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 2سمیره همتی
 1395پاییز  تاریخ دریافت مقاله:

 1395پاییز  تاریخ پذیرش قطعی مقاله:

 چکیده

 بیشتر شاعران. یافت گسترش جامعه در دینی مفاهیم به توجه 1357سال  انقالب از پس

. دادند نشان توجه سروده هایشان در و مضامین اسالمی مذهبیآموزه های  بازتاب نیز به

سرودة  در .هستند گروه این از گرمارودی علی موسوی زاده، صفار شهریار، طاهره چون شاعرانی

 مضامینی است، شده سروده و جنگ هشت ساله انقالب با پیوند در كه این دسته از شاعران

جلوه  و مهدویت بیشتر نهضت عاشورا ، شهادت،ارزشهای قرآنی، معارف اخالقی، جهاد: چون

عرصة عرفانی و حماسی، شاعری متعهد بحساب  احمد عزیزی شاعر عصر انقالب در .گری كرد

برای خود رسالت و وظیفه ای بزرگ قائل است و  می آید. او در هماورد اندیشه و احساس

ن باره زبان شعر را به خدمت تربیت نسل انقالبی ایران میداند و درای بزرگترین رسالت خود را

بدیع و ملیح در مثنویهایش  او به تركیب سازی و آفرینش تركیبهای فراوان میگیرد. توجه

برجوشش و طراوت شعرهایش میفزاید؛ تركیب سازیهای احمد عزیزی بهره مند از آیات قرآن 

شده در شعر این مقاله به بررسی شکلی و محتوایی تصاویر خلق مضامین آیینی است.  كریم و

احمد عزیزی میپردازد. دامنه این پژوهش، بررسی استقرایی برخی از سروده های اوست. 

صور خیال اشعار این شاعر نام  تاكنون اثری پژوهشی یا نگارشی در قالب مستقل و در زمینه

 نقد و بررسی تصویر قدم در مسیر نخستین این پژوهش را آشنا، منتشر نشده است و میتوان

 ی ادبی در شعر احمد عزیزی دانست.آفرین

 آفرینی، احمد عزیزی، شعر آیینی، شعر انقالب مضمون سازی، تصویر کلمات کلیدی:

                                                             
 نام داده اند رییتغ یم به مجالت علمبه دستور وزارت علو 98سال  یكشور از ابتدا یپژِوهش یتمام مجالت علم -1

 (hemmati@pnu.ac.ir) عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور -2
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 مقدمه -1
در طول قرنها، شعر فارسی با دین و تفکر مذهبی ممزوج بوده؛ در عصر حاضر ابعاد 

یاست در این ای از مذهب،در ادبیات معاصر بازتاب یافت. رابطه شاعر با حکومت و ستازه

نظام حاكم، ، گرایش شاعران به1357در پی پیروزی انقالب سال  دوره شکلی ویژه یافت،

 شکل اعتقادی یافت.

سروده شود، شکل و مضمون ستایش  شعرهای این عصر بیش از آنکه در ستایش از افراد

كه  از ارزشها را یافت. جنگ طوالنی عراق با ایران، نیز موجد نوعی ادبیات حماسی شد

نظیر آن در شعر فارسی نبود. شعرهای جنگ هم از لحاظ معنایی و هم از جهت ساختاری، 

برتری داشت. شعر مذهبی و بویژه شعر عاشورایی  ها در طلیعه پیروزی انقالببر سروده

پرداختن به مفاهیم مرتبط با  های معنایی شعر انقالب اسالمی است.یکی دیگر از شاخه

غوت، مقابله با معاندین سیاسی و فکری انقالب، همدردی با شهادت، مبارزه با طا

 مستضعفین ایران و جهان بیشترین بار مضامینی شعری را دربرمیگرفت.

آنچه عزیزی را در وادی شعر آیینی و انقالبی ممتاز میکند؛ ارتباط جدی او با معارف 

ها و ز شیوها های شاعراسالمی است. آیات و حکایات قرآن و مضامین آن در سروده

تمثیل و  اقتباس و آفرینی گرفته تا تصویر تركیب سازی، واژگانی، شکلهای متنوع مفهومی،

  تلمیح دیده میشود.

 سبک شعر احمد عزیزی -2

 پردازیقافیه -1-2
 از بزرگ هنرمندان چراكه است، اهمیت حائز« قافیه» راستین جایگاه عزیزی شعر در

 بهره میشود گرفته كار به بیتها بندیپایان برای كه دهسا واژه یک به عنوان هرگز قافیه

 برجستگی شعر به كه برگزینند هاییواژه از را قافیه كه اندكوشیده همواره بلکه اند،نجسته

 .ببخشد امتیازی و تشخص و

  قــنوت در   قــناعــت  یعنی مـا  دین             سکــوت  در سکــونت   یعنی  مـا  دین

 (95:1369 مکاشفه، كفشهاای)

كاربرد عناصر زندگی در شعر عزیزی بیش از آنکه زادة احساس عرفانی باشد، در طبیعت 

پیرامون زندگی شاعر و در همسایگی فضای اندیشه او، وجد عینی دارد. هرچند ممکن 

است در یک موقعیت، ناخودآگاه شاعرانه وارد زبان او شده و با درک و احساس او 
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یها و رستننه به درون او،  شاعر استبه بیرون وجود  آنهایکن تعلق مادی ل یخته باشد،درآم

 یعت )باد، باران، گل و...(.عناصر طب

  بـادرقص  زنبق  نطق  سوسن  دســت              معــــادنــماز   جمعــة   دشـت      در

 (567ی مکاشفه:ص هاكفش)

  گــــرهبــاد  آمد  دســـت  ما  را  زد           خـاطــرهبـــاد  مــــارا  بــرد  زیـــر  

 (517همان: )

  حیدرستســــال  تــاریک  خســوف           بـاور  استبـاران  و  خشــک  یبسـال  

 (491همان: )

 ماست   نذرایـــن  توســــل  در  تمام              ماست بذرو خـاک و  این فــدک در آب

 (492)همان: 

اسمی و فعلی است؛ كه قافیه اسمی از نظر تصویرسازی اهمیت بسیار  دو گونه قافیه به

همچنین برخی از  دارد. در اشعار عزیزی، بسامد قافیه اسمی از قافیه فعلی بیشتر است.

 اشعار عزیزی ذوالقافیتین هستند:

 قافیه اسمی -1-1-2
  جوانه من جان در شـقایق من لبقــ در             نشــانه از  تابــوتی   غربت  ز آردم  می

 (721 ص تکلّم: ملکوت)

  است درخــت   آستان در   شبنم معبد             درخت   است   نگاهبانكاهــن  كندو   

 (35 ص فطرت: روستای)

 قافیه فعلی -2-1-2
  رفت و لرزید شب صحن در خون بوران از آمد

  رفت و نالید من اوهـام یكوچه در شبح چون

 (61 ص ان:هم)

  ندیدیم لیـــلی  محمــل  غیــر  از   به  مآزمــودی چـند  یک   نیـز را   جنون  

 (777 ص ملکوت تکلم:)

 ذوقافیتین -3-1-2

هایی جای یک قافیه، دو قافیه دارد كه به آن ذوقافیتین میگویند؛ نمونهگاهی شعری به

 آوریم:شعر عزیزی می آن را در از
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  بنشــین  و  گــذارب  ما عـین   بر قـدم   و  بنشــین           بردار  راه  سر  شـین  نقـط

 (721 ص ایلیایی: هایترانه)

  احمد   شـمشـــیر خـدا     شـیر علی              احـــمـد  تفســیر  با خطــبه  در آمد 

 (209 ص همان:)

  او   از   میـریزد   غــفرتم ابری   چه   او    از  خیزد  رحمــت كه  دریایی  چه 

 (   226 ص همان،)

  میــکند    كـرامـــت    یـداریب رود    میــکند    قــیامــت   هشـــیاری آب  

 (107 ص مکاشفه: هایكفش)

  عشـق موج در ایالشه انســان؟ كیسـت            عشـق اوج بر ای باشِ  هســتی؟ چیست

 (470 ص همان:)

  نمیـبینیــش    و    حضــوری غـرق     نمیـچینیـش   و   نــوریگُـــل       تو

 (173 ص تکلم، ملکوت)

 سازیمضمون -2-2

اش را نشان میدهد. درونمایه با موضوع هر اثر، جهت ادراكی و فکری نویسنده درونمایه»

و ای كلی است كه زیربنای داستان یا شعر قرار میگیرد اثر تفاوت دارد. موضوع اندیشه

آید. و چون درونمایه، عناصر داستان یا شعر را انتخاب میکند، درونمایه از آن به دست می

اساس مضامین واحد یا محدود خلق میشوند. مهمترین  رو آثار متنوّع و بیشماری برازاین

خاصیت مضمون این است كه اگر شعر را از حلیة هنروریهای زبانی، تصویری و موسیقایی 

ن با آن باقی میماند پس درنتیجه میتوان گفت كه مضمون خود شعر فارغ كنیم مضمو

های لفظی و معنوی یا اینکه چیزی كه شعر را در معنای واقعی خود است صرفنظر از حلیه

 (131 )فرهنگ اصطالحات ادبی، «بیشتر پوشش میدهد مضمون است.

تالش زیادی عزیزی در شعرش جمال و جالل را باهم جمع كرده است و برای این كار 

ننموده است، برای همین است كه در شعر او هم شبنم، پروانه، سنجاقک جادارند و هم 

در قسمتی به نام  «176كفشهای مکاشفه، »خنجر، زهر، شمشیر و سربداران. در كتاب 

 میگوید:« شمرشناسی»

 پیـش شمـر  یعنـی  رهــن  یعنی  پول           شمـر  یعنی  نقب  گرگ  از  راه  میــش

 هاستشمر  یعنی  دست  رد  بر  كاســه           هاستماسـه   برها   شمـر   ذبــح   الله

 شمر   از   شنــها   حمــایت   میــکند           شمـر   در   رگــها   ســرایت   میــکند
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 آفرینیهای نو در شعر این شاعر بسامد باالیی دارد:اینگونه مضمون

  ام  را  مضمـحل  در  شمــس  كنسـایه           ن   تنم   را   لمس   كنای   تب   عرفا

 (253ص  )ملکوت تکلّم:

شمس ایهام دارد، شاعر با اشاره به مولوی، اضمحالل سایه را كنایه از ذوب شدن در 

     آفرینی این شاعر دارد:         محبوب عرفانی قرار داده است. كنایه، جایگاه باالیی در مضمون

 بر   مســـند   آمد            كه   عبدٍ   من   عبید   احـــمــد   آمد  امیـــر  مؤمـــنان  

 (43)همان: 

 اگر  محـراب  اگر  ابرو  چه  فــرقســت            تو  حـکم  قبــله  داری  ما  سجـــودیم 

 (58ص  )قوس غزل:

با استفاده از اصطالحات دینی و با در بیت باال میبینیم كه چگونه شاعر به زیبایی 

بکارگیری مضمون عبودیّت، سیرِ من الخلق الی الحق را نشان میدهد. یا در این بیت با 

 جایی معشوق ازلی با عنایت به آیة شریفة قرآن كریم اشاره میکند.ظرافت، به حضور همه

 چون نباشـم عاشــق روی تو؟ ای یکــتا صــنم       

 ام این مطلب است و میخانه از مسجد غرضچون 

 (97)همان: 

 به رو جاهمان كنید، رو كه جای هر به (؛ پس115:بقره« )اللّهِ وَجْهُ فَثَمَّ فَأَیْنَمَا تُوَلالواْ»

 خداست:

 رنـگ    تو    پیداست     آمیزیحســینشقایق   بغض   دلتنگ   تو   پیــداست            

 (35ص  های ایلیایی:)ترانه

ینظیر حسین آمیزی را برساخته ببت سرخی شقایق با خون امام حسین، تعبیر جاندار و نس

یزی. آمحسیادآور صنعت  ضمناًكه كنایه از آمیزش شقایق به خون حسین است و 

یبینیم كه عزیزی مانند موالنا ذهن وقادی در حسن استفاده از تداعیات لفظی و معنوی و م

 رد.برساختن تركیبات ناب و زنده دا

 آفرینی تصویر -3-2

ترین اصطالحات در علم بیان است كه در نقد ادبی تصویر یکی از دشوارترین و پیچیده»

هم مورد توجّه قرارگرفته است و اكثر منتقدان و ادیبان در مورد نقش آن در آفرینش 

را در مفهوم اصطالحی « صورت» نخستین كسی كه واژه .اندنظر كردهجوهر شعری تبادل

 عبارت است از تفاوتهای متمایزكننده« صورت»اربرده است جرجانی است. در نظر او بک
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تعاریف و  (.از همه40 )بالغت تصویر،« معنی از معنی؛ او نگرشی نو بصورت بخشیده است

 تصویر ارائه شده است اگر بخواهیم با لحاظ كردن همه هایی كه تاكنون دربارهنظریه

تصویر را بشناسیم، ناگزیر باید شناخت ما از  ناصر سازندهقبول، عهای قابلدیدگاه

كه ذكر شد برخی بالغی هرچه كاملتر و وسیعتر باشد؛ زیرا چنان شگردهای بالغی و غیر

محققان به وجود عناصر تصویر و خیال حّتی در خارج از مقوالت بیانی و بالغی نیز قائل 

ساخت تصاویر شعری بیشترین كاربرد را هستند؛ امّا آن دسته از شگردهای بیانی كه در 

 تمثیلی و نماد. دارند، عبارتند از: تشبیه، استعاره، مجاز، كنایه، استعاره

تصویرسازی یکی از تکنیکهای خاص در شعر احمد عزیزی است. بعالوه ذهن نقاد، 

تعهدات اجتماعی، اطالعات فلسفی و دینی شاعر، روح متالطم و تخیل قوی او سبب 

 ای ازین تصویرسازی در ابیات زیرنمونه موضوع بررسی تصویرسازی در اشعار او شد.انتخاب 

 مشاهده میکنید:

بیت زیر تصویر زیبایی از لحظه جان دادن، برگرفته از مفاهیم قرآنی ارائه داده است. فَإِنَّ 

 (5مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا )شرح 

  وای   كه   ایـــام   بـه   پـایـان   رسید           نوبت   عسر   و   حـرج   جــان   رسید 

 (223ص  ملکوت ت:)

 (44تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ َواألَرْضُ وَمَن فِیهِنَّ وَِإن مِّن َشیْءٍ إِالَّ یُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ ... )اسراء:

 ـــردن   درخـــتان تســـبیح   بــه   گ             تمثـــیل    دعـــا    تـــن    درخـتان

 (465)همان: 

  میارــبک  ونــتیالز و   نیـوالت  کی  كه             میبکار   ونــمضم   دل خون  از    مگر

 (12ص  یی:ایلیا یها)ترانه

 تین سوره به دارد اشاره« والزَّیتُونِ والتِّینِ»

  یـدائی    تــتب   چرا     وـــش    داهللی            یخدائ  ل ـاه   اگر   نیــب   دـــمـمح

 (220 همان:)

 وتَب( لَهبٍ أَِبی یدا تبت یدانی: تركیبی جدید ازشاعر)تَبت

 

 در ابیات زیر: «روضة رضوان»و  «روضة دارالسالم» همچنین است تركیب

 رند  سر  بر  میکند  از  روضة  دارالسالم  بر  نمــاز ببندد   قامت تا  زاهد  مغرور 

 (81:)ملکوت ت
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 تا  شبی  جانب  آن  روضه  رضوان  بروم           ای  طایر  قـدس   كنهمتی  بدرقه  راه  

 (216)قوس غزل:

 (15روم: )« فَأَمَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُْم فِی رَوْضَةٍ یُحْبَرُونَ» 

ها برمیخیزند. وجود روانهشده. در چنین آبراهی، پ« تشبیه»هجرت به آبراه  در بیت زیر

پروانه و كوچ و هجرت آنها از یکسو و حركت آب و جریان آن از سویی دیگر تصویر هجرت 

 تر و ملموستر میکند.را برجسته

 هركجــا فطــرت چراگاهست چاپاریم ما            آبراه  هجــرتیمجلگة  پروانه  خیــز  

 (17روستای فطرت:ص)

  ما یرزهره برد از ش یتاد مشـب ةلــحم           یبتیه یاز ب یمدارعلمش ـت از نقــسبق

 (16)همان:

 شدن این تصویر آشکار است:در ساخته« موالنا»تأثیر بیت 

 دمبه شان   از   بـاد   باشد   دم حمــله  عَلَم   ــیرش ی  ول   ــیرانش   همه  ما 

 (59: 1)مثنوی معنوی، مولوی،ج 

شده. امّا شاعر برای آنکه تصویر شعر خود را كامل « تشبیه»به باد  مشیت و تقدیر الهی

كرده « تشبیه»كرده و مشیت الهی را به بادی « تشبیه»كند خود را به تصویر روی پرچم 

 كه این پرچم را به هر جهتی كه بخواهد میبرد.

 ما  لبک رازیمدر سکــوت بركه تا صد نی  ماخود، ساریم  بیشــۀ الهـامبر فــراز 

 (17 )روستای فطرت:ص
اند و « بلیغ»كرده. هر دو تشبیه « تشبیه»را به بیشه و خود را به سار « الهام خود»شاعر 

ما -1وجود دارد: « ایهام»صنعت « ساریم ما»كامالً به یکدیگر مربوط میشوند. در كلمة 

از دو  شاعرجهت نشان دادن ازدحام و زیادی ما مثل سار هستیم.-2جاری و ساری هستیم 

های سیاه سار بر فراز بیشه و چرخ زدن استفاده كرده و تجسّم گله« سار»و « بیشه»كلمة 

مکرر آنها و نشستن بر روی درختان بیشه همه و همه باعث شده شاعر این تركیبات و 

انگیز است زیرا نیز خیال« لبک رازصد نی»تصاویر زیبا را بسازد. در مصراع دوم تركیب 

دارد و شاعر « پارادوكس»لبک خفی و بیصداست و تركیب آن با صد نیسخنی م« راز»

 كرده است.« تشبیه»لبک راز خود را به صد نی

 تشبیه -1-3-2
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تشبیه، ادعای همانندی و اشتراک چیزی است با چیز دیگر در یک یا چند صفت. )معانی 

 (.85و بیان، 

های راز كرده و چمن را به اللههای ایلیایی منش سیاسی خود را ابعزیزی در كتاب ترانه

ای از دولتمردان جمهوری اسالمی تیر كه محل شهادت بهشتی ویارانش وعدهمیدان هفت

 (:5ص  های ایلیایی،بود، تشبیه میکند)ترانه

 تیـر  استهای  هفت چمن  چون  اللــه     دل از سرچشمه امشب خون ضمیر است      

 ی    لـنظر تس طورهبو ـمش یتدل ةانــت خــرفـبه مع

  حیرت یذر كند با عصاـگ یاز دل تجل یمهر كل كه

 (50ص  روستای فطرت:)

« دل تجلی»شده كه به كمک آن باید از دل تجلی گذشت. امّا « تشبیه»حیرت به عصا 

دلی كه پر از تجلی است. كلمات  -2وسط تجلی،  -1دارد: « ایهام»تركیبیست كه صنعت 

به « تلمیحی»هستند. بیت « اصطالح عرفانی»جلی و حیرت متناسب: معرفت، نظر، ت

 داستان حضرت موسی )ع( دارد.

  پیکرستانترود روح از  یکكند  یاناگر طغنمیماند            یزار پرستش شبنم شركــبه گل

 (65همان: )

اند. « بلیغ»شده هر دو تشبیه « تشبیه»)پرستش به گلزار( و در مقابل )شرک به شبنم( 

بیری عرفانی دارد. یک رود روح تشبیه تازه و نویست. حركت، جنبش وزندگی بیت تع

 بخشی، درخشانی آب و انطباق آن بر روح زیباست. 

  پر  است صفاتــت     حنجـره   گـل   ز             است   پر ذاتــت     ز آیـــات   گلشن  

 (31ملکوت تکلم:)

  داریم    ماچارده    معصــوم    گــل                ارود   روح   پـــل   داریـم   مـــ   روی

 (490)همان:

 اند.چهارده معصوم مانند گل -3چارده معصوم مانند پل هستند،  -2روح رود،  -1

 دوش   چه   مسـیح   است   گـل    بـره             زائر  صبح  است  و   ضریح   است   گل

 (134)همان: 

 

ت گرفته است در مصراع اول تشبیه گل به ضریح و درمصراع دوم به تشبیه در تشبیه صور

 بره.
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  مــاه    بدر از       میـساخـتند    پلکان    نگــــاه        القـــدر    لیله    در مؤمـنان   

 (86مکاشفه:  كفشهای)

 .است شده تشبیه پلکان به ماه به مؤمنان نگاه

 :میکند انگیزترخیال را كالمش و میشود تشبیه در تشبیه گاهی دستازاین تصویرهایی

 غـرش    طــور    تجـــلی    حــیرتش            بـبر    زیبـــای    تجـــرد    غــیرتش 

 (538)همان:

غیرت به تجرد و تجرد به خود ببر زیبا مانند شده است و در مصراع دوم نیز حیرت به 

 تجلی و تجلی به غرش طور تشبیه شده است.

تشبیهات عزیزی، گاهی تصرف در مفاهیمی عقلی و انتزاعی و عرفانی است و ازنظر 

تئوری این نوع تشبیه نباید وجود داشته باشد؛ چون عقلی همیشه نسبت به حسی اخفی 

 مانند این شعر از عزیزی: رو شاعر، خود وجه شبهی را ذكر میکند.است؛ ازین

 ســـر    توحــید    باید    شد    پیـاده            متـرس  از  شــرک  راه  و  كفــر  جاده

 (5های ایلیایی: )ترانه  

چهارراه یا میدان یا...درتهران است اما عزیزی  معنای منطقه، توحید، واژه ایست به

توحید هم آغاز راه است هم پایان راه، هم جاده است  اوراچندپهلو وابهامی بکاربرده است.

یعنی بعداز رسیدن به توحید و درک وحدانیت  وهم مقصود؛وهم هدف، هم مقصداست 

 حضرت حق باید پیاده شد یعنی به نوعی رسیدن به فناء فی اهلل است.

اند؟ نیز باید از شاعر پرسید كه آتش پادگان جی و آتش درون او چگونه باهم مانند شده

 ساخته است: بر اساس كدامین وجه شبه آتش درون خویش را به آتش پادگان جی همانند

وی  شدم  مــن            ز   آتـش   پادگــان   جی   شدم  ز  بس  مسحــور  پارک

 مــن 

 (7)همان:

  ها    راها   را            دزاشــیب    بلنــد    جــــــادهیــش   این   سجــادهتجرببـین   

 (4های ایلیایی: )ترانه

 هستم            سـر   سـی  متــری   تردیـــد   هستم بیــا  مـن  زیــر  بـــرگ  بیــد  

 (4)همان: 

 آمیزی    رنگ    تو    پیداست زیباست            حســـین   توشـقایق   بغــض   دلتنگ   

 (35)همان: 
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به های تجریش، دزاشیب و سی متری، در اشعار باال نام خیابانهای تهران است. چه مشبهٌ

آمیز شقایق چیست؟ بغض ركن تشبیه وجود دارد؟ معنی رنگ حسینارتباطی میان دو 

یعنی حتی بسته بودن كالبرگ  درگل وشقایق حالت بسته بودن غنچه آن است؛

چون شقایق والله در ادبیات پس از انقالب نماد  وگلبرگهای شقایق و الله هم زیباست.

بکریست برای امام حسین آمیزی رنگ تو...وجه شبه بسیار بدیع و خون وشقایق است.

انقالبیش با خون وشهادت رقم خورده وعجین  حسین )ع( كه در نهضت وفرهنگ وفلسفه

 است.

احساس،  الله به هر روی، بیشتر تشبیهات عزیزی، از نوع تشبیه بلیغ است. از قبیل:

مائده نور،  گلشن آیات، زینب، زرد گل دل، ماه والیت، نمای قبله ،آبشار سحركشور مشک، 

 آیینه چشم. كعبه دل و چین عرفان،ته مرتع سجاده، ده فطرت، زمین، نوای شوق، طور

 استعاره -2-3-2
 استفعال باب مصدر لغت در استعاره»: كه است آورده استعاره تعریف در شمیسا دكتر

 عالقه به مجاز مجاز، نوع دیگری. مهمترین لغت جایبه را لغتی خواستن عاریه یعنی است

 بیرون تشبیه از را استعاره میتوان دیگر طرف از میگویند. استعاره آن به هك است مشابهت

عزیزی شاعر و عارفی ناتورالیست است كه از طبیعت و تمام  (57ومعانی،  بیان)آورد. 

پردازیها و آفرینش تصاویر ادبی خود متعلقاتش، ازجمله گلها و گیاهان، در جهت خیال

گرایی او تحت تأثیر سهراب سپهری است؛ امّا بیشتر های وافری برده است. طبیعتبهره

ای در مثنوی رنگ و بوی مذهبی و اجتماعی دارد و نوستالژی آن كمتر است، وی در

 میگوید: (ستایش حضرت فاطمه )س

 عطــــر    دوران    جـــوانـی    میدهد           یـــاس   بـــوی   مهـــربـانی   میدهد

 ل   ایوان   ماست            یاس  تنها  یک  سحـر  مهــمان  ماست شب   را   گیاس   یک

 (137ص  )كفشهای مکاشفه:

مکنیه )تشخیص( گل یاس را به انسان مهربانی تشبیه  شاعر، در بیت اول، بر اساس استعاره

نموده است و عطر این گل را، همچون عطر دوران جوانی میداند، در بیت دوم، حضرت 

به این گل یاس خوشبو مانند كرده است كه تنها  تصریحیه بر اساس استعارهفاطمه )س( را 

 شب مهمان شاعر و نزدیکان اوست.یک

مکنیه، روزگار را به  همو، در شعری در توصیف روزگار با قراین روشن، بر اساس استعاره

 تشبیه میکند و میگوید: چاپخانه
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  عصر   قـاب   عکس   در   قطـع   جدید           عصــر نشــر شــمر در چــاپ جـدیــد

 (176)همان: 

 دویدی   سالــها   در   شــک  و  تردید           بیا   اكنــون   كــنار   خــّط   توحــید

ـهات یؤمـن یقیــن راننـده   شـک و ریــب است غیــب است           هــدایـت میکند بی ب

 (125های ایلیایی:)ترانه

انگیز و زیبایی از درنهایت جمال و زیبایی، تصاویر دل كفشهای مکاشفه كتاب عزیزی در

 اهلل علیه واله را ارائه نموده است:نبی مکرّم اسالم صلی

 هــای   عاطـفهمـــرده   دیگـــر   بوته           دخـــتر   لــوالک   در   این   طـــایفه

  زخـــم   عاشـوراییم   در   غلغل   است     دخـــتر پـــاک حـــرا، فصـل گل است      

 (239كفشهای مکاشفه:)

)بحار األنوار، « اْلأَفْالکَ خَلَقْتُ لَمَا لَوْالکَ»دختر لوالک یعنی دختر پیامبر كه حدیث 

ی سرشار اباعاطفهاست. عزیزی شاعری  صادرشدهاو  و منزلت ( درشان131، 27: 1403

ها و ... احترام قائل ها و درگاهو آواها و آبها، آستانه الهگ و آالتنیماشاست كه حّتی برای 

 است و به آنها ویژگیهای انسانی میبخشد:

از این الالیی  امكودک عاطفهاند و من معصوم اطفال تخیلبدانید كه آواها و آبها ای »

ود ! فروبسته بمانید و آن شبح شرقی را در خهاها و درگاهآستانهموهوم مبرّاست. ای 

ها به روشنایی سایه برافروزید تا ملکه تاالرهای كهنو ای  چلچراغهای قدیمیبگیرید، ای 

غبارها و ! این گامهای ابدی را منعکس كنید و ای ها و پستوهاپردهدچار شود. ای 

 (101ناز،  )نافله« ها بنگارید!آن اندام ناكجایی را بر معجر ، تصویر انگشتانههادستگیره

گر یاد پیامبران علیهم السّالم و نیز شعر دیگری از خود، نقش گل یاس را تداعیهمو، در 

 )ص( دانسته و میگوید: یاد مبارک نبی مکرّم اسالم

 اندیـــاســـها    پیغـــمبـران    خــانه             اندیـاســـهـا    یــــادآور    پـــروانــه

  عطـــر   اخـــالق   پیـامـــبر   میدهد          ی   حـــوض   كـــوثر میـدهد  بویاس   

 (137كفشهای مکاشفه: )

است با این ( )ص قرآنی در مورد نبی مکرّم اسالم این اشعار حکایت نوعی بینا متنیت از آیه

 است. (4)القلم: « وَإِنَّکَ لَعَلَی خُلُقٍ عَظِیْمٍ»مضمون: 
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ویر و تركیبات زبانی و استعاری بدیع و در بخش دیگری از اشعار خود با كمک همین تصا

تبسم آفتاب  را به( ص) میان علی بن إبی طالب علیه السّالم و حضرت محمّد تازه، رابطه

 تعبیر میکند و میگوید:

 جز   تو   پیغمبر   تبسّــم   با كه   كرد             آفتاب    آخـــر    تکـلّم    با كه    كرد

  خــلق  كور  و  كر            ردّ الشــمس    در    شــــقّ القـمــــرچون  ندیدند  از  تو  

 (272بیگدلی و صادقی: ص )

شاعر، در این تركیبات، ابتدا بر اساس تشبیه ضمنی بیان میکند كه این رابطه، فقط 

مکنیه )تشخیص( آفتاب را به  منحصر به علی علیه السالم است سپس بر اساس استعاره

را برایش به عاریه گرفته است. وی در « تکلّم»یه نموده و از لوازم مستعار منه انسانی تشب

 )ص( به تبسّم آفتاب تعبیر میکند. امام علی )ع( و نبی مکرّم اسالم این ابیات از رابطه

خاک را به « مدارانِی انساناستعاره»تاریخی غدیر خم نیز با كمک  ایشان، در واقعه

اهلل علیه ای باشد بر گستردگی والیت و جانشینی پیامبر اكرم صلیتصویر میکشد تا نشانه

 واله و میگوید:

 ای  حصار  عـرش  بر  فــرش  حصــیر             وی   غبار   وحی   بر   خــاک   غــدیر 

 (272)همان: 

  خســته  شد  تصویرم  و  آییـنه  نیست            در  ســراب  خواب  من  سـبزیه  نیست

 (11)كفشهای مکاشفه: 

  زندگی   میـریخــت   از   تــابوتشـــان            مـرگ   میـرقصــید   با   ناســوتشــان

 (49همان: )

  صــد ســبد چیـدن نیایش لحظه ایستطرفـــها فصـــل آیـش لحظه ایست           آن 

 (110همان: )

 عشـــق   ای   تنـــها   مســیح الكتاب             عذاب درعشـــق ای مصـــلوب انســان 

 (323)همان: 

انگیز و زبان، تبدیل به تصویری خیال ای را در تركیب كلمات مردهعزیزی هر واژه

دل كه ورشکست  ای تازه و جاندار میکند، تركیباتی نظیر: دامان بغض شبنم، حجرهاستعاره

وش قرن، در سمینار ابر ... مشکالت غم...، بغض بهار حسرت، ای نسیم خوش باغ غیب، گ

است،  بس نشینیخاک خدا شیر پاره پاره، چکاوک زخمی من، كویر بررسی شود، الله
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تو چشم  قبله میچرد، خدا مانور بره برند، خالش سجده هابرند، آینه جمالش دست بسرگل

 خوانی ست.خورشید تشنه روضه آه ای چشم خدا بیدارباش و ،حج ساغر است

 مجاز -3-3-2
یکی دیگر از شگردهای بیانی در ساخت تصاویر شاعرانه است. مجاز در واژه مصدر میمی 

است و به معنای گذشتن و عبور كردن است؛ امّا در فنّ بیان عبارت است از كاربرد واژه در 

ی معنای حقیقی ای كه مانع از ارادهمعنای ثانویه و به پیوندی غیر از شباهت و با قرینه

 (.87 ،جادوی بیان در رنگین كمان سخند. )شو

  قــرار مــا فراموشــی اسـت ای عشــق  بیا امشب كه خاموشــی است ای عشـق

 (141های ایلیایی: ترانه)

خاموشی مجاز مرسل مفرد است، این بیت، تلمیح و اشاره به روزگاری از  در این بیت، واژه

 برقی و خاموشی فراوان بود. مشکل بیانقالب اسالمی ایران است كه معموالً اوایل

  ناگـاه    توفید    امسـرمه گـــل   از   گلزار   مژگـــانم   شکوفید            كــه    رود   

 (119همان:)

 شد           جهــــاز   اشـــتران   عرش   خدا   شد     مصـــطـفیدار    عــلی    آییـنه

 (211)همان: 

  ست انباشـته آیـنه كشــت، به كشـــت           ست كاشــته نظــر بذر خــدا  دســـت

 (135 ملکوت تکلم:)

  آوردنی عــرق    جــوی       بــه    آب  كردنی دعا چیســت   خـــدا   بانـــگ

 (97 همان:)

  اندبسته گل    تو    رنگ       قفس در              انددسته صـد تو   شهــیدان     صـــف

 (250)همان:

  والقلم نون یــک   لقــمه   میــخــورم  كرم قحــط از هیـــچ باكـــم نیســـت

 (145كفشهای مکاشفه: )

  كوثرست حــوض   آب   این   منــبع    پیغمــبرست زمــین    این    باغـبان   

 (493)همان:

 کنایه -4-3-2
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ه( در محور همنشینی و به لحاظ معنای كنایه به لحاظ الفاظ و معنای ظاهری )مَکنی ب

دروغ شعر عنه( در محور جانشینی است. )شعر بی)مکنی باطنی كه مراد گوینده است

 (71 نقاب،بی

 رنـگ    تو   پیداست   آمیزیحســــینتنــگ تو پیــداست           شقــایق بغــض دل

 ین آمیز   و   خونـرنگی   شقـایق حســـ            نســیم   عشــق   دلتــنگی   شقــایق

 (35های ایلیایی: )ترانه

 حسین»و جاندار  جدید استعداد شگرف شاعر، سبب شده است كه ضمن اینکه واژه

 را كنایه از آمیزش شقایق با خون سرخ امام حسین )ع( بداند، گریزی هم به آرایه« آمیزی

 ر شعر این شاعر بسامد باالیی دارد:آفرینهای نو دحسامیزی داشته باشد. اینگونه مضمون

  ام  را  مضمحل  در  شمــس  كنســایهای  تـــب  عرفــان  تنم  را  لمس  كن           

 (253)ملکوت تکلّم: 

شمس ایهام دارد، شاعر با اشاره به مولوی، اضمحالل سایه را كنایه از ذوب شدن در 

 آفرینی این شاعر دارد:االیی در مضمونمحبوب عرفانی قرار داده است. كنایه، جایگاه ب

 كه   عـبدٍ   من   عبــید   احــمد   آمد          بر    مســـند    آمد   امـیر  مؤمـــنان   

 (43)همان: 

 مؤمنان كنایه از نوع موصوف است. امیر

 به   ذاتت  بر   لبـان   تو     قفـــلمكه              صفاتت   میـــخ چنان   محـــو   توأم  

 (62های ایلیایی: )ترانه

گرا و در بیت زیر، بلوط، كنایه از ریاضت زاهدانه و ریواس، كنایه از عرفان طبیعت

 ناتورالیستی است:

 هـبوط     ریـــواســیعــــارف    به               میکند  بلوطشود صرف جســمِ زاهد، می

 (403)كفشهای مکاشفه: 

  هااسطـوره از   شسـتم     اســـتکــانها  هاسـوره   در   ـالهاســ   دادم   ســـور

 (32 همان:)

  اشک            سجـــده به خـــال تو چه شیخـی نبرد باده چشــم تو چه صـوفی نخورد؟

 (29ملکوت تکلّم:)

  است رفته    فنا    به  الحــق انا   بـــاغ            ستا فتهر  حـــنا   بـــازار ز     رنـــگ

 (36)همان:
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 ایهام -5-3-2
پارسی ایهام به گمان افکندن باشد و این صنعت را تخییل نیز خوانند و چنان بود كه »

دبیر یا شاعر در نثر یا در نظم الفاظی به كار برد كه آن لفظ را دو معنی باشد یکی قریب و 

ریب رود و مراد از آن دیگری غریب و چون سامع آن الفاظ بشنود حالی خاطرش به معنی ق

(. ایهام در شعر احمد 39 )حدائق السحر فی دقائق الشعر،« لفظ خود معنی غریب بود.

عادتها و هنجارشکنیهایش، اسماء خیابان،  عزیزی بسامد باالیی دارد. این شاعر در برخی فرا

عانی ثانوی نیز آالت و ... را در شعر خود وارد نموده و آنها را در مكتابها، دانشمندان، ماشین

خیال این شاعر محل تجمع واژگان متعدد با محوریتها و معانی  توسعه داده است. دامنه

 خاص است:

 
  وقــت خویــش بودیـم الغــیبلســـان            دیمغزل در چشــم و مــی در پیــش بو

 (10های ایلیایی: )ترانه

ازیکطرف به عرفان و تجلیات غیبی اشاره الغیب ایهام دارد عزیزی در این شعر واژه لسان

كننده صفت حافظ شیرازی شاعر و عارف ایرانی قرن میکند و از طرف دیگر، این واژه تداعی

هفتم است. استفاده از این اسماء در قالب اشخاص، دانشمندان، كتابها و ... در شعر عزیزی 

 وریم:هایی از آنها میآبسیار زیاد است كه نمونه

 دور   میــــدان   ولیعـــصر    بگـــردم شــب بـــه دامـــان ولیعصـــر تمـــام 

 (7)همان: 

  الجـــنان   در   ســینه هامانمفاتیـــح            آیینه  هــامانپر   از   عطـــر   دعـــا 

 (9)همان: 

  آزاده   آمد   حـــرّبیـــا   مـــــیدان             بر   اســـب   غــربتش   از   جاده  آمد  

 (7)همان: 

  غدیرشخم  بنوشیم  از    یکــی  یــک به   طـــاق   ابروی   شـاه   و   وزیرش  

 (205)همان: 

در این ابیات حرّ، غدیر، سوسن وبگردم، از مصادیق ایهام هستند و از آنها معانی متعددی 

ای پیامبر و وزیر برای حضرت دریافت میشود. نکته ظریف و شاعرانه كاربرد صفات شاه بر

معنی  اشاره به داستان غدیر خم وانتقال نبوت به امامت در ضم از خم كه به و علی است؛

استفاده ایهامی و دوپهلو كرده است. « غدیر خم»واز طرفی  شراب است. ظرف بزرگ باده و
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و تعبیر اشعار در شعر عزیزی، هركسی بنا به پنداری كه از تركیبات دیریاب او دارد به شرح 

 او میپردازد. هنر ممتاز و منحصر بفرد شعر عزیزی همین استعداد سخن اوست برای افاده

های عزیزی با نوشته تعابیر متفاوت از یک تصویر شعری؛ به همین خاطر اشعار و دل

رویکرد عرفانی او، نیاز به شرح و تحلیل دارند كه متأسفانه در میان پژوهشگران معاصر 

 –شده است.شعر این شاعر واالمقام، با این استعداد شگرفِ جذب تعابیر مختلف اقعمظلوم و

 در ذهن موالناست كه گفته بود:« نی»تالی  –نما  وگاه متناقض

  از   درون   من   نجسـت   اســرار   من         هركســی از ظــــن خود شد یار مـــن  

 (7: 1 ج مثنوی معنوی، موالنا،)

 از   زیارتـنامه   راهی   نیســت   شــب            ی  طــی  كرد  تــب اسجده  یتوان  بام

 (572كفشهای مکاشفه، )

 ما    الج ـــح    زدهرتیـــح    بهـــپن            ما   راج ـــمع    پرهــشه    شده    وهم

 (35ص  ملکوت تکلم،)

 یـــاســت ره االولـــتذك ا ـــم  ـــیـدس            یاستانب    ره   اک ـــخ    ما   ه ـكوچ

 (37ص  )همان:

  میشدیم   دا ـــخ   روح    رک ـتـــمش            میشدیم  جدا    ضـــقب   از   همه  ما 

 (79همان:)

  اندشـادی   صـــله   تبســـم   اند           اهــــلآزادی مشـــهد     رضــــا   اهــــل

 (117)همان:

 ت ـرهاســـصـوالع ناله   آییــن  عطـــر  قصـرهاسـت مــرز     تعیین   موســـم

 (62كفشهای مکاشفه:)

 یـزید قطـع   در  عکــس قـاب   عصــر          جدیـد    چاپ  در شمــر   نشـر عصـــر 

 ماست    کخـا در   نینوا     هایریشــه            ماست چاک  صـد  ســینه   در  كــربال

 (204)همان: 

 از   زیارتــنامه   راهــی   نیست   شـب             د   تبكری   طی   ادهـسجیتوان   با   م

 (572همان: )

 

 مراعات نظیر و تصاویر پارادوکسی -6-3-2

 ی كالم عزیزی است:پارادوكسهابیانگر  هانمونهاین 
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  بی شـــرابی  شعـله  زد  در  تــاک  من   سـبز   شد   ویرانگی   از   خــاک   من        

 (9همان، )

  صــبح  باید  تب  كنـد  تا  جــان  شود            شــک  یقیـن  دارد  اگر  عــریان  شود

 (329همان، )

مراعات نظیر، نظیر گردآوردن دو یا چند چیز متناسب است، نه از روی تضاد. این صنعت 

های عرفانی عزیزی موج میزند كه در آن شاعر نوشته دلبدیعی نیز در سراسر اشعار و 

هایی به هم تنیده است كه ارتباط و تناسب معنایی دارند و از الفاظ مختلف را در مجموعه

 است: آن جمله این ابیات

  ستست          چشـــم  بگشــا  مظهــر  هو،  آمدهو خال و جعـد و گیســو آمده خــط

 (684)ملکوت تکلّم: 

منظور از تصاویر پارادوكسی تصویری است كه دو روی تركیب آن، به لحاظ مفهوم، »

( اینگونه تصاویر 54 ها،آیینه )شاعر« «سلطنت فقر»یکدیگر را نقض میکنند؛ مانند 

 پارادوكسی در اشعار عرفانی و شطحیات عزیزی، فراوان است، از این قبیل است:

  مـاییم   آبــــادخـــرابمقــیم   این               ییمـارنــگ   محــال  آبــاد   م   عــدم

 (149)روستای فطرت: 

  بارگـــاه   دل   مـــرادم   داده   اسـت داده   اسـت     داد   دادمبــی   گوشـــه

 (704)ملکوت تکلّم: 

  سـتان   شدهشده            از   تــو   تخـــّیل   صنمـ   هســتی   عدمستانای   ز   تو   

 (26)همان: 

  غـــایب    بهــار    از نرگـــس    ای              !غـــایب   یار،   حضـــور تو   بی     ای

 (370)همان:

 تکرار -7-3-2
های بدیع لفظی است كه جایگاه وسیعی درشعرعزیزی دارد. او یکی از آرایه« تکرار»

احمدا، « »خرمن تقدیس»ی را. مثالً در قطعه ها را تکرار میکند و گاهی مضمونگاهی واژه

و در « ، آب، زهرابیمَهر، ِمهر، بی»، «در برابر دریا» و یا در قطعه« محمد، نور، جان جانان

را چندین بار تکرار میکند.گاهی در تکرار مضمون، « بی، خاج، مدعی، سیلیبی»سارا  قطعه

 عنوان مهریهین و یا در بیان آب بهدر بیان برتری حضرت محمد )ص( بر پیامبران پیش
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-حضرت زهرا )س(، یک مضمون را با تصاویر مختلف برگرفته از طبیعت به نمایش درمی

 آورد:

 بی  مچــینرخ  بی یک  ورق  گــل  بی            جز  گل  زهـرا  در  این  گلشــن  مبین

 میــتراود   از   تنشعطـــر   زهـــرا    گـــل  چو  بر  تــن  میکند  پیـراهنش 

 كاســـه   نیلوفـــران   بــر   روی   آب             مینهــد  بر  مهر  زهـرا  سـر  به  خواب

 (47ص  )شبنمهای شبانه:  

 دست است:لیال ازاین در شعر نامه« الجنانمفاتیح»تکرار 

 ا   به   حســرت   میسراینداند   گـــلــها   چـــــون  بزایند            كه   بلبلــهمفاتیح

 الجــنان   استگــل ورد زبـان است            چــو   اوراق   مفـاتیــح كهدر این گلشــن 

 نپنـداری بــه جـــام بـــــاده تســبیح           اگـر   داری   به   همراهــت   مفـاتیــح 

 (131 – 132ص  های ایلیایی:)ترانه

 

 نماد -8-3-2
ا سمبل به چیزی یا عملی گویند كه هم خودش منظور باشد و هم مظهر نماد ی

مفاهیمی فراتر از وجود عینی خودش. ازجمله نمادها و سمبلهای عرفانی عزیزی، میتوان به 

های: نسترن = نماد زیبایی، یاس = نماد معنویت، لعل = دل درویشان، ساقی = نماد واژه

الی، زن = عرفان و هنر، بت = محبوب عرفانی، مرشد كامل و صفتی برای حقّ تع شیخ و

روستایی = سادگی، تجلّی = نور مکاشفه، گل نیلوفر= عارف، شقایق= امام حسین )ع( و 

شهید، خورشید= امام حسین )ع(، جاده = سیر طریقت عرفان، یوسف و طاووس = هر دو 

هایی از نمونه ذكر نماد صاحب الزامان )عجب(، سیمرغ = ذات حقّ و ... اشاره نمود كه به

 آن بسنده میشود:

  ی صــاحب زمــان اسـتعـــلی آییــنه         المکـــان  است    تجــلّیدرین  مذهب  

 (30های ایلیایی: )ترانه

  ســکرِ  بودن  را  پـر  از  صحــوم  كنید          محــوم   كنیــد     نیلــوفـران آه   ای  

 (54)همان: 

  مکــث  كــن  و  خویشـتـنش  را  ببین          و  عکــس  منــش  را  ببین شـ آییــنه 

 (174)ملکوت تکلّم: 

  مـــــا   نمیپــذیـرد   بـــت گــردی           عــالــم   هـمه   گـــر   تبـــر   بگیرد  



 373/های مضمون سازی و تصویرآفرینی در شعر احمد عزیزیبررسی شیوه

 
 

 (491)همان: 

  امدر  خــــاطراتم  كِشـــتهرا    یـــاس        ام   آغشـــته   نســترن من   بـه   برگ  

 (252)همان: 

  است  زننیمــی  از  آییــنه  عرفـــان          ،  جان  زن  است  مادسـترنــجِ  جســم  

 (305)كفشهای مکاشفه: 

 تلمیح -9-3-2

احمد عزیزی به تایید آثارش شاعری است صاحب مطالعه كه با قدرت بسیار از همه 

به همین سبب شعرش سرشار است از تلمیحها و اشاراتی به  محفوظاتش بهره میگیرد و

شخصیتهای تاریخی و مذهبی در شعر احمد  متون ادب، آیات و احادیث، داستانهای كهن،

 عزیزی چیزی میان تلمیح و تضمین دیده میشود كه ارزش هنری دارد.

نیز، در تلمیحات اقتباسی از قرآن كریم و حدیث و ... الف( تلمیحات دینی وقرانی: 

 سراسر آثار این شاعر، موج میزند.
 

  باش   لَا أُحِــبال اآلفـــلیــنولی   مثـــل   شــبانان   امــین   باش            شـــبـان   

 (70های ایلیایی: )ترانه

  تفســیر  نــون  است  القلمجفاست             همین     مایسـطرونز   دست   او   قلم   

 (69)همان: 

 شدند می    راعــیگوســـفندان    نیز                جلیــها   تـداعـــی   میشــدندتـــا   ت

 (83كفشهای مکاشفه: )

 «كلکم راع و كلکم مسئول عن رعیته.»حدیث از پیامبر اكرم )ص(: 

 ب( تلمیحات ادبی:
 ر مقام گردبادجـنون دلحــظه معــراج م          در ســــلوک زلف لیلی این فنای آخرت 

 (68)روستای فطرت:

 .كه   مجـــنون   غــــزال آباد   مـایـیم          آهــــــو خـــط لیــالئیم در عشــــق 

 (150همان:)

 ی:ااسطورهج( تلمیحات 
 من كــار  سیمــرغســت  سینیــهـای        چشمســت  چینیــهای  من        چکچک

 (31كفشهای مکاشفه: )
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 خورند شـــام   را   سیمــرغ   بریان   می           ین   عرفــان   میخورنـدچ   ته ظهرها  

 (50همان:)

 د( تلمیحات عرفانی:
 حالج    در   رقـــغ ــی  باغ  ق ــــعش          هاست ـــكاج   در  ی   ابرّه ی   ربانــمه 

 (326 همان:)

  نشـــین    ره    تـــو    بایزیـدخـــاک           ای   كـــف   پای   تو   ز  خون   شهید

 (26ملکوت تکلم: )

 ه( تلمیحات تاریخی:
 د ـزن    انـــخـمیرـــك    روز    کیـــ ند ـــلبخ    ترک یـات   ب   روز،     کی

 (432همان: )

 ام دهجهان افتامحل هستم كه بر نقشتاج           رد اندوه شماـبرگ یکشــمم نــیچ وارید

 (105روستای فطرت:)
 

 و( تلمیحات فلسفی:
 ست یول   ردـیبم  م ــوه   نیدر  كه  هر           ستیـلـبوع    لب    اراتــاش    گـــبن

 (89: همان کلم،)ملکوت ت

  یرانهاهمان دربند ح ـیرتهاح نهییآ نیدر            شوخود  مشرب میحک یتو افالطون مجهول

 (27: انفطرت، هم ی)روستا

 گیرینتیجه -3

اشعار احمد عزیزی در مقایسه با آثار دیگر شاعران همعصر خود، دارای ویژگیهای فرا 

تا جایی كه نقد و بررسی زیباشناختی این  هنجار و غیرمتعارف نسبت به زبان معیار است.

و  هاهشیانداگر بخواهیم از این زاویه به بررسی اشعار، بیان تصویری خاص خود را میطلبد. 

ة آشکاری از بدیع و نو بودن، جلو ةنمونباید بگوییم كه شعر وی  او بپردازیم،آرا و افکار 

 او شعر در و مضامین بکر هایپردازالیخ است. ممتازی است از عدم تقلید از اشعار پیشینیان

در نوع خود ممتاز و رنگ و رویی نو  ردیگیمجوشان طبع لطیف او سرچشمه  چشمهاز  كه

خویش از شعرای نوگرا و  همعصراندر میان همقرانان و  توانیماو را  كهیراستبه دارد.

 آورد. بحساب شینواند
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تکرار، تلمیح و اقتباس از  ایهام، مراعات نظیر، نمادپردازی، مجاز، تشبیه، استعاره، كنایه،

 ،«قپرستشخانة ذو»نوآورانه از واژگان، مانند:  سازیهایآیات قرآن و احادیث و تركیب

و... ازجمله محوریترین « گلشن آیات» ،«مشیت باد» ،«آبراه هجرت» ،«كوهسار روح»

 خیال عزیزی هستند. صور دهندهعناصر تصویرساز و تشکیل
مذهبی و فلسفی، عرفان طبیعتگرا و ناتورالیست او،  -تعهّدات اجتماعی، اطالعات دینی 

گونه، زبان روان و گفتاری،  موالنامتأثر از سهراب سپهری، تخیّل قوی شاعر، تداعیهای 

مبتکرانه و بدیع از تمامی واژگان و تركیبات روزمره  وغریب، استفادهآفرینی عجیبمضمون

و امروزی در آفرینش تصاویر هنری و ادبی زیبا، او را سرآمد شاعران تصویرپرداز پس از 

 انقالب اسالمی قرار داده است.
شعر عزیزی عبارتنداز: اسامی گلها و گیاهان،  رهای تصویرساز دپربسامدترین واژه

ازجمله: الله، شقایق، نسترن، یاس و ... و كلماتی مانند آیینه، سایه، بره و ... كه در سراسر 

اند و نیز اسامی اشخاص بخصوص اشعار او به خاطر كثرت استعمال تبدیل به نماد شده

عرفا، مناطق محلی، سازهها و  ای، دانشمندان واسطوره شخصیتهای مذهبی، تاریخی و

 نواها.
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Methods of Constructing Concepts and Images in Ahmad Azizi 

Poetry 

Samireh Hemmati1 

 

 

Abstract 

After the Islamic Revolution, the front concepts and religion 

values were developed in the community. Therefore, the muslim 

and undertaked poets poid attention to reflecting the divine verses 

and Islamic themes in their poetriss more than the post. Poets like 

shahriar, Azizi, Safarzadeh and mosavi Garmarodi are among 

them. In these poets, compositions that were composed in 

connection with the Islamic Republic and the sacred defense some 

themes are more lust red for example, Quran stories, moral and 

religious teachings, Jihad, martyrdom, karbala movement and 

mahdism. 

Like the other poets of the revolution age, Azizi is not only a 

poet but also a teacher an understand poet allows himself great 

duties and mission Azizi’s biggest mission is to educate a human 

in a composition language His too much attention to the 

composition of new compounds in his masnavies increases to his 

poetries mobility and frechness (Torabi 2005: 193), the 

compositions which have been made through inspiring from the 

valuable verses of Quran karim and Islamic themes. 

This study investigates the form and content of the pictures in 

Azizi’s composition the scope of this study is the inductive 

investigation of some compositions of Azizi and because no 

independent poetry in the imagery has been composed in his city 

up to now, this study can be considered in order to review the 

literary images in Azizi’s poetry 

Keywords: Theme, Imagery, Azizi Ahmad, Religious Poetry, 

Revolution Poetry 
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