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  عزیزی احمد اشعار در اطهار ائمه های جلوه بررسی
 

 کرمی شاه سهیال

 هرکسی ًاحیِ رّاب، سرپل ضْرستاى ابتذایی، هقطع آهَزگار سٌٌذج، ٍاحذ آزاد داًطگاُ فارسی، ادبیات ٍ زباى دکتری داًطجَی

 

 چکیده

 تَجِ هَرد دیرباز از( ع) هعػَم اىاهاه بِ عطق ضَد.هی ضوردُ احساسات ٍ عَاطف دادى ًطاى یغحٌِ ّوَارُ ادبیات

 آى از عسیسی احوذ کٌٌذ؛( ع) اطْار ائوِ پیطگاُ بِ تقذین را خَد آثار ًغستریي ٍ بْتریي تا اًذکَضیذُ ّا آى ٍ بَدُ ضاعراى

 آثارش در ٍی  است. برخَردار خاظ کیفیتی از ٍی اضعار در( ع) هعػَم اهاهاى هٌقبت ٍ هذح کِ است هعاغر ضاعراى دستِ

 پژٍّص ایي در ٍاقع در دّذ. ًطاى( ع) اطْار ائوِ بِ ًسبت را خَد درًٍی یعالقِ هوکي ضکل بْتریي بِ تا است کَضیذُ

 سرهِ، سرزهیي تراًِ، طغیاى تکلن، هلکَت هیخک، خَاب) آثار در را( ع) هعػَم اهاهاى یٍیژُ جایگاُ تا ضذُ است کَضیذُ

 ضاعراًِ احساسات ٍ عَاطف ضرح تٌْا عسیسی ًگاُ  سازد. هطخع ضاعر ایي یِبرجست  غسل قَس غسل قاف بیذاد، یگَضِ

 پردازدهی( ع) اهاهاى از کذام ّر بِ کِ ٌّگاهی است؛ هعػَم یائوِ خاًذاى بِ ًسبت درًٍی ضعَر ٍ فْن از سرضار بلکِ ًیست

 ضذیذ عطق هیاى ایي در بطٌاساًذ. هخاطبص بِ ًیس را ّاآى هٌص ٍ رفتار ًیس ٍ فکری زٍایای هوکي ضکل بْتریي بِ دارد سعی

 آثارش اکثر در کِ طَری بِ کٌذ پٌْاى تَاًذًوی( ع) هعػَهیي سایر از بیص( ع) حسیي اهام بِ ًسبت را خَد درًٍی ٍ

 ىاهاها بِ ًسبت عسیسی احوذ ارادت یٍیژُ ّای جلَُ تا دارد سعی پژٍّص ایي بٌابرایي است؛ سَم اهام آى از بساهذ بیطتریي

 بپردازد. هَضَع ایي یدربارُ ضاعر ایي فکری زٍایای ٍاکاٍی بِ ًوَد ٍ بررسی آثارش در را( ع) هعػَم
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