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اعر برای شنویسندگان و شاعران، متوجه میشویم كه هر نویسنده و با مطالعه و بررسی آثار 
بی به بیان اندیشه، احساسات و عواطف خود، از روش خاصی استفاده میکند كه در اصطالح اد
ز تمام آن روش، سبک یک شاعر یا نویسنده گویند. سبک یک شاعر یا نویسنده، برگرفته است ا

د. سبک آنچه در جامعۀ آن شاعر یا نویسنده رخ میده مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و هر
ر دورۀ معاصر، دآثار بزرگان ادب فارسی، از دیرباز تا دورۀ معاصر، مورد بررسی قرار گرفته است. 

ران و با توجه به اوضاع نامساعد جامعه و تغییرات و تحوّالت سیاسی و اجتماعی، سبک شاع
از  ، شکل گرفت. محمّدعلی اسالمی ندوشن، یکینویسندگان، به شیوۀ جدیدی در آثار آنان

شاعران معاصری است كه با شیوۀ نوینی به سرودن شعر پرداخت. این مقاله به بررسی 
عار او شاعر و نویسندۀ معاصر میپردازد و مجموعه اش شناسی در شعر محمّدعلی اسالمی، سبک

زبانی، ادبی  اند، در سه سطحه شدهرا كه محتوا و مضمونی نو دارند، امّا به شیوۀ كالسیک، سرود
نری، شناسی اشعار اسالمی نه تنها زیباییهای هو فکری تحلیل میکند. تحلیل و بررسی سبک

ریخ و ادب زبانی و عقاید فکری شاعر را آشکار میکند، بلکه سبب شناساندن بخشی از فرهنگ، تا
اشعار او آشنا  ر منظوم او، با سبکو آثا ایران میشود. در این مقاله پس از معرّفی اسالمی ندوشن

اعی جامعه، میشویم و متوجه خواهیم شد، كه او با تأثیرپذیری از اوضاع سیاسی، فرهنگی و اجتم
وضوع اشعاری با موضوعات گوناگون و مضامین تازه و  با سبکی جدید سروده، كه بیشترین م

 آنها، گذر عمر است.

 صر، اسالمی ندوشن، تحلیلشناسی، سبک شعر معاسبک های كلیدی:واژه

                                                      
به دســتور وزارت علوم به مجالت علمی تغییر نام   98شــی كشــور از ابتدای ســال تمام مجالت علمی پژوه -1

 .اندداده
شگاه آزاد                -2 شهركرد دان سانی، واحد  شکدۀ علوم ان سی، دان صی زبان و ادبیّات فار ص شجوی دكترای تخ دان

 (nasirimehri@yahoo.com) اسالمی، شهركرد، ایران.
دانشیار گروه زبان و ادبیّات فارسی، دانشکدۀ علوم انسانی، واحد شهركرد، دانشگاه آزاد اسالمی، شهركرد،  -3

   (h_khosravi2327@yahoo.com) ایران
شهركرد، دانشگاه آزاد اسالمی، شهركرد،      استادیار گروه زبان و ادبیّات فارسی، دانشکدۀ علوم انسانی، واحد      -4

    (rezaporian@gmail.com)ایران.

mailto:nasirimehri@yahoo.com
mailto:h_khosravi2327@yahoo.com
mailto:rezaporian@gmail.com


 1399 تیر /50شماره پیاپی  /سبک شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب(/ 108

Stylistics in Mohammad Ali Islami Nodoushan Poems 

Mehri Nasiri1, Hossein Khosravi2 (corresponding Author), Asghar 

Rezapourian3 
Abstract 

By studying and studying the works of writers and poets, we find 

that each writer and poet uses a particular way of expressing his or 

her thoughts, feelings, and emotions in what is literally the style of 

a poet or writer. The style of a poet or writer is taken from all the 

political, social, economic issues and everything that happens in that 

poet or writer community. The style of the works of the Persian 

literary elders has been studied from late to modern times. In the 

contemporary era, due to the unfavorable conditions of society and 

political and social changes, the style of poets and writers was 

shaped in a new way in their works. Mohammad Ali Islami 

Nodoushan is one of the contemporary poets who wrote poetry in a 

new way. This essay examines the stylistics of contemporary poet, 

poet and writer Mohammad Ali Islamic poetry, and analyzes his 

collection of poems that have a new content and theme but are 

written in a classical way, at three levels: linguistic, literary, and 

intellectual. Analyzing the style of Islamic poetry not only reveals 

the poet's artistic, linguistic and intellectual beauties, but also 

reveals a part of Iranian culture, history and literature. In this essay, 

after noting the Islamic references and his poetic works, we become 

familiar with the style of his poems and find that he is influenced by 

the political, cultural, and social conditions of society, with new 

themes and new themes, Most of them are life-long. 
 

Keywords: Stylistics, Modern Poetry style, Islami Nodoushan, 

Analysis 
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 مقدمه -1

 معرّفی محمّدعلی اسالمی ندوشن -1-1

ندوشن از توابع دهی به نام )هـ . ش.( در  1304محمّدعلی اسالمی ندوشن در سال 

ندوشن با نام مستعار كبوده یاد میکند:  روستایدنیا آمد. او در كتاب روزها از به استان یزد، 

ایی بر آن ده دور افتاده، انتهآفتاب درخشندگی همیشگی داشت و با جال و سخاوت بی»

)روزها، اسالمی « روزی و مندرس، با آب نیمه شور، كه كبوده نام داشت، میتابید.تنگ

 (19: ص 1ندوشن، ج

یی و متوسطۀ اوّل را در ندوشن و یزد و ادامۀ تحصیالت ابتدا التیتحصاسالمی ندوشن، 

 رفت و پس از به اروپا التیتحص رای ادامۀبخود را تا مقطع لیسانس در نهران گذراند. او  

 .بازگشت رانیبه اگرفت و   المللنیحقوق ب ، مدرک دكتریسال پنج
كتاب و صدها مقاله در باب  چهل و پنجاز  شیسال ب پنجاهندوشن در مدت  یاسالم

 ۀناملانتشار فص وی فردوس یفرهنگسرا سی. تأسی نوشتفارس اتیّو ادب رانیا خیو تار نگفره

 است. یفرهنگ و ادب فارس یاعتال ۀنیو در زماز اقدامات ا هستی

 مجموعه اشعار اسالمی ندوشن -2 -1

اسالمی ندوشن عالوه بر آثار منثور، سه مجموعه شعر به زبان فارسی سرود كه در این 

 مقاله، سبک اشعار او در سه مجموعه شعرش، بررسی میشود. 

 كتاب مجموعه شعر گناه الف(
منتشر شد. این مجموعه در ردۀ اشعار نو  1329 كتاب مجموعه شعر گناه در سال

قدمایی است. هر چند اسالمی ندوشن از شاعران مشهور نیمۀ دوم دهۀ بیست، و از شاعران 

او در سرودن شعر تحت تأثیر فریدون توللی خود اثرگذار این دوره بوده است، با این حال 

سرودن شعر انجام داد،  بود. محمّدعلی اسالمی ندوشن با تمام تالش و كوششی كه در

مجموعۀ گناه در طیف اشعار نو قدمایی »شعرش در مجموعه شعر گناه، حالتی تصنعی دارد: 

جای میگیرد، ولی نه از فخامت و صالبت قدمایی در او آثاری است و نه از شوریدگی 

)دیدگاهها، « ای تصنعی جلوه میکند.رمانتیستهای آن عهد؛ در گناه، این هر دو به گونه

 (25: 5مسرّت، د

قالب شعری بکار رفته در مجموعه شعری گناه، چارپاره یا چندپاره است. حضور سه بن 

های آغازین اسالمی مایۀ تن ستایی، گناه و وداع، حضور بن مایۀهای دیگر را در سروده

ندوشن كمرنگ میکند. با این وجود، در میان شعرهای اسالمی ندوشن، دو ویژگی استواری 

)گناه، اسالمی « سر، لرزان و غرّاندود آسیمهمی»همواره نمایانگر میشوند:  و اضطراب

 (42ندوشن: ص 
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 ب( كتاب مجموعه شعر چشمه

سال پس    6به چاپ رسید. این مجموعه كه حدود   1335مجموعه شعر چشمه در سال    

 از مجموعه شعر گناه منتشر شد، در 

سطح پایی       شعر گناه، در  شعار مجموعه  سه با ا شت. با این وجود چون  مقای نتری قرار دا

ــی و تحلیل    ــتاز نو قدمایی قرار دارد، بررس ــاعران پیش ــالمی در ردۀ گروه ش محمّدعلی اس

ست باید به این            ضروری ا شعر نو امری  شاعری او در تاریخ  شعر و  شعارش و تعقیب كار  ا

 ودند.  نکته اشاره كرد كه بیشتر اشعار مجموعه شعر چشمه، اشعار مجموعه شعر گناه ب

در مجموعه شعرهای نخستین اسالمی ندوشن، بیشتر تکیه بر حضور فردی مشاهده 

 (57)گناه، اسالمی ندوشن: ص « میروم تنها به راه بیکرانه.»میشود: 

در بیشتر شعرهای محمّدعلی اسالمی، حضور فردی جایگاه اصلی دارد، با این وجود، از 

دار صبح دایۀ زنده»ن دیده میشود مانند: هایی روشحضور جمعی هم در شعرهای او نشانه

 (56)چشمه، اسالمی ندوشن: ص « فرداییم ما.

 ج( مجموعه شعر بهار در پاییز

منتشر  1384كتاب مجموعه شعر بهار در پاییز یا سفینۀ هفتاد و هفت رباعی در سال 

شد. اسالمی ندوشن كه پس از سرودن مجموعه شعر گناه و چشمه از دنیای شعر فاصله 

گرفته و به نثر روی آورده بود، پس از نیم قرن بار دیگر با شعر پیوند دوباره بست. حاصل 

این پیوند انتشار مجموعه شعر بهار در پاییز بود. هر چند شاعر در مقدمۀ رباعیهایش، با 

نوعی دودلی به شعرگویی خود مینگرد. او سرودن این رباعیها را دلیل بر شاعر بودن خود 

ام. با یک گل بهار ا این چند ترانه نباید تصوّر كرد كه شاعری را از سر گرفتهب»نمیداند: 

 (334-335ها، مسرّت: صص )دیباچه« .نمیشود

 شناسی اشعار اسالمی ندوشنسبک -2

ای كه شاعر یا نویسنده احساسات خود را با آن بروز میدهد، سبک در ادب فارسی شیوه

عربی و به معنی گداختن زر و نقره است، ولی ادبای ای اصالَ سبک واژه»نامیده میشود: 

اند و تقریباَ آن را اخیر سبک را به طور مجازی به معنی طرز خاصی از نظم و نثر بکار برده

 )فرهنگ اصطالحات ادبی، داد، ذیل: سبک(« اند.اروپاییان قرار داده استیلدر برابر 

با تأثیرپذیری از اوضاع سیاسی  محمّد علی اسالمی، شاعر و نویسندۀ معاصری است كه

 و اجتماعی عصر خود، با سبک نوینی به سرودن مجموعه اشعارش پرداخت.
 آشنایی با ویژگیهای سبکی اشعار محمّدعلی اسالمی ندوشن -2-1

اشعار محمّدعلی اسالمی ندوشن، در سه مجموعه شعری گناه، چشمه و بهار در پاییز 

عه به شیوۀ كالسیک در قالب رباعی و چارپاره امّا آوری گردیده است. این سه مجموجمع
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ای است امّا رباعی هر چه قدیمیتر باشد، بیشتر چهار قافیه»اند: مضامینی نو سروده شده

رباعیّات جدیدتر بیشتر خصیّ است، یعنی مصراع سوم آن قافیه ندارد: )انواع ادبی، شمیسا: 

 (295ص 

چارپاره و چندپاره نیز مشاهده میشود امّا  هر چند در دو مجموعۀ گناه و چشمه، قالب

در كل قالب شعری كه اسالمی ندوشن برای سرودن اشعارش در نظر گرفته بود، اغلب رباعی 

.  در ادامه سه ویژگی سبکی بکار رفته "بهار در پاییز"جدید است به ویژه در مجموعه شعر 

 در اشعار محمّدعلی اسالمی ندوشن بررسی میگردد.

 ویژگیهای زبانی -1 -1 -2

 الف( سطح آوایی

آنچه در سطح آوایی زبان سبب زیبایی اشعار محمّدعلی اسالمی شده، موسیقی شعر 

 است.. موسیقی شعر را خیلی گذرا میتوان به چهار نوع تقسیم كرد:

قسمتی از موسیقی بیرونی شعر را وزن عروضی شعر تشکیل  موسیقی بیرونی: -1

وزن شعر،  اند قابل تطبیق است.در یک وزن سروده شده میدهد كه بر همۀ شعرهایی كه

عالوه بر ایجاد تخیّل و سازمان بخشی به سخن، سبب برانگیخته شدن احساسات و عواطف 

نیز میگردد. اسالمی ندوشن، در دو مجموعه شعر گناه و چشمه كه بیشتر در قالبهای 

جموعه مشترک هستند، از اند و اغلب اشعار هر دو مگوناگون نو و كالسیک سروده شده

وزنهای متفاوتی استفاده كرده است. امّا این شاعر معاصر، در مجموعه شعر بهار در پاییز كه 

استفاده كرده و  "مفعولَ، مفاعیلَ، مفاعیل، فعل"در قالب رباعی سروده شده، از وزن ثابت 

 رباعی را با همین وزن به اتمام رسانده است. 72هر 

های موسیقایی حاصل از تکرار نظور از موسیقی كناری، جلوهم موسیقی كناری: -2

های فراوانی است كه های شعری در پایان یک بیت است. این نوع موسیقی دارای جلوهواژه

 آشکارترین نمونۀ آن، قافیه و ردیف است. 

با توجه به اینکه اساس موسیقی بر تنوع و تکرار استوار است، هر موسیقی درونی:  -3

های تنوع و تکرار كه در نظام آواها از مقولۀ موسیقی بیرونی و كناری نباشند، ز جلوهكدام ا

 در حوزۀ موسیقی درونی قرار میگیرند. 

ها، موسیقی در حوزۀ آواهای زبان، تضادها و تقارنها و تشابه موسیقی معنوی: -4

ها و تضادها تشابه اصوات را بوجود میآورند. با كمی دقّت متوجه میشویم كه همین تقارنها و

در حوزۀ امور معنایی و ذهنی نیز موسیقی معنوی را سامان میبخشند. بنابراین با توجه به 

همین توضیح، بخشی از صنایع معنوی بدیع از قبیل تضاد و طباق و ایهام و مراعات نظیر را 
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می های گوناگون آن در شعر اسالمیتوان از معروفترین موسیقی معنوی نامید كه نمونه

 ندوشن دیده میشود.

 ب( سطح واژگانی

 برخی نواوریها در شعر محمّدعلی اسالمی ندوشن

 تركیب سازیهای تازه -1

یکی از شگردهای محمّدعلی اسالمی، به كار بردن تركیبات نو در شعر كالسیک است، 

 با وجود این كه رباعی قالب شعری كالسیک است امّا در اشعار اسالمی ندوشن تركیبهای نو

مانند: رهپوی، روند و آیند )رفتن و آمدن(، نادلبند، كودک گول، برهمزن، روزان، 

وار، و ... یافت میشود كه سبب زیبایی شعر او سوزان، بهارانه، اكبیر، گهرآگین، نالهكتاب

 گردیده است. مثال:
شدیم      سوی  سوی جهان گهی بدان   زین 

 سرگشته از این كوی بدان  كوی شدیم

ــدیــم در رهــگــذر امــیــد  رهــپــوی شــ

یال اوی بی اوی شــــدیم    به خ  دلخوش 

 (61)بهار در پاییز، اسالمی ندوشن: ص     

  

شدیم      سوختگی  خام   سوس كه از   اف

 چون  كودک گول بر  لب  بام   شــدیم

 

ــدیم      کار در دام شــ ــ ندر طمع شـ  ا

تادیم و بی    جام شــــدیم  تا اف ــران  سـ

 (79)همان: ص                                       

آشنایی اسالمی ندوشن با ادبیّات كالسیک و نو،  خی واژه به شیوة نو: كاربرد تاری -2

های تاریخی مانند: گزمه، استان، استاده، میندانم، بشد )برفت(، سبب گردیده كه او واژه

فتادم، كنون، گشادم، نهادم، شدیم )رفتیم(، كهنه كفش )تركیب وصفی مقلوب(، فزود، بدان 

زان رو، افرایی، خایی )جویدن(، كهنه سرای، شدیم )رفتیم(، )به آن(، كاو )كه او(، اندر، 

بخفت، نز )نه از(، كاین )كه این(، زان )از آن(، انده، ناسودگی، ار، هال، فزود، دهر، خرام، 

گمشدۀ فردوس، بشکوه، بگسست، بادا، زادا، دادا، اندر، فراشتیم، هشتیم و ... را با روشی نو 

 تركیب این دو، سبک جدیدی بوجود آورد. مانند مثالهای زیر:  در شعر امروزی بکار ببرد و از

 بادا نازیم به عدل مرگ كه افزون

 اهر  چند  كه  خلق  نابرابر   زاد

 كاو یکسان برد خسرو و فرهادا

  از  وصلت  خویش   برابر  دادا
 (151: ص بهار در پاییز، محمّدعلی اسالمی)

 خطّی به هوس نگاشیم و رفتیم          دستی به طلب فراشتیم و رفتیم         

 هشتیم هر آنچه داشتیم و رفتیم                    سر بر سر هم گذاشتیم و رفتیم

 (165)همان: ص                                                                                 
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ی جدید، تركیباتی مانند: محمّدعلی اسالمی با روشتركیبات نمادین پرتکرار:  -3

دخت پریوار، سرو دالرا، سرو دلفروز، سرو آزاد، شام آبستن، سایۀ زلف، جان جهان، سیمرغ 

وجود، صنم راهگشا، فرّ هما، فرّ جوانی، گیسوی امید، همسایۀ حسرت، همخانۀ آز، مجمر 

چند مثال برای مهر و... را به شکل نمادین و گاهی استعاره گونه در اشعارش بکار برده است. 

 این تركیبات:

توام          بر دوش  بوی  ــ بم  سـ  آبی  طل

 من گرد جهـان جـان جهـان میجویم   

 

توام         نوم حلقــۀ در گوش  ــ  رازی شـ

توام                غوش  یم آ حر کف  ت ع م  زان 
 (27: ص بهار در پاییز، اسالمی ندوشن:)

ــت به دســت  آن جان جهان كه میرود دس
 سیمرغ  وجود  است و  پیام آور  هست  

 

 لی ندانند چه هستجویند او را و 

 بر كوه نشیند نه بر آبشخور پست

 (39)همان: ص                             

 ویژگیهای ادبی: -2 -1 -2

 الف( بدیع

بدیع در لغت به معنی هر چیز تازه و نوظهور است و در اصطالح بدیع عبارت است از: 

غت و صناعات ادبی، )فنون بال« آرایش سخن فصیح بلیغ، خواه نظم باشد و خواه نثر.»

 (9همایی: ص 

علم بدیع در حقیقت به كالم طراوت و تازگی میبخشد و زیبایی سخن را به اوج میرساند: 

است كه كالم عادی را كم و بیش تبدیل به  یا بحث از فنونیبدیع مجموعه شگردهایی »

تعالی  ی داشتناز ادبی بودن یا سبک ادب كالم ادبی میکند یا كالم ادبی را به سطح واالتری

 (22-21)نگاهی تازه به بدیع، شمیسا: صص « میبخشد.

آنچه سبب زیبایی سخن و نغز گفتاری میشود و كالم را آرایش میدهد، در حوزۀ علم 

اموری را كه موجب زینت و آرایش كالم بلیغ میشود، »بدیع قرار میگیرد و باید گفت: 

)فنون بالغت « سجع و ترصیع و امثال آن.محسنّات و صنایع بدیع مینامند، مانند: جناس و 

 (9و صناعات ادبی، همایی: ص

با توضیح مختصری در مورد بدیع، این نتیجه حاصل میشود كه محمّدعلی اسالمی، 

های فراوانی استفاده كرده است كه پركاربردترین آنها در برای زیبایی اشعار خود از آرایه

 ردد.بخش بدیع، همراه با مثال در ذیل ذكر میگ

ها، ها یا جملهجناس یا روش تجنیس یکی از روشهایی است كه در سطح كلمهجناس: 

هماهنگی و موسیقی بوجود میاورد. محمّدعلی اسالمی از این روش برای افزایش موسیقی 

های در كالم و زیبایی شعرش، بیشتر از انواع جناسهای ناهمسان استفاده كرده و با واژه

  خود را به تصویر كشیده است:متجانس، اینگونه شعر 
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كام از تو؟        یدم  كا جاســـت   آن روز ك

تو      من و دام از  نگــاه شــــکــار از   وا

 

 بینم كه شراب از من و جام از تو 

 افتادن  طشت  با من و  بام از تو

 (29)بهار در پاییز، اسالمی ندوشن: ص 
ــت به دســت  آن جان جهان كه میرود دس
 سیمرغ  وجود  است و  پیام آور  هست  

 

 جویند او را ولی ندانند چه هست 

 بر كوه نشیند نه بر آبشخور پست

 (39)همان: ص                            

ای در بیشتر اشعار اسالمی ندوشن، تکرار واجها سبب گردیده كه موسیقی آرایی:واج

رباعی در اشعارش بوجود بیایید كه تأثیرگذاری شعر را افزایش دهد. مانند تکرار واج ش در 

 زیر:

 دستی به طلب  فراشتیم و رفتیم

 چه داشتیم و رفتیمهشتیم هر آن

 خطّی به هوس نگاشتیم و رفتیم

 سر بر سر هم گذاشتیم و رفتیم                          

 (165)بهار در پاییز، اسالمی ندوشن: ص                                                              

آرایی از تکرار واجها فراتر میرود و به برای برجسته گاهی آرایۀ واجیا واژه آرایی:  تکرار

كردن مطلبی در شعر، واژه یا عبارتی را تکرار میکند كه به آن وازه آرایی میگونند. اسالمی 

 ندوشن، برای افزایش زیبایی موسیقی در شعرش از این روش استفاده كرده است. مانند: 

 بین كه  گر مرگ نبوداز مرگ خطا م

 نه صولت حسن بود و نه دولت عشق

 بر شاخ درخت عمر یک برگ نبود

 آرایش  باغ  و  زیب  گلبرگ  نبود                    

 (153)بهار در پاییز، اسالمی ندوشن: ص                                                             

 انگیزی شعر شده است:ی و تکرار در كنار هم كه سبب دلآراینمونۀ دیگر از آرایۀ واج

ست    ست بلی یک خبر ا  گویی خبری ه

ــحر اســـت      عۀ ورود سـ كه طلی ید   گو

 

 آن یک خبر از هزار پر بارتر است 

 او در راه است گر چه ره پر خطر است

 (95)همان: ص                            

آرایی، های دیگر، مانند واجن آرایه با آرایهكاربرد گستردۀ تضاد و همراهی كردن ایتضاد: 

تکرار، تشبیه و استعاره، سبب گردیده كه این آرایه به شکل جدیدی خود را در اشعار اسالمی 

 ای تازه ببخشید. مانند:ندوشن، آشکار كند و به شعرهای او جلوه

 وار كه  ایران  من اســـتآن دخت پری

ست    هم نیست ولی نهفته در جان من ا

 

 یدا و پنهان بر ســر  پیمان  من اســتپ 

ــت  ــت ولی دور ز دامان من اس  هم هس

 (15)بهار در پاییز، اسالمی ندوشن: ص 

وجود آرایۀ مراعات نظیر در شعر سبب میگردد كه ذهن به تکاپو بیفتد و به  مراعات نظیر:

مزاد جستجوی همزاد بپردازد. یافتن هر نوع تناسبی به شرط آگاهی میتواند یادآور این ه
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باشد. محمّدعلی اسالمی در شعر زیر با استفاده از واژهای ابر و باران و باراند، به وسیلۀ آرایۀ 

 مراعات نظیر تصویری زیبا در شعر بوجود آورده است: 

ــاند    ــنگی فرو نشـ ــت كه تشـ  آبی اسـ

ــوی ویرانه برد   ــت كه ره س ــیلی اس  س

 

ند           بارا یه  ــ باران سـ كه   ابری اســـت 

نامش            چه  به  ند  ندا نده  ند  دان  خوا

 (69بهار در پاییز، اسالمی ندوشن: ص )

ای زیبا از مراعات نظیر اسالمی ندوشن با استفاده از سه واژۀ سرخ و سیه و آبی شبکه         

 در شعر ایجاد كرده است:  

بر       خ ــت  نیســ ــاآمــده را ز آمــدن   ن
 گوید چو به غیر تشــنه كامان كس نیســت

 

 از آمدگان پرس هال چیست خبر؟ 

 گ آبیست خبرنه سرخ و سیه، برن

 (111)همان: ص                        

های مراعات نظیر، ارتباط معنایی وجود داشته باشد، به آن تناسب هر گاه بین واژهتناسب:  

 گویند. مانند:

توام            بر دوش  بوی  بم ســــ ل ط بی   آ

 من گرد جهـان جـان جهـان میجویم   

 

 رازی شنوم حلقۀ در گوش توام 

 زان معتکف حریم آغوش توام
 (27ص  بهار در پاییز، اسالمی ندوشن:)

 های تقابل، تناسب ساخته و شعر را زیباتر كرده است:اسالمی ندوشن گاه با واااه 

 بگذشـــت بهار و مهرگان گشـــت پدید

ید       ید چو ب خت عمر لرز كه در  اكنون 

 

ید       ــســــت ام ید ز مهر بگسـ با  دیگر 

 باری بشـــنو نصـــیحت از موی ســـپید

 (141مان: ص )ه                                   

آگاهی گستردۀ محمّدعلی اسالمی از داستانهای كهن ایرانی و آیات و احادیث  تلمیح:

ای است وسیله»قرآنی موجب گردیده كه او در اشعارش از آرایۀ تلمیح استفاده كند. تلمیح: 

برای تقویت احساس یا اندیشۀ شاعر یا نویسنده با استفاده از احساس یا اندیشۀ مطرح شده 

 (76)دربارۀ شعر، راكعی: ص « ای دیگر.اثر واقعه در

اسالمی ندوشن با استفاده از آرایۀ تلمیح، بعضی از آیات قرآن و داستانهای ایرانی را 

از سورۀ اعراف را یادآوری  172یادآوری مینماید. او در شعر زیر با آوردن واژۀ الست، آیۀ 

 مینماید:

ــت       آیند و گیرند و حکم گیرند به دسـ

 چو به ذیل عزل یابند نشـــســـت لیکن

 

 كاین دور بکام ماست از روز الست 

 ن بلبل مستآچون زاغ پلشت گردد 

 (91ص  بهار در پاییز، اسالمی ندوشن:)

 وجود اسم خسرو و فرهاد، در شعر زیر داستانهای عاشقانۀ ایرانی را یادآوری میکند:

بادا       كه افزون  عدل مرگ  به  ــرو و فرهادا  نازیم  ــان برد خسـ  كاو یکسـ
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ــابــرابــر   زاداهــر چــنــد كــه خــلــق ن

 

ــر دادا   ــراب ــش ب ــوی ــت خ  از وصــــل

 (151)همان: ص                                      

اسالمی ندوشن برای زیبایی شعر خود به ندرت از تناقض استفاده  تناقض )پارادوكس(:

 كرده است:

ــه نــهــاد خــود مــعــمــّا دارد   ایــران ب

 هم كوه یخ اســت و نیز هم شــعلۀ تاک

 

 ۀ نــهــان و پــیــدا داردبــس مــعــركــ 

ــکـــده  ای درون دریـــا داردآتشـــ

 (17)همان: ص                                       

.وجود آرایۀ تشخیص در شعر اسالمی ندوشن سبب تخیّلی شدن شعر او تشخیص:

 گردیده است. مانند:

ــی   ــه راه ب ــا ب ــه ــن ــروم ت ــی ــهم ــران  ك

 ای رقصــنده چون ماردر هوای چشــمه

 

 دل نهاده بر پیام باد بیمار 

 ای رقصنده چون ماربر امید چشمه

 (58)گناه، اسالمی ندوشن: ص        

 هر كس كــه در این زمــانــه آبی دارد

بی دارد       ــا خود ت لف  ــه ز یران كــه ب  ا

 

ــرابی دارد     ــت كــه هر آب سـ  دانســ

بی دارد        طرا هزار  اضــــ ــه   خود را ب

 (21ص  بهار در پاییز، اسالمی ندوشن:)

ی امّا زیبا در شعر كه مبتنی بر تشبیه باشد آوردن دلیلی غیر واقع بهحسن تعلیل: 

 حسن تعلیل گویند. یکی از كم كاربردترین آرایه در شعر اسالمی ندوشن، حسن تعلیل است:

توام            بر دوش  بوی  بم ســــ ل ط بی   آ

 من گرد جهـان جـان جهـان میجویم   

 

توام         نوم حلقــۀ در گوش  ــ  رازی شـ

توام                غوش  یم آ حر کف  ت ع م  زان 
 (27: ص شن:بهار در پاییز، اسالمی ندو)

 ب( بیان

های ادبی، بخش بیان است. البته باید گفت بخش بیان، جوهرۀ بخش دیگری از آرایه

برخی از »ادبیّات را تشکیل میدهد و در آشکار كردن معانی و مفاهیم بسیار مفید است: 

بررسی میکنند. بیان  بیانمباحث مهم بدیع معنوی را جدا كرده، در نظام مستقلی به نام 

بحث در تشبیه استعاره و مجاز و كنایه ...است كه جزو ی معنای واحد به طرق مختلف ادا

ذات ادبیّات محسوب میشوند، برای آرایش كالم نیستند و اطالق صنعت بر آنها صحیح 

 (26)نگاهی تازه به بدیع، شمیسا: ص « نیست.

خواه برای  چون كالم ادبی با دو بخش بدیع و بیان عجین شده، خواه برای زیبایی و

های بخش بیان در اشعار محمّدعلی درک و فهم مفهوم اشعار. در ذیل پركاربردترین آرایه

 اسالمی، همراه با مثال تحلیل میگردد.
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ایست كه برای انسان كشف بینی نشدهراز زیبایی تشبیه در همانندیهای پیشتشبیه: 

های تركیبی كه بهمشبه میکنند. اسالمی ندوشن، در تشبیهاتش بیشتر از مشبه مفرد و

نماها همراه است، استفاده كرده و همین امر بر گاهی اوقات با آوردن تضادها و متناقض

های كلیدی اشعار اسالمی ندوشن واژۀ ایران است زیبایی شعر او افزوده است. یکی از كلمه

 :ای در اشعارش نمایان میشودكه با تشبیهات و استعارات گوناگون با جلوۀ ویژه

 وار كه  ایران  من اســـتآن دخت پری

ست    هم نیست ولی نهفته در جان من ا

 

 پیدا و پنهان بر سر پیمان من است 

 هم هست ولی دور ز دامان من است

 (15)بهار در پاییز، اسالمی ندوشن: ص 

محمّدعلی اسالمی در رباعی زیر با آوردن مشبه مفرد و مشبه به تركیبی با روشی 

 صیف ایران پرداخته است:هنرمندانه به تو

ــه نــهــاد خــود مــعــمــّا دارد   ایــران ب

 هم كوه یخ اســت و نیز هم شــعلۀ تاک

 

 بــس مــعــركــۀ نــهــان و پــیــدا دارد  

ــده ــا  داردآتشـــــک  ای  درون دری

 (17)همان: ص                                         

مین استعاره از درون تشبیه بلیغ كه رساترین نوع تشبیه است برمیخبزد. به ه استعاره:

دلیل استعاره از تشبیه رساتر و خیال انگیزتر و در برانگیختن عواطف و احساسات، مؤثرتر 

های تركیبی پر معنا به خلق آرایۀ استعاره است. محمّدعلی اسالمی در بیشتر اشعارش با واژه

پرداخته است. او در رباعیهای فراوان، تركیبات جالبی مانند: سرو دالرا، سرو دلفروز، سرو 

 هایی كه داللت بر استعاره از ایران دارند، بکار برده است:آزاد، جان جهان و...را به عنوان واژه

ــنیــدیم و خبر هیچ نبود  گفتیم و شـ

ــنود ره به جایی نگشــود  وان گفت و ش

 

 وین عمر بسر رسید در گفت و شنود 

 چون آن صنم راهگشا رخ ننمود

 (55)بهار در پاییز، اسالمی ندوشن: ص 

ــر باشــــد     آن سـ تا  كه یک  و  دلفروز 

ــد  ــاشــ  هــر روز در انــتــظــار فــردا ب

 

ــد          باشــ پا  له بر  ــا  با عمر هزار ســ

ــد   ــاشــ ــم آرا ب ــال ــکــه ع ــد آن ــا آی  ت

 (45)همان: ص                                         

ــی   ــه راه ب ــا ب ــه ــن ــروم ت ــی ــهم ــران  ك

 ای رقصنده چون اشک  در هوای چشمه 

 

ــیــمــار    ــاد ب ــام ب ــی ــر پ ــهــاده ب  دل ن

 ه چون مارای رقصـــندبر امید چشـــمه

 (58)گناه، اسالمی ندوشن: ص              

آرایۀ كنایه عالوه بر این كه پوشیده سخن گفتن است در امری،  از طریق  كنایه:

استداللل موجب دریافت معنی میشود. در حقیقت، كنایه ادّعای خود را با دلیل بیان میکند 

كنایه یکی از »ی آن را میپذیرد: و از این رو مخاطب بدون توانایی برای انکار این امر، فور

صوّرخیال در ادب و شعر هر زبانی است و از دیر باز اهل ادب و منتقدان به اهمیّت كنایه و 
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)صوّرخیال در شعر فارسی، شفیعی كدكنی، « اند.میزان تأثیر آن در اسلوب بیان توجه داشته

 (139ص 

را به شیوۀ ذیل بام افتادن حلقه در گوش بودن، طشت از اسالمی ندوشن، عبارت كنایی 

 در اشعارش اینگونه بکار برده است:

توام            بر دوش  بوی  بم ســــ ل ط بی   آ

 من گرد جهـان جـان جهـان میجویم   

 

 رازی شنوم حلقۀ در گوش توام 

 زان معتکف حریم آغوش توام

 (27ص  بهار در پاییز، اسالمی ندوشن:)

كام از تو؟        یدم  كا جاســـت   آن روز ك

من و دا    نگــاه شــــکــار از  تو وا  م از 

 

 بینم كه شراب از من و جام از تو 

 افتادن طشت با من و بام از تو

 (29)همان: ص                            

آید   از آن رو كه الفاظ محدود و معانی نامحدودند، آرایۀ مجاز در زبان پدید می             مجاز:  

سالمی ندوشن كه   ای از مجاز در شعر ا كه شرط اصلی آن، وجود عالقه و قرینه است. نمونه   

 سر تا به قدم را مجاز همۀ وجود گرفته: 

نا           جا گاری  نگ و  ن قدم  ر تا   ــر   سـ

ــه كــه من میطلبم             آن گوهر یکــدان

 

ــا              بهــاری جــان نو تو  یزم  ی ــا  من پ

ــا    ــان ــداری ج ــو ن ــگ ــم داری، ن  دان
 (25)بهار در پاییز، اسالمی ندوشن: ص 

 بکار برده است. مانند:محمّدعلی اسالمی در بیشتر اشعارش، مجاز را استعاره گونه 

ــد    ــرو دلفروز كـه یکتـا بـاشــ  آن سـ

ــد  ــاشــ  هــر روز در انــتــظــار فــردا ب

 

باشــــد         پا  له بر  ــا  با عمر هزار ســ

ــد  ــاشــ ــا آیــد آنــکــه عــالــم آرا ب  ت

 (45)همان: ص                                       

با بررسی ادبی در اشعار اسالمی ندوشن، این نتیجه حاصل گردید كه شاعر برای تأثیر 

و زیبایی شعرش از هر دو فنون ادبی بدیع و بیان استفاده كرده است. آمار ذیل همراه گذاری 

های استفاده شده در اشعار را با ذكر تعداد موارد نشان میدهد. همچنین با نمودار، آرایه

مشخص میکند كه پر كاربردترین آرایۀ استفاده شده در اشعار اسالمی ندوشن، در بخش 

ش بدیع، تضاد است و كمترین آریۀ استفاده شده در بخش بدیع، حسن بیان، تشبیه و در بخ

 تعلیل و در بخش بیان، كنایه است.
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 ویژگیهای فکری: -3 -1 -2

الف( مضمونهای بکار رفته در اشعار محمّدعلی اسالمی ندوشن به ترتیب حروف 

 الفبا

 امید  -1

با « امید و ناامیدی»ارت متضاد واژۀ امید در بیشتر موارد با واژۀ نامیدی به صورت عب

جامعه را  انگاشتن خود در جامعه، به لحاظ روانی، ناتوان  و سیأال اصو»كار میروند: هم به

س یأجامعه آن چنان به زندگی با  میگرداند، انجام هر كاری را كند ،بیمار میکند و تردید

ع مانند سرنوشتی یرد كه عنصری جز سرشت وجودی انسان میگردد و این اوضای میگخو

 (76: ص فلکینگاهی به نیما، )« گر میشود.جلوه
تأمّل در مجموعه اشعار اسالمی ندوشن، به این مسألۀ مهم پی برد كه او توانسته است در   

دوستی، فرهنگ ایران را به چشم اندازهای انسانی جدید پیوند دهد و اشعارش از آفاق انسان

میهای زندگی، با دلی سرشار از امید به سرودن اشعار امیدوارنه با وجود تمام ناگواریها و تلخکا

 بپردازد و بگوید: 

یا         نار در كه در ك باغ  ــد   هر   باشــ

باشـــد       با  ــکی نه گر شـ ــ  این زائر تشـ

 

ــد   ــنــه لــب پــذیرا بــاشــ  از زائر تشـ

ــد  زودا كــه كلیــد بــاغ پیــدا  بــاشــ
 (103)بهار در پاییز، اسالمی ندوشن: ص 

ر همه را به امیدواری دعوت میکند و عقیده دارد كه اگر محمّدعلی اسالمی، در جای دیگ

ارزش خواهند بود. او حتّی فصل بهار را هم امید وجود نداشته باشد، زیباییهای زندگی هم بی

 به امیدواری دعوت میکند و میگوید:

میــد   خزان  از دور یر       ا گ  بهــار  بر

كار؟          چه  به  ید  ند میوه آ ما باغ ن  چون 

 

 كنار  به   دارد  میوه   هر چند كه بار    

بار         به دو  فت برنگردد  بار چو ر  كاین 

 (143)همان: ص                                    

 پیری -2

ناتوانیهای  ی ازامجموعه كه شخص با ،زندگی ای ازپیری عبارت است از مرحله ۀواژ

 به سرعت، پیری ممکن است به آهستگی یا»: میشود تهای اجتماعی روبرومحرومیّ جسمی و

قدم  پیری گام به گام به سوی میرسدكه بعضی افراد به نظر ناگهانی فرارسد. ی یاتدریج

 ناگهان پیر خیالی، خواه واقعی یا ای ناگوار،واقعه اثر یک دفعه در ای دیگرهعدّ برمیدارند و

سرنوشت همگان  قابل اجتناب و غیر آنکه چگونه فرامیرسد، از پیری صرف نظر میشوند.

 (602رشد، رحمانیان: ص  روانشناسی « )است.

اثرات آن  احساسی لطیف پیری و بامحمّدعلی اسالمی نویسنده و شاعر معاصری است كه    

 ست:به تصویر كشیده ادر قالب رباعی  كالسیک و ۀشعرش به شیو در سبکی فاخر با را
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ــار ــی ــت ــیــری از كــران مــی  ۀپ ــدپ  آی

جان می    آن ــمن  كه این دشـ نه  ید گو  آ

 

 آیدن میلنگان لنگان عصا زنا 

 آیدپس مرگ چو یار دلستان می
 (145)بهار در پاییز، اسالمی ندوشن: ص 

اسالمی ندوشن به همه سفارش میکند كه به این جاه و جاللهای زود گذر جوانی ننازید 

 ابند و پیری جای آنها را خواهد گرفت:یكه خیلی زود پایان می

ــوی           گر داهی دهر و میر تــدبیر شـ

ــوی مخواه ت  ــویچون پیر شـ  ا دیر شـ

 

ــوی     ناز چون پیر شـ به خود م  بیهوده 

ــوی  ــا كه اكبیر شـ ــوی بسـ  گر دیر شـ

 (147)همان: ص                                      

 گشتگی:سر -3

اسالمی ندوشن با بیانی ساده و رسا به سرودن اشعار پرداخته، و موضوع سرگشتگی را     

 كار برده است:اینگونه در اشعارش به
سوی جهان گهی   شدیم   زین  سوی   بدان 

 سرگشته از این كوی بدان كوی شدیم
یم          ــد پوی شــ ه میــد ر هگــذر ا  در ر

ــدیم    دلخوش به خیال اوی بی اوی شـ

 (61)همان: ص                                         

محمّدعلی اسالمی، سرگشته شدن را یک نوع گرفتاری میداند كه سبب افزایش حرص و    

 ای یافت:چاره آز میشود و باید برای رهایی از آن راه

ــر جهــان اگر پیمــایی        ــا سـ ــر ت  سـ

ــت كــه بنــد آز را افزایی      زان روســ

 

جایی          پا بر  تۀ  ــ ــرگشـ مه سـ  با این ه

 دنــدانی كو كــه  بنــدهــا  را خــایی؟

 (75)بهار در پاییز، اسالمی ندوشن: ص 

  :به وطن عشق -4

راط دوست اف به حدّ -1عشق :»ای را عشق گویند: عالقۀ شدید به هر موجود و هر پدیده    

 ذیل عشق(: معینفرهنگ فارسی، ) «محبت تام دوستی مفرط، -2داشتن.

های گوناگونی در مورد عشق نویسندگان، شاعران و هر قشری از افراد جامعه، عقیده     

هبوط در ) «.آفرینندعشقهای زیبا و پر شکوه می احساسهای بلند، دلهای بزرگ و» :اندداشته

 (150: ص شریعتیكویر، 

انسان هر گاه كسی یا چیزی را ببیند كه نسبت به او احساس نزدكی كند، به آن عشق     

اش زن باشد یا مرد، احساس رقابت، آدمی وقتی به نیمۀ خود میرسد، خواه نیمه»میورزد: 

محبت، دوستی و خویشاوندی میکند، و اگر بتواند، نمیخواهد یک لحظه از نیمۀ خود جدا 

ضر است با معشوق بازیافتۀ خود بگذارند. امّا اگرسؤال كنی نمیتواند شود. او همۀ عمر را حا

 (12)ضیافت، صناعی: ص « علّت را برای شما بگوید.

به معرفت  عشقی است كه انسان راگاه عشق از حالت عشقهای زمینی فراتر میرود و آن      
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انسان به  دراشتیاق به لقای خدای متعال و معرفت ذات حق را  و ،ق سوق میدهدحجمال 

ای عزیز به خدا رسیدن فرض است، و البد هر چه به واسطۀ آن به خدا رسند »:آوردوجود می

فرض باشد. به نزدیک طالبان، عشق بنده را به خدا رساند، پس عشق از بهر این معنی فرض 

 (97)تمهیدات، عسیران: ص « راه آمد.

، عشق به وطن است. برای مثال عشقی كه محمّدعلی اسالمی در اشعارش بکار برده      

 هایی از آن در زیر ذكر میشود:نمونه

 وار كه  ایران  من اســـتآن دخت پری

ست    هم نیست ولی نهفته در جان من ا

 

 پیدا و پنهان بر سر  پیمان  من است 

 هم هست ولی دور ز دامان من است

 (15)بهار در پاییز، اسالمی ندوشن: ص 

ـ       ــر تـا قـدم رنـگ و نگـاری جـان  اسـ

ــه كــه من میآن گوهر یــک  طلبمدان

 

ــا   ــایــیــزم تــو نــوبــهــاری جــان  مــن پ

ــا    ــان ــداری ج ــو ن ــگ ــم داری، ن  دان

 (23)همان: ص                                         

 گذر عمر -5

اوست، همانند آب روانی است كه در سراشیبی با تندی  ۀعمر انسان كه تنها سرمای     

گذر  ۀسعدی شیرازی دربار انسان كم میشود. ۀییک روز از سرما ،میگذرد و با گذشت هر روز

 ید:گوعمر می

موز           ت فتــاب  ــت و آ برف اســ مر   ع

 

نوز          ه عزه  خواجــه  ــد و   انــدكی مــان

 گلستان، دیباچه()                                   

ای نموده، محمّدعلی اسالمی، شاعر و نویسندۀ توانمندی است كه به گذر عمر توجه ویژه    

لی عادی جلوه میدهد و گاهی هم خیلی افسوس میخورد كه عمرش او گاهی گذر عمر را خی

 سپری شده و او نتوانسته آن گونه كه شایستۀ عمر بوده است: 

ــنیــدیم و خبر هیچ نبود  گفتیم و شـ

ــنود ره به جایی نگشــود  وان گفت و ش

 

شنود       سید در گفت و  سر ر  وین عمر ب

ــا رخ ننمود ــنم راهگشــ  چون آن صـ

 (55ندوشن: ص )بهار در پاییز، اسالمی 
 از خواب و خیال و گفت و واگفت چه سود؟
 گه ســوخت چو كهنه كفش و گه ســوخت چو عود 

 

 كاین عمر دو گونه بود چون آتش و دود 

 گه اشک به كار برد و گه خنده فزود

 (63)همان: ص                            

 مرگ -6

راسر فرهنگ انسانی گسترده شده و سایه پررمز و راز و ابهام آلود مرگ همواره بر س     

ناشناسی و رازناكی ماهیّت آن در طول تاریخ اندیشۀ بشر موجب پیدایش تفکّرات و تأمّالت 

های مختلف فکری از جمله در شعر و ادب فارسی گردیده متناقضی در زمینۀ مرگ، در عرصه
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ینگرد. او مرگ را گرایانه به پدیدۀ مرگ ماشعارش با دیدی واقعاست. اسالمی ندوشن در 

عادلی میداند كه سایۀ عدل را یکسان بر سر انسانها میافکند و  به این چنین مرگ عادلی 

 باید نازید: 

بادا          كه افزون  عدل مرگ  به   نازیم 

ــابــرابــر زادا  هــر چــنــد كــه خــلــق ن

 

هادا      ــرو و فر ــان برد خسـ  كاو یکســ

ــر دادا    ــراب ــش ب ــوی ــت خ  از وصــــل

 (151ص  )همان:                                     

گاهی وجود مرگ، نویدبخش زندگی جدیدی است برای دیگران و اگر مرگ نباشد زندگی      

)هشت « گشتاگر مرگ نبود دست ما در پی چیزی می»چیزی كم دارد، و به قول سهراب: 

 (257كتاب، سپهری: ص 

رمندانه اسالمی ندوشن، بودن مرگ را موجب سرسبزی و شادابی باغها میداند و خیلی هن     

 میگوید:

كه  گر مرگ نبود   طا مبین   از مرگ خ

شق      سن بود و نه دولت ع صولت ح  نه 

 

یک برگ نبود     خت عمر   بر شــــاخ در

بود            ن برگ  ل گ ــاغ و زیــب  یش ب  آرا
 (153)بهار در پاییز، اسالمی ندوشن: ص 

  ادی -7

د به یاد دوران جوانی است كه انسان وقتی پیر ش یکی از زیباترین دوران زندگی انسان،     

د. یاد ایران و یاد روستای ندوشن سبب گردیده است كه اسالمی ندوشن افتاین دوران می

 بخشی از اشعار خود را به این موضوع اختصاص دهد:

ند        ما یاد ن ته جز  حاصــــل عمر رف  از 

ــد             نمــان نیــاد  ب یز  ن ــاد  نگــاه ز ب  وا

 

ند         ما باد ن ــمع بر ره  یاد چو شـ  وان 

ــرو آزاد نمــانــد   بر جــای بــه غیر سـ

 (47بهار در پاییز، اسالمی ندوشن: ص )

ــهراب نه با آذین اســـت؟  گر دخمۀ سـ

ستر یاد   « یاد»او زنده به  ست كه خاك  ا

 

ــت               ین اســ ه گ هرآ گ یش  ن جوا فّر   از 

ــت    ــتی این اسـ  بر باد نمیرود كه هسـ

 (113)اهمان: ص                                    

 گیرینتیجه -3

 .میپردازیم یریگجهیه عنوان نتب ،یاجمال یبندمقاله، به جمع نیا انیدر پا

با مطالعه و بررسی آثار نویسندگان و شاعران، متوجه میشویم كه هر نویسنده و شاعر 

برای بیان اندیشه، احساسات و عواطف خود، از روش خاصی استفاده میکند كه در اصطالح 

رگرفته ادبی به آن روش، سبک یک شاعر یا نویسنده گویند. سبک یک شاعر یا نویسنده، ب

است از تمام مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و هر آنچه در جامعۀ آن شاعر یا نویسنده 

رخ میدهد. سبک آثار بزرگان ادب فارسی، از دیر باز تا دورۀ معاصر، مورد بررسی قرار گرفته 
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است. در دورۀ معاصر، با توجه به اوضاع نامساعد جامعه و تغییرات و تحوّالت سیاسی و 

عی، سبک شاعران و نویسندگان، به شیوۀ جدیدی در آثار آنان، شکل گرفت. محمّدعلی اجتما

اسالمی ندوشن، یکی از شاعران معاصری است كه با شیوۀ نوینی به سرودن شعر پرداخت. 

شاعر و نویسندۀ معاصر  شناسی در شعر محمّدعلی اسالمی، در این مقاله به بررسی سبک

او كه محتوا و مضمونی نو دارند، امّا به شیوۀ كالسیک، سروده پرداخته شد و مجموعه اشعار 

شناسی اشعار اند، در سه سطح زبانی، ادبی و فکری تحلیل شد. با تحلیل و بررسی سبکشده

اسالمی نه تنها زیباییهای هنری، زبانی و عقاید فکری شاعر آشکار شد، بلکه سبب شناساندن 

 یز گردید. در این مقاله پس از معرّفی اسالمی ندوشنبخشی از فرهنگ، تاریخ و ادب ایران ن

و آثار منظوم او، با سبک اشعار او آشنا شدیم و متوجه گردیدیم، كه او با تأثیرپذیری از اوضاع 

سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جامعه، اشعاری با موضوعات گوناگون و مضامین تازه و  با سبکی 

 ذر عمر است.جدید سروده، كه بیشترین موضوع آنها، گ
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