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Abstract

1. Introduction
Ritual poetry has experienced new semantic, visual, and structural domains in recent decades. This type
of poetry is researchable as an ideological text. The meaningful connection of poetic elements with each
other can be found by analyzing the linguistic and rhetorical components of poetry. Some texts have an
ideological context and have the social, religious, or cultural ideals of a particular group. One way to
understand these collective beliefs and ideals is to analyze the linguistic and rhetorical elements of poetry
based on the beliefs and attitudes of writers and poets. Although ritual poetry has been presented in Persian
poetry from the very beginning, for about ten centuries or more, it has not had the courage to change and
evolve.
After the Islamic Revolution, under the influence of Shiite discourse, it gradually became a dominant
ideology in contemporary poetry, especially in the last two or three decades due to the provision of political
and social contexts on the one hand, and the continuous activities of poetry associations on the other hand.
Ritual poetry has been polished over the centuries through ups and downs and has reached perfection in the
field of contemporary literature by creating new horizons. Both in terms of form and content, it has become a
place for beautiful and meaningful poems. As we read in the book Rasade Sobh (Kazami, 2009) “the
tendency of young Iranian poets to ritual poetry is a good and blessed tendency and even unpredictable
extent” (p. 54).

2. Methodology
This study aimed at introducing modern examples of religious and ritual poetry to explain the relationship
between the form and content of poetry through the study of rhetorical and linguistic elements. Therefore,
two questions have been posed: 1) Is there a significant relationship between the form and content in the
Copyright©2021, University of Isfahan. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License
(http://creativecommons.org/licenses/BY-NC-ND/4.0), which permits others to download this work and share it with others as long as they credit it,
but they can’t change it in any way or use it commercially.

Doi: 10.22108/liar.2020.123488.1873

The Manifestation of Ideology in the Rhetorical and Linguistic Layers of Contemporary…

Jafar Abbasi et al.

155

ritual poetry of the last three decades?; 2) Through which linguistic and grammatical features and rhetorical
elements have the poets expressed their desired ideology? We tried to divide the dominant ideology of the
text of the poem into two categories of language and rhetoric and to analyze the sub-branches of each by
mentioning some examples.

3. Discussion and Conclusion
The study showed that ritual poetry is one of the texts in which linguistic and rhetorical elements are tied
to thought. The language and rhetoric in various forms have crystallized the ideologies desired by poets. The
most manifestation of ideology in the linguistic layer is manifested in signified (marked) words. The high
frequency of symbolic and ideological words explicitly indicates the poetic dependence of poets on certain
religious beliefs. Linguistic compositions also reveal a certain intellectual world. The type of repetitions and
emphasis in ritual poetry is a diagram of mental commitment to the Shiite belief system. The aspects of
grammatical verbs and omissions in most cases adhere to the ideology of the poets.
In evaluating the rhetorical level, it was found that metaphors, allusions, and symbols were the most
important means of conveying ideology. Metaphors such as the sun, the lamp, and the star all arose from a
doctrinal belief and represented the dimension of guidance and enlightenment of the existence of the
Infallible Imams (AS). The Qur'an and the Ka’ba also introduced the level of knowledge of the Imams (AS)
and their metaphorical position showed that they are specific to ritual poetry and such a metaphor cannot be
formed in another ideology. Implicit references have also shown the concepts and intellectual foundations of
poets by invoking historical propositions from hypertext to text.

Keywords: Ritual poetry, Style, Poetic elements, Ideological Foundations.
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چکیده
شعر آیینی در دهههای اخیر قلمروهای معنایی ،تصویری و ساختاری جدیدی را تجربه کرده است .این گونة شعری بهمنزلةة یة
متن ایدئولوژی  ،ظرفیت تحقیق و بررسی از این حیث را داراست .پیوند معنادار عناصر شعری با یکدیگر را میتةوان بةا واکةاوی در
اجزای زبانی و بالغی شعر یافت .برخی از متون بافتی ایدئولوژی

دارند و آرمانهای اجتماعی مذهبی یةا فرهنگةی گةروه خاصةی را

در خود نهفته دارند .یکی از راههای پیبردن به این باورهةای و آرمةان هةای جمعةی ،تحلیةن عناصةر زبةانی و بالغةی شةعر برمبنةای
اعتقادات و نگرشهای نویسندگان و شاعران است .این تحقیق که بهروش توصیفی -تحلیلی و با تکیهبر منةاب کتاباانةه انجةاد شةده
است ،به این مسئله میاندیشد که ایدئولوژی خاص شعر آیینی را چگونه می توان بةا کالبدشةکافی زبةانی و بالغةی ردیةابی کةرد بةه
تعبیری دیگر کداد گزارههای بالغی و زبانی بیشتر توانستهاند محمن القای اندیشه و نمایش ایدئولوژی خاصی باشند بررسیها نشةان
میدهد از نظرگاه زبانی به ترتیب واژگان نشاندار ،تأکیدها و تکرارها ،وجهیت افعال و بیشترین رابطه را با کلیت مةتن ایجةاد کةرده و
باعث آفرینش و هدایت حوزة اندیشگانی شعر شدهاند .ازحیث بالغت نیز استعاره و تلمیح بهشکن معناداری توانستهاند چنةدین برابةر
دیگر سازههای بالغی ،مواض ایدئولوژیکی شاعران را نشان دهند.
کلید واژهها :شعر آیینی ،سب  ،عناصر شعری ،مبانی ایدئولوژی
 .1مقدمه
شعر آیینی از همان ابتدا در کاروان شعر فارسی حضور داشته است ،اما شاید حدود ده قرن یةا بیشةتر جرئةت و جسةارت
تنوع و تحول را نداشته است .بعد از انقالب تحت تأثیر گفتمان تشی  ،رفتهرفته به ی

ایدئولوژی مسلط در شعر معاصر تبدین

شد و بهویژه در دو سه دهة اخیر باتوجهبه فراهمبودن زمینههای سیاسی و اجتماعی از ی سو و از سویی فعالیةتهةای مةداود
انجمنهای شعری در دهههای قبنتر در شکنهای بیرونی و درونی ،صوری و محتوایی گستردگی منحصربهفةردی پیةدا کةرده
 مسؤول مکاتبات
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است و به یکی از شاخههای قدرتمند و جانباش شعر امروز تبدین شده است .شةعر آیینةی در لةول قةرنهةا و در گةذر از
فرازونشیبها صیقن خورده و در گسترة ادبیات معاصر با ایجاد فضاهای تازه به کمال رسیده و امروزه افقهای تازه پیش روی
خود گشوده و ازمنظر شکن و محتوا با نگاه و پرداختی نو عرضهگاه سرودههای زیبا و مانةا شةده اسةت تاجةاییکةه «گةرایش
شاعران جوان ایران به شعر آیینی ،گرایشی است نیکو و بابرکت و حتی در حدّی غیرقابن پیشبینی» (کاظمی.)54 :1388 ،
در این پژوهش به این هدف میاندیشیم که ضمن معرفی نمونههای امروزی از شعر دینی و آیینی رابطة نهفته بین صةورت
و محتوای شعر را از لریق بررسی عناصر بالغی و زبانی تبیین کنیم .بنابراین به این پرسشها پاسخ داده خواهد شد که آیا بین
فرد و محتوا در شعر آیینی سه دهة اخیر رابطة معناداری وجود دارد و دیگر اینکه شةاعران ایةدئولوژی مةورد نظةر خةود را از
لریق کداد شاخصههای زبانی و دستوری و عناصر بالغی بیان کردهاند .در پی پاسخ به این سؤاالت کوشةش شةد ایةدئولوژی
مسلط بر متن شعر را در دو دستة زبانی و بالغی تقسیمبندی کرد و زیرشاخههای هری

با ذکر نمونه تحلیةن شةود .در ادامةه

این نتیجه حاصن میشود که عناصر زبانی و بالغی در شعر آیینی امروز بهشةدت بةا اندیشةههةای درون آن گةره خةوردهانةد.
شاعران ایدئولوژی مذهبی و مکتبی خود را در الیههای زبةانی و تکنیة هةای نحةوی چةون واژگةان نشةاندار ،ترکیةبهةا و
ساختهای زبانی خاص ،نوع وجه افعال ،حذفها و حةروف اضةافه پنهةان کةردهانةد .همننةین جهةانبینةی فکةری آنهةا در
شگردهای بالغی چون استعاره ،تضمین ،تلمیح ،نماد و اغراق نمود یافتهاند و این نوع تکنی های فنةی محملةی بةرای انتقةال
ایدئولوژی مدنظر شاعران هستند.
 .1.1شعر آیینی
شعرآیینی عنوانی است که در دهههای اخیر بر زبان شاعران و پژوهشگران جةاری شةد همةان شةعر فةرا بةال دینةی کةه
بسیاری از موضوعات و مفاهیم دینی ،محور سرایش این اشعار قرار میگیرد .سنگری در تعریف این گونةة شةعری مةیگویةد:
«شعر آیینی ،به سرودههایی الالق میشود که در آیینهةا و محافةن دینةی ماننةد والدتهةا ،شةهادتهةا ،وفیةات و روزهةا و
مناسبتهای برجستة مذهبی مانند غدیر ،بعثت ،عرفه و در توصیفی دقیقتر در مجالس سوگ و سور مذهبی به کةار مةی رود»
(سنگری .)16:1395 ،بااینهمه امروزه «شعر آیینی» را «شعر آیینی دینی» میدانند و ما نیز برای سهولت و همصدایی ،با تسامح
این عنوان را میپذیریم» (همان .)14 :منظور از شعر آیینی در این پژوهش نیز همین تعبیر رایج ،یعنی شةعری کةه در راسةتای
تبیین معارف اهن بیت باشد ،خواهد بود .اگرچه می دانیم شعر آیینی قلمروی وسی تر را دربر مةیگیةرد و در تعةاریف برخةی
پژوهشگران به گستردگی آن اشاره شده است .شعر آیینی در لول قرنها شاید شکن یکسان و ثابتی داشته است امةا وقتةی بةا
زمینههای سیاسی و اجتماعی خاصی همراه شده است رسیدن به کمال را بهتر تمرین کرده و تحول و تطور را سری تةر پشةت
سر گذاشته است برای مثال ظرفیتهای فوقالعادهای از شعر آیینی همزمان بةا حکومةتهةایی مثةن صةفویان کةه از شةاعران
مذهبی حمایت میکردند بروز و ظهور پیدا کردند .بعد از انقالب بهدلین فراهمبودن زمینههای سیاسی شعر آیینی ی دفعةه بةا
جهشی فوقالعاده توانست قلمروهای متنوعی را درنوردد و زبان و اندیشة خود را گسترش دهةد« .برخةی ظرفیةتهةا ،کةه در
گذشتة شعری کمتر در شعر آیینی مورد استفاده بوده انةد ،در عصةر انقةالب احیةا و بةا نگةاه و گةاه پرداختةی نةو عرضةهگةاه
سرودههایی زیبا و مانا در قلمرو شعر آیینی شدند که قالبهای خوشآهنگ رباعی و دوبیتةی از آن جملةهانةد .مجموعةههةای
رباعی و دو بیتی که یکسره به موضوعات آیینی اختصاص دارند در این دوره بهویژه در دهة هشتاد فةراوان اسةت نةوآوری در
فرد شعر از دیگر خالقیتهای شعری در حوزة شعر آیینی است» (سنگری.)178 :1394 ،
از نظرگاه معنایی شعر آیینی معاصر گونههای مفهومی زیادی را در خود جای داده است و جهتگیریهةای معنةایی آن در
سه دهة اخیر نسبت به قبن بسیار فراگیر و گستردهتر شده است .گاهی هویتی عاشقانه -آیینی پیدا مةیکنةد و گةاهی رویکةرد
اعتراضی و انتقادی به خود میگیرد .دمی فقط به مدح و توصیف میپردازد و زمةانی هةم صةدای فراگیةر آرمةانهةای بشةری
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میشود .بههرروی جغرافیای معنایی شعر آیینی امروزه قابن تأمّن است .فرد نیز در شعر آیینی معاصر متحوّل شده اسةت« .فةرد
و ساختار (قالب) موضوعات آیینی در سرودههای کهن ،اغلب در چهارچوب مثنوی ،قطعه ،ترکیببند و ترجی بند مةیباشةد و
به کمتر سرودهای برمیخوریم که در قالب غزل باشد .این در حالی است که در شةعر معاصةر عةالوهبةر بهةرهمنةدی شةاعران
ازقالبهای نو «نیمایی ،سپید و »...قالب غزل نیز مفاهیم شعر آیینی فارسی را دربر گرفته است .رباعی ،مثنوی و غةزل -مثنةوی
نیز از دیگر قالبهایی است که شاعران معاصر در سرودههای آیینی خود از آن استفاده میکنند .عمدهترین عامن دربهةرهمنةدی
از قالبهای یادشده ،و به نوعی تنوع قالب در شعرآیینی معاصر ،فراهمشدن بستری درخور درجهت بهکارگیری موضوعات و
گاه مفاهیم متنوع در گسترة شعرآیینی است» (محدثی خراسانی.)40 :1378 ،
 .1.2ایدئولوژی
ایدئولوژی مجموعهای از باورهایی است که در میان ی

گروه یا جم خاصی مشترک است یا در سةطحی بةاالتر ممکةن

است مقدس هم شمرده شود« .ایدئولوژی عبارت است از باورهای بنیادین ی

گروه و اعضای آن بنابراین با مقوالت ادراکةی

و شناختی افراد مرتبط است و چگونگی تفکر ،تکلم و استدالل فرد و گروه را هدایت میکند .اعضای ی

گةروه یةا فرقةه در

مجموعهای از عقاید کلی شری اند و این کلیات ،زیربنای نگرش آنها دربارة جهان و راهنمای تفسیرشةان از وقةای اسةت و
انگیزة آداب و رسود اجتماعی و معنای نشانههای آنها را شکن میدهد» (فتوحی.)348 :1391 ،
درحقیقت جهانبینی خاصی که در شعر مشاهده میشود ،حاصن نوعی ایدئولوژی است .از ایدئولوژی و ایدئولوژیگرایةی
در شعر هیچ گریزی نیست .معادلسازی ،تعبیرسازی و توصیفبندی نمیتواند تعریفی از ایدئولوژی ارائه کند .مجموعه بایدها
و نبایدها و هر آننه در سایة این بایدها و نبایدها تعریف شود با ایدئولوژی ارتباط دارد .ایدئولوژیگرایی امری ماةت

شةعر

و شاعر مذهبی یا غیرمذهبی نیست و ربطی به دینی و یا غیردینیبودن ندارد اما نکتة روشن این است که تفاوتی که شعرها را
در منش و روش از یکدیگر جدا میکند ،جنس ایدئولوژیهاست و آننه جنس ایدئولوژیها را تعیین می کند ،جهةان آرمةانی
شاعر است .این جهان آرمانی در قالب انگارههایی سر از دنیای واژگان ماتلف درمیآورد گاه پوشةیده و پنهةان و بةه رمةز و
اشارت و گاه آشکار و بیپرده .نسبت شعر و ایدئولوژی انکارشدنی نیست اما این نکتةه بسةیار واضةح اسةت کةه بسةیاری از
شاعران پیشرو جهان در جایجای این خاک پهناور همه در متعهدبودن مشترکاند منتها سمتوسوی تعهدها متفةاوت اسةت.
اگرچه بسیاری از منتقدان میخواهند به نفی ارتباط تعهد و ایدئولوژی شعر اصةرار بورزنةد ،در هةر صةورت اگةر مقصةود از
ایدئولوژی مجموعهای از بایدها و نبایدها باشد ،نمیتوان منکر این نکته شد که همة شاعران و هنرمنةدان چةون از دل جامعةه
برخاستهاند -و آن جامعه در چهارسوی خود آموزههای خاصی را پیش روی دارد -آنها نیةز بةه آن آمةوزههةا گةرایش خةاص
خواهند داشت .البته که این گرایشهای ایدئولوژی
سطح ی

و گزارههای اندیشگانی بهخودیخةود نمةیتواننةد باعةث ارتقةای هنةری

شعر شوند بلکه شاعر باید این بایدها و نبایدها را آنقدر صیقن دهد که شعری راستین خلق شود «چراکةه حقیقةت

این است که شعر تنها ی

باید را میپذیرد و بس و آن هم این که شعر باید شةعر باشةد» (رضةایینیةا .)32 :1398 ،بةه بیةانی

روشنتر «ایدئولوژی ترین مفاهیم اگر به شاعرانگی بیان شوند ،شعر خواهند بود و برعکس اگر غیرایدئولوژی ترین مضةامین
و مفاهیم با بیانهای ضدشعر همراه شوند ،از دایرة شعر بیرون میمانند ،به این نکته هیچ ربطی ندارد به اینکةه جهةاننگةری و
ایدئولوژی شاعر را بپسندیم یا نه» (همان.)32 :
 .1.3روش پژوهش
در این تحقیق که بهروش تحلین محتوا انجاد خواهد شد ،عناصری که بار ایدئولوژیکی و مفهومی برای متن دارند ،بررسی
و تحلین خواهند شد .با تأمن و بررسی به این نتیجه رسیدیم که میتوانیم از یکی از الیههای سبکی یعنی الیة ایدئولوژی
حدود زیادی برای دستهبندی و تحلین کم

تةا

بگیریم ناگفته پیداست که هدف ما سب شناسی نسیت چراکه خةود واقفةیم اوال
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برای روشنشدن خصیصههای سبکی دوره یا شاعری خاص باید جامعة آماری محدودتری را تعریف کنیم و قلمروهای زبانی،
ادبی و فکری را به روش منسجم و هدفمند دنبال کنیم ،فقط رابطة معنادار عناصر زبانی ،نحوی و بالغی در ارتبةاط بةا شةبکة
مفهومی را مدنظر داریم پس هدف این است که نوع اندیشه و ایدئولوژی را در دل عناصر زبانی ،نحوی ،بالغی نشةان دهةیم.
مجموعه اشعار آیینی سعید بیابانکی ،حمیدرضا برقعی ،محمدجواد شرافت ،مهدی جهاندار ،اعظم سعادتمند ،عبةاس احمةدی،
سیده تکتم حسینی ،مهدی زارعی ،محمدحسین ملکیان ،مجموعه گزینششدة اشعار انتطار بةا عنةوان آمةدنت ( )1398تةدوین
حسن بیاتانی و همننین «تارنمای اینترنتی آیات غمزه» به عنوان جامعه آماری این پژوهش خواهند بود .مالک انتاةاب اشةعار
این شاعران و همننین اشعار پایگاه اینترتی مذکور ،باالبودن سطح نسبی کیفیت اشعار این شاعران از حیث فنی و محتةوایی و
مقبولیت نسبی در بین ماالبان بوده است.
 .1.4پیشینه پژوهش
ازجمله پژوهشهایی که به بررسی ایدئولوژی در شعر معاصر پرداختهاند ،میتوان به پژوهشهایی زیر اشاره کرد :خةوانش
شعر شفیعی کدکنی در دهة  50براساس نظریة ایدئولوژی آلتوسر چاپشده در فصةلنامه شةعرپژوهی شةیراز ( )1395کةارکرد
الیة ایدئولوژی

در برجستهسازی سبکی غزل اجتماعی معاصر نوشتة علوی مقدد ( ،)1398بررسی و مقایسة تطبیقی الیههةای

ایدئولوژی اشعار فرّخی یزدی و عارف قزوینی ( )1397از فضناهلل رضایی اردانةی کةارکرد ایةدئولوژی در الیةههةای سةبکی
داستان حسن

وزیر( )1394حسن دلبری ،تحلین سطح بالغی و ایدئولوژی

زبان در رمانهای پسامدرن ایرانی (رحیمبیکی و

همکاران .)1394 ،تحلین گفتمان انتقادی تلمیح و ایدئولوژی با تأکید بر اشعار شاملو ( )1396نوشتة سینا جهاندیده.

به نظر میرسد تحقیقی خاص در این حوزه انجاد نشده است تنها مقالهای با عنوان بررسةی الیةة ایةدئولوژی

سةب

در

غزل انتظار معاصر ،با تکیه بر واژههای نشاندار (دلبری )1393 ،است که اندیشه و ایدئولوژی را فقط در غزل انتظةار و آنهةم
در سطح واژگان بررسی کرده است .شاید پژوهشهایی به سب شناسی این نوع شعر پرداختهاند اما همانگونه کةه گفتةه شةد
مبنای این تحقیق سب شناسی نیست ،بلکه میخواهد رابطة ایدئولوژی در نقش اندیشةه و عناصةر شةعری را بةه عنةوان فةرد
بررسی کند که در نوع خود متفاوت خواهد بود.
 .2بحث و بررسی
 .2.1زبان و ایدئولوژی در شعر آیینی
شبکة مفهومی برآیند صورت و محتواست یعنی رابطة معنادار عناصر بیرونی ودرونی شعر ،انسةجاد مفهةومی و معنةایی و
پیوندی همهجانبه بین اجزا و عناصر شعر که آن را بهصورت ی
معنایی ی

کن واحد درمةیآورد .در سةاخت شةبکة مفهةومی و شةاکلة

اثر ،عناصر معنوی ماتلفی نقش ایفا میکنند .این عناصر هرچند در ظاهر و صورت شعر ممکن است دیده نشوند،

با نگاهی دقیق شاید بتوان گفت این عناصر نقش خود را بهصورت بازیگرانی در پشةت صةحنة شةعر ایفةا مةیکننةد .یکةی از
مؤلفههای مؤثر در تأثیرگذاری شعر ،زبان شعر است که باعث انسجاد مفهومی و فضاسازی معنایی در شعر میشود .پیوند میان
عناصر معنوی شعر زوایای بیشتری را از کلیت و فضای شعر در اختیار ماالب قرار میدهد .در این باش عناصةر زبةانی کةه
نقش مهمی در نمود ایدئولوژی دارند ،واکاوی و تحلین خواهند شد.
 .2.1.1واژگان نشاندار و بینشان
هر واژه با لیفی از معنا در دست صاحب اثر است که گستردهترشدن معانی آن امکانی برای برقةراری شةبکههةای معنةا و
تصویر در اختیار شاعر قرار میدهد و ظرفیتهای گوناگون معنایی را با تمرکز بر زایشهای زبانی به شةیوههةای بیةانی ایجةاد
میکند .یکی از برجستهترین عناصر شعر که در حقیقت ابزار و مواد اولیة شبکة مفهومی است و در زنجیرة سان کةالد را بةه

نمود ایدئولوژی در الیههای بالغی و زبانی شعر آیینی معاصر در سه دهه اخیر  /جعفر عباسی و همکاران 161 /

جنبش و تکاپو درمیآورد ،واژگان است .واژهها در دست شاعری رشتهای از مفاهیم را به ذهةن تةداعی مةیکنةد و در دسةت
شاعری دیگر همین واژهها فقط حاالت روحی و شاصی او را به نمایش میگذارند .به عقیدة بسیاری از پژوهشگران بهگزینی
واژگان در شعر ،عنصری کلیدی در شکندهی محتوا به حساب می آیةد .حقیقةت نیةز همةین اسةت کةه واژگةان در معمةاری
ساختمان شعر نقشهای ماتلفی را عهدهدار هستند .گاهی واژهها به دلین تکرار کارآیی هنةری خةود را از دسةت مةیدهنةد و
اصطالحا بیجان میشوند .گاهی همین واژهها در بافت معنایی خاصی برجسته میشوند و رمزهای خاصی از گروه یةا مکتةب
فکری را به ذهن متبادر میکنند .شعری که رنگوبوی عقیدتی داشته باشد ،واژههایش در قالب گفتمان مذهبی خاصی معنا پیدا
میکنند و از نو متولد میشوند:
ماه میتابةد از خةم کوچةه ،چهةرهای دائةمالوضةو دارد
پینةةه بةةر دسةةتهةةاش و نعلیةةنش اثةةر وصةةله و رفةةو دارد
ضربان صدای او جاریست :با یتیمی بةه خنةده مشةغول اسةت
سر تقسةیم سةهم بیةتالمةال بةا صةحابه بگةو مگةو دارد
باز امروز بغض نالسةتان تةا بةه سةرحد انفجةار رسةید
بةةاز امشةةب بةةه اسةةتناد کمیةةن ،مةةاه بةةا چةةاه گفتگةةو دارد
کاهگنهای کوچه مرلوبند اش

دیوار را در آورده است
نالةةه خةةانم جةةوانی کةةه هرچةةه دارد علةةی(ع) از او دارد

گرچه در بند غربت ،از این شیر ،گرگهای مدینه مةیترسةند
ذوالفقةةارش هنةةوز بةةران اسةةت شةةور " حتّةةی تُقةةاتولوا" دارد
حب موال نتیجه سحر است ،باش تا صبح دولتش بدمةد
آن صةةنوبر دلةةی کةةه مةةی بایةةد پةةیش او سةةرو ،سةةر فةةرود آرد
چارده قرن بعد خیلةی هةا دد از او مةی زننةد امةا مةرد
همننان خار بر دو چشمش هست ،همننان تیة در گلةو دارد
(احمدی)31:1388 ،
چنانکه مشاهده میشود بسامد واژگان نشان دار در پیکرة غزل مذکور و کارکردهای هنری آن تحةت تةأثیر تفکةر اعتقةادی
خاص شاعر است .واژگانی که جدای از زنجیرة کالد ممکن است جلوة ایدئولوژیکی نداشته باشند ،اما در چیدمان غزل مةا را
به داللتهای معنایی تازهتری هدایت میکنند .تماد واژگان مشا
یعنی دین و سپس به ی

شده درحقیقت کم

کردهاند که شعر به ی

نظاد خةاص

باورخاصتر یعنی والیت تعلق بگیرد و حامن ایدئولوژی مورد نظر شاعر یعنةی اعتقةاد بةه گفتمةان

خاص امامت و باورداشت وقای زندگانی اماد علی (ع) به عنوان نقش اول این ایدئولوژی باشد.
زنجیرة واژگان در شعر زیر را نیز میتوانیم در راستای آشکارکردن وجهی از ایدئولوژی شاعر تحلین کنیم.
در شهر اگر هیچ کسةی را غةم دیةن نیسةت

تا فالمه زنده است علی خانهنشةین نیسةت

ای دسةةتو پرازپینةةه ز چرخانةةدن دسةةتاس

افةةالک در افةةالک تةةو را جةةایگزین نیسةةت

در کوچهی مسجد تو زمین خوردی و در ما

جز پینة چون زانوی اشتر بةه جبةین نیسةت

انصةةار هةةم از خطبةةة تةةو شةةرد نکردنةةد

کردند بهانه که چنان اسةت و چنةین نیسةت

غصب فةدک ایةن بةود کةه نةاد تةو نباشةد

تکّه زمةین نیسةت

پیداست که دعوا سر ی
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کةةو چةةادر خةةاکی شةةده کةةو دامةةن مةةوال

تا کی بزنم چنگ به حبلی کةه متةین نیسةت

جایی که علی هست معاویه چه کةاره اسةت

قةةرآنس سةةر نیةةزه کةةه قةةرآن مبةةین نیسةةت

ای کاش کةه خةود را برسةانم بةه رکةوعش

زیرا که بهجز ناد تواش نقةش نگةین نیسةت
(جهاندار)19 :1396 ،

مجموعة واژههای مشا
تحلین او از ی

شده ،دغدغة فکری و جهان ذهنی شاعر را برای ما ترسیم میکند و بیانگر تلقةی ویةژة شةاعر و

ماجرای تاریای– مذهبی است .دنیای این واژگان حوزة فرهنگی خاصی را بازمیتابانةد .ایةن غةزل آکنةده از

تلمیحات ،اشارات و کنایههای باورمند است .گفتمان انتقادی فالمه زهرا-سالداهلل -در الیههای زبةانی شةعر راه یافتةه اسةت.
جامعه پس از پیامبر و اتفاقات آن ،شالودة محتوایی و اساس غزل مهدی جهاندار را تشکین داده است .شعر عالوه بر تحریة
عوالف و احساسات پیروان مکتب خاصی ،ساختار حکومتی مسلط بر جامعه آن روز را زیر سؤال برده و بةر آن خةط بطةالن
میکشد .واژگانی چون غصب ،فدک ،خانهنشین و ...موض شاعر را نسبت به مشروعیت حقوق اهن بیت روشن میکنةد و بةا
احضار مقطعی از تاریخ ،چهرهها و نحلههای انحرافی را در بافت زبانی شعرش به چالش میکشد .با مرور نمونههای ذکرشةده
دیدیم که «انگارههای حاکم بر تفکر شاصی شاعر ،افزون بر تأثیر در الیة محتوایی غزل ،در الیههةای صةوری و بةه اصةطالح
فرد شعر او نیز مؤثر است .یعنی «ایدئولوژی نه تنها چه گفتن ما را تحت کنترل دارد ،بلکه چگونه گفتن ما را نیز سةازماندهی
میکند» (فتوحی )345: 1390،و با نظاد واژگانی مشاصی که مربوط به نوع ایدئولوژی است ،ساختار فکری سراینده را ترسیم
میکند .به نظر میرسد که در شعر آیینی امروز آرمانهای مذهبی و تعهدات دینی نسبت بةه گذشةته ،خةود را بیشةتر در الیةة
واژگان آشکار کرده است .شاید همسویی انقالب اسالمی به عنوان عامن سیاسی – اجتماعی با باورهای اعتقادی دلیةن روشةن
آشکارشدن ایدئولوژی در واژهها باشد .این در صورتی است که وقتی در برخی از آثةاری کةه بةه اصةطالح در راسةتای شةعر
مذهبی تعریف شدهاند دقت میکنیم ،میبینیم نظاد واژگانی هیچ رمزگان خاصی را القا نمیکنند .شةعر زیةر از نمونةه اشةعاری
است که در دیوان مل الشعرای بهار و با عنوان در مدح حضرت زهرا به چاپ رسیده است اما اگر سرتاپای شعر را که مةرور
کنیم بهجز بیتی که صراحتا کلمة فالمه در آن قید شده است ،حتی ی

واژه نشاندار ایدئولوژی مذهبی نیست .بیش از دوازده

بیت از این شعر هفدهبیتی با نمادهایی کامال عاشقانه بیان شده است و هیچگونه تفاوتی با اشعاری ندارد که شةاعران در عشةق
معشوقکان زمینی سر میدهند .درواق در این شعر گفتمان مسلطی یافته نمیشود .مرور این شعر و مقایسة آن با نمونههای باال
میتواند میزان اهمیت واژههای نشاندار ،در بازتاب اندیشه را در شعر آیینی امروز بیشتر آشکار کند:
ای زده زنةةةار بةةةر مشةةة

بةةةه رخسةةةار

جةةز تةةو کةةه بةةر مةةه ز مش ة

بةةرزده زنةةار

زلةةةةف نگونسةةةةار کةةةةردهای و نةةةةدانی

کةةو دل خلقةةی ز خةةویش کةةرده نگونسةةار

روی تةةةو تابنةةةده مةةةاه بةةةر زبةةةر سةةةرو

مةةةوی تةةةو تابیةةةده مشةة

از بةةةر گلنةةةار

چشةةةم تةةةو ترکةةةی و کشةةةوریش مسةةةار

زلةةةف تةةةو دامةةةی و عةةةالمیش گرفتةةةار

ریحةةةان داری دمیةةةده بةةةر گةةةن نسةةةرین

مرجةةةةان داری نهةةةةاده بةةةةر درّ شةةةةهوار
(بهار)32 :1396 ،

باید بدانیم که معرفت دینی و باورهای اعتقادی به عنوان ی

گفتمان ،نشانههای زبةانی خةاص خةود را الزد دارنةد .البتةه

ممکن است گمان شود که این نشانهها نمیتوانند در لول تاریخ تفاوت داشته باشند و بهمرور زمان کهنه میشوند اما «شةاعر
حقیقی با ذوبکردن تصاویر قبلی و موتیفهای قبلی آنها را با زبان شعر خود زنده میکنةد و بةا رفتةاری کةه بةا سةاختارهای
نحوی زبان میکند ،سبب میشود که کلماتی که حالت مرده دارند و در زبان روزمره به کار میروند و هرگةز کسةی در بافةت
زبان روزمره به آنها توجه جمالشناسی

نةدارد ،یة بةاره زنةده مةیشةوند و در رسةتاخیز حاصةن از خالقیةت هنةری وجةه
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جمالشناسانهی خود را به ما مینمایانند» (شفیعیکدکنی .)62 :1378 ،و ما همان سرمایههةای اندیشةگانی را در زبةان و بیةانی
نیرومندتر میبینیم.
تقابل معنایی :گاهی واژههایی که شاعر برای کالد خود انتااب میکند ،عالوه بر نقش فضاسازی و هندسهآفرینی در کالد
به صورتهایی دقیقتر و عمیقتر خلق تناسبات و تداعیهای چندوجهی را بهویژه در عرصة معنا مدنظر قرار میدهد و منجةر
به ایجاد شبکهای از تضاد ،تقابنها ،ابهادها ،ایهادها و داللتهای معنی چندگانه در بافت کالد میشود .این روش به هندسةه و
هماهنگی درونی اجزای شعر کمکی دوچندان میکند .تضاد واژگانی نمایشی از تضاد اندیشههاسةت .در شةعر زیةر مناسةبات
تنگاتنگ واژگان باعث شده که با ی

مجموعة کاملی مواجه باشیم ،مجموعهای از اجزای ماتلف که بةهشةکن یة

شةبکه بةا

یکدیگر دادوستد دارند ،دادوستدی که همراه با تازگی و نوآوری زبانی است و شاعر بین عناصر ماتلف ارتباط معنایی برقةرار
کرده است چنانکه در پایان میتوان به ی

شاکلة مفهومی معینی دست یافت.

ای آن که چشمهای تةو آیةات رحمتنةد

آیینةةةههةةةا بةةةرای تةةةو اسةةةباب زحمتنةةةد

آن چشةةمهةةای پةةاک ،در ایةةن بةةرز دروغ

آینةةةةةةة تمةةةةةةادنمةةةةةةای صةةةةةةداقتند

ایةةةن مةةةردد سةةةیاه در آن خانةةةة سةةةفید

تلفیةةةق ماهرانةةةهای از نةةةور و ظلمتنةةةد

آن چشةةمهةةای مسةةت بةةه انةةدازة هوشةةیار

در روزگةةةةار ظلةةةةم ،نمةةةةاد عدالتنةةةةد

خةةاموش و روشةةنند میةةان نبةةود و بةةود

روشةةنتةةرین دلیةةن حضةةورند و غیبتنةةد
(بیابانکی)41 :1389 ،

تقابن زیربنای بسیاری از ابیات ،اشعار است که در شبکة مفهومی به عنوان ی

عنصر معناباش قابن تحلین و بررسةی اسةت.

تقابن هرچند بهگونهای با تضاد همراه است ،باعث پریشانگویی نمیشود بهخصوص آنکه در راستای مفهود و ارتباط بةا زنجیةرة
مفهومی شعر حرکت کند .پارههای دوسوی تقابن در شعر آیینی به مفهومیترشدن فضای شعر کمکی شایانی کردهاند .دامنة وسةی
تقابنها که بهصورت شبکهای متمرکز با بار مفهومی خاص در شعر آیینی معاصر دیده میشوند ،ابعاد متنةوع و متفةاوتی بةه خةود
گرفته است .تقابن واژگان را در غزل باال میتوان در راستای بةاور شةاعر بةر دو گةانگی ارزشهةا و ضةد ارزشهةا و رودرویةی
عدالتخواهی و ستمگری ،پیروزی و شکست و درنهایت تقابن همیشگی دو جبهة حق و بالن تبیین کرد.
از حیث ادبی نیز توجه شاعر به روابط بین کلمات و تشکین شبکة واژگانی مستحکم ،باعث زیبایی و چندالیگی اثةر شةده
و یکی از نقاط قوّت متن است تا جهان ذهنی شاعر را تقویت کند و ضمن درهمتنیدگی عناصر ماتلف نشةاندهنةدة انسةجاد
ذهنی شاعر باشد .مناسبات معنوی و مفهومی واژگان بیتردید به زیبایی صورت و سیرت شعر میانجامد .البته باید به این نکته
توجه داشت که در داد زنجیرة واژگانی نامناسب نیفتاد چراکه گاهی شبکة واژگانی باعةث حرکةت شةعر بةه سةمت و سةوی
خاصی میشود که به محدودشدن دایرة معنا میانجامد .وجوه شاعرانة ربطهای معنایی در نمونه اشعار بةاال توانسةته اسةت بةه
شکلی قویتر نظرگاه اندیشگانی شاعر را القا کند.
 .2.1.2تکرارها و تأکیدها
برجستهسازی از لریق تکرار را می توان یکی دیگر از اشکال نمایش ایدئولوژی در شةبکة مفهةومی شةعر آیینةی دانسةت.
تکرارها بیانگر نگرشهای خاصی و رسانندة اهمیت نوعی از اندیشه است .وقتی واژگان و مفاهیمی با فواصن معةیّن در لةول
شعر تکرار میشود ،نوعی انسجاد در شبکة مفهومی به وجود میآورد و باعث میشود مفةاهیم ماننةد خةونی در پیکةر اثةر بةه
گردش درآیند .تکرارهای محتوایی در الیههای عمیقتر شعر انجاد میگیرد و ناظر به تأکید بر مفهود مدنظر شاعر است کةه در
قالب واژگان گوناگون ظاهر میشود.
تکرار با تأکید بر حالت ،مفهود یا احساس خاصی میتواند باشی از دغدغة شاعر را عینیةت باشةد .گونةههةای ماتلةف
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تکرار در شعر آیینی هست .جدای از ردیف یا قافیه ،جناس ،لرد و عکس -که از نوع تکرار لفظةی هسةتند و بةهلةورکلی در
شعر نقش انسجاد زبانی و موسیقایی دارند -گاهی تکرار در دایرة شعر کامال در خدمت معنا و اندیشه قرار میگیةرد مةثال در
بیت زیر از ی

شعر مهدوی ،شاعر به گونهای ساده و در عین حال خالقانه مفهود مدنظر خود را به ماالب انتقةال مةیدهةد.

شاعر دوری و فراق منجی آخرالزمان را اینگونه توصیف کرده است که احساس سردی و تنهایی فصةن زمسةتان را بةا تکةرار
کلمهی زمستان برساند .ناگفته نماند چهاربار تکرار ،چهار فصن سال را نیز در ذهن تداعی میکند:
تماد چهار فصن عمر ما ی

مصرع خش

اسةت

زمستانها زمستانها زمسةتانهةا زمسةتانهةا
(عباسی به نقن از بیاتانی145 :1398 ،

تکرارهای معنادار و انگیزاننده درواق نموداری از باورها و عادات جمعی است« .بدیهی است که خاستگاه بنمایههةا یة

حساسةیت

ذهنی و وضعیتشناختی است که تکرار آن نشان میدهد این وضعیت بر فرایند تولید مةتن مسةلط بةوده اسةت ازایةنرو در بسةیاری از
عناصر سب ساز متن تأثیر گذاشته و در گزینش عناصر زبانی و محتوایی و تایلی مؤثر بوده است» (فتوحی.)339 :1390 ،
سکوت عین سکوت است ،بیهمانند اسةت

کةةه پیشةةوند نةةدارد ،بةةدون پسةةوند اسةةت

زبةان رسةمی اهةن لریقةت اسةت سةةکوت

سکوت حرف کمی نیست ،عین سةوگند اسةت

زمةةةین یةةةخزده را گةةةرد مةةةیکنةةةد آراد

سةةکوت ،معجةةزه آفتةةةاب تابنةةده اسةةةت

سةةکوت پاسةةخ دنةةدانشةةکنتةةری دارد

سکوت مغلطةههةا را جةواب کوبنةده اسةت

سکوت ناله و نفرین ،سکوت دشةناد اسةت

سکوت پند و نصیحت ،سکوت لباند است

سةةکوت کةةرد علةةی سةةالهةةای پةةی در پةةی

همان علی که درس قلعه را ز جةا کنةده اسةت

علةةی بةةه واق ة جنگیةةد بةةا زبةةان سةةکوت

کةةه ذوالفقةةاز علةةی در نیةةاد برنةةده اسةةت

از آن سةةکوت چةةه بایةةد نوشةةت حیرانم

از آن سکوت که لحظه به لحظه اش پنةد اسةت

از آن سکوت که در عصر خود نمةی گنجةد

از آن سکوت که ماضی و حال و آینده است

از آن سکوت که نامش عقب نشةینی نیسةت

از آن سکوت که هنگاد جنةگ ترفنةد اسةت
(برقعی)19 :1393 ،

نگرش و دیدگاه نویسنده دربارة موضوع خاص خود را در تکرار ی

مفهود نشان میدهد .در نمونة بةاال تکةرار واژهای را

شاهد هستیم که هستة مرکزی محتوای شعر بر آن تکیه دارد واژة سکوت .دیدگاه اعتقادی شاعر با تکیه بر یة

کلیةدواژه در

گفتمان خالفت حضرت علی (علیه السالد) و سکوت تاریای و سیاست مدارانةة ایشةان در قبةال وقةای سیاسةی عصةر خةود
نمایانده شده است .همین واژه ممکن است در بافت کالمی شعر دیگری حامن هیچگونه اندیشهای نباشد و با لفظ خةویش در
معنا برابری کند و از معناباشی در حد ی

واژه فراتر نرود مثال در این بیت:

هةةر روز در سةةةکوت خیابةةان دوردسةةةت

روی ردیةةف نةةازکی از سةةیم مةةینشسةةت
(بیاتانی)87 :1398 ،

.2.1.3وجهیت
وجهیت بایدها و نبایدهای رخدادها را بیان میکند «صورت و جنبههایی از آن است که بر اخبار احتمال امر ،آرزو ،تمنةا،
تأکید ،امید و برخی امور دیگر داللت میکنةد» (فرشةیدورد .) 341 :1385 ،وجةوه افعةال درواقة تلقةی شةاعر را از محتةوای
جملهها نشان میدهند« .از لریق بررسی وجهییت ،میزان پایبندی متن به عقاید و ایدئولوژیهةا را مةیتةوان سةنجید .ذهنیةت
تعهدات و دیدگاههای نویسنده در عناصر وجهساز پوشیده و پنهان عمن میکند .وقتةی وجهیةت در کةالد مةنعکس مةیشةود،
ماالب احساس میکند صدایی او را مورد خطاب قرار داده که در خود احساسةات نیازهةا نگرانةیهةا و باورهةای انسةانی را
حمن میکند» (فتوحی.)368 :1390 ،
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ازجمله وجوه فعلی که در شعر انتظار بسامد فراوانی دارد وجه اخباری و و التزامةی اسةت .البتةه هریة

بةرای مقصةودی

خاص .وجه التزامی بیشتر نمایانگر افسوس و تحسّر شاعران از غیبت اماد اسةت و وجةه اخبةاری کةه وجةه غالةب اشةعار در
دهههای هشتاد و نود است ،حاکی از امید به قطعیت اتفاقی چون ظهور است .درواق وقةوع قطعةی یة

رخةداد کةه از بةاور

مذهبی شاعر یعنی گفتمان انتظار منجی نشئت میگیرد ،جهتگیری به سمت وجه اخباری را افزایش داده است:
اگر چه زود میآیةد ،اگرچةه دیةر مةیآیةد

سوار سةبزپوش مةا بةه هةر تقةدیر مةیآیةد

همان خورشید موعودی که در روز للوع او

حدیث صبح صادق میشود تفسیر ،مةیآیةد
(شرافت)52 :1389 ،

قطعیت این باور مذهبی که برخاسته از گفتمان مهدویت و انتظار موعود آخرالزمان است ،در بسیاری از افعال خبری بةروز
کرده است:
فةةروغباةةش شةةب انتظةةار آمةةدنی اسةةت

رفیةةق ،آمةةدنی ،غمگسةةار آمةةدنی اسةةت

بةةه خةةاک س کوچةةة دیةةدار آب مةةیپاشةةند

باةوان ترانةه ،بةةزن تةار یةةار آمةدنی اسةةت

ببةةین چگونةةه قنةةاری ز شةةوق مةةیلةةرزد

متةةرس از شةةب س یلةةدا ،بهةةار آمةةدنی اسةةت

صةةةدای شةةةیهة اسةةةب ظهةةةور مةةةیآیةةةد

خبةةر دهیةةد بةةه یةةاران :سةةوار آمةةدنی اسةةت
(بیاتانی)111 :1398 ،

ناگفته پیداست که نمونههای زیادی در اشعار شاعران به چشم میخورد که حاصن این نوع نگاه است و البته نتیجهگیری و
قضاوت ما برمبنای همان نمونههای زیاد است .کتاب آمدنت ( )1398مجموعة کامن و جامعی است که بیش از دویست قطعةه
شعر ناب و منسجم انتظار را با رویکردهای ماتلف دربر گرفته است.
 .2.1حذفهای دستوری
یکی دیگر از مقولههای زبانی که نقش مؤثری در ایجاد و ساخت زبان و کیفیت انتقال معنا دارد ،حذف از کالد است .اگةر
ادبیات نمایش هنری زبان باشد که باواهةد از همةة ظرفیةتهةا بهةرهبةرداری کنةد ،بایةد بةه اهمیةت القائةات اندیشةگانی و
ایدئولوژیکی ساختهای دستوری نیز واقف باشیم:
چه قدر از تو نشان هست و چشم مةا بسةتهسةت

تو آسمان و زمینی ،تةو نةور و بةاران ،تةو...

(همان)56 :1398،
آننه در جایگاه حذف در این نمونهها معموال باعث تولید محتوا میشود ،مقولة سطح معرفتی امامةت اسةت یعنةی شةاعر
میخواهد بگوید قدرت درک جایگاه امامت را ندارد و این ناشناختگی و درماندگی از توصیف را با نقطةهچةینهةای معنةادار
نشان میدهد.
صبح زود است و خانهها آراد ،کوچه لبریز عطر یاسی که....
ریات از روی چادری خاکی ،چادر ماه ناشناسی که...
گوش سنگین شهر را پر کرد ،غةرق «الهکةم التکةاثر» کةرد
پرده از روی خوابها برداشت« ،قن اعوذ برب ناسی» کةه...
ریشة مهر و ماه را خشکاند ،پایههای بهشت را لرزانةد
رفت تا خلوت در و دیوار ،در و دیوار بیحواسی که...
(محمدزاده)47: 1391 ،
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شاید استفاده از این ظرفیت زبانی در شعر فالمی باال تا حدودی موفقیتآمیز بوده است .بهویژه که در نهایت شعر ،شةاعر
نمیخواهد روضه باز باواند و ماالب خود را در فضای حیرتآوری به تأمن وادارد بنابراین میگوید در و دیوار بیحواسی
که ......تا خواننده را به گذرگاهی از تاریخ ببرد و همانجا بی آنکه کلمهای بگوید همة وقای را برای او مجسم سازد.
 .2.1.5شکستهنویسی
ساختار نحوی عرصة حضوری ایدئولوژی در شکنهای ماتلف واژگانی است که میتواند حامةن تفکّةرات و ایةدئولوژی
خاصی باشد .شیوههای نوشتاری عالوه بر رسالت هنری محمن انگارههای فکری و عقیدتی نیز هستند« .کاربرد زبان در پیونةد
با بافت واژگانی آن در شعر یکی از عناصر کلیدی برای ساختار آن است .شکندهی محتةوا و ارائةة آن در یة

شةکن معةیّن،

بهخالر تأثیرگذاری ژرف در ذهن ماالب بهوسیلة زبان صورت میگیرد» (ثمره .)22 :1386 ،با تحلین شیوة ساختمان نوشةتار
نیز میتوان به نگاه نویسنده پیبرد .نحوه چینش اجزای زبانی در شعر زیر از رازی پرده برمیدارد:
چرا این خطوط ،این حروف الفبا شکسته
چرا «ز»
چرا «ه»
چرا «ر»
چرا «ا»
شکسته
چرا حرف در حرف هر واژه میپینید از درد
مگر ضربهای سات پهلویشان را شکسته
در این شعر ،آیینهای بوده قبن از سرودن
که افتاده و زیر پاهای دنیا شکسته
بگو ناخدایان بر این موج کشتی نرانند
که صد کشتی نوح هرشب در اینجا شکسته
(زارعی)63 :1392 ،
شاعر یکی از اعتقادات مورد نظر خود و قشر مذهبی همفکر خود را با استفاده از سةاختار نحةوی جملةه برجسةتهتةر بیةان کةرده
است .ماجرای شهادت حضرت زهرا و وقای مربوط به آن موض و موضوع شعر است .ردیف «شکسته» بار ایةدئولوژیکی مطةابق بةا
واقعیت را بهخوبی منتقن میکند .شکسته نوشتن کلمة «زهرا» نیز بهخوبی فضای تاریای آن را ترسیم کرده است.
 .2.1.6ساختهای زبانی
صورت های زبانی بدون ترکیب قابلیت انتقال مفاهیم خاصی را ندارند و در همنشینی با اجزای دیگر منجر به تولید اندیشه
و چه بسا پیدایش سب

فردی میشوند و برخی از مؤلفههای نحوی در ی

اثر ادبی مةیتواننةد کارکردهةای معنةایی خاصةی

بگیرند و شبکهای از مفاهیم را به پیکرة اثر ادبی تزریق کنند« .ساختارهای نحوی در سان ایدئولوژی

اهمیت خاصی دارنةد.

ایدئولوژی خود را بر روابط نحوی کلمات تحمین میکند و نوع خاصی از گرامر را نیز برمیگزیند .البته این تحمیةن صةریح و
آشکار نیست» (فتوحی .)360 :1390 ،برای مثال وقتی کسی با واژههای پرسشی سؤالی را مطرح میکند ،نةوع واژگةان سةؤالی
می تواند بیانگر مفهود یا اندیشه یا در سطحی باالتر ایدئولوژی خاصی باشد .یکی از مواردی که باعةث مفهةودسةازی در مةتن
میشود و گفتمانهای ایدئولوژیکی خاصی را منعکس میکند ،ترکیبسازی است .ترکیةبهةایی کةه در شةعر آیینةی کةاربرد
فروانی دارد:
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مادر سرچشمههای یازدهگانه /مرز کبودیهای /آسمانیترین صدا /حیدرانه /کبود بازویت /کرامةت سةر  /شةوق شةریف/
روح االمین روشن غار حرا /دختر گن و ریحان و روشنی /تشرّف سیب /کوثر کثیةر /مسةافر شةبگریة بقیة  /آیینةة سةبز خةدا-
تصویر /ای آیة مظلود /ای قاف شکیبایی /شهید تهمت و غربت /ای صةلح لوفةانی /صةبورزادهتةرین دل و( ...بیاتةانی:1398 ،
11و ( ،)54و نیز ن  .بیابانکی 78 ،26،69 :1376 ،و محمدزاده.)20،11،38 ،1390 ،
 .2.2بالغت و ایدئولوژی
سطح بالغی همیشه حالت یکسان ندارد گاهی فقط در حد شگردهای بالغی و تمهیدات خالقانه شاعر برای تصویرسازی
است ،اما گاهی در فرایند خوانش و تحلین متن بازشناسی سطح بالغت برای پیبردن به سرشت محتوایی و اندیشةگانی کةالد
ضروری مینماید چراکه همین شگردهای بالغی در برخی از آثار به زیبایی نوع نگرش شةاعر را بازتةاب دادنةد .گةاهی ایةن
صورتهای بالغی فقط حالت تزیینی دارند نمونة برجستة آنها بسیاری از اشعار عاشقانة شعر فارسی است امةا گةاهی نیةز از
ی

نظم فیزیکی فراتر میرود و حالتی معناباش به خود میگیرد و در شبکة مفهومی شهر نقش ایةدرولوژیکی ایفةا مةیکنةد.

ناگفته نماند که کیفیت ادبی صناعات بالغی در بنانهادن و شکنباشیدن به اندیشگانی خاص حائز اهمیت است.
«بالغت بیش از آنکه به بازنمایی چه چیز بپردازد ،به این توجه دارد که امور چگونه بازنمایی میشوند .اگةر ایةدئولوژی را
محتوا بدانیم ،صناعات بالغی غالبا تابعی از محتوای متن هستند اما همین صناعات بةا آنکةه تابعنةد عمیقةا در شةکندادن بةه
واقعیات دخالت دارند» (فتوحی.)362: 1390 ،
 .2.2.1استعاره
یکی از نظادهای بالغی که رمزگان ویژهای را تولید میکند و نشانگر گفتماین خاص است ،استعاره اسةت« .اسةتعارههةای
ی

گفتمان ایدئولوژی  ،از ی سو از دل ایدئولوژی زاده میشوند و از سویی دیگر به همان ایدئولوژی شکن میدهند یعنةی

ناست جهانشناسی فرد در درون محیط ایدئولوژی

شکن میگیرد .آنگاه او برای مفهودسازی آن ایدئولوژی لرحوارههةایی

در ذهن میسازد» (همان )365 :مثال ابر در متون کهن ممکن است معنای استعاری خاصی داشته باشد که در شعر آیینی بنا بةه
ایدئولوژی که دنبال میکند ،با لرزی شاعرانه بازتولید شده و دربردارندة معانی متفاوتی است .استعارههای ایةدئولوژی

شةعر

آیینی از نوع استعارههای غیرشاصی به شمار میآیند چونکه برآمده از اعتقاد جمعی و گروهی هستند و جهةانبینةی گروهةی
خاص را بیان میکنند.
باتوجهبه اینکه استعاره قدرت برانگیاتگی زیادی برای ماالب دارد و سوی پوشیدهگویی و کتمانکنندگی آن تأوینبةردار
و تفسیرپذیر است ،آموزههای ایدئولوژیکی را میتواند در خود حمن کند .استعارههةای شةعر آیینةی امةروز برخاسةته از نظةاد
اعتقادی و گفتمان دینی شاعران مورد نظر است .درواق نمیخواهیم بگوییم ایةن نةوع اسةتعارههةا از تةازگی و نةوآوری خبةر
میدهند بلکه میگوییم تکرار نوع خاصی از استعارهها در زبان شعر بسیاری از شةاعران آیینةی بةه وجهةی نشةانگر الگوهةای
اعتقادی جمعی و گروهی است« .استعارهها در تناسب با ایدئولوژی دو گونهاند :ی

گونه استعارههةای گةرهخةورده بةا عقایةد

گروه هستند که ریشه در حافظة جمعی دارند گونهای دیگر استعارههای شاصةیانةد کةه برآمةده از حافظةة فةردی و کوتةاه
مدتاند .در گفتمان دینی استعارهها شاصی نیستند ،بلکه با باورهای جمعی مرتبط هستند» (همان.)366 ،1390 ،
 .1.1.2.2استعارة خورشید
یکی از واژههایی که در بیانی استعاری بیانگر نگرش و لرز تفکر خاصی است ،خورشید و شبکة معنایی همةراه آن چةون
ماه ،آفتاب و ستارگان هستند که در شعر آیینی غالبا در جایگاه استعاری اماد یا پیشوای دینی نشستهاند .کاربرد این نوع استعاره
به دلین ماهیت روشنگری و نورباشی واژة خورشید و آفتةاب برخاسةته از فرامتنةی ادبةی اسةت کةه نشةاندهنةدة ایةدئولوژی
«هدایتگری اماد و رهبر دینی است» این حجم از کاربرد استعارهای خاص در متون خنثی نمیتواند حضور داشته باشد.
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پةةةرواز آسةةةمانی او را ملةةة

ماهی که در الاعت خورشید شة

نداشةةةت

خورشةةید و مةةاه را بةةه زمینةةی فروختنةةد

نداشةت

ای کاش خةاک تیةره یثةرب فةدک نداشةت
(مهدینژاد ،به نقن از بیاتانی)85 :1398 ،

ازآنجاکه نگرش و ذهنیت فردی هر شاعر در فراهمکردن تشبیهات و سطوح بالغی خاص تأثیر میگذارد ،بسیاری از صور
بالغی در شعر آیینی نگرگاه مسلط شاعر بر متن را نشان میدهند نمونة دیگر از این مورد:
کةةاروان مةةی بةةرد نةةیم دیگةةر خورشةةید را

نیمی از خورشید در سیالب خون افتاده بود

(بیابانکی)19:1380 ،
اماد در تفکر اعتقادی تشیی بهدلین راهنمایی و روشنگری خویش از نظر الهی و دینی خورشید دین و معارف دینی اسةت.
در متون تاریای لقب شمسالشموس را نیز به اماد رضا(ع) نسبت دادهاند ،برگرفته از برخی روایات و آیةات اسةت .تعةابیری
چون خورشیدهای فروزان در برخی از ادعیةه نسةبت بةه امامةان بیةان شةده اسةت .در قةرآن نیةز در تفسةیر آیةة «وَالشَّةمسسس
وَضُحَاهَا»(شمس )1/گفتهاند مقصود پیامبر اکرد(ص) است (شیخ صدوق ،ج.)154 ،1
در گفتمان مهدویت اماد غایب را خورشید پشت ابر میدانند ازآنجاکه خورشید منب انرژی منظومةة شمسةی اسةت و بةه برکةت
نور خورشید گرمای زمین تأمین میشود ،اماد نیز در منظومة خلقت چنین حکمةی دارد و وجةودش حیةاتی اسةت« .امةاد صةادق(ع)
فرمود از زمانی که خداوند متعال آدد را آفرید ،زمین از حجت خدا خالی نبوده است خواه ظاهر و در منظر مردد باشد خواه غایةب و
دور از نظرها همانگونه که از خورشید پشت ابر بهره میگیرند از حجت غایب نیز بهرهمند میشوند» (مجلسی.)92:1371 ،
در الیة زیرین اینگونه صور بالغی که برای عینیسازی مقاد ممدوح شکن میگیرد ،روایاتی ازایةندسةت بةه عنةوان فةرامتن
امکان اینگونه تعابیر را برای شاعران فراهم کرده است که اماد رضا علیه السالد می فرماید« :االماد البدر المنیر و السةراج الزاهةر و
النور السال و النجم الهادی فی غیاهب الدجی و اجوار البلدان و القفار و لجةج البحةار ،»...امةاد مةاه تابةان ،چةراغ فةروزان ،نةور
درخشان و ستارهای است راهنما در شدّت تاریکیها و رهگذر شهرها و کویرها و گرداب دریاها( »...کلینی ،1379 ،ج.)200 ،1
 .2.1.2.2استعارة بهار
مفهود در مکتب خاصی است ،استعارة بهار اسةت .بهةار در اشةعار

یکی دیگر از استعارههایی که در شعر آیینی بیانگر ی

فراوانی نقش موعود و اماد دوازدهم شیعیان را دارد .زیربنای چنین استعارهای اندیشه شیعی است که امةاد خةود را ربیة االنةاد
میداند .اماد زمان(عج) آورندة بهار پاینده و فراگیر است ،در توضیح این ویژگی باید گفت بهارهةای لبیعةت نمةودی از بهةار
حقیقی بشریت یعنی صاحب الزمان (عج) است چراکه ایشان در ذات خةودش بهةار اسةت ،آمةدنش بهةاری فراگیةر را بةرای
عالمیان به ارمغان میآورند چنانکه ازنظر لبیعی در عصر ظهور باران فراوان ،شکوفهها ،بادهةا ،گةنهةا ،گیاهةان و سرسةبزی
لبیعت را فرامیگیرد.
بهةةار مةةیرسةةد و پةةیش پةةای آمةةدنش

خوشةةا کةةه سةةر شةةود جامةةة بهةةاری مةةا
(عرفانپور) 36 :1393 ،

 .3.1.2.2استعارة لیله
در شعر آیینی واژههایی چون لیله حامن فشردهترین توصیف برای مفصنترین مفهود است:
مثن نزول لحظة توحید در قطةرههةای نةازک بةاران
آن سوی اش های خداوند« ،لیله» زنی است روشن و پنهةان
با لیله داستان بلندی ست در سةینة سةترگ خداونةد
پیةةراهنش سةةپیدتر از نةةور بةةا چةةادری سةةپیدتر از آن
(سید سلمان علوی به نقن از)https://ayateghamzeh.ir/
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«لیله» در غزل روایی باال ،استعاره از حضرت زهرا (س) است .باید بدانیم این تعبیر نمیتواند همةینگونةه بةدون ارتبةاط
معنایی بین دو سوی استعاره و بیاساس در این جایگاه استعاری واق شود .مرور فرامتنهای مذهبی نشان میدهد شةاعر ایةن
تعبیر را از انگارههای ایدئولوژی

خود گرفته است چراکه در باور اعتقادی او این نوع تعةابیر حضةور داشةته اسةت« .از امةاد

صادق روایت شده است که تأوین لیله در سورة قدر فالمه -سالد اهلل علیها -است» (قمی.)236 :1390،
 .4.1.2.2استعارة قرآن
در نمونههای زیر ،یکی دیگر از سطوح درک مقاد امامت یعنی اماد ،برابر با حقیقت قةرآن در جایگةاه اسةتعاره بیةان شةده
است .این نوع استعاره برخاسته از این باور مذهبی شاعران بوده که اماد و پیشوای دینی همان حقیقت قةرآن اسةت .در کتةاب
التوحید اثر شیخ صدوق بیان شده است که شاصی میگوید« :دربارة آیةة «هَةذَا کوتَابُنَةا یَنطوةقُ عَلَةیسکُم بسةالححَق» از امةاد صةادق
(علیهالسالد) پرسش کردد ایشان فرمودند قرآن سان نمیگوید ،لکن محمد و اهن بیت او (علیهمالسالد) نالق به کتاب یعنی
قرآن میباشند» (شیخ صدوق .)164 :1371 ،ازایندست روایات که اماد و قرآن را یکی و هردو حجت الهی برخلةق مةیداننةد
فراوان است (ن  .مجلسی :1371،ج.)197 ،23 .
این روزها که موسم باران است ایاد سوگواری انسان اسةت
بیوقفه ،بیمالحظه ،میسوزد زخمی که روی سینة قرآن اسةت
(سعادتمند)58 :1394 ،
تةةا کةةه کةةج مةةیایسةةتد شةةاهین میةةزانهةةای مةةا
بةةةر فةةةراز نیةةةزه خواهةةةد رفةةةت قةةةرآنهةةةای مةةةا
(بیابانکی)63 :1389 ،
قرآن در بیت باال استعارهای گروهی است .یعنی بار عقیدتی خاصی را حمن میکند .استعاره از اماد معصود است.
.5.1.2.2استعارة چراغ
استعا رة دیگری که بیانگر نوع اندیشة گروهی مذهبی است ،استعارة چةراغ در شةعر آیینةی امةروز اسةت .ائمةه در متةون
تاریای و روایی با تعابیری چون مصباح و مصابیح یاد شدهاند .با نظر به وجه روشنگری و هدایت ایشان این نوع تفکةر خةود
را در الیههای استعاری غزل زیر نشان داده است:
یة یة

شکسةت پشةت سةرهم چةراغهةةا

با سنگ بةود از اولةش ایةن خانةدان لةرف

یة یة

شکسةت پشةت سةرهم چةراغهةةا

بةةا تیةةر بةةود از اولةةش ایةةن خانةةدان لةةرف

یة یة

شکسةت پشةت سةرهم چةراغهةةا

بةةر مةةا مبةةاد بةةا تةةو شةةویم آنننةةان لةةرف
(ملکیان)61: 1392 ،

.2.2.2تلمیح
واژگان نشاندار همانگونه که گفته شد در بافت معنایی خاصی حامن رمز می شوند و بیرون از آن همان واژهها دیگر ،بةار
اعتقادی یا فرهنگی خاصی را حمن نمیکنند اما تلمیح بهصورت کلی ی

جریان را دربر میگیرد و واژههایی اشارهکننةدة بةه

تاریخ کامال روشن هستند ،در بافتهای معنایی ماتلف فرقی نمیکند .تلمیح احضار گزارههای ی

متن به متن دیگةر و یکةی

از عناصر مهم شبکة مفهومی شعری است که از فرامتن یعنی روایت ،خالره ،حدیث ،آیه یا متنی را احضار میکند و در پیونةد
با عناصر ادبی معنایی جدید را شکن میدهد .ساختارآفرینی تلمیح بهگونهای است که میتواند قسةمتهةای بریةدهشةدهای از
فرامتنی تاریای یا مذهبی یا اسطورهای را به ی دیگر گره بزند و تاین و دانش خواننده را محة

زنةد و اقنةاع کنةد .از ایةن

جهت که تلمیح در راستای بیانی ایدئولوژی پنهان متن نقش ایفا میکند و او را ترغیب به خواندن میکند ،به غنیسةازی مةتن
میانجامد« .تلمیح کوچ مفهود یا مضمون از ی

متن به متن دیگر است .در این سفر ممکن است ساختارهایی به آن افةزوده و
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یا از آن کاسته شود .تلمیح ساختی بیناذهنی دارد یعنی زمانی تأثیر متنی خواهد داشت که خواننده پیشاپیش نسبت بةه گةزاره،
مفهود یا روایتی که بهشکن فشرده به متن دیگر انتقال یافته است ،آگاهی داشته باشد» (جهاندیده.)176 :1396 ،
تلمیح از آن عناصری است که بار ایدئولوژی خاصی را به خواننده انتقال میدهد .در شعر آیینةی دهةههةای اخیةر احضةار
تلمیحات و نوع ساختهشدن آن و ارتباط با جهان متن نشانگر الیههای فرامتنی است.
صةةةةبرت از پةةةةای درآورده شةةةةکیبایی را

ای کةةه سةةوزانده غمةةت اللةةة صةةحرایی را

دل به دریا بزند هر که دلش بی تةاب اسةت

تةةةو بةةةه صةةةحرا زدهای آن دل دریةةةایی را

داغت آنقدر زیاد است که غةم کةرده علَةم

در دل سةةةةوختهات خیمةةةةة تنهةةةةایی را

دیةةدهای آننةةه تماشةةا نشةةود بةةا هةةر چشةةم

و کسةةی جةةز تةةو ندیةةد آنهمةةه زیبةةایی را

دد به دد خطبة غةرّای تةو تیة علةویسةت

بةةةر سةةةر انداختةةةهای چةةةادر زهرایةةةی را
(حسینی)52 :1394 ،

دربارة شعر باال ،نوع اشارات متنی به ما یادآور میشود که با ی

متن خنثی لرف نیستیم .تماد بیتها با یةادآوری وقةای تةاریای

عاشورا دارای رمزگذاریهای خاصی است .هر شعر عالوه بر مفاهیم معمولی ،ممکن است حاوی پیادهةا و نشةانههةای فرامتنةی نیةز
باشد یعنی ماالب از روی نشانههایی مستقیم با فرامتن مرتبط میشود .خیلی ساده اینکه ما تا نةدانیم وقةای فرامتنةی در شةعر دینةی
دقیقا چگونه اتفاق افتاده است و از فرایند آن الالع نداشته باشیم ،نمیتوانیم این نوع شعر دینی را بفهمیم .نشانههای فرامتنةی در شةعر
آیینی بهوفور حضور دارند .شعر زیر از دیگر نمونههایی است که ما را به باورهای خاص شاعر ارجاع میدهد:
وقةةت لةةواف دور حةةرد فکةةر مةةیکةةنم

ایةةن خانةةه بةةیدلیةةن تةةرک برنداشةةته اسةةت

سوگند میخةورد کةه نبةی شةهر علةم بةود

شهری که جز علی در دیگةر نداشةته اسةت
(برقعی)14 :1390 ،

کارکرد تلمیح در ابیات باال موجب ایجاز شده است ،چونکه شاعر به دانش ماالب تکیه کرده و بةا ایةن فةره کةه او از
روایت فرامتن الالعات دارد ،از گفتن جزئیات باور مورد نظر پرهیز میکند و تلمیح شعرش بستری است بةرای پةیبةردن بةه
ذهنیت و باور اعتقادی او.
 .2.2.3دیگر سطوح بالغی
اشارة شاعران ایدئولوژی

به عقاید مورد نظرشان در بسیاری دیگر از نشانههای بالغی هویداست .نماد نیز یکی از سطوح

مهم بالغت در نمایاندن ایدئولوژی است .حضور گستردة شاخههای نمادین در شعر آیینی و تحلین و بررسی رابطةة مفهةومی
آنها نیازمند تحقیقی مجزا و مفصن است .در اینجا فقط یکی دو نمونه ذکر میشود .از دیگر نمودهای ایدئولوژیکی بالغةت در
شعر آیینی میتوان به تشبیه ،تضمین و اغراق اشاره کرد .تضمین و اغراق صریحترین سطوح بیان ایةدئولوژی هسةتند چراکةه
ذهن را درگیر کشف و الیهبرداری خود نمیکنند و در همان نگاه اول آرمانها و اندیشةههةای مةدنظر شةاعر را رو مةیکننةد.
میتوانیم از این الیههای سطحی فقط به مثال زیر در الیة اغراق اکتفا کنیم:
لةةوری ز چةةارچوب در قلعةةه کنةةده اسةةت

انگةةار قلعةةه هةةیچ زمةةان در نداشةةته اسةةت

یةةا «غیةةر الفتةةی» صةةفتی درخةةورش نبةةود

یةةةا جبرئیةةةن واژة بهتةةةر نداشةةةته اسةةةت
(همان)14 :

یا در سطحی نازلتر در تشبیه این نوع اندیشه را میبینیم:
چشمت به شةادمانی« ،الةنجم ثاقةب» اسةت

رویةةت بةةه خشةةمگینی« ،الشةةمس کةةورت»
(ملکیان)59: 1392 ،
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نماد و خوشههای نمادین نیز به لور خاصی در شعر آیینی امروز حامن اندیشة خاصی هستند .نمادهای خاص که مرتبط با
ایدئولوژیهای مذهبی تعریف شدهاند .در بیت زیر شاعر با ایجاد تناسبی رنگی بین واژهها ،خوشةهای نمةادین آفریةده اسةت.
کبود و سر به زیبایی در بیت زیر حامن بار معنایی مورد نظر شاعر هستند این دو نه استعارهاند و نه کنایه ،بلکه در این بیةت
شاعر بهجای آنکه وقای تاریای را موبهمو بازگو کند ،برای انتقال اندیشة خود از دو نماد بهره میبرد که در مکتب تشةی بةار
ایدئولوژیکی خاصی را دربر دارند:
مگةةر کةةه سةةر بةةه پیشةةانی پةةدر نرسةةید

مگةةر کبةةود بةةه پهلةةوی مةةادرش ننشسةةت

(چشامی ،به نقن از)https://ayateghamzeh.ir/
این نمودهای بالغی نیز میتوانند انگارههای مفهومی و ایدئولوژیکی را حمن کنند و در ایةن نةوع شةعر نیةز نمونةههةای
بسیاری هستند که زیرساخت آنها از ی

عقیده خبر میدهد .برای مشاهدة نمونههةای بیشةتر در سةطوح بالغةی مثةن تشةبیه،

تضمین ،اغراق  ،نماد و  ...می توانید به آثار زیر مراجعه شود.
نام اثر و شاعر

الیة بالغی حامل ایدئولوژی

صفحه یا صفحات

چقدر پنجره ،سعید بیابانکی

نماد

46 ،39 ،35 ،21

طوفان واژهها ،حمیدرضا برقعی

9،13، 14 ،19 ،28

سر به مهر ،حسنا محمدزاده

23 ،41

تحیر ،حمیدرضا برقعی

تضمین

25 ،17 ،13 ،11 ،9 ، 8

توأمان ،حسنا محمدزاده

52 ،46 ،41 ،36 ،19

خاک بارانخورده ،محمدجواد شرافت

32 ،18 ،12

عشق سوزان است ،مهدی جهاندار

31 ،27 ،17 ،13، 8 ،6

رقعه ،سید حمیدرضا برقعی

اغراق

111 ،78 ،60 ،35 ،19

مرثیة باشکوه ،گردآوری :حسن بیاتانی
آسمان به روایت پرندة بیپر ،مهدی زارعی

38 ،37 ،28 ،16 ،12

تشبیه

41 ،29 ،25

نیمی از خورشید ،سعید بیابانکی

45 ،28 ،19 ،14

آمدنت ،گردآوری از حسن بیاتانی

112، 89 ،77 ،47 ،36

بسیاری از نمونهها نیز در پایگاه اینترنتی آیات غمزه در باش شعر مذهبی در دسترس همگان است که ما در ایةن جةدول
تنها نمونههای کتبی را ذکر کردیم.
نتیجهگیری
شعر آیینی از متونی است که در آن عناصر زبانی و بالغی با اندیشةه گةره خةورده اسةت .زبةان و بالغةت در شةکنهةای
گوناگون توانستهاند محمن تبلور ایدئولوژیهای مورد نظر شاعران باشند .بیشترین نمود ایدئولوژی در الیةة زبةانی در واژگةان
نشاندار بروز یافته است .استفادة فراوان واژگان نشاندار و ایدئولوژی

بهلور صریح و آشکار از وابستگی اعتقادی شاعران به
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باورهای مذهبی خاصی خبر میدهد .ترکیبهای زبانی نیز از جهان فکری خاصی پرده برمیدارد .نوع تکرارهةا و تأکیةدها در
شعر آیینی نمودار تعهد ذهنی به نظاد اعتقادی تشی است .وجهیت افعةال و حةذفهةای دسةتوری در اکثةر مةوارد پایبنةد بةه
ایدئولوژی موردنظر شاعران بود .در ارزیابی سطح بالغی ،مشا

شد استعاره ،تلمیح ،نماد و تضمین مهمتةرین محمةنهةای

انتقال ایدئولوژی بودهاند.استعارههایی چون خورشید ،آفتةاب ،چةراغ و سةتاره برخاسةته از بةاوری اعتقةادی و نمایةانگر بعةد
هدایترسانی و روشنگری وجود اماد معصود است .قرآن و کعبه نیز هةم سةطح معرفتةی امةاد معرفةی شةده اسةت و جایگةاه
استعاری آنان نشان داد خاص شعر آیینی هستند و در ایدئولوژی دیگری نمیتوانةد چنةین اسةتعارهای شةکن بگیةرد .اشةارات
تلمیحی نیز با احضار گزارههای تاریای از فرامتن به متن مفاهیم و مبانی فکری شاعران را به نمةایش گذاشةته اسةت .نمةاد و
تضمین نیز بعد از استعاره و تلمیح حامن بیشترین انگارههای مفهومی و ایدئولوژیکی بود.
منابع
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 .24سنگری ،محمدرضا ( .)1395از نتایج سحر ،تهران :سوره مهر.
 .25شرافت ،سیدمحمدجواد ( .)1389خاک بارانخورده ،چاپ اول ،قم :معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسالمی.
 .26شفیعی کدکنی ،محمدرضا ( .)1378رستاخیز کلمات ،تهران :سان.
 .27صدوق ،علی بن محمد بابویه ( .)1371التوحید ،ترجمة محمدعلی سلطانی ،جلد  ،1تهران :ارمغان لوبی.
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.52-78

 .30فتوحی ،محمود ( .)1385بالغت تصویر ،تهران :سان.
 .)1390( __________ .31سب شناسی ،نظریهها ،رویکردها و روشها ،چاپ اول ،تهران :سان.
 .32فرشیدورد ،خسرو ( .)1388دستور ماتصر امروز برپایة زبانشناسی جدید .تهران :سان.
 .33قمی ،عباس( )1371منتهی اآلمال .تهران :مبین اندیشه.
 .34کاظمی ،محمدکاظم ( .)1390ده شاعر انقالب .تهران :سورة مهر.
 .)1387( ____________ .35رصد صبح ،تهران :سورة مهر.
 .36کلینی ،ثقهاالسالد ( .)1379اصول کافی ،جلد  ،2تهران :دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسالمی.
 .37مجلسی ،محمدباقر( .)1371بحاراالنوار .ترجمه محمد موسوی همدانی .تهران :انتشارات اسالمیه.
 .38محدثی خراسانی ،زهرا ( .)1388شعر آیینی و تأثیر انقالب اسالمی ایران ،تهران :مجتم فرهنگی عاشورا.
 .39محمدزاده ،حسنا ( .)1393سر به مهر ،تهران :آراد دل.
 .)1390( __________ .40خورشیدهای توأمان ،تهران :جمهوری.
 .41محمدیان ،حسن پیروز ،غالمرضا و محسنی ،مرتضی ( «.)1398خوانش شعر شفیعی کدکنی در دهة  50بر اسةاس نظریةة
ایدئولوژی آلتوسر» ،مجلة شعر پژوهی (بوستان ادب) ،سال یازدهم ،شمارة  ،3پیاپی  ،41ص

.188-169

 .42ملکیان ،محمدحسین ( .)1392جم مکسر ،تهران :جمهوری.
 .43مهری ،فریبا علوی مقدد ،مهیار دلبری ،حسن و محمدیان ،عباس (« )1397کارکرد الیة ایةدئولوژی

در برجسةتهسةازی سةبکی

غزل اجتماعی معاصر» ،ادبیات پارسی معاصر ،پژوهشگاه علود انسانی و مطالعات فرهنگی ،دورة  ،8ش .244-217 ،2
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