سبک تشبیهی در اشعار پیروان خط فکری
رهبر معظم جمهوری اسالمی ایران
دکتر بهروز رومیانی
معصومه بخشیزاده

*

**

چکیده
بالغت از بحثهای ارزشمند علمی است که به بررسی جنبههای زیباشناسی یک

ارکر ادبکی

میپردازد .در این راستا بسامد ،نوآوری و کیفیت عناصر زیباشناسی ارر میتواند در امتیازدهی و
کسب اعتبار مؤرر باشد .همچنین نوع کاربرد عناصر بالغی میتواند به عنوان عنصر سکب

سکاز

بررسی گردد؛ به این معنا که در هر دوره و بکر اسکاپ پگت کی و نکاپگت ی سکب  ،شک

هکای

خاصی از بالغت با بسامد باال به کار برده میشود .تشبیه ی ی از پایههای اساسی علم بیان است
که به عنوان هستة اصلی ،محوری و مرکزی اغلب خیالهای شاعرانه ،زبان خبر را به زبان هنر و
ادب مبدّل میسازد .در شعر پیروان خط ف ری رهبر انقالب که به شاعران انقالب نیز معروفنکد،
شاهد ش

گیری سب

تشبیهی هستیم که در این پژوهش به بررسکی آن و توجیکه دالیک آن

پرداختهایم.
واژههای کلیدی
رهبر معظم انقالب ،شعر انقالب اسالمی ،سب

شناسی ،تشبیه ،بالغت.

* استادیار دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد زاهدان ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،زاهدان ،ایران.
** دانشجوی دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه فردوسی ،مشهد ،ایران.
تاریخ دریافت97/3/23 :
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مقدمه
بررسی محتوای آثار ادبی از منظر زیباشناسی و بالغت میتواند گاامی در ههات شانا ت
تحوالت یک عصر و نوع ادبی باشاد .مها تاری دساتاورد ایا گوناز از معات،اات ،شانا ت
تمایزهای ادبی ادوار فارسی و تمایل ذائقة ادبی یک عصر بز نوعی اص از بالغت است.
بالغت در اصل تغوی از ریشز «بَلَغَ» بز م،نای رسیدن گرفتز شده است؛ و باز م،ناای بااتغ
شدن مرد ،هوان شدن و بلوغ بز کار میرود (دهخدا .ذیل بالغت) .در متاون ادبای نیاز همای
م،انی کاربرد دارد؛ اما ،بالغت در اصعالح بز م،نای چیاره زباانی ،شایوا ساخنی ،فصااحت و
زبانآوری میآید .از نظر اصاعالحی ،ساخ شناساان ت،ااریم مت،اددی از وابه بالغات ارایاز
دادهاند .در یک بررسی کلی میتوان بز ای نتیجز رسید کز آنچز در همة ت،اریم مشترک است
ویژگی اص و ذاتی بالغت ی،نی «تأثیرگذاری» است (شمیسا:1391 ،

.)23

بالغت ممک است وصم متکل باشد ،ه چنی ممک اسات وصام هملاز رارار گیارد.
متکل و گویندهای بلیغ است کز کالمش فصیح و معابق با مقتضای حال باشد .هملز ،یا کالمی
بلیغ است کز بر مخاطب تاثیر بگذارد بز نحوی کز در تذت ،شادی و یا اندوه گویناده ،شانونده
نیز سهی شود .مقتضای حال او را در نظر بگیرد ،بز ای م،نا کز برای مثال در محفلای ایجاا
میکند سخ با اطنا

(تفصیل) ایراد شود و برعکس هاایی ارتضاا مایکناد ساخ باا ایجااز

(ا تصار) بیان شود .پس ای وظیفة گوینده اسات کاز شارایخ مختلام را بارای تاأثیرگاذاری
کالمش در نظر بگیرد .بالغت غاتباً همراه وابة فصاحت بز کاار مایرود .فصااحت باز م،ناای
درستی و صحت کالم از نظر تفظی و وابگانی و دساتوری اسات .ی،نای ربال از اینکاز ماا باز
تأثیرگذاری و بالغت هملز فکر کنی باید در ای فکر باشای کاز از وابگاان صاحیح و بافات
درست دستوری استفاده کنی  ،اگر کلمات بز کار رفتز در مت غلخ باشند ،آیا میتوان باز تاأثیر
کالم امیدوار بود؛ پس پیشنیاز و مقدمز بالغت ،فصاحت است و ای دو مقوتز در یک ارتباا
متقابل ررار دارند .هاللاتدی همایی میگوید« :بالغت کالم آن است کز هملز فصایح و بارای
بیان مقصود گوینده ،واضح و رسا و معابق مقتضای حال و مقام باشد (همایی:1377 ،
اصل و منشأ بالغت بز اد

عر

.)18

برمیگردد و بز شدت تحت تأثیر آن است .در ررون دوم
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و سوم ،علما و ادبای عر

در زمینة اعجاز ررآن و بالغت آن بز تحقیق و بررسای پردا تناد از

همی ها بود کز دیباچز عل بالعت گشوده شد .از آن پس ادیبانی کز بیشتر ایرانای بودناد باز
تأتیم کتا های مت،دد در ای زمینز پردا تند .ای عل ب،دها از طریام ترهماز کتاا

«هنار

شاعریِ» ارسعو ،فیلسو ف یونانی ،با عقایاد و آرای دیگار فیلساوفان یوناانی نیاز آمیختاز شاد
(شمیسا.)23 :1386 ،
ف بالغت فارسی و عربی بز سز شا ز م،انی ،بیان و بادی تقسای مایشاود .کاار تااتیم
کتا های مربو بز بالغت در زبان فارسی از اوا ار رارن پانج شاروع شاد .از هملاز ایا
کتا ها« ،اتم،ج فی م،اییر اش،ار ات،ج «تأتیم شمس ریس رازی؛ «ترهمان اتبالغاز» تاأتیم
محمد ب عمر رادویانی؛ «حدائق اتسحر فی درایق اتشا،ر» تااتیم رشاید اتادی وطاوا و»...
است.

عل بالغت در ادبیات غر  ،از یونان باستان شروع شد .ارساعو بالغات را هنار کشام و
کاربرد وسایلی میدانست کز برای ترغیب و تهییج شنونده مفید وار شود .عاالوه بار ارساعو،
چند ت دیگر از هملز سیسرون و کوئی تیلی  ،عیب ررن اول میالدی ،کتا هاایی در زمیناز
بالغت در عابز نوشتز اند .در نیمة ررن دوم ررن بیست  ،باار دیگار اصاول بالغات ارساعویی
رواج یافت و ای اصول ،ه در مورد نگارش مورد توهز وار شد و ه برای شنا ت عناصار
رمانها و

ش،رها.

بنا بر ای ویژگى ،بالغت بز وابگان مفرد نسبت داده نمىشود و تنها ترکیبها و عبارات را
شامل مىشود ،در حاتى کز ویژگى فصاحت بز کلمز نسبت داده مىشود.
سبک تشبیهی
سبک ،مظهر گزینش شاعر از وسایل ت،بیر است (فضل .)126 :1998 ،نویسنده از امکاناات
و ابزار فراوان و عدیدهای کز در زبان دارد ،بر ی را برمیگزیند و با ترکیب آنها با ه اثری را
پدید میآورد« .بز بیان دیگر مسأتز سبک ،مسأتزای است کز بر مفهاوم گازینش اساتوار اسات.
گزینش ای شق یا آن شق در سعوح گوناگون زبان ،ی،نای ساعوح م،ناایی ،وابی دساتوری و
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آوایی زبان .در نتیجز هر مت دارای ویژگی هایی واهد بود کز فراوردة گزینشهایی هستند کز
فرد در تمامی ای سعوح صورت می دهد ،و روی ه رفتز سبک ویژة مات را ررا مایزناد»
(مهاهر و نبوی .)105 :1376 ،بر ای گزینش باید ترکیب را نیز اضافز کنی  .زیرا تنهاا گازینش
عامل اصلی سازندة سبک نیست ،بلکز ای گزینش باید در ترکیب با دیگر عناصر مت

باشد.

سبک ،نمودار گزینش و ترکیب شاعر و نویسنده از امکانات مت،دد زبانی اسات .ها چنای
بیانگر تقلید یا نوآوری در دستگاههای مختلم زبان مانند دساتگاه آوایای ،دساتگاه وابگاانی و
نحوی است .از هملز مه تری دستگاههای زبان ،دستگاه بالغی است کز شامل هماز تزئیناات
بیانی و بدی،ی و بز ت،بیری همز عناصر هماتی مت میشاود .دساتگاه بالغای برهساتزتاری و
مه تری دستگاه زبان ادبی است کز میتوان روند آفرینش ادبی را در آن مالحظاز نماود .زیارا
بز نظر میرسد نخستی دگرگونیهای سبکی در ای دستگاه روی میدهد .اساسایتاری رکا
ای دستگاه تشبیز است کز سایر اهزای دستگاه مانند اسات،اره ،تشاخیو و حتای کنایاز از آن
ناشی میشود .با بررسی سا تار تشبیز بز صورت دریق میتوان تحوالت سبکی دستگاه بالغای
را نشان

داد.

اشخاص مختلم میتوانند سبکهای گوناگون داشتز باشند و دورههای مختلام نیاز دارای
سبکهای متفاوتی هستند .هر دوره مشخصات و ویژگی هایی دارد کز آن را از دورههای ربل و
ب،د متمایز میکند .تغییرات دستگاه های مختلم زبان مانند دساتگاه آوایای ،دساتگاه وابگاانی،
نحوی و ...باعث میشود در هر دوره با عناصر نو و تازهای رو بز رو شوی کاز حادارل نحاوة
کاربرد آنها با ادوار پیشی متفاوت بز نظر میرسد .یکی از دستگاههای مها  ،دساتگاه بالغای
است کز میتوان تحلیل و بررسی عناصر آن را سابکشناسای بالغای نامیاد .در سابکشناسای
بالغی نوع دید و رویکرد شاعران و نویسندگان بز ههان و اطراف نمایانده میشود؛ باز محا
تغییر و دگرگونی اوضاع ،ای تحول در دیدگاه شاعران و نویسندگان بروز میکند و نگاه آنهاا
را دگوگون میسازد« .در هر سبک تازه ،عنصر ویژهای از آنچز واکنش نسابت باز سابک ادبای
پیشی

وانده میشود وهود دارد .ای عنصر بیانگر مباحثزای درونای و سابکساتیزی پنهاان
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نسبت بز سبک دیگر است (تودروف .)49 :1379 ،بز نظر میرسد در ای ساتیزه تاالش عمادة
نویسنده اثر ،گریز از تقلید است .او می واهد در دستگاه بالغی باا دیادی دیگار باز پیراماون
بنگرد و بز گونزای نو و تازه نگرش ویش را عرضز کند .نویسنده یا شاعر ،نگاه نو ویش را
ال باا همای دساتگاه بالغای ،مسالمانان تاالش
در دستگاه بالغی اص پیریزی می کناد .ماث ً
میکردند سبک هنری ررآن را توضیح دهند و تشبیهات و انحاای هناری آن را روشا نمایناد.
(شمیسا)53 :1373 ،
سبکشناسی بالغی از بخشهای مه و اساسی دانش سبکشناسی است و اگر ردری پا را
فراتر بگذاری  ،سبکشناسی بالغی را باید مه تری و اصلیتری رک سبک هار اثار ادبای باز
حسا

آورد؛ زیرا تمام ویژگیها و مختصاتی کز ادبیت یا وهز ادبی اثر را تشکیل مایدهناد و

زمینة ادبی شدن آن را فراه میکنند در ای دستگاه متجلی

میشود.

نقش تشبیه در دستگاه بالغی
اگر دستگاه بالغی را شامل همة تصاویر و تزیینات بادی،ی و بیاانی بادانی (پورناماداریان،
 )32 :1380تشبیز مه تری عنصر سازندة ای دستگاه است کز صورتهای دیگار یاال مانناد
است،اره ،تشخیو و حتی رمز و کنایز از آن ناشی میشود .تشبیز نشاندهنادة وسا،ت و زاویاز
دید شاعر است؛ نشان میدهد کز شاعر چگونز توانستز میان اشیاء و عناصر بز ظاهر بایارتباا
و متنوع پیوند ایجاد کند؛ ارتباطی کز با های دیاد و تاوانی هاز دیاد و تاوان شااعر دریافات
نمیشود .بز دیگر سخ هستة مرکزی یالهای شاعرانز تشبیز است .گویا بز همی دتیال ابا
رشیق ریروانی اساس و بنای ش،ر را تشبیهی وش یا است،ارهای دتکش میداند« :شا،ر چیازی
است کز مشتمل بر تشبیهی وش و است،ارهای دتکاش باشاد و در ماساوای آنهاا گویناده را
فضل وزنی واهد بود و بس» (شفی،یکدکنی )7 :1372 ،از آنها کز پایة است،اره نیز بر تشابیز
استوار است میتوان گفت ابا رشایق اسااس شا،ر را تشابیز مایداناد .از دیگار ساو تشابیز
نشاندهندة تقلید یا الریت نویسنده یا شاعر است و نشان میدهد تا چز میازان صااحب اثار،
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آفریننده یا مقلد بوده است .چنی آفرینشی شاعران و نویسندگان صااحب سابک را از مقلادان
متمایز میکند :زیرا «شاعران مقلد از تشبیهات و است،ارات ایشان استفاده میکنند و در وارا از
چش ایشان میبینند و از زبان ایشان میگویند» (شمیسا)378 :1376 ،
شعر انقالب
پس از پیروزی انقال

اسالمی (بهم ماه  )1357ش،ر م،اصر ایران ،حال و هوای دیگاری

یافت؛ ش،ر ای دوره کز هنوز ه نمیتوان بز درستی درباره ویژگیها و موفقیّتهای آن سخ
گفت ،بسیار پر حج  ،و تحوّل و نوآوری در
در ش،ر انقال

آن فراوان است.

انواع راتبهای ش،ری مانند غزل ،مثنوی ،رباعی ،دوبیتی ،چهارپاره ،رع،از،

رصیده ،تک بیتی و راتبهای نو بز چش می اورد .در هماز راتابهاا د ال و تصارفهاایی
صورت گرفتز کز آن را از شکلهای سنّتی و گذشتز متمایز مینماید .از میان راتابهاای سانّتی
غزل بیشتری کاربرد را ش،ر انقال

داشتز و حج غزلهاای ساروده شاده هادا از موفّاق یاا

ناموفّق بودن آنها ا نسبت بز راتبهای دیگر بیشتر است .نوآوری شااعران ایا دوره در غازل
سرایی ،غزل ای دوره را با ویژگیهایی همراه کرده است کز رع،ا باید از آن با عنوان «غزل نو»
یاد کرد.

رابلیّت غزل برای بیان مفاهی عرفانی و م،نوی کز از دیرباز مورد توهّز شاعران بوده اسات
در ای دوره با روحیّز حماسی شاعران انقال

و شاعران دوره هنگ تحمیلی بز ه آمیخات و

«غزل عرفانی و حماسی» را مشحون از نوآوریهای تفظی و ترکیبهای اصّ
از پیشگامان برهستز غزل نو ربل از پیروزی انقال

کرد.

سیمی بهبهانی است کز کار ود را باا

دو مجموعز عی ز سرعت و از آتش و دشت اربن ادامز داد .محمدعلی بهمنای ها در ساال
 ،1369نمونزهایی موفّق از غزل نو را با انتشار مجموعز گاهی دت برای اودم تناگ مایشاود
عرضز کرد .سایز ،مشفق کاشانی ،عزتاهلل فوالدوند نیز با سرودنِ غزلهاای ناو در زماره غازل
پردازان ساتمند ای دوره شمرده میشوند .از ریصر امی پور ،حس حسینی ،حسای اسارافیلی،
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سلمان هراتی ،سهیل محمودی ،زهره نارنجی ،ایرج رنبری ،فاطمز راک،ی ،علیرضا رزوه ،سااعد
بارری ،عبداتجبار کاکایی ه میتوان بز عنوان شاعران غزلپرداز نسل انقال

یاد کرد.

رهبر انقالب
آیتاهلل امنزای کز با عنوان امام امنزای در هام،ة ایران شنا تز شدهتار هساتند ،پاس از
امام مینی بز مقام رهبری نظام همهوری اسالمی انتخا

شدند .ای نظام کاز بار پایاة مباانی

فکری ا سیاسی اسالم شکل گرفتز بود ،همهوری اسالمی نامیده شد.
تفکرات و آرمانهای امام امنزای در راتب ش،ر ،بیانیزها و رهنمودهای ماذهبی ا سیاسای
منتشر گردید و ه پیش از انقال

و ه پس از آن بز شدت مورد استقبال هوانان ررار گرفت.

ای رویز را میتوان در ش،ر هوانان ایرانی مالحظز کرد.
رهبر همهوری اسالمی ایران ،حضرت آیتاهلل امنزای ضم مره،یت مذهبی ا سیاسای ،در
عرصة ش،ر و اد

نیز حضور در شانی داشتز و در هلسات ش،ر و نقد بز طور مساتمر حضاور

دارند .با توهز بز هذ شدن روزافزون رشر هاوان و شااعر باز مقاام ماذهبی ا سیاسای و اب،ااد
فرهنگی رساتت اتهی ایشان ،نمود افکار و آرای ایشان را میتوان در ش،ر پارسی مالحظز کرد.
رشااااک آیااااد کااااز تااااو حیاااادر بابااااا

بوسااای آن دسااات کاااز اااود دسااات داسااات

از وی بوساااااند

کاااز ااادا بوساااد از او دسااات باااز راسااات

در امامااااااات باااااااز نمااااااااز هم،اااااااز

صاااد هااازارش باااز ااادا دسااات دعاسااات

ماااا بیااااان هناااارم ،یااااک دل و بااااس

او عیاااااان هنااااار از سااااار تاااااا پاسااااات

راساااااتان دسااااات چااا ا

(شهریار)59 :1391 ،
گاه نیز شاعران بز پاسخگویی اش،ار روی آوردهاند .پاسخ حمیدرضا فاطمی بز شا،ر یااران
راسانی رهبر:
مااا عاشاااق آن رهبااار ناااورانی ویشااا

آن دتباااااار وارسااااااتز عرفااااااانی ویشاااا ا
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عماااری اسااات غمیااان ز پریشاااانی آن یاااار

هااار چناااد کاااز محااازون ز پریشاااانی ویشااا

در دام بالیاااات شاااادهام سااااخت گرفتااااار

امااااااواج بااااااالی دل طوفااااااانی ویشاااا ا

چااون نقااش نگاااری تااو باار دیااده در افتااد

گمگشااااتز ایاااا دیااااده بااااارانی ویشاااا

زان تحظااز کااز مجنااون شاادم از زتاام ساایاهت

در کااااوه و در دشاااات و بیابااااانی ویشاااا

از شااوو وصااال تااو چااز ویرانااز شااد ای ا دل

چناادی اساات کااز شاااد ازدل ویراناای ویشاا

یااک تحظااز پشاایمان نشاادم از غ ا آن دوساات

عماااری اسااات کاااز مشاااغول نگهباااانی ویشاا

دل کنااااادهام از عاااااات دنیاااااایی وتااااایک

دلبساااااتز آن یاااااار راساااااانی ویشااااا

توفیااااق زیااااارت بااااز هماااااتش ندهناااادم

ایاا غاا بااز کااز گااوی غاا پنهااانی ویشاا

زان روز کااااز در بنااااد نگاااااه تااااو اساااایرم

افسااااارده دیااااادارم و زنااااادانی ویشااااا

سااارباز و نگهباااان و هااا حاااامی هاااان از

همهاااااوری اساااااالمی ایرانااااای ویشااااا

ماا گرچااز در ایاا دایااره شاااعر ناای امااا

تضااامی گااار شااا،ریش باااز ناااادانی ویشااا

(حمیدرضا فاطمی)21 :1386 ،
سبک تشبیهی در اشعار پیروان فکر و شعر رهبر معظم انقالب
بخش عمدهای از اش،ار م،اصر کز بز تب،یت از مقام م،ظ رهبری سروده شده ،ش،ر مذهبی
است .با توهز بز ارزشمندی مباحث اسالمی در مجموعز سخنرانیها و تأتیفات م،ظ تز ،انتظار
میرفت کز یکی از برهستزتری زمینزهای ش،ر انقال

بز مذهب و اسالم ت،لق بگیرد.

در میان اش،ار حضرت آیتاهلل امنزای ،اش،ار ماذهبی هایگااه ویاژهای دارد .ایا اشا،ار
عمدتاً در رابعز با امامزمان سروده شدهاند:
اادا کنااد کااز کساای حاااتتش چااو مااا نشااود

ز دام ااااال ساااایاهش کساااای رهااااا نشااااود

اادا کنااد کااز نیفتااد کساای ز چشاا نگااار

بااز ناازد یااار چااو مااا پساات و باایبهااا نشااود

ناتاااة ماااا را نمااایدهاااد «دتبااار»

ااادا کناااد کاااز کسااای تحااابساتااادعا نشاااود

هاااوا
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شاانیدهام کااز از ای ا حاارف ،یااار سااتز شااده

ااادا کناااد کاااز باااز ا اااراج ماااا رضاااا نشاااود

عشااق و ماا را طبیااب الزم نیساات

اااادا کنااااد کااااز مریضاااای ماا ا دوا نشااااود

ز روزگاااار غاااریب گشاااتز اسااات م،لاااوم

شااافای ماااا باااز ریامااات بااز هاااز رضاااا نشاااود

مااری

...

( امنزای)58 :1386 ،
سرودهای از رهبر عزیزمان در باره امام زمان روحی فداه:
دتااا رااارار نمااایگیااارد از فغاااان بااایتاااو

ساااااندوار ز کاااام دادهام عنااااان باااایتااااو

ز تلااااخکااااامی دوران نشااااد دتاااا فااااارغ

ز هاااام عشاااق تبااایتااار نکااارد هاااان بااایتاااو

چاااو آسااامان ماااز آتاااودهام ز تناااگدتااای

بر اسااات ساااینزام ز انااادوه گاااران بااایتاااو

نساااای صاااابح نماااایآورد ترانااااز شااااوو

سااااار بهاااااار ندارناااااد بلااااابالن بااااایتاااااو

تااب از حکایاات شاابهااای تااار ماایبناادم

اگاار امااان دهاادم چشاا

ااونفشااان باایتااو

چااو شاام کشااتز ناادارم شااراره بااز زبااان

نمااایزناااد ساااخن آتشااای باااز هاااان بااایتاااو

ز باایدتاای و موشاای چااون نقااش تصااویرم

نمااایگشاااایدم از بااای اااودی زباااان بااایتاااو

عقیاااق سااارد باااز زیااار زباااان تشااانز نهااا

چاااو یاااادم آیاااد از آن شاااکری دهاااان بااایتاااو

گاازارش غاا دل را مگاار کاان چااو «اماای »

هااادا ز لاااق باااز محااارا

همکاااران بااایتاااو

( امنزای)86 :1386 ،
در ش،ر «یاران راسانی» نیز ،اشارهای بز امامزمان و یاران ایشان شده است کز با توهاز باز
ظهورشان از سمت راسان بز «یاران راسانی» موسوم هستند:
سااار وش ز سااابوی غااا پنهاااانی ویشااا

چاااون زتااام تاااو سااارگرم پریشاااانی ویشا ا

در بااازم وصاااال تاااو نگاااوی ز کا ا و بااایش

چاااون آیناااز اااو کااارده باااز حیرانااای ویشا ا

تاااب بااااز نکاااردم باااز روشااای و فغاااانی

مااااا محااااارم راز دل طوفاااااانی ویشااااا

یااک چنااد پشاایمان شاادم از رناادی و مسااتی

عماااری اسااات پشااایمان ز پشااایمانی ویشااا

از شاااوو شاااکر ند تااابش هاااان نسااااردم

شاااارمنده هانااااان ز گاااارانهااااانی ویشاااا
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بشکسااتزتاار از ااویش ندیاادم بااز همااز عماار

افسااااردهدل از ویشاااا و زناااادانی ویشاااا

هااار چناااد «امااای » ،بساااتة دنیاااا نااای اماااا

دتبسااااااتة یاااااااران راسااااااانی ویشاااااا

( امنزای)97 :1386 ،
ای رویز بز شدت بر شاعران م،اصر تأثیر نهاده و اش،ار بسیاری در مدح و عار

ارادت

بز امام زمان در ش،ر م،اصر دیده میشود:
از ناااو شاااکفت نااارگس چشااا انتظااااریام

گااال کااارد اااار اااار شاااب بااایراااراریام

تاااا شاااد هااازار پااااره دل از یاااک نگااااه تاااو

دیااااادم هااااازار چشاااا در آیینااااازکااااااریام

گاار م ا بااز شااوو دیاادنت از ااویش ماایروم

از ااویش ماایروم کااز تااو بااا ااود بیاااریام

بااود و نبااود ماا همااز از دساات رفتااز اساات

بااااری مگااار تاااو دسااات بااار آری باااز یااااریام

کااااری باااز کاااار غیااار نااادارم کاااز عاربااات

ماااره نهااااد ناااام تاااو بااار ز ااا کااااریام

تااا ساااحل نگاااه تااو چااون مااوج باایراارار

باااا رود رو باااز ساااوی تاااو دارم کاااز هااااریام

باااا ناااا ن باااز سااانگ نوشااات  :بیاااا ،بیاااا

زان پیشااااتر کااااز پاااااک شااااود یادگاااااریام

(امی پور) 47 :1381،
پنهااااانی

ز سااااامت مشااااارو هغرافیاااااای عرفاااااانی

طلااااوع ماااایکنااااد آن آفتااااا

دوباااره پلااک دتاا ماایپاارد نشااانز چیساات

شااانیدهام کاااز مااایآیاااد کسااای باااز مهماااانی

کسااای کاااز سااابزتر از هااازار باااار بهاااار

کساای شااگفت کساای آن چنااان کااز ماایداناای

(همان)71 :
ماااردم دیاااده باااز هااار ساااو نگرانناااد هناااوز

چشاا ا در راه تااااو صاااااحبنظراننااااد هنااااوز

التاازهااا ،شاا،لزکااش از سااینز داغنااد بااز دشاات

در غماااات ،هماااادم آتااااش هگراننااااد هنااااوز

از ساااراپرده غیبااات ،باااری بااااز فرسااات

کاااااز بریافتگاااااان ،بااااای برانناااااد هناااااوز

(مشفق کاشانی)139 :1388 ،
از حضرت آیتاهلل امنزای ،اش،ار بیشماری موهود است کز نمایاانگار برفاای اندیشاز
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ایشان در مسایل مذهبی ا فرهنگی است .ایشان ه چنی از مسایل روز غافل نباوده و پیراماون
مسایل روز نیز سرودههایی دارند .ش،ر شلمچز از مقام م،ظ رهبری ،بز وبی بیانگر تأتماات
روحی ایشان در با

شهدا است:

ز آه سااااینزسااااوزان ترانااااز ماااایسااااازم

چااو ناای ز مایااز هااان ایاا فسااانز ماایسااازم

بااز غاا گساااری یاااران چااو شاام ماایسااوزم

باااارای اشااااک دمااااادم بهانااااز ماااایسااااازم

پااار نسااای باااز وناااا

اشاااک مااایشاااوی

پیااااامی از دل ااااونی روانااااز ماااایسااااازم

نمااایکااان دل از ایا ا عرصاااز شاااقایقفاااام

کنااااار التاااازر ااااان آشاااایانز ماااایسااااازم

در آساااتان باااز اااون فتگاااان وادی عشاااق

بااارون ز عاااات اساااابا  ،اناااز مااایسااااازم

چاو شاام باار ساار هاار کشااتز ماایگااذارم هااان

ز یااااک شااااراره هاااازاران زبانااااز ماااایسااااازم

ز پااارههااای دل ماا شاالمچز رنگاای اساات

ساااخ چاااو بلبااال از آن عاشاااقانز مااایساااازم

سااار و دل و هاااان را باااز ااااک مااایفکااان

بااارای ربااار تاااو چنااادی نشاااانز مااایساااازم

( امنزای)51 :1386 ،
ش،ر دفاع مقدس ،با بسامد باالیی تقلید شده است:
باایگمااان ،نیاال و تبنااان تااو را ماایشناسااند

ابرهااااا ،باااااد و باااااران تااااو را ماااایشناسااااند

سجده در ساجده ،هار نیماز شاب در ساجودی

سااااروهای رامااااان تااااو را ماااایشناسااااند

تغااااازل ،تاااااو شااااا،ر ساااااایدی

بیااااتهااااای زمسااااتان تااااو را ماااایشناسااااند

یاااک ساااحر آسااامانی برایااات دعاااا کااارد

دساااتهاااای همااااران تاااو را مااایشناساااند

بیاااد مجناااونو چاااو ،افتاااادهای ساااربلندی

رلااازهاااا ،کاااوه ایماااان تاااو را مااایشناساااند

دهکاااده دهکاااده عشاااق و ناااان را سااارودی

تهجاااازهااااای فااااراوان تااااو را ماااایشناسااااند

عشااق هاا نساابتاً چیااز چناادان باادی نیساات

رلاااابهااااای پریشااااان تااااو را ماااایشناسااااند

عاربااات دل باااز دریاااا زدی باااا بااار بااااش

گاااار هااااای بیابااااان تااااو را ماااایشناسااااند

آفتاااااا
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ن،ااش ااود را تااو ساانگر بااز ساانگر کشاااندی

پااااس تمااااام شااااهیدان تااااو را ماااایشناسااااند

(دوتتیان)45 :1384 ،
مااااه آماااده پاااایی و ببوسااایده تااابش

را...

پیشااااانی ِ پاااار نااااور و سَاااارِ منتخاااابش

را...

چر یاااده باااز دور کمااارش رمقماااة «مِااای»

آمیختاااااز باااااا یااااااس و ساااااایده تقااااابش را

ای ا نخاال بهشااتیساات کااز از عاارش مالئااک

ناااااازل شاااااده گویاااااا بنشاااااانند تااااابش را

ماااااارة داغاااای کااااز بریااااده ساااار او را

گلگااااون وتاااار و تااااازه نمااااوده رطاااابش را

تصااااویر کشاااایدند بااااز روی در و دیااااوار

ندیاااادن ِ زیبااااای بااااز رساااا ادبااااش

را..

تبخناااد شهیدسااات کاااز حاااوری بهشاااتی

باااا رشاااتة گااال بافتاااز حطسااا ِ طاااربش

را...

تصاااویر شاااهید اسااات کاااز بردناااد الئاااق

داروی شاااااافابخااااااش بسااااااازند تاااااابش را

تبخنااد شهیدساات کااز هاااریساات کماکااان

تاااا حفااار کناااد ریشاااة اصااال و نسااابش را

(نژادهاشمی)49 :1383 ،
سطح لغوی
از نظر تغوی ،ش،ر پیروان رهبری نز تنها با اش،ار م،اصر متفاوت است؛ بلکز با پیشینة ش،ر
مدحی پارسی نیز پیوستگی اصی ندارد .زبان ش،ر ،دنباتة طبی،ی روانی و سادگی ش،ر عرفانی
است ،با ای تفاوت کز اصعالحات اص عرفانی در ای دوره مالحظز نمایشاود .گرچاز در
ش،ر مقام م،ظ رهبری شاهد کاربرد اندک ت،ابیر عرفانی هستی ؛ با ای حاال در شا،ر پیاروان
ایشان ،گرایش بز سمت مفاهی مذهبی بیشتر است:
تااو کااز ااود ااال تباای از چااز گرفتااار شاادی

تاااو طبیاااب هماازای از چاااز تاااو بیماااار شااادی

تو کاز فاارغ شاده باودی ز هماز کاان و مکاان

دار منصااااور بریاااادی همااااز تاا ا دار شاااادی

عشق م،شاوو و غا دوسات بازد بار تاو شارر

ای کاااز در راااول و عمااال شاااهره باااازار شااادی

مساااجد و مدرساااز را روح و روان بخشااایدی

وه کاااز بااار مساااجدیان نقعاااز پرگاااار شااادی
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رراااز پیااار رابااااتی ماااا سااایره توسااات

امااات از گفتاااز در باااار تاااو هشااایار شااادی

واعااار شاااهر هماااز عمااار بااازد الف مااا

ای دم عیسااای مسااایح از تاااو پدیااادار شااادی

یاااادی از ماااا بنماااا ای شاااده آساااوده ز غا ا

ببریاادی ز همااز لااق و بااز حااق یااار شاادی

( امنزای)22 :1386 ،
دتیااال لاااق دو عاااات فقاااخ تاااویی زهااارا

در آیااااز آیااااة مااااری فقااااخ تااااویی زهاااارا

گفاات:

زهااارا!

فقااخ نااز لقاات عااات  ،ااود پیمباار

هاادا ز روضاااز و پاارچ نمااایشااوم هرگاااز

دتیااال لقااات مااا ها ا فقاااخ تاااویی

چااارا کاااز صااااحب پااارچ فقاااخ تاااویی زهااارا

(داودینسب)91 :1389 ،
واژهگزینی

وابهگزینی ،اگرچز فرآیندی ودکار و غیررابل پیشبینی در زبان است؛ با ای حاال ارتباا
مستقی و مستحکمی با اندیشزهای غاتاب هام،از دارد .اندیشازهاایی کاز در ساعح تماایالت
اهتماعی ،باورهای مذهبی و دیگر بخشهای اندیشز کز رابلیت انتقال بز بع اندیشة عمومی را
دارد ،نمود یافتز است.
بز طور کلی ،با توهز بز وابههای بز کار گرفتز شده در سعح یک اثر ادبی میتوان باز ایا
برداشت رسید کز نگرش کلی هام،ز از منظر مذهبی ،فرهنگی ،اهتمااعی و حتای سیاسای باز
کدام سو متمایل بوده است .حتی میتوان حسی یا انتزاعی بودن سابک را باا توهاز باز بساامد
کاربرد وابگان مرتبخ با هر نگرش مشخو کرد.
وفور وابگان حسی ،بز وهودآورندة سبک حسای اسات ،هماانگوناز کاز کااربرد وابگاان
انتزاعی فراوان در یک سبک ،نمایانگر گرایش ادبا بز سبکهای انتزاعی اسات« :وابههاایی کاز
بر عقاید ،کیفیات ،م،انی و مفاهی ذهنی دالتت دارند ،انتزاعیاند و وابههایی کز بر اشیاء وار،ی
و محسوس دالتت دارند عینی و حسیاند .غلبة وابههای عینی (در برابر ذهنای) سابک مات را
حسی میکند و کثرت وابههای ذهنی موهب انتزاعیشادن سابک مایشاود( .فتاوحی:1379 ،
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 )251ای رویز را میتوان در رابعز با سبکهای مشهور ادبی مالحظز کرد .بز عناوان مثاال ،در
سبک عراری کز انتزاعیتری سبک ادبی باز شامار مایرود ،بساامد بااالیی از کااربرد وابگاان
انتزاعی مالحظز میشود .ای در حاتی است کاز کااربرد ایا وابگاان در سابک راساانی در
پایی تری حد ررار دارد .ش،ر درباری عهد صفوی کز در بر ی زمینازهاا موفاق باز استیصاال
ریشزهای نگرش عرفانی حاک بر اد
در نهایت مبی

پارسی شده است ،سبکی حسی را پایزریزی کارده کاز

روج همزهانبة ش،ر عهد صافوی از شا،ر درونگارای سابک عرارای اسات.

عالوه بر ای  ،شاهد کاربرد ایدئوتوبیک پارهای از وابگان و اصعالحات در ساعح متاون ادبای
هستی  .ای رویز ههت انتقال بر ی مفاهی و استفادة ابزاری از شا،ر و هنار در ههات تبیای
عقاید و باورها صورت گرفتز است.
تأثیر ایدئولوژیک واژه

وابهها از آنها کز بیانگر مفهومی رراردادی و محسوس میباشند ،توانمندی هدایت افکاار
و عقاید را دارند .شاعر و ادیب میتواند بز گونزای هدفمند از وابگاان ههات انتقاال و تفهای
عقاید ود استفاده کند .در ای میان ،بر ی از وابگان در سعحی وسی و با م،نایی ااص باز
کار میرود کز میتواند در نهایت بز عنوان رمز و نشانز اص سبکی یک دوره شناسایی شاود:
«تأثیر ایدئوتوبیک در الیة وابگانی از طریق بررسی پیوند مت با بافت بیرونی آن شنا تز مای-
شود .رمزگان ،شا وهای زبانی و نشانداری وابهها از عناصری هستند کز مت را با بافاتهاا
و زیرمت های اهتماعی و فرهنگی پیوند میزنند .رابعة م،نادار وابگان با ایادئوتوبی و رادرت
را میتوان با بررسی بساامد رمزگاانهاای اهتمااعی ،فرهنگای ،سیاسای و دیگار ساا تارهای
اهتماعی نشان داد( ».فتوحی)260 :1391 ،
وابگان نشاندار ،عالوه بر اشاره بز مصداو اص ،دربردارندة نگرش و طرز تلقی نویسنده
و گوینده ه هستند «وابههاای نشااندار ،حامال دیادگاه و نگارش ارزشگاذار و تلقایهاای
ایدئوتوبیک هستند و بز ای ههت دارای شا و اهتماعی هستند .شا وهاای اهتمااعی در
زبان عبارتند از آن دستز از عناصر زبانی کز مستقیماً یک پاره گفتار را بز محتوای آگااهی یاک
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گروه اهتماعی پیوند میدهند( ».فتوحی)355 :1391 ،
یکی از مه تری ویژگیهای کاربرد م،نادار وابگان در ش،ر ایا دوره ،توهاز باز اتفاا و
اصعالحاتی است کز در نهایت نشانگر ت،لقات مذهبی با گرایش تند شی،ی شاعر است .شااعر
درصدد است تا با استفادة ابزاری از بر ی اصعالحات و مفاهی  ،شا وهاای ویاژهای را باز
ش،ر و زبان تحمیل کند .از مه تری مفاهی و اصعالحات باز کاار رفتاز در شا،ر و اد

ایا

دوره ،مفهوم والیت است:
ای رلاااا ا از راااااادرتی غاتااااااب بگااااااو

از علاااااای باااااا اباااااای طاتااااااب بگااااااو

از علاااای ماااارد سیاساااات ماااارد دیاااا

از علاااااای تنهاااااااتااااااری ماااااارد زماااااای

بی،اااات مااااا دوسااااتان عاااای والساااات

زادة زهاااااااارا علاااااااای روح داساااااااات

عااااادهای از همرهاااااان هاهااااال شااااادند

در حمایاااااات از علاااااای کاهاااااال شاااااادند

اااااک شاااااهر کوفااااز بااااار سااااارهایتان

پاااااس چاااااز شاااااد ایماااااان و باورهایتاااااان

پشاااات باااار مااااوال و زهاااارا کااااردهایااااد

هااااای شااااارمی از شاااااهیدان کاااااردهایاااااد

حرفاااای از اعماااااو ایمااااان ماااایزناااا

بااااا تااااب و حلااااق شااااهیدان ماااایزناااا

سااااامریهااااا بااااا رلاااا باااات سااااا تند

فتناااااااز در داماااااااان دیااااااا اندا تناااااااد

مکاااار دا اااال کفاااار ااااارج را بباااای

روناااااااق کاااااااار اااااااوارج را ببااااااای

دیاااا فروشااااان رل،ااااز در باااااور زدنااااد

یااااک بااااز یااااک پشاااات رلاااا اردو زدنااااد

بااااا اساااااس دیاااا تسااااامح ماااایکننااااد

پاااااای ارزشهاااااا تسااااااهل مااااایکنناااااد

هدیااااز باااار رراصاااازهااااا واهااااب نبااااود

نباااااود

تااااا کااااز گااااردد فتنااااز و آشااااو

کاااا

نائااااب مهاااادی وتاااای داریاااا و بااااس

رااااادر عاااااات کمتااااار از معااااار

هبهاااازایهااااا باااااز بااااا هاااا هاااا رساااا
شااااای،یان ساااااید علااااای داریااااا و باااااس

(شفی،ی)83 :1385 ،
هاااا منتظاااار و طاتااااب مهاااادی هسااااتی

هاا ا یاااااور و هاا ا نائااااب مهاااادی هسااااتی
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عمااااری اگاااار از تااااو دم زدیاا ا آراهااااان

چااااون راه رساااایدن بااااز مهاااادی هسااااتی

عارباات بااا تعاام حااق دوران مهاادی ماایرسااد

بلباال ااوشنغمااز از بسااتان مهاادی ماایرسااد

ماایدهااد ایاا دل گااواهی پیاار مااا ساایدعلی

پاارچ از دساات تااو باار دسااتان مهاادی ماایرسااد

(شفی،ی)93 :1387 ،
ای فرآیند متأثر از ارتبا دو سویة زبان و ایادئوتوبی اسات کاز در پای آن شااهد باروز
نمودها و نشانزهای اندیشز در زبان هستی « :زبان در سعوح متفاوت ،حامل ایدئوتوبی است و
بز ایدئوتوبی شکل میدهد و از آن سو از آن شکل میپذیرد .ایدئوتوبی نز تنها چز گفت ما را
تحت کنترل ود دارد بلکز چگونز گفت را نیز سازماندهی مایکناد .در نوشاتار و گفتاار هار
گویندهای نگرش شخصی و ذهنیت هستیشنا تی ،ارزشهاا ،تلقایهاا ،باورهاا ،احساساات و
پیشداوریهای زمانة وی ،بز طور ودآگاه یا نا ودآگاه نمودار میشود .از ای رو شاکلهاای
کنش و واکنش کالمی با ویژگیهای یک وض،یت اهتماعی و فکری مشخو ،پیوند تنگااتنگی
دارد( ».فتوحی )345 :1391 ،ای تأثیر ملموس و گسترده ،در تمام حیعزها رابل رؤیات اسات:
«بازتا

ایدئوتوبی در عناصر زبان در همة سعوح آن از نظام آوایی تا وابگاان و ساا تهاای

نحوی و عناصر بالغی رابل بررسی است( ».همان)354 :
سطح نحوی

شمیسا موارد مت،ددی را برای بررسی اثر از نظر نحوی ارایاز مایدهاد از هملاز «بررسای
هملز از نظر محور ه نشینی ،کاربردهای که دستوری و( »...شمیسا )155 :1380 ،رع،اً شا،ر
ای دوره ،بز ههت عاریبودن از ای مشخصزهای سبکی با اش،ار مذهبی ربال از اود کاز در
زمینة مدح و مرثیز سروده شده ،در تضاد است .تقریباً هی کدام از مشخصزهای دستوری که ؛
نظیر استفاده از یاء تمنی و گزارش وا  ،ف،ل ماضای باا « » آغاازی ،اساتفاده از دو حارف
اضافز برای متم و دیگر مواردی کز بیان کرده است (همان )155 :در ش،ر ایا دوره مشااهده
نمی شود و هماان گوناز کاز در مبحاث ربال نیاز متاذکر شادی  ،عااری باودن زباان شا،ر از
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مشخصزهای تغوی و نحوی که  ،بیانگر نزدیکی زبان بز آن چیزی است کز نثر و ش،ر م،اصر
نامیده میشود.
فکری

ش،ر مدحی سبک راسانی ،عمدتاً برونگرا است و ای

صوصیتی است کز تقریبااً تماام

اش،ار ای دوره را تحت اتش،اع ررار میدهاد؛ حتای در منظومازهاای ساروده شاده در سابک
راسانی و آذربایجانی نیز میتوان برونگرایی ویژهای را مالحظز کرد .در سبک عراری ،اشا،ار
مدحی بز سبب درونگرایی افراطی سبک عراری کز ضمناً از مشخصزهای سبکی ای دوره نیاز
بز شمار میرود ،درونگرایی را بز میزان چش گیری تجربز مایکناد؛ اماا در اشا،ار ایا دوره،
مجدداً شاهد برون گرایی آثار ادبی هستی  .اش،ار ای دوره آفااری و انفسای نیسات .شااعر در
بسیاری از موارد ،تنها یک راوی است کز بخشی از زندگی یا تفکر ممدوح را یادآوری میکناد
و یا بر ی ویژگیهای برهستة ا الری ممدوح را برای مخاطب آشکار میکند.
ای

صیصز ،ود یکی دیگر از ویژگیهای شا،ر مادحی؛ ی،نای اساتحکام م،ناایی را در

حوزة فکری بز وهود میآورد.
ادبی

از نظر ادبی ،ش،ر پیروان رهبری نسبت بز شا،ر ها دوره و پایش از آن ،شاباهت زیاادی
ندارد .ش،ر عاری از هنرنماییهای گستردة ادبی ا بیانی است .شاعر با زبانی همزفه و روزمره
بز بیان اعتقادات ود روی آورده است.
مسأتة عدم توهز ش،رای سبک تشبیهی م،اصر (پیروان ش،ر رهبر م،ظ انقال ) بز اصاول
زیباشناسی ش،ر ،مسأتة چندان دور از انتظااری نباوده اسات؛ چارا کاز هماواره در پای انتقاال
ایدئوتوبی بز ش،ر و اد  ،شاهد انحعا توهز بز مسایل زیباشناسی هستی  .ای وار،یتی است
کز شا،ر ایادئوتوبیک را از شا،ر و اد
اوتویت های زیباشناسیک محا

در م،ناای حقیقای متماایز مایکناد« :اثار ادبای ،بار

اصارار دارد اماا نوشاتار ایادئوتوبیک باز مباانی اعتقاادی و
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ارزشهای گروه اوتویت میدهد و امور هماتی را برای بیان عقاید گروه اهتمااعی باز ادمت
میگیرد .نتیجة چنی رویکردی آن است کز مت با افول ارزشهای ایدئوتوبیک ،تاأثیر اود را
از دست میدهد و پدیدهای زمانمند و تاریخی میشاود( ».فتاوحی )373 : 1391 ،در حقیقات
ش،ر و اد

ایدئوتوبیک در پی ایجاد اثر هنری ا ادبی و لق تصاویر نا

نیست؛ بلکز در گام

نخست واهان انتقال آرا و نظریات هنبش فکری ویش است .از ای رو است کاز از توهاز
بز آرایزها و مقوتزهای هنری کز در نهایت ش،ر را چند وههی و نمادی میساازد ،باز گونازای
کز بی آن برود کز م،نایی دیگر از ش،ر مستفاد شود ،پرهیز میکند« :ایدئوتوبی مسلخ از آن ها
کز موض مشخو ،اهداف و ارزشهای روش و «عقاید مسل » دارد ،زبانی روش  ،تک م،ناا،
راط و صریح میطلبد .بز حدی کز گاه وضوح و رع،یت در آن بز رشریت ه میانجاماد .بناا
بر ای آن دستز از صناعات بالغی کز سبب ابهام و چندوههی شدن مت میشوند برای مقاصد
ایدئوتوبیک کارآماد نیساتند .عمومااً ایادئوتوبیهاای حااک از زباان مجاازی کاز دالتات را
چندوههی میکند کمتر بهره میبرند .مجازهای تشویشآفری و حیرانکننده و چندم،ناا مانناد
نماد ،پارادوکس ،تمثیل رمزی و آیرونی گاه بز نوعی هرج و مرج م،نایی میانجامد کاز ممکا
است اساس توافقهای گروه اهتماعی را سست کند .عناصری مانند است،اره ،نماد ،تمثیالهاای
رمزی و پارادوکس و تهک و طنز ،مت را متشابز میکنند .مات متشاابز از آنهاا کاز م،ناایش
متکثر است مورد توافق هم نیست؛ حال آن کز گروه ایدئوتوبیک مت را بز منزتاة اعالنیاز یاا
مرامنامز میبیند کز باید بر ه سویی و وفاو هم،ی گروه تأکید کند ،راط  ،واضح و تاک م،ناا
باشد و یک تبیی راط،انز از ههان و همة امور آن ارایاز کناد( ».فتاوحی )362 :1391 ،ایا در
حاتی است کز یکی از مسایل اساسی پیرامون محیخ اهتماعی و هغرافیایی شااعر ،تب،یات وی
از شرایعی است کز در برهة اص تاریخی ا اهتماعی از سوی هام،ة ادبی یا هام،اة سیاسای
بز وی تحمیل میشود .از ای رو است کز شاعر گاه بز سرایش اشا،اری روی مایآورد کاز باا
توهز بز تمایالت فکری ا هنری ،دارای مشخصزهای منحصر بز فرد و معابق با هریان ااص
مورد نظر است .در ش،ر عهد صفویز کز تمایالت ادبی حکومت ه سو با گرایشهاای ماذهبی
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است و شاهد استیالی ش،ر ایدئوتوبیک هستی  ،میتوانی بز طور ه زمان شاهد افول هنبزهای
هنری و زیباشناسی ش،ر نیز باشی  .شاید عمادهتاری دتیال چنای رویادادی ،تبلیغایباودن و
سفارشیبودن ای گونة ادبی است« :ش،ری کز برای تبلیغ و مدح سروده شود ،مسالماً وار،یتای
ندارد و هرگز متضم تمایالت و عواطم و افکار وسی بشری نیست .زیرا برای طبقة اصای
گفتز میشود( ».شجی،ی ،بیتا )14 :ش،را سا تز محیخ اهتماع و نتایج و اسبا

آن مایباشاند.

زیرا محیخ ادبی نمیتواند از محیخ اهتماعی برکنار باشد .احساسات و عواطم شاعر کز شا،ر
ترهمان آن است موتود محایخ اهتمااعی و اانوادگی و حتای هغرافیاایی شااعر مایباشاد».
(شجی،ی ،بیتا )12-3 :اتبتز باید در نظر داشت کز هی مت ادبی را نمیتوان یافت کز بز طاور
کامل عاری از پیرایة تصاویر هنری و ادبی باشد؛ بلکز از ساویی فردیات االو ادیاب ،موتاد
زیبایی ادبی است« :هر چند ایدئوتوبی ،تکنیکها و سبکهای ادبی را برای بیان مقاصاد اود
فراوان بز کار میگیرد؛ اما فردیات االو هنرمناد ،پاای از مرزهاای بساتة ایادئوتوبی بیارون
میگذارد و منجر بز لق مت هایی میشود کز مت

الرة ادبی را از مات عریاان ایادئوتوبیک

متفاوت میکند( .فتوحی )372 :1391 ،و از سویی دیگر هر نگرش ایدئوتوبیک هنری ا ادبای،
گونزای از ابزارهای هنری در ههت م،رفی ود بز دمت میگیرد« :هر اتگاوی ایادئوتوبیک،
آرایزهای بیانی و گونزهای ادبی اصی را بز دمت گیرد کز متناسب باا محتاوا و اهاداف آن
است( .فتوحی)361 :1391 ،
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نتیجه
سبک تشبیهی از نظر بالغی ،مه تری وهز مشخصة ش،ر پیروان مقام م،ظ رهبری اسات.
ای مسأتز متأثر از م،ناگرا بودن و ایادئوتوبیک باودن شااعران ساخنور در ایا زمیناز اسات.
شاعران ضم تأکید بر مبانی دی اسالم ،چش اندازهای فرهنگی و سیاسی انقاال

اساالمی و

ترویج تشی  ،واستزها و در واستهای ود را در راتب غزل ،رصیده و ش،ر ناو و باا زباانی
ساده و فراگیر سرودهاند.
تمرکز بر اهداف ،گرایش بز زبان ساده و عاری از صناعات ادبی ،مشخصزای اسات کاز در
تمام اش،ار ایدئوتوبیک مالحظز میشود .بدی ترتیب شاعر مخاطب عام را بز وانش ش،ر فرا
می واند بر الف اش،ار دشوار کز مخاطب اص دارد.
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