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 چکیده:
سیمیندخت وحیدی از شاعران انقالب اسالمی است كه در قالبهای مختلف،  زمینه و هدف:

سطح شناسی مجموعه اشعار وی در سه آزمایی كرده است. در این مقاله با رویکرد سبکطبع

 زبانی، ادبی و فکری بررسی شده است.

تحلیلی با انتخاب -ای انجام شده و به روش توصیفیمقاله با مطالعات كتابخانه روش مطالعه:

 شاعر میباشد.« دیوان اشعار»های شعری نوشته شده است. جامعج آماری تحقیق، نمونه

اری، مطابق با عروض و قافیج اشعار وحیدی در سطح زبانی، در موسیقی بیرونی و كن ها:یافته

متداول شعر فارسی است؛ فقط در مواردی در مثنوی، همسو با تحوالت وزنی مثنوی بعد از 

انقالب، از اوزان بلند استفاده كرده است. در موسیقی درونی، آرایج تکرار پربسامد است كه شاخصج 

ک به زبان دفتاری با لحن آرایی است.آمیختگی زبان سادۀ نزدیسبکی آن در تکرار واهه و واج

های ساده و كوتاه، زبان وی را در سطح لغوی و نحوی به زبان زنانه عاطفی، صمیمت دفتار، جمله

نزدیک كرده است. در سطح ادبی تشبیه مفصّل، اضافج تشبیهی و تشخیص، پربسامد است. در 

رزمنددان، سطح فکری محتوای اشعار شامل مضامین پایداری با توصیف جنگ، وصف شهید، 

سروده و منقبت ائمج معصومین است. بسیجیان، مسلمانان جهان و مضامین دینی بصورت سوگ

 این دو مضمون شاخصج سبک فکری شاعر است.

وحیدی شاعری متعهد به آرمانهای انقالب و دفاع مقدس است كه با زبانی ساده،  گیری:نتیجه

های عاری از تکلف متناسب با زبان زنانه، های كوتاه، واههلحن عاطفی و صمیمت دفتاری، جمله

های ادبی، با تغیر محتوای قالبهای كالسیک در سبک فکری با كالمی آمیخته با انواع آرایه

پایداری، مذهبی، عرفانی شعر سروده است. در موضوع عرفانی به هبوط انسان، توصیه به عدم 

ته است. در موضوع اجتماعی منتقد دلبستگی به جهان و نکوهش دنیادرایی و نفس اماره پرداخ

 ست.جامعج مردساالر است و مقام زن و مادر را ستایش كرده ا
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Simindokht Vahidi is one of the poets of the 
Islamic Revolution who has experimented with nature in various formats. 
METHODOLOGY: The article has been done with library studies and has been 
written in a descriptive-analytical method by selecting poetry samples. The 
statistical population of the research is the book "Poetry Divan" by the poet. 
FINDINGS: Vahidi's poems at the linguistic level, in external and lateral music, 
are in accordance with the common prosody and rhyme of Persian poetry. Only 
in some cases in Masnavi, in line with the weight changes of Masnavi after the 
revolution, it has used high weights. With his emotional tone, intimacy of 
speech, simple and short sentences, he has brought his language closer to the 
feminine language on a lexical and syntactic level. At the literary level, detailed 
similes, metaphorical addition, and discernment are more common than 
imaginary. At the intellectual level, the content of his poems includes the 
themes of stability by describing war, calling for stability, describing martyrs, 
warriors, Basijis, Muslims of the world, and religious themes in the form of 
mourning and mourning for the Imams. These two themes are characteristic of 
the poet's intellectual style. 
CONCLUSION: Vahidi is a poet committed to the ideals of revolution and holy 
defense, who with simple language, emotional tone and intimacy of speech, 
short sentences, words free from the proportion of feminine language, with 
words mixed with various literary arrays, by changing the content of classical 
forms in the intellectual style of stability, religious, mystical poetry has been 
written. In the mystical subject of the descent of man, he advises not to be 
attached to the world and condemns secularism and egoism. On social issues, 
he is a critic of a patriarchal society and has praised the status of women and 
mothers. 
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 مقدمه
ای معمول و رسمی دارد كه قرن به قرن هر شاعر موظف به رعایت آن است؛ ادرچه با تحوالت وهسرایش شعر، شی 

شناسی، فرهنگی و تغییر زمانه، چارچوبهای ظاهری و درونی آن قابلیت تغییر یافته است، اما اصل زبان، جامعه

خود  های ویژۀوۀ بیان و اندیشهبالغت و اندیشه جزو الینفک شعر است. هر شاعری نیز در پیروی از این اصول، شی

سبک حاصل نگاه خایّ هنرمند به جهان »شناسی ویژۀ خود بیان میدارد. در واقع را دارد و آن را با زبان و زیبایی

بنابراین بررسی اشعار  (؛45: 4379درون و بیرون است كه لزوماً در شیوۀ خاصّی از بیان تجلَّی میکند )شمیسا، 

 تفاوتها و تشابهات آنها را در میان شاعران دیگر آشکار میکند. شاعران از منظر سبکی،

، از شاعران انقالب اسالمی، بررسی سبکی شده است. وحیدی متولد سال یمیندخت وحیدیدر این مقاله اشعار س

انقالب اسالمی و دفاع مقدس است كه بعد از انقالب با جدیّت به  از شاعران متعهد شهرستان جهرم شیراز، 4346

ها به شعرخوانی میرفت. فعالیت هنری و فرهنگیش را بعد از شاعری روی آورد. در دوران دفاع مقدس در جبهه

ها، ، داوری جشنوارهكوثرانقالب در رادیو آغاز كرد و در كنار آن به شاعری، پژوهش، تدریس، سردبیری ماهنامج 

 بردزاری جلسات و غیره پرداخت.

سرا قرار داد. بسامد سبکی اشعار او در قالبهای صر باید در دروه شاعران كالسیکوحیدی را در میان شاعران معا 

غزل، مثنوی، چهارپاره، دوبیتی و رباعی است. البته شعر نو هم سروده است؛ از منظر سبکی، درایش به شعر نو 

ایش در قالب كالسیک هندارد و همانند شاعران جریان سنتگرا، به اقتضای زمانه شعر نو سروده اما غالب اندیشه

(. قالب 4344است )زرقانی، « سنتیشعر نیمه»و جریان « پردازان اصیلسنتی»این جریان شامل دو شاخج  است.

ی سنتقالب چهارپاره نیمه غزل و مثنوی، دوبیتی و رباعی كه بیش از نیمی از دیوان اوست، در شاخج سنتی، و

ی ادر مصاحبهالبته وی انتخاب قالب را برای شعر مهم نمیداند و است، درصد اندكی از اشعارش نیز شعر نو است. 

 «دمیدار عرضه داشت، توانایی انسان كه قالبی هر در حاال باشد، خوب باید محتوی كه معتقدم من»دفته است 

هایش را سروده وی شاعری متواضع، صمیمی و مردمی است كه با زبان روزمره، اندیشه. (34: 4345 وحیدی،)

خود را دربرابر شاعران بزرگ، شاعری كوچک معرفی كرده و واقف به این است كه شعرش قابل برابری با است؛ 

ارزش خود را دربرابر او كم از شاعران معاصر شعر خود را با پروین اعتصامی مقایسه میکند وبزردان ادبیات نیست. 

 دفته است:« نشد»معرفی میکند. در شعر 

 سعی كردم در جهان شاعری 

 من نمیدانم كیم یا چیستم

 

 مثل پروین جاودان باشم نشد 

 هرچه دفتم این و آن باشم، نشد

(616: 4345)وحیدی،  

بررسی اشعارش دویای آن است كه وی سبک ویژۀ خود را دارد و همگام با تحوالت سبکی بعد از انقالب اسالمی 

 ایكتابخانه مطالعات براساسیوان او شعر سروده است؛ بنابراین با هدف مشخص شدن سطوح سبکی اشعارش، د

 بررسی شده است.

 

 سابقۀ پژوهش
در تحقیقاتی كه درمورد پایداری و دفاع مقدس انجام شده است، بررسی شعر وحیدی مورد توجه است. پیشینج 

 تحقیقاتی كه به موضوع این مقاله نزدیک است در موارد ذیل یافت شد:
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)طاهره صفارزاده، س یده كاشانی،  بازتاب دفاع مقدس در شعر سه بانوی شاعر»نامج پایان( 4399علی ور پرویزیان ) 

 شعر در تصویرآفرینی»نامج ( پایان4394را در دانشگاه الزهرا دفاع كرده است. حسنخانی )« سیمیندخت وحیدی

ه دفاع كرد را در دانشگاه كرمان« راكعی فاطمه سیمیندخت وحیدی، صفارزاده، س یده كاشانی، زن طاهره شاعران

 مقدس دفاع دوران تا اسالمی انقالب پیروزی از زن شاعران شعر شناسیسبک»نامج ( پایان4346است. ورناجی )

را در دانشگاه باهنر كرمان دفاع كرده است. نویسنددان از این « (راكعی فاطمه كاشانی، س یده صفارزاده، طاهره)

چاپ  بهار ادبدر مجلج  4343را در سال « سیمیندخت وحیدی شناسی به غزلیاتنگاهی سبک»نامه، مقالج پایان

ژدیهای وی تحلیلبه روش تحلیل زبانی ی محتوایی به اند كه صرفاً بررسی سبک شعری شاعر در غزل بوده و كرده

ای ساختار و حلیل مقایسهت»( مقالج 4349اند. سورانی حیدری و همکاران )بارز سبکی غزلهای این شاعر پرداخته

 فنون ادبیرا در مجلج « وای شعر شاعران زن معاصر؛ مطالعج موردی: صفارزاده، راكعی، كاشانی و وحیدیمحت

اشد. از میبای و روش تحلیل محتوا شناسی الیهسبک بررسی نویسنددان براساس رویکرداند. اصفهان چاپ كرده

اند كه دویست صفحه انتخاب كردهرا « مجموعه اشعار دفاع مقدسو فصل سرخ و سبز  هشت»اشعار وحیدی كتاب 

 ند.اشامل كل اشعار وی نمیباشد و صرفاً به ساختار و محتوا توجه دارند و سطوح سبکی اشعار را بررسی نکرده بوده و

با وجود این پیشینج اندک، بررسی نشدن كل اشعار شاعر و عدم بررسی كامل سطوح سبکی دیوان وی، در مقالج 

 وی مورد بررسی قرار درفته است.حاضر مجموعه كامل اشعار 

 

 سبک زبانی

 سطح آوایی

متناسب قالب شعری، از اوزان عروض فارسی استفاده كرده است و تنوع  وحیدیموسیقی بیرونی و كناری:  

اوزان كوتاه و بلند در اشعارش دیده میشود. نوآوری سبکی در كاربرد اوزان ندارد و متناسب وزن موجود اشعارش 

. فقط در مثنوی در چندین مورد از اوزان بلند استفاده كرده است كه خای این قالب نبود ولی بعد را سروده است

از انقالب اسالمی رایج شد. در كل قالب مثنوی كه در دورۀ معاصر كمتر مورد توجه بود، بعد از انقالب در شعر 

 سبک این خدمت باید آن را واقع در كه انقالب شعربارز  از ویژدیهای»پایداری مورد استقبال قرار درفت. 

(. توجه تازه به مثنوی با تغییر 444: 4377كافی، ) «مثنوی است قالب كردن زنده، ادبیات فارسی نامید به

، در (96: 4345پورالخای، صادقی، محتوا و عروض همراه بود، درچه تغییر وزنی در دورۀ معاصر انجام شده بود )

امشب »یدی نیز چندین مثنوی در وزن بلند سروده است. برای نمونه مثنوی شعر انقالب بسامد سبکی یافت. وح

 ، مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف است.مفعول فاعالت مفاعیل فاعلندر وزن « بهار

 هالحظه پشت از میرسد بهار امشب

 

هالحظه انگشت میدهد نور فرمان   

(433: 4345)وحیدی،  

 :مجتث مثمن محذوف :فعلن مفاعلن عالتنف مفاعلندر وزن « مرا ببخش»یا مثنوی 
 كنی آب بر ما بنیاد كه چشمه بجوش

 

كنی خراب ما آبادمعصیت تمام   

(956)همان:   

های قافیه كاربرد قوافی اسمی بیشتر در انواع واهه در موسیقی بیرونی، از انواع قافیه و ردیف استفاده كرده است.

بهای دیگر كمتر است. انواع ردیف اسمی، فعلی، حروف، و قیود نیز است. ردیف در غزلیات بسامد دارد و در قال

(، است 55/ 51(، را )45/ 43/ 46/ 56(، مرا )47(، امشب )93( آشنا )79مورد استفادۀ شاعر است از جمله: موال )
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(، دل 664(، بنویسد )447(، جاریست )444(، چیست )467/  464(، ماست )ما است( )413/  416/ 463/ 466)

 (.463/ 466آیی )(، بیایی، می141(، باران )359)

در موسیقی درونی انواع تکرار در شعرش بسامد سبکی دارد كه بصورت تکرار واهه، حروف  موسیقی درونی:

 آرایی( و جناس دیده میشود. در تکرار واهه، تکرار در آغاز، پایان و میانج مصرعها فراوانی دارد؛ مانند موارد زیر:)واج

(، قطره قطره 46(/ كه ذره ذره به خون میکشی دام مرا )همان: 14های زخمت را )همان: خته میبارد، پارهلخته ل

(، تو لحظه لحظه تکوین دوهری مادر 674(، تو آیه آیه كرامت )همان: 11من تو را تفسیر كردم تا شدی )همان: 

(، 344لهیب تو را دوست دارم )همان: (، شعله شعله 395(، غنچه غنچه میشکفتم در نسیم )همان: 369)همان: 

(، از بیابانهای شرق/ دردبادی برمیخیزد/ سیاه سیاه سیاه )همان: 163كه كلبه كلبه بسازم و شهركی بکنم )همان: 

(، زمین ز 666(، به زخم زخم دلم هیچ هیچ مرهم نیست )341آیی شک ندارم )همان: آیی، میدفتند می(، 944

 (.654ا كرد؟ )همان: مرگ، مرگ از زمین نه پرو

(، 47(، به شهر شادیت، خورشید عالمتاب بنشیند )همان: 44ما را و سرنوشت و شب و دشمن )همان: آرایی: واج

 (.744(، به خور و خواب خویش مسروری )همان: 539بجز غروب غریب غربت برای من آشنا نمانده )همان: 

 

 جناس
 رمز/ راز، رویایی/ بویایی

 از فصل شکوفایی درخترمز و رازی دارد 

 

 تا ز رویایی و بویایی نشان داد بهار 

(349)همان:   

 (145باغ/داغ: باغ تو پر از اللج داغ است كجایی )همان: 

 (197پاک/ تاک: منعکس با خون پاک تاک كن )همان: 

 هایواهه هر مخاطبی میتواند براحتی با شعرش ارتباط برقرار كند. زبان شعر وحیدی ساده است ولغوی:  سطح

دشوار، آركائیسم، كاربرد اصطالحات مختلف در آن فراوانی ندارد. از منظر سبکی شعر او را میتوان در حوزۀ زبان 

باط شناسی ارتشناسی زبان، شعر وحیدی را بنگریم و به سبکمتغیّر جنسیّت و جامعهزنانه معرفی كرد. ادر با 

 وجود منکر نمیتوانیم اما ندارد وجود زنانه زبان دفت میتوان»ه ادرچ دهیم، دفتار زنانه در زبان شعرش پیداست؛

. مهمترین شاخصج زنانگی اشعارش، (155: 4345فتوحی،) «باشیم فارسی زبان در زنانه كاربردی دونج یا زنانه دفتار

 عجم در ویژهب بیشتر صمیمیت»های روزمرۀ زنانه است. صمیمیت، نزدیکی به لحن دفتار و استفاده از واهه

، توانش نیزدر تعامالت زبانی  (.444: 4341)مختاری و درخشان، « است زنان زبانی دونج ویژدیهای از همجنسان،

بیشتری دارد. این توانش كه سبب اثردذاری بیشتر بر شریک دفتمانی و جذب در شعر وحیدی بسامد  عاطفی

برای نمونه در ابیات زیر در وصف . (11: 4344ترابی،  و )شعیریدر آثار زنان كاربرد بیشتری دارد  مخاطب میشود

 انتظار ظهور امام زمان )عج( زبانی ساده دارد و با لحن دفتاری و عاطفی كه صمیمت را نشان میدهد، دفته است:

 من همان شاعرم كه یک عمرست

 دارم از انتظار میمیرم

 

 عاشقم عاشق شما آقا 

 جان زهرا بیا بیا آقا

(75: 4345)وحیدی،  

 ت زیر زبان دفتاری و لحن صمیمی دفتگوی زنانه واضح است:در ابیا



 444-497 صص ،94 پیاپی شماره ،45 دوره ،4154  بهمن ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 471

آقا خوش آمدید چرا تنها/ اهل و عیالتان به كجا رفتند/ قابل نبود كلبج من آقا/ اینجا هنوز هست كمی لبخند/ »

یک استکان چای كه قابل نیست/ اینجا ده است جای تعارف نیست/ این چشمهاست جای قدمهاتان/ اینجا كه 

 (.911)همان: « لف نیستسرزمین تک

 اش را بازدو كرده است:های متداول جامعه، اندیشهدر ابیات زیر با لحن دفتاری و انتخاب واهه

 روتوی مغازه، سمت خیابان، پیاده

 ای، آبی هرآنچه بودرنگ سیاه، قهوه

 شیطان برای شادی او خنده میکرد

 

 هر جنس نو و كهنه كه در دكَّه دید خواست 

هرچه سیاه و س ید خواست با یک نگاه  

 وقتی كه مرد خندۀ شیطان شنید خواست

(455)همان:   

 های عامیانه نیز در سطح لغوی شعر او دیده میشود؛ مانند موارد زیر:سرایی و كاربرد واههعامیانه

ن به (، زمی444(، رفت ما را آب از سر، چاره چیست؟ )همان: 47شیطان ادرچه قافیه را جور كرده بود )همان: 

(، امشب عزا عزاست، 145ای فراموشم )همان: (، خدانکرده ادر كرده654وسعت یک آسمان دهان واكرد )همان: 

 (.477جا جار زدند )همان: (، سر سرمستی ما را همه164چه خاكی به سر كنم )

دل و درخت مکرر است  های باغ، باغچه، بهار،واهه های مربوط به رنگ و عناصر طبیعت، در شعر او بسامد دارد.واهه

ی اهای زنانه، واهۀ آینه پربسامد است. استفاده از رنگ نیز شاخصهكه با لحن صمیمی زنانه بیان شده است. از واهه

. تکرارهای (155: 4345 فتوحی،)است  مشخص آن زبان در رنگها نام كاربرد در نگریبرای زبان زنانه است و جزئی

ار است. در رنگها نیز رنگ سبز را بیشتر استفاده كرده است. در نامگذاری عنواین متعدد اسامی رنگها در شعرش بسی

های سرخ (، چفیه665(، چکامج سبز )455های سبز )(، آیه79(، اشک ارغوانی )76ای سبز )شعری مثل خطبه

سبز شدن (، معنی 545(، غزل سرخ دل )569(، روح سبز خیال )174(، غزلی سبز )363(، شانج سبز بهار )643)

( از رنگها استفاده كرده است. در داخل اشعار نیز مکرر از 954(، امواج سبز دریا )744(، بهار سبز قرآن )491)

 رنگها استفاده كرده است، برای نمونه در بیت زیر دفته است:

 كمان، در طیف عشقمثل یک رنگین

 

 زرد، آبی، ارغوانی میشوم 

(111)همان:   

(، امشب پیام 449(، اینک نشسته سرخ و تماشایی )همان: 349بان دارد بهار )همان: دامهای سبز و دستی مهر

 (.951(، رفته بودم به عالمی دیگر/ غافل از سبز و زرد و سرخ و سیاه )همان: 433سبز خدا میرسد به خاک )همان:

ی هستند و واهۀ دشوار های آشنای متداول در زبان مردمهای عربی هم در شعر او تکرار شده است اما واههواهه

من عند علم »(، 434« )هل اتی»(، 155)همان: « والضحی»(، 156/111/344/ 494« )امن یجیب»ندارد؛ مانند 

 (.736« )ال اله اال اهلل»(، 755« )الکتاب

یر را موارد ز سازی در شعرش تنوع سبکی ندارد و شاعر به ساخت تركیبهای تازه عالقه پیدا نکرده است.تركیب

 توان نمونه آورد:می

« غبارستان»(، 349« )دلفشان»(، 445« )دلکده»(، 454« )پیماخنده»(، 453« )آذیندل»(، 39/ 14« )بال باال» 

آوا، بهارآوا (، غم464(، دردآوا )147« )باورسخت»(، 144« )كوچهشب»(، 115(، غریبستان، صبحستان )365)

(763.) 

 نش تکرار شده است مانند موارد زیر:تركیبهای وصفی با واهۀ اهورا در دیوا



 475/ شناسی اشعار سیمیندخت وحیدیبررسی سبک

 

(، خورشید اهورایی 144(، دست اهورایی )همان: 445(، جلوۀ اهورایی )447(، نور اهورایی )431عطر اهورایی )

(767.) 

های ساده و كوتاه شاخصج سبکی شاعر است، با نگرش زنانه به دفتار زبانی در سطح نحوی، جملهسطح نحوی: 

طح نحوی شاعر نیز تحت تأثیر زبان زنانه است. فتوحی در بررسی سطح آوایی زبان زنانه شاعر میتوان بیان كرد س

 وجه پایه،های همهای ساده، جملهجمله عبارتند از: زنان دفتار در پربسامد نحوی كاربردهای برخی»دفته است 

 (.159ی  154كه در آثار زنان فراوانی دارد )همان: « هاعاطفی، حذف و قطع جمله

 های زیر:در آغاز مصرع دوم است كه مکرر در اشعارش دیده میشود مانند نمونه« واو»ورد دیگر آوردن م 

 كسی بست انگار بال و پرم را

 

 و كوبید بر سنگ حسرت سرم را 

(55: 4345)وحیدی،  

 دلم مثل دریای طوفانی است

 

 و بر ساحلم شور پنهانی است 

(455)همان:   

 نیستددر برای نجات شما امیدی 

 

 و میشوید به نکبت دچار، حتی تو 

(545)همان:   

 غمی به وسعت عالم به پیش رو داریم

 

 و غافلیم از این روزدار حتی تو 

(544)همان:   

 (.974، 734، 477، 476، 437، 195، 144، 694»موارد دیگر: 

 

 ادبی سطح

 بیشترین بسامد را دارد. از تشبیهاست.  های متداول ادبیات فارسی استفاده كردهدر سطح ادبی، وحیدی از آرایه

انواع تشبیه، تشبیه بلیغ بصورت اضافج تشبیهی و تشبیه مفصل در شعرش تکرار شده است. در تشبیه مفصل، 

 موارد تشبیه عقلی به عقلی، تشبیه خیالی و وهمی یافت نشد. موارد زیر برای نمونهتشبیه ساده آورده است و 

 انتخاب شده است:

(، مثل دریا پر ز طوفانم تو ای خورشید عشق )همان: 141چون بید مجنونم پریشان، آی باران )همان:  روز و شب

(، ولی چه حیف / رازهای نادشوده / 944های آشنایی )(، من و تو مثل ماهیهای خوشرنگ/ روان در بركه194

كشیده / دربرابر من است ام/ مثل یک ستون سخت/ سر بر آسمان رمزهای مبهمی كه هیچ داهشان/ نیازموده

 (.446 ی 444)همان: 

 (.567/  141/ 194/ 134/ 145/ 345/ 647/ 649/ 656/ /635/ 655/ 455/ 434/ 465/ 41)موارد دیگر: 

های پیرامونش استفاده كرده است، برای نمونه با درایشی مذهبی كه در شعر در كاربرد عناصر تشبیه، اغلب از واهه

 در توصیف مردم، قلب را مسجد و مردم را ربنَّای مسجد دفته است:« وبممردم خ»دارد، در شعر 

 برای باغچج خاطرم همیشه دلند

 

 برای مسجد قلبم چو ربنا هستند 

(654)همان:   

 یا در بیت زیر اهل دل را توصیف كرده و به كائنات مانند نموده است:

 پر میزنند مثل مالئک در آسمان

 

لمانند كائنات صبورند اهل د   

(345)همان:   



 444-497 صص ،94 پیاپی شماره ،45 دوره ،4154  بهمن ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 474

 ، تشبیه جمع بسامد دارد:از انواع تشبیهات شکلی

 تا كه خواندی نام زهرا را، چو باران دریه كردم

 

 مثل موج و مثل دریا مثل طوفان دریه كردم 

(391)همان:   

 مثل مسیح و نوح و كلیمند شاعران

 

 مثل بهار و عطر و نسیمند شاعران 

(145)همان:   

جوشید/ میتوان مثل رود، جاری شد/ یا كه سرسبز و خرم و شاداب/ مثل یک جنگل میتوان مثل چشمه شد، 

 (.916بهاری شد )همان: 

ای جا داشتم / مثل خورشیدی در آن سوی خیال / میگرفتم كاش من هم مثل یک عشق بزرگ / در دل هر ذره

 (.955اوج تا پا داشتم )همان: 

« باغ»ت. آنچه در شعر او شاخص است، عالقج شاعر به كاربرد واهۀ اضافج تشبیهی، تقریباً در هر دو شعر آمده اس

 در این نوع تشبیه است؛ مانند موارد زیر:

، باغ (456باغ رؤیا ) (،479(، باغ رخسار )43(، باغ سینه )543/ 615/ 94( باغ عشق )43باغ چشمان، باغ خاطر )

(، باغ جان 111(، باغ زنددانی )676غ هستی )(، با616(، باغ باور )615(، باغ دلتنگی )445/ 654/ 644دل )

 (.475/ 471، باغ عالم )(745(، باغ دین )549/ 359(، باغ غزل )194)

 

(، ابر 79(، شهر دل )755(، شهر غم )59بسیار تشبیه ساخته است از جمله: شهر نگاه )« ابر»و « شهر»یا با واهۀ 

 (.145چشم )(، ابر 491(، ابر شوق )467/ 435(، ابر غم )45خیال )

بسامد است. در این مصرع هاله استعاره از اشک است: بیا كه هاله بباریم مثل ابر ، استعارۀ مصرحه كماستعارهدر 

 (.755بهار )همان: 

(، هنوز 447سرشار است )همان:  قنوت بهاراما تشخیص و اضافج استعاری بسامد بیشتری دارد مانند: ضمیر دل ز 

قامت (، ولیک 474چو تندر، خروش سر میداد )همان:  دلوی شهر(، 415ست )همان: پر از تب زرد ا پیکر شهرم

 دهان داسدردن من در (، 754خورشید نامت )همان:  اندام شب(، تابیده بر 734را شکستند آری )همان:  شب

 (495جنایت آفرید )همان:  پنجج ستم( دوباره 955در سیاهی )همان:  شب ضجه میزدشب آن (، 734بود )همان: 

 (.753میت ید )همان:  نبض قدر هر شبكاش 

های ساده و متداول ادبیات هستند كه هم با بسامد متوسط در شعرش دیده میشود كه صرفاً كنایه كنایهكاربرد 

اینقدر به آزارم )همان:  پیله مکن(، 494هر شب نگاهم جاده را )همان:  خیمه زداغلب كاربرد عامیانه دارند مانند: 

 (،114)همان:  سیر شدیمز عمر بی سحر و بی ستاره ، (145)همان:  حلقه در دوشمخواه آنچه بخواهی تو، ( / ب344

 (.944كم است ) خون بباریمدر ماتم عشق 

های اندكی در شعرش دارد و از چندین نماد تکراری ادبیات پایداری استفاده شده است؛ برای نمونه نماد نیز نمونه

با نمادهای شقایق، الله، كاج، و سرو خطاب میکند )همان:  دوه رفتن شهدا را دارد و آنها راان« خوانیمویه»در شعر 

666.) 

 در مصرع زیر كركس نماد دشمن است:

 انددوباره كركسان پیر دم درفته

 

اندهجوم را به شهرها ز سر درفته   

(495)همان:   



 477/ شناسی اشعار سیمیندخت وحیدیبررسی سبک

 

 (.13، مرا )همان: ها بسته ره نفسدر اینجا الله نماد شهید است: آه داغ الله

 (754شب در این مصرع نماد ظلم و ستم است: هر قطرۀ خونت در دل شب چلچراغ است )همان: 

ز مواردی ا االعداد شاخصج سبکی دارد و همانند انواع تشبیه در شعر او مکرر آمده است.در حوزۀ بدیع، آرایج سیاقه

/ 354/ 315/ 311/ 334/ 635/ 655/ 491/ 471/ 444/ 469/ 334/ 649/ 611/ 464/ 54جمله در صفحات )

 قابل بیان است. (... و 416/ 456/ 956/ 777/ 555/ 515/ 154/ 114/ 113/ 146/ 374

 النظیر آورده است:خالقیت شاعر در كاربرد این آرایه دیده میشود و داه آن را بصورت مراعات

 در چمنهای محبت دم به دم دل میشکفت

 

ارغوانی خوب بود زرد و سبز و سرخ و رنگ   

(675)همان:   

 سوسن و نسرین و سنبل، سوری و یاس سفید

 

 الله و دل، كاروان در كاروان دارد بهار 

(349)همان:   

 با خرس و خوک و كرددن اینجا چه میکنی

 

 در این شب عقیم و درین ظلمت عظیم 

(455)همان:   

 د كرده است:آرایی، موسیقی درونی ایجااالعداد، با واجداه در سیاقه

 مثل درختهای كهن، مثل نخلها

 

 با شوق و شور و شوكت و فرَّ سبز میشود 

(699)همان:   

 وای از این پلنگهای وحشی رهاشده

 

 با شب و شراب و شور و شحنه آشنا شده 

(534)همان:   

 شب و شرجی و شبنم و شوق و شور

 

 چه نوری میتابد از راه دور 

(454)همان:   

 االعداد شاخص نیست.های متعدد دیده میشود اما همانند سیاقه گر نیز نمونههای دیاز آرایه

( صفا و صمیمت است؛ اما با نام صفا )كوهی در مکه( با مروه )نام كوهدر معنی « صفا»در بیت زیر واهۀ ایهام: 

 تناسب دارد:

 صفا به مروۀ الهام خود نمی اشی

 

 به هر نفس كه هوسهای چنبری داری 

(354)همان:   

 ایهام تضاد دارد:« راست»با « كج»در مصرع زیر دست كج كنایه از دزد است اما واهۀ 

 (.435دست كج را كاش میشد راست كرد )همان:

 ایهام دارد. منظور خط مقدم جبهه است اما با خط پایانی ایهام تضاد دارد:« خط مقدم»در بیت زیر 

 خدا خواست یک لحظه در خطَّ پایان

 

دره خورده باشیبه خطَّ مقدم    

(559)همان:   

 تلمیح

 آه ای كلیم عشق به سینای روزدار

 

 پیدا نشانی از ید بیضا نمیشود 

(644)همان:   

 بلوغ صبح صادق، آسمانت را فرادیرد

 

 نشانی از ید بیضای موسایی شوی امشب 

(47)همان:   
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 قوم ضحاكان چه میخواهند از اوالد پیغمبر

 

ب ا در بادكینج نانجیبان كرده آشوبی    

(441)همان:   

 پذیر استصبر ایوب را هم با تو امکان

 

 نشکند در كُه طوفان، بالهای صعودم 

(397)همان:   

(، 354نبی )همان:  بوسج سبز(، روی دستش ردّپای 944من به سویم بردرد )همان:  باور سبزای آمیزی: حس

 (.546بیا )همان:  نفس سبز، ای (، شبی از سمت بهار616)همان:  باورهای سبزخواستم در باغ 

(، به 443(، باز اشکم رود شد دریا كجاست )همان: 41دو چشم من شده دریا به شوقت ای دریا )همان: مبالغه: 

 (.634وسعت عطشم، صد جهان عطش افزود )همان: 

ماند )همان: باز ما را پوچ و خالی دست  (،675هیچکس تشویش و ترس از دزد و نااامنی نداشت )همان: ترادف: 

این فغان و شور و  (،79به شام تیره و تار یتیمان )همان: ، (74كجا بودش هراس از خار و خاشاک )همان: (، 755

 (.543به باغ عشق و محبت صنوبری دارد )همان: ، (443واویال كجاست )همان: 

(، روز 397یام و قعودم )همان: (، با تو ای تو یک سر در ق645ببین فراز و فرودم خدا به خیر كند )همان: تضاد: 

(، هی صلح و قهر این ددر 141و شب چون بید مجنونم باران، نذر فتوای نگاهت میسرایم شادی و غم )همان: 

 (.594نادهان ولی )همان: 

 

 سبک فکری
های های ویژۀ خود، در دروه شاعران دفاع مقدس بالید و در كنار آن اندیشهوحیدی شاعری است كه با اندیشه

اش را بیان كرد. وی نسل فردا را به خواندن اشعارش دعوت كرده است و از آنها میخواهد اندیشج او مادرانه و زنانه

 را تفسیر كنند:

 ام چشم بگشاتو ای نسل فردایی

 ببین با نگاهی درخشان چو خورشید

 ام كنمروری به دنیای اندیشه

 

 بخوان صفحج آخر دفترم را 

را خروشنده دریای پردوهرم  

 به تفسیر بنشین دل باورم را

(54: 4345)وحیدی،  

اش از قوالب غزل و مثنوی برای دورهمحتوای اصلی دیوانش در حوزۀ ادبیات پایداری است. همچون شاعران هم

زیرا بعد از انقالب این قالبها همسو با آرمانهای انقالبی و دفاع مقدس، تغییر محتوا پایداری استفاده كرده است؛ 

(. در پایداری نیز مضامین مذهبی و دفاع مقدس شاخصج سبکی دارد اما موضوعهای 44: 4374)اكبری،  یافت

های شعری غنایی، عرفانی، اجتماعی، اشعار مناسبتی و متفرقه در دیوانش وجود دارد كه هركدام با ذكر نمونه

 بررسی میگردد.

مین اصلی بود كه حتی با ورود امواج مدرنیته شعر مذهبی در ادبیات معاصر جزو یکی از مضا مضامین مذهبی:

كم نشد و در دیوان اغلب شاعران متعهد دیده میشود اما بعد از انقالب اسالمی از نظر سبکی، بسیار رایج شد و 

درصد اشعار وی  15وحیدی نیز همسو با آرمانهای انقالب اسالمی، شعر مذهبی را مورد توجه قرار داد. تقریباً 

ارد و او را باید در زمرۀ شاعران مذهبی قرار داد. در این محتوا، مضامینی از جمله توصیه به قرآن موضوع مذهبی د

(، توصیف اعیاد و 444« )قرآن بخوان»(، 744« )بهار سبز قرآن»(، 477« )عرصج ترتیل»خواندن مانند اشعار 
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« توصیف ماه مبارک رمضان»(، 469« )عید بزرگ قربان»مناسبهای مذهبی مثل عید مبعث، عید قربان مانند شعر 

 شخصیتهای دینی بسامد سبکی دارد. سروده و منقبت برای( و سوگ15)همان: 

خاک بر سر »(، 445« )چشمانت»(، 499« )ای آیج تطهیر»(، 449« )رنگ طاها»در مورد پیامبر اكرم )ی( اشعار: 

 (.434« )مقام عشق»(، و 335« )نذر حضرت خدیجه» (،634« )كن

(، 447« )بهارمان زهراست»(، 444« )جود بیکران»(، 76« )خطبج سبز»س( اشعار: زهرا )حضرت فاطمه دربارۀ 

ماتمی »(، و 744« )نذر حضرت فاطمه معصومه»(، 661« )بانو»(، 654« )ترنمهای یاس»(، 457« )غمی مثل كوه»

 (.955« )سنگین

(، 417« )ع() یعلنور خشم »(، 95« )موال»(، 79« )اشک ارغوانی»(، 77« )یا موال»ع( اشعار: ) یعلدربارۀ امام 

(، 749)همان: « راز خلقت»(، 143« )دریج محراب»(، 145« )كردارآینه»(، 356« )آیدنمی»(، 449« )شادی موال»

 (.444« )افسوس»و 

عبور »(، 445« )دریا»(، 49« )فریاد عاشورا»(، 14« )كاش بودم»ع( و واقعج عاشورا: اشعار ) نیحسدربارۀ امام 

« داغ یک خورشید»(، 441« )رها در باد»(، 443« )هجرت سرخ»(، 446« )هفتاد و دو خورشید»(، 415« )دردها

« دلوی پاره»(، 791« )بن علییا حسین( »533« )ترین حماسه عشقخونین»(، 567« )تشنهدلهای لب»(، 644)

(745.) 

 (665« )غصج عشق»دربارۀ حضرت ابوالفضل )ع(: شعر 

 (.443« )زینب»(، و 14)همان: « سفیر استقامت»س(: اشعار ) نبیزضرت دربارۀ ح

 (.651« )بن موسی الرضایا علی»( و 635)همان: « غزل در آینه»(، 439« )بهانج درمان» ع(: اشعاررضا )دربارۀ امام 

(، 44« )نتظار غریبتا»(، 45« )منجی»(، 74« )من و این انتظار»(، 74« )بیابیا آقا»عج( اشعار: زمان )دربارۀ امام 

پشت »(، و 655« )حریر ذهن»(، 653« )حصار انتظار»(، 464« )خدا كند تو بیایی»(، 454« )تصویری از اضطراب»

 (.516« )پنجرۀ انتظار

ز بهار سب»در شعر دینی شاعر مخاطب را به پیروی از دین، قرآن و ائمج معصومین توصیه كرده است. در مثنوی 

 م الهی و توصیه به قرآن خواندن دفته است:در ارزشمندی كال« قرآن

 نیست از قرآن، كالمی نغزتر

 عالمی روشنتر از قرآن كجاست

 

 نیست از قرآن بهاری سبزتر 

 روح این پیغام با جان آشناست

(744)همان:   

 در پایان دفته است:

 دم نخواهی شد چو با قرآن روی

 

 میروی تا عرش ادر با آن روی 

(746)همان:   

 در وصف مبعث است:« امشب بهار»شعر 

 عیدست و مبعث است و پر از شادی و امید

 

 روزی كه میشود خبر عشق را شنید 

(433)همان:   

 ع( است:) یعلدر مورد ستایش مقام امام « تاج فخر»ابیات زیر از شعر 
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/ ... ی به سر انسانیپایانی / كه پر از بوی خوش ریحانی/ تو چراغ شب این شهر نجیب/ تاج فخروسعت بی تو همان

صاحب جودی و احسان موال/ دوستی با دل انسان موال/ دست شب هم ز درت بازنگشت/ تا نشد مهر درخشان موال 

 (954)همان: 

در محتوای عرفانی، وحیدی با نگاه عارفان به حضور انسان در جهان و سرانجام وی نگریسته است. در این  عرفان:

در این خاكدان، آیندۀ انسان در جهان و توصیه به رهایی جهان دفته است. او مضمون از هبوط انسان، زنددی 

 انسان را وجودی الهی میداند و دربرابر عظمت خدایی، خود را هیچ میبیند:

 من نیستم خداست كه در من دمیده است

 یک ذره خاک بودم و از آن همه فرود

 

 از اوست آنچه بر من و این دل رسیده است 

ه اوج توال كشیده استطوفان مرا ب  

(416)همان:   

قصج هبوط انسان را آورده است كه با فریب شیطان به جهان هبوط كردیم و در پایان شعر میگوید « بازیگر»در شعر 

 باید توبه كرد:

 بگشا در توبه را كه بیدار كنی

 

 چشمی كه به خواب رفت و عصیانگر شد 

(635)همان:   

 ست با اشتباه پدر )حضرت آدم( از بهشت جدا شدیم:دفته ا« پذیرش پاییز»در شعر  

 ز اشتباه پدر آخر از بهشت برین

 

 جدا شدیم و در این خاكدان اسیر شدیم 

(155)همان:   

 در این دنیا ناراحت است و آرامش را در این میداند كه از این جهان برود: 

 من از این حجم خاكی كی كنم احساس آرامش؟

 

سازند آشیانم رامگر بر قاف شیدایی ب   

(45)همان:   

 اظهار بیزاری از جهان میکند: حضور انسان را در دنیا، هستی نادریز مینامد و« هستی نادریز»در شعر 

 شدم سیر از این هستی نادزیر

 

 و این رنج و درد شدیدی كه بود 

(694)همان:   

 در بیت زیر توصیه به عدم دلبستگی به جهان دارد:

 این جهانمکن تکیه امروز بر 

 

 كه حس میکنم رو به ویرانی است 

(455)همان:   

كشی هم در اشعارش بسامد دارد. در ابیات زیر از خداوند خواسته كه او را در مسلک نکوهش نفس و توصیه به نفس

 شیطان درفتار نکند و خلق را از دمراهی نجات دهد:

 من از قبیلج آدم ادرچه بیزارم

 یخواهیمخیّری تو بکن هرچه را كه م

 

 ولی به مسلک شیطان مکن درفتارم 

 فقط نجات بده خلق را ز دمراهی

(951)  

 میگوید هركس كه خدایی نیست مقهور نفس است:

 آنکه پشت دل به یزدان میکند

 

 نفس خود را وقف شیطان میکند 

(617)همان:   

 (.947طان )همان: در شعر مرگ ستاره دفته است: برخیز / از كعبه شرم كن/ بردار سر از بنددی شی
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بعد از شعر مذهبی، توجه وحیدی به مضامین پایداری پیرامون دفاع مقدس، وصف وطن، پایداری و دفاع مقدس: 

مثل باران »وصف جنگ، شهدا، رزمنددان و بسیجیان است. او در اشعار پایداری در وصف امام خمینی )ره( شعر 

 را، سروده است:« بود
 (.935متداد خط پیمبر بود/ وسعتی از حکایت پرواز/ آسمانی پر از كبوتر بود )همان: یاد آن پیر ما درامی باد/ ا

مرگ »در وصف جنگ، به هجوم دشمن، ویرانی شهرها، مرگ عزیزان، و داغ فرزندان توجه كرده است، مانند اشعار 

 (.414« )تا همیشه»(، و 631« )كودک پرواز»(، 535« )پوشای عراق شعله»(، 557« )خط مقدم»(، 45« )هاخنده

 ها و تنهایی را توصیف كرده است:در ابیات زیر وقوع جنگ، دردیری شهرها، ویرانی خانه

 هامیان حرف من و دل ز پشت حادثه

 صدای زخمی بمب و خروش خم اره 

 و حسن ماندن و تنها شدن و در پی آن

 

 نبود غیر سکوتی سراسر از غوغا  

پروا صدای مخفی وحشت، حضور بی  

دای پر زدن عشقها بسوی خداص  

(39)همان:   

سروده و یادكرد شهدا و توصیف رشادت رزمنددان و بسیجیان پرداخته است از جمله شعرهای: در بخشی به سوگ

، (347« )دخترم»(، 153« )سوارمرد آتش»(، 335« )فریادرود»(، 331« )آیدصبح می»(، 643« )های سرخچفیه»

تو »(، 947« )مرگ ستاره»(، 944« )های منتظرشاخه»(، 543« )تاج شهادت»(، 133« )انگشتر رازآفرین»

 (.743« )قسم»(، و 743« )روح اقیانوس»(، 519« )از نسل دریادالن»(، 517« )كیستی

 در توصیف شهدا دفته است آنها برای پاسداری وطن شهید شدند:« ترنمهای زخمی»در شعر 

 از ردّ پرواز كبوترهای عاشق

 ا را یکایک برشماردتا مرگ شبه

 

 خطی برای پاسداری مانده اینجا 

 صبحی پر از امیدواری مانده اینجا

(34)همان:   

 در سوگ شهیدان دفته است همه در ماتم آنها دلشکسته هستند:

 ز ماتم شهید خویش دلشکسته نیست  سری نماند بر سری كه زار و خسته نیست

(491)همان:   

 ور است:افتخار آنهاست كه چراغ سینه شعله درچه داغ شهدا دارند اما به 

 به افتخار شهیدان چراغ سینج ما

 

ور، سبزستهنوز درچه ز داغ است شعله   

(454)همان:   

 رزمنددان را آذرخشی نامیده كه با جان عاشق به میدان مین میروند: 

 چنان آذرخشی و میدانم ای جان عاشق

 

 به میدان مین رهس اری تو را میشناسم 

(153مان:)ه  

رشادت رزمنددان و شهدا را تعریف كرده و دعوت به پایداری نموده است. در پایان شعر « خون هابیل»در شعر 

 دفته است درچه امام را ازدست دادیم اما عَلم او همیشه بر بام است:

 ما دل تا به ابد عشق حسینی داریم

 پیر ما رفت ولی رایت او بر بام است

 

پیر خمینی داریمسر به فرمان همان    

 این علم آیت ما بر همج اجرام است

(715)همان:   
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در وصف حمله « غزه در خون»موارد اندكی از اشعار پایداریش نیز اختصای به كشتار مسلمانان جهان دارد. شعر 

 به غزه است. شاعر غمگین است و بدنبال مردی برای سركوب قدرت شیطان میگردد و مخاطب را دعوت به پایداری

 میکند:

 غزه در خون خفت ای نامردمان

 وحدت اعراب را درهم شکست

 غیرت سرخ مسلمانان شکست

 

 صبر بر این درد جانفرسرا كجاست 

 قدرت شیطان ببین تا ناكجاست 

 خانج آن مرد ناپیدا كجاست

(443)همان:   

ادران مرا كشتند/ بر این بال در مورد كشتار مسلمانان دفته است: چرا به جرم مسلمانی/ بر« ای نوفاجعه»در شعر 

چه كنم بنگر/ كه خواهران مرا كشتند/ به هیچ واهه نمیگنجد/ كه هول فاجعه سنگین است/ سؤال كن ز جهانخواران/ 

 (.936بگو حقوق بشر این است )همان: 

 آن به دوندونا قالبهای در شاعران تمام تقریباً كه بود جنگ اشعار مهم موضوعات از وطن مقدس، دفاع ادبیات در

تو »(، 91« )میهنم». وحیدی نیز به آن توجه ویژه كرده است، مانند اشعار: (449: 4394منش،فیّاض)اند پرداخته

( 455« )میهن من»(، 147« )ای عرصج جاوید( »639« )این وطن»(، 449« )خاک وطن»(، 344« )ای شهر من

دعای »نیز به وصف وطن توجه دارد. در بیت زیر از شعر ( كه درمورد ایالم است. در اشعار دیگر 344« )ای ایالم» و

 دفته است:« شبنیمه

 به اعتالی وطن كوش، سربلندی توست

 

 كه خار چشم هزاران حسود خواهد شد 

(633: 4345)وحیدی،  

 او اعتالی وطن را از شهدا میداند:

 سقفها به زیر تندبادها شکست و باز 

 زنده است كشورم به یمن نام هر شهید

 

 شهر من همیشه جهرم است قامتی كه خم نشد 

تا شهید زنده است هیچ از بهار كم نشد   

(639)همان:   

، یأس و ناامیدی و مضامین شخصی دیده میشود؛ البته در موضوع غنایی، توصیف عشق، اندوه غنایی: مضامین

د عشق نیز در اشعارش عشق در اندیشج وحیدی با موضوع مذهب، عرفان و پایداری آمیخته است اما وصف خو

خطاب به عشق دفته است: با تو ای بالهای روشن عشق/ میتوان هر كجای دنیا رفت/ « با تو»وجود دارد. در شعر 

 (. 916با زالل نگاه شفافت/ میتوان تا به عرش اعال رفت )همان: 

شادی است و خود را در پناه اندوه و ناامیدی نیز در شعر او بسامد دارد؛ البته در كلیت سبک فکری، وحیدی شاعر 

 ( و نگاه زیبابین به جهان دارد.14خدا میبیند )همان: 

 خار هست و دل و دیاه و درخت

 

 كل اجزای این جهان زیباست 

(415)همان:   

زنددی، غم فراق شهدا، نابسامانی وضعیت مردم، داه او را به یأس از زنددی میکشاند؛ مانند ابیات زیر از  اما اندوه 

 ار مختلف:اشع

 پر از دریه شد چشم مانند ابر

 

پیما كجاستمرا آن دل خنده   

(454)همان:   
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 بس كه درد كهنه مشغول است با من

 

 نام یک انسان مجهول است با من 

(146)همان:   

 این جهان دویی تماشاخانج درد است و داغ

 

 تا بخواهی جای شادی، غم تماشا میکنم 

(169)همان:   

 ر زنددی مردم هم میبیند و آرزو دارد كه غم از دلها برود:وی اندوه را د 

 ها غم جا نداشتكاشکی در سفره

 كاش با ما آسمان یکرنگ بود

 

 دفتر دل شعر دردآوا نداشت 

 خالی از هر رنگ و هر نیرنگ بود

(435 ی 464)همان:   

اللج  پوشیش میخواند/ و بردهای شبنماو مخاطب را به امید میخواند: برخیز / كه جزیرۀ بلورین امید/ تو را به خو

 (.943خوشبو/ برای تو میرقصند )همان: 

« تو كوثری مادر»(، 419« )مادر سالم»ستایش زن و مادر در اندیشج وی برجسته است. در ستایش مادر، اشعار 

 ( را سروده است و در وصف مقام او دفته است:416مادر )(، و 149مادر )(، 369)

 عزت و جالل و مقام به شأن و مرتبت و

 

 ز هفت قلج دردون فراتری مادر 

(369)همان:   

 او در وصف ارزشمندی وجود مادر دفته است:

 تو مدیری، الیقی، پرشوكتی

 دولتی تنها به فرمان خدا

 

دیده را بگشا تو خود یک دولتی    

 با اساس دین و قرآن خدا

(415)همان:   

در این موضوع است. « شانج سبز بهار»د دارد. برای نمونه شعر وصف طبیعت، بویژه وصف بهار در شعرش بسام

 شاعر در دفتگویی خیالی با بهار، از او میخواهد او را به دل طبیعت ببرد:

 ددر نمانده برایم هوای پر زدنی

 صدای هلهلج باد میرسد برخیز

 ای به دامن باغخدا كند نرسد شعله

 هزار شکر و هزاران س اس از دل من

 

شانج سبز خود ای بهار ببر مرا به   

زار ببرمرا برای تماشای الله  

 مرا به دامن آن رود بیقرار ببر

 به آن تالوت زیبای مانددار ببر

(363)همان:   

وحیدی چند شعر در در محتوای اجتماعی، نقد جامعج مردساالر در شعر او برجسته است.  مضامین اجتماعی:

دفته است. در این شعر « خصلت مردها»ترین نقد را در شعر بندهكو وصف زن و نکوهش مردان سروده است و

 مستقیماً مردان را در مقابل زنان نکوهش میکند كه با وجود آنها عرصه بر پاكی دست خدا هم تنگ است.

 مینویسند كه زن كودن و بیفرهنگ است

 العقل بخوانند زنان را مردانناقص

 به خدا هرچه كه دفتند دروغ است دروغ 

 ل و غارتگری و ظلم و جنایات عظیمقت

 بس كه كلی شده ابعاد رذالت در مرد

 

 در پی جنگ و جدال و هوس و نیرنگ است 

 درچه تاریخچج مرد سیاه از زنگ است

 این جماعت كه بلور دلشان از سنگ است

 همه در خصلت مردان فرا فرهنگ است

 عرصه بر پاكی دستان خدا هم تنگ است

(461)همان:   
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( در همین مضمون است. در مقابل مرد، زن و مقام مادر را ستایش كرده 959« )های سرد سکوتچهكو»شعر 

 است: 

 های بهشت برینزن ای آیه

 زن ای آفتاب درخشان عشق

 تو زهرا، تو زینب، تویی آسیه

 زن ای صاحب شوكت و عزَّ و جاه

 

 خداسیرت پاک دردآفرین 

 تویی رشتج سبز حبل المتین

البنینا، تو امتو مریم تو سار  

 شکوه دلستان سبز یقین

(557)همان:   

 كه به پروین اعتصامی تقدیم كرده، او را بهتر از مردان روزدار نامیده است:« بهار اندیشه»در شعر 

 ای درخت خرم پر برگ و بار

 

 بهتر از مردان مرد روزدار 

(776)همان:   

 رده است:زن را رحمت خداوندی معرفی ك« صبح روشن امید»در شعر 

 ای زن ای رحمت خداوندی

 ای زن ای صبح روشن امید

 

 نور ایمان، فروغ خرسندی 

 ای شکوه صداقت خورشید

(794)همان:   

در  «ای مرد»را با عبارت « ابریشم نور»در نگاه وی، مردانی كه به جبهه میروند، شایستج ستایش هستند. شعر 

 وصف چنین مردانی سروده است:

 رخ روزدارانای مرد ای دیوان س

 در سینج پاک تو عزمی آهنین است

 آیی تنت خونین، سرت خاکاز جبهه می

 

تر از باد و بارانای قهر تو توفنده   

 موج دل دریاییت شورآفرین است

 نازم دوامت را، چه خندانی چه بیباک

(754)همان:   

را خطاب به دزدان « تمامتان سنگی»شعر بعد از نقد جامعج مردساالر، از مردمان جامعه نیز انتقاد كرده است. 

 اقتصادی سروده كه اختالس میکنند:

 پلید و سرمستید هایشما معاویه

 اسیر غفلت بیحد شدید میدانید

 

 به فکر خلق نه با خلق همسفر هستید 

 یزیدهای مجدد شدید میدانید

(741)همان:   

 و در پایان شعر میگوید:

 چه دویم از دل ناپاكتان؟ كه دیوانید

 

 و الیقید به آن كیفری كه میدانید 

(745)همان:   

 با نگرشی عرفانی، دنیامداران را نکوهش كرده است:« از آن سوی پرچین»در شعر 

 به یک دینار ای دنیامداران

 كسی میخواند از آن سوی پرچین

 .. خداوندان ظلمت مردتان باد

 

 خدای مهربان را میفروشید 

 كه هستی را به یک نان میفروشید

ه صبح جاودان را میفروشیدك  

(359)همان:   

 از مردم روزدار شکایت دارد:« چه نامردید مردم»بخشی نیز انتقاد و دلخوری از مردم است و در شعر 
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 چه نامردید مردم وای بر من 

 آباد چه شد یارب كه در این حسرت

 

 بر این خاكید كژدم وای بر من 

 تمام عشق شد دم وای بر من

(917 )همان:  

را در توصیف مردم و س اسگزاری از « مردم خوبم»شعر از همراهی مردم با شعرش بسیار خرسند است و البته  

 آنها سروده است:

 نفس نفس همه را شکر میکنم شب و روز

 

 كه یار و همنفس من به هر كجا هستند 

(657)همان:   

من میان درد دیگران دم است/ من برای  همواره به فکر مردم است: درد من همیشه دردهای مردم است / درد او

ل ام برای آن دبسته است/ غصههای دندم است/ درد من برای دستهای پینهآفتی دلم درفته است/ كه روی خوشه

 (.455شکسته است/ كه هیچکس به داد او نمیرسد )همان: 
 

 گیرینتیجه
شناسی بررسی شد. این بررسی با جامعیت در این مقاله، مجموعج كامل اشعار سیمیندخت وحیدی از منظر سبک 

های سبکی وی انجام شد. نتایج بررسی نشان داد وحیدی با زبانی ساده و صمیمی با شعر وی با تأكید بر شاخصه

درایش به زبان دفتار شعر سروده است. در سطح زبانی، در موسیقی بیرونی و كناری، شاخصج سبکی در شعرش 

شعر فارسی از انواع اوزان كوتاه و بلند و قوافی و ردیفها استفاده كرده است؛ فقط  دیده نمیشود و وی مطابق عروض

-در برخی مثنویها مطابق تحول سبکی وزن مثنوی بعد از انقالب اسالمی از اوزان بلند استفاده كرده است. برجسته

های كوتاه و ساده كه در ههای زنانه، و جملترین ویژدی سبکی وی در سبک لغوی و نحوی، زبان زنانه است. واهه

را در آغاز مصرعهای دوم ابیات بسیار « واو»دفتار زنانه بارزتر است، در شعر او بسامد دارد. همچنین شاعر حرف 

تکرار كرده است. در سطح ادبی، تشبیه مفصل، اضافج تشبیهی، تشخیص، اضافج استعاری، سیاقه االعداد، ترادف، 

ت كه االعداد اسی برجستگی سبکی دارد. موفقیت وی در استفاده چشمگیر سیاقهآمیزتلمیح، تضاد، ایهام، و حس

 تحوالت سبکی بعد از انقالب آرایی زییایی آفریده است. در سطح فکری،با آمیختگی آن با مراعات النظیر و واج

اشعار دینی و اسالمی كه در قالبهای شعر فارسی رخ داد در محتوای شعرش دیده میشود؛ از غزل و مثنوی برای 

مضامین مذهبی، پایداری،  .شاعر انقالب و دفاع مقدس است پایداری استفاده كرده است. بلحاظ سبک فکری، وی

در موضوع مذهب قرآن خواندن، مرثیه و منقبت ائمج معصومین  عرفانی، اجتماعی و غنایی، مضامین برجستج اوست.

، شهید، رزمنددان و بسیجیان، پایداری غزه و قدس مورد توجه وی است. در موضوع پایداری وصف جنگ، وطن

برجسته است. در موضوع عرفانی به هبوط انسان، توصیه به عدم دلبستگی به جهان و نکوهش دنیادرایی و نفس 

اماره پرداخته است. در موضوع اجتماعی منتقد جامعج مردساالر است و مقام زن و مادر را ستایش كرده است و در 

دم جامعه بویژه اختالسگران را نکوهش كرده است. در موضوع غنایی، وصف طبیعت، توصیف عشق، مواردی نیز مر

 اندوه و یأس، امید و شادی بسامد دارد.

 

  نویسندگان مشاركت

علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد  دانشکدۀ در بمصوّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ جرسال از مقاله این

 این اصلی طراح و داشته هبرعهد را رساله این راهنمایی سركار خانم دكتر منیژه فالحی .استشده استخراج ساوه

 نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر نوانعب اكرم جهانگیریان. سركار خانم اندبوده مطالعه
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ها و راهنماییهای تخصصی این ه و تحلیل دادهبه عنوان مشاور نیز در تجزی فهیمیرضا آقای دكتر . اندداشته شنق

  .استبوده پژوهشگر سه هر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. اندپژوهش نقش داشته

 

  قدردانی و تشکر

علوم انسانی  دانشکدۀ پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 .نمایند اعالم دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه ساوهزاد اسالمی واحد دانشگاه آ
 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 تحقیق این .دارند رضایت و آداهی آن انتشار هب نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 تعارض دزارش مسئولیت .است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شدهااجر اخالقی مقررات و قوانین كلیج طبق

 ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع احتمالی
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