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 چکیده:
خسییتین درایشییهای موضییوعی در ادب فارسییی اسییت كه  شییعر آیینی یکی از ن زمینه و هدف:

تر از دذشیته  پیشیینج كهنی دارد. این درایش در دورۀ معاصیر نیز وجود دارد و بسییار دسیترده    

پیگیری شده است. سیدحسن حسینی، حمید سبزواری و احمد عزیزی از شاعران پیش و پس         

سالمی و از زمینه  ستند     پردازان ادبیات اسازان و هنر از انقالب ا شعار آیینی ه سرایندۀ ا نقالب و 

اند. این پژوهش بر آن اسییت كه  كه درخصییوی شییعر آیینی و ولیی آثاری از خود برجای نهاده

اشییعار آیینی این سییه شییاعر را در سییه قلمرو زبانی، ادبی و فکری بررسییی و تحلیل نماید و     

 اید.برجستگیهای زبانی و بیانی و خطوط فکری ایشان را مشخص و معرفی نم

ای است و بر مبنای مطالعات كتابخانهای توصیفی ییی تحلیلی این پژوهش مطالعه روش مطالعه:

 انجام شده است.  

سلمان با ذوق           ها:یافته شاعران متعهد م ست كه  صر حاكی از این ا شعار آیینی معا مطالعه بر ا

ستردۀ فنون بیانی    شعری و آداهی از دانش بالغی و كاربرد اوزان و بحور دونادون و بکاردیری  د

 اند.اشعار زیبایی خلق نموده و بدیعی و داه نوآوریهای ویژۀ خود،

اند. آنان با به كار بردن اوزان شاعران اشعار آیینی در قلمرو زبانی موفقتر عمل كرده گیری:نتیجه

ران های این شاعهای فاخر، فضایی حماسی ایجاد كنند. سرودهو بحور متناسب با حماسه و واهه

ها غنی و بارور است. از از نظر تأثیرپذیری از معارف و فرهنگ اسالمی بویژه در بخش لغات و واهه

نظر زبانی رجوع به سبک خراسانی را در شعر این شاعر بوضوح میتوان دید. شاعران در این سطح 

البته در . اندهاند و نوآوریهایی نیز داشتفقط به پیروی از سبک و شیوۀ شاعران پیشین اكتفا نکرده

توجهی دیده نشده است. در این زمینه نوآوری را در اشعار آیینی سیدحسن ابداعات قابلاین بخش 

 مشاهده است.نماها قابلحسینی شاهدیم كه در كنایات و  بخصوی متناقض

 

 4154فروردین  65 :دریافت تاریخ   
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Ritual poetry is one of the first thematic 
trends in Persian literature that has an ancient background. This trend also 
exists in the contemporary period and has been pursued much more widely 
than in the past. Seyyed Hassan Hosseini, Hamid Sabzevari and Ahmad Azizi are 
poets before and after the Islamic Revolution and are among the founders and 
artists of revolutionary literature and composers of ritual poems who have left 
their works on ritual and religious poetry. This research intends to study and 
analyze the ritual poems of these three poets in three linguistic, literary and 
intellectual realms and to identify and introduce their linguistic and expressive 
prominences and intellectual lines. 
METHODOLOGY: This research is a descriptive-analytical study and is based on 
library studies. 
FINDINGS: The study of contemporary ritual poems shows that committed 
Muslim poets with beautiful poetic taste and knowledge of rhetorical 
knowledge and the use of various weights and forms and the widespread use 
of expressive and original techniques and sometimes their own innovations, 
have created beautiful poems. 
CONCLUSION: Poets of ritual poetry have been more successful in the realm of 
language. They create a glorious epic atmosphere by using weights and 
proportions appropriate to the epic and words. The poems of these poets are 
rich and fruitful in terms of being influenced by Islamic knowledge and culture, 
especially in the field of words and phrases. Linguistically, the reference to 
Khorasani style can be clearly seen in the poetry of this poet. Poets at this level 
have not only followed the style of previous poets and have also had 
innovations. Of course, no significant innovations have been seen in this area. 
In this regard, we see innovation in the ritual poems of Seyyed Hassan Hosseini, 
which can be seen in allusions and especially contradictions. 
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 مقدمه
 هایی اطالق میشود كه در آیینها و محافل دینی مانند ولدتها، شهادتها، وفیات و روزها وبه سروده»شعر آیینی 

عثت، عرفه و در توصیفی دقیقتر در مجالس سوگ و سور مذهبی به كار مناسبتهای برجستج مذهبی مانند غدیر، ب

(. این نوع شعر، یکی از نخستین درایشهای موضوعی در ادب فارسی است كه پیشینج 44: 4345)سنگری، « میرود

 اتر از دذشته پیگیری شده است؛ بویژه بكهنی دارد. این درایش در دورۀ معاصر نیز وجود دارد و بسیار دسترده

پیروزی انقالب اسالمی و تشکیل حکومت دینی در ایران و فضای فرهنگی ایجادشده با آن در جامعه، این درایش، 

بیش از پیش در شعر معاصر رونق درفت و موجب شد سیمای شعر آیینی معاصر را در آثار شاعران بزرگ آن به 

وبوی دینی داشته یا شعری دانست كه رنگ حد جمال و كمال دید. در نگرش كالن، شعر آیینی را میتوان هر نوع

بندی شعر آیینی، آن را در سه مقولج توحیدی و عرفانی، دهندۀ ارزشهای مربوط به دین باشد. در تقسیمانعکاس

اند. در این میان انقالب اسالمی و رویداد بزردی چون دفاع مقدس و بسیار اخالقی و اجتماعی و ولیی قرار داده

وهش، اند. در این پژوعاتی در پیوند با دین بودند كه به دایرۀ وسیع مقولج شعر آیینی وارد شدهوقایع دیگر، موض

كوشش نگارنده بر آن است تا با مطالعج دقیق اشعار آیینی سه شاعر آیینی معاصر، ویژدیهای شاخص زبانی، بیانی 

 : و فکری آنها را نشان دهد. اهداف كلی در این پژوهش بر محورهای زیر است

 بررسی قلمرو زبانی )سطح آوایی، واهدانی، دستوری و نحوی( اشعار آیینی حسینی، سبزواری، عزیزی؛

 آفرینی )بیانی و بدیع معنوی(؛ بررسی قلمرو ادبی و شیوۀ این سه شاعر در بکاردیری عناصر زیبایی

 ینی.های آیسه شاعر در سروده بینی و...( اینبررسی قلمرو فکری )خطوط برجستج فکری، روحیات، اعتقادات، جهان

 
 ضرورت و سابقۀ پژوهش

با توجه به دسترددی موضوعی این دونج شعر و آمیختگی آن با فرهنگ مردم، میتوان دلیل اهمیت و ضرورت این 

 پژوهش را چنین برشمرد:

 لزوم بررسی و تحلیل شعر آیینی، ویژدیهای شاخص و تغییر و تطور آن در دورۀ معاصر.

شناسی بعنوان یکی از مهمترین رویکردهای نقد ادبی برای تحلیل آثار و كشف زوایای پنهان بست سبکضرورت كار

 آنها.

لزوم بررسی، شعر شاعران آیینی معاصر بعنوان مردمیترین شاعران و مردمیترین دونج شعر و بعنوان مکتب شعر 

 شیعی.

 اسالمی.ضرورت تحلیل دستاورد ادبی شعر آیینی شاعران برجستج انقالب 

سرای عصر مشروطه را در ، شاعران آیینی«بررسی اشعار آیینی دورۀ مشروطه»( در مقالج 4349اكبری و خیری )

ای كه در كنار مسائل مذهبی، مسائل سیاسی و اجتماعی را هم مورد توجه دو دسته مورد بررسی قرار دادند: دسته

( در 4349توجه بودند. همین نویسنددان )شعارشان بیای كه به انعکاس حوادث زمانه در اقرار دادند و دسته

اری ، با بررسی پاید«های ادبیات پایداری در اشعار آیینی مشروطه تا انقالب اسالمیجلوه»ای دیگر با عنوان مقاله

ها در اشعار آیینی این دوره، دریافتند توجه به قیام امام حسین )ع( و فلسفج آن، ستایش جهاد و طرح اسطوره

های اسالمی مانند ابوذر، سلمان و میرزا كوچکخان مهمترین ویژدیهای ادبیات پایداری اشعار صوی اسطورهبخ

لحن حماسی در اشعار »( در مقالج 4343آیینی دورۀ مشروطه تا انقالب اسالمی است. واعظی و مدنی ایوری )



 289-314 صص ،91 پیاپی شماره ،44 دوره ،4156  اردیبهشت ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 646

 

ی ه ویژدیهایی بارزی از لحن حماسحسام خوسفی، بپس از بررسی اشعار آیینی ابن« آیینی محمدبن حسام خوسفی

 یافتند.ها و منقبتهای هریک از ائمه دست در نعتها، وصفها، مرثیه

 
 بحث و بررسی

 در سه قلمرو زبانی، ادبی و فکری بررسی میشود.آیینی شاعران مورد بررسی،  در این بخش شعر

 

 سطح زبانی

 موسیقی اشعار آیینی معاصر 

شعر  5، «دنجشک و جبرئیل»شعر مجموعه شعر  35نی باید دفت از میان كل اشعار آیینی حسی وزندر بررسی 

شعر با انحرافی بسیار جزئی از عروض، از دایرۀ قالب نیمایی  3شعر نیز قالب آزاد دارد كه از میان آنها،  5نیمایی و 

اند. این وزن از ه شدهشعر، وزن یکسان دارند و در بحر مُضارع مثّمن اَخرب سرود 9شعر از این  5خارج شده است. 

بحر مضارع، در شمار وزنهای جویباری، خاصیت بینابین داشته و قابلیت ارائج مفاهیم مختلف عارفانه، غنایی، مرثیه، 

و حماسی را دارد و در مجموع غزلهای حافظ و سعدی بیشترین فراوانی را دارد. بطور كلی حسینی در این دفتر، 

های آیینی نمونه از سروده 7معمول و پركاربرد بهره برده است. از میان تعداد  تنوع وزنی كمی دارد و از اوزان

مثنوی او نیز دو نمونه در بحر متقارب، دو نمونه  6غزل،  5، شامل «همصدا با حلق اسماعیل»كالسیک مجموعج 

ول دارد و همج رمل و در منسرح و مضارع و رجز هركدام یک نمونه وجود داشت. او در كاربرد اوزن، رفتار معم

الركان و مورد متفق 5الركان و مورد از اوزان، مختلف 6اوزان مورداستفاده او، اوزان متداول است. در این نمونه، 

 مورد از این كل، دوری بودند. 6
 6چهارپاره،  1قصیده،  5مثنوی،  4غزل،  49های آیینی سبزواری، شاملنمونه از سروده 15از میان تعداد 

انتخاب شده بود، « سرودۀ س یده»و « سرودی دیگر»مسمط كه از دو مجموعه شعر  4بند و ترجیع 4د، بنتركیب

 4مورد در بحر رمل و كمترین آن بحر متقارب با یک نمونه بود. سایر بحور: مضارع  44بیشترین وزن با تعداد 

 مورد. 6و در بحر متدارک  6، هزج 6، منسرح 1، رجز 1، خفیف 5مورد، مجتث 
كاربرد مفاعالتن، مفاعالتن، مفاعالتن، مفاعالتن بود كه در شمار بحر مورد در وزن تقریباً كم 4از میان این اوزان 

شده كه نسبتاً كمتر به كار رفته است، باقی اوزان مورداستفادۀ او اوزان مضارع برشمرده شد. جز نمونج برشمرده

 مورد اوزان دوری است. 46الركان بودند و مورد متفق 65 الركان ومورد از اوزان، مختلف 45متداول است. 

مثنوی كه از چهار مجموعه  65غزل، یک قصیده و  41های آیینی عزیزی شامل نمونه از سروده 15از میان تعداد 

كفشهای »نمونه و  45، «شبنمهای شبانه»نمونه،  45،«رؤیای رؤیت»نمونه،  43« خورشید از پشت خیزران»شعر او، 

 64مورد در بحر رمل و از آن میان  67شده، به تعداد نمونه انتخاب شده بود، بیشترین وزن استفاده 7، «شفهمکا

هزج،  1رجز،  5اند. سایر بحور: مورد در رمل مسدس محذوف بوده است كه اغلب آنها در قالب مثنوی به كار رفته

اند. او در كاربرد اوزن، تنوع حماسه متناسب بودهمتقارب و منسرح و سریع، هركدام یک مورد كه اغلب با فضای  6

مورد  49چندانی ندارد و همج اوزان مورداستفادۀ او، اوزان متداول و اغلب در یک بحر )رمل( است. در این نمونه، 

 مورد از این كل، دوری بود. 7الركان بودند و مورد مختلف 7الركان و از اوزان، متفق

مورد بدون  3غزل دارای ردیف و  6غزل آیینی شاعر كه بعنوان نمونه بررسی شد،  5: از میان موسیقی كناری

غزل، تنها یک مورد تکرار قافیه  5استفاده از ردیف است. یک نمونه ردیف جمله و یک نمونه ردیف اسمی. در این 
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، قافیج درونی های حسینی یافت میشود و در این میانوجود داشت. قافیج كناری، درونی و آغازین در سروده

 بیشترین بسامد را دارد. قافیج كناری یا میانی در شعر او اندک است:
 (65، ی4397كز هجرت شقایق، بازش بود خبرها )حسینی، /  رسیده، پیکی ز ره س یدهاز وادی 

 با پنجج شقاوت، از باغ حق ثمرها )همانجا(  / قاتل، دزدیده خصم دلباور نمیکند 

ه شاعر، ذهنی موسیقایی دارد، قافیه و ردیف، حضور چشمگیر دارد. حسینی معمولً ك« دنجشک و جبرئیل»در 

ای كم از یکدیگر قرار دارند و داه در در طول شعر، قافیه را رعایت كرده است. در شعر آیینی او داه قوافی در فاصله

راهی قوافی پایانی را در كنار قافیج اند و داه همای بیشتر. داه نیز در آغاز قرار درفته و قافیج آغازین شدهفاصله

آغازین میبینیم. سرشاری حضور قافیه، به موسیقی شعر حسینی غنای بسیاری بخشیده است. در دو نمونج زیر 

 قافیه بسیار برجسته است:

ر میان داه/ د/ تو را با مشام خیمهباد/ بریده بریده/ افشا شدی/ و پولد/ ... در باران متواتر جهادهای چون آیه» 

 (.39، ی4394)حسینی، « نهاد

مورد بدون  5شعر دارای ردیف و  35سروده آیینی حمید سبزواری كه بعنوان نمونه بررسی شد،  15از میان 

مورد ردیف دروهی )جمله و عبارت(  4مورد ردیف فعلی،  65شعر دارای ردیف،  35استفاده از ردیف است. از میان 

بار تکرار است. بندرت قوافی با حروف الحاقی  3با « دارد»فعل  رارترین ردیف،مورد ضمیر و حرف است. پرتک 5و 

مورد جمله و عبارات كه بعنوان ردیف به كار رفته تنها دو مورد )است این بامداد( و )بیند تو را( طولنی  4است. از 

 و در قصاید او، تکرار قافیه بسیار بود و بقیج موارد كوتاه است. در اغلب غزلها، یک تا دو قافیه را تکرار كرده است

تهنیت به »قافیه و در قصیدۀ  44( 54-45ب، ی4349)سبزواری، « شبی در حرا»است. بعنوان مثال در قصیدۀ 

 هایقافیج كناری، درونی و آغازین بفراوانی در سرودهقافیج تکراری میبینیم.  44(، 457-443)همان، ی« رهبر

 دی اندک ذوقافتین نیز دیده میشود:سبزواری یافت میشود و حتی موار

، 4394دیرد )همان، كارزاردردد، چو او سر  زاربه سركشان كار  /دردد  بیقراردردد، دل زمین  سوارچو او به دُلدُل 

 (45ی

 (431رفتند آن مردان عاشق، جمله رفتند )همان، ی/ پاكبازان، سرفرازان، سازانهنگامه

 (419از توست )همان، ی صالاز تو،  لوااز تو،  نواآن  ستتو ن نداری كه این مجد و عال از تو

 (647در سر او، لیح و پیدا )همان، ی شور علوی/ از رخ زیباش هویدا نور نبوی

 بر قافیج آغازین، با ذوقافیتین در آغاز مصراعها مواجهیم.در اینجا عالوه

 دور كن یأس را از من  /ای دل دردمند، ای مهجور 

 (455)همان، ی صبورصبور باش  در مصائب/  دلیراش دلیر ب در نوائب

در  / وافراشتفلق، دل رچم آلله می»در میان شعرهای نیمایی او هم میتوان قافیه و در برخی موارد ردیف را دید: 

اره، / زمان رخسخاست/ زمین از خواب سنگین زمستانی به بوی صبح برمیکاشتتاریک دشت حربه و خون، آرزو می

 (. 59)همان، ی «نرمهای / ماسهدرمآفتاب (. »63ب، ی4349)سبزواری،  «آراستمی

مورد  6مورد دارای ردیف و  46غزل و یک قصیدۀ آیینی احمد عزیزی كه بعنوان نمونه بررسی شد،  43از میان 

بود. بندرت مورد و فاقد قافیج حرفی  3، فعلی: 1، جمله و عبارت: 5بدون استفاده از ردیف است. انواع ردیف: اسمی: 

كدام طولنی نیست. مورد جمله و عبارات كه بعنوان ردیف به كار رفته هیچ 1قوافی با حروف الحاقی است. از 

 1نمونه در  46طولنیترین آنها دو مورد )زینب و است( است. تکرار قافیه در غزلهای او كمتر است و از میان این 
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 یراد قافیه نیز دیده شد:مورد یک قافیه را تکرار كرده است. دو مورد ا

 (45، ی4396را )عزیزی، چهمن به آتش میس ارم هر   را كهمن به دوزخ میفرستم هر 

، ناملفوظ است، اختالف روی در قافیه )ک و چ( وجود دارد و قافیه «چه»و « كه»از آنجا كه )ه( پایان كلمات 

 صحیح نیست.

 (76، ی4395تو )همان، اهِچای انداختم در نامه  ، توماهجمکران بنگر به نور 

، ساكن و «ماه»اختالف حركت حرف رویّ در قافیه روا نیست و ایراد قافیه محسوب میشود. در اینجا هم )ه( در 

های آیینی عزیزی یافت متحرک است و عیب شمرده میشود. قافیج كناری، درونی و ذوقافیتین در سروده« چاه»در 

 یشترین بسامد را دارد.میشود و در این میان، قافیج درونی ب

 

 موسیقی درونی اشعار حسینی

 ها(ها )مصوتها( و همخوانها )صامتآرایی از هنرهای پركاربرد در شعر حسینی است كه در تکرار واكه: واجآراییواج

همه یک مشخصج موسیقایی و زبانی آن كه به میزان بسیاری دیده میشود: شعر حسینی، شعر ایجاز است با این

عد تخیل بر افزودن به ببیانی دارد، تتابع اضافات است. او با افزودن یک صفت یا حالت به یک تركیب، عالوه اساسی

/ بر مدارِ/ خونِ ناملموسهنوز/ تقدیرِ كهکشانهایِ »آن، ویژدی خای و نشانداری هم به موسیقی شعرش میدهد. 

دار به نمونه با افزودن دو صفت ناملموس و دنباله(. در این 41، ی4394)حسینی، « تو/ احساس میشود! دارِدنباله

بر بعد دادن به تخیل، لحن نشانداری را ایجاد كرده كه در اغلب شعرهای این دفتر دیده كهکشانها و خون، عالوه

ده ساز شعر ظهور پیدا كرمیشود. نشان ظاهری این ویژدی زبانی در تکرار كسره و مصوت بلند )آ( و موسیقی لحن

 «ن دنج رنجدیدۀ تاریخ /ی دیباج ی را/ دیوار قصری بلعید/ دیوار قصری در بغداد/ این سرزمین باستانی بیداآ»است. 

آورد و مناسب انتقال (. تکرار مصوت )ای(. مصوت )ای( القادر كشش طولی است و زمان را فرایاد می15)همان:

 معنایی زمان طولنی و تاریخ است. 
مند است؛ تركیباتی كه موسیقی حروف كلمات موجب آن شده و سخت عالقه حسینی به تركیبات موسیقایی،

(، تفسیر كویر 44(، تراخم تبخیر )همان، ی45، ی4394حروفی است: تالطم شط )حسینی،محصول آن هم

(، غرور كور )همان، 53(، كمند پند )همان، ی13(، دنج رنجدیده )همان، ی35)همانجا(، خانقاه خون )همان، ی

 (.75(، موزۀ عتیق عطش )همان، ی75(، آفاق اشراق )همان، ی46ها )همان، یهان كوه(، كو54ی

ها در سه سطح تکرار كامل واهه های حسینی است.ساز در سرودهتکرار یکی از مهمترین عناصر موسیقیتکرار: 

ر سطح واهه، طبیعیترین نوع تکرار د واهه، دروه و جمله امکان وقوع دارد و این سه را در اشعار او بفراوانی میبینیم.

  است كه بالترین بسامد را در شعر حسینی دارد:
 كه خورشیدآفرین است سرانگشتی  تو را میبوسم ای یار سرانگشت»

 (53، ی4344)حسینی،« هماره آبروبخش زمین است!  كه از پشت زمانها سرانگشتی

است كه قصد آن روشنتر كردن معنا در ذهن  های ایضاحییکی از اشکال تکرار كلمات در این مجموعه، معترضه

« ی/ واجب عینی شد! دیدنی عمیق  دیدنو (/ »34)همان، ی...« وقتی كه شب/ی شبِ درباری ی »مخاطب است: 

 (.75)همان، ی

تکرار واهۀ پایه، هویدا یا نهفته، به یاری »دارد. « واهۀ پایه»ها در برخی شعرهای این مجموعه شکل تکرار واهه

( به انسجام ساختاری متن 439، ی4349)غیاثی،« های بافت سخنای همنوا، فراهم از جناسها و قافیههنغمه
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ها و سطحی بالتر از كمک میکند. تکرار كامل چند صورت زبانی )دروه(: این نوع تکرار، تکرار در دروهی از واهه

سنگین و / سکوت» تکرار (؛4، ی4394ینی، )حس« امبند بند برزخیدر »واهه و پایینتر از جمله است مانند تکرار 

 (.99و94)همان، ی« چراغ كه خاموش شد» تکرار؛ (44و46)همان، ی« پرهیاهو

« های وحیدستی مرا شکست/ دستی شرور و زشت/ كه بر پرده»تکرار كامل چند صورت زبانی )جمله(: 

 (44و47ی)همان، « سلسله این صدا/ به كجا میرسد؟»و تکرار  (4و45، ی4394)حسینی،

جناس در شعر حسینی، حضور چشمگیر دارد. جناس اختالفی در حرف اول میان حشر و نشر )حسینی، جناس: 

( و علف و تلف )همان 3(، شور و نور/ غزلی و ازلی )همان، ی77ای )همان، یای و ترانه(، كرانه46، ی4394

(، و 39(، راز و روزی )همان، ی15ن، ی( و جناس اختالفی در حرف میانی در كلمات منصور و منفور )هما64

(. جناس با وجود فراوانی در 91(، تنزیل و متزلزل )همان، ی65جناس اشتقاق میان نامحدود و حد )همان، ی

 شعر حسینی، تنوع چندانی ندارد.

 

 موسیقی درونی اشعار آیینی حمید سبزواری

 : از هنرهای پركاربرد در شعر سبزواری است.آراییواج

 (453نقش این غولن غافل تا شود زایل بیا )همان، ی  اندگیزان قرار از جمله عالم بردهانفتنه

 در تکرار )آ( خواهش و تمنا و در حرف )غ( درشتی و پرخاش نهفته است.

 (1دل بر عبور از سد خار و خاره بندیم )همان، ی/  وقت است تا برگ سفر، بر باره بندیم

 ( كشیدن و امتداد.حرف )ب( تداعیگر بستن است و )ر

 (6تأثیر شد )همان، یتا صفیر تیر بی/  آنقدر تركش تهی از تیر شد

 در تکرار آوای )ت( صدای بیرون كشیدن تیرها و در تکرار مصوت كشیده )ای(، امتداد تیرها در ذهن تداعی میشود.

 (79ی، 4394قیام قائم حیدرتبار میخواهم )همان،   آشامبه محوِ فتنج دجالِ شومِ خون

ِ( تکرار شده است كه با توجه به آوای آن خواستن و اشتیاق از آن تداعی _بار مصوت كوتاه ) 7در مصراع اول، 

 میشود و در مصراع دوم در چهار واهه از پنج واهه، مصوت بلند )آ( وجود دارد كه تداعیگر برخاستن و قیام است.

ای سبزواری است و انواع تکرار واهه، عبارات، جمله و حتی هساز در سروده: یکی از مهمترین عناصر موسیقیتکرار

، تکرار در آغاز مصراع، یکی «ای عدالت موعود»یک مصراع و بیت كامل را در اشعار او میبینیم. در چهارپارۀ بلند 

 9و « ای»مصراع با خطاب  69اند و های ساخت روایت است كه كلمات مختلف به این شکل تکرار شدهاز شیوه

آغازدر مصراعهاست. در « زآن»بار  9هم « به یاد جمعج خونین»آغاز شده است. در چهارپاره « بازآی»اع با مصر

 مثنویهای او هم تکرار چندبارۀ كلمات در آغاز دیده میشود.

بار تکرار شده است.  49« شب را»( عبارت 55-56ب، ی4349)سبزواری، « شب را به یاد دار»در شعرِ نیمایی 

ای فسوسا، فسوسا، فسوسا/ بر من و جمله یاران دیگر ای دریغا، ای دریغا، ای دریغا/ بر »لی یک عبارت: تکرار متوا

به خون نشسته ز تبریز تا خلیج نگر/ »( و تکرار متوالی واهه: 75ب، ی4349)همان، « تو نی، بل به خصم ستمگر

 (.45)همان، ی« مالل خاطر ما، هیچ و هیچ و هیچ نگر

ان دفت پركاربردترین هنرسازی سبزواری، جناس است. جناس لحق میان كوخ و كاخ )سبزواری، شاید بتوجناس: 

(، محن و ممتحن )همان، 95(، جناس زائد در امان و ایمان )همان، ی56(، قدم و قلم )همان، ی63ب، ی4349

ب، 4349ان، (. جناس تام بین جعفر )رود( با جعفر )پُل( )هم56، ی4394(، پیکار و پیکر )همان، 154ی
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( و جناس مضارع در زرق و برق )همان، 456، ی4394های كُشان و كِشان )همان،(. جناس محرف در واهه495ی

 (.49ی

 موسیقی درونی اشعار احمد عزیزی

  آرایی حد معمول و مناسبی دارد.های عزیزی از نظر واجسرودهآرایی: واج
 (34، ی4395ماچین شب است )عزیزی،ز زلفش همه چین و /  شهی كو چراغش مَهِ نخشب است

 بار تکرار حرف )ش( توانسته تداعیگر شکوه باشد. 5با 

 (14روشن كن از نور ظهور خود جهان را )همان، ی/  ای نور چشم فاطمه، سر بر زمان را

 (74، ی4394پرددیهای حرم پرپر زدند )همان،/  ات بر سر زدندای شه از بس در پی

 (55خاج را بردند و بازی شد تمام )همان، ی/  و نام ننگبی ببین بیبر سر بی

است، آوردن كلماتی كه با این واهه « بیبی»بار حرف )ب( را تکرار كرده است. از آنجا كه واهۀ محوری در بیت  4

 حروفی دارند، موجب حضور آوایی این واهه در سراسر بیت شده است.هم

های عزیزی است و انواع تکرار واهه، عبارات و جمله را ساز در سرودهتکرار یکی از مهمترین عناصر موسیقیتکرار: 

« فغانستان»توالی تکرار در مثنویهای او یک مشخصج سبکی است. در مثنوی  های او میبینیم.در سروده

بیت متوالی در همج ابیات تکرار شده و بعد از آن با دو بیت  45در « جمکران»(، واهۀ 43-75، ی4395)عزیزی،

بار تکرار كرده  46بیت متوالی  45را در « كبوتر»بیت دیگر تکرار شده است. در همین مثنوی، واهۀ  61ت، در سکو

این نوع اعنات  اند.بار تکرار شده 45نیز بطور متوالی و بیش از « شیعه/ شیعیان»و « مهدی/ مهدیا»و كلماتی چون 

(، عبارت 34-16، ی4396)همان،« رؤیای آب»ر مثنوی و الزام بتکرار در دیگر مثنویهای او نیز دیده میشود. د

تکرار جمله در  بار تکرار شده است. 63بیت متوالی،  44در « مریم»بیت و واهۀ  4بار متوالی در  4« خواب دیدم»

 (. 31)همان، ی« جهان تیره شد»شعر او اندک است؛ مانند تکرار جملج 

حضور دارد كه میزان آن در حد متوسط است اما تنوع چندانی جناس در شعر عزیزی، تنها در مثنویهای او جناس: 

(، جناس ناقص حركتی در مُلک، 71، ی4396جناس تام در بدر )نام جنگ(، بدر )ماه شب چهاره( )همان، ندارد:

(، حبیب و 44( و هاله و لله )همان، ی415(، جناس مضارع در شمع و جمع )همان، ی31و مَلَک )همان، ی

زیرا و زهرا ، جناس لحق میان (14( و جناس مطرف در زهره و زهرا )همان، ی35، ی4396طبیب )همان،

(، علیِ و 37( و جناس اشتقاق میان حصن و حصین )همان، ی317، ی4345)همان، )همان(، غروب و غریب

( 47(، سما و سماع )همان، ی71جانب و جان )همان، یبین  ( و جناس زائد43، ی4396)همان،  عالی و اعال

 (.4، ی4345)همان، و عادت و عاد

 

 اشعار سیدحسن حسینی سطح واژه در
در شعر سید حسن حسینی، كاربرد كلمات عربی، بشکل معمول است و جز در چند سرودۀ او، برجستگی خاصی 

های فارسی و عربی كه در شعر كهن مرسوم بوده و امروزه بندرت مورد استفاده قرار میگیرد، در ندارد. این واهه

سینی، )ح« هجو منخرین تو/ میگندید!»عرهای كالسیک حسینی نسبت به س یدهایش بیشتر است. مثالً در ش

 هایای عربی و دشوار و از آن دذشته است و یا كاربرد واهه(. منخرین به معنای دو سوراخ بینی، واهه34، ی4394

كاربرد آنان هنجاردریزی زمانی محسوب  اند و امروزهكه كلمات عربی مورداستفاده در دذشته« مرفق»و « منغص»
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ان، )هم« یا مرسل الریاح/ س است باد»میشود. عباراتی بردرفته از قرآن و احادیث نیز در شعر او یافت میشود: 

 (. 75)همان، ی« القتل لنا عاده/ و كرامتنا الشهاده(. »71)همان، ی« حی علی الصلوه(. »74ی

ها و اصطالحات و كنایات كوچه یا حتی كلماتی كه به نظر نمیرسد بتوان واههدایرۀ لغات حسینی، وسیع است. او از 

ی، )حسین« پشت به اقیانوس/ هردز/ دعای باران/ بال نمیرود!»در شعر به كار برد، بخوبی استفاده كرده است: 

نشسته است.  را شاعر از زبان عامیانه وارد شعرش كرده و بخوبی در متن« بال رفتن دعا»(. فعلِ 44، ی4397

از افعال حوزۀ « قد دادن عقل به چیزی»(. فعل 64)همان، « عقل این حنجره/ هردز/ به فریادهای بلند/ قد نمیداد»

(، و 75)همان، ی« كولک كردن»(، 59)همان، ی« كلید شدن آرواره»زبان عامیانه است. افعال دیگری چون 

به زبان كوچه است، بشکل هنری در زبان شعر حسینی ( كه به نظر میرسد مربوط 37)همان، ی« زبانزد بودن»

 به كار برده شده است.

های بکاررفته در شعر حسینی، ساده است و كلمات مركب اغلب واهه مركب(: و مشتق ها )ساده،ساختمان واهه نوع

زه ات بعضاً تاهمه تركیبسازیها نیز چندان برجسته نیست. با اینها و تركیبهم میزان معمولی دارد. ساخت واهه

، 4394)حسینی، « / با جبرئیل صاعقه/ نازل شدزابركتآن وحی پرتالطم »هایش دیده میشود: هم در سروده

(. این 75)همان، ی« / باب روشنی دشوددوربُردآن نگاه »(، 41)همان، ی« تراشروشناز كارداه پلکی (. »79ی

امی است، ولی در معنی بیننده دوردست، به نظر میرسد واهه در یکی از معانی خود، متعلق به حوزۀ اصطالحات نظ

ای میزند كه پیش از این نبوده ساختج ذهن شاعر باشد. داه شاعر به مدد ذوق و توانایی خود دست به ساخت واهه

قیاس و دریز از قواعد ساخت واهه زبان »است. صفوی این شیوه از هنجاردریزی را آفرینش واهۀ جدید مبتنی بر 

 ( میداند. 14: ی4، ج4395)صفوی، « هنجار
 (65، ی4397پدرها )حسینی،  نالجغمچاووش این شهیدان،  غوغای مادران است: دشنام بر پلیدان

 (11مان )همان، یآزردهنبینی تو هردز دل  مانكنی دُرده آذیندشنهادر 

 ان نداده است.ای به این نوع هنجاردریزی، نشخود، عالقه« دنجشک و جبرئیل»حسینی در مجموعج 

 نوع تناسب و در كل تضمن، تضاد، ترادف، قبیل مراد از روابط معنایی كلمات، روابطی از معنایی كلمات: روابط

ها از سوی شاعر است. اینگونه تناسبها در شعر كالسیک و نوِ او دیده میشود. كاربرد مترادف در شعر دزینش واهه

 این شاعر اندک است:
« ددر است فرازیو  اوجمرغ جانت یله در »( یا 65، ی4397)حسینی، « نمارد دوباره نم، بماتمو  سوگباران »

 (67)همان، ی

های حسینی متفاوت است و به قصد ایجاد فخامت صورت ها یا فرایند واجی، در برخی سرودهتلفظ واهه ها:تلفظ واهه

شورابج خونْشان به زخم شب (. »45ی، 4394)حسینی،« فتادمدر منزل نخست/ من از چکاد نعره »درفته است: 

نیز برای رعایت وزن، باید با سکون تلفظ شود. به این نوع ایجاد « خونِشان»(. )ن( در 15)همان، ی« نمک زد

 ها، هنجاردریزی آوایی میگویند. تغییر در تلفظ واهه

 

 اشعار آیینی حمید سبزواری سطح واژه در
(. از آنجا كه به 63ب، ی4349ار رفته است. مانند: غسق )سبزواری، در اشعار سبزواری لغات عربی فراوان به ك

 6سوره فلق،  3به معنای تاریکی اول شب كه در آیات « غسق»بعثت رسول اكرم )ی( اشاره میکند، از واهۀ قرآنی 

 اسراء و چندین آیه از سورۀ هود آمده، استفاده كرده است. 79ضحی، 
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(. تالن، مأخوذ از 461های شاعر دیده میشود: تالن )همان، یدر سرودهكهن با ریشج غیرفارسی هم  هایواهه

ها هم به یونانی و به معنای واحدی از مسکوک طال و نقره است )لغتنامج دهخدا، ذیل واهه(. شکل آوایی برخی واهه

دیهای پركاربرد (. استفاده از كلمات و عبارات قرآنی از ویژ473، ی4394تلفظ قدیم آن است: اس هان )سبزواری، 

« ان الباطل كان زهوقا»و « الحقجاء» (.95ب، ی4349بود )همان، « قم لتخف»سبزواری است. پیغامشان دلواهۀ 

سورۀ بقره و  454( از قسمتی از آیج 76)همان، ی« انا الیه راجعون»سورۀ اسراء و  94( از آیج 19)همان، ی

 (39همان، ی« )انی ل احب اآلفلین»و « اسلمت برب العالمین»

های بکاررفته در شعر سبزواری، ساده است، ولی نکتج اغلب واهه مركب(: و مشتق ها )ساده،ساختمان واهه نوع

ای هم های تازهسازیهایی است كه در آن میان تركیبات و واههها و تركیبمندی او به ساخت واههبرجسته، عالقه

(، 46ب، ی4349كوش )همان، (، مردان سهم74، ی4394 پروازی )همان،دیده میشود: مانند تركیبات عشق

نوردِ مند است. برخی تركیبهای او بدین قرارند: شببسیار عالقهسازی (. سبزواری به تركیب6اسیران )همان، یشب

(، خونِ دلنوشان )همان، 13(، رویگاه )همان، 59، ی4394آباد )همان، آرای، خیال(، دمان6زای )همان، یصبح

دمسازان و روس ی در آغوشان )همانجا(. داه نیز برخی تركیبات به نظر نامفهوم میرسد و ساخت زمانه (، 35ی

شگردها، در معنای كسانی كه شگردشان (. میدان454شگردها )همان، یدستوری صحیحی ندارند. مانند میدان

در رساندن این معنا ناتوان در میدان ظاهر میشود یا شگردشان عمل در میدان است، رسا نیست و این تركیب 

های دیگر تركیبهای جالب ( نمونه39سودایان )همان، یكالیان و پوچ(، هیچ35فراموشان )همان، یاست. ره

 شاعر است.

 نوع تناسب و در كل تضمن، تضاد، ترادف، قبیل مراد از روابط معنایی كلمات، روابطی از معنایی كلمات: روابط

اینگونه تناسبها در مثنویهای این شاعر و داه نیز در قصاید و غزلیاتش دیده  عر است.ها از سوی شادزینش واهه

(، كمر و میان 93ب، ی4349)همان،  كاربرد مترادف در شعر این شاعر اندک است. مانند صبر و شکیب میشود.

های خای بجای (. واهه11، ی4394( محنتی و رنج و عذابی )همان، 13(، حیله و ترفند )همان، ی67)همان، ی

(. بجای دریا، از عمّان كه خای است، استفاده كرده 46قطره عمان شد )همان، یعام هم اندک است: اشکها قطره

 است.

های این شاعر، متفاوت است و به قصد ایجاد فخامت و از این در برخی سروده ها یا فرایندهای واجی:تلفظ واهه

 عر فارسی است، استفاده كرده و به دو صورت است:هنجاردریزی زمانی كه خای دورۀ خراسانی ش
 الف( افزایش

 (31به تابناكی امید در طلوع س یده )همان، ی تازه دمیده هایاشکوفهدلی به پاكی 

 (653فرو ریزید )همان، ی هاهمُژّاز بُنِ   اشکها، اشکها، چو مروارید

 ب( كاهش

 (444حسین و محرم است )همان، ی تکرار كربالی  دیگریست در این عصر و شیعه را عاشور

 (15، ی4394و ذهابی دیدیم )همان،  ایابیما   چند پرسید، شما را چه رسید؟

 ایّاب باید با تشدید تلفظ شود.

 

 اشعار آیینی احمد عزیزی سطح واژه در
 «كن لَمحِ بصرای مهدی صاحب زمان، »در شعر احمد عزیزی، كاربرد كلمات عربی بیش از حد معمول است: 



 644/ ()با تکیه بر اشعار حسینی، سبزواری و عزیزی ر آیینی معاصرشناسی اشعاسبک

 

، 4396)همان،« ذات ممسوساسمائم و » (.17)همان، ی« تا كی ز ابر معدلتآفتاب »(، 14، ی4395)عزیزی،

 (. 19، ی4395)همان،« را كن فیض عام خای الخایفیض (. »45ی

وست: های آیینی ااستفاده از احادیث و آیات نیز نسبتاً زیاد دیده میشود و میتوان دفت یکی از ویژدیهای سروده

. در این مصرع، بخشی از آیج فِی جِیدِهَا حَبْل  مِنْ مَسَدٍ (44، ی4396)همان، « حبل  مسدن از دردنم باز ك»

. اشاره به روایتی از رسول اكرم (69)همان، ی« تو را اللهیلی معتاج و تخت »( را به كار درفته است. 5)مسد/

لَکٌ مُقَرَّبٌ وَ لَا نَبِىٌّ مُرْسَل ؛ براى من در خلوتگاه با خدا، وقت خاصّى )ی( دارد كه: لِى مَعَ اللَّهِ وَقْتٌ لَا یَسَعُنِى فِیهِ مَ

 «است كه در آن هنگام نه فرشتج مقرّبى و نه پیامبر مرسلى، دنجایش صحبت و انس و برخورد مرا با خدا ندارند.

ته است و از این مقام (. شاعر از این حدیث نبوی، تركیب تاج و تخت لی مع اللهی را ساخ449)تفسیر صافی: ی

 بعنوان قدرت یاد كرده است.

های كهن فارسی یا عربی كه در زبان كهن فارسی مرسوم بوده های عزیزی برخی واهههای كهن: در سرودهواهه

دیده میشود، منظور كلماتی است كه نیازمند مراجعه به فرهنگ لغت دارد كه البته فارسی اصیل در میان آنها كم 

نثار )دهخدا؛ برخی، به معنای قربان و جان(. 464، ی4395)عزیزی،« جای پا روم بِرخیِای، قدم نهاده بر چه» است:

 ذیل واهه( است. 

های بکاررفته در شعر عزیزی، ساده است و كلمات مركب اغلب واههمركب(:  و مشتق ها )ساده،ساختمان واهه نوع

برداری از هایش دیده میشود. تركیبات او نوعی درتهسروده هم میزان معمولی دارد. تركیبات بعضاً تازه هم در

بعضی شاعران دورۀ سبک هندی است كه دو یا چند واهه را بدون كسره و با سکون به هم پیوند میزدند. این صورتها 

 همه صفات و القابی است كه داه با خطاب )ای( آورده میشود و لحنی حماسی دارد:
 (64، ی4396قدوۀ دیتی تویی ای پادشاه )عزیزی، /   اهسدردونْ، ای دربارفلکْای 

سازی كرده است و در های آیینیش كمتر واههعزیزی، با تمام هنرمندی و تخیل در نثرها و شعرهایش، در سروده

. (415، ی4396)همان، همتازهای آیینیش كه مورد بررسی قرار درفت موارد اندكی مشاهده شد: سراسر سروده

معنای كسی كه در تاختن حریف برابر با دیگری باشد، تازه است و بنظر میرسد، عزیزی آن را وارد ه واهۀ همتاز ب

 (.541، ی4345زار )همان،(، شب44، ی4345كوچستان و پوچستان )همان،زبان فارسی كرده است. 

 نوع تناسب و در كل تضمن، تضاد، ترادف، قبیل مراد از روابط معنایی كلمات، روابطی ازمعنایی كلمات:  روابط

ها از سوی شاعر است. اینگونه تناسبها بشکل معمول خود در اشعار آیینی او دیده میشود. در مثنوی دزینش واهه

بیت متوالی، ارتباطی هنری میان حضرت مهدی )عج( و پیامبران مختلف ایجاد  44، در «ماجرای شب شهود»

 ر، در شعرش آورده است:كرده است و هریک را به نحوی در نسبت با امام عص

 چون تو ابراهیم را نمرود كیست؟ ای خلیل حق! ز فترت سود چیست؟

 وز تجالیِ تو جانِ طور مست  ای عصای موسیِ عمران به دست

 (19، ی4395وز سلیمان وارثِ انگشتری )همان، ای به حُسنت دشته یوسف مشتری

، 4394(، كلک و خامه و قلم )همان،17تانِ )همان، یدلستان و بوس كاربرد مترادف در شعر این شاعر اندک است:

 (، ارض و سما )همانجا(.16(، ترس و خوفت )همان، ی14ی
 

 نحوی اشعار آیینی سیدحسن حسینی یا دستوری سطح
های كهن استفادۀ مطلوبی كرده است، اما در حوزۀ نحو و دستور، اخصاصات نحو كهن، در این بخش حسینی از واهه

و ندارد. او در رعایت دستور زبان، حساس است و انحراف آشکار نامطلوب در شعر او دیده نشد. حضوری در شعر ا
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در نمونج زیر عدم رعایت ترتیب جمله، درک معنا را به تأخیر انداخته است كه این جابجایی زیباشناسانه بنظر 

 نمیرسد:

 (69، ی4397ست )حسینی، های تن خورشید، جوازی ددر اپاره در كف پیک سحر، تا دذرد از دل شب

در شعر س ید حسینی، از تقدیم فعل بر سایر اركان جمله، فاصله انداختن اجزای تركیب وصفی و اضافی، مغلوب 

كردن تركیب اضافی و وصفی و... كه در شعر كالسیک او و دفتر شاعران اغلب یافت میشود، مگر در مواردی نادر 

 خبری نیست. 

 

 مید سبزواریاشعار آیینی ح دستوری سطح

 های شاعر دیده میشود:هایی از سهوهای دستوری در سرودهدر این زمینه نمونه

 (4پای در پیوند و پیمان میفشرد )همان، ی/  بامها با وحدت پیغامها

 هماهنگ نیست.« بامها»با فاعل جمع « میفشرد»فعل مفرد 

 (466)همان، ی دشمن ز پاوه رفت و مریوان رفتای كه چون سر میدان جُسترزمنده

بر اینکه در میان جمله، عالوه« رفت»است، كاربرد فعل « دشمن از پاوه و مریوان رفت»شکل صحیح مصرع دوم 

 حشو است، معنای جمله را نیز دچار كژتابی كرده است. 

 های نو، داه جمالت بلند دیده میشود:جمالت سبزواری در شعرهای كالسیکش، كوتاه است، ولی در سروده

 (63قدرتِ شب راه می وید. )همان، یاندامِ فردا در سرابیندی از چکاد فجر میروید/  سمندِ سیمگونس ی

 (15ها نیز، توانند بود )همان، یداهی برای قنداقهها نیستند/ كه تکیهها همیشه آماجی برای سرنیزهسینه

 یینی سبزواری دیده میشود.استفاده از رای فک اضافه كه از ویژدیهای سبک خراسانی است در اشعار آ

ب، ی 4349تا پدید آید كدامین سینه دوهر پرورد )سبزواری،   /صد صدف را سینه بشکافند غواصان به تیغ 

644) 

 اشعار آیینی  احمد عزیزی دستوری سطح

ی رستلشک او در برخی شعرهایش، صورتهای كهن صرف افعال را استفاده كرده است. مانند:كاربرد اختصاصات كهن: 

این نوع تخفیفها در دذشته بیش از آنکه (. 34( و شُدستم )همان، ی76، ی4395(، میفتم )همان،19)همان، ی

 برخاسته از تنگنای وزن باشد، ایجاد نوعی فخامت بوده است.

 استفاده شده است. « هرچآن»هرچه آن به شکل پیوسته  (.35)همان، ی« پرستی تو بر آن قسم هرچآنبه »

 (. كاربرد همزمان مر و را.14)همان، ی« در بر درفت مرا مرمرمرش چون »

 

 قلمرو ادبی اشعار آیینی معاصر
 بررسی میشود: زیر سطحهای در آفرینیزیبایی عناصر بکاردیری در شیوۀ شاعری ادبی، قلمرو در

 سطح بیانی اشعار آیینی سیدحسن حسینی

لیل تأویلی بخشی از یک شعر او به میزان و نوع كاربرد استعاره در شعر حسینی، سهم بسزایی دارد. با تحاستعاره: 

پرچینی از صدف ناب/ دیواری از س یده/ آن سوی دیوار/ ی از »میتوان پی برد: « دنجشک و جبرئیل»استعاره در 

(. پرچینی 44-46، ی4394)حسینی، « چکان/ دویا به شکل خاتم انگشت وحیمکه تا مدینه ی /... آن رحل خون

و دیواری از س یده، هر دو استعارۀ مصرحه از دندانهای حضرت سیدالشهدا است و تعبیر خاتم انگشت از صدف ناب 



 354/ ()با تکیه بر اشعار حسینی، سبزواری و عزیزی ر آیینی معاصرشناسی اشعاسبک

 

 «كنار درک تو/ كوه از كمر شکست»النبیین بودن رسول اكرم )ی( است. وحی، تعبیر استعاری زیبایی از خاتم

ه استعارۀ مصرحه از امام هاشم سروده شده است و كو( بخشی از شعری است كه در وصف قمر بنی39)همان، ی

(، سیل به مالئم 14-55)همان، ی« آن سیل زخمدار اسارت/ در بستری برهنه/ میرفت»حسین )ع( است. در 

زخمدار بودن، از حوزۀ سیل واقعی خارج و میشود و درمییابیم كه با استعاره مواجهیم. سیل استعارۀ مصرحه از 

 ند.كاروان اسیران حسینی است كه زخمدار نیز هست
، 4394های درخوری میبینیم: اندام سرنوشت )حسینی، نمونه« دنجشک و جبرئیل»از استعارۀ مکنیه )بالکنایه( در 

(،(، 59(، نبض زمین )همان(، چشم اقیانوسها )همان(، زبان زبر مشک )همان، ی44(، تن رود )همان، ی45ی

 رۀ مکنیه هستند، جاندارپنداری وجود دارد.(. در تمام تركیبات بال كه از نوع استعا41دلوی افق )همان، ی

دیباج »استعاره ادر در فعل باشد به آن استعارۀ تبعیّه دفته میشود كه در اشعار آیینی حسینی دیده شده است. 

)همان، « / مردی كه صبح را همگانی كرد!تابیدتکلف چه بی(. »13، ی4394)حسینی، « بلعید را/ دیوار قصری

 (. 95ی

پربسامدترین هنر بیانی حسینی است و از انواع آن در شعر خود بسیار كمک درفته است: شطّ  تشبیهتشبیه: 

(، اقیانوس انتظار 44(، حریق سکوت )همان، ی43(، كبریت صاعقه )همان، ی45، ی4394سحر )حسینی، 

گی، تشبیه (، تازیانج تحریف )همانجا( هم55(، جرس آفتاب )همان، ی69(، دردباد ضجّه )همان، ی64)همان، ی

(. نگاه به 55)همان، ی« از آوردن یک سوره/ی مثل نگاه تو ی/ تا حشر عاجز است»بلیغ غیراسنادی هستند. در 

و هایی كه نگاه تسوره تشبیه شده و از سوی دیگر، میتوان اینگونه هم دریافت كه از آوردن یک سوره مثل سوره

 (. 37)همان، ی« ا بودبه دونج ماه/ نامت زبانزد آسمانه»آورده عاجز است. 
 (434، ی4397اش وام درفت )حسینی،سرخی شفق ز دونه/  شرمندۀ خون دل او دشت فلق

 در هر دو مصراع، تشبیه تفضیل وجود دارد. 

 (14تکبیرشان، چون نور در كام فلق ریخت )همان، ی /  فریادشان، شهدی شد و در جام حق ریخت

 بیه شده است.در بیت زیر امیرالمؤمنین )ع( به صبح تش

 (56، ی4344شروع روشنی، سرفصل نوری )حسینی، /  در آنجایی كه تاریکی امیر است

(: مشاركت دادن در كاری؛ 44(: راه افتادن؛ به بازی درفتن )همان، ی45، ی4394سرازیر شدن )حسینی، كنایه: 

: افسوس خوردن؛ آه از نهاد (11(: مستجاب شدن دعا؛ لب به دندان دزیدن )همان، ی44بال رفتن دعا )همان، ی

 (: بسرعت حركت كردن. 93(: افسوس خوردن؛ چهار نعل تاختن )همان، ی46برخاستن )همان، ی

مجاز در شعر حسینی بیشتر بصورت مرسل، اندک و تکراری است، ولی او بخوبی از آنها استفاده كرده است. مجاز: 

داه مجاز از دلو، عموم را ذكر (. بوسه33، ی4394حسینی، « )نبی را/ در نور دید داهبوسهو در عاشورا/ »مانند 

ی دفته بود نوراز »كرده و خصوی كه دلوی سیدالشهدا )ع( را كه محل بوسج پیامبر )ی( بوده اراده كرده است. 

(. نور، ذكر سبب )نور( و ارادۀ مسبب )خورشید( به عالقج سببیه و آرواره 35)همان، ی..«. ذوق و آن آروارۀ بی
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( مجاز از اسب است به عالقج ذكر خای 63)همان، ی« ی سرخ/ با بردستوان فاخری از خونبراق»از از دهان. یا مج

 و ارادۀ عام.

 
 سطح بیانی اشعار آیینی حمید سبزواری

از شاعرانی است كه توانسته در حوزۀ شعر ادبیات معاصر »اشعار آیینی سبزواری از نظر بالغی غنی است؛ زیرا وی 

بکاردیری بیانی انتقادی و صریح، تصاویر زیبایی ارائه دهد. این صورتها  های ملی و مذهبی و بایهاده از بنمابا استف

ها بنشاند و بیشتر دهندۀ ادراک هرف او از ارزشها و اعتقادات است كه توانسته بدرستی آنها را در قالب واههنشان

، 4345)سلیمانی، « سی علیه حاكمان زور قرار دهدصورتهای خیالی موجود در اشعارش در خدمت مبارزۀ سیا

 (.45ی

 ای در جلب توجه مخاطب دارد. استعارات اشعار آیینی از نظامالعادهقدرت برانگیختگی فوق : استعارهاستعاره

اند: ها در تناسب با ایدئولوهی دو دونهاستعاره»اعتقادی و دفتمان دینی شاعران برخاسته است. به سخن فتوحی 

های ای دیگر استعارهدروه هستند كه ریشه در حافظج جمعی دارند. دونه های دره خورده با عقایددونه استعاره یک

 ها شخصی نیستند، بلکه با باورهایمدتند. در دفتمان دینی استعارهشخصیند كه برآمده از حافظج فردی و كوتاه

های حمید سبزواری هم دیده میشود. عاره(. این امر در است344، ی4345)فتوحی، « جمعی مرتبط هستند

های سبزواری، بیشتر از نوع مکنیه و مصرحه بیشترین استعارات سبزواری برای امام خمینی )ره( است. استعاره

 های او بسیار اندک است. است و استعارۀ مطلقه در سروده

 ز موج حادثه بگذشت و بر كنار آمد / كودک نیلخبر دهید به فرعونیان كه 

 (371ب، ی4349بربسته ذوالفقار آمد )سبزواری،  پور حیدركه  /زمانه را خبر از خیبری ددر آرید 

 كودک نیل و پور حیدر در بیت بال و آفتاب در بیت زیر استعارۀ مصرحه از امام خمینی است.

 (55آفتاب رأی او از مشرق تبیان تو )همان، ی بود و پنهان دشت، تا آید پدید آفتابی

اری در اند و كمتر ابتکدر اغلب ابیات اشعار آیینی سبزواری، تشبیه وجود دارد. اغلب این تشبیهات ساده تشبیه:

 این تشبیهات دیده میشود. 

 (443چو آفتاب، بلند و چو سایه مهرآمیز )همان، ی /انگیز چنان نسیم، نوازشگر و نشاط

 (456تن دارم، جگر میخوانمش )همان، یشعله در كانون  /بار سودا میکشم بر دوش و سر میخوانمش 

 (474بر سریر عفاف، زهرایی )همان، ی /زهرۀ آسمان تقوایی 

در ین بیت تقوا به آسمان و حضرت زهرا )س( به ستارۀ درخشان زهره و نیز عفاف به تختی تشبیه شده است كه 

ه از نوع حسی به عقلی است. تشبیاش حضرت زهراست. آسمان تقوا تشبیه بلیغ از نوع اضافی، مؤكد، مجمل و ملکه
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حضرت زهرا به ستارۀ زهره تشبیهی مؤكد، مجمل و از نوع حسی به حسی است و تركیب سریر عفاف، تشبیه بلیغ 

 اضافی، مؤكد، مجمل و از نوع حسی به عقلی است.

 ت. شاعران اغلبالعاده ادبی است و از هر شاعری ساخته نیسساز بودن در شعر، نیازمند قدرت فوق: كنایهكنایه

ی مند از همان دنجینه و سنت ادبهای سبزواری هم تازه نیست و بهرهكنندۀ كنایات شاعران پیشینند. كنایهمصرف

 فارسی است.

 (6ب، ی4349لب ز یا اهلل و یارب میگزید )همان،   / لب میگزیداهرمن پرخاشگر، 

 (46ان، یهان محمد بخوان، بار دیگر )هم/  از شدیدالقوی بانگ برخاست

شدیدالقوی بنا به تفسیر مفسران مختلف قرآن، خداوند یا جبرئیل است. اغلب مفسران، جبرئیل را صحیحتر 

 اند. در اینجا نیز، كنایه از جبرئیل )ع( است.دانسته

 مجاز
 (615ب، ی4349ز دامان زمین بر آسمان باد )سبزواری، / من بانگ یارب یاربدمادم 

 كل و جزء. مجاز از دعاست به عالقج 

 (461مرد حماسه، از دل خفتان رفت )همان، ی/   ، قامت مردی خفتخاک تیرهدر 

 مجاز به عالقج جنس كه خاک است آورده و دور كه محل قرار دادن مرده است، اراده شده است.

 (4از دست اهریمن بگیرید )همان، ی تخت و نگین فرمان رسید این خانه از دشمن بگیرید

لوازم پادشاهی است، به عالقج مالزمت، منظور حکومت است؛ ذكر لوازم و ارادۀ لزم. در نگین هم تخت و نگین از 

 عالقج جزئیه است؛ زیرا منظور از نگین، انگشتر است كه نگین بخشی از آن است.

 
 سطح بیانی اشعار آیینی احمد عزیزی

-كعبج شش»ازه نیست. بعنوان مثال: های مصرحه و مطلقج شعر عزیزی جز اندكی، چندان تاستعاره استعاره:

دوشج امام حسین )ع( دوشه، استعاره از قبر شش(. كعبج شش15، ی4394)عزیزی،« ای دارد مهار عاشقاندوشه

 (. مرغکان استعاره از كودكان حرم امام حسین )ع( است.464، ی4396)همان،« باغ طاها پرزنان مرغکان»است. 

 (. شیر استعاره از حضرت علی )ع( است.71ن، ی)هما« شیر داددرچون چنین بشنید »

 (14ما )همان، ی ایوبصبر دیگر نیست در  / ما یعقوبت، یوسفای به راه 

یوسف، یعقوب و ایوب، هر سه به ترتیب استعاره از امام عصر )عج(، چشم منتظران و دل منتظران است. هركدام 

ده شده است، اما اینگونه در كنار هم و با چنین ایجاز از اینها جدادانه در ادب فارسی بشکل نماد بسیار استفا

 هنرمندانه، این بیت را جزو هنریترین ابیات عزیزی قرار داده است.

 (377، ی4345)همان، یاس س یدمأیوس من  دلای /  بار ناامیدبهار دریهای 

 هر سه استعاره از وجود مبارک حضرت زهرا )س( است.

ها (، سقف لحظه45كورها )همان، یهای او حضور چشمگیر دارد: شعلج شبسروده تركیبات اضافی استعاری نیز در

 (.74)همان، ی

(. شاعر با 593، ی4345)همان، « امغربتم را دفته بارانمن به »انواع استعارۀ مکنیه نیز در شعر او فراوان است: 

(. داه 431)همان، ی« ی میکنندموج و ساحل، سودوار»انگاری صورت درفته است. باران سخن میگوید و انسان
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( و باغ خضرا و كوه رضوا )همان، 414، ی4396استعاره مکنیه با خطاب ایجاد شده است مانند اربعین )همان، 

 ( كه شاعر آنها را مورد خطاب قرار داده است.71، ی4395

، 4345)همان،« امتهمن صدایم را در این دم شس»های آیینی عزیزی دیده میشود: استعارۀ تبعیه هم در سروده

همان، )« هركجا رودی بروید»(. شستن صدا، استعارۀ تبعیه از صاف كردن، تطهیر كردن و ... میتواند باشد. 364ی

 (. روییدن برای رود، استعارۀ تبعیه به معنای ظاهر شدن است. 97ی

 ود:ی آیینی او دیده میشهاتشبیه، پربسامدترین هنر بیانی عزیزی است و همج انواع تشبیه در سرودهتشبیه: 

)همان، « سریر عافیتنیست بر فرق  تاج عزت»(. 466، ی4395)همان،« آشناست زنگ ولیتمرا  اشترِ فطرتِ»

)همان، « را تنگ مهار، زینب است اشتران صبر». (96)همان، ی« وا مکن قفل دالیه، كلید دیدنشنزد ». (44ی

(، شمع هجران 75(، لشکر غم )همان، ی19)همان، ی(، طور معرفت 65(. بحر حق )همان، ی37، ی4394

 (.46(، شمشیر نفاق )همان، ی45(، تندر تکبیر )همان، ی16، ی4395)همان، 

 (65، ی4396نقطج توحید یعنی خال لب )همان،   / نسباز تو پیدا دشت ای عالی

 قول است. خال لب رسول اكرم )ی( را به نقطج توحید تشبیه كرده است كه تشبیهی محسوس به مع

اول و برساختج خود آنان، نادر است و تنها شاعران بزرگ میتوانند های دستدر شعر عموم شاعران، كنایهكنایه: 

 های بسیار پركاربرد در اشعار آیینی عزیزی است.آفرینندۀ كنایات تازه باشند؛ باوجوداین كنایه از آرایه

پنبه از مینا برآوردن كنایه از شراب ریختن و نوشیدن است.  (17، ی4395)همان،« ای دل من، پنبه از مینا برآر»

« با چه امیدی زند دُل بر سرش»در دذشته، بر سر مینای شراب، پنبه میگذاشتند و با آن سر مینا را میبستند. 

(. خم 71)همان، ی« ای دلیل حق، فلک را خم مکن»( دُل بر سر زدن كنایه از سرافراز بودن است. 43)همان، ی

(. طبل كسی را زدن، 435، ی4396)همان، « سرو، دارد طبل اكبر میزند»ن كنایه از شکست دادن است. كرد

 سودوار بودن است؛ چراكه یکی از رسوم كهن سودواری، طبل زدن است. 

« تسرای ره موسی به »های اندكی دارد و همگی تکراری است. مانند: این آرایه در شعر عزیزی نمونهمجاز: 

(، در )سر( مجاز به عالقه حال و محل، وجود دارد، محل كه سر است دفته شده و مراد، 41، ی4395)همان،

(. بام و در، مجاز به عالقج 41)همان، ی« درو همه  بامشاه ندارد به نظر، اینهمه »اندیشه است كه در سر قرار دارد. 

 )عج( و شکوه و عظمت آن است.  جز و كل است. بام و در كه جزء است ذكر شده و مراد بارداه امام زمان

 (33كسری نه در مُلک جم )همان، ی خاکنه در  / چنین شهریاری ندارد عجم

مراد از خاک، سرزمین است. مجاز به عالقج جنس است. در این دو نمونه هم، شاعر در استفاده مجازی از فرات 

ان، )هم« ای تو عمّان كرم، دُرّ یتیم»است.  بعنوان نام خای، تناسب با اباالفضل )ع( و زینب )س( را مدنظر داشته

 (. عمّان، مجاز ذكر خای و ارادۀ عام است. 33ی

 

 سطح بدیعی اشعار آیینی سیدحسن حسینی

(، جهنم/ بهشت 43، ی4394تاریک/ روشن )حسینی،  تضاد در شعر حسینی بطور معمول وجود دارد.تضاد: 

 اند.«دنجشک و جبرئیل»از آرایج تضاد در مجموعه  هایی( نمونه64( و سبز/ زرد )همان، ی45)همان، ی

 دویا بشکل خاتم/ آن رحل خون چکان»توجه در اشعار آیینی حسینی است. در نمونج های قابلایهام از آرایهایهام: 

، 4394،)حسینی« تازۀ این داغ بندبند/ اندوه خیزرانی من/ بیکرانه باد! نشری هنگام / حشرانگشت وحی/ ...تا بامداد 
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(. با توجه به كلمات رحل و وحی، معنای دیگر كلمات حشر و نشر كه نام سور قرآنی است به ذهن متبادر 46ی

 میشود و ایهام تداعی در این دو واهه اتفاق افتاده است. 

)همان، « درخت/ و اعتکاف دندانج ارّه/ در كُنج مغز استخوان نبوت؟ زاویجچگونه بود/ شطح استخوان زكریا/ در »

(. در این نمونه، در واهۀ زاویه با توجه به كُنج در اصطالح هندسه، و زاویه در معنای عبادتگاه در خانقاه، در 36ی

 ارتباط با واهۀ اعتکاف، ایهام تداعی را شاهدیم. 

ها با معانی و بارهای مجازی مختلف در ارتباطی زبان و تصاویر حسینی، چندوجهی و منشوردونه است و روابط واهه

 ددونه با یکدیگر قرار میگیرند. چن

(. این 39)همان، ی« محکمهای جهاد و پیمان برادریت/ با جبل نور/ چون آیه» شبه(:استخدام )ایهام در وجه

هاشم با جبل نور )استعاره از شعر در وصف حضرت ابوالفضل العباس )ع( است. حسینی، پیمان برادری قمر بنی

بندی كلی آیات قرآن به محکمات و محکم دانسته است. با توجه به یک تقسیم های جهادامام حسین( را چون آیه

متشابهات و قراردیری آیات مربوط به جهاد در دروه محکمات قرآن، شاعر، فعل محکم بودن را بطور مشترک برای 

 است.پیمان و آیات جهاد آورده و استخدام كرده است. ایهامها و استخدامهای حسینی، بسیار هنرمندانه 

(، 44، ی4394تن، بستر، طبیب سنتی، نبض )حسینی، ها و اصطالحات پزشکی: تناسب در واههمراعات نظیر: 

نواز و پنجه (، موسیقی: ساز و زخمه75اصطالحات شرعی و فقهی: مکروه، حرام و واجب عینی )همان، ی

ر، وسیعترین عرصج هنری شعر (. مراعات نظی34بو و زنبق )همان، ی(، طبیعت: لله، شب67، ی4397)حسینی،

حضور و بسامد بالیی دارد و داه در سراسر یک شعر به « دنجشک و جبرئیل»حسینی است و در تمام شعرهای 

ها مربوط به بازار و مالی نظیر مفلس، چارسوق، سکه، رواج، از این دفتر، واهه« رواج صبح»كار رفته است. در شعر 

ار، مدار، دنیز آسمان، شب، افق، ستاره، دنباله« سرنوشت آفتابی»اند. در شعر هكاسد، بضاعت و پررونق، مراعات شد

 اند.آفتاب، كهکشان، ابر، صاعقه، سوسو، راه شیری و آفتابی، كلماتی هستند كه مراعات نظیر شده

/ و دپس به دریا ز» : این آرایه زیبایی خاصی به اشعار آیینی حسینی بخشیده است. بعنوان مثالنمامتناقض

باید چراغ را خاموش كرد/ تا چهرۀ مردانگی/ روشن (. »51، ی4394)حسینی،« تشنگی/ سر به تالطم دذاشت

(. با تلمیح به ماجرای خاموش كردن چراغها به دستور اباعبداهلل )ع( تا هركه میخواهد 51، ی4394)حسینی،« شود

كردن چراغ را موجب روشن شدن چهرۀ مردانگی  در تاریکی از همراهی او جدا شود، با تعبیری هنرمندانه، خاموش

 مندیهای شعری حسینی است.نمایی از عالقهعنوان كرده است. متناقض

های پركاربرد در اشعار آیینی حسینی است. تلمیح به داستان ارّه شدن حضرت زكریا به تلمیح از آرایه تلمیح:

ته شدن دندان پیامبر اكرم )ی( با سنگ كفار (. تلمیح به شکس36، ی4394دست مخالفان نبوت )ر.ک: حسینی،

و ضربت خوردن حضرت علی )ع( به دست ابن ملجم و نیز تلمیح به ماجرای در آتش افکندن ابراهیم )ع( به دستور 

 (.36-33نمرود و دلستان شدن آتش )ر.ک: همان، ی

سورۀ  99سورۀ عصر، آیج  6آیج  در میان این تلمیحات، تلمیح به آیات قرآن نمود بیشتری دارد: مانند تلمیح به

(. با توجه به قرار درفتن واقعج عاشورا در هستج 55سورۀ یونس )ر.ک: همان، ی 39سورۀ بقره و آیج  63أسری، آیج 

 مركزی اغلب شعرهای این دفتر، تلمیحهای بسیاری از اتفاقات این واقعه در روایت شعرها آمده است.

 /زنجیریان بصره و بغداد /تماشای صدایتبه » گرد را به كار برده است:های از این شحسینی نمونهآمیزی: حس

« كالم سرخ» (.14)همان، ی« میدرخشد از میان دیوار/ صدایت. »(15، ی4394)حسینی،« اندقامت برافراشته

 ها، صدا را كه امری شنیداری است، دیداری انگاشته است.در همج نمونه كه (55)همان، ی
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 یینی حمید سبزواریسطح بدیعی اشعار آ

(، مشکل و آسان/ 43ب، ی4349تضاد در شعر سبزواری بطور معمول وجود دارد: باختر و خاور )سبزواری،  تضاد:

 (.439(، سنگین و سبک )همان، ی465آمد و رفت )همان، ی

 ایهام
 (441، ی4394حذر ز جلوه ادر ماتم قفس دارد )سبزواری،  حذر ز قهقهه در شیونی ز پس دارد

توجه به قفس، قهقهه كه به معنای زندانی مشهور است كه مسعود سعد در آن سالهایی را به سر برد، با ایهام با 

 تبادر مواجهیم.

 (466ب، ی4349بگشوده دفتر عرفان رفت )همان،   جنگاوری كه در سَفرِ پیکار

 میکند.با توجه به دفتر، صورت نوشتاری سَفَر، سِفر )كتاب و رساله( را به ذهن متبادر 

درمان، طبیب، این آرایه نیز در اشعار سبزواری حضوری مناسب دارد: اصطالحات طب: درد، بینظیر:  مراعات

 (.34(، اصطالحات بازی شطرنج: پیاده، شهمات، مات، نطع )همان، ی74-76بیماری )همان، ی

 

 سطح بدیعی اشعار آیینی احمد عزیزی

 یمین و یسار (،67، ی4396/  اول و آخر )عزیزی،   بحر و برّ دارد: تضاد در شعر عزیزی بطور معمول وجودتضاد: 

ارض و سما ، (45، ی4395رعیت و ارباب )همان،، (49)همان، ی (، فانی و باقی / بقا و فنا14، ی4394)همان،

(، 46(، نوكر و ارباب )همان، ی41(، غیبت و حضور )همان، ی46(، جوانی و پیری )همان، ی466)همان، ی

 ی اربابی، در ارتباط با ائمه در فرهنگ شیعه و شعر شیعی، بسامد بالیی دارد.نوكریارادت 

 ای مَیِ انگور تو» كاربرد در شعر آیینی عزیزی است و تنها چند نمونه یافته شد:ایهام از جمله هنرهای كمایهام: 

ست، در ارتباط با انگور، بن الحسن )ع( اعسکری، منسوب به پدر حضرت حجت. (15، ی4395)همان،« عسکریاز 

 )همان،« ایهم، زلف دف و چغانه چنگتا نرود به » ایهام تناسب دارد با نوعی انگور كه به آن عسکری میگویند.

چون زدی » چنگ )پنجه(، در ارتباط با دف و چغانه، در معنای یکی از ادوات موسیقی، ایهام تناسب دارد.. (94ی

بی، یعنی، بردی در بازی (. با توجه به یکی از كاربردهای واهه بی51، ی3964)همان، « خشتبی تو بر پهلوی بی

دنجفه )= پاسور( با خشت در معنای دیگر خود بعنوان یک سری از ورقهای این بازی، ایهام تبادر دارد. شاعر در 

 این سروده خود در ابیات مختلف از اصطالحات این بازی برای تصویرپردازی، سود جسته است.

زكات و خمس و  های ادبی است كه در اشعار عزیزی، حضوری معمول دارد. مانند:از جمله آرایهعات نظیر: مرا

، 4395(، هند و عراق و شام )همان، 495، ی4345دین / زخم و خون/ فوج، تیر، لشکر، شمر و شمشیر )همان، 

 ر امام زمان )عج( آمده است. (. نام شهرهایی كه در روایات برای حضو45(، سهله، كوفه، قم )همان، ی16ی

 نما:متناقض

 (13، ی4394لب ماند )همان، كه بحر از دامن او تشنه فلک آن دم ز سلطان در عجب ماند

لب سلطان استعاره از حضرت ابوالفضل )ع( است كه با ننوشیدن از آب فرات، فرات را از لطف خود بینصیب و تشنه

 دذاشت. 

 (44، ی4395آه ای نور الهی در جوار ما بیا )همان، نشست افانوس ظلمتهچند باید در بَرِ 

 (435، ی4396غرق عباس دلور میرود )همان،  علقمه در خون شناور میرود

 نماست. علقمه، غرق عباس دلور است. حافظ نیز چنین بیتی دارد:غرق در چیزی بودن برای رود، متناقض
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 (45، ی4374اجی قوام ما )حافظ، هستند غرق نعمت ح  دریای اخضر فلک و كشتی هالل

های مذهبی است و شعر عزیزی نیز از این نظر غنی های ادبی در سرودهتلمیح یکی از پركاربردترین آرایهتلمیح: 

 است:
 (34، ی4395است )همان، اَصهبو  ابقعكه آبستن  تو بنگر شها، صحن دیتی، شب است

نخستین سرزمینی كه در آن »لزمان است. در آخرالزمان، ابقع و اصهب، نام دو شخصیت و جریان انحرافی آخرا

: سفیانی. این 3. ابقع و 6. اصهب، 4كشتار و شورش میشود، شام است كه سه لشکر در آن با یکدیگر نبرد میکنند: 

سه لشکر با یکدیگر میجنگند تا سفیانی با ابقع دردیر میشود و او را با س اهیانش میکشد و س س اصهب را نیز از 

(. تلمیح داستان موسی و ساحران و معجزۀ اهدها شدن عصای او 445، ی4394)سلیمانی، « آوردپای درمی

(، تلمیح به 64(، تلمیح به داستان حضرت نوح )ع( )همان، ی19، ی4394( و )همان، 466، ی4395)عزیزی، 

(، تلمیح به 64همان، ی(، تلمیح به داستان پیامبر اسالم )ی( )71، ی4396داستان حضرت علی )ع( )همان، 

 (.344، ی4345داستان حضرت فاطمه )س( )همان، 

 

 قلمرو فکری اشعار آیینی معاصر

 قلمرو فکری اشعار آیینی سیدحسن حسینی
های آیینی و انقالبی ارجمند بسیاری از خود بجای دذاشته ، سروده«سیدالشعرای انقالب»سیدحسن حسینی، 

« دنجشک و جبرئیل»و « صدا با حلق اسماعیلهم»ج دو مجموعه شعر عمده شهرت او در شعر و بواسط»است. 

 های آیینی شعر او به این شرح است:است. برخی ویژدیهای فکری سروده

 نوسرای دینی و شاعر نخستین مجموعه شعر نو تماماً آیینی

اشورا در روایت حادثج ع نگرش تحلیلی در روایت كردن تاریخ: حسینی، در سراسر اشعار آیینی خود، بویژه اشعار نو،

 و دیگر وقایع تاریخ اسالم، با نگرش تحلیلی مینگرد و راوی صرف نیست.

او، روایتگر اختناق دوران ستمشاهی و نهضت « مثنوی شهیدان»شاعر بزرگ انقالب: حسینی، شاعر انقالب است. 

 امام خمینی )ره( و پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی است.

بر ستایش شهیدان به شهیدان: دفاع مقدس در شعر حسینی، مضمونی مهم است. او عالوهستایشگر رزمنددان و 

 ستایش رزمنددان پرداخته آنان را به مبارزه تهییج میکند. 

 درد میتازد.بی« روشنفکران»است و به « اللهیحزب»شاعر متعهد: او، شاعری متعهد و 

 

 قلمرو فکری اشعار آیینی حمید سبزواری

شاعران شاخص شعر آیینی و انقالب است و تقریباً همج آثارش به موضوع انقالب و حوادث مختلف آن،  سبزواری از

امام خمینی )ره(، شهیدان برجسته و مناسبات میالد و وفات پیامبر اسالم )ی( و ائمج اطهار )ع( و عاشورا و 

 بدین شرح است. مناسباتی چون نیمج شعبان و انتظار اختصای دارد. برخی ویژدیهای فکری او

اسبزواری، شاعر بشدت متعهدی است. او زمانج خود و رسالت شاعر در زمانج انقالب اسالمی را بخوبی درک كرده 

 است.

های سبزواری را تشکیل میدهد، انقالب و حوادث مختلف آن، امام خمینی )ره(، نخستین موضوعی كه غالب سروده

 اسالمی است.مقام معظم رهبری و شهیدان برجسته انقالب 



 289-314 صص ،91 پیاپی شماره ،44 دوره ،4156  اردیبهشت ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 359

 

 دین و انقالب در شعر سبزواری پیوند عمیقی دارد.

 امت واحدۀ اسالمی و سایر ملل جهان و پایداری و مقاومت جهانی در شعر او جایگاهی ویژه دارد.

 شهید و شهادت از موتیفهای مهم و برجستج شعر سبزواری است.

 درفتن از آنهاست. ه به تاریخ اسالم و عبرتهای برجستج شعر سبزواری، تحذیر و هشدار و اشاراز درونمایه

 نگرش عرفانی و پند و اندرز نیز سهمی در اشعار او دارد.
 

 قلمرو فکری اشعار آیینی احمد عزیزی

عزیزی از شاعران بنام آیینی و انقالب است و آثارش به موضوعات انقالب و امام خمینی )ره(، شهیدان و ائمه اطهار 

اختصای دارد. اشعار آیینی عزیزی، بسیار متنوع و پربار است. عزیزی، شاعری است كه از  )ع( و عاشورا و انتظار

های شعر آیینی بشدت وامدار سنت فکری دذشتج شعر آیینی فارسی است و همان تفکرات نظر فکری و درونمایه

ری كه است ارائه میکند. تفک ای دیگر كه داه بسیار نوپدید و تصویری و داه نیز كامالً كالسیکو باورها را در جامه

هایش ارائه میدهد، بیش از آنکه تفکر حقیقی شیعه و باورهای ناب آن باشد، تبلور احمد عزیزی در برخی سروده

 فرهنگ عامج شیعیان است.

 برخی ویژدیهای فکری او بدین شرح است:

 روایات ناروا از میراثهای سنتی رسیده نگرش سنتی در قالبی نو دارد؛ دادن مقام شاهی به اولیا، مدح تغزلی و تکرار

 به اوست. 

 ارادت به پیامبر اسالم )ی( یکی از پربسامدترین موضوعات با مضامین متنوع در شعر عزیزی است. 

 عزیزی در شعر علوی خود، یک شیعج غالی است.

 ارادت او به مهدی موعود )عج( ارادتی صمیمی است و مضامین متنوعی را در برمیگیرد.

 دی دیگر عزیزی در اشعار آیینیش، صمیمیتی است كه داه موجب كاهش فخامت زبان شعر او میشود.ویژ

 ارادت به امام خمینی )ره(، انقالب اسالمی و شهیدان.

دراست. طبیعت با حضور هموارۀ خود در شعرهای این شاعر، پیوندهای معنوی و قدسی عزیزی، شاعری طبیعت

 ایجاد میکند.

 یز در شعر آیینی او جایگاه خای خود را دارد.عرفان و اندرز ن

 

 نوآوریهای شاعران در اشعار آیینی

 نوآوریهای سیدحسن حسینی
هنجاردریزی زمانی با استفاده از كلماتی همچون بردستوان، سنان، زوبین، چکاد، و شول و آخته،  آركائیسم:

 هشیواری و آوخ.

 (16، ی4397فزود )همان، عشقبازان هشیواری   / غبار تغافل ز جانها زدود

 (34نمیرُست )همان، ی آوخ در نایها حتی دُل  / های خون در آن مسلخ نمیرُستجز لله
: دایرۀ واهدانی در اشعار آیینی حسینی، وسیع است. او حتی از اصطالحات و كنایاتی كه به نظر هانوآوری در واهه

 منصور/ از جنوب غربی تاریخ/ با بولدوزر/ به» ه كرده است:نمیرسد بتوان در شعر به كار برد، بنحو مطلوبی استفاد

كه به نظر میرسد متعلق « بولدوزر»(. شاعر با آوردن واهۀ 34-15، ی4397)حسینی، « مصاف صدای صاف تو آمد
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سازی، كاركرد هنری خوبی از آن كشیده و با توجه به صدای دوشخراش آن و به زبان شعر نباشد، ضمن برجسته

بار تکرار مصوت بلند )آ( كه تداعیگر شکوه  1باره حرف )ی( و  3صدای صاف و نغمج حروف با تکرار  تقابلش با

 است، بخوبی این تقابل را با موسیقی ایجاد و تداعی كرده است.

فاصله انداختن میان اجزای تركیب وصفی و اضافی در شمار نوآوری و هنجاردریزی نحوی به شمار  نوآوری نحوی:

)همان، « میشد ترتازهكنار شریعج پولد/ی خطاب به تاریخ ی/ دلویی »درت در شعر حسینی دیده میشود: آورد كه بن

(. دلو تازه كردن و دلو تر كردن، كنایاتی مصطلح است و هر دو كنایه به مناسبت شریعه كه رود است و 44ی

هنجاردریزی نحوی انجام داده است.  «تر میشددلویی تازه»خطاب مناسبت دارد. شاعر با تركیب این دو و آوردن 

شاعر میتواند در شعر خود با جابجا كردن عناصر سازندۀ جمله از قواعد نحوی زبان هنجار، دریز بزند و زبان خود »

(، اما حسینی ترجیح داده است از عناصر دیگری برای دریز 14، ی4395)صفوی، « را از زبان هنجار متمایز سازد

 تفاده كند.زدن از زبان هنجار اس

نوآوری ادبی: نوآوری حسینی در سطح ادبی اغلب در كنایات وی دیده میشود. داهی در برخی كنایات با پیوند 

نج دست ردی به سی»ای دیگر، تالشی در نو شدن یا هنریتر شدن كنایه صورت درفته است: دادن كنایه با آرایه

، )همان« مبین/ به تفاسیر نگاه تو ادر درم نبوددل این سورۀ فجر/ پشت این صبح (. »61)همان، ی« تشویش

(. دلگرم بودن و پشت درم بودن، كنایه از امیدوار به یاری بودن را به شکلی هنری و با جدا كردن اجزای 94ی

طوفان به درد »كنایه از هم و آوردن یک بار واهۀ درم برای هر دو جزء پیشین، هنجاردریزی نحوی هم كرده است. 

به درد پا نرسیدن، سریع بودن، این كنایه را برای شهید سیدعلی اندرزدو . (55)همان، ی« نمیرسیدپای تو حتی 

 آورده است كه سالها توانست از دست ساواک بگریزد.

 

 نوآوریهای حمید سبزواری

تر شتوجهی در سطح زبانی مواجه میشویم كه سبب شده اشعار آیینی وی بیدر اشعار سبزواری با نوآوریهایی قابل

مورد توجه مخاطبان قرار دیرد و به شاعری مبتکر و خلّاق تبدیل شود. در این قسمت به مهمترین این ابداعات 

 این شاعر اشاره خواهیم كرد.

از نوآوریهای سبزواری هنجاردریزی در قافیه و ردیف است. بعنوان مثال در غزل  هنجاردریزی در قافیه و ردیف:

 كه با مطلع« در فراق دوست»
 (415دریه بر سوری كنم در ماتم سوسن بنالم )همان، ی /وادذاریدم عزیزان تا در این دلشن بنالم 

 شهید انفجار نشست حزب جمهوری سروده شده است، در بیت پایانی با تغییر ردیف مواجهیم: 76كه در سوگ 

 (414ب، ی4349م )سبزواری، در عزای یار نالم چون كنم در من ننال/  از فراق دوست میسوزم حمیدا چون نسوزم 

 شده است.« ننالم»، تبدیل به «بنالم»ردیف 

 ( خود را با دو مطلع در آغاز سروده است:64-66، ی4394)همان، « سالم بر زینب و زینبیه»او همچنین غزل 

  دبیز زینب، شمیم صبحی تمام داربه صبح روشن قدم دذارد كسی كه رو سوی شام دارد           كه تربت مشک

سزد زمین ادب ببوسد، هر آنکه رو سوی شام دارد                 كه خاک دلبوی زینبیه، شمیم صبحی تمام دارد 

 (64)همان، ی

میبینیم كه شاعر میتوانست یکی از این دو بیت را كه در معنا مشابه هستند و قوافی یکسان دارند، بعنوان مطلع 

 هر دو را به كار ببرد. غزل خود انتخاب كند، اما ترجیح داده است
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ها كه معادل فارسی دارند نیز از نویسی برخی واههدر كنار كلمات پربسامد عربی، عربی ها:نوآوری در واهه

 مندیهای سبزواری است:عالقه
 شود، كوخ احمر اخ ابیضك/  غفر صفراشود،  قصر حمرا

 (45مدعی را بیوبارد اهدر )همان، ی/   صهیونآزاد دردد ز  قدس

 واقع كاخ سرخ و كاخ سفید را به قصر حمرا و كاخ ابیض، ترجمه كرده است.درو ا

های نامأنوس عربی نیز بر كلمات معمول عربی، واههشعر حمید سبزواری، عالوه در كاربرد لغات نامأنوس عربی:

 بسیار دارد:
 (4یب، 4349كردیم سر تسلیم یاسای حرامی )سبزواری، /  حرامی معادایخفتیم غافل از 

 معادا، مخفف معاداۀ عربی و به معنای دشمنی است.

 (56، ی4394كه نشیند در دل مستکبران، پیکان تو )همان،  مغزان این مرا باشد امیدخشک رغم انف

 )لغتنامج دهخدا، ذیل واهه(« علیرغم انف كسی؛ برغم انف او. برخالف میل او»عبارتی عربی است. « رغم انف»

 م در شعر او راه یافته است:های محلی هبرخی واهه

 (153از دهن برآید )همان، ی پشکآن را كه جای دفتار،   داننددان معنی، شاعر كجا شمارند

داهی اوقات شاعران كلماتی را وارد شعر میکنند و توجه خواننده را به خود جلب میکنند. به این كار  آركائیسم:

اقع هنجاردریزی  زمانی است. كاربرد لغات كهن فارسی در باستانگرایی یا آركائیسم میگویند. آركائیسم درو

 های اولیج سبزواری بسامد زیادی دارد كه بمرور از میزان آن كاسته شده است. سروده
 (45اهدر )همان، ی بیوباردمدعی را   قدس آزاد دردد ز صهیون

  های بیشتر:از آن جمله است. نمونه« بیوبارد»در نمونج بال نیز فعل 

 (45)همان، ی كردرروی آورد در كوه و /  در كوی بنهاد مشکوی پا ز

های كهن فارسی، و با موضوع بعث رسول اكرم )ی( است. او با دزینش این واهه« شبی در حرا»این بیت از شعر 

 خواسته به زبان شعرش، فخامت بخشد. 

 ادن صفت بر موصوف در تركیب وصفییکی از ویژدیهای زبانی سبزواری در تركیباتش، مقدم قرار د نوآوری نحوی:

 است كه بفراوانی شاهد آن هستیم:
 (453، ی4394را مشوش دارد این ساحل، بیا )همان،  امن دریا كشتی انسان شکسته در سراب عافیت

 (41سان خرده میگیرد ز كار من )همان، ی، اینحسودِ چرخ شکست زنددی، تاوان تعمیر درستی بود

 (44ب، ی4349یاد كن! )همان،  هاعظیم تازیانهاز   دیشدر عظمت اهرام ثالث مین

 

 نوآوریهای احمد عزیزی
به »و « ی كو به میدان رود روزِ كاردَو»در شعر عزیزی دیده میشود:  هادرایی آن هم از نوع واههكهن آركائیسم:

استفاده از حروف دَو به معنای پهلوان است. داهی هم (. 14، ی4394)عزیزی، « میدان خصمان و دشت دَوان

ان، )هم« فخر دین، خسرو خاوری ایا» های پیشین شعر فارسی را میبینیم. مانند ایا در این مصرع:مربوط به دوره

 (. 33ی

سازیها در برخی اشعار او برجسته است. تركیباتی كه به نوعی ها و تركیبساخت واهه ساختمان واهدان: نوع

كه دو یا چند واهه را با سکون پیوند میزدند، بدون كسره. آوردن این  برداری از شاعران سبک هندی استدرته
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  تركیبات بجای جمله، عظمت معنا را بیشتر میکند و لحن حماسی را كه دفته شد ایجاد میکند.
 )همان( اساسعزتْو  بنیانیمکرمتْ  / اقتباسنورْ طینتِتجلیْای 

 (35، ی4395خون حسن )همان،به خون حسین و به  / انجمنمظلمتْتو را ای شه 

، 4394در كف پای حسین، خون شهادت، حناست )همان، /است  مذهبجنونْاست، بس كه  تبشجاعتْبس كه 

 (61ی

، 4395پر )همان،دونه تركیبات در اشعار عاشورایی بسیار دارد و یکی از ویژدیهای زبانی اوست: باشج آسمانْاز این

شکافِ امت احمد، ماهِ (، حج47ْ، ی4394خرام )همان،شمعِ سحرْ( 96مشربان )همان، ی(، لعل466ْی

 (.63، ی4394آشنا )همان، (؛ حسین63ْنما )همان، ی(، ماهِ قیامت55ْرصد )همان، یدردونْ

 

 گیرینتیجه
های فاخر و متناسب با اوزان و بحور مورداستفادۀ این شاعران بیشتر متناسب با فضای حماسی بوده و وجود واهه

ها( و استفاده از واجهای بلند و كشیده در ایجاد لحن و فضای ای جنگ و نیز فرایندهای واجی )تلفظ واههفض

ر های كناری، آغازین و از همه بیشتحماسی اشعار آیینی تأثیردذار بوده است. در اشعار آیینی حسینی انواع قافیه

ر آن و ذوقافیتین هم تمایل نشان داده است و درونی یافت میشود. حمید سبزواری به انواع قافیه و حتی تکرا

عزیزی بعلت استفاده از اوزان كوتاه، بیشتر به قافیج درونی روی آورده است. هر سه شاعر به استفاده از ردیف و 

 اند. موسیقی درونی در اشعار آیینی هر سه شاعر فراوان، ولی ساده و بدون نوآوری است.انواع آن تمایل نشان داده

های كهن فارسی، واهه، استفادۀ فراوان عبارات عربی و قرآنی در شعر شاعران دیده میشود. كاربرد واهه در سطح

های این شاعران، كه از ویژدیهای سبک خراسانی و در واقع ها و فرایندهای واجی در برخی سرودهتلفظ واهه

ر ها دها كمک نموده است. ساختمان واهههنجاردریزی زمانی یا آركائیسم است، به ایجاد فخامت در شعر آیینی آن

ها و . در بین آنان سبزواری به ساخت واههسازیهای آنان چندان برجسته نیستركیبشعر سه شاعر ساده است، و ت

 تركیبات جدید عالقج شدید دارد كه داه منجر به ساخت كلمات و تركیبات تازه میشود.

سینی در رعایت دستور زبان، حساسیت به خرج داده است، به حاند. از نظر نحوی سه شاعر متفاوت عمل كرده

همین دلیل بندرت در اشعار آیینی او نازیبایی دستوری دیده میشود. در شعر حمید سبزواری سهوهای دستوری 

دستوری است كه البته داه زوائد  كاربرد اختصاصات كهناز ویژدیهای نحوی اشعار آیینی عزیز دیده میشود. 

 ر اشعار وی دیده میشود.دستوری هم د

در سطح بیانی اشعار آیینی حسینی، مجازهای مرسل بکاررفته، اندک و تکراری است، ولی او بخوبی از آنها استفاده 

كرده است. تشبیه پربسامدترین هنر بیانی حسینی است و از بسیاری از انواع تشبیه در شعر خود استفاده كرده 

نرمندانه و استعارات مکنیج فراوان و نیز چند نمونه استعارۀ تبعیه، در شعر آیینی های مطلقج تازه و هاست. استعاره

، تکراری، نوشده و چند نمونه نو هم دیده «دنجشک و جبرئیل»حسینی دیده میشود. در میان كنایات حسینی در 

یه ا هنریتر شدن كناای دیگر، تالشی در نو شدن یمیشود. داهی در برخی كنایات با پیوند دادن كنایه با آرایه

صورت درفته است. در بررسی سطح بدیع معنوی، تضاد نسبت معمول دارد و ایهام و استخدام در اشعار او هنرمندانه 

و درخور توجه است و مراعات نظیر، وسیعترین عرصج هنری مورداستفادۀ حسینی است و در تمام شعرهای 

های اه در سراسر یک شعر به كار رفته است. از میان سایر آرایهحضور و بسامد بالیی دارد و د« دنجشک و جبرئیل»

گر های دیتر از آرایهآمیزی هنریتر و برجستهنما و حسبدیعی معنوی كه سهم مناسبی دارند، تلمیح و متناقض
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 است.

ادب فارسی  مند از سنتسبزواری در سطح بیانی از تشبیه بیشترین استفاده را كرده است. تشبیهات سبزواری، بهره

است و درواقع او از دنجینج ارزشمندی كه طی قرنها اندوخته شده بهره برده و كمتر توانسته است چیزی به این 

 همه اندک تشبیهاتی نیز دارد كه پیچیده و دنگ ودنجینه بیفزاید و نیز تشبیهاتش روشن و شفاف است با این

ز نوع های سبزواری، بیشتر او مجاز قرار میگیرند. استعارهنارساست. پس از تشبیه، استعارۀ مکنیه و س س كنایه 

های او بسیار اندک است. در كنایه و مجاز هم اندک نوآوریهایی دارد. در مکنیه است و استعارۀ مطلقه در سروده

ل وهایش بشکل معمدیری بدیع معنوی، بیش از همه به مراعات نظیر توجه دارد و ایهام و تضاد نیز در سرودهبهره

 دیده میشود.

هنر بیانی عزیزی مجاز بسیار اندک و تشبیه، فراوانترین است و بسیار آن را در شعر خود به كار درفته است؛ سراسر 

های مصرحه و مطلقج عزیزی جز اندكی، چندان تازه اشعار آیینی عزیزی پر از تركیبات تشبیهی است. استعاره

ه های آیینی او دیدفراوان است؛ دو مورد استعارۀ تبعیه نیز در سروده نیست، ولی انواع استعارۀ مکنیه در شعر او

شد. كنایه نیز در شعر این شاعر اندک است و اغلب تکراری. در بررسی سطح بدیع معنوی، تضاد بیش از معمول و 

تلمیح و  های بدیعی معنوی،ایهام در اشعار او ادرچه كم، ولی قریب به اتفاق هنرمندانه است. در سایر آرایه

 های دیگر است.نما بیش از آرایهمتناقض

بررسی قلمرو فکری اشعار آیینی سیدحسن حسینی نشان میدهد كه او درواقع نه تنها روایتگر وقایع عاشورا و 

تاریخ اسالم است كه حتی اختناق دوران ستمشاهی، و نهضت امام خمینی )ره(، پیروزی انقالب و دفاع مقدس را 

ه و شاعری متعهد است. سبزواری از شاعران شاخص شعر آیینی و انقالب است و تقریباً همج آثارش نیز روایت نمود

به موضوع انقالب و حوادث مختلف آن، امام خمینی )ره(، شهیدان برجسته و مناسبات میالد و وفات پیامبر اسالم 

صای دارد. اشعار آیینی عزیزی، بسیار )ی( و ائمه اطهار )ع( و عاشورا و مناسباتی چون نیمج شعبان و انتظار اخت

های شعر آیینی بشدت وامدار سنت فکری دذشتج متنوع و پربار است. او شاعری است كه از نظر فکری و درونمایه

ای دیگر كه ارائه میکند. تفکری كه احمد عزیزی در شعر آیینی فارسی است و همان تفکرات و باورها را در جامه

، ارائه میدهد، بیش از آنکه تفکر حقیقی شیعه و باورهای ناب آن باشد، تبلور فرهنگ های آیینیشبرخی سروده

 عامج شیعیان است.

 

  نویسندگان مشاركت

آزاد اسالمی واحد دانشگاه  علوم انسانی دانشکده در مصوّب فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

 مطالعه این اصلی طراح و داشته برعهده را رساله این راهنمایی تسلیمیآقای دكتر صفا  است.شده استخراج دردان

نقش  نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوان بلقیس سبحانیسركار خانم اند. بوده

وهش صی این پژها و راهنماییهای تخصبه عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل داده فالحآقای دكتر علی  .اندداشته

  است.بوده پژوهشگر سههر  مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. اندنقش داشته
 

  قدردانی و تشکر

دانشگاه  علوم انسانی دانشکده پژوهشی و آموزشی مسئولن از را خود تشکر مراتب میدانند لزم خود بر نویسنددان

 .نمایند اعالم دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه آزاد اسالمی واحد دردان
 



 343/ ()با تکیه بر اشعار حسینی، سبزواری و عزیزی ر آیینی معاصرشناسی اشعاسبک

 

  منافع تعارض

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

 طبق تحقیق ینا دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخالقی مقررات و قوانین كلیج

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

 میگیرند.
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