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  چکیده
کمتر در معرض زوال قرار که خاصیت ماندگاري طوالنی دارد و جوامع کهن یکی از مشخصه هاي فرهنگی 

کهن منطقه،  ي و سابقه  ذاتی زاگرس نشینان ي با توجه به ذوق و قریحه. شعر و شاعري است ي ، مقولهگیرد می
اند و  حفظ کرده یمیراثی نیاکان ي چرا که آنان شعر را به مثابه ؛یان مردم ایالم جایگاه ویژه اي داردشعر در م

  . گیرند جنبه هاي زندگی خود بهره می بسیاري ازدر  معموالً از آن
و در ظرفیت هاي باالي خود را نشان داده از آن جا که شعر فارسی استان ایالم به ویژه طی چند دهه اخیر، 

ادبیات کشور معرفی  ي شعرها و شاعران مطرح و برجسته اي را به قلمرو گسترده ي مجموعه يمین راستاه
شعر  دوراندر شفیعی کدکنی محمدرضا ي عناصر شعري  با استفاده از نظریه کوشد این پژوهش می ؛نموده است

. نگاهی تحلیلی بیافکندن استان به شعر ای ،شاعراناین عناصر بومی به کار گرفته شده توسط  ي دریچه وفارسی 
عاطفه، تخیل، زبان، آهنگ و شکل مورد بررسی و مطالعه  ي شفیعی کدکنی در این نظریه، شعر را در پنج حوزه

دهد که شاعران امروز  مجموعه انجام گرفته است،  نشان می دوازده این بررسی که برروي حدود. ه استقرار داد
اما عنصر عاطفه رنگ و بویی بومی  ؛اند بهره برده ،هاي یاد شده در حوزه خویشاز عناصر بومی در اشعار  یایالم
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  مقدمه 
 ارتباط در طبیعت با و کرده زندگی یا نیمه شهري شهري غیر هاي ویژگی با جغرافیایی مناطق در که شاعرانی

 این .دارند ظرن طبیعی ـ بومی تعریفی با چیز هر در و داشته خویش پیرامون به غالبی احساسی نگاه نوع اند بوده
 ها لفهؤم آن بودن توانمند و هاي قومی و بومی سیر تاریخی در تکوین ویژگی شاعر، زندگی محل هب بسته نگاه
 کالسیک شعر در ویژه به معاصر ادبیات در فعال قطبی عنوانه ب همیشه ایالم .است متفاوت ي منطقه آن در

 به خطه این در که... ، یاسمی، صفربیگی، رحمتی و نظیر کاکایی، سارایی، سپیدنامه شاعرانی و بوده مطرح
   .اند بوده تاثیرگذار ایران امروز شعر زبانی و سبکی نگرش و بینش در همواره ،اند شده هدیه ایران معاصر ادبیات

به رغم آن که فارسی سرایی در  .استتر برخوردار اي کم شعر فارسی ایالم به نسبت شعر کردي آن از سابقه
اي دست یابد و  ی توانسته است به تجربیات ارزندهزمان ي اما در این محدوده ؛دمت چندانی ندارداین خطه ق

به مطالعه و بررسی بیش  این پژوهش کوشیده است. دي شعر و ادبیات معاصر کشور ببینخود را در سطوح باال
ي هفتاد به بعد با  از دهه ویژه بهد بعد از انقالب و که توانسته ان بپردازدشعر از شاعرانی  ي مجموعه دوازدهاز 
ادبیات کشور بهره  ي و از جایگاه ویژه اي در حوزه دست یابنداي در خور  اپ آثار ادبی خود به نام و آوازهچ

  . مند گردند
 این بروز و حضور و هستند پایبند بومی و قومی هاي منش و ها روش به ایالم شاعرانگویا بسیاري از 

 دالیل بارزترین از یکی شاید رویکرد این که خورد می چشمه ببسیار  حوزه این رانشاع شعر در ها انگاره
 انسان و مهربانی به گرایش :به عنوان مثال آنان شعر شناسی پدیدار در .باشد سنت به ایالم شاعران گرایش
 زندگی نوع در تواند می آن منشأ که است خصلتی دوستی انسان و مهربانی .خورد می چشم به فراوان ،دوستی

 کوهستان، بلوط، درخت که اندازه همان به گفت توان می تجرأ به. شود یافت »بلوط و کوهستان« اهالی
 و مهربانی ي عاطفه توان می اند رسیده فراگیر شهرتی به ایالم استان نمادهاي و بلسم عنوان به ...و  قالقیران

 تشخیصو  زتمی هاي مالك و معیارها از یکی وانعنه ب هم را داشتنی دوست و عزیز مردم این دوستی انسان
   .آورد حسابه ب مناطق دیگر در مردمان دیگر از آنان

و به این یالم پرداخته شعر ا ي به بررسی و مطالعه ،شعر از کدکنی شفیعی تعریف منظر از کوشد می مقاله این
 طبیعت حماسه، تغزل، زبان، مچونه موضوعاتی به یفراوان گرایش ایالم شاعران چرا که سؤال کلی پلسخ دهد

 خطه این شاعران ترین مهم شعر در را موضوعات اینکاربرد  باالي بسامد و داشته...  و دوستی انسان گرایی،
 چیستی و تعریف به نسبت امروز، و دیروز محققان و شاعران ،ادب اهل میان در همواره. دده قرار ررسیب مورد
 دیگري هاي دیدگاه نیز اي عده و بوده معتقد کهن هاي تعریف همان به يا عده .است بوده نظر اختالف شعر

 و جامع ریفاتع از یکی است ،کرده عنوان شعر باب در کدکنی شفیعی که تعریفی میان، این از .اند کرده مطرح



 در که است تخیل و عاطفه خوردگی گره شعر«: کنند می تعریف چنین را شعر ایشان .رسد می نظره ب دقیق
  ).86: 1380شفیعی کدکنی، ( »است گرفته شکل آهنگین بانیز

 عنصر پنج این از کدام هر از اي گونه به شعر هر که شود می دیده اصلی عنصر پنج تعریف، این در
 یا همه به بودن شعر براي کالم کهشکل  و هنگآ زبان، تخیل، عاطفه،: از عبارتند عناصر این .است برخوردار

 و روشنی مندي، نظام جامعیت، از و است کاربردي و ساده ،تعریف این. است نیازمند عناصر این از برخی
 محک را شعري آثار و شناخت را شعر عناصر توان می آن با یعنی ؛است برخوردار اي مالحظه قابل صراحت

  . زد
کی مشتر ي بدیهی است براي آن که در کاربرد این اصطالحات توافقی حاصل شود و بخواهیم به نقطه

  .رسد به نظر می ضروري تعریف مختصري از این عناصر ي هیبرسیم، ارا
درونی و معنوي شعر دانسته و انواع آن را بسته به چگونگی  ي یا احساس را زمینه عاطفهشفیعی کدکنی، 

  .داند یبرخورد شاعر با جهان خارج و حوادث پیرامونش م
که ذهن هنرمند در کشف روابط پنهانی اشیاء است کوششی  تخیلمعاصر،  ي از دیدگاه این منتقد برجسته

برقرار کند میان مفاهیم و اشیاء ارتباط  تادهد  به تعبیر دیگر، تخیل نیرویی است که به شاعر امکان می. دارد
  ).89 :همان(

ان یکی از عناصر زب. ه و القاي دو عنصر عاطفه و تخیلیارا راستايبستري است در  زباناز این دیدگاه، 
  .یجی استرر مهم در شعر است و هر لحظه در حال پویایی و تغییرات تدبسیا

معنوي،  صوتی خواه هرگونه تناسبی، خواه. تري مورد نظر است ي وسیعیابه معن آهنگدر این تعریف، 
 ي بلکه مجموعه  وزن شعر نیست،منظور از آهنگ فقط  ،بنابراین. گیردتعریفی آهنگ قرار  ي تواند در حوزه می

  ).94 :همان(تواند مورد بررسی قرار گیرد  هایی است که در یک شعر می تناسب
یعی کدکنی از دو جنبه قابل بررسی فبه عنوان پنجمین و آخرین عنصر در تعریف شعر از منظر ش شکل

 :که عبارت است از» بیرونیشکل «یکی . بیان دیگر، هر شعري داراي دو شکل، قالب یا صورت استبه . است
پیوستگی  که به» شکل درونی«دیگري . با یکدیگر به کمک قافیه، ردیف و گاه وزنها و ابیات  عترکیب مصرا

  .گردد عناصر مختلف یک شعر در ترکیب عمومی آن برمی
آید، نشانگر آن است که تاکنون تحقیق  این حوزه به دست میهاي ما در  آن چه از مطالعات و بررسی

بیشتر   و اگر نقدهایی در این راستا وجود دارد،جام نگرفته است موضوع مورد بحث، ان ي مستقلی درباره
رسد این کار براي  شعر یا شاعري خاص است و به نظر می ي ذوقی و محدود به یک مجموعه  ژورنالیستی،

  .گیرد نختسین بار از این منظر انجام می



 ارز عاطفه مصادیق ب) الف

 تغزلی  ـحماسی  ي عاطفه. 1

 ي حوزهبه تفکیک ارکان آن در  باید ، میتغزلی به میان می آید ـحماسی  ي عاطفههنگامی که سخن از 
تغزل از عشق و  .متضاد و در مقابل یکدیگر می باشند ي دو عاطفه ؛حماسه و تغزل. ی دست زدتعریف شناخت

یکی از گویی . دوستی و خواستن می آید و حماسه از جنگ و پیکار در به دست آوردن سخن می گوید
این ویژگی نیز به تغزل آنان سرایت . هاست یابی به خواستهي براي دستشعر شاعران ایالمی نبرد هاي ژگیوی
  .اي حماسی و جنگاورانه به خود گرفته است ده و بعضاً مغازله هاي آنان چهرهکر

هاي  او در گرایش. گمان شاعري است که پیوند تغزل و حماسه در شعر او مشهود است بی بهروز یاسمی
دهد و حماسه را چاشنی هر  اي تحت عنوان عشق، بازخوردي کامالً بومی از خود نشان می فردي خود به مقوله

هاي  ها و نرسیدن کند که نبرد بین رسیدن حماسه زمانی خود را در انسان آشکار می. نماید نوع حرکتی می
  .کند دهشتناك را در فرد به عقوبتی تلخ مبدل می

جا که واقعیت  اما آن ؛او با زبانی کودکانه استخواهان و خواستار خواهد و  مییاسمی از طرفی معشوق 
اي  حماسه ي و از هر عشقی به ورطه کند می گردد، جدال نفسانی خویش را آغاز خونینِ نرسیدن بر او آشکار می

 حماسی ي عاطفهزلی، اي تغ با درون مایه) ابر شعله بار(این شاعر در شعر  :به عنوان مثال. گذارد خونین قدم می
در عین  :ل عراق نگاهی کامالً انسانی داردکند و به آوارگان شما خود را با تمامیتی تحت عنوان انسان مطرح می

در این غزل کامالً با حماسه آمیخته بوده و شاعر با چشمی  کاریکلماتوریکبسامد واژگانی و ترکیبات  ،حال
سازد و  ذارد و در بسیاري از ابیات آن، حماسه را با تغزل همراه میگ قدم می» ها باغ گور غنچه«حیرت زده به 

  .این خود نشان آشکار دقت شاعر در انتخاب مصادیقی براي این مضمون است
طبیعت در نزد او عنصر اصلی . از دیگر عناصر فعال در شعر بهروز یاسمی، طبیعت گرایی فعال شعر اوست

گیرد و هرکجا  تغزلی خود از طبیعت وام می –نگاه حماسی  با) زخم عقیق(غزل  او در. رویکرد شاعرانه است
هایی از طبیعت درگیر  آن را با نشانه ،، چه در ساخت و چه در معناشود وارد می عالم تغزل و حماسهکه به 

  .کند می
شاعري است که با نظمی کاغذین که برگرفته از زندگی شهري است به سراغ شعر  ییعبدالجبار کاکا

، حماسه و تغزل را به شکلی دیگرگونه در شعر او حال و هوایی کشور ها زیستن در پایتخت شاید سال. ودر می
  .شهري بخشیده است

هاي  کاکایی نشانه. آمیختگی تغزل و حماسه و چیرگی تغزل بر حماسه در شعر او امري است غیرقابل انکار
دور هستند  از زاد بوم خویش ل در شاعرانی کهاما قدرت تغز ؛گرایی را در حماسه به ارث برده است بومی



جدا شدن از بخشی از فرهنگ، آداب و  ي خود به منزله زادگاهدور شدن شاعر از . دهد بیشتر خود را نشان می
گوید  سخن می» گلوي خون چکان ناودان«ی اگر از یکاکا :به عنوان مثال .هاي بومیِ خویش است رسوم و سنت

بسامد واژگان در شعر این شاعر بیشتر گرایش به تغزل دارد تا حماسه، و . دارد براز میآن را در بیانی عاطفی ا
  »درد خون« مثالً در این بیت از غزل . دهد هاي حماسی خود را نشان می ها، گرایش سازي تنها در شکل ترکیب

  )51 :ا صداي توستحق ب(وانــدم برایت بهترین آوازهایم را   خ   مثل گلوي خونچکان ناودان تا صبح    
 ؛کند که این به ظاهر پرداختی متناقض است شاعر بهترین آرزوهایش را از گلوي خونچکان خویش بیان می

این کم شدن چاشنی حماسه ! باید از گلوي خونچکان سروده شود نه بهترین آوازها زیرا دردناکترین آوازها می
یا در مصراع . شود اند، بسیار دیده می شهرها گذرانده در شعر شاعرانی که چند دهه از زندگی خود را در کالن

  پنجم از همین غزل باز این امر مشهود است؛
  )همان(        از رد خون، رد جنونم می توانی یافت          حتی اگر  گم کرده باشی رد پایــم را

ر آن، امري درونی و شعریت کالم او د ي اکایی امري روبنایی است و بن مایهکاز حماسه در این شعر 
  .بنیادین است

  گوید؛ اي حماسی می پیچید و می در عاطفههاي زیبایش عاطفه تغزلی را  در یکی از رباعی جلیل صفر بیگی
  پرورد» ون«با شیر پلنگ و شیرة        پیر، قنداقــم کرد    » بلوط«با برگ 

  )134 :واران(دنیــــا آورد       من را پدرم کوه به         تا زاده شدم، ناف مرا سنگ برید   
هایش باشد،  نسالن و هم والیتی تواند تصویري از کودکی هم که می» اش خود کودکی«در توصیف  این شاعر

که خود نماد استواري و  ـ آمیزد و قنداق شدن خود را با برگ بلوط معجون تغزل را به معجون حماسه در می
به بهترین شکل عرضه  ،ون و بریده شدن نافش را با سنگ ي هلنگ و شیرو خوردن از شیر پـ شکوه ایالم است 

رود  توان به این نکته پی برد کودکی که از او سخن می به سهولت می ،این رباعی ي با دقت در واژه واژه. دارد می
نیا به د. هاي آن محسوب می گردد کودکی است از سرزمین کوهستانی که درخت بلوط یکی از نمادها و سنبل

تواند برازنده و در خور مردمانی باشد که روحیات حماسی و  هم در هیبت و هیئت یک کوه تنها می آمدن آن
ها متمایز  اقلیمدیگر ها را با دیگر مردمان  ریزند و این ویژگی آن تغزلی می ي سلحشورانه را در ظرف عاطفه

کشد و قصد دارد  اش می دفتر نقاشی صفربیگی حتی وقتی که پاي تخیالت تغزلی خود را به. ساخته است
اش را بلد است به انتظار  اي که شاعر نشانی معشوق را که دختري زیباست و احتماالً کنار درخت و چشمه

او  .باشد ناپذیر از حماسه می دانیم ماجراجویی جزئی اجتناب که می زند، حال آن نشسته به ماجراجویی دست می
اي حماسی است به سمت معشوق هی  گر روحیه ن اسبش را که تداعیبراي رسیدن به معشوق و ربودن آ

  کند؛ می



پــاي / دعا کن همان جا بماند/ آن دختر زیبا را بدزدم/ می خواهــم/ اسب دفتر نقاشی ام را هی می کنم
  .)39:عاشقانه هاي یک زنبور کارگر(با دو آهوي وحشی در کنارش / کنار همـــان چشمــه/ همـــان درخت

 ي برخورد شاعر با آن تداعی کننده ي هجنس معشوق در این شعر، کامالً بومی است و نحو ن که پیداستچنا
  .هستندتغزلی  –اي حماسی  خصلت مردان ایل و عشایري است که داراي عاطفه

لند تقدیم به ایران سرب »از زمین باران«از مجموعه  )انتظار(هم در مثنوي بلندي که با عنوان  بهروز سپیدنامه
هاي خاص استان محل سکونتش را  تغزلی را با حماسه بیامیزد و ویژگی ي به خوبی توانسته است، عاطفه ،نموده

  .به تصویر درآورد
ادبیات پایداري و دفاع مقدس سروده به طرزي ماهرانه چاشنی  ي در حوزهکه سپیدنامه در این مثنوي بلند 

خویش هاي مردمان سرزمین   ها و محرومیت ها و سلحشوري تغزل را وارد معجون حماسه نموده و از دلیري
چربش تغزل بر حماسه را به  ،شویم هر چه به سمت ادبیات آیینی نزدیک میدر این مثنوي . سخن رانده است

آیینه اهل «او شهر خود را . راند شاعر در این ابیات با افتخار از شهر خود و مردمان آن سخن می. بینیم وضوح می
. پندارد افتخار می کند و آن را گوهر یکتا می خود به سربلندي سرزمین. داند می »ایگاه مردمان فاضلج«و  »دل

در خور تحسین این مثنوي بلند م با غرور شاعر به دیار خود از نکات برجسته و أنگاه امیدوارانه و نگرش تو
  .است
  ي مهربانی و انسان دوستی عاطفه. 2

مهربانی و انسان دوستی است که از آن بهره پررنگ بودن در حوزه ي عاطفه،  از ویژگی هاي بارز شعر ایالم
انسانی نظیر محبت، صمیمیت، مهربانی و انسان  ي صفات عالیه يشعر این استان طالب ارتقا. هاي فراوان دارد

  .دوستی است
وفور در آثارش  مهربانی و انسان دوستی را به ي عاطفهتوان  میاز جمله شاعرانی است که  بهروز یاسمی

زیبایی  ،داردحتی گاه کودکانه انه و اي صمیمانه، مهربان عاطفه ،معشوق رویارویی بااو که در . مشاهده کرد
  :کند صادقانه به این امر اشاره میداند و بسیار  غزلش را در به هم آمیختگی آن با نام معشوق می

  )38 :1374، همان گناه همیشه(       زیبا شده استبس که با نــام تو آمیختمش               غزلم مثل تو 
کند و لب به اعتراف  گونه نثار معشوق می این عاطفه را در کمال صداقت این )38ص (جا و باز در همان 

  :گشاید که می
  )همان(     جا شده است زندگی صحبت بی       بی تو اي سبزترین فصل حیات      

یعنی در بسیاري جاها این  ؛است معشوقدوستی امر مشترکی بین شاعر و  مهربانی و انسان ،در شعر یاسمی
ام، تنها وسیله و سرپناهی که هقدر که در شب باران ات آن. گردد عاطفه از طرف معشوق به عاشق یا شاعر ابراز می



ظهور  ي صهنشاعر در اختیار دارد چتر دستان معشوق است و این اوج روابط مهربانانه و انسان دوستانه را به م
  رساند؛ می

  )62 :همان(                  چتري به غیر دست تو بـر نداشتم         که در شب باران اتهـام اي  ،اي دوست
ق در با معشو انه، مهربان و انسان مدارمیصمی پیونديد بسیاري از شاعران استان ایالم به مانن ظاهر سارایی

 پررنگهایش را مدیون معشوق است و خیال او را در شعر خود  زلجا که سرودن غ شعرهاي خود دارد تا آن
بودن معشوق می داند و از آیین و » آب خصال«و » شبنم صفت«خود را مدیون » آیینگی«سارایی حتی . می بیند

  مرام او تعریف و تمجید می نماید؛
  و بوديبا شعر من آمیخت خیالی که تکه تو بودي              ما را غزل آموخت غزالی

  شبنم صفتی، آب خصالی که تو بوديرا در گذر رنگ                  آیینگی آموخت م
  )22 :1381، به هر چه تازه سالم( آیینه من بود زاللی که تو بوديآن آینه گردان                   آیین تو نازم که در

، صمیمیت و انسان مهر، صفا طفه،د نگاهی است سرشار از عانگاهی که سارایی به معشوق شعرهاي خود دار
یدن اعجاز د فهمیدن عشق را در» نسیم دو لبخند«با عنوان که در یکی از غزل هاي معروفش  ، آن چناندوستی

     . باران گل ببارد ،چشم معشوق می داند و نگاه هاي او را همچون رنگین کمانی می پندارد که بر سر شهر
این . ربانش خلوت باشند براي وزیدن نسیم لبخندهاي خود و معشوق مه هایی که می توانند کوچه باغی نگاه

    معشوق می دوزد و دلش را تمام و کمال در گرو معشوقی  ي یا نگاهش را به چهرهشاعر هر شب از روزن رؤ
  .می گذارد که رنگ و بویی ایلیاتی و بومی دارد

مهربانانه و انسان دوستانه خود را  ي عاطفه» عشق این ماه سرگردان«کتاب خود  سراسردر  بهروز سپیدنامه
با عنوان  کی از غزل هاي زیبایشیدر او . هاي مختلف و در قالب کلمات به تصویر کشیده است در مضمون

دو  ي معشوقی که رابطه . که بر برگ گل می نشیند، می بوسد معشوق را همچون باران )غزل بیست و یک(
در این کشاکش از حضرت عشق  سپیدنامه. اب هزاران ساله بیدار می کنداو را از خو ،سویه با شاعر دارد

در . خواهد نگاهش را از خار و خس و خاشاك روزمرگی پاك کند و شب سماع و پایکوبی را فراهم کند می
ها میان شاعر و معشوقی که  ها و انسان دوستی ها و صمیمیت ابزاري است براي ابراز مهربانی» بوسه«این شعر 

  شاعر دارد؛ ي هسري خیال گونه در خلحضو
  )49ص (بوسیدمش آن سان که باران برگ گل را           وقتی که ابر شیشه اي می زد دهل را   

  است؛ عبدالحسین رحمتیهاي بارز شاعري به نام  برخورد مهربانانه و دوستانه با معشوق از ویژگی
  : با مطلع ام از چشمهایت هاز مجموعه خواند »در کنار چشمه ها«چنان که از شعر 

  )40 ص(از نگاه تو سرودم شعر نابی مهربان من دادي جواب مهربان من          با سالم ساده اي



کاربرد ردیف است مهربانی و انسان دوستی این غزل افزوده  ي اولین چیزي که بر شدت عاطفهبر می آید، 
اي که در بیت بیت این شعر جریان دارد  براي عاطفه ،رسد این ردیف خطابی به نظر می. باشد می» مهربان من«

  .ترین باشد مناسب
» براي مردم صمیمی ایالم» «اهالی فروردین و اردیبهشت«که با عنوان  سپیدي در شعر جلیل صفربیگی

اي شاعرانه  اش اشاره اي سرشار از مهربانی و محبت و تخیلی نیرومند به خصلت مردمان منطقه سروده، با عاطفه
  ست؛ کامالً دریافتنی آنبه طوري که خلق و خوي اهالی استانش در  ،شتهدا

بر سفرة دلمان / -اهالی فروردین و اردیبهشت-/ و قد می کشیم در برابر باد/ در باور درخت زاده می شویم
از  که سهم هیچ پرنده اي را/ آن قدر کوتاه است/ دیوارخانه هامان/ پیاله اي آب/ جز قرصی نان و/ هیچ نیست

با لبخندي زاده / قانع به ماه و آفتاب/ که میراث نیاکانمان است/ جز اندوهی سبز/ و هیچ نداریم/ آن نمی گیریم
  )91 /واران(.   و با لبخندي می میریم/ می شویم

بیگی به این مفهوم وقوف کامل دارد و بر آن صفر .کندسادگی و بیان این سادگی، خود صمیمیت ایجاد می 
صمیمت چیز  او براین اصل استوار و مقید و پایبند است که اهالی کوهستان جز سادگی و .زدور رار میصا

ساده زیستن و ساده مردن رمز  ،ساده به دنیا آمدن. دیگري ندارند و این خود اساس مهربانی در نزد آنان است
د با زبانی رسا بیان می فرهنگی قوم خو برآیندجاودانگی نگاه صفربیگی در این شعر است که آن را به عنوان 

  .  کند
   تخیل ) ب
شاید صوري در شعر است که اوامر چه که از آن به تخیل تعریف می شود، ورود اوهام، غیر واقعیات و  آن

هاي شاعرانه دخل و تصرف  در خیال پردازي. در جهان واقعی امري معقول و پذیرفتنی نیست ها پذیرفتن آن
این امر . ایجاد تغییر و امري الزم و واجب محسوب می شود راستايصلی در ذهن فعال شاعر در طبیعت امري ا

و در بالین آن نمو  نمودهشاعرانی که با طبیعت رشد . در بیان شاعران بومی به شکلی دیگرگونه اتفاق می افتد
با طبیعت به آن را در برخورد  ي عناصر اصلی تخیل شاعرانه را از طبیعت گرفته و مصالح اولیه ،اند پیدا کرده

ایجاد تغییر در بافت و شکل امر واقع استفاده  راستايگرایی خویش در  هم گاه از قدرت و آن ،دست می آورند
به دلیل نزدیکی با طبیعت به ذات هر چیز نزدیک و به  ایالم شاعران بومی. کرده و در آن تغییر ایجاد می کنند

  . به کشف تخیلی زیبا دست می یابندین تغییر در ساحت آن کنند و با کوچکتر سادگی با آن ارتباط برقرار می
  
  
  



 تشبیهات، استعارات و مجازهانمونه هایی از 
از ارکان بومی به وفور  بیان مقاصد خویش راستاياو در . یاسمی بیشتر به استعاره سازي استبهروز نگاه . 1

هاي شب نشان از نگاه  هاي شاخه آمدن سحر و چیده شدن غنچه .است گري و طبیعت گرایی استفاده کرده
  :ظلم موجود در جهان است ن شاعر بهای ظاهراً اجتماعی

  ) 14 :1374، همان گناه همیشه(هاي خسته به دور مه نشسته را  ستاره   هاي شب یکی یکی چو غنچه چید  هسحر ز شاخ
  اند؛ مجموعه چشمان معشوق به برکه تشبیه شدهاین از  )همهمه رود(در غزل 

  )26 :همان(   گاه چون برکه چشمان تو خاموش ترین        ز همهمه رود خروشنده ترم     گاه ا
  .در واقع این بیت داراي تشبیه بلیغ می باشد. برکه چشمان اضافه مشبه به به مشبه می باشد

از  در شعر شاعران ایالمی به عنوان یکی...کاربرد عناصر طبیعی مانند ابر، باران، چشمه، کوه، درخت و
از طبیعت و محیط جغرافیایی این  زیادي تا حدودقابل بررسی است و این در بحث تخیل شاخص هاي مهم 

 ي به عالقه ـابرها را به جاي باران » پیرهن پاره شب«یاسمی در بیت دوم غزل . تأثیر پذیرفته استاستان 
  .کار برده و مجازي زیبا ساخته است  هب ـالزمیت و ملزومیت 

  )73 :همان(خاك در تاب و تب گرم مطلّا شدن است               ه دامان زمین را شستند ابرها، لکّ
جا مشبه قرار  که در این» پدر«به، به جاي  مشبهتنها در غزلی که براي پدرش سروده است با آوردن  این شاعر

  به خلق استعاره اي زیبا دست زده است؛گرفته 
 )81 :همان(   رمد از پیشت این رم آهو چرا نمی                   پلنگ سرکش و مغرور کوه داالهو

مات مشبه زبه همراه  مال) پلنگ(چرا که مشبه به  :از نوع استعاره مصرحه مطلقه است پلنگ سرکش و مغرور
  .آمده است)سرکش و مغرور(به و مشبه 

پدر را به پلنگ سرکش و . تاز آن بیان متضادي خلق کرده اسشاعر تضاد در معناي این بیت نهفته است و 
چه که این بیت را از صنعت تضاد بهره مند می کند  اما آن ؛مغروري تشبیه کرده که النه در کوه داالهو دارد

ه اما گلّ ؛پلنگی که اگر چه در همه چیز با غرور و خشم می نگرد. از پیش این پلنگ مغرور استآهو نرمیدن رم 
که تاریخ  باشداستعاره از سنت نیاکان و اجداد شاعر می تواند پلنگ . ی رمدنزد آن آرام می گیرد و از پیشش نم

  .سرزمین او را می سازد و پدر به عنوان آخرین میراث دار آن مورد خطاب شاعر قرار گرفته است
 )88 :همان(پناه سینه مردان، درخت جنگل بود                     ها سیاه چادر شب   حفاظ حرمت زن

که در  »سیاه چادر«او سیاهی شب را به . این بیت به زیبایی از تشبیه بلیغ استفاده نموده است یاسمی در
  .تشبیه نموده است ،استان ایالم و در نزد عشایر آن کاربرد فراوانی دارد

در شعر سپید زیبایی که به مادرش تقدیم نموده است زخم هاي خود را به گل هاي سرخ پیرهن  این شاعر
  .ده استتشبیه نمو



  )100 :همان(که تازه مانده اند    / زخم هاي کهنه منند/ گل هاي سرخ پیرهن تو
عبدالجبار کاکایی در شعرهاي خود با تأثیر پذیري از عناصر طبیعی و بومی به خلق استعاره ها، تشبیهات . 2

ان ایالمی به شدت تخیل این شاعر توانا و غالب شاعر ،به عبارت دیگر. و مجازهاي زیبایی دست زده است 
  تحت تأثیر طبیعت و عناصر بومی قرار دارد؛

 )74 :حق با صداي توست( .ریشه کرده ست، تناور شده است   ساقۀ زرد غمی در دل من           
. زرد که امري حسی است تشبیه شده است ي یک امر عقلی به ساقهو که مشبه است » غم« در این بیت

  .ی از نوع اضافه مشبه به، به مشبه می باشداضافی تشبیه» ساقه زرد غم«
  : د یک تشبیه زیبا جلب توجه می کندبراي ایجابه عنوان یک عنصر طبیعی » دره« کاربرد واژهدر بیت زیر 

  )92 :همان(  در دره قحطی که چنین ریخته خورشید             پیداست ندادند غریبانه مجالت
  .که محسوس می باشد تشبیه شده است یک امر عقلی است به درهکه قحطی 

اي زیبا  به جاي اشک استفاده نموده و به خلق استعاره »شعله«سروده از » داغر«اي که براي  پارهراکاکایی در چ
  دست زده است؛

  الله می روید از خاك ناگاه          شعله می بارد از چشم هاشان 
  )193 :همان( د و یک تیر و یک راه شعر یک مر            گرم، در ناي خود می نوازد 

می باشد به خوبی به عناصر بومی منطقۀ » داغر«که استعاره از» قوچ کوهی« پارة بعدي با استفاده از و در چار
  خود اشاره نموده است؛

  بسته بر خویش شاخ خطر را        آن که چون قوچ کوهی شب و روز      
  )194 :همان( آخرین سنگالخ خطر را                       آه بگذار تا بگذارند           

نظیرترین تشبیهات  به قوچ کوهی از بی »داغر«تشبیه . او مردان مرد را به عناصري کامالً طبیعی تشبیه می کند
چنین  این شخصیت هااگرچه در نگاه اول این نکته به نظر می رسد که شاید شاعر نباید از مقام شامخ . است

خود را مشبه اما در نگاهی ژرف تر این نکته به ذهن  می رسد که شاعر مواد و مصالح  ؛تشبیهی را خلق می کرد
او هیچ چیز را دست . به دست آورده است ،از دل طبیعت که خود بکرترین جایگاه را در نزد شاعر دارد

هاي  براي تشبیه سازي که از این روست .ابدی ترین اصول را در طبیعت می و اصیلتر از طبیعت نمی داند  نخورده
  . خود از این اصالت استفاده کرده و به زیبایی هر چه تمام تر از آن بهره می برد

لبخند را به شالیزار و مهربانی را به بوته » مترسک«جلیل صفربیگی در یکی از شعرهاي سپیدش باعنوان . 3
  ...ها تشبیه نموده است؛

  )84:واران(که همراه نسیم ، بوته هاي مهربانی نشا می کردیم؟    /  ت رفته استمگر شالیزار لبخند یاد



در این نوع تشبیهات . باشند هاي مهربانی، هر دو، اضافه تشبیهی و از نوع تشبیه بلیغ می شالیزار لبخند و بوته
اي  استعاره» نسیم«عر در این ش ،چنین هم .مانند شود و فقط مشبه و مشبه به باقی می ادات و وجه شبه حذف می

  .است از نوع تشخیص
  پرورد» ون«با شیر پلنگ و شیرة      پیر ، قنداقم کرد     » بلوط«با برگ 

  )134: همان(من را پدرم کوه به دنیا آورد          تا زاده شدم، ناف مرا سنگ برید   
جا که  ، با توجه به واژه کوه و از آنتشبیه کرده است» کوه«صفر بیگی در این رباعی، به دنیا آمدن خود را به 

به عبارت  .محل سکونت شاعر ، کوهستانی ست به خوبی می توان بومی بودن این تشبیه را حس کرد رافیايجغ
  .تواند نوعی استعاره باشد نماد استقامت و استواري است که می» کوه« ،دیگر

شترها از فینیقیه شیشه (ب می خوردکه از گلوي تو آ/  گنجشکی/ از دهان من به پرواز درآمده است
   )177 :اند آورده

گرفته و به در نظر ، سراید و شعرهایی که می سخنانرا استعاره از  »گنجشک«صفربیگی در شعر سپید باال 
معشوقی که گلویش آبشخور . این نکته اشاره دارد که الهام بخش او در سرودن شعرهایش، معشوق است

  .ر پرواز خود را شروع کرده استگنجشکی است که از دهان شاع
متأثر از  تا حدود زیادي ظاهر سارایی در شعر داراي تخیلی قوي و نیرومند است که این تخیل شاعرانه. 4

  طبیعت زندگی شاعر و عناصر بومی پیرامونِ اوست؛
  )22 :ه سالمبه هر چه تاز( عر من آمیخت خیالی که تو بودي با ش  آموخت غزالی که تو بودي      ما را غزل

یعنی ذکر  ،)مجاز با عالقه کلیت و جزئیت( مجازاً به معناي شعر به کار گرفته شده است »غزل«در این بیت، 
  .»تو«هایی هستند براي  مشبه به» خیال«و » غزال« ،چنین هم. جزء واردة کل

و ملزومیت استفاده نموده کار برده و از عالقه الزمیت ه در بیت زیر سارایی نگاه را مجازاً در معناي چشم ب
تواند  که خود می» بهار نگاه«در همین بیت . داشتن چشم هاي سالم است ،نگاه کردن ي ؛ چرا که الزمهاست

  ذکر گردیده است؛ نیز) چو(به رنگین کمان تشبیه شده و ادات تشبیه   استعاره باشد،
  )30 :همان(ه باشد    که گل بر سر شهر بارید    بهار نگاهت چو رنگین کمانی است      

را  »دروازه هایی سبز«است شده دفاع مقدس سروده  ي که در حوزه زیربیت عبدالحسین رحمتی در . 5
  :استعاره از درهاي بهشت گرفته که به روي شهیدان راه حق همواره باز هستند

    در ، دستم به دامانت دیروز از دروازه هایی سبز یارانم گذر کردند            ماندیم آخر با غریبی پشت 
  )15: خوانده ام از چشمهایت(  

  



زاً به معناي مردم ایل گرفته به عالقه حال و محل یا ظرف و مظروف، ایل را مجا بعديرحمتی در بیت 
  :است

  )17 :همان(به روي زینی و نشان ایل می شوي        چنان قدیم، ساده و اصیل می شوي    
  : ا را استعاره از معشوق در نظر گرفته استشنه صحرغزال ت دیگريدر بیت  این شاعر

  )37: همان(به دنبال تو می آیم غزال تشنه صحرا      نگاهت را دگر پنهان مکن از چشم هاي ما    
  
  زبان) ج

داد در هر سرزمین این قاعده و قرار. کنیم قراردادي است که ما در پی بیان مقاصد خود از آن استفاده میزبان 
در هر کشوري که  .لوب یک پارچه بهره مند استساز ا آن سرزمینهاي خاص  به خصائل و ویژگیبا توجه 

اشتراك زبانی وجود دارد  این ،خط مرز جغرافیایی مشخصی وجود نداشته باشد ،بین مردمان مناطق مختلف آن
چنین در ایران نیز . گیرده قرار می ها به شکل اشتراکی مورد استفاد زبان در این سرزمین ي هاي سازنده و مؤلفه

اما گاه اتفاق می افتد  مند هستند؛ همچون زبان مرکز بهره از زبانی ها ویژگیدلیل همین ه است و شاعران ایالم ب
یا تأثیر لحن دو زبان دیده می شود که این امري  ایالم گرایش به دو زبانه نویسی که در گروهی از شاعران

چرا که هرگاه شاعري به اصالت خویش نزدیک تر شود بیشتر به  رسد؛ر می المحاله و فی النفسه منطقی به نظ
شود که شاعر در بیان اوج اصالت خود از  در بسیاري موارد دیده می. تر می شود زبان فطري خود نزدیک

 معیاري که بتواند بیانگر ي تواند از هیچ واژه واژگانی محلی استفاده می کند و در بیان مقاصد خود چون نمی
گرایش شاعران ایالم به . جوید از واژگان محلی خود سود می ؛ده نمایداستفا ،کامل احساسات و عواطفش باشد

روشنی از  ي ه و سایهذاشتآنان اثر گ یزبان این شاعران از طرفی در سبک طبیعت و ورود عناصر طبیعی در شعر
  . است ساختههاي سبک خراسانی را در شعر آنان جلوه گر  مؤلفه

که زبان در شعر شاعران ایالم گرایشی به ساده گرایی و خلق  نماید میذکر این نکته ضروري  ،مجموعدر 
زبان به شدت پرهیز کرده و در  ي شاعران ایالمی از پیچیده کردن بیهوده. فضاهاي صمیمی و قابل لمس دارد

ه ساده نویسی از نگاه بی آالیش، سیر زبان آنان ب. بیان مقاصد خود تالش دارند تا به زبانی ساده سخن بگویند
  .استمکمل یکدیگر ساده و صمیمی آنان به محیط پیرامون نشأت گرفته و این دو مؤلفه در شعر شاعران ایالم 

  واژگان، ترکیبات و آواها 
کاربرد  ،باشند) ناتورالیسم( طبیعت ي بهروز یاسمی، واژگانی که در حوزه از» سبزه زار چشم«در غزل . 1

 ي و این نشان دهنده... ، غزال، صیدواژگانی مانند انار، سبزه زار، کبوتران، ماه، ابر، شاخه، غنچه. دارندفراوانی 
 در بیت سوم از. خود انتخاب می کندو اقلیمی این است که شاعر اغلب واژگان و ترکیبات را از محیط طبیعی 



هاي محیط زندگی  کوشی ها و سخت از رنج عبارتی است که شاعر آن را» دو دسته پینه بسته«غزل عبارت  همین
  .خود اقتباس نموده است 

. سادگی و صمیمیت عنصر اصلی زبان بهروز یاسمی است. زبان در این غزل سیري طبیعی را طی کرده است
هاي مجازي و اکتسابی در بستر هاي زبانی است و نه در تالش براي رسیدن به فضا او نه در فکر ایجاد بازي

بیشترین تالش را در توانیم  میزبان در کارهاي او مشهود بوده و  ي اده کردن از ذات صمیمی و سادهاستف. زبان
دور از ه تالش می کند تا در اشعارش زبان را به ماهیت خود که ساده و ب این شاعر. این زمینه مشاهده کنیم

  .نزدیک کند ،استبودن آالیش 
  بلند پایۀ باال بال خداحافظ            به قله ات نرسانید دست کوتاهم    

  )41: گناه همیشه همان (سراب تفتۀ چشمه نما خداحافظ       به بسترت نرسیدند کوزه هاي عطش      
از محیط پیرامون خود آن ها را ی هستند که یاسمی اتترکیبو هاي عطش، چشمه نما، کلمات  قله، کوزه

  .ري عناصر طبیعی و بومی بر زبان شاعر می باشدگذاتاثیر ي موده است و این نشان دهندهاقتباس ن
 خوشا که باز بیفتد به چشمه سار مسیرم            آتش عطشم را ،کشد این آب فرو نمی

  )72 :همان(   که از نسیم و پرنده سراغی از تو بگیرم                 ی اجازه ندارمـم گرفته برایت ولـدل
طبیعت و عناصر طبیعی نظیر چشمه سار، نسیم و پرنده  ي خود را از حوزهواژگان  زیاسمی در ابیات باال، با 

 خودواژگان بومی و محیط پیرامون  ي دهد که زبان و ذهن شاعر در دایره این نشان می. انتخاب نموده است
  .جریان دارد

باران، جنگل،  نظیر ، استفاده از واژگانیاثر حبیب اهللا بخشوده» صداي آبرنگ ها« دوبیتی ي مجموعهدر . 2
» باران«واژه . به چشم می خوردفراوان  ،گرفته از محیط زندگی شاعر هستندگانی برژکه وا... چشمه، دره، برکه و

در این  جده بار، به طوري که این واژه هاز بسامد باالیی برخوردار استصداي آبرنگ ها  ي در مجموعه
  : تنیز نه بار مورد استفاده قرار گرفته اس» چشمه«واژه  ،چنین هم. به کار رفته است کم حجم ي مجموعه

  ها با پیچ و با تاب                 اگر با برکه بود و رفت در خواب اگر در دره
  )43 :صداي آبرنگ ها(ولی از سنگ بیرون ریخت چشمه           ولی از ما جلو افتاد سیالب  

با استفاده از واژگان کوه، دره و قلّه تأثیر » اي کوهریخته « عبدالجبار کاکایی در سه بیت اول از غزل. 3
  : وهستانی استان ایالم نشان می دهدپذیري ذهن و زبان شعري خود را از محیط ک

  فرو ریخته یالت               باید که ببینیم از این پس به خیالت! زانو بزن اي کوه
  ند غریبانه، مجالتدر درة قحطی که چنین ریخته خورشید        پیداست نداد

  )92 :حق با صداي توست( عمري به تماشاي شکوه تلف شد              با این همه، اي قلّۀ دیروز حاللت 
  



با استفاده از واژگان و عباراتی مانند » حق با صداي توست« از مجموعه )ایالتی( ي با عنوانشعرکاکایی در 
و این به نوع زندگی و محیط پیرامون خود اشاره نموده ... و ا ه ها، بزهاي کوهی، برّ شبان سرخوش ایالتی، گله

  .گواه آن است که زبان شاعر هنوز متأثر از فضاي ساده، صمیمی و ایلیاتی گذشته هاي نه چندان دور اوست
متأثر از عناصر بومی، طبیعت پیرامون و نوع زندگی  تا حدود بسیاريعبدالحسین رحمتی شعري زبان . 4

شیهه اسب، سوار خسته،  زبان حماسی که در آن واژگان و عباراتی نظیر ایل و تبار،. می باشد مردمان منطقه
  : زین و تفنگ پدر استفاده شده است خاك سرخ دیار،

  -تمام دار و ندارم –هنوز گرچه غریبم میان ایل و تبارم                       ولی مرا دل پاکی است 
  یگر                  سوار خسته نیامد به خاك سرخ دیارمصداي شیهه اسبی به گوش آمد و د

  چه شد سوار همیشه، به پشت زین که نشیند            دگر تفنگ پدر را به دست کی بسپارم؟     
  )11 :خوانده ام از چشمهایت(             

و متأثر از محیط  رحمتی می کوشد زبان حماسی خود را در شعر با استفاده از واژگان و عباراتی بومی
استفاده از واژگان و تعابیري مانند دشت، سواران، بیشه ها، پلنگ، کبوترهاي چاهی . پیرامون به خواننده القا کند

  :و خاك سرخ بیش از پیش به بومی بودن زبان این شاعر کمک کرده است
  گر پلنگی را نمی زایندپس از این بیشه ها دی  رانی نمی آیند                به سمت دشت هاي ما سوا
  اگر فردا کبوتر هاي چاهی بال بگشایند مرا با خود نخواهد برد        یقین دارم کسی زین پس 

         )55 :همان( دنپای هایی خاك  سرخم را نمی نباشی چشم                     تمام دلخوشی هایم نگاه بی قرار توست   
   )موسیقی(آهنگ ) د

موسیقی به سراغ پنج اثر از پنج شاعر خوب و مطرح استان ایالم رفته ایم و در این آثار، در بحث آهنگ یا 
مورد این شاعران  ي به وسیلهردیف هاي مورد استفاده  نوعتنوع و یکنواختی اوزان، بسامد اوزان پرکاربرد، 

  .بررسی و تحلیل قرار گرفته است
 همان گناه همیشه  .1

ناه همیشه که شامل سی وهشت غزل می باشد، از چهارده وزن عروضی بهروز یاسمی در کتاب همان گ
او در این مجموعه، سیزده . هاست ترین آنپرکاربرد» فعالتن مفاعلن فعالت مفاعلن«مختلف استفاده نموده که

   .است بار از وزن مذکور استفاده نموده
هاي  بودن به چهار گروه وزن ها از لحاظ جوشش و مالیمت و میزان ملموس وزناز دیدگاه شفعی کدکنی 

 سیزده شعري که در وزن. هاي جویباري تقسیم می شوند هاي خیزابی و وزن وزن هاي کدر،  شفاف، وزن
ویژگی اصلی . هاي جویباري قرار می گیرند وزن ي در حوزه ،اند سروده شده» مفاعلن  فعالتن مفاعلن فعالت«



یک اول  ي مه دوم مصراع، نسبت به نیمهنی ي جویباري، غالباًها در وزن. این وزن آرام و مالیم بودن آن است
  .هجا کم یا زیاد دارد و همین خود وزن را از تحرك می اندازد

 ؛هاي آرام و مالیم وزن ي وزهست که در حاهایی  نیز یکی دیگر از وزن» فعالتن فعالتن فعالتن فعالت«
 ي اشعارش را در مجموعه نیمی از گفت یاسمی بیش ازمی توان  ،به عبارت دیگر. قرار می گیرد یعنی جویباري

  .همان گناه همیشه در قلمرو اوزان جویباري سروده است
از مجموع سی وشش غزل بهروز یاسمی، بیست و سه غزل داراي ردیف است که از این تعداد تقریبا بیش 

  .خوردارندبرازده غزل از ردیف اسمی یعنی دوازده غزل، از ردیف فعلی و ی ؛از نیمی از آن
  
 آیینه باشیحتی اگر. 2

  تنوع  ي دهنده نعبدالجبار کاکایی در این کتاب از بیست و نه وزن عروضی مختلف استفاده نموده و این نشا
     ،»فاعالت فاعالت فاعالت« :اوزانی که بیشترین کاربرد را دارند عبارتند از. ها در این مجموعه است وزن

و » عالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتف«، »فاعالتن فاعالتن فاعالت« ،»فاعالتن مستفعلن فاعالتن مستفعلن«
 . اند شاعر مورد استفاده قرار گرفته ي به وسیلهکه هر کدام سه بار » مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعلن«

کاکایی از شاعرانی است که ذهن خود را درگیر تعداد محدودي اوزان عروضی ننموده است و از حداکثر 
جا ناشی می شود که او با چند  در کار او از آن ویژگیاین . ظرفیت اوزان در کالم شاعرانه استفاده کرده است

هم به ایالم و اساطیر و نمادهاي آن فکر می کند و هم به پایتخت و  ،ویژگی خاص اقلیمی سر و کار دارد
  .شده است ی وزن در شعر اوبه نظر می رسد این خود علت اساسی چندگانگ ،هاي موجود در آن بحران

هاي  حتی اگر آیینه باشی سروده، نوزده بار از وزن ي از مجموع چهل و پنج شعري که در مجموعه این شاعر
گرایش به . و این نشان می دهد شاعر میل و رغبت بسیاري به کاربرد اوزان کوتاه دارداست کوتاه استفاده کرده 

گرایش به اجمال در هر ساحتی از نشانه . دهد مال در وزن را نشان میعران به اجاوزان کوتاه، گرایش این شا
گرایش به اوزان کوتاه از نشانه هاي زندگی در  ،از طرفی دیگر. هاي ورود و ظهور حکمت در شعر است

در شهرهاي بزرگ همه چیز در سرعت خالصه شده و زمان به کمترین شکل . شهرهاي مدرن و کالن است
این امر در کار این شاعر از آن جهت بارز و آشکار است که با ورود اوزان کوتاه . نایی داردممکن ایستایی و ما

عدم گرایش شاعر به اطناب در لفظ و وزن از دیگر نشانه هاي این . سرعت در ساختار شعر را نشانگر است
  .باشد مینگرش 

  به هر چه تازه سالم. 3
غزل و تعدادي شعر  35تمل بر که مش» رچه تازه سالمبه ه«شعرش با عنوان  ي سارایی در مجموعهظاهر

نی شاعر در کاربرد اوزان را نشان از بیست وزن عروضی مختلف استفاده نموده و این تنوع ذه ،باشد می سپید



پنج بار استفاده  »به هر چیز تازه سالم«این شاعر در  وزنی است که» عالتن مفاعلن فعالتمفاعلن ف« .دهد می
از  .آرامی، نرمی و مالیمت آن استاین وزن  ویژگی. هاي جویباري است ن وزن یکی از وزنای. نموده است

بیست و یک شعر داراي ردیف است که از این تعداد هفده شعر از  شعرهاي سارایی در این کتاب، مجموع
  .ردیف فعلی و چهار شعر از ردیف اسمی برخوردار هستند

  و عشق این ماه سرگردان . 4
که مشتمل بر چهل غزل » و عشق این ماه سرگردان« غزلیاتش با عنوان ي نامه در مجموعهبهروز سپید

مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن «، که از این تعداد اوزان مختلف استفاده نموده باشد از پانزده وزن عروضی می
و است فاده نموده هفده بار است ،شعرش ي سپیدنامه از این وزن در مجموعه. بیشترین بسامد را دارد» مفاعیلن

  . »و عشق این ماه سرگردان«این یعنی چیزي نزدیک به نیمی از اشعار مجموعه 
  دخترم باران . 5

روضی از چهارده وزن ع ،استدو غزل و سی شاملکه » دخترم باران«حبیب اهللا بخشوده در مجموع شعر 
ه در این مجموعه بیشترین بسامد را وزنی است ک» مفعول فاعالت مفاعیل فاعالت«. استفاده نموده است متفاوت

این وزن هم مانند بسیاري از وزن هاي مورد استعمال . هشت بار بهره گرفته است ،بخشوده از این وزن. دارد
  .این وزن مالیم، آرام و ساکن است ،به عبارت دیگر. گیرد میوزن هاي جویباري قرار  ي می درحوزهشاعران ایال

از مجموع سی و دو غزل، بیست غزل را همراه با ردیف سروده است که از » ندخترم بارا«بخشوده در کتاب 
  . این تعداد پانزده غزل داراي ردیف فعلی و پنج غزل از ردیف اسمی برخوردار هستند

ان استفاده از ردیف هاي فعلی در نزد شاعران ایالمی نشان دهنده روح و ذهن پویا، جاري و برونگراي آن
  .است
  رتشکل یا صو)  ه

هاي شعري به سرودن و  شاعران ایالمی همانند بسیاري از شاعران دیگر استان هاي کشور، در انواع قالب
شاعران این استان هنر خود را با بهره  ،به عبارت دیگر. آفرینش آثار و اشعاري زیبا و قابل تأمل پرداخته اند

بیشتر از » غزل«امادر این میان،  ؛اند ضه نمودهسی به مردم و مخاطبان عرهاي رایج شعر فار بیشتر قالبگیري از 
این قالب به دلیل ظرافت ها و . قالب هاي شعري دیگر مورد اقبال و پسند شاعران این خطّه قرار گرفته است

شاعران ایالمی و همخوانی و هماهنگی با ذوق  ي ، متناسب بودن با نگاه بومی گرانهویژگی هاي منحصر به فرد
  .در برگرفته استاین استان را  شاعراناخیر حجم وسیعی از اشعار  دهه هايدر آنان،  ي و قریحه



شاعران ایالمی به چاپ رسیده و به اهالی شعر و  ي به وسیلهاخیر، مجموعه شعرهایی که  ي طی چند دهه
، کهن، اکثراً در قالب غزل بوده و غالب شاعران استان با این قالب است ادبیات این مرز وبوم عرضه گردیده

  .اند سطح کشور مطرح نمودهخود را در 

که بحث در مورد آن را به مجالی دیگر  بسیاري از عوامل باشد ي این رویکرد به غزل می تواند نتیجه
  .گذاریم وامی

شاعرانی همچون عبدالجبار . نزد شاعران ایالمی استاز دیگر قالب هاي رایج در نیزنوي عالوه بر غزل، مث
از مثنوي بیشتر . روده انداین قالب ساشعاري در...حمتی، ظاهر سارایی ویدنامه، عبدالحسین رکاکایی، بهروز سپ

تمام کوچه ها «، »قالقیران«مثنوي بلند ...شهادت، ایثار، پایداري و دفاع مقدس استفاده شده است ي در حوزه
شاعران دیگري . سروده شده اند از عبدالجبار کاکایی در این قالب کهن...و »موج نام کیست این؟«، »شهید دادند

را در مجموعه  این آثارتوان  خوب و قابل تأملی دارند که میگردید مثنوي هاي  ذکرها  نام آنتر  پیشهم که 
  .شان یافتشعرهای

رباعی نیز از دیگر قالب هاي شعر فارسی است که در چند سال اخیر بیشتر از گذشته مورد توجه شاعران 
، شاعري که بیشترین رویکرد و اقبال را نسبت به رباعی داشته از میان شاعران ایالم. ته استگرفاستان ایالم قرار 

 هاي مستقلی در این قالبشعر ي است که مجموعهجلیل صفر بیگی، شاعر نام آشنا و مطرح در سطح کشور 
نجیل به نویسی، ا، اوشوم و، کم کم کلمه می هیچ، :این مجموعه شعرها عبارتند از تعدادي از .تألیف نموده است
  . . .هاي تنهایی، هشت چارانه و  روایت جلیل، نت

که  یاما از قالب های ه تصویر بکشد؛نه خود را در رباعی بگرایا هاي بومی صفربیگی به راحتی توانسته گرایش
ه را به شاعران این خطّ ي شده  از اشعار سروده اندکیدارد و حجم  کمتري نزد شاعران استان ایالم کاربرد در

با تعداد  کنیم میین استان را مطالعه هاي شعر ا وقتی کتاب. خود اختصاص داده می توان قالب نیمایی را نام برد
ان استان ایالم دهد که شاعر این نشان می. کنیم برخورد می ـها  این کتاب ي آن هم در حاشیهـ شعر نیمایی  کمی

  .ه این قالب روي بیاورنداند، گسترده تر و جدي تر ب تا کنون نتوانسته
  
  
  
  
  
  
  



  نتیجه گیري
. نگرند هالی نقد وادب بااحترام به آن میطوري که غالب ارد، دا اي هاي عمده ظرفیتشعر فارسی استان ایالم 

 ي هیخود دیده است، شاعرانی که با ارابه ب، شاعران مطرح و توانایی را بعد از انقال به ویژهاین خطّه فارسی  شعر
بر  ،از پیشنام ایالم وشعر آن را بیش  افزوده و عه شعرهاي خود بر غناي شعر معاصرکشورپ مجموآثار و چا

  . اند ها جاري ساخته زبان
به فردي عت، شعرآنان را از ویژگی هاي منحصرنوع نگاه متفاوت شاعران ایالمی به زندگی، جهان پیرامون و طبی

شاخص هاي شعر این استان تا حد بسیاري تحت تأثیر محیط  ها و به عبارت دیگر، ویژگی. ساخته است مند بهره
شاعران  ي جغرافیایی، عناصر بومی و اقلیمی آن بوده و این مقوله، بازتاب ملموس و روشنی در ذهن، زبان و قریحه

  . ایالمی دارد
عناصر شعري شفیعی کدکنی، دوازده مجموعه از هفت شاعر مطرح و  ي در این نوشتار بر اساس نظریه

  :ترین نتایج آن از قرار زیر است برخی از مهم ي استان مورد بررسی قرار گرفت که خالصه ي برجسته
عاطفه، در دو شاخه حماسی ـ تغزلی، و مهربانی و انسان دوستی، مجموعه شعر همان گناه همیشه  ي در حوزه .1

 .هاي شعري پیشی گرفت از بهروز یاسمی از دیگر مجموعه
 .رسید تر به نظر می ها بومی همان گناه همیشه نسبت به دیگر مجموعه ي مجموعه تخیل باز هم ي در حوزه .2
هاي بومی و اقلیمی برخودار بودند،  ترکیبات و عباراتی که از نشانه  کاربرد کلمات،زبان و  ي در مقوله .3

ی شده، هاي بررس از عبدالجبار کاکایی در مقایسه با دیگر مجموعه» حتی اگر آیینه باشی«شعر  ي عهومجم
 .پیشی گرفت

جویباري و  هاي رویکرد غالب نزد شاعران ایالمی به سمت استفاده از وزن) موسیقی(آهنگ  ي در حوزه .4
کاربرد با بیشترین از حبیب اهللا بخشوده » دخترم باران«شعر  ي طوري که در مجموعه .هاي فعلی بود ردیف

هاي  ردیفبا بسامد باالیی از ، از ظاهر سارایی »به هرچه تازه سالم«شعر  ي در مجموعهو هاي جویباري  وزن
 . رو شدیم هها روب ، نسبت به دیگر مجموعهفعلی

غزل، قالب . هاي کالسیک به ویژه غزل یافتیم در بحث از شکل یا صورت، بیشترین رویکرد را به سمت قالب .5
و ثر بهروز سپیدنامه ا» و عشق این ماه سرگردان«هاي  شاعران ایالمی است، طوري که در مجموعه ي عمده

در این قالب کهن و جذاب به طور کامل که  رو شدیم هروببا اشعاري اثر حبیب اهللا بخشوده » دخترم باران«
 .شعر فارسی سروده شده بودند

شایسته  و مطرح باشدهاي شعر خیز و شاعر پرور در سطح کشور  ایالم به عنوان یکی از استان آید یبه نظر م
  . شعر این استان بیش از گذشته مورد مطالعه، پژوهش و بررسی قرار گیرد متنوعلف و جنبه هاي مخت است
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Abstract: 

One of the cultural characteristics of ancient societies that has permanent property 
and is less exposed to disappearing is poem and poets topic.according to inherent 
talent of Zagros inhabitants and ancient precedence of area,poem has a special 
place between Ilam peoples who inherent liking to pem and poets from their 
ancestor,usually enjoy poem in most of their life aspects. 

Since persian poem of Ilam province specially through las decades revealed his 
capacity and in this direction,he introduced major and outstanding poem and poet 
sets to this expanded domain of country literature ,this survey try to have an 
analytical view to poem of this province by using of poem elements theory of 
Mohannad Reza Shafiee Kadkani in persian poem periods and applied regional 
elements view by their poets.Shafiee Kadkani in this theory has surveyed poem in 
5 domain of affection,imagination,language,music and form.this survey that is 
accomplished on about 30sets,showed that nowadays poets of Ilam enjoy regional 
elements in this poems in mentioned domains but among this elements , affection 
has more regional attractive quality. 

 

Key words:nowadays poem of Ilam province,poem elements,regional elements 

  


