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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Part of our country's sustainability literature
is introductory poems describing and mentioning the personalities of the
revolution and holy defense (leaders, theorists, fighters, martyrs, missing
persons, freedmen, veterans and families of martyrs). In this article, the poems
of 15 poets of stability have been studied from the point of view of stylistics at
the linguistic, literary and intellectual level. A total of 145 poems were collected
from the poets under study, who dedicated them directly to a person or
persons. He is a prominent figure in the poems dedicated to Imam Khomeini.
The popular martyrs of the revolution. Among the holy defense personalities
are warriors, Basijis, martyrs, veterans, missing persons, and freedmen. Most
of the introductory poems are in Hamid Sabzevari's poetry.
METHODOLOGY: The research was conducted in a descriptive-analytical
manner and in all the works of the relevant poets, the poems that were written
by a person or persons related to the Islamic Revolution and the Holy Defense
were selected as a statistical population.
FINDINGS: The format of the sonnet is superior in describing the characters. At
the linguistic level, linguistic reflections can be seen in the poetry of Moallem,
Sabzevari, Mirshkak and Avesta, the most prominent of which is Ali Moallem,
who has used ancient words and syntactic structure. Other poets have used
simple and smooth language, gentle weights, rhymes and short lines.
CONCLUSION: In inner music, attention is paid to full puns and types of
repetitions, and in the use of the word, the words archaism, Arabic, lyrical and
mystical are prominent. At the literary level, in the expressive industry, simile
and in the rhetorical industry, allusion is the first array, as well as the arrays of
symbolism, recognition, ambiguity, and context. At the intellectual level,
mourning for the characters is the most numerous, followed by praise of the
characters, a description of the stability and courage of the characters, and part
of the poems describe the popular uprising and the victory of the Islamic
Revolution.
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زمینه و هدف :بخشی از ادبیات پایداری كشورمان ،اشعار تقدیمی در توصیف و یادكرد
شخصیتهای انقالب و دفاع مقدس (رهبران ،تئوریسنها ،مبارزان ،شهیدان ،مفقودین ،آزاددان،
جانبازان و خانوادههای شهدا) است .در این مقاله اشعار  45شاعر پایداری از منظر سبکشناسی
در سطح زبانی ،ادبی و فکری بررسی شده است .تعداد  415شعر از شاعران موردمطالعه بدست
آمد كه مستقیماً به شخص یا اشخاصی تقدیم كردهاند .شخصیت برجسته در اشعار تقدیمی امام
خمینی (ره) است ،شخصیتهای دیگر رهبر معظم آیتاهلل خامنهای ،آیتاهلل طالقانی ،آیتاهلل
منتظری ،آیتاهلل مطهری ،آیتاهلل صدوقی ،دكتر شریعتی ،اهلل بهشتی ،رجایی و باهنر ،حسین
آیت ،پاسداران و شهدای مردمی انقالب .از شخصیتهای دفاع مقدس ،رزمنددان ،بسیجیان ،شهدا،
جانبازان ،مفقودین ،و آزاددان هستند .بیشترین اشعار تقدیمی نیز در شعر حمید سبزواری وجود
دارد.
روش مطالعه :پژوهش به شیوۀ توصیفی-تحلیلی انجام درفته است و در تمامی آثار شاعران
مربوطه ،اشعاری كه مشخصاً در ذیل عنوان شعر ،آن را به شخص یا اشخای مرتبط با انقالب
اسالمی و دفاع مقدس سرودهاند ،بعنوان جامعج آماری انتخاب شده است.
یافتهها :قالب غزل در توصیف شخصیتها ،قالب برتر است .در سطح زبانی ،تلکفهای زبانی در
شعر معلم ،سبزواری ،میرشکاک و اوستا دیده میشود كه شاخصترین آنها علی معلم است كه از
واهه ها و ساختار نحوی كهن استفاده كرده است .دیگر شاعران از زبان ساده و سلیس ،اوزان مالیم،
قوافی و ردیفهای كوتاه استفاده كردهاند.
نتیجهگیری :در موسیقی درونی ،توجه به جناس تام و انواع تکرار بسامد دارد و در كاربرد واهه،
واهههای آركائیسم ،عربی ،غنایی و عرفانی برجسته است .در سطح ادبی ،در صنایع بیانی ،تشبیه
و در صنایع بدیعی تلمیح آرایج اول است و همچنین آرایههای نماد ،تشخیص ،ایهام ،و سیاقهالعداد
موردتوجه است .در سطح فکری سوگسروده برای شخصیتها بیشترین تعداد را دارد ،بعد از آن
مدح و ستایش شخصیتها ،وصف پایداری و رشادت شخصیتها است و بخشی از اشعار نیز توصیف

قیام مردمی و پیروزی انقالب اسالمی است.
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مقدمه
شعر یکی از بسترهای فرهنگی تاریخ ملتهاست كه یک بخش اصلی آن توصیف وقایع و یادكرد شخصیتهای تاریخی
است .در تاریخ ادبیات كشورمان ،بعد از مشروطه ،شعر جایگاه مهمی در ثبت وقایع یافت؛ بگونهای كه شعر معاصر
را میتوان آیینج تاریخ معاصر نامید .ادبیات انقالب اسالمی و دفاع مقدس جزو الینفک شعر معاصر است كه پیوند
مستقیم با تاریخ دارد و در شکلدیری آن دفته شده است «این ادبیات همزمان با پیدایش نهضت اسالمی ملت
ایران ،از اوایل دهج چهل به این سو شکل درفته و تاكنون حدود نیم قرن از پیدایش آن میگذرد ،طبعاً آثاری كه
در این محدودۀ زمانی آفریده شده باشند یا از این پس آفریده میشوند ،...میتوانند جزو ادبیات انقالب اسالمی بشمار
آیند» (انقالب اسالمی ،تركی :ی .)47انقالب اسالمی در بهمن ماه سال  4357به پیروزی رسید .حدود دو سال
بعد در سال  4354با حملج نیروهای عراقی به خاک ایران ،جنگ تحمیلی آغاز شد .با آغاز جنگ تحمیلی ،شعر
دفاع مقدس رشد كرد و ادبیات پایداری شکل درفت .بدین ترتیب شعر بعنوان بخشی ایمانآور و توانبخش از دفاع
مقدس به ثبت رسید (آشنایی با ادبیات دفاع مقدس ،صنعتی :ی .)34
از مهمترین ویژدی ادبیات این دوره ،تعهد شاعران به آرمانها و اهداف انقالب اسالمی و دفاع مقدس بود .رهبر
معظم ،آیتاهلل خامنه ای در مقدمج دیوان سبزواری در توصیف شعر انقالب دفته است .شعر انقالب اسالمی در میان
همج مقاطع تاریخ طوالنی ایران ،این ویژدی را دارد كه تقریباً یکدست و كامل درجهت آرمانها و هدفهای واال و
سخنگوی احساسات و افکار و جهتگیریهای ملتی است كه شاعر از متن آن برخاسته و بدان وابسته است .شعر
دوران انقالب ،شعر زر و زور نیست ،شعر احساسات سطحی و فردی و متوجه به آرزوها و امیال حقیر بشری نیست،
زبان یک ملت و شرح حال یک امت است .انعکاسی از روح بزرگ جامعهای است كه یک ارچه در جهت هدفها و
آرمانهای الهی و انسانی دام برداشته و فداكاری كرده است (سرود درد ،سبزواری :ی.)4
در این مقاله اشعار  45شاعر (طاهره صفارزاده ،قیصر امینپور ،سلمان هراتی ،یوسفعلی میرشکاک ،علیرضا قزوه،
حمید سبزواری ،علی موسوی درمارودی ،علی معلم دامغانی ،نصراهلل مردانی ،س یده كاشانی ،فاطمه راكعی ،مهرداد
اوستا ،سعید بیابانکی ،محمدرضا عبدالملکیان و تیمور ترنج) با هدف شناسایی و معرفی اشعار تقدیمی به
شخصیتهای پایداری در تاریخ ادبیات انقالب و دفاع مقدس ،با تحلیل سبکشناسی بررسی شده است.
روش مطالعه
روش دردآوری اطالعات به شیوۀ كتابخانهای و فیشبرداری است .با مطالعج آثار شاعران مربوطه ،اشعاری كه
مشخصاً در ذیل عنوان شعر ،آن را به شخص یا اشخای مرتبط با انقالب اسالمی و دفاع مقدس سرودهاند ،دردآوری
شد .س س این اشعار براساس سه سطح سبک شناسی تحلیل دردید و در نتایج كلی بسامد آماری درفته شد و
مقاله بصورت توصیفی ی تحلیلی به نگارش درآمد.
اهمیت و سابقۀ پژوهش
بررسی جایگاه شخصیتهای پایداری انقالب و دفاع مقدس در شعر شاعران ،بصورت اشاره و در حد معرفی ،اغلب
در كتابها و مقاالتی كه موضوع آنها اشعار پایداری بوده ،آمده است اما مقالج مشخص و مجزا در معرفی و دستهبندی
شخصیتها و تحلیل سبک شناسانج این اشعار چاپ نشده است .این نکته كه قالب ،آرایه و اندیشج برتر اشعار تقدیمی
كدام است ،هنوز ناشناخته مانده است .حتی تحقیقی جامع و كامل كه در آن اشعار تقدیمی دربارۀ شخصیتهای
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انقالبی و پایداری معرفی شده باشد ،وجود ندارد .تنها درمورد شخصیت امام خمینی (ره) پژوهش مستقل انجام
شده است ،از جمله كتاب «فرهنگ توصیفات امام خمینی (ره) در شعر شاعران معاصر» به كوشش پرویز بیگی
حبیبآبادی و كتاب سودنامج امام (مجموعه شعر شاعران در سوگ امام) به كوشش شاهرخی و مشفق كاشانی.
بنابراین نگارش پژوهش حاضر درجهت شناسایی شخصیتهای پایداری یک ضرورت میباشد ،همچنین از این نظر
كه بدانیم كدام مؤلفههای زبانی ،ادبی و محتوایی شاخصههای سبکی اینگونه اشعار است ،اهمیت بررسی بیشتر
میشود .در این راستا با معرفی و دستهبندی شخصیتها و بررسی میزان توجهات شاعران به آنها ،اشعار در سه سطح
سبکشناسی تحلیل شده است.
بحث و بررسی
در اشعار تقدیمی ،اشعاری انتخاب شدهاند كه شاعران با ذكر نام به شخص یا اشخاصی تقدیم كردهاند .تمام آثار
شعری شاعران مورد مطالعه قرار درفت و شخصیتها دردآوری شد .شخصیتها به دو دستج شخصیتهای انقالب
اسالمی و شخصیتهای دفاع مقدس تقسیم شدنی است كه مسئوالن نظام و رجال سیاسی ،متفکران انقالب،
رزمنددان ،شهدا ،جانبازان و آزاددان دفاع مقدس ،خانوادۀ شهدا و مردم عادی هستند .تعداد كل اشعار  415مورد
در وصف  55شخص یا اشخای سروده شده است .پراكنددی اشعار به شرح ذیل است.
سلمان هراتی 45 :مورد  /طاهره صفارزاده 7 :مورد  /قیصر امینپور 7 :مورد /یوسفعلی میرشکاک 4 :مورد  /علیرضا
قزوه 44 :مورد /علی معلم دامغانی 44 :مورد  /سید علی موسوی درمارودی 44 :مورد /حمید سبزواری 69 :مورد.
نصراهلل مردانی 9 :مورد /س یده كاشانی 7 :مورد /فاطمه راكعی 49 :مورد /محمدرضا عبدالملکیان 1 :مورد /سعید
بیابانکی 1 :مورد  /مهرداد اوستا 1 :مورد /تیمور ترنج 1 :مورد.
با توجه به این آمار سبزواری با تعداد  69مورد ،صدرنشین اشعار تقدیمی است .بعد از سبزواری ،راكعی با تعداد
 49مورد ،موسوی درمارودی با تعداد  ،44معلم و قزوه هر دو با  44مورد به شعر تقدیمی توجه دارند .كمترین
اشعار با تعداد  1مورد در شعر ملکیان ،بیابانکی ،اوستا و ترنج است .دستهبندی اشخای در جدول زیر آمده است:
شخصیتهای
اسالمی

سیاسی

انقالب  79مورد :امام خمینی (ره) 34 :مورد .موارد دیگر :دكتر علی شریعتی،
آیتاهلل مطهری ،آیتاهلل طالقانی ،آیتاهلل بهشتی ،محمدعلی رجایی و
باهنر ،آیتاهلل منتظری ،آیت اهلل محمد صدوقی ،حسن منتظر قائم و
حسین آیت.

پاسداران و شهدای مردمی  4مورد :پاسداران 3 :مورد و شهدای مردمی 3 :مورد
انقالب اسالمی
رزمنددان و شهدای دفاع مقدس

 55مورد :از شهدای معروف :مصطفی چمران 3 :مورد ،مرتضی آوینی3 :
مورد ،یوسف كالهدوز 4 :مورد و مابقی شهیدانی هستند كه كلیت شهدای
دفاع مقدس و مفقودین را برمیگیرند و دیگر شهدا آشنایان ،نزدیکان،
همشهریان شاعران بودهاند.

جانبازان و آزاددان دفاع مقدس

 5مورد :از جانبازان بزردوار تنها یک نمونه نام جانباز مجید ابوالقاسمی
دالوری در شعر علیرضا قزوه آمده است و موارد دیگر كلی هستند .در
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توصیف آزاددان ذكر نام شخصیت خای آزاده در اشعار نیامده و تقدیم
اشعار با عنوان كلی «آزاددان» آمده است.
خانوادههای شهدا و جانبازان و  4مورد :پدران ،مادران ،فرزندان شهدا و همسران جانبازان 5 :مورد و 4
مورد نیز تقدیم به مردم شهر خرمشهر است.
مردم دردیر جنگ
قالب اشعار تقدیمی
پراكنددی قالبهای شعری در دیوانها متنوع است .با شمارش اشعار مشخص شد قالبهای غزل ،شعر نو ،مثنوی ،و
رباعی فراوانی بیشتری دارد .قالبهای مخمس ،تركیببند و ترجیعبند كمبسامد هستند .قالب برتر غزل است .از
میان شاعران میرشکاک ،سبزواری و اوستا به قالبهای كمبسامد توجه كردند.
از  415نمونج شعری به ترتیب 44 :مورد غزل 69 ،مورد شعر نو 49 ،مورد مثنوی 43 ،مورد قصیده 44 ،مورد
رباعی 4 ،مورد شعر آزاد (س ید) 5 ،مورد تركیببند 4 ،مورد قطعه 4 ،مورد مخمس 4 ،مورد ترجیعبند آمده است.
جدول زیر درصد پراكنددی قالبها و توجهات شاعران به آنهاست:
غزل 16/14 :درصد :بیشترین تعداد در شعر راكعی ،قزوه؛ مردانی
شعر نو 44/47 :درصد .بیشترین تعداد در شعر سلمان هراتی ،تیمور ترنج ،محمدرضا
عبدالملکیان
مثنوی 46/36 :درصد :بیشترین تعداد در شعر علی معلم ،سبزواری
قالبهای شعری

قصیده 9/45 :درصد :حمید سبزواری ،اوستا ،موسوی درمارودی
رباعی 7/53 :درصد :امین پور ،كاشانی ،هراتی ،سبزواری و بیابانکی
شعر س ید 1/45 :درصد :بیشترین تعداد در شعر صفارزاده
تركیببند 3/16 :درصد :حمید سبزواری و یوسفعلی میرشکاک
قطعه ،مخمس ،ترجیع بند 6 :درصد :مخمس از میرشکاک و  6ترجیع از سبزواری و
میرشکاک و قطعه از اوستا

تحلیل سبکشناسی اشعار
سبک زبانی
سطح زبانی به سه سطح كوچکتر :آوایی ،لغوی و نحوی تقسیم شده است.
سطح آوایی
در سبک شناسی آوایی ،موسیقی بیرونی (وزن) ،موسیقی كناری (قافیه و ردیف) و موسیقی درونی متن (صنایع
بدیع لفظی ) بررسی میشود .اشعار تقدیمی در اوزان مختلف هستند و برجستگی سبکی ندارند ،توجهات به ردیف
در قالبهای كالسیک دیده میشود ،استفادۀ ردیف فعلی قابل توجه است و ردیف حرفی و ضمایر و جمله كاربرد
سبکی ندارد و فقط چند مورد آمدهاند .در قافیه نیز ،قوافی كوتاه و اغلب اسم و صفت هستند .در موسیقی درونی
ویژدیهای آوایی جناس ،واج آرایی ،تکرار واهه در بی ت یا كل شعر و تکرار به صورتهای مختلف ردالعجز ،بسامد
سبکی دارد .انواع جناس در اشعار دیده میشود .مثل:
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جناس تام :شیر (خوراكی ،شیر مادر) و شیر (حیوان) (ردپایی بر برف ،بیابانکی :ی  )74جناس ناقص :هِزار و
هَزار (رجعت سرخ ستاره ،معلم دامغانی :ی  )17جناس لفظ :حسن و حصن (ماه و كتان ،میرشکاک :ی)13
صبور و سمور /عمل و امل (خط خون ،موسوی درمارودی :ی  )41جناس زاید :الواند و الوند (در فصل مردن
سرخ ،موسوی درمارودی :ی  ،)47غزال و غزل (دیروز با ما كسی بود ،راكعی :ی )41جناس مطرف :مهر و قهر
(سرود س یده ،سبزواری :ی  )346دوش /هوش (همان :ی )439كشته /پشته (مجموعه اشعار ،معلم دامغانی:
ی )445جناس الحق :مرید  /مراد (همانجا).
در تکرار جناس ،جناس تام بیشترین كاربرد را یافته است كه اغلب از اسم شخصیت و مفهوم واهه جناس ساختهاند.
در بیت زیر از سبزواری واهۀ «آیت» جناس تام است ،مصرع اول اسم شهید آیت و مصرع دوم به معنی نشانه است:
خبر رسید كه آیت به رفتگان پیوست

چه آیت است كه یاران به یک نشان رفتند
(سرود س یده ،سبزواری :ی )417

در ابیات زیر واهۀ «رجا» و «فهمیده» جناس تام است ،رجا به معنی امید و اسم شهید رجایی است و در بیت دوم
مصرع اول شهید فهمیده و مصرع دوم فعل فهمیدن است كه جناس مستوفا نیز میباشد «ادر در جناس تام یک
پایه فعل باشد آن را جناس مستوفا مینامند» (زیباییشناسی سخن پارسی ،كزازی :ی .)14
راه رجا بسته نیست درچه رجایی برفت
همچنان فهمیده ما هم پاس مکتب داشتیم

ریشه بجا باد ادر برگ و بری میرود
(سرود س یده ،سبزواری :ی)415
درسهای پیر ما در مکتبی فهمیده شد
(همان :ی )314

صفارزاده در وصف امام (ره) با واهۀ قم جناس تام مستوفا ساخته است:
قم دفتی و همه برپا شدند
قم را شنیدی و برپا شدی
(از زبان یک غایی ،صفارزاده :ی )645
میرشکاک در سوگ شهید سیدمرتضی آوینی است ،واهۀ «مرتضی» را با جناس تام و ایهام آورده است:
دین ما شد تازه با خون جوان مرتضی
(جای دندان پلنگ ،میرشکاک :ی )46

نشر دین در انتشار ذات خون مرتضاست

در بیت زیر واهه های پیمانه و پیمان جناس مذیل دارد و عالوه بر آن تکرار بصورت رد الصدر الی العجز است:
با یاد سرم ستان همپیمان ن شینم
(سرود س یده ،سبزواری :ی)433

پی ما نه در كف گیرم از خو نا بۀ دل
در بیت زیر واهۀ «عجز» تکرار بصورت ردالعروض الی االبتدا است:
هر سو شدم به چاره و عجز آمدم

من عجز خویشتن ز چه حاشا كنم
(همان :ی )654

در بیت زیر مصرع اول تکرار بصورت قلب است:
ظاهر مذهب ادر با مذهب ظاهر نشست

باید از ایمان و كفر خویش برداریم دست
(جای دندان پلنگ ،میرشکاک :ی )54

تکرار واهه در كل شعر یا چند بیت یا یک بیت بسیار پربسامد است كه درجهت پایداری ،سودواری ،وصف و ستایش
و بیان عظمت شخصیتها استفاده شده است ،مانند تکرار واهۀ «هال» برای پایداری در آغاز بیتها (رجعت سرخ ستاره،
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معلم دامغانی :صص  454ی  )446تکرار جملج «هله ب اخیزید» در آغاز مصراعها در همین اندیشه (مجموعه اشعار،
معلم دامغانی :صص 647ی  )354تکرار فعل «باز آ» در آغاز و پایان شعر (مجموعه اشعار ،صفارزاده :صص  641ی
 )644تکرار واهۀ «بار» در آغاز مصراعها (همان :ی 315ی  )317تکرار واهۀ «جنون» در چند بیت شعر (دیروز با ما
كسی بود ،راكعی :ی 79ی  )74تکرار فعل سوختن برای بیان اندوه در چند بیت (همان :ی  )11تکرار تركیب
«سبز سرخ» در ستایش شهید در كل شعر (مجموعه اشعار ،امینپور :صص 395ی  )396تکرار واهههای «آیه» و
«سوره» در یک بیت در وصف عظمت شخصیت( ،همان )379:تکرار واهۀ «سوگ» برای بیان اندوه در چند بیت
(مجموعه اشعار ،هراتی :صص 616ی )613تکرار واهۀ «هنر» در یک بیت برای بیان عظمت شهید باهنر (سرود
س یده ،سبزواری :ی .)414
سطح لغوی یا سبکشناسی واژهها
كلیت اشعار در توصیف شخصیتها با زبان معیار آمده است ،غیر از شعر چند شاعر كه واههها و تركیبات متکلفانه
و كالسیک استفاده كرده اند ،شاعران دیگر در سطح لغوی ،از واهه و تركیبات متناسب استفاده كردهاند كه در كلیت
موضوع ،شاخصج اصلی زبانشناسی اشعار تقدیمی همین است و تفاوتها در سبکهای شاعری دیده میشود كه در
موارد زیر آمده است.
كاربرد واژههای كالسیک (آركائیسم) :این واههها در شعر سبزواری ،میرشکاک ،معلم و اوستا بسامد سبکی
یافته است و در چند مورد بصورت هنجاردریزی در شعر صفارزاده دیده میشود .از این شاعران میتوان معلم را
بدلیل كاربرد فراوان این واههها و لحن كالم و ساختار شعری ،كالسیکترین شاعر پایداری نامید.
مواردی مثل :ورطه ،عنان ،سمن ،شراره ،شرر ،بادیه ،عادیه ،تغابن ،مسارعه ،یالن ،دریوه ،كارزار ،هال ،ستیغ ،دهلیز،
زنگار ،احتجاب ،پایمردی ،صال (سرود س یده ،سبزواری :صص 34ی  )35جرس ،كاروان ،نسخ ،دهم ،برزن ،سفاک،
شرار ،لوا (همان :صص 13ی  )15ملجا ،بویحیا ،خصم ،عنود ،عسرت ،حبذا ،خیل ،تعمید ،هیجا ،عرصه تجرید،
صندید ،تفرید و ( ...میرشکاک ،ماه و كتان :صص  65ی  )36قفا ،سحور ،خفته ،بحر و بر ،هال ،صهیب ،ضجه،
حربیان مرجئه (یکی از فرق انحرافی كه بعد از شهادت علی(ع) ظهور كردند ،جبریان مصطبه (فرقه جبریه)،
حرامیان قرمطی (فرقج قرمطی دروهی وابسته به اسماعیلیان یا باطنیان) ،حروریان قرطبه (رجعت سرخ ستاره،
معلم دامغانی :صص  454ی  )446واهه های شه ر ،لقا ،توقیع ،فرّ ،رایت ،درفش ،رقّ منشور ،ناورد ،حمرا ،احمر،
اورنگ،سریر ،مزور ،ورطه (امام حماسهای دیگر ،اوستا :صص 67ی  )35واهههای صلصال ،آنسان ،دادار ،قراول ،درُد
(مجموعه اشعار ،صفارزاده :صص  641ی .)644
واژههای غنایی :از عناصر غنایی ،استفاده از عناصر غزل عاشقانه و عناصر طبیعت بسیار دیده میشود .مواردی
مثل عشق ،شور ،دلبر ،یار ،جان ،لعل (برای لب) ،نردس (برای چشم) ،در وصف شخصیت پایداری ،دل ،سرو ،الله،
شقایق ،دل سرخ برای شهید تکرار شده است .برای نمونه در ابیات زیر در سوگ رحلت امام ،موسوی درمارودی
امام (ره) را چون معشوق غزل «دلبر» خطاب كرده است و از عشق آتشناک دفته است:
در بهاری بود و ما سیییرو صییینوبر داشیییتیم
یاد باد آن عشییق آتشییناک ما كز شییعلهاش

آن بهییاران بود كز بییاالی د ل بر داشیی ی ت یم
شییوری آتشییگون و طوفانزاد در سییر داشییتیم
(صدای سبز ،موسوی درمارودی :ی )156

كاشانی در وصف امام (ره) ،تركیب «دل تبعید» آورده و عناصر غنایی هجران ،غم ،و جلوه را بکار برده است:
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آنییچییه افییزون میییییکیینیید غییم زان مییگییو
جییلییوهییگییر شیییید در بییهییار و عییییید مییا
(مجموعه اشعار ،كاشانی :ی )645

نییور دلییهییا دیییگییر از هییجییران مییگییو
سییییا لهییا شیییید تییا دییل ت ب عییید مییا

هراتی در وصف امام (ره) ،همانند معشوق صفت «باالبلند» آورده و از دیسوان او دفته است :انبوه دیسوان تو /كه
با شتابی بیمانند /پرنده می روراند /آه باالبلندا  /اقیانوس روشنایی  /فردا كسی راست كه تو او رایی (مجموعه اشعار،
هراتی :ی .)647
بیابانکی در وصف امام (ره) از واهههای مربوط به طبیعت استفاده كرده است:
در جییای جییای جیینییگییل ایییثییار
بیییرخیییییییز ای نیییییییاییییش بیییییییدار
(چقدر پنجره ،بیابانکی :ی )44

ای سیییبز ،ای همیشییییه سییی یییدار
جیینییگییل در انییتییظییار نییمییاز اسییییت

در بیت زیر قزوه با عناصر غنایی امام (ره) را توصیف كرده است:
كشییده جیذبج چشیمانت ،میرا به خلوت بیداران

نیثار

میقدم سیبزت بیاد ،شکوفیههاى دلباران
(از نخلستان تا خیابان ،قزوه :ی ) 44

یا در وصف شهید مفقوداالثر سیدحسن طباطبایی دفته است:
فدای نردس مستت باد ،هزار زنبق صحرایی

هزار سر همه سودایی ،هزار دل همه دریایی
(همان :ی )53

واژهها و اصطالحات عرفانی :واهههای میخانهای چون خرقه ،صوفی ،خرابات ،قلندر ،شطح و طامات ،باده (معلم
دامغانی ،4343 ،ی 647ی  )354قدح ،باده ،سرمستی (سرود س یده ،سبزواری :ی  )197تکرار «می» در آغاز
ابیات و واهههای میخانه ،خمخانه ،مست (اینهمه یوسف ،قزوه :صص 66ی  )67همچنین تک واهه از عناصر عرفانی
نیز متعدد استفاده شده است .مانند دو مورد زیر كه پیرمغان استعاره از امام (ره) است.
نشییییان ز پیر مغییان در نگییاه تو بیننیید
ز ما به پیر م غان تهن یت كه میزد دان

ه میشییییه در همییه جییا مردمییان ب ینییا یی
(قانون عشق ،مردانی :ی )174
قلنییدرانییه بییه دیییدار سیییرخوشییییان رفتنیید
(سرود س یده ،سبزواری :ی )417

واژههای عربی :كاربرد واهههای عربی در مواردی كه در زبان فارسی متداول شدند ،بطور متعادل در اشعار دیده
میشود كه از میان شاعران معلم ،اوستا ،سبزواری ،میرشکاک ،بیشتر از دیگران به آن عالقه نشان دادهاند اما برخی
آیات و جمالت و واهه های عربی نیز دیده میشود كه بسامد سبکی نیافته است و در حد اندک دیده میشود .مانند
موارد زیر:
ال فتی ا ّال علی ال سییییف اال ذوا لفقییار

دارالشییییفییاسییییت دردییه پییاک رضییییا

روز خندق پیش چشم خیل كافر كشته شد
(میرشکاک ،ماه و كتان :ی ) 65
میین روی الییتییجییاء بییدآنییجییا كیینییم
(سرود س یده ،سبزواری :ی )641
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ز جییاءالییحییق مسییییلییم بییود و پیییییدا

كیییه ان الیییبیییاطیییل كیییان زهیییوقیییا
(همان :ی)19

واژههای بومی :واهههای بومی فقط دو مورد در شعر میرشکاک و امینپور آمده است .میرشکاک در وصف
سیدحسن شاهچراغی واهۀ دادریو (موسیقی عزاداری محلی بختیاری) را بکار برده است :من با كدام زبانت میتوانم
 /دادریوی سزاوار دفت؟ (میرشکاک ،از زبان یک یاغی :ی 36ی .)34
امینپور در توصیف ایستاددی مادر شهید ،اصطالح محلی دزفول «خوانگریو» و «كِل زدن» را آورده است.
خوانگریو مركب از دو كلمج خواندن و دریستن واهۀ محلی است كه معموالً زنان در سودواری میخوانند و میگریند
و كل زدن آوایی است كه زنان محلی معموالً در عروسیها سر میدهند (مجموعه اشعار ،امینپور :ی  :)395این زن
كه بود /كه بانگ «خوانگریو» محلی را  /از یاد برده بود /با دردنی بلندتر از حادثه /باالتر از تمام زنان ایستاده بود /و
با دلی وسیعتر از حوصله /در ازدحام و همهمه «كِل» میزد؟ /این مادر كه بود كه میخندید؟ (همان :ی .)395
سطح نحوی
توجه به ساختار دستوری كالسیک :در سطح نحوی ساختار دستوری به شیوۀ دستور كهن در اشعار علی معلم،
میرشکاک ،اوستا برجسته است .معلم در بیت زیر فعل «خموشیدن» بجای «خاموش كردن» بکار برده است:
حرامیان همه شب را به حیله كوشیدند

چراغ قافله را با سِحر خموشیدند
(رجعت سرخ ستاره ،معلم دامغانی :ی )43

در بیت زیر اوستا واهۀ «اندرون» را بجای «در» آورده است:
بییه كییاخ سیییی ییییید انییدرون اهییرمیین را

حییجییاب از جیینییایییات بییی مییر دییرفییتییه
(امام حماسهای دیگر ،اوستا :ی )35

در ابیات زیر ساختار نحوی كهن دیده میشود ،فعل «كشتمی» را بجای «میکشم» آورده است:
بییه خییون دركشیییییییدنیید دییر عشییییق را
بییه دسییییتییان خیود كشییییتییه سییییهیراب را
بییه دامییان شیییییب روشییییینییان فییلییک
بییه داغ نییبیییییره شیییییهیییییدان طییف

سیی ی تم را در ین بوم و بر كشیی ی ت می
ز كیاوسیییییان سیییر بیه سیییر كشیییتمی
ز قنییدیییل شییییام و سیییحر كشیییتمی
خود ا ین ف تنییه را در بییه در كشییی ت می
(همان :ی )446

میرشکاک در ابیات زیر الف اطالق بکار برده است:
ای درد و ای دریییغییا امیییییر میینییا
ای بییییدرییییغ آیییینیییه آفیییتیییاب
مییردییت كییجییا دییرفییت بییه نییامییردمییی
شیییا ید ادر به سیییوگ تو جان بشیییک ند
یییا تییا بییه روز حشییییر ن گ یرد سییییر از
یییار میین هییمیییشییییه دییرفییتییار رفییت
چون خییا طر از غم تو بشیییو یم حسییین

نسییییتییوه شیییییییرمییرد جییگییر ز آهیینییا
در پیییییش كییوردل چییو میینییی روشیییینییا
ای میییییر مییرگ جییوشیییین مییردافییکیینییا
زییین پییس حصییییار تیییییره و تییار تیینییا
اییین چییرک تییار و پییود سیییییییه دامیینییا
چییون در فییراق او نییکیینییم شییییییییونییا
ای میییییر خییاطییر میین انییدُهییگیینییا
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شییییا ید كه آسییی مان ه مه ابری شیییود

در مییاتییم تییو دییریییه كیینیید بییر میینییا
(میرشکاک ،ماه و كتان :ی )15

نزدیکی به زبان گفتار :در اشعار ملکیان ،ترنج ،و هراتی زبان دفتاری شاخصج سبکی دارد .هراتی در وصف
شخصیتهای پایدای دفته است :اینان با رفتاری پرندهوار /و با حرارتی از تنفس سبز /مرا میآموزند /دستكم درختی
باشم /در خدمت پرنددان (مجموعه اشعار ،هراتی :ی .)666
عبدالمکلیان دفته است :چه ساده بود و صمیمی /چقدر وسعت داشت /و ریشههای صبور كویر با او بود /برای معنی
باران /مدام ابری بود /و روی روشنی آب زنددی میکرد (ریشه در ابر ،عبدالملکیان :ی .)434
ترنج در وصف جنگ رفتن شهدا سروده است :میرفتند /و زخمهای تازه /همچون شقایقهایی خونین /بر دشت
سینه هاشان /میشکفت /میرفتند و بهار را  /با تن خویش /تا دشتهای سوخته میبردند (صاعقه در فنجان ،ترنج:
صص 67ی .)64
بررسی اشعار در سطح ادبی
صنایع بیانی
تشبیه :در صنایع بیانی بسامد تشبیه در اشعار چشمگیر است .با شمارش این آرایه در اشعار شاعران مشخص شد،
آرایج اول در توصیف شخصیتهاست ،زیرا بهترین بستر را برای معرفی شخصیتها و توصیف آنها دارد و در اشعار 45
شاعر این آرایه مشاهده شد .انواع تشبیه بلیغ ( 55درصد) ،تشبیه مفصل ( 35درصد) و تشبیه مجمل و مركب (45
درصد) آمده است .در طرفین تشبیه ،انواع تشبیه حسی به حسی ،حسی به عقلی و عقلی به حسی آمده است و
تشبیهات مهجور عقلی به عقلی و خیالی نیامده است ،اما تنها تشبیه وهمی فقط از واهۀ «دیو» و «اهریمن» آمده
است كه شاعران برای توصیف طاغوت و دشمن استفاده كردهاند .تشبیه از منظر شکلی نیز در اشعار شاخصج سبکی
ندارد.
تشبیه بلیغ مواردی مانند :چاه زمان /كشور عشق /ملک دل (قانون عشق ،مردانی :صص179ی  )174چراغ نام تو /
بام افالک /باغ ادراک /شهاب یاد تو /آسمان خاطر ما (همان :ی 631ی  )635لهیب حادثه /دوزخ پلیدی /اسب
نخوت /سیل خون شهیدان (در فصل مردن سرخ ،موسوی درمارودی :صص 34ی  )14چراغ سحر /چراغ نظر /سیالب
خون جگر /توفان آه /شرار جهانسوز بیداد (امام حماسهای دیگر ،اوستا :صص 454ی  )446باران كالم مهربانش/
عطر آسمانی شهادت /نارنجک قلبش /ریشههای زالل اندیشهاش /چشمهسار نور /نیلبک نیلگون آسمان (ریشه در
ابر ،عبدالملکیان :صص 93ی  )94صبح دیدار ،شب هجران /بحر اشک ،مکتب عشق /جامه عزت /آتش روشنگری
(مجموعه آثار ،كاشانی :صص 645ی .)665
همچنین تشبیه بلیغ بصورت غیراضافی نیز آمده است مانند موارد زیر كه در وصف امام خمینی (ره) است:
فر یاد تو تال طم یک طو فان
د لت كتی بج خورشییی ید روز داران اسیییت
ق یام سیییرخ تو در قحط سییییالی فر یاد

آرامشـــت تــالوت یــک دریــاســـت
(مجموعه اشعار ،امینپور :ی )157
صییییدای خون تو در آ یه های قرآن اسییییت
طنین صییییاعقییه و انفجییار طوفییان اسییییت
(قانون عشق ،مردانی :ی )644
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تشبیه مفصل:
بیت زیر از سبزواری در وصف شهید در هر مصرع ،یک تشبیه مفصل آورده است:
زاینده چو رشحه سحاب است شهید
سوزنده چو نیزه شهاب است شهید

جوشنده چو چشمهسار آب است شهید
رخشنده چو تیغ آفتاب است شهید
(سرود س یده ،سبزواری :ی )144

راكعی در بیت زیر در وصف امام (ره) در تشبیه حسی به عقلی امام را به آرزویی دور مانند كرده است:
به شیییهر شیییب زد دان همچو آرزویی دور

امییام آییینییه هییا آمیید از كییرانییه نییور
(آواز دلسنگ ،راكعی :ی )73

ترنج در وصف بدرقج شهدا دفته است :زنان /دستمالهای وداع را /همچون بالهای رنگین پروانه ها /میجنباندند
(صاعقه در فنجان ،ترنج :ی .)67
موسوی درمارودی در وصف شهید الواند ملکیان از شهدای مسیحی انقالب ،دفته است :آنک مسیحوار /بر آسمان
مهر نشستی (در فصل مردن سرخ ،موسوی درمارودی :ی .)45
تشبیه مركب :عبدالملکیان در وصف شهادت همشهری خود دفته است :تمام چهاردهسالگیاش را در كفن پیچیدم/
با همان شور شیریندونه كه كودكیاش را در قنداق می یچیدم (ریشه در ابر ،عبدالملکیان :ی .)99
استعاره :كاربرد استعاره بعد از تشبیه موردتوجه است و نمونههای متعددی دیده شد .با شمارش نمونههای
كاربردی ،مشخص شد تشخیص بسامد  45درصدی دارد و استعارۀ مصرحه بسامد  35درصدی و استعارۀ اضافی
 45درصد است .در تشخیص ،علت بسامد بیشتر به این دلیل است كه شاعران در مضمون وصف عظمت و بزردی
شخصیتها و بیان اندوه از شهادت یا رحلت استفاده كردهاند .اغلب نیز عناصر طبیعت را جاندار كردهاند و در توصیفها
نیز مبالغه آمده است.
استعارۀ مصرحه:
ی شیر استعاره از رزمنددان:
جبهه

در

بیا

صالبت

شیر

نگر

شیطان بزرگ را زمینگیر نگر
(سرود س یده ،سبزواری :ی )147

ی سبز سرخ استعاره از شهید:
این سبز سرخ كیست؟ /این سبز سرخ چیست كه میکارید؟ (مجموعه اشعار ،امینپور :ی )395
تشخیص:
ی در وصف شهید:
پنجره

تا

روی

سرخت

دید

مهربان شد خانه با خورشید
(مجموعه كامل شعر ،هراتی :ی )444

ی در سوگ شهید كوه یما از شهدای دفاع مقدس:
ر ف تی و بییار د در شیییید شیی ی عرت ترانییه دریییا
تییا موج ،یییاد تو ا فتییاد چون من قرار ز كف داد
دل كرد بغض ب هاران ،و قت غروب كه خورشییی ید
از داغت ای همه خوبی ،نیلی اسیییت دشیییت نگاهم

عزمت صالبت توفان خشمت نشانه دریا

شد چاک پیرهن باد ،لرزید شانه دریا
افراشت خیمه غربت بر بیکرانه دریا
آنسان كه دونه ساحل ،از تازیانه دریا
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آ خر چگونییه نگرییید ،شیییبنم برای دییل سیییرخ

آخر چگونه نگیرد این دل بهانه دریا
(از نخلستان تا خیابان ،قزوه :صص  43ی )41

ی در سوگ شخصیت انقالبی حسن منتظر قائم:
ستاردان همه در سوگ عش ق پژمردند /و در نهایت شب /فرشتگان خدا سیاه پوشیدند /و آفتاب زمین را به آسمان
بردند (ریشه در ابر ،عبدالملکیان :صص 434ی .)414
اضافج استعاری:
بییبییییین از نییفسییییهییای بیییییتییاب او

چییه تییا بی سییییت در دیسییییوی آبشییییار
(مادرانهها ،راكعی :ی )75

نماد :نماد كه آرایج اصلی شعر پایداری است در بسامدی نزدیک به استعاره استفاده شده است و اغلب نمادهای
مکرر مثل واهه های الله ،شقایق ،كبوتر ،سرو نماد شهید ،شب ،دیو ،اهریمن نماد طاغوت و دشمن ،صبح ،سحر،
س یده ،فجر نماد پیروزی و باغ و دشت نماد ایران آمده است .در شعر سبزواری ،سروش و پیر جماران نماد امام
خمینی (ره) تکرار شده و در شعر معلم واهۀ حرامی در نماد طاغوت تکرار شده است .موارد زیر برای نمونه انتخاب
شده است.
ی شقایقها نماد شهدا و س یداران نماد رزمنددان:
بیه ییمن نیام بیلند تیو ،در ایین س ییده نورانى

قیلم بیه دسیت شقایقهاست ،علم به دوش س یداران

(از نخلستان تا خیابان ،قزوه :ی )65
ی الله نماد شهید:
عزا عزای اللهای به خون نشسته است

به یاد دلشکستهای دلم شکسته است
(همان :ی )45

ی شقایق نماد شهید:
پرندهای زخمی /بر خاک میافتد /و شقایق خونینی /سر میآورد (صاعقه در فنجان ،ترنج :ی)455
ی حرامی نماد طاغوت:
حرامیان همه شب را به حیله كوشیدند

چراغ قافله را با سِحر خموشیدند
(رجعت سرخ ستاره ،معلم دامغانی :ی )43

ی تهمتن نماد رزمنددان و دیو نماد طاغوتیان:
به هفتخوان نه به هف تاد بی م فار قه را ندی
ز بییرق قییهییر تییو آه از نییهییاد دیییو بییرآمیید

تهمتنان و یالن را بدین مسیییارعه خواندی
ز هر كرانییه هم آواز تو غر یو برآمیید
(سرود س یده ،سبزواری :ی )34

مجاز و كنایه :در صنایع بیانی ،به آرایج كنایه و مجاز توجه كمتری شده است و جزو شاخصههای سبکی محسوب
نمیشود.
مجاز :دهن شهر مجاز به عالقه حال و محل منظور مردم شهر است :و من این شعر نه خود میگویم /واههها در
دهن شهر به وجد آمدهاند (مجموعه اشعار ،هراتی :صص  675ی .)679
تمام شهر میگری ست /تمام شهر خور شید چهارده سالج مرا /به سمتِ سحرداهِ آ سمان میبردند (ری شه در ابر،
عبدالملکیان :ی .)99
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كنایه :چشم شیردیر كنایه از باصالبت و پرهیبت /قلم بر خط بیداد كشیدن كنایه از نابود كردن آن:
آن دو چشیییم شییییردیر او كجا رفت ای دریغ
بر خط بیداد و ستم تا كه كشیدید قلم

كاندران صییید بیشیییه مردی را برابر داشیییتیم
(صدای سبز ،موسوی درمارودی :ی )156
خا نه امن اسیییت و ا مان سیییا یه دیوار شییی ما
(سرود س یده ،سبزواری :ی )613

صنایع بدیعی
در صنایع بدیعی ،تلمیح با فراوانی بیشتر بچشم میخورد كه در اشعار معلم ،سبزواری و اوستا بیشترین مورد دیده
شد .تلمیح دستاویزی برای شناساندن شخصیت پایداری است و چون مخاطب با شخصیت تلمیحی آشنا هست،
براحتی آن را به شخصیت پایداری ارتباط میدهد و همین باعث فراوانی تلمیح در توصیف شخصیتها شده است.
تلمیح به داستانهای دینی ،شخصیتهای اسالمی و قرآنی بیشترین استفاده را دارند و تلمیحات حماسی به
شخصیتهای شاهنامه بعد از تلمیحات دینی آمده است ،غنایی كمترین كاربرد را دارند.
مواردی مثل :تلمیح به درفش كاویان ،داستان حضرت ابراهیم ،دجال ،داستان اسکندر ،عدل مظفّر ،حوادث جنگهای
صدر اسالم (امام حماسهای دیگر ،اوستا :صص67ی  .)35داستان حضرت موسی ،عیسی ،خضر ،اسکندر و آیه الست
(سرود س یده ،سبزواری :صص  34ی  ) 35شخصیتهای شاهنامه دیو و ضحاک و تهمتن و شخصیتهای دینی امام
حسین (ع) و یزید ،ابراهیم خلیل و نمرود (همان :صص 16ی  )14كشتی حضرت نوح (صدای سبز ،موسوی
درمارودی :ی  )156داستان رستم و سهراب (در فصل مردن سرخ ،موسوی درمارودی :ی )44ید بیضای حضرت
موسی (مجموعه اشعار ،كاشانی :صص 645ی  )665داستان منصور حالج ،خیبر ،واقعج عاشورا ،شهادت امام علی
(ع) ،جن گ خندق ،داستان حضرت ابراهیم و اسماعیل ،داستان حضرت موسی ،حضرت یوسف ،حضرت سلیمان و
آیه قرآنی (میرشکاک ،ماه و كتان :صص65ی  )36داستان لیلی و مجنون ،آیات قرآن والفجر ،والفتح ،والعصر و سورۀ
نور ،امام حسین (ع) ،حضرت ابراهیم ،شخصیتهای صدر اسالم ،داستان حضرت یوسف (اینهمه یوسف ،قزوه :صص
66ی  ) 15داستان خضر ،داستان لیلی و مجنون ،داستان حضرت موسی ،داستان حضرت مسیح ،داستان حضرت
یوسف و حوادث صدر اسالم (مجموعه اشعار ،معلم دامغانی :صص 647ی  )354آفرینش آدم ،داستان حضرت داوود،
حضرت ایوب ،حضرت موسی ،حضرت ابراهیم ،شخصیتهای صدر اسالم :مقداد ،مالک و میثم و آیات قرآن (رجعت
سرخ ستاره ،معلم دامغانی ،صص  57ی.)44
برای نمونه ابیات زیر از معلم در سوگ شریعتی انتخاب شده كه تلمیحهای متنوع را مدام استفاده كرده است.
مهمترین نکته در فهم شعر ،آشنایی با كتاب «حسین وارث آدم» شریعتی است .خود معلم در معرفی شعر دفته
است :مضامین این شعر از كتاب ،حسین وارث آدم اقتباس شده است (همان :ی .)45
دزین شییییدنیید و سیییوار دزیییده را كشیییتنیید
شییییکییوه جییلییوۀ عییمییر دوبییاره را بییردنیید
ک چشییی مه در آ غاز شیییب روا نه شیییدیم
به تَر ِ
دو رودخییانییه روان تییا كییران سییییاحییل دور
دو رودخییانییه بییرادر ،عییظیییییم و پییهیینییاور
یییکیى بییه هیییییأت هییابیییییلیییییان رهییرو خییوش
ی کى صییی بور در آ تش ،چنییان كییه ا برا ه یم

سییییییه ب وش برادر ،سییی یییده را كشیییتنیید
چییو ابییر تیییییره فییروغ سییییتییاره را بییردنیید
دو رودخییانییه برادر ،دو رودخییانییه شیییید یم
یکى به بسیییتر ظل مت ،یکى به بسیییتر نور
دو رودخییانییه بییرادر ،قییریییب یییکییدیییگییر
یییکییى ب یه هیییییأت قییابیییییلیییییان ،بییرادركیُش
ی کى ع نود ،نییه ن مرود ك ینییه ور ده خ یم
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ی کى ضییییالل “ ی هودا”  ،ظ لوم درگ آ ی ین
ی کى ز نیییل بییه یییک عشیییوه كییاروان رانییده
ییکیى چینییان كییه میحیمیید ،عیروج فیرمیوده!
یییکییى عییلییى ،دییهییر آفییرییینییش ازلییى
یییکییى حسییییییین كییه میییییراث دار ابییراهیییییم
پیییییام خ یطّ مییرا نییانییوشییییتییه م یی یخییوانییى
دو رود خا نه برادر ،كه روشییین و تارى اسییییت
ی کى بییه ج لوۀ طییا غوت رو سییییییه ن ن گ ین
دزین شییییدنیید و سیییوار دزیییده را كشیییتنیید

”یکى ملوم حسیییودان ،چنییان كییه “بنیییامین
یکى به ن یل به صییید حی له مضیییطرب ما نده
ی کى چنییان كییه ا بو جهییل بوده تییا بوده
یکى معییاویییه ،خصیییم خییدا و خصیییم على
یکى چ نان كه ،چه دویم؟ یز ید یا دهخیم
دو رودخییانییه بییرادر ،چیینییان كییه م یی یدانییى
دو رود خا نه برادر ،كه تا ا بد جارى اسییییت
ی کى بییه خون ن جیییب شیییر ی ع تى ر ن گ ین
سییییییه ب وش برادر ،سییی یییده را كشیییتنیید
(همان :صص  43ی )45

ایهام :بعد از تلمیح شمارش صنایع نشان میدهد ،ایهام موردتوجه است ،شاعران در توصیف شخصیتها با ارتباط
نام آنها و مضمون شعر ایهام ساختهاند ،مانند شعر «این همه یوسف» از قزوه كه در مورد شهید یوسف كالهدوز و
سی شاعر نامدار دفاع مقدس است كه در موارد متعدد با نام آنها و عملیات و فضای جنگ ایهام ساخته است.
موارد زیر برای نمونه انتخاب شده است:
سعدآباد :اسم كاخ معروف و هم محل سعادت در ارتباط با سرزمین ظلم و نحس :وصف آیتاهلل طالقانی :و سرزمین
ظلم /و سرزمین نحس /بدل میشود به سعدآباد (مجموعه اشعار ،صفارزاده :ی .)314
كویر (درمای كویر و كتاب شریعتی) :و صف دكتر شریعتی :با تؤام با تو ای مرد تنها /ای نف سهای درمت كویری
(باغ دوردست ،بیابانکی :ی .)34
روح خدایی :روح خداوندی یا روحاهلل اسم امام خمینی(ره) :وصف رهبر معظم خامنهای:
سالم ما به تو ای اسوه شکیبایی

یقین تو روح خدایی كه باز میآیی
(قانون عشق ،مردانی :ی )179

سوسن و شهاب :نام فرزندان شهید و نام دل و شهاب سنگ :سوگ شهید دفاع مقدس:
دی به شیرین سخنی از تو چه میدانست
 ...كهکشان بودی و رفتی و شهابی ز تو ماند

كاینک آیین خموشی لب سوسن دارد
چون تو او هم سر نابودی دشمن دارد
(برآشفتن دیسوی تاک ،موسوی درمارودی:
ی )44

سیاقهالعداد :بیش از  35مورد آرایج سیاقهالعداد در  415شعر یافت شد كه در وصف اوضاع جامعه ،عظمت و
ارجمندی و جنگاوری شهدا و سوگ سرودهها آمده است :در سرزمین خویش درودان بودیم /آزادی و صدا و سکه
ما /در مشتهای سربی آنان بود (مجموعه اشعار ،صفارزاده :ی .)613
لهیب

شهوت

دشنه

نگاه

تشنه

تیغ

كه بیم مرگ و تبعید و قفس بود

بال و شور و شهادت ،دریغ و درد و دریغ
(رجعت سرخ ستاره ،معلم دامغانی :ی)14
بود
فریادرس
اجل
را
اسیران
(سرود س یده ،سبزواری :ی )16
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آرایههای دیگر :تجاهلالعارف ،تضاد و حسآمیزی در بسامد كمتری استفاده شدهاند:
تجاهلالعارف :در وصف امام خمینی (ره):
كیسییییت این مه كه در م یان ق باسییییت

اینکه همچون مسییییح خوش سییییماسیییت
(آواز دلسنگ ،راكعی :ی )75

وصف شهیدان دفاع مقدس:
جوشیده در دشت و دمن خون عزیزان وطن

یا الله زار اسیییت اینکه من ای پاک داور دیدهام
(امام حماسهای دیگر ،اوستا :ی )463

تضاد:
ا ین غر ی بی كییه از پ یش مییا رفییت

بیییا سیییییالم خیییدا آشییییینیییا بیییود
(مجموعه اشعار ،هراتی :ی )694

حسآمیزی :در نگاهشان /ددردیسی دل سرخ را میشنوم (همان :ی  .)663آه آشوب س ید /در دل این دریا میمانی
(همان :ی .)674
بررسی سبکشناسی اشعار در سطح فکری
شاخصههای سطح فکری در بررسی موضوعات و مضامین اصلی اشعار در موارد زیر بدست آمد:
سوگسروده در رحلت و شهادت شخصیتها
از مجموعه  415مورد شعر تقدیمی ،تعداد  455مورد شعر بعد از رحلت یا شهادت شخصیتها سروده شده است و
مضمون مرثیه دارد كه نوعی سوگسروده در فقدان شخصیتها است .این آمار نشان میدهد مضمون اصلی اشعار در
سطح فکری سوگ سروده است .شاعران به شخصیتها غیر از امام خمینی (ره) زمانی توجه كردهاند كه خبر رحلت
یا وفات آنها را شنیده اند .این امر در توصیف شهدای مقدس بارزتر از شخصیتهای انقالبی است .غیر از وصف امام
خمینی (ره) در ارتباط با پیروزی انقالب ،وصف رهبر معظم آیتاهلل خامنهای در انتخاب شدن به رهبری ،وصف
پارسداران ،رزمنددان ،بسیجیان ،جانبازان و آزاددان در دفاع از انقالب و رشادتشان در جنگ ،وصف مردم دردیر
جنگ و خانوادۀ شهدا ،مضمون مابقی سوگسرودهها است كه در اشعار تمامی شاعران آمده است.
قزوه در اندوه رحلت امام دفته است:
هنوز ای مهر بان در مات مت هر تار جان من
ن م ی گو یم تو پییایییان بهییاری بعیید تو ام یا

نی ستان در نی ستان ،زخمههای شعلهور دارد
بهییار عیش مییا لبخنیید از خون جگر دارد
(عشق علیهالسالم ،قزوه :ی )63

امین پور در اندوه مرگ شریعتی ،با توصیف عظمت مقام او دفته است :در مردش چشمان شفق خون میگرید.
بییرخیییییز كییه روح آب بییر خییاک افییتییاد
چشیییمان شیییفق به سیییوگ خون میگرید
معلم در اندوه شهید جمالزاده از شهدای انقالب دفته است:

آن راكییب خییون ركییاب بییر خییاک افییتییاد
هییمسیییییایییج آفییتییاب بییر خییاک افییتییاد
(مجموعه اشعار ،امینپور :ی )165
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جگر در ید ،به ماتم شیییکسیییت پشیییت مرا
كه غن چه ،غن چه باغ از تموز پژمرده اسیییت
نگییار من ب تر از ا ین نییدیییده بودم ه ی
(رجعت سرخ ستاره ،معلم دامغانی :ی )14

نگییار من غم د لهییاى بییاغ كشییییت مرا
ن گار من دلم از درد و داغ افسیییرده اسییییت
ه جوم غییارت د ل چ ین نییدیییده بودم ه ی

وصف پایداری ،عظمت ،بزرگی و رشادت شخصیتها
توصیف جایگاه واالی امام خمینی (ره) در به ثمر رسیدن انقالب ،ارجمندی و درامیداشت رشادتهای شهدا و
رزمنددان انقالب اسالمی و دفاع مقدس ،وصف ارزشمندی آزاددان و جانبازان كه در دفاع از سرزمین دالورانه
جنگیدند ،مضمونی است كه در چندین شعر مستقیماً موردتوجه است و در موارد دیگر در اثنای مضامین دیگر
دیده میشود .سبزواری در وصف عظمت امام (ره) ،انقالب اسالمی را «حماسج بزرگ امام» نامیده است و ایشان را
باالتر از وصف و مدح میداند ،حتی حماسج او چنان است كه در دفتر نمیگنجد:
یییا روح كییرامییتییت بییه بییاور دیینییجیید
در ذره محییال اسییییت كییه اختر دنجیید
(سرود س یده ،سبزواری :ی)173

حییاشییییا كییه حمییاسییییهات بییه دفتر دنجیید
دفتم كیه بیه سیییر شیییور تو دارم دل دفیت
در وصف نیروهای ارتش دفته است:
چو شرزه شیران ،هنگامه ساز و جنگاور

چو هنده پیالن آماده مصاف و خطر
(همان :ی )446

در وصف مبارزان مردمی در مقابله با رهیم طاغوت دفته است:
دلیییییییران ،پیییاكیییبیییازان ،رادمیییردان

بغریدند

چون

میدان
به
شیران
(همان :ی )15

میرشکاک در وصف شهید محمدنژاد غفار دفته است :آذرخشآهن /شهید مرگ پایافزار /در زبانی زخم زوبین
خورده با من بود میگفتم /مرد همسنگ توأم در چشم ننشسته است (میرشکاک ،از زبان یک یاغی :ی .)13
امین ور در وصف شهادت رحمان عطوان دفته است :آن یار بیقرار /آرام در حضور خدا آسود /هرچند سرخ سرخ به
خاک افتاد  /اما  /این ابتدای سبزی او بود! (مجموعه اشعار ،امینپور :صص 395ی .)396
مدح و ستایش شخصیتها
مدح امام خمینی (ره) ،رهبر معظم آیتاهلل خامنه ای ،مدح پاسداران و رزمنددان و شهدا ،آزاددان و جانبازان در
اشعار آمده است .صفارزاده در ابیات زیر در وصف پاسداران انقالب اسالمی ،دعا میکند كه خدا آنها را از بال نگه
دارد :ای نور چشم /ای خوب /ای برادر /ای بیدار /تیر هوایی تو در شب /خواب مرا چو میشکند /بی اختیار دعات
میگویم /ای پاسدار انقالب رهایی /ای پهلوان تنها /خدات در تنهایی /خدات /در رهگذر خصم شبانه /در همه حال
از بال نگه دارد (مجموعه اشعار ،صفارزاده :صص  364ی .)367
میرشکاک در مدح رهبر معظم آیتاهلل خامنهای دفته است:
فاش میگویم پس از روح خدا ،ای مقتدا
با همین آلوده دامانی هزاران دیو دین

جز تو تمهیدی و برهانی نبندد راه من
تا تویی حرز سلیمانی ،نبندد راه من
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تا مرا رایات احمد ،رو به رحمان میبرد
بیعتم را تا نگردانم به خون خویش رنگ

فتنه آیات شیطانی نبندد راه من
هستم ای رهبر به سودای تو نادرویش رنگ
(میرشکاک ،ماه و كتان :ی )35

هراتی در وصف امام (ره) دفته است:
حرف تو به شیییعر ناب پهلو زده اسیییت
پیشیییانیات از سی ی یده مشیییهورتر اسیییت

آرامییش تییو بییه آب پییهییلییو زده اسییییت
چشیییم تو بییه آفتییاب پهلو زده اسییییت
(مجموعه اشعار ،هراتی :ی )444

امینپور در رباعی زیر طالیهداری و نورانی بودن و قطب بودن امام را مدح كرده است:
مییردی كییه طییالیییهدار مییردان خییداسییییت
قطبی كه مدار چشیییم او قب له ن ماسییییت

از طییایییفییه نییور نییوردان خییداسییییت
قییلییبییش دییل آفییتییابییگییردان خییداسییییت
(مجموعه اشعار ،امینپور :ی )144

قزوه در وصف شهید منصور همتی دفته است:
تو آن امامزادهای كه ماه و خورشید

دخیل بر ضریح دیده تو بسته است
(از نخلستان تا خیابان ،قزوه :ی )44

بیابانکی و كاشانی در وصف آمدن آزاددان دفتهاند :آمدی از دور و شوق دیدنت /خنده را با دریهها آمیخته /باز هم
این اشک شوقآلود من آبروی بغض ما را ریخته (صاعقه در فنجان ،بیابانکی :ی .)14
خیز و س یده پرچم فجر افراز /آمد ز راه یوسف كنعانی /آن نام اعظم متبرک را /بستهست با شکوه به پیشانی
(مجموعه اشعار ،كاشانی :صص 314ی .)311
قیام و مبارزۀ امام خمینی (ره) با طاغوت و پیروزی انقالب اسالمی
توجه به قیام امام و پیروزی انقالب اسالمی ،سرآمد موضوعات شعر انقالب است ،كه در دهج انقالب و پیروزی بعد
از آن سروده شده اند .در این اشعار با توصیفهای نمادین و تلمیحهای متعدد ،امام ،دالوری نامیده شده است كه از
طاغوت دذشت و ارمغان بهروزی ملت ایران شد .سبزواری ،اوستا ،هراتی ،كاشانی ،صفارزاده ،و راكعی به این مضمون
توجه كرده اند .از میان آنها ،سبزواری شاعر برجسته در این موضوع است كه با خوانش اشعار او وقایع دهج پنجاه و
قیام و مبارزات امام خمینی بویژه سال  4357بدست میآید .او معتقد است قیام از سوی خدا به امام خمینی(ره)
عطا شد:
ز كرددار ترا قدرت قیام عطا شد

توان خرق و سرانگشت التیام عطا شد
(سرود س یده ،سبزواری :ی )36

در شعر «شعار ما خدا ،قرآن ،خمینی» تاریخدونهای از قیام تا پیروزی را روایت كرده است .حضور طاغوت در
جامعه ،قیام امام ،مبارزۀ امام ،تبعید امام ،قیام شهرها و پایداری مردم در مقابل رهیم ،حادثج میدان هاله ،خروش
مردمی سراسر كشور ،فرار شاه ،آمدن امام ،سقوط پهلوی و پیروزی جمهوری اسالمی آورده است ،در پایان شعر
دفته است:
چو ما را مک تب و مذ هب حسیییینی اسیییت
خییوشییییا ایییران خییوشییییا جییمییهییوری او

شییییعییار مییا ،خییدا ،قییرآن ،خییمییییینییی اسییییت
وزان خییییودكییییامییییه دزدان دوری او
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خییوشیییییا جییمییهییوری اسیییییالمییی مییا

كییه بییاشییییید تییا قیییییامییت حییامییی مییا
(همان :ی )14

نتیجهگیری
در مقالج حاضر اشعار تقدیمی  45شاعر معاصر كه در توصیف شخصیتهای پایداری انقالب اسالمی و دفاع مقدس
سروده بودند ،از نظرداه سبکشناسی در سطح زبانی ،سطح ادبی و سطح فکری بررسی شد .تعداد  415مورد شعر
تقدیمی از اشعار شاعران موردمطالعه بدست آمد كه به شخصیتهای انقالب اسالمی و دفاع مقدس تقدیم شدهاند.
شخصیت برجسته با  34مورد امام خمینی (ره) است كه موردتوجه است .در كنار ایشان ،رهبر معظم آیتاهلل
خامنهای ،آیتاهلل طالقانی ،آیتاهلل منتظری ،آیتاهلل مطهری ،آیتاهلل صدوقی ،دكتر شریعتی ،اهللبهشتی ،رجایی و
باهنر ،حسین آیت و پاسداران و شهدای مردمی انقالب قرار دارند .از شخصیتهای دفاع مقدس ،رزمنددان ،بسیجیان،
شهدا ،جانبازان ،مفقودین ،و آزاددان هستند .بیشترین اشعار تقدیمی نیز در شعر حمید سبزواری دیده شد كه
شعرش هم ای تاریخ ،وقایع را ورق زده است .قالب غزل با تعداد  44مورد ،شاخصترین قالب مورداستفادۀ شاعران
است .قالبهای شعر نو ،مثنوی ،قصیده و رباعی نیز بعد از غزل موردتوجه هستند .اما از قالبهای كمبسامد مخمس،
تركیببند ،ترجیعبند هم میرشکاک و سبزواری استفاده كردهاند .در تحلیل سبکشناسانه در سطح زبانی در
موسیقی بیرونی و كناری برجستگی سبکی مشاهده نشد .اشعار تقدیمی در اوزان مختلف هستند و توجهات به
ردیف در قالبهای كالسیک دیده میشود ،استفاده از ردیف فعلی قابل توجه است و ردیف حرفی و ضمایر و جمله
كاربرد سبکی ندارد و فقط چند مورد وجود دارد .در قافیه نیز ،قوافی كوتاه و اغلب اسم و صفت هستند .در موسیقی
درونی ،بسامد سبکی در كاربرد جناس تام و انواع تکرار دیده شد .در سطح لغوی و نحوی انواع زبان دفتاری ،غنایی،
عرفانی ،آركائیسم و در مواردی واهههای بومی آمده است .از میان شاعران زبان شعر علی معلم متکلفانه است .بعد
از ایشان شعر میرشکاک ،سبزواری و اوستا سبک كهن دارد ،در مقابل اشعار هراتی ،ترنج ،عبدالملکیان به زبان
دفتاری نزدیک است.
در سطح ادبی ،در صنایع بیانی تشبیه بیشترین توجه و كنایه و مجاز كمترین بسامد را دارد .استعاره ،تشخیص ،و
نماد بعد از تشبیه استفاده شدند .در صنایع بدیعی تلمیح بیشترین تعداد را دارد كه از داستانهای دینی ،قرآنی،
شخصیتهای شاهنامه استفاده شده است .ایهام و سیاقهالعداد دیگر آرایههای پربسامد هستند .در سطح محتوایی،
سوگ سروده در رحلت امام(ره) و شهادت شخصیتها اولین شاخج محتوایی اشعار است .در كنار آن مدح و منقبت
شخصیتها ،وصف پایداری ،رشادتها ،ارجمندی و عظمت شخصیتها موردتوجه است .نیز حوادث انقالب ،قیام مردمی
و پیروزی انقالب در شعر سبزواری موردتوجه است.
مشاركت نویسندگان
این مقاله از پایاننامه دوره دكترای زبان و ادبیات فارسی مصوب در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد تبریز استخراج شده است .آقای دكتر رستم امانی راهنمایی این پایان نامه را بر عهده داشته و طراح
اصلی این مطالعه بودهاند .سركار خانم مریم حداد خانشان به عنوان پژوهشگر این رساله در دردآوری داده ها و
تنظیم متن نهایی نقش داشته اند .آقای دكتر حمیدرضا فرضی نیز با كمک به تجزیه و تحلیل دادهها و راهنماییهای
تخصصی ،نقش مشاور این پژوهش را ایفا كردند .در نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تالش و مشاركت هر سه
پژوهشگر بوده است.
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تشکر و قدردانی
نویسنددان بر خود الزم میدانند مراتب تشکر خود را از مسئوالن آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم
انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز و هیئت داوران پایان نامه كه نویسنددان را در انجام و ارتقاء كیفی این
. اعالم نمایند،پژوهش یاری دادند
تعارض منافع
نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این اثر در هی نشریه داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل
 این تحقیق طبق. و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند،فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است
 مسئولیت دزارش تعارض.كلیه قوانین و مقررات اخالقی اجرا شده و هی تخلف و تقلبی صورت نگرفته است
 و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را،احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهده نویسنده مسئول است
.بر عهده میگیرند
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