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

 چکیده:
سبک، شیوة بیان یک نویسنده یا شاعر است. این اصطالح در حال حاضر درمورد    زمینه و هدف:

زبان مفهومهاي  و  فنون  بردن  بکار  ازطریق  میرود که  بکار  تحلیلی  روشهایی  مطالعۀ  به  شناسی 
شخصیت چگونگی  زبانی،  مسائل  دید،  زاویۀ  همچنین  میپردازد.  چندوچون ادبیات  و  پردازي 

تعییجهت را  درونمایه  بگونهن  گیري  آیینی  شعر  که میکند.  میشود  گفته  متعهدانه  شعر  از  اي 
هاي وحیانی، فرهنگ عترت و والیت ازجهت معنایی و محتوایی صبغۀ کامالً دینی دارد و از آموزه

هاي  هاي دینی، توجه به مقولهو تاریخ اسالم سرچشمه میگیرد. مناسبتهاي مذهبی، ستایش چهره
هذیب نفس انسانی، در هستۀ مرکزي شعر مذهبی قرار دارد. ازآنجاکه قدسی و ملکوتی و تزکیه و ت

شناسی ابزاري براي شناسایی هویت انسانی، علمی، ادبی و ایدئولوژیک شاعر است، این مقاله سبک
سبک الیهبراساس  سبکشناسی  تحلیل  و  بررسی  به  (مدرن)  آثار  اي  در  آیینی  اشعار  شناسی 

معلّم دامغانی، موسوي گرمارودي،   هراتی، علی پور، سلمانامین چون قیصر    شاعران پس از انقالب 
 است.  پرداخته سید حسن حسینی و علیرضا قزوه

تحلیلی انجام شده -اي و به شیوة توصیفیاین مقاله براساس مطالعات کتابخانه  روش مطالعه:
 است. 
فاده از ترکیبات تازه و  سازي مفاهیم و مضامین، استتوجه به موسیقی درونی، برجسته  ها:یافته

و  مخیّل  تصویرسازي  بالغی،  عناصر  از  هنرمندانه  استفادة  هوشمندانه،  سادگی  و  روانی  بدیع، 
ساختن مضامین دینی، انقالبی، انسانی و   گرایی، تأکید بر نهادینهمحوري، مفهومعاطفی، مخاطب

 آرمانی از جمله ویژگیهاي سبکی شاعران انقالب است. 
باورانه  هاي دینن شاعران از تمام امکانات و عناصر شعر درجهت تبیین اندیشهای  گیري:نتیجه
اندیشهبردهبهره    ها و مضامین علوي، حسینی و عاشورایی، آنها را میتوان اند و براساس همین 

میدهد با موازین ادبی   هاي ادبی و زبانی شعر آنان نشانگرا نامید. نگاهی به جنبهشاعرانی مفهوم
انی گذشته و حال آشنایی دارند و براي افزودن بر تأثیر کالم خود هر کجا که مناسب دانسته  و زب

 اند.  بردهاز آنها بهره 
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:   Style is the expression of a writer or poet. 
The term is currently used to refer to methods studying literature analytically 
through the use of linguistic techniques and concepts. It also determines the 
angle of view, linguistic issues, how to characterize and how to orient 
thetheme. Ritual poetry is a form of committed poetry that has a completely 
religious nature in terms of meaning and content and originates from the 
revelatory teachings, the culture of Etrat and Wilayah and the history of Islam. 
Religious ceremonies, praise of religious figures, attention to sacred and 
heavenly categories, and human self-cultivation and self-purification are at the 
core of religious poetry.Since stylistics is a tool for recognizing the poet's 
human, scientific, literary and ideological identity, this paper uses a descriptive-
analytical procedure to investigate obvious stylistic features of Post-
Revolutionary Poets such as Kaiser Aminpour,SamanHarati, Ali 
MoallemDamghani,Ali MousaviGarmaroodi,  Seyed Hassan Hosseini and Alireza  
Qazveh. 
METHODOLOGY: This paper has been written based on library studies in a 
descriptive-analytical manner. 
FINDINGS:  Paying attention to internal music, giving prominence to ideas and 
concepts, using the marked vocabularies, fluency and simplicity, eloquent 
elements artistically, making pictures of imagination and emotion, paying 
attention to addressee-centered and meanings, emphasizing on religious, 
revolutionary, humane and ideal concepts are among the stylistic features 
ofRevolutionary Poets. 
CONCLUSION: The results show that these poetshave used all the possibilities 
of poetry to explain their religious ideas and based on these ideas and the Alavi, 
Hosseini and Ashurathemes, they can be called conceptualist poets. A look at 
the literary and linguistic aspects of their poetry shows these poets know the 
literary and linguistic standards of the past and present and wherever they 
deem appropriate, they use them to increase their wordinfluence. 
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 مقدمه 
ادبیات در ایران بخوبی میتوان دریافت ادبیات بویژه شعر مذهبی از روزگار دور با اوضاع سیاسی،  با نگاهی به تاریخ  

هاي چهارم و پنجم است. با توجّه به هویّت درباري شعر فارسی در سدهمتناسب بوده  اجتماعی و فرهنگی جوامع  
بطور جدي در آثار   هاي شعر آیینی فارسیمیخورد. نخستین نمونه  فارسی بچشم  هجري، شعر آیینی کمتر در ادب

شد که رویکرد  هیم  میشود. با نگاهی به سیر تاریخی گرایش مذکور متوجه خواکسایی مروزي و ناصرخسرو دیده  
است تا   کردهجامعۀ ادبی و فرهنگی در ادوار مختلف شعر فارسی در قبال شعر آیینی فرازونشیبهاي فراوانی طی

با   آن اینکه  برآیند  که  ایجاد شد  تشیّع  براي حمایت  پایگاه رسمی  نخستین  (سدة دهم)  یافتن صفویان  قدرت 
 و بخصوص مدح و منقبت و مرثیۀ بزرگان تشیع شد.  ریزي بنیانی براي گرایش خاص به شعر آیینی پی

و   مندان پیدا کردخورشیدي) به بعد پایگاه قدرتمندي در نزد شاعران و عالقه1285مشروطه ( شعر آیینی از دوران   
سالۀ ایران و عراق میالدي) عواملی چون انقالب و جنگ هشت1979خورشیدي/  57اسالمی (سال با پیروزي انقالب  

اسالمی، تحوّالتی باعث شد که شعر آیینی بعنوان جریانی پویا و قوي در صحنۀ ادبیات مطرح شود. پس از انقالب 
هی و تغییر محتوایی بود که این امر بوسیلۀ شاعرانی در قلمروِ شعر آیینی ایجاد شد که مهمترین آنها تعمیق آگا

 معلّم، موسوي گرمارودي، سیدحسن حسینی و علیرضا قزوه انجام شد.    هراتی، علی پور، سلمانچون قیصر امین
اي تغییر یابد و دگرگون گردد، در نوع نگرش و بدون شک هرگاه ارزشهاي فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در جامعه

آید. این امر مسیر تخیل، دیدگاه، زبان و عاطفۀ شاعر را در می  حساسات شاعر نیز تغییر و تحولی پدیدعواطف و ا
را نگرش و بینش شاعر از رویدادها و جریانهایی زیعرصۀ شعر و ادب، در هر عصري که باشد نیز دگرگون میسازد؛  

حاکم شده   جامعه  فضاي  بر  درونمایه که  و  مضامین  در  و    هاي شعري است،  روحیات  با  ناگسستنی  پیوندي  که 
خلقیات شاعر دارد، بسیار تأثیرگذار است و براحتی میتوان تأثیر این حوادث را در آثار شاعر یا نویسنده مشاهده 

 طوریکه با خواندن اشعار در هر عصري میتوان به رخدادها و وقایع آن عصر پی برد.  بکرد؛ 
داد و  نیادین در ارزشهاي فرهنگی، اجتماعی و معنوي مردم ایران رخ  با طلوع خورشید انقالب اسالمی، تحولی ب

هایی از ها و نشانهاي را در دوران انقالب اسالمی میتوان یافت که بطور مستقیم یا غیرمستقیم رگهکمتر سروده
 باشد. رخدادها و وقایع زمان و عواطف ناشی از آن را دربر نداشته 

ایر اسالمی  انقالب  پیروزي  بهمن  با  و ، عالوه1357ان در  اقتصادي، سیاسی  نظر  از  ایران  براینکه وضعیت کشور 
ها و تفکرات شاعران این عصر هم تحوالتی اساسی برجاي گذاشت که حاصل آنها اجتماعی تغییرکرد، در اندیشه

واقعۀ تاریخ هاي امروزي در اقشار مختلف مردم است. پیروزي انقالب اسالمی بدون شک پرشورترین  بصورت سروده
آثار شاعران آن سالها انعکاس یافت. شاید در زبان فارسی در   درمعاصر ایران بود و این شور و هیجان بطور طبیعی  

شد. از طرفی این کار   باشد که براي انقالب اسالمی سروده  شده  این قرن براي کمتر رویدادي آنقدر شعر سروده
یفه بود. از جمله خصوصیات و ویژگیهاي شعر انقالب اسالمی میتوان براي شاعران انقالب اسالمی نوعی اداي وظ

به انعکاس معارف و مضامین اسالمی، توجه به غزل و تجلی حماسه و مرثیه در آن، پیوند حماسه و عرفان، انتظار 
ی اجتماع-منجی عالم، تجلیل از شهیدان، تقدیس شهادت، بمثابۀ یک فرهنگ اصیل ماندگار، ورود مسائل سیاسی

ي آوردن به قالبهاي سنتی شعر روستیزي و دعوت به بیداري، بازگشت به عشق آسمانی،  به شعر انقالب، غفلت
تحلیلی به بررسی، -فارسی، استفاده از تلمیحات دینی و ایمانی اشاره کرد. بنابراین پژوهش حاضر با روش توصیفی

اي (مدرن) شناسی الیهست و ازآنجاکه به شیوة سبکاتفسیر و تحلیل اشعار آیینی شاعران پس از انقالب پرداخته  
نقد و تحلیل آثار ادبی با این رویکرد  است و  نشده  در چهار سطح دربارة اشعار آیینی این شاعران اثر مستقلی نوشته  
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 میکند به اهداف زیر در اینبنظر میرسد و تالش  پژوهش در این حوزه جزو ضروریات  است،  کمتر مورد توجه بوده  
 تحقیق دست پیدا کند: 

 پرداز بعد از انقالب.معرفی شاعران شاخص آیینی -1
 ساز و نقش و ارزش آنها.هاي برجستۀ سبکتعیین عوامل و مشخصه -2
 تبیین نقش و تأثیر زیباشناسی و نقش ایدئولوژي عناصر مربوط به هر الیه. -3
  

 سابقۀ پژوهش   
شناسی نشده، اما درمورد سبک  ي با این عنوان بصورت مستقل نوشته اهدرمورد موضوع تحقیق تاکنون کتاب یا مقال

شناسی ما در این پژوهش قرار است که میتواند راهنما و الگوي بحث سبکگرفته  صورت  پژوهشهاي قابل توجهی
 میکنیم: گیرد که به چند مورد اشاره 

شناسی شعر فارسی را مورد  ش معنا در سبک)، ارز1383درگاهی در مقالۀ «جایگاه معنی در سبک شعر فارسی» ( 
شناسی بیشتر به مختصات ظاهري و مباحث است. مقاله با این دعوي آغاز میشود که دانش سبکبررسی قرار داده  

زبان و  اندیشهصوري  معانی  این کار  در  و  اعتبار میدهد  و درونمایهشناختی شعر  نادیده ها  یکسره  را  اشعار  هاي 
هم در سرآمدان شعر کهن و هم در تعبیر، شاخۀ مهمی از نقادان دو سدة اخیر، معنی یکی از میگیرد. درحالیکه  

 است و قالب و محتوا کیفیت یک جوهر واحد.   دو پایۀ اساس سبکها و گاه حتی «تنها پایۀ آن» بشمار آمده
هاي  ور» به بررسی جنبهپاي مجموعه اشعار قیصر امینشناسی الیهاي با عنوان «سبکمحمدي در مقاله  هوشنگ 

گوناگون سبکی شاعر پرداخته و شعر وي را در چهار الیۀ آوایی، واژگانی، نحوي و بالغی مورد بررسی قرار داده 
بندي را در سبک شعر شاعران پس از انقالب است. تحقیق حاضر ضمن الگوپذیري از مقالۀ مذکور، همین تقسیم

قرار داده   تا کنون بهمالك کار  این شناسی الیهشیوة سبک  است و  اي (مدرن) در چهار سطح و ویژگی دربارة 
 است.  نشده ي با این عنوان بصورت مستقل نوشتهاشاعران کتاب یا مقاله

 
 بحث و بررسی 

 ویژگیهاي زبانی 
برجستگیهاي لفظی و ساختاري: منظور از برجستگیهاي لفظی و ساختاري، تمام فرانمودهاي شکلی یک اثر ادبی  

سازي و استفاده از تعابیر و تصاویر خاص از مصادیق آنند. در  نظیر شعر است که نوگرایی زبانی و واژگانی، ترکیب
 ادامه هریک از این موارد بررسی میشود.  

ردیف: سعی در پیدا کردن قافیه و ردیف نو را باید جزئی از نوجویی فراگیر در ادب معاصر   نوجویی در قافیه و
فارسی،   در شعر  ردیفها  معمولترین  پیدا کرد.  و ظهور  بروز  اسالمی  انقالب  قالبهاي مختلف شعر  در  دانست که 

ر شعر انقالب، ردیفهاي فعلی و است؛ اما د  اند. شاید همین معمول بودن، کار را به تکرار کشاندهردیفهاي «فعلی»
اي را نیز میتوان سراغ گرفت که در جاي خود گویاي نوآوري محسوب میشود. ردیفهایی مانند آتش عبارتی تازه

کاري است شگفت، خوب میدانم، مـیزدند،  است، میخواندم،  گرفت، بر خاك افتاد، زد و رفت، چون شدند، نرفته  
 شکفت، هجرت کرد.

رفتـــی و یـــادت از دل شیدا نرفته است (گزیده ادبیات معاصر، معلم: ص  /ـــجر تمنا نرفته استاز دل به داغ هـــ
36  ( 
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ــش گرفت  ــرم آت ــ ــ ــدم س ــان دی ــش گرفت     (مجموعه اشعار، امین /ناگه ــترم آت ــ ــ ــ ــتم، خاکس ــ پور: سوخ
 ) 299ص

ــدان گرفته /است  ام دوباره غمی جان گرفتهدر سینه ــه یاد شهی است   (مجموعه اشعار، هراتی: ص  امشب دلم ب
149 ( 

دند   تان چون ـش بـس تان زین ـش یاران مـس ان غم، آن میآن قدح /آوخ آن هوـش داي  نوـش دند؟  (ـص تان چون ـش پرـس
 ) 429سبز، گرمارودي: ص

اووشان» در سوگ شهیدان دفاع مقدس با تکرار ردیف عبارتی «چون موسوي گرمارودي در مرثیۀ مذهبی «آن سی
 است. بر مؤثر واقع شدن در مضمون شعر، بر ارزش موسیقیایی آن نیز افزوده  شدند» عالوه

اند، سه بر واژگانی که بطور ابتکاري و اتفاقی در موضع ردیف قرار گرفتهاما در باب ردیفهاي اسمی باید گفت عالوه
 ژگان و اصطالحات نیز با بسامد چشمگیري در این جایگاه قرار دارند: گروه از وا

 واژگان و اصطالحات انقالب: خون، شهید، شهادت، سرخ، نخل، آتش، الله، زخم و...  -الف
شرحه است صدا در باد، معلم نشاط قهر تـو دیگر نمیکند زخمم  (شرحه  /به آب تیغ تو لب تر نمیکند زخمم  

 )231دامغانی: ص 
 )16ســواران شـوریده، بر زین ســــرخ   (گنجشک و جبرئیل، حسینی: ص  /ـال پاســــداران آیین ســــرخ هـ
 واژگان و اصطالحاتی که تعلیم دیدگاهی انقالبند: نور، صبح، سالم، سحر، بیداري، یقین، ایثار، قیام و... -ب

 )116ام (همصدا با حلق اسماعیل، حسینی: ص هاي بشکوه قیفریاد تو آیه  /اي کوه قیام  اي سر به فلک کشیده
 )289(سورة انگور، قزوه: ص  هاي انتقام سیلی زهرا، سالم!بچه / نوشان بزم ظهر عاشورا، سالم!اي عطش

روِ ائمۀ معصوم و امام حسین (ع) و واقعۀ قزوه در بیت باال با التزام ردیف «سالم» شهداي دفاع مقدس را دنباله
 کربال میداند.

هاي نمادین و جایگزین شخصیتهاي  واژگان مذهبی از قبیل توبه، نماز، جهاد، حسین (ع)، عباس (ع) یا واژه  -ج
 مذهبی و انقالبی: خورشید، دریا، گل سرخ، آفتاب، فرات و...  

پور:  امیننــماز   (در کوچۀ آفتاب،    بود  مرکبش  عــــــروج  وقـت  در   /نـــماز    بـود  مذهبـش  و  امان  و  ایـــمان
 )111ص 

ستاره، معلم    سرخ  ها گل کرد خورشیـد  (رجعتبر خشک چوب نیزه  /روزي که بر جام شفق مل کرد خورشیـد  
 )  77دامغانی: ص

بیداري ما خواست، به خون خفت حسین  (همصدا با حلق اسماعیل،   / گـر بر ســـتم قـرون برآشفـــت حسین  
 ) 111حسینی: ص 

اوج والیـت است این، خود را ندید عباس     (انگشتر خاتم، قزوه:   / خود برید عباس  شب، از  درخود شکست آن  
 )   53ص 

ابوالفضل عباس (ع) را مورد خطاب قرار داده و با آوردن ردیف «عباس»، موسیقی و  شاعر در بیت باال حضرت 
حضرت را بتصویر کشیده    و بزیبایی صحنۀ دالوریها و ازخودگذشتگیهاي آن  کردهفضاي عاطفی شعر را تقویت  

 میکند در هر موضعی، از امکانات زبانی و موسیقایی براي پرورش معنا بیشترین بهره را ببرد.است. قزوه سعی 
از ویژگیهاي شعر انقالب که در واقع باید آن را خدمت این سبک به ادبیات فارسی نامید، زنده کردن قالب مثنویست. 

 میدهند که  تشکیل  هاجملهشبه  و  هاجمله  فعلی،  عبارات  اغلب  را  ردیفها  انقالب،  بیاتاد  اوزان بلند  با  مثنویهاي   در
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 عبارت دیگر  به  یا  و  شاعر  تأثیرگذارترین  و  اولین  معلم  علی.  میباشد  آنها  بودن  بلند  ردیفها   این  همۀ  اصلی  ویژگی
   :میشود  دیده بوفور  ردیفهایی چنین او مثنویهاي  در و است این روش کنندةابداع
ــت قحط ــو  آبس ــدانی چه آب از ت ــ ــدانی  چه پایاب و تک  و گدار از /هان   می ــ   معاصر،  ادبیات  گزیده( هان       می
 ) 81 ص:  معلم
   :هستند ردیف  مصراع دو هر بقیۀ کلمات و قافیه» یعقوب«و  »ایوب«یعنی   کلمات اولین بیت زیر یا در
 ) 58 ص:  معلم  ستاره، سرخ رجعت(   شدند غم پامال  حوصله به یعقوبها / شدند غم پامال  حوصله به ایوبها

ینی ن حـس یدحـس عر ـس کل  بلند ردیفهاي   گاهی  در ـش اً در عبارت یا جمله  از  متـش وـص  میتوان  او  مثنویهاي  را خـص
 یافت:

(سفرنامۀ گرباد، حسینی:   صبح ایمان از شب کفار ضربت میخورد/    نسل گل این بـــار هم از خـــار ضربت میخورد
109 ( 
 سابقه است،   به  مسبوق  گذشته،  شاعران  شعر  در  متعدد  هاي ذوقافیتین: اگرچه استفاده از قافیه   و   درونی  هاي قافیه

  افزایش   کرده که ضمنخود استفاده    اشعار  در  »ذوقافیتین«  صنعت   یا  متعدد  هاي قافیه   انقالب نیز از  از  پس  شاعران
  :استشده بدل  آنان شعر  براي  خاص سبکی ویژگی و شگرد به  کناري  موسیقی

 )   79 ص: معلم ستاره، سرخ رجعت(   دریا مویه کردم موج با را ناله این / صحرا پویه کردم جاده را با ریگ این
  تصنعی   را  اثر  که  میشد  التزام رعایت  بصورت  شعري   قالب  یک  در طول   اغلب  قدما  آثار  در  ذوقافیتین،  و  درونی  قافیۀ

 ابیات  همۀ  در  صنعت  این   آوردن  به  ملزم  را  خود  نوگراي انقالب،  سراي مثنوي   ولی  .میکرد  تبدیل  نظم  به  را  شعر  و
 سازد،   روحبی  و  تصنعی  را  خود  اثر  اینکه  بجاي   و  میکند  انتخاب  را  ثمینها  فقط  ثمینهاي آن،  و  غث  میان  از  و  نمیکند

زیبایی  به بکارگیري   گذشته  علی معلم  چون  شاعرانی.  میبخشد  جذابیت  و  آن    انتهاي  در  آهنگخوش  قوافی  از 
 موازنه   صنعت  به  منجر  موارد  برخی  در  که   آورندمی  درونی  هاي قافیه  شعر،  موسیقی  افزایش  جهت  مصراعها، گاهی

 میشود:    نیز ترصیع و
 دید رو  آدمی ابلیس که بصیر بسی /دید  آدمی جو ابلیس که خبیر  بسی
 ) 63 ص:  معلم  ستاره، سرخ  رجعت( برادرکش  قابیلیان هیبــت به یکی / خوش  رهرو،  هابیلیان هیبت به یکی

 ) 129اند (همصدا با حلق اسماعیل، حسینی: ص امروز چو الله قد برافراشته /دیروز چو دانه در دل خاك شدند 
موجود زنده، بقاي آن را تضمین   سازي در یک زبان، مانند تکثیر سلولی در بدنسازي و عناصر شعر: ترکیبترکیب

میکند. پیدایش واژگان جدید نتیجۀ احساس نیاز اهل ادب به مصالح زبانی تازه است، تا اندیشۀ متفاوت خود را به  
کنند. شعر آیینی و انقالبی محصول فضاي فکري و اجتماعی متفاوتی است، بنابراین شاعران زیباترین شکل بیان  
اي از آنها، استعداد زبانی و واژگانی مناسبی بیابند و  ي مواجهند و نمیتوانند براي بیان پارهاانقالب با مفاهیم تازه

هایی به دورهسازي میپردازند. از این رهگذر، بسامد ترکیبات نو در نقاط عطف تحوّالت سبکی نسبتواژه  ناگزیر به
ب اسالمی در ادب معاصر فارسی نقطۀ عطف که یک سبک واحد در جریان بوده به مراتب باالتر است. ادبیات انقال

و ساحتی نوین است. اینجا شاعران در عالمی متفاوت سیر میکنند؛ بایدها و نبایدها و مبانی و مفاهیم شاعر آیینی  
می متفاوت  زبانی  به  تفاوتها  این  است.  متفاوت  نسبی  بطور  یا  بکلی  معاصر،  دیگر شاعران  با  انقالبی  و و  انجامد 

آورد. ترکیباتی نظیر «خون بانو، کاروان نیزه، باران نیزه، تالوت خورشید، مات جدیدي را بدنبال میترکیبات و کل
طفل آب، مشق گریه، چشم فرات، مشک تشنه، نوح حادثه، خضر شهادت، دیوان کوفه، طوفان کربال، تالوت خون، 

 حسرت ستاره، زانوان خستۀ مغرور،   ،قیمت احساس  ،وفور لبخند  باغ سبز الفبا،  هاي تنگ قوافی،حجره  صداي الست،
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دار نجابت، صبح شهادت، نماز شهادت، مرگ آینه قرآن سرخ، خون آیه، باغ بینش، گلبوسۀ گلوله، گلداغهاي زخم،
هاي  سرخ، خونبهاي حقیقت، میعاد عشق، گذرگه تاریخ، چشمخانۀ ستم، شیرین سخت، قبیلۀ خون، تبار جنون، بوته

تلواسۀ آیه  شهادت،  مرگ،  نبض  دندة تفنگ،  ایمان،  سجادة  تفنگ،  دهان  سپیده،  گل  شقیقۀ شب،  جهاد،  هاي 
واژة دار، حسینییۀ دل، گلبار غربت، مشک صداقت، ذوالجناح رزم، ناي نینوا، اسب سحر، نخلهاي روزهاخالص، کوله

ایمان،   رزمگاه  ي ایثار،خشم، کربال  لبیک، حمزة عشق، دفتر فطرت، لوحۀ هجرت، هزارة عطش، مرز محال، تفنگ
   مقتداي آبهاي آشوب، و ابر بیداري» در شعر شاعران انقالب از این قبیل است.

 اصطالحات  و  واژگان  به  مربوط  انقالب  شعر  واژگانی  دایرة  در  سهم  بیشترین  گماننظامی: بی  اصطالحات  و  هاواژه
 برخی   که  جداگانه  اجزایی  با  همراه  و  تانک  موشک،  توپها،  تفنگها،  انواع  و سنگین،  سبک  افزارهاي جنگ  است.  نظامی

 ادبی   اثر  پرداختن  براي   هاي خوبیمایهدست  و مگسک  قنداق،  ماشه،  دارند؛ از قبیل  شاعرانه  و  تراشخوش   نامی
    :است

و صداي «رگبار» سرب/ ترانۀ همیشۀ اوست/ که شهادت را/ «مبارك باد» میگوید (صداي سبز، گرمارودي: ص 
155.( 

 خلق   به  منجر  که  است  »جنگ  هاي واژه  و  اصطالحات«  پررنگ  شاعران انقالب، حضور  سبکی  ویژگیهاي   دیگر  از
 جوشیدن  شمشیر،  تیر،  خون،  و  آتش  انتقام،  خطر،  سنان،  نیزه، : «مانند  هاییواژه.  استشده    نظیرهاي زیبامراعات
خنجر، حریف، شبگیر، سر   زخم،  تاراج،  گودال،   حادثه،  شهید،  شهادت،   قتلگاه،  اسیري،  تیغ،  لشکر،   سپاه،  خون،

بریدن، غریبی، زخم، کینه، فریاد، مرگ، ننگ، تاوان، مسلسل، سرب، صدام، پاسدار، وطن، دین، الله، شقایق، سوار، 
سهراب، مسجد، آیه، جنگ، سرخ، استقالل، چکمه، خشاب، مرگ، کفن، غسل، اسب، زوبین، محمل، هجوم، دشنه،  

   ، رجز، میدان، طبل، فتح، پیروزي، سنگر، قلب، زخمه، فتنه، هیاهو، زخمی و ...دژ، دشمن، خروشیدن
 )27شد از خیمه تا فرات   (با کاروان نیزه، قزوه: ص هفتاد حجله بسته   /  از بس که تیر بود و سنان بود و نیزه بود

 ) 79 ص:  معلم  ستاره، سرخ  رجعت(  کردم  شبگیر کربال از حسین با من /کردم دیر  ،کردم  صبر ،خوردم زخم من
تان/ انباـشته از ـصولت پوالد/ چـشمهایتان عقاب/ دـستانتان مـسلسل/  آه اي ـشمایان/ در ارتش دالور ایران/ اي چکمه

 ).7(خط خون، گرمارودي: ص باده خشاب دلدوز/ اي بازوانتان: دل دریا/ همواره پیروز... 
میـشود که آنان فرهنگ ـشاعران انقالب، این فکر و اندیـشه تقویت   هاي جنگ در اـشعاربا توجه به بـسامد باالي واژه

 اند. ساخته پایداري را که نتیجۀ قیام امام حسین (ع) است، بخوبی در اشعار خویش نمایان
از دیرباز تاکنون مورد  کاربرد نمادین رنگ: رنگ بعنوان برجسته ترین و نمودارترین عنصر در حوزة محسوسات، 

تر شدن است. بسیاري از شاعران، بعنوان زیباشناسان جهان آفرینش از واژگان رنگین در عینیده  توجه انسان بو
ها هاي خود بهرهایماژهاي شاعرانه و کشف و توضیح روابط میان تصاویر شعري درجهت بیان آرمانها و خواسته

انه، تحریک میکنند و گاه بعنوان زبان،  اند. رنگها حسّ بینایی افراد را براي بهتر بتصویر کشیدن خیاالت شاعربرده
توانند. شاعران انقالب نیز با بکارگیري نماد  ها از بیان آن ناعاملی میشوند تا به مخاطب، سخنانی را بگویند که واژه

با زمینهرنگ در آثار خود، تداعیهاي پررمزورازي در حوزه هاي گوناگون فرهنگی، آیینی و تاریخی هاي تمثیلی 
ند. عنصر رنگ یکی از اجزاي مهم صور خیال و یکی از عناصر برجستۀ زبان نمادین این شاعران است که اآفریده

سازي ملی و پیوند اندیشۀ دینی با فضاي جامعه بخوبی درجهت غناي جوهر هنري و ادبی اشعار خویش، هویت
و شهادت و جاودنگی، رنگ سبز   میدهد این شاعران از رنگ سرخ بعنوان نماد شهید  بکار رفته است. نتایج نشان
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نماد طراوت و تکامل، رنگ زرد نماد جدایی و نرسیدن به هدف، رنگ آبی نماد پاکی و آرمش، رنگ سیاه نماد 
 اند.    بردهظلمت و حزن و اندوه و رنگ سفید نماد پاکی و قداست بهره 

 ) 359پور: ص (مجموعه اشعار، امینخوشا در فصــــل دیگر، زادنی سبز   /خوشا چون گل به فصلی، سرخ مردن 
 ) 372میفتد (همان: ص  /–آن اتفاق زرد -افتاد/ آنسان که برگ/

بود    (باکاروان نیزه، قزوه: ص  باغ شهادتش، به رسیــــــدن رسیده /بود  یک دشت، سیب سرخ، به چیدن رسیده  
39 ( 

 ) 54سار نخل والیت، گرمارودي: ص ناگاه خنجري سیاه برآمد به قلب خورشید     (در سایه
 ) 230خوشا که روزي سرخ بمیرم و سبز برآیم   (صداي سبز، گرمارودي: ص

ها رخ ـش ان جاودانه/ کتاب ـس تند ( و بندبند رگان غیرتـش یرازه بـس ینی: ص همدت را ـش ماعیل، حـس دا با حلق اـس ـص
73 ( 

اي/ فوران کرد/ و سقف بلند فریادي نفیس/ قائم به عشق/ باال رفت (گنجشک و  هاي ـسرخ/ گلدستهاز خاك ـسجده
 )  73جبرئیل، حسینی: ص

 ) 100ایم در کنار تو سبز و سر بلند (از آسمان سبز، هراتی: ص ایستاده
 

 ویژگیهاي نحوي  
ها را با  اي واژگان و جمله میکنیم. برخی بگونه در بررسی ساختار نحوي به ترتیبِ قرار گرفتن رکنهاي جمله توجه   

آفرینند و شاعرانی هم در ساختار نحوي آفرینش هنري ندارند.  اي میمیکنند که خود نرم یا هنجار تازههم ترکیب  
هاي گوناگون دارد. بدیهی است که شاعر نحوي در قالبهاي گوناگون شعر جلوه  داشت که ساختار  البته باید توجه
هاي تکراري میگریزد و همین گریز از ساخت معمول هاي بالغی کالم پیوسته از زبان خشک و جملهبا رعایت جنبه

او میدهد. نمونه کالم، سبک ویژه به شعر  انگیزهاي  از هنجارگریزي شاعران که در هر یک  اي زیباشناسانه هایی 
 شرح زیر میباشد:   دارند، به

هاي «فرات»، «کربال» و واژة «خورشید» را که استعاره از سر مبارك شاعر در ابیات زیر میخواهد واژهتأخیر نهاد:  
بهمین خاطر نهاد را در آخر آورده تر نماید تا درد جانسوزش را بنمایاند. تر و آشکارامام حسین (ع) است، برجسته

 است: 
 )27د از آن ماجـرا، فرات   (با کاروان نیزه، قزوه: ص با تشنگان بگوی /صدا، فرات کند بی دهید گریه فرصت

(رجعت سرخ ستاره، علی ها گل کرد خورشید    بر خشک چوب نیزه  /روزي که در جام شفق مل کرد خورشید  
 )77معلم: ص 

تو خنجر کشید خصم  آن گلوي  بر  که  بــــود    /دم  نیـاز  و  راز  در کشاکـش  تـو  گرمارودي: روح  (صداي سبز، 
 )121ص

است گرفته  کاربرد فعل در آغاز جمله: کاربرد فعل آغازین، در بسیاري از موارد نشانگر اهمیت فعل و عمل صورت
 و جنبۀ تأکیدي دارد.

 است  ها در او گماز هفت منزلی که سفر /است ها در او گم آیم از رهی که خطرمی
 ) 17تر   (با کاروان نیزه، قزوه: ص  از این جانگــدازنشنید کس مصیبت    /تر    جوشـید خونم از دل و شـد دیده باز،
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گر نعره برکــشم ز گلوي فلک کم است     (صداي سبز، گرمارودي:   /میگریم از غمی که فزونتر ز عالم است  
 )  105ص

 )114کی میتوان که از جگـر خویش، دل برید (همان: ص  /میرفت و دیدگـــان پــدر بود سوي او 
پور: ص آید   (مجموعه اشعار، امینمی  ســــؤال   این  از  کافـري   بــوي   که  /رفتند    چرا  هااللـه  خــود،  دل   از  مپرس

396( 
اي جنبۀ تأکیدي دارند، تأکید بر اعالم خبري مهم و واقعه  «میگریم»آیم»، «جوشید»،  در ابیات باال فعلهاي «می
  بزرگ و مصیبتی جانگداز.

است. گاهی در یک ان انقالب، جمالت بیشتر کوتاه و به سبک گسسته بکار رفته  ساختمان جمله: در اشعار شاعر 
 بیت، چهار جمله بکار میرود:

(رجعت سرخ ستاره، علی معلم:  من با حسـین از کربـال شبگیر کردم     /من زخم خوردم، صبر کردم، دیر کردم  
 )79ص

 )365پور: ص  دید، گـه دال  (مجموعه اشعار، امینادب را گــــه الف گـر  /سـرش بر نـی، تنـش در قعـــر گودال  
چون سنـگ خامـوشیم و غـوغایی نداریم (از آسمان سبز، هراتی: ص   /تـو تـا دنیاسـت دنیـایی نداریم  مـا بـی

148 ( 
نیاورد، کالم مبهم  هاي تفسیري: در جملهجمله میماند؛ هاي تفسیري گویا شاعر احساس میکند که اگر آنها را 

 هاي تفسیري چنین میگوید:چنانکه خاقانی در بیتی درمورد جمله
 )141تا نگویم بر فالن خواهم فشاند (دیوان، خاقانی شروانی: ص  /کس نداند این نثار از بهر کیست: 

 )167(صداي سبز، گرمارودي: ص  اینک هر چیز: یا سرخ است/ یا حسینی نیست!و
 )565پور: ص (مجموعه اشعار، امین ها به میدان رفت زمین و آسمان دیدند:/ کودکی تن

 
 ویژگیهاي ادبی  

شناس میتواند با  شناسی ادبی دارد. در همین الیه است که سبکمطالعات سطح بالغی زبان، سهم زیادي در سبک
اوانی ببرد. سبک هر سخن، بر اساس فر  هاي بالغی و لفظی بسبب کار نویسنده پیتکیه بر میزان کارکرد آرایه

آرایه ویژهکاربرد  و محتوایی  بالغی، سرشت صوري  تشبیه در یک متن، سبک هاي  کاربرد  مثالً  میکند.  پیدا  اي 
 ).        304میدهد و بسامد باالي استعاره، سبک استعاري را رقم میزند (سبکشناسی، فتوحی: ص تشبیهی را شکل 

اند. در تشبیه دادهها و عواطف خود را بیشتر به یاري تشبیهات بلیغ و مفصل ارائه  شاعران انقالب، اندیشه  :تشبیه 
افزاید. تصاویر تشبیهی،  شبه تالش ذهنی و کسب لذّت ادبی بیشتر میگردد و بر تأثیر تشبیه میبلیغ با حذف وجه 

یع، پیوند عاطفی با مخاطب برقرار میکند و با  که شاعر به مدد تشبیهات بدبیشتر از نوع حسی به حسی است  
طوفان خون، نوح حادثه، باران تیر، طفل آب، کاروان نیزه، باغ شهادت، خضر شهادت، ترکیباتی چون «باران نیزه،  

، جام شفق باغ سبز الفبا، کاروان دل، کودك دل،، خنجر کین، خیمۀ شفق، باغ بینش، صبح شهادت، موج تشنگی
میرساند. تشبیه صریح و بلیغ  بیشترین بسامد تداعی مفهوم کلی یاري  » به  ت سایه، اسب آشوببراق حادثه، راح

    را در شعر این شاعران داراست.
 )  27خاك تو نوح حادثه را میدهد نجات! (با کاروان نیزه، قزوه: ص  /ر؟ طوفان خون وزیده، سر کیست در تنو

ماه   برید،  را چو خنجر کین سـر  آیینه،    /خورشید  (آغاز روشنایی  بگویم چه حال داشت   در خیمـۀ شفق چه 
 ) 115گرمارودي: ص 
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 ) 239پور: ص روزي که باغ سبز الفبا/ روزي که مشق آب، عمومی است (مجموعه اشعار، امین
 )43(رجعت سرخ ستاره، معلم: ص طلوع صبح دگر را خروج باید کرد  /براق حادثه زین کن عروج باید کرد  

 )110بارانند (مجموعه اشعار، هراتی: ص /درختانند آنان /مباد دلتنگیتان /اید؟که سوگوار  /شهید مادران اي 
تو آن راز رشیدي/ که روزي فرات/ بر لبت آورد و کنار درك تو/ کوه از کمر شکست (گنجشک و جبرئیل، حسینی:  

    ) 38ص 
بعنوان مثال قزوه در بیت اول، امام حسین (ع) را به حضرت نوح (ع) تشبیه کرده و شباهت و تناسبی که بین امام 

که نوح (ع) قوم خود  است. همانطوردهندگی وجود دارد، باعث این امر شده  حسین (ع) و حضرت نوح ازجهت نجات
(ع) نیز خود کشتی نجات اسالم شد و حدیث «ان   شدن در طوفان نجات داد، امام حسینرا بوسیلۀ کشتی از غرق  

 الحسین مصباح الهدي و سفینه النجاه» بیانگر این موضوع است. 
یکی از شاخصهاي ارزشمند در شعر شاعران انقالب استفاده از انواع استعاره است و در تشخیص نیز شاعران استعاره:  

اند که در این زمینه توجه شاعران، کردهاز آن استفاده    اي داده و در سطح گستردهبه مفاهیم متنوعی توجه نشان  
 بیشتر به عناصر دینی و مذهبی و همچنین دفاع مقدس است. 

 آیینی شاعران انقالب:  اشعار در استعاري  هایی از تصاویرنمونه 
 )  126ص: گرمارودي   الله، چمن(   خون در فتاده زمین به قرآن / گلگون  خاك به وفا افتاده
 . است) ع( عباس  حضرت از مصرحه عارةاست قرآن

 )27کوه صبر فاجعه میدانست/ آن شیهۀ غریب/ بوي مهیب زلزله میداد (گنجشک و جبرئیل، حسینی: ص 
 زلزله: شهادت امام حسین (ع) /کوه صبر: حضرت زینب (س) 

صدا با حلق اسماعیل: طوفان به خون آلوده، دستش تا به مرفق    (حسینی، هم  /بو و زنبق در قتل عام الله و شب
 )39ص 

 بو و زنبق: رزمندگان و شهیدانالله، شب
(رجعت سرخ ستاره، معلم: ص دیدم      خورشید را بر نیزه گویی خواب  /دیدم    شید و شفق را چون صدف در آب

77 ( 
 ین (ع) و واژة «خورشید» استعاره از سر مبارك امام حسین (ع).  واژة «شید» استعاره از چهرة نورانی امام حس

 .) 559پور: ص (مجموعه اشعار، امینظهر عاشوراست/ کربال غوغاست/ کربال آن روز غوغا بود/ عشق، تنها بود! 
  . «عشق» میتواند استعاره از خود امام باشد؛ از این جهت که امام حسین (ع) مظهر دلدادگی استدر عبارت باال 

در گذرگاه حادثه ایستادند/ پیراهن خستگی را/ با بلندنیزه دریدند/ پیش هجوم آنان/ سینه دریدند/ هفتادودو آفتاب 
 . ) 27، هراتی: صمجموعه اشعار( از ایمان/ که قوام زمین/ در قیامتشان نشسته بود 

رت باال، حادثۀ عاشورا و شهادت که در عباساز بسیاري از اشعار شاعران انقالب است؛ آنچنانحادثۀ کربال زمینه
گویی!  آفرینی است نه مرثیه، تداعی جنگ و مبارزه با بیداد، دعوت به حضور در صحنه و نقشکربال  هفتادودو تن در

آفرینی، جهاد و  و سلمان از رفتن یاران شهید، ناله سرنمیدهد، بلکه از راه آنان تأسی میجوید، در تداوم حماسه
زادي، آزادگی، دعوت به کنش جمعی و اظهار آمادگی دربرابر ظالمان تاریخ اصرار میورزد آ  شهادت براي کسب

صفتان این رخنه و  (دفاع مقدس). شاعر در عبارت باال تأکید بر فاصله بین ماندن و گریختن دارد که چگونه آفتاب
 دند. فاصله را با بلنداي نیزه درنوردیدند و چون آفتاب باعث قوام و گسترش دین گردی
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 و  هنرمندانه  را  خود  احساسات  و  عواطف  ها، آن اندیشه  مدد  به  شاعر   که  تصویرگري   ابزارهاي   از  دیگر  یکی  :کنایه
تسلط   زبان   به  که  کسانی  فقط   است؛ زیرا  مهم  شناسیسبک  در   کنایات  به  توجه   .  است  میکند، کنایه  ارائه   مؤثّر
  از   و  فعلی  کنایات  در اشعار آیینی بسامد  ).235ص:  (بیان، شمیساکنند    استفاده  باب   این  از  میتوانند  دارند  کافی

   .است بیشتر کنایات انواع دیگر بهنسبت ایما، نوع
 امام   به  شدن  متوسل  در  و  »شدن  خم  پشت  و  شکستن  پشت«  کنایۀ  از  امام،  دادنازدست    غم  در  شاعران آیینی

  از  پس)  س( زینب    حضرت  هاي خطبه  کیفیت   کردن  بیان  در  و  »زدن  دامان  به  دست«یارانش، ازکنایۀ    و  حسین
 و   »سوختن  دل   و  جگر«   کنایۀ  از  عاشورا،  شهداي   شهادت  و  دادنازدست    غم  در   و  »آتشین  زبان«   کنایۀ  از  عاشورا،

 و یا کنایاتی مانند:   »شدن   ازدست  عنان«  کنایۀ  از  عاشورا،  حادثه  شدن  واقع  درمورد  نگرانی  و  قراري بی  ابراز  در
زدن، سایۀ کسی را با تیر زدن، چارتکبیر زدن، داغ سجده داشتن، در رکاب کسی شمشیر زدن و با  زبان  «زخم  

میثاق خون بستن، پویه کردن و مویه کردن، تلخی   شدن، جان بر کف بودن،  یزیدي،  شدن  حسینی  پاي سرآمدن،
درد بودن، برپاي بودن، برجاي بودن، صبر در جام داشتن، صفراي رنج در کام داشتن، سر بر اوج زدن فریاد، بی

جان افشاندن، افسار گسستن، نماز بردن، دیوار شدن، در سایۀ راحت برگ کردن، زنحیر خاییدن، صبر مرگ کردن،  
 اند:  جسته بهره فراوان  »دن، دریاشدن، فردا شدن و...نشستن، پشت کر 

است (آغاز روشنایی آیینه،    خم  ابد  تا  زان  عاطفه  پشت  که  غم  زین  /  شود  خم  نیز  فلـــــک  پشت   آنکه  پندارم
 ) 105گرمارودي: ص 

 عاشورا.  روز در) ع( حسین   امام شهادت اندوه و غم  شدت: از است کنایه شدن خم پشت
 / شد  حسینی  تو،  سوي   در   چه  هر :/  کرد  پاره   دو  به   /کائنات  در   را   چیز  همه   و  چیز  هر  / آمد  تو  گلوي   بر  که  شمشیري 

رسیدن؛    شهادت  به :  از  است  کنایه  آمدن  گلو  بر  ) شمشیر166یزیدي (صداي سبز، گرمارودي: ص    سو،  دیگر  و
 باطل.                    و حق: از است کنایه یزیدي  و حسینی

 )  91پور: ص او جام به کف گرفته، تو جان بر کف (مجموعه اشعار، امین /هاي بهزاد، لطیف چون ساقی پرده
 جان بر کف بودن: کنایه از آمادة فدا شدن.

 ). 95سکوت میشکند/ مؤمنان از زیارت هم جا میخورند (در ملکوت سکوت، حسینی: ص 
  زده شدن.شگفتجا خوردن: متعجب و 

آگاهی گستردة شاعران آیینی از داستانهاي کهن ایرانی و آیات و احادیث قرآنی موجب گردیده در اشعارشان تلمیح:  
این تلمیحات هم تلمیحات تاریخی و اساطیري (تنور پیرزن، طوفان نوح، تیغ قابیل، کنند.    از آرایۀ تلمیح استفاده

دینی و مذهبی (عباس، خضر، یوسف، سلیمان، عیسی، مسیح، حیدر، زینب، رنج هابیل، غار ثور) و هم تلمیحات  
زهرا، بر فراز نیزه بودن سر مبارك امام حسین (ع)، آیات قرآن و احادیث) را دربر میگیرد. اما دستۀ دوم از تلمیحات 

    تر از دستۀ اول هستند.به مراتب، پرکاربرد
 )18کسـی شنیده از این دلنــوازتر (با کاروان نیزه، قزوه: ص قـرآن  / ست ها تالوت خورشید، دیدنیبر نیزه

 )27خـاك تو نوح حادثه را میدهد نجات! (همان:  /ر؟ طوفان خون وزیده، سر کیست در تنو
بیت اول اشاره دارد به بر فراز کردن سر مبارك حضرت امام حسین (ع) و تالوت قرآن بر سر نیزه. در بیت دوم نیز 

ین داستان که بنا به روایتی طوفان حضرت نوح (ع) از تنور پیرزنی شروع شد و از طرف دیگر به  اشاره دارد به ا
 دزدیدن سر مبارك امام حسین (ع) و مخفی نمودن در تنور اشاره دارد.  

   ) 171(صداي سبز، گرمارودي: ص اهللا/ تو اسماعیل گزیدة خدایی/ و رؤیاي به حقیقت پیوستۀ ابراهیم یا ذبیح
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 دارد.  اشاره به داستان حضرت ابراهیم (ع) و قربانی کردن اسماعیل (ع) 
 بـر سطـــح کرخـت آبـها تـاب افتاد  /ز آن دست که چون پرنده بیتاب افتاد 

 )130(مجموعه اشعار، هراتی: ص     ز آن روي که در حمایـت از آب افتاد  /دســت تــو چو رود تا ابـد جـاري شد  
 ورا و قطع دستهاي حضرت عباس (ع). تلمیح به واقعۀ عاش

تو آن راز رشیدي/ که روزي فرات/ بر لبت آورد و کنار درك تو/ کوه از کمر شکست (گنجشک و جبرئیل، حسینی:  
 )  38ص 

 اشاره به چگونگی شهادت حضرت ابوالفضل (ع).  
اشعار شاعران انقالب با  د و  شعر آیینی معاصر در زمینۀ مجاز نیز از حیث گستردگی دامنۀ نسبتاً وسیعی دار  مجاز:

اي هاي اسالمی دارند، در بخش عنصر مجاز نیز از مضامین عاشورایی بهرهتوجه به پیوند عمیقی که با مذهب و نماد
 اند:قابل توجه برده 

ملجم بود (صبحتان به خیر مردم، تمام کربال و کوفه، غرق ابن  /مدینه نه، که حتی مکه دیگر جاي امنی نیست  
 )62ص قزوه: 

 ابن ملجم، مجاز با عالقه ذکر خاص و ارادة عام از دشمنان اسالم است. 
 .  ) 166(صداي سبز، گرمارودي: ص است خون تو شرف را سرخگون کرده 

 خون مجاز از:  شهادت (با عالقۀ الزمیه).  
  ) 78(رجعت سرخ ستاره، معلم: ص صفراي رنج مجتبی در کام دارم  /من تلخی صبر خدا در جام دارم 

 صفرا مجاز از: زهر (با عالقۀ محلیه). 
  ). 32و از پوالدي/ که در کوفه/ برج آفتاب را دو شق کرد  (گنجشک و جبرئیل، حسینی: ص 

 پوالد مجاز از: شمشیر (با عالقۀ جنسیت)
 )19(دري به خانۀ خورشید، هراتی: ص ا تبلیغ میکنند میزبانان موافق/ میزبانان منافق/ نان بیعت ر

 (با عالقۀ کلیه)نان مجاز از: مال و ثروت 
 

 ویژگیهاي فکري 
 میشود.   شناسی، در الیۀ فکري به جهان بینی، باورها و عقاید و افکار شاعر یا نویسنده پرداختهدر این تحلیل سبک

شاعران انقالب، فرزندان زمانۀ خویش هستند. دردها و نابسامانیهاي اجتماع خویش را با تمام وجود حس میکنند 
در اشعار آنان مواردي را   و میکوشند با سخن خود محرمی باشند براي اسرار مردم و مرهمی بر دردهاي ایشان.

 بدین شرح میتوان مورد بررسی قرار داد: 
جمله مسائل مهم و قابل توجه در جامعۀ انقالبی ما انتظار سازنده و مثبت است. چنین   از  :مهدویت و انتظار

انتظاري میتواند در تمام سطوح جامعه تأثیر ویژه برجاي بگذارد و امت مسلمان را همواره در حال آمادگی آرمانی 
ند و حاکمیت مستضعفین عالم نگاه دارد؛ آمادگی براي آمدن کسی که عدالت و برابري را جایگزین ظلم و جور میک

 را تضمین مینماید. 
این تفکر در شعر انقالب تجلی پیدا کرده و خود سبب ایجاد زمینۀ مساعدي در شعر انقالب شده که میتوان آن را  

 سرایی» نام نهاد؛ درددلهایی صمیمانه و عاشقانه با آن غایب از نظر:   «موعودیه
 پر شــکوفه کن مــرا اي کرامـت بهار  /ــظار آه مـیکــشم تـو را با تـمام انتــ  
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کـاروانی از شهــــید، کـاروانـی از بهار   (از نخلستان تا خیابان، قزوه:   / اند  صف نشستهبهدر رهت به انتظار صف
 )   23ص

فرهنگ    است، ازاینرو نقش ائّمۀ اطهار (ع) بویژههایش را وقف انقالب کرده  هراتی شاعري انقالبی است و اندیشه
عاشورایی و امام زمان (عج) را پشتوانۀ بزرگ انقالب میدانست و اینگونه در شعر بسیار زیباي با آفتاب صمیمی 

 میسراید: 
او همین جاست همین جا/ نه در خیال مبهم جابلسا/ و نه در جزیرة خضرا/ و نه هیچ کجاي دور از دست/ من او را 

 )  53ف آبادي/ با برادرانم عزاداري میکند (مجموعه اشعار، هراتی: صسقمیبینم/ هر سال عاشورا/ در مسجدِ بی
 اند: علی معلم در یک مثنوي در مجموعۀ «رجعت سرخ ستاره» دربارة امام زمان چنین سروده

 میـــــعاد دستــبرد شگفتـی دوبـاره را   /باور کنیم رجعــت ســــرخ ســــتاره را 
راوي! بخوان که مهدي موعود در ره است (رجعت سرخ ستاره، معلم:    /مه است  ...راوي! بخوان که افسر سیارگان  

 )  59ص 
 شده و صراحتاً به مهدویت و انتظار اشارهدر شعري که از علی معلم ذکر شد خیلی ملموس به این مقوله پرداخته 

 است که شاعر قصد اشاعۀ این فرهنگ را دارد: شده 
 رفیـــق خانــۀ زنجـــیر من چه مـیجویی /میگویی  به انتــظار زمـــین پیر شـد چه

 به دســـت حوصـله پرچــین بـاغ برگیریم  /بیا بـه فاصـله دل از فــــراغ بـرگـــیریم 
 )  20ست... (همان: ص قسـم، به فـجر قسم، صبح پشت دروازه /ست ...مگو به یأس برادر! که رنگ شب تازه

گونه بیان شده است و بصورت نمادین و سمبلان میدارد که زمین در انتظار پیر شده  در اشعار باال شاعر، تلویحاً بی
 کنیم، لذا تالش، جهاد و مبارزه انکارناپذیر است.    که باید با همدیگر محیط و اجتماع را براي ظهور آن حضرت آماده

ظار «سوار عشق» است تا بیاید محور انقالب، در انتسیدحسن حسینی نیز بعنوان یکی از مطرحترین شاعران دین
 و به آشفتگیها سروسامان دهد: 

 ام را ســروسـامان مـیداد  آشفتگـی /کاش این دل مرده را خدا جان میداد 
آمــد و فاتحـــانه جــوالن مـیداد  (گنجشک و جبرئیل، حسینی: ص می  /اي کاش ســوار عشق در عرصــۀ دل  

154 ( 
شده از امام زمان (عج)،  حسینی در قطعۀ شعر «زیارت نواحی مقدسه»، ضمن تلمیح به زیارت ناحیۀ مقدسه نقل

 شخصیت ایشان را در ذهن
 خوانندة خود مجسم میکند:  
ل امروزینت را/ از دیوار بوسه بیاویزم (گنجشک و جبرئیل، حسینی: باید برخیزم/ و رو به اقیانوس انتظار/ شمای 

 ). 22ص
زا و منشأ زندگی و هستی است؛ نه دردناك و رنج آور. ترکیب نمادین «اقیانوس  انتظار در نگاه حسینی حرکت

    انتظار» بخوبی بیانگر مفهوم انتظار است.
امین و وجد  ( شوریدگی  بیت  اهل  از  به گواهی پور در هنگام سرودن  این حریم مقدس،  به  او  پرواز خیال  و  ع) 

دوانده در جان اوست، اما این شوریدگی در هنگام نظر دوختن اشعارش حالی برآمده از قلبی دردمند و ایمانی ریشه
پور به استناد آثارش بیشترین وابستگی عاطفی و وبویی دیگر مییابد. امینپلنگ خیال شاعر به ماه دوازدهم رنگ
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یی را به خورشید غائب از نظرها دارد و گاه و بیگاه دل سوخته خویش را روانۀ این آستان میسازد. گاهی با معنا
 بیانی آشکار:  

عمق  از  مرا/  که  میکنم  احساس  میزند/  فریاد  باد/  در  که کسی  میکنم  احساس  روز  هر  میگذرد/  که  روزها  این 
پور: ص شناي صداي او/ مثل عبور نور (مجموعه اشعار، امینآلود/ یک آشناي دور صدا میزند/ آهنگ آهاي مهجاده
235 ( 

، بیشتر جنبۀ روحانی و عارفانه دارد امّا انتظار  ؛ اینپور، مفهوم انتظار نهفته استگـوشۀ اشعار قیصر امیندر گـوشه
با ترس و حسرتی   یـک انسان منتظر را دریافت و البته گاهی نیز این شوق و شورمیتوان در آن، تمامی خـصال  

 جانفرسا همراه میگردد:     
روز، آمـدنت روشـن!/ این روزها که میگذرد،   مـثل  اي روز آفتابی/ اي مثل چشمهاي خدا آبی!/ اي روز آمدن!/ اي 

 )           240من بگو که آیا، مـن نیز در روزگار آمدنت هستم؟ (همان، ص: با /!/ اماهر روز در انتظار آمدنت هستم
، نیز نباید غافل بود. این بعد از آنجا هویدا میگردد که وي از اوضاع از بـُعد اعـتراضی اندیشۀ انتظار در این شعر

نظمیهاي جهان بشري در قرون معاصر تلقی نابهنجار جهان میگوید و ظـهور مـصلح را پایـانی بر انحرافات و بی 
 میکند. این تفکر ریشه در اعتقاد انقالبی شاعر دارد.  

باشند/ تا سربلند باشند/ و آفتاب را/  یک لحظه وقت داشته    /فهمیدهان  آید/ روزي که عابرآن روز ناگزیر کـه مـی
 ).235. (همان: ص در آسـمان بـبینند

ستیزي» است. انقالب، خود ریشه در از خصوصیات اصلی شعر انقالب «غفلتستیزي و دعوت به بیداري:  غفلت
ي و بیداري دارد و شعر انقالب هم بتبع آن ستیزي و مبارزه با جهل و ناآگاهی و دعوت مردم به هوشیارغفلت
ستیزي اصلیترین شاخصۀ شعر نسلی از شاعران انقالب اسالمی است که ستیز و بیدارگر است. در واقع غفلتغفلت

هاي تجارب آن گداختند و به کمال نزدیک شدند. نسلی که اکنون شاخه با خود انقالب متولد شدند و در کوره
 هایی از این ویژگی را در اشعار زیر میبینیم:  است. نمونهگسترده و تکثیر شده 

 امـام خویـش را تنــها گذاریم   /مـبادا خویشــتن را واگذاریم  
 )  78پور: ص (مجموعه اشعار، امینمــبادا روي اللـــه پـا گذاریم   /اي رست ز خون هر شهید الله

آموزد. با یادآوري توطئۀدشمنان به  د خود به مخاطبانش میسلمان هراتی آگاهی و بصیرت اجتماعی را با روح تعه
 هاي خلوت شاعرانه را به همۀ هیاهوها و جنجالها ترجیح میدهد:خواننده هشدار میدهد و لحظه

نشینی دنیا باید دستها را به قبضۀ شمشیر سپرد/ و حنجرة بدي را فشرد/ آه اي پیشواهاي شورش اقیانوس/ شب
 )33، هراتی: صمجموعه اشعار( را رها کن/ و اسب آشوب را/ افسار بگسل؟  بطول انجامید/ طوفان

اي از غزلهاي خویش با صمیمیت و صداقت خاصی رزمندگان اسالم و امت مسلمان را سیدحسن حسینی در پاره
 به استقامت و بیداري در مقابل خصم کافر کیش دعوت میکند: 

 پیش تا صبــح ظفر دســت خدا یاورتان  /اي زده شعــله به شــب بارقــۀ باورتان 
 است زبان و پرتان  که شفــق وام گرفتــه  /د سرخان مهاجر به شما شک بردنسیــنه

تـا دژ «نصـر مـن اهللا» بـود سنـــگرتان  (حسینی، همصدا با حلق:   /بانگ تکبیر شما مژدة فتحی است قریب  
 ) 15 - 14صص 

موسوي گرمارودي نیز راه رسیدن به آرمان آزادي را در جوار مبارزه علیه باطل حتمی میداند و با این نگرش با  
 تدبر و تعقّل قاموس شعریش را آراسته میکند:   
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هاي و ها مردم! تبه شد عمرهاتان، هاي!/ خود نمیدانید آیا هیچ؟/ زین گران بیهوشی بسیار، برخیزید (صداي سبز، 
 ). 280گرمارودي: ص 

رمارودي: در کربالي ما حسین ما خمینــــی است  (گزیده اشعار، گ  /امروز پیکار ما یزیدي و حسینـــی است   
300 (    

علی معلم نیز از جمله شاعرانی است که فضاي جامعۀ آن روز را در اشعارش در پوشش استعاره و نماد جهت بیداري 
 است:کرده ستیزي مردم اینگونه بیانو غفلت

 آي آییـــنۀ آلودگـی شــــب، آي /آي آبشـــخور غـوکان مذبذب، آي 
 شـبرو شرزة شـبگرد تـو را هسـتم  /آي دریا نفسـت سـرد تو را هسـتم 

 جگــران، دریامـار آبســتن افعــی /خوار شـب کندوي نران، دریا نطفه
نطفه پرورده و در خفیه جنین کشتن ... (رجعت سرخ ستاره، معلم دامغانی:   / چند فردا نفسان را به کمین کشتن  

 )    33ص
سپردگی به اسالم و انقالب، هرگاه که اسالم و انقالب و دل   است درعین تعهّد دینی و  قزوه نیز در زُمرة شاعرانی

بی هجوم  در  را  انسانی  «دینارزشهاي  نامردمی  و  نامردي  میبیندامان  دنیاپرست»  و فروشان  اعتراض  شمشیر   ،
دادخواهی از نیام غیرت میکشد و با حنجرة زخمی عشق، نداي بیداري سرمیدهد و «بهشت گمشدة عدالت» را 

 :  آرزو میکند
 )  20تنـها بهشـتِ گمشدة ما عدالت است  (از نخلستان تا خیابان، قزوه: ص  /وقتی دل شکسته نیِستان غربـت است  

 )42ســـکوت شـما پشـت ما را شکـست    (همان: ص /فروشـــانِ دنیاپـرســــت هــال! دیـن
 )                       24وسها    (همان: صتا به کی سر مینهی بر بالش کاب /است کاروان صبحگاهی با شهیدان رفته 

 ) 148: 1376آنک حدیث سرخ عاشورا بخوانیـــــد  (قزوه،  /تا کربالیی هسـت اي یاران برانیـــــد 
  ) 205: 1372کیست یاري کند اینک پسر فاطمه را  (قزوه،  /باز هنگام پیکار حسیـــن است و یزید 

 مجاهدان   به  انقالب  شاعران.  اسالمیند  انقالب   شعر  مفاهیم  عالیترین  از  شهادت  و  شهید  شهادت:  و   شهید 
 مشاهدة .  هستند  خدا  صادق   محبّان  اینان  چراکه  میورزند؛  عشق  میشوند،  محسوب  اولیاءاهللا  خاصۀ  که   نبرد  هاي صحنه

  بارها  را  شهادت  آرزوي   و  شهید  مفهوم  شهادت،  به  رسیدن  براي   آنان  شوق  و  اسالم  رزمندگان  گذشتگیهاي   جان  از
 معرفی   برتر   ارزش   یک  را   آن  و  مینهند  ارج  شهادت  موضوع  به  نیز  انقالب   شاعران.  ساخت  گرجلوه  شاعران  شعر  در

 :میگوید قزوه  علیرضا چنانکه اند؛نموده شهادت آرزوي  نیز خودشان گاه و میکنند
 کاش   اي  میشد مـداوا دردم همـه /کاش   اي  وامیشد شبی اشکم گل
  ) 48: قزوه خیابان، تا نخلستان کاش  (از اي  میشد ما قسمت شهادت /خدایا  دادي  قسمتی کس هـر بـه

 خاك   به  خود   دست  به  را   خود  قهرمان  فرزندان   پیکر  گاه  که  زنانیشیر   این  شهید،  مادران  زبان  از  گاهی  شاعران
  :استشده بدل  سوزناك چنین این اي مرثیه به آن حاصل و اندنشسته نجوا به شهیدان با میسپردند،

 میپیچیدم/ مظلوم   قنداق  را  اشکودکی  اي کهگونهشیرین  شور  همان  پیچیدم/ با  کفن  در  را  اشسالگیچهارده  تمام
: خورشید، هراتی خانۀ به دري ( بودند  آورده بازش شهر هاي شانه  با اینک و بود رفته خود شوق پاي  با /من کوچک

15 (. 
 مراسم،   این  در .  است  شهیدان   جنازةتشییع  خاطرة  مقدس،  دفاع   دوران  نشدنیفراموش   و   جاودانه  هايخاطره   از   یکی

  میکردند   تازه  بیعتی  شهید  خون  با  خود  بلند  هاي فریاد  با  انقالب،  ناپذیرخدشه  هاي بنیاد  و  اصول   بر  تکیه  با  اهللاحزب
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 نزدیکان   میشد  دیده  بارها  مقدس  دفاع  جریان  در  .بود  همراه  درد  و  داغ  و  درون  سوز  با  همواره  شهیدان،  با  وداعشان  و
  بتواند  کسی  اینکه   از  پور،امین  قیصر  عصر،  این  شاعر.  میزنند  شهید  گلگون  رخسار  بر  اي بوسه  وداع،  آخرین  در  شهید

   :میکند شگفتی اظهار بزند بوسه آفتاب بر
 شگفت    است کاري  جواب، را پرسش این /شگفت  است کاري   ناب، نور نوشیدن

  )431پور: ص(مجموعه اشعار، امینشگفت     اســت  کـاري   آفتــاب،  بـوسیدن  / بـوسیدي    را  شهیـــد  گونـۀ یک  تـو
  يو شکستن قفس کالبد ماد   یانسان  ي واال  ي دفاع از ارزشها  يبرا  ي و ماد   یعی طب   اتیبه ح  دنیبخش   انیشهادت پا

 و مرزوق   یاله  ي حسنا   ي مظهر اسما  ،یهست  ۀیآ  نیباتریز  دانیشه  نیشهود است؛ بنابرا  ي مقام واال  ي بسو  حرکت  و
  .تندیشمع محفل بشر و» عندَ ربِّهم«

  ) 20(همصدا با حلق اسماعیل، حسینی: ص  اندمرده دییزندگان خاك، مگو ي ا / سفرة عشقند تا ابد خورانیروز
شاعر بزرگ و توانمند عصر انقالب علی معلم دامغانی در مثنوي زیباي «تاوان این خون تا قیامت ماند بر ما» سر 

 است: ها گل کرده چوب نیزهبریدة حضرت اباعبداهللا (ع) را خورشیدي میبیند که بر خشک
ها گل کرد خورشید (رجعت سرخ ستاره، علی معلم:  چوب نیزهر خشکب  /روزي که در جام شفق مل کرد خورشید  

 )77ص 
 علیرضا قزوه در جاي دیگر از شهادت مردان خدا میگوید که با دهان روزه به مالقات خدایشان میروند: 

خیابان، قزوه: ص (از نخلستان تا  دار  تشنه سوختند، نخلهاي روزهتشنه  /نشان  هاي بیدسته گم شدند، سهرهدسته
15 (  

روِ شهداي کربال میداند و از خدا میخواهد این شهیدان را که قربانی راه حق و عدالت هستند قبول و آنها را دنباله
 کند: 

 )16: (همان یا رب! بپذیر این همه قربانی ما را   /از کربال با عطش زخم رسیدیم 
 گفتگو مینشیند: موسوي گرمارودي نیز اینگونه با امام حسین (ع) به 

اي  دار نجابتت و فلق محرابی/ که تو در آن نماز صبح شهادت گزاردهاست/ شفق آینه  خون تو شرف را سرخگون کرده
 )166(صداي سبز، گرمارودي: ص 

 است: گرمارودي گلوله را چون مدالی بر سینۀ دوست شهیدش میداند که باعث افتخار و سربلندیش شده  
 )211خدا/ گاهی درون سینه/ چون گل مدال زخم گلوله/ بر سینۀ شهادت سهراب (همان:  گاهی در اندیشه، چون  

تر از سالح همیشه فتح، به معناي پیروزي نظامی نیست؛ گاهی سالح مظلومیت، برّنده  پیروزي خون بر شمشیر:
و زمینۀ آگاهی   هاي سلطۀ جور را سست میکندآهنین و آتشین است و خون شهدا در مبارزة حق برضد باطل، پایه 

آورد و جباران ظالم پس از رسوایی، شکست خورده و نابود میشوند. این مفهوم مردم و سپس قیام آنان را فراهم می 
 ).240پیروزي خون بر شمشیر است (شعر آیینی و تأثیر انقالب اسالمی بر آن، محدثی: ص 

میکند، ارزش خون امام   خط خون» اشارهیکی از اصلیترین مفاهیمی که موسوي گرمارودي در شعر عاشورایی «
 حسین (ع) و پیروزي خون بر شمشیر و همۀ دشمنان اسالمی است: 

سیرت کرد/ که فوج کالم را نیز درهم میشکند/ هیچ  مرگ سرخت/ تنها نه نام یزید را شکست/ و کلمۀ ستم را بی
زون است/ خون تو بر بستري از آن کالم بشري نیست/ که در مصاف تو نشکند/ اي شیرشکن!/ خون تو بر کلمه ف

 ).170سوي کالم/ فراسوي تاریخ/ بیرون از راستاي زمان/ میگذرد (صداي سبز، گرمارودي: ص 
 اي دیگر تعبیر میکند:   در جاي دیگر پیروزي خون بر شمشیر را بگونه 
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افتادي حق برخاست/ و تو  خط تو با خون تو آغاز میشود/ از آن زمان که تو ایستادي/ دین راه افتاد/ و چون فرو 
 ). 172شکستی و «راستی» درست شد/ و از روانه خون تو/ بنیاد ستم سست شد (همان: ص 

 میکند:  سیدحسن حسینی نیز اینگونه بیان
 )163بر بام جهان در اهتزازت میبینم (گنجشک و جبرئیل، حسینی: ص  /اي پرچم ارغوانی خون حسین 

حسینی در بیت باال، رسالت حسین را آمیخته با خون میداند و اینکه بیرق حسینی آغشته به خون است، القاکنندة  
  فشانی اصلیترین عمل است.این پیام است که براي رسیدن به هدف و مقصود حقیقی، جان

امین به    ظهر دهمر منظومۀ  پور دقیصر  او  و شهادت  داستان خود  تصویر کردن رشادتهاي کودك دالور  از  بعد 
 میکند:  آمده، اشاره پیروزي آن کودك، که با جاري شدن خون او بدست  

آید/ داستانش تا ابد در یاد  قصۀ آن کودك پیروز/ سالها سینه به سینه گشت تا امروز/ بوي خون او هنوز از باد می
د/ خون او امروز در رگهاي گل جاري است/ خون او در نبض بیداري است/ خون او در آسمان پیداست/ خون  میمان

هاي سرخ باید جست/ از میان خون پاك او در آن کمان پیداست/ این زمان او را/ در میان اللهاو در سرخی رنگین
 ). 568پور: ص میدان/ باغی از گل رست (مجموعه اشعار، امین

 
  گیرينتیجه

پور، سیدحسن حسینی، علی  هاي شعر معاصر است که شاعرانی چون قیصر امینشعر آیینی از معتبرترین حوزه 
به ادوار اند در تحول و تعالی آن نسبتموسوي گرمارودي، علی معلم دامغانی، سلمان هراتی و علیرضا قزوه توانسته

هاي اسالمی و  بیش از هر زمان دیگر، تحت تأثیر آموزه  باشند. ادبیات انقالب اسالمیپیشین سهم بسزایی داشته  
بویژه الگوهاي مذهبی تشیع قرار گرفته و اکثر شاعران انقالب، مضامین فکري خویش را بطور گسترده و با بسامد 

که به  آنشعار آیینی شاعران انقالب با رویکردي نوگرایانه و امروزي است. آنان بی ااند.  بردهباال در اشعارشان بکار  
مرثیه و سوگ صرف و گریه و شیون بپردازند، با بینشی سیاسی اجتماعی به فرهنگ عاشورا، فلسفۀ شهادت، عشق  

جوییها و رشادتها و تعمیق آگاهی در اشعار بر اساس مطالعات  طلبی و آرماندر عاشورا، حماسۀ عاشورایی، شهادت
 نی کمتر مشابهی براي آنان میتوان متصور شد.اند که در قلمرو هنري مفاهیم دیدقیق و عمیقی پرداخته

اي داشته و  در تحلیل آوایی اشعار آیینی شاعران انقالب درمییابیم که آنان به ساختار آوایی کالم خود توجه ویژه
اند. کاربرد زبان در پیوند با بافت واژگانی کرده  انواع مختلف توازن آوایی، واژگانی و نحوي را در اشعارشان رعایت

اند؛ لذا در تحلیل الیۀ آن در شعر، از عناصر کلیدي براي ساختار آن است و شاعران به این نکته آگاهی داشته
از واژهواژگانی مشخص میشود که آنان در گزینش واژه انتزاعی استفاده  ها  اند. در کردههاي عینی براي مفاهیم 

ها و مفاهیم اعتقادي در شعر آنان  نمودي بارز دارد و نشانه  هاي نشاندار دینی، انقالبی و جنگ اشعار آنان نیز، واژه
کنندة موضع آنان و نوع نگرش آنها ها در اشعارشان روشن و تعیینپررنگ و غالب است. موقعیت ایدئولوژیک واژه

د به تحوالت اجتماعی ایران است. کاربرد رنگ سرخ و سبز در شعر آنان، فضاي خونین حماسه و جاودانه بودن شهی 
 را ترسیم میکند. 

ها، مند و صحیح بکار برده میشود. ساخت جملهها ازلحاظ زبانی، تغییر چندانی نمیکند و قاعدهدر الیۀ نحوي، جمله
 است. ساده و روان و بیشتر کوتاه و به سبک گسسته بکار رفته 

ابزارها و عناصري در تحلیل الیۀ بالغی، میتوان گفت که شاعران انقالب براي تصویرسازي در اشعار خو یش، از 
که در این زمینه توجه شاعران، بیشتر به عناصر دینی و   اندگرفتهمانند تشبیه، استعاره، کنایه، تلمیح و مجاز بهره  
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تشبیه بعنوان یکی از عناصر تصویرساز کالم، در آثار این شاعران بسامد مذهبی و همچنین دفاع مقدس است.  
 تشبیه بلیغ اضافی کاربرد بیشتري دارد.  باالیی دارد که در این میان،

 
 نویسندگان  مشارکت

دانشگاه آزاد اسالمی   انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  در  مصوب  فارسی  ادبیات  و  زبان  دکتراي   دوره  رساله  از  مقاله  این
  اصلی   طراح  و  داشته  عهده  بر  را  رساله  این  راهنماییمسعود پاکدل  آقاي دکتر  .  است  شده  استخراج  واحد رامهرمز

 نقش  نهایی متن تنظیم و هاداده گردآوري  در رساله این پژوهشگر عنوان به آقاي عزیز زیالبی . اندبوده مطالعه این
 تحلیل   و   تجزیه  به  کمک  با  نیز  سرکار خانم دکتر سیما منصوري و سرکار خانم دکتر منصوره تدینی.  اند  داشته

 حاصل  مقاله  محتواي   تحلیل  نهایت  در.  کردند  ایفا  را  پژوهش  این  انمشاور  نقش  تخصصی،  راهنماییهاي   و  هاداده
 .است بوده پژوهشگر  چهار هر مشارکت و تالش

 
 قدردانی  و تشکر

 علوم   و  ادبیات  دانشکده  پژوهشی  و  آموزشی  مسئوالن  از  را   خود  تشکر  مراتب  میدانند  الزم  خود  بر  نویسندگان
 این کیفی ارتقاء و انجام در را نویسندگان که نامه پایان داوران هیئت وآزاد اسالمی واحد رامهرمز  دانشگاه انسانی

 .نمایند اعالم دادند، یاري  پژوهش
 

 منافع  تعارض
 حاصل   و  نرسیده  چاپ  به  خارجی  و  داخلی  نشریه  هیچ  در  اثر  این  که  مینمایند  گواهی  مقاله  این  نویسندگان
 طبق   تحقیق این  .دارند  رضایت و آگاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی پژوهشی فعالیتهاي 

 تعارض   گزارش  مسئولیت.  است  نگرفته  صورت  تقلبی  و  تخلف   هیچ  و  شده  اجرا  اخالقی  مقررات  و  قوانین  کلیه 
 را   شده  ذکر  موارد  کلیه  مسئولیت  ایشان  و   است،  مسئول   نویسنده  عهده  به  پژوهش  مالی  حامیان  و  منافع  احتمالی

 . میگیرند عهده بر
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