییانه سییاخت علییی

سحرگهی که به محراب عشق بیرد نمیاز

تمام هستی خود ا به دفست باخت علی
( سول زادین )18 :0901

اختیا جنت ف دفزخ به فز فاپسین

شد محول بر تو ز امر کبریایت یا علی

دین خدا ا جان ادان هر لحظه بودی هر کجا

بر هر مسلمان هنما اند ی ارقان علی

(همانن )01

(طهو ین 09 :0920ن )00

امییییید تشیییینگان اشییییک علییییی بییییود

خییدا هییم صییحبت اشییک علییی بییود

علیییییی میکاشیییییت بیییییذ مهربیییییانی

د فن قل هییییییییییای آسییییییییییمانی

علییییی زیبییییاتر از لبصنیییید خو شییییید

د تمامی موا د باالن عمض از جان ااعض که علی

نگییییین نییییو بییییود ف مید خشییییید
(تمزیاین )70 :0920

است جا ی شدی که باعث گشته صدای سبک اعال شودب

 .4-3الیۀ بالغی

مطالعای سطح بالغیی زبیانن سیهم زییادی د سبکشناسیی دا دب شیگردهای بالغیی ف صیناعای بیدیعی ا

«تمیدای سبکی» نیز مینامندب این تمهیداین هم د آارینا متن خال کا آمد هستند ف هم به ارآیند خیوانا
ف تحلیض متن یا ی می سانند د همین الیه است که سبکشناسیی میتوانید بیا تکییه بیر مییزان کیابرد آ اییههای

بالغین سرشت صو ی ف محتوایی فیییای پیدا کند؛ مثال کیا برد تشیبیه د ییک میتنن سیبک تشیبیهی ا شیکض

میدهد ف بسامد باالی استعا ین سبک استعا ی ا قم میزند (اتوتین 980 :0901؛ شمیسان )90-97 :0929
 .1-4-3تشبیه

د اشعا علوی عنیر تشبیه با بسامد باالیی به کا گراته شدی استب شیاعر بیه میدد تشیبیهای بیدیعن پیونید

عاطفی با مصاط برقرا میکندب تشبیه تیری علی

به «ماین چشمهن د ییان کیوین شییر ف گیض» ف همچنیین
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برای ااعال ف صفای ایشان نیز تشبیهاتی به کا بردی شدی استب تشبیهای صریح ف بلیی بیاتیر ین بسیامد ا د

این گونه از اشعا دا دب

اگیییر کیییوهی بلنییید ایسیییتادی کیییوهی

سیییراارازین شیییکوهین بیسیییتوهی

شیییی تییییا یخ ا مییییر شییییبین شیییی

به جز تق تق نیدا ی هییچ بیر لی

گیییییییر اقییییییییانوین اقییییییییانوی آ ام

تییییو نییییو ی دیگییییران شییییام سیییییاهند
د این ابیای تیری علی

موا د فجه شبه ذکر گشته استب

نیییه آغیییاز تیییو پییییدا ف نیییه سیییرانجام

تیییو ارییییادی ف دیگرهیییا چیییه آهنییید
(موسوی گرما فدین )0 :0927

به کوین به اقیانوین به مر ش ن به نو ف به اریاد تشیبیه شیدی ف د بیاتیر

برخاسییییت مثییییض کییییوی ز جییییا مییییوال
چیییون عطیییر آسیییمانی گیییض پی یییید

پییض بسییت بییین خییا ک ف خییدا مییوال

د زلیییی

کوچییییههای هییییا مییییوال
(موسوی گرما فدین )079 :0908

د این ابیای تیری علی

به کوی ف به عطر تشبیه شدی استب

د این ابیای تیری علی

به خو شید ف به سر آارینا تشبیه شدی است .

خو شید خلقتی تو سر سرمدی

تو شیر تقین دست تقین مرد تق

د این بیت امام

تا تماشا کند تق تو ا آمدی

( سولزادین )17 :0920

ای نام بلندی آشنای دل ما

به شیرتقن دست تق ف مرد تق تشبیه شدی استب

(سبزفا ین )010 :0900

بیابییان بییود ف خییا ف خییا ک ف خاشییا ک

علییی جوشییید مثییض چشییمه از خییا ک

علییییی زیبییییاتر از لبصنیییید خو شییییید

نگییییین نییییو بییییود ف مید خشییییید

علیییی جیییا ی تیییرین فد خیییدا شییید

د این ابیای تیری علی

همییه جییا بییا محمیید هییم صییدا شیید
(تمزیاین )70 :0920

به چشمه ف به فد ف به لبصند خو شید تشبیه شدی است .

الیییک امشییی مگیییر میییاهی دگیییر زاد

ز میییای خیییویان میییاهی خیییوبتر زاد

اییییری بییییر مییییا د نیکییییو سرشییییتا

غیییزال میییادی گیییویین شییییر نیییر زاد

شهنشییییییاهین بز گییییییین نامییییییدا ی

کیه شیاهان بیر هیا سیایند سییرن زاد
(بهبهانین )02 :0900
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میخواستم مای خطابت کنم فلی
د ابیای باالیی تیری علی

(جلودا یانن 0907ن )00

به مای تشبیه شدی که تشبیه بلی استب

علی گضن فین جهان چون شبنم افست

د این بیت امام

مثض تو ماین این همه زیبا نمیشود

خدا داند که د یا یک نم افست

(موسوی گرما فدین )009 :0900

به گض تشبیه شدی که تشبیه بلی است ف تمام دنیا ا چون شبنم بر فی گض فجود ایشان

ف د یاها ا نمی د مقابض د یای عظمت اف میداندب

تشبیهای ارافانی مانند «غم چاین کوی غیهن خوان اتسیانن چیای غربیتن شیرغییبانن آاتیاب معرایتن شیای

اقلیم فالیت ف د یای هستی» به ارافانی د این گونه اشعا استفادی شدی استب

بعیی تشبیهای به صو ی جمله میباشد که به صو ی تشبیه تمثیلی به کا بردی شدی استب
خو شیییید ز پشیییت کویهیییا سیییر نزنییید
سنگی سیت اتیادی د مییان گیض ف الی

تا بوسیه بیه خیا ک کیوی تیید نزنید

آن دل کییه بییه یییاد عشییق اف پییر نزنیید
( سولزادین )18 :0901

 .2-4-3تشخیص

زیبایی تیویرهایی که تشصیص د کانون آنها قرا گراته استن ناشیی از سیه عامیض میداننید« :بیه نهاییت

سیدن پیوند این همانی میان دف چییز مسیتقض ف جیدا از هیم؛ جرییان نیوعی ترکیت ف زنیدگی د میتن تییویر؛

انگیزش اعجاب ف شگفتین با دیدن اتا ی به خیوص از موجودی که د عالم فاقع صدف چنان اعلی از اف قابض

تیو نیست» (مظفرین )00 :0900

د بیاتر اشعا عنیر تشصیص فجود دا دب یکی دیگر از فییگیهای شعر علوی کیا برد ایرافان تشیصیص

میباشد که د ایجاد تیافیر شعری پویا نقشی مهم دا د ف نمونههایی از آن ا میآف یمب
یا علی گفتیم ف د یا خندی کرد

عشق ما ا باز هم شرمندی کرد

پیشانی اف به مرگ خندیدن شکاات

چون مای که تا فی نبی دید شکاات

فدهای الل ل فا کردیاند

با جماعت قید د یا کردیاند

(اکرامین )90 :0901

(امین پو ن )00 :0909
(اکرامین )98 :0901
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کوی آهسته گام بر میداشت /باد ایستادی بود /کهکشان د ن

چکه یصتب

داشت /خیا ک بیی قیرا بیود /سین

چکیه

(هراتین )700 :0908

آسمان یک با دیگر خندی کرد

عشق ما ا باز هم شرمندی کرد

بس که دا د از علی د سینه از

ماندی از تسری دهان چای باز

(اکرامین )98 :0901

(مجاهدین )002 :0922

د تمامی موا د که د سطرهای باالیی آمدی استن خندۀ د یان خندۀ پیشانین خندۀ آسمانن تیرف زدن فدهیا ف

گام برداشتن کوی ف جز آنها موا دی از تشصیص به شما می فد که باعث به فجود آف دن تیافیری زیبا شدی استب
 .3-4-3استعاره

میشییما ندب

د مطالعییای ادبییین اسییتعا ی ا کیین اساسییی خالقیییت ف نمییود فییییۀ اردیییت هنییری مؤل ی

سبکشناسان نیز استعا ی ا از مهمترین صو یهای مجازی میدانند ف گای آن ا به منزلز ییک سیبک دیبنیدی

می کنندب با دقت د نوع شگردهای استعا ی یک مؤل ن مییزان دخالیت خییال فی د توصیی
تیرف د آن ا میتوان نشان دادب (اتوتین )900 :0901

موعیوع ف نیوع

د اشعا علوی استعا ی بسامد باالیی دا دب د این اشعا فاگیهایی مانند کوین د یان خو شیدن شیرن آاتابن مای

ف جز اینها استعا ی از تیری علی

به کا بردی شدی استب

کیییییوی می ایییییت پشیییییت نصلسیییییتان
کیییییوی بیییییا آاتیییییاب نییییییم شیییییبا

د این ابیای کوی استعا ی از تیری علی
مای اینچنین خوش کالم

تو آن کوهی که د تواان اندفی
آاتاب معراتن مای بلند اختر علی است

بییییا دلییییی داغییییدا گییییم میشیییید
سییییینز خییییا ک ا چراغییییان کییییرد

ف آاتاب استعا ی از تیری زهرا

(بیابانکین )12 :0901

استب

سرف چنین خوش خرام

(یا ین )20 :0920

اراز قلز مردی علم زد

(تسینین )17 :0907

د سپهر معدلتن مهر جهان گستر علی است

( سول زادین )22 :0901

د ابیای باال باز هم ماین سرفن آاتاب معرات ف مهر جهان گستر همه استعا یهای از تیری علی
56
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استعا یها د شعر علوی بیاتر از طبیعت گراته شدی ف د باف جمعی قرا دادی شدی است به گونهای کیه د همیز

دف ان به خاطر شجاعت فاگۀ شیر ا به عنوان لق ایشان میشناسند ف به خاطر استوا ی زیاد کوی نامیدی میشوندب
 .5-3ایدئولوژی

ایدئولوگی نظامی از باف ها ف عقایدن نگرشهان ا زشها ف اتساسای است که به طو خودآ گای یا ناخودآ گیای د

نوشتا ف گفتا نمودا میشودب ساختا ها ف خدادهای کالمی اساسا ماهیتی ایدئولوگیک دا ندب ایدئولوگی د سطوح
مصتل

سبک ف کالم (نظامهای آفایین فاگگانین نحوی ف بالغی) نمود مییابدب هیر کیدام از سیطوح زبیان دا ای بیا

ایدئولوگیک متفیافی هسیتند کیه بیه صیو ی صیریح ف عیمنی بازتیاب مییابنیدب د بر سیی سیبکی اشیعا علیوی
ایدئولوگی د سطوح مصتل

آن فجود دا دب د سطح آفایی تکرا ترفف ف فاگۀ علی

عالفی بر ایجیاد موسییقین

باعث تث کید کالم شدی ف اتسای عمیق شاعر ا نسبت به تیری نشان میدهیدب فجیود فاگیهیای نشیاندا کیه از
لحاظ تا یصی ف ارهنگی مفاهیم ف داللتهای عمنی متعدد دا نیدن باعیث شیدی ایین شیعر د سیطح فاگگیانی دا ای

ایدئولوگی شفاف ف صریح باشدب فجود ااعالی با فجه معراتی ف شناختی د الیز نحوی ا زش ایدئولوگیکی این سیطح
ا نشیان میدهید اییین فییگیی زبییانین یعنیی فجیه معراتییی ف عیاطفی نشییان میدهید شیاعر بییه آنچیه از زیباییهییا ف

نیکوییهایی که د فجود امام

هستن باف عمیق دا د ف با تمام فجود به ایشان عشق میف زدب

د الیز بالغی تشبیهای ف استعا اتی مانند د یان کوی ف شیر ف جز آنها فجود دا د که د دف یهای مصتل

ف

د میان شاعران گونا گون تکرا شدی ف د تااظز گرفهی ف باف های جمعی قرا گراته استب بنابراین با توجه به
موا د بیان شدی شعر علوی دا ای ایدئولوگی صریح است که د تمام الیههای زبانی شعر سوخ کردی ف اندیشههان
اتساسای ف ایایض ف شصییت ایشان مو د قبول ف باف عمیق شیعیان ف دفستدا ان ایشان د تمیام طیول تیا یخ

به شما می فدب
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نتیجه گیری

به طو کلی شعر علوین شعری به شما میآید که مصاط آن تمام بشریت ف فجدانهای بیدا تا یخ است

که با اندیشه ف شصییت یک انسان کامض آشینا شیوند ف شییوۀ سیلوک ف زنیدگی د سیت ا ییاد بگیرنیدب بنیابراین
شیعری محتوامحییو میباشیید کییه زبییان د خییدمت معنییا بیه کییا گراتییه شییدی اسییتب د بر سییی الیییههای زبییانی

برجستگیهایی فجود دا د که به آنها اشا ی میکنیمب

 -0د تحلیض الیز آفایی مشصص میشود که این اشعا ن موزفن ف دا ای دی

ف قاایه استب فجیود آهنی

موسیقی باعث زیبایی ف اثرگذا ی بیاتر د مصاطبان میشودب تکرا فاگۀ علی

دا د ف بیاتر شاعران ف د همز دف انها برای قاایه ف آهن
ارافان نام علی

ف

د ایین اشیعا بسیامدی بیاال

کالم خود از آن استفادی نمودیاندب تث کیید ف تکیرا

د الیز آفایی بر محو یت ف ا زش فجود ایشان تث کید میکند؛

 -7د تحلیض الیز فاگگانی اشعا علوی این نکته به فشنی دیدی میشیود کیه د ایین اشیعا از فاگگیان عینیی

برای بیان مفاهیم انتزاعی استفادی شدی استب کا برد فاگگان عینی ف برگراته از طبیعیت ماننید د ییان کیوی ف جیز

اینها برای تحقق اندیشه ف ایجاد تیویری شفاف ف زیبا ف ملموی بسییا مشیاهدی میشیودب از د ییا بیرای نشیان
دادن فسعت ف کوی برای نشان دادن عظمت نمونهای از این فاگیها ف تیافیر استب

فجود فاگگان نشاندا مانند چاین خیبرن انگشترن نان ف خرما ف جز آنها که دا ای بیا ا زشیی ف ارهنگیی از

زندگی ف شصییت تیری علی

میباشد بسیا به کا بیردی شیدی اسیت کیه هیر فاگۀ نشیاندا ن گوشیهای از

شصییت ف سیری ف فش ایشان ا بیان میکندب همچنین د این اشعا فاگگان دینی نیز نمود با زی دا د؛

 -9د الیز نحوین جمالی از لحاظ زبانین تغییر چندانی نمیکند ف قاعدیمند ف صحیح به کا بردی میشیودب

ساخت جمالی سادی ف فان ف بیاتر با یک اعض نشان میدهد کیه چیینا فاگیهیا نشیاندا نیسیت ف معنیا بیه

صو ی شفاف بیان شدی استب د تحلیض الیز بالغین عنیر تشبیهن استعا ی ف تشصیص فجود دا د که از میان این
موا د تشبیه بسامدی باال دا د ف تتی میتوان اشعا علوی ا نوعی سبک تشبیهی نامید؛

 -0ایدئولوگی د این شعر صریح ف شفاف است که د الیز فاگگانی نمودی بیاتر دا دب نکتیز دیگیر اینکیهن

هر چند شاعران معاصر تالش د استفادی از زبانی تازی بیرای بییان ایین نیوع شیعر نمودنید فلیی تکیرا د سیطح
فاگیهان تیافیر ف محتوا د آن زیاد به چشم میخو دب شاعران ف پیفهشگران باید تالش نمایند با ابعیاد گونیا گون
فییگیهای شصییتی ف علمی ایشان بیاتر آشنا شوند ف سعی نمایند با نوآف ی د زبان ف ایجاد تیافیری تازی به

جذابیتهای هنری شعر علوی بیاازایند ف از تکرا ف کهنگی آن جلوگیری نمایندب
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