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دا  م     

ش و الق  خ   ور ا

مال  واره   ا ت و  دا ر  م  ه عا د ا حان و ا د  و دا ه  با یاری از  ا گاه د ت جا ش و   ا و ش و  ا ند د ب قام  ت  دا ور پا سان و   ا

عا  جام  ول ز را  ا م ا د ی  ھد  ی  د اسال ه آزا ا ی د د  ی وا ع ضاء   ویان و ا ا ری ما د مدن  گ و  الی  ت ار داده ا د   ی  و ی  ت 

م ن ی    :و از آن 

ی-١ و ت  ل  ت: ا ھان سازی  و  اری  آن و دوری از  د ت و و ی  و ی  تای    تالش  را

وق- ٢ ل رعا  یدگان : ا و ان و  و وق  ل  زام  رعا کا بات( ا وان و  سان،  ق) ا بان    و سا صا

وی- ٣ ت مادی و  ل ل ما وق م: ا ل  شھد  رعا کا و کاران  ه  ک ه و  ا وی د   ادی و 

ی-٤ م ع  نا ل  ش: ا و ل  ا ه  ک ور   ه  و د و  ن  ا ی و   د م ح  صا   ھد  رعا 
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رام- ٧ ل ا م: ا یھد  رعا  ش ت  و  اری از  ودد قد و  قات و رعا جا  جام  ت  ا    و 

ج - ٨ و ل  ش : ا ا اردھد  رواج د ی د و ع  واردی   ر از  ویان   ا ی و د ع کاران  ل آن   قات و ا ج  تا   و اشا 

ا - ٩                          ل  ع : ا ر  ی  ه  ش را  شا و م و  ع وزه  ی   سا ع    و عالم  ای و ا ر   تار  و ر ی از  و زام  ا  ندا ی آال   .ی 

  

 



 

 

 

 

م        :  قد

ها صبورانه همراه و یاورم بود که در تمامی لحظه: پدر عزیز و مهربانم

  ...دانم و در یک کالم، پدري که او را مایه افتخار، عزت و آبرویم می

  دوستت دارم پدر                     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

ری  ا س پا   : و 

خداوند بزرگ را سپاسگزارم که الطاف بیکرانش در تمامی مراحل زندگی شامل حالم بوده و مرا در      
مسیر کسب علم و دانش یاري نموده است و قدرت تفکر را عطا نموده که به یاري این موهبت الهی راه 

  .پیشرفت و تعالی را بپیمایم

ام بر خود نه فارغ التحصیلی در مقطع دیگر قرار گرفتهاینک که با لطف و یاري خداوند متعال در آستا     
اند دارم که از تمامی دوستان، همکاران، برادران و عزیزانی که در انجام این پایان نامه مرا یاري نمودهالزم می

  . تقدیر و تشکر نمایم

هاي که با راهنمایینزاد حسن سهرابها را از استاد راهنما جناب آقاي دکتر علیترین سپاسخالصانه    
  . آورمارزشمند خویـش صمیمانه با اینجانب همـکاري نمودند، بجاي می

هاي از استاد مشاور عزیزم جناب آقاي دکتر نصراله امامی که در تمامی مراحل تحقیق با راهنمایی    
  . نمایمارزشمند خویش با اینجانب همکاري نمودند، سپاسگزاري می

از استاد ارجمند سرکار خانم دکتر فرزانه یوسف قنبري که داوري این پایان نامه را بعهده داشت نیز     
  . نمایمسپاسگزاري و تشکر خالصانه می

از خانواده عزیزم به ویژه از همسرم که با صبر و تحمل در تمام مراحل تحصیل و نگارش این پایان نامه      
  .نمایمو تشکر میاند تقدیر مرا یاري نموده
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  چکیده
وجود داشته اما در  عر شاعراناست که گرچه از قدیم در ش آیینیاز مهمترین وجوه شعر  یشعر عاشورای

شعار به ویژه در آثار شاعران این ا .پیدا کرده است نمود ي اخیر بیش از پیش در شعر شاعرانها دهه
از جمله شاعران ایالمی نقش پررنگ تري داشته واز آن جا که هستند  )ع(عتبات عالیاتنشین که مجاور مرز

ظرفیت هاي باالیی را از خود نشان داده )70،80،90(ي اخیر شعر عاشورایی استان به ویژه در چند دهه
ي هاي شعري؛ شاعران مطرح وبرجسته اي را به قلمرو گستردهوتوانسته دراین راستا عالوه بر مجموعه

  .ادبیات عاشورایی معرفی نماید 
ر ي عناصر شعري محمدرضا شفیعی کدکنی در ادوار شعکوشد با استفاده از نظریهاین پژوهش می      

که البته براي نخستین بار ) 70،80،90(به بررسی وتحلیل شعرهاي عاشورایی این خطّه در دهه هاي  ،پارسی
  .ارائه نماید) عاشورایی(دراستان ایالم بدان پرداخته شده است،رابه دوستداران این سبک ادبی 

 ورد بررسی وشکل م آهنگ و زبان، ،تخیل ي عاطفه،پنج حوزه در شعر را این نظریه، شفیعی کدکنی در    
دهد که شاعران میاین بررسی که برروي حدوداً سی مجموعه انجام گرفته نشان  .مطالعه قرار داده است

این شاعران  نیز قالب شعري و تا شکل و اندي محتوا موفق تر بودهزمینه ردهه هاي یاد شده د استان ایالم در
این میان عنصرعاطفه نسبت  که درشده بهره جسته یاد حوزه هاي باورهاي خویش در می وازعناصر بو

  .چشمگیرتر ي را دارا می باشد شعري یاد شده برتري محسوس و عناصر دیگرب
  

  تخیل ،عاشورایی، عاطفه شعر ،شعرآیینی: واژگان کلید
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 مقدمه - 1-1

اس اسبر ،گري داشته است هاي گوناگون جلوه زبان به شکل و ،شاعران شعر در عاشورا از دیربازقیام  
دانند که در  شاعري می کسایی مروزي شاعر قرن چهارم را اولین ،جاي ماندهباز برآثار مکتوبی که از دیر

الیل مذهبی که تنها به د شعر شاعران نه قیام عاشورا در ثیرتأ .است اي عاشورا پرداخته اشعار خود به حادثه
زنده کردن  و بشر افکار براي تغییر )ع(ت چرا که نفس حرکت امام حسیناخالقی بوده اس به دالیل انسانی و

 یاران و و )ص(هایی که بر فرزند پیامبر اما مصیبت ،که به دست نااهالن افتاده بود ،دمقدس اسالم بودین 
پذیري شاعران از پیام این قیام آورد و در این میان تاثیر به درد میرا اي  وارد شد دل هر انسان آزاده شفادار

پذیر گذارترین شعر تاثیرچرا که زبان احساسی و عاطفی  ،بیشتر از دیگران بوده است و حوادث مرتبط با آن
 آزادي، ،انسانیت«بیل همه جوامع بشري در طول تاریخ دغدغه مسائلی از ق .ذهن و افکار بشر است زبان بر

 .ند داشتخواه دارند و داشته و را» ...ستم و  برابر ظلم و پایداري در ،اخالق ،اکمیت برسرنوشت خویشح
هجري موجب  61در سال  )ع(هاي قیام امام حسین و مصیبت انسانی و نیز حوادث ،توجه به ابعاد مذهبی

گردید که هرچه  –شعرعاشورایی –ي آن  بالنده انبوه و و شاخه برومند ادبیات عاشورایی و«پیدایش نوعی 
این جریان در طول تاریخ  »شود می فراگیرتر و آیینی بارورتر هاي ادبیات دینی و شاخه دیگر از گذرد زمان می

قیام عاشورا به وقوع  الهام ازایران با  این که انقالب اسالمی در گري داشت تا ر شاعران ایران جلوهدر شع
 دانستند و قیام می  گرفته از آن تخود را نشأ انقالب ،خواه آزداي ز وستی ظلم ایمان و ملت با. وستپی

، هنوز نهال نوپاي انقالب درحال رشد بود که استکبار جهانی. در خط مقدم رساندن پیام آن بودندشاعران 
 ها و اما از دل آن بحران ،مدٱلت وارد هایی براین م بر ملت تحمیل کرد که گرچه مصیبت جنگی نابرابر را

 .هایی دینی و انسانی نمایان شد که شاعران سهم عمده اي در بازگو کردن آن داشتند ارزش ،ها مصیبت
آغاز یک سبک د خود به سرشاعران عاشورا با ایجاد سبک و روش خود در ادبیات غنی ایران زمین توانستن
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و اوزان  هاي گوناگون قالب ،زبان نو توان به ذهن و ادبیات معاصر بدل گردند که ازآن جمله می ادبی در
پیشرفته و  کشورشعر همپاي جریانات  ن استان ایالمشاعراشعر  این میان که در ،اره داشتاش متفاوت

نجا که استان از آ .آیند ترین شاعران کشور به حساب می ور معرفی کرده که امروزه از مطرحشاعرانی را به کش
و اي عاشورا  توجه به واقعه ،شدیر جنگ هشت ساله گکه مستقیما در بودههاي  ایالم یکی از استان

اهل بیت از سوي دیگر باعث  باال بودن محبت و دوستداري آن با جنگ تحمیلی از یک سو و هاي شباهت
اله  حبیب ،بهروز یاسمی ،شاعرانی همچون عبدالجبار کاکایی، جلیل صفربیگی، بهروز سپیدنامه گردید تا

با ذهنی تلطیف یافته  عبدالحسین رحمتی، سالم پوراحمد ،کیومرث مرادي مهر ،نورمحمد ناصري ،خشودهب
با شور مذهبی و زبانی نو و پر احساس در قالب شعر عاشورایی آثاري ماندگار به جامعه عرضه کنند که در 

 ها و نوحه ،ها سرایی و مرجعی پر نغز براي مدیحه ،گیرندقرار ی و عاشورایی مورد استفاده محافل ادب
اي از بررسی به  سهم عمده ،ي آثار به دامنه  توجه این پژوهش با در .هاي خطیبان به شمار آیند سخنرانی

دالجبار کاکایی اختصاص عب نامه وبهروز سپید بیگی،اعران مطرح ایالمی یعنی جلیل صفراشعار سه تن از ش
شاعران نیز به فراخور  که از دیگر شاعران نشده بل اما این بدان معنا نیست که توجهی به دیگر ،یافته است

بررسی   پژوهشگر به ،این شاعران در بررسی اشعار عاشورایی  .اند مجال پژوهش آثاري بررسی شده حال و
این بررسی مشخص شده است که  در .تواي اشعار عاشورایی پرداخته استشعري و تاثیر آنها بر مح  عناصر

خیل بیشترین ت عنصر عاطفه و. باشد زبان و شکل می ،آهنگ ،تخیل ،صر شعر که شامل عاطفهمیان عنا از 
پذیرفته است الزم   پنج فصل انجام در پژوهشگر است و  این پژوهش حاصل تالش .کاربرد را داشته است

  :هاي پنج گانه آن بیان کنم  توضیحاتی درمورد فصل ،دانم به اختصار می

  »کلیات « اول فصل
 ،ها محدودیت ،هاي تحقیق ي پژوهش و روش پیشینه ،کلی به اهداف و اغراض این تحقیق در نمایی 

مذهبی از سوي  ، و مرثیه مدیحه مذهبی ،واژه و اصطالحات فنی و تخصصی ازقبیل شعر مذهبی تعاریف
  .پردازد تا موجب آگاهی خواننده از چگونگی انجام این پژوهش گردد پژوهشگر می

  »یشینه ي شعر عاشوراییادبیات و پ«فصل دوم 
  ي فصل پیش درآمدي مشتملابتدا چه بیشتر از شعر عاشورایی که درخت هرتالشی است در جهت شنا 
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 هاي عاشورایی از نخستین سروده نکاتی بر هاي مرتبط و شاخه نیز تقسیم آن و تعریف ادبیات عاشورایی و بر
ت مذهبی پژوهش کرده ي ادبیا زمینه در تر پیش باشد، و می صاحب نظران معاصر سنگري که از محمدرضا

کوشش شده  و. باشد ازجمله نکات مثبت این پژوهش  دنتوا می گراز نگاه پژوهش ایم و است را آورده
 تقسیم بندي ،طلبی مبارزه با رفاه ،کمال خواهی و آرمان گرایی ،متعهدهاي شعر هاي مختلف در زمینه ظریهن

 ،ي صفویه دوره ،بعد از عاشورا( ورهمرثیه سرایی در چهار د ،مذهبیشعر  ،معاصر ادبیاتدر  آیینیشعر 
عناصر شعري تعریف  ،پس از انقالب اسالمی شعر دینی  )معاصري  ي افشاریه، زندیه و قاجار و دورهها دوره

 آهنگ، زبان ،کنایه ،مجاز ،استعاره ،شبیههاي خیال یعنی ت تخیل و صورت ،قبیل عاطفه و اقسام آن از
هاي پژوهشی درمورد شعر عاشورایی  درآخربه پیشینه ومحتوا صورت و)فرم(شکل و نیز وانواع آن  )موسیقی
  .ایم پرداخته

  »ایی در شعر شاعران استان ایالمادبیات عاشور«فصل سوم 
ي تاریخی استان ایالم ،موقیعت جغرافیایی و اقلیمی استان ایالم، باورها و اعتقادات  پیشینهبخش  در شش

معرفی ماهیت شعرعاشورایی استان ایالم، ،در کشور گیري شعر عاشورایی شکل هاي زمینهمردم استان ایالم، 
ازقبیل زندگی نامه  ایم که برخی از اطالعات در شعر ایشان پرداخته عناصر بومی استان ایالم و شاعران
   .رسیده استبه ثبت اززبان خود شاعر یا دوستان نزدیکان آنان به فرد بوده و منحصر شاعران

  »شاعران ایالمی یرایبررسی عناصر شعر در اشعار عاشو«فصل چهارم 
ورایی عبدالجبار کاکایی گیري آنها در اشعار عاشه بررسی عناصر شعري و سطح به کارب این فصل در
فرسا و زمان  قتایم که کاري بس طا بیت پرداختهبه امه آن هم بصورت بیت نهروز سپیدبیگی و بصفرجلیل 

 ادبی وهاي  به تاثیر آریه گردید ضمن اینکه تالش ،نداشتمنبعی وجود   این زمینه هیچ بر بود چرا که در
  .عناصر شعري در محتواي اشعار پرداخته شود

  »نتیجه گیري«فصل پنجم 
پیشنهادهاي  در پایان ایم و پرداخته ها سی فرضیهربره گیري پژوهش و ب بندي و نتیجه جمع به این فصل در

  .تواند براي دیگر پژوهشگران مفید باشد ارائه گردیده که می
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 مسأله اساسی پژوهش بیان - 1-2

داب ي آ مطالعهعاشورایی بدون  هاي شعري با موضوع  پرداختن به اشعار شاعران استان ایالم و نیز قالب 
جایگاه  توان می خصوص، به خوبی این اي در با مطالعه. پذیر نخواهد بود ایالم امکان و آیین مردم مذهبی

ي مردم این خطّه در ادبیات شفاهی به  عالقه. هاي عاشورایی دریافت بحث را در پرداختن به شاعران استان
هاي بومی توجه نیز دارند ازجمله به سرود قابلاند و قدمتی محلی سروده شده ویژه شعرهایی که به زبان 

این بررسی  ناشدنی است، که توجه به بافت عشایري آن امري انکار هاي غنایی با هوره، نوحه و ترانهمحلی، 
ي عاشورا، کمتر شاعر معاصري در  خصوص حماسهدرهمچنین . باشد مطالب در حوزه این پژوهش نمی

در شعرهاي عاشورایی خود  ، گویا شاعران استان ایالمآزمایی نکرده باشد طبع ود کهش استان ایالم یافت می
اما این به آن سبب نیست که اشعار عاشورایی استان ایالم از نوآوري . محتوا توجه دارند تا به قالب بیشتر به

هاي و به نوآوري  بخشیدهبه این قالب  اي و هواي تازه به دور است، چرا که شاعران این دیار، امروز حال
از  )ع(و سرور و ساالر شهیدان امام حسیننزدیک بودن استان به کربالي معلی  .اند یازیده اي دست شایسته

 بیش از اما آنچه. موارد مهمی است که شاعران این استان را به شعرهاي آیینی عاشورایی راغب کرده است
نیز شعرهاي عاشورایی گردیده است به یقین  و فاهی عاشوراي مردم این خطّه به ادبیات ش همه باعث عالقه

ورایی و نیز محتوا هاي خود درباره اشعار عاش ادامه نوشته در. باشد شیعه بودن تقریبی کل مردم این استان می
، بیشتر کامیاب  لبقا برسد که شاعران ایالمی در به ذهنقالب آن ممکن است براي مخاطب این پرسش  و

این هاي شاعرانی از سروده مطالعه و بررسی بنابراین الزم به بیان است که با در محتواي شعري؟  اند یا بوده
به  ...دیار همچون سپیدنامه، عبدالجبار کاکایی، کیومرث مرادي مهر، جلیل صفربیگی، عبدالحسین رحمتی و 

شاعران این  بیشتر پرداخت کهچرااند تا قالب شعري؛  تر بوده توان دریافت که در محتوا موفق می اي گونه
 محتوا رادقیقاً  ؛ ومسیر حوادث تاریخی دوره نشده اي بوده است که از عاشورایی به گونه به اشعار استان

 اند تا به صورت بیشتري نشان دادهگرایی عالقه  توصیفات به مضموندر نیز  و اند دهسرو واقعیتاساس بر
  . شعري) قالب(
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  تحقیقاهمیت و ضرورت انجام  - 1-3
باز به دیر ازها  استان و دیگراستان ایالم  بومی مناطق کشور اعم ازشاعران  تعامل بین ادیبان و ارتباط و

آثار شاعران و  به و بذل توجه پیروزي انقالب اسالمی و رویکرد جامع به ادبیات مذهبی خصوص پس از
سویه  تأثیرپذیري دو وداشته  ودوجشکل ممکن  نامی سراسر کشور همواره به بهترین نویسندگان نخبه و

 از سویی بررسی و تبیین  .ادبیات و فرهنگ، همواره منشأ ایجاد تحوالت عمده در ادبیات کشور بوده است
.. بکارگیري اوزان و ادبی، نحوه   استفاده از صنایع  سبک سرایش آثار، سطح شعر این شاعران در چارچوب

. و تعالی آثار این شاعران بسیار ارزشمند باشد سیر تکوین جامعبررسی  رهیافت در به عنوان یک تواند می
و  شاعراناین  جزء اشعار رزیابی و توصیف جزءبهاهمیت این موضوع عمدتاً به این منظور است که با ا

و ها اشاره داشت توان به وضوح، به ابعاد نقاط قوت و ضعف آن فاخر در سطح کشور می  بررسی آنها با آثار
یک الگوي قوي و قابل  اساسب وزنی و مفهومی این اشعار را برترکی ن سبک سرایش اشعار وتوا حتی می

  .استناد معرفی نمود
  

 قاهداف تحقی - 1-4

کاري بدون هدف به یقین هر. پی داشته باشد کند، که هدفی در می معنا و نمود تحقیق و پژوهش جایی
  .اي مطلوب به دنبال نخواهد داشت هرگز ثمره

  بررسی فرهنگ عاشورا در شعر شاعران استان ایالم  -1
  شناخت بیشتري از شعر و شاعران استان ایالم بویژه آشنایی با سرایندگان عاشورایی این خطّه  -2
  .بررسی اینکه شاعران ایالمی تا چه حد به مقوله عاشورا نظر دارند -3

  

  ي پژوهشها فرضیه - 1-5
  . اند تر بوده اند در زمینه محتوا موفق عاشورا کار کردهي  که در حوزهشاعران استان  -1
  . سنتی و بومی را کشف کردعناصر شود باورها و  در شعر عاشورایی استان ایالم می -2
  . اي دارند العاده اشعار عاشورایی شاعران استان ایالم به عاطفه توجه فوق -3
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  پژوهش هاي محدودیت - 1-6

  تحقیق زمانی قلمرو -1- 1-6

 این شرح دهد می رخ زمانی ي فاصله چهدر تحقیق این که دهد می توضیح پژوهشگر زمانی قلمرو در
 به در مورد زمانی دوره این به توجه با تحقیق نتایج کننده بررسی که است ضروري جهت آن از مسأله

 جهت این به بیشتر زمانی قلمرو بیان ضرورت .کند گیري تصمیم تواند می تحقیق دستاوردهاي کارگیري
 ها تحلیل با رابطه در تواند می است شده انجام تحقیق که زمانی مقطع به توجه با در نهایت خواننده که است

 حوادث، نقش واقع در و کند پیدا بهتر هاي  برداشت است گرفته صورت  فرضیه پیرامون که هایی استنتاج و
 پژوهش این. کند می بازشناسی  تحقیق نتایجدر  را اجتماعی و سیاسی شرایط اقتصادي، روندهاي اتفاقات،

 در آن پایان و ساله، شروع یک زمانی حاصله نتایج عبارتی به گیرد می صورت  ساله یک زمانی دوره یک در
 تحلیل و بررسی توجه ابعاد با و است بوده1392 -1391 سال مدنظر سال. گیرد می صورت سال یک

  .بود خواهد 90-80 -70 هاي دهه ایالم در استان شاعران عاشورایی شعرهاي
  

  

 تحقیق مکانی قلمرو -2- 1-6

 ایالم استان شاعران عاشورایی شعرهاي تحلیل و بررسی ابعاد برش اهمیت به عنایت با پژوهش، این در 
 ، این پژوهش سعی داشته با تبیین محدوده مکانی پژوهش در حوزه فعالیت شاعران90-80-70 هاي دهه در

  .بپردازد عاشورایی در قالب شعرهاي 90-80-70 هاي دهه در ایالم استان
  

 کنترل از خارج هاي محدودیت - 1-7

ها  استفاده از تمامی ظرفیت امکان آنها، پراکندگی و منابع، طیف گستردگی به باتوجه پژوهش این در -1
 .است بوده مشکل

  پژوهشی کار تدوین جهت علمی مراجع برخی منابع و به دسترسی عدم -2
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  نوع روش تحقیق - 1-8
 در لحاظ مورد اطالعات و ها داده آوري جمع روش و گرفته صورت اي کتابخانه روش به پژوهش این

 دشوارترین از یکی اي تحقیقات کتابخانه .است بوده ادبی نکات ترین مهم از برداري فیش صورت به پژوهش
 ارتباط با رابطه در منثور، تحقیقات یا و منظوم شده  خلق آثار بررسی ضمن تحقیق این است پژوهش انواع
 با که است این هدف روش این در. دهد می قرار ارزیابی و تفسیر و تعبیر مورد را اثر در دخیل عوامل بین

 گردد درك بهتر موجود وضع تا شود ارائه ها کاستی و ها ضعف از درستی و دقیق شناخت اثر، کیفیت بررسی
 نماید، انتخاب خود میل با را مطالعه مورد نمونه تواند می محقق تجربی یا توصیفی مانند دیگر هاي روش در
 قرار بررسی مورد اند مانده باقی گذشته از که را اسنادي و اطالعات فقط است مجبور تاریخی درتحقیق اما

 از گیري بهره نیز و علمی مراجع توسط شده تدوین تاریخی مستندات بررسی این پژوهش، محقق در .دهد
 استان در عاشورایی شعر قالب در آثاري با شاعران موضوع ي درباره شده نگارش کتب و ها پژوهش مقاالت،

  .دارد نظر مد شعر را نقد و مفاهیم ذکر با مرتبط اشعار بیان به ایالم
  

  )اي میدانی، کتابخانه( روش گردآوري اطالعات - 1-9
 منظور به برداري فیش روش از بوده، اي کتابخانه نوع از که تحقیق روش به توجه با پژوهش، این در
 در استفاده منظور به مرتبط ترین نکات مهم از منظور این به. شد خواهد استفاده پژوهش هاي داده آوري جمع

  .شود می استفاده شده تهیه قبل از هاي فیش قالب در پژوهش
 

  

  ابزار گردآوري اطالعات - 1-10
  هاي اینترنتی برداري و نیز مراجعه به سایت پژوهش، فیشگردآوري کتب مرتبط با موضوع 
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  ها و اصطالحات فنی و تخصصی تعریف واژه - 1-11

  شعر مذهبی -1- 1-11
با  یمذهب يها و دفاع از ارزش ها دگاهید نییتب ع،یوقا انیب از شعر است که به ینوع خاص یشعر مذهب

را ندارد، اما  فیتعار ریسا یمنطق تیو مانع تیچه جامع، اگرمختصر فیتعر نیا .پردازد یم يهنر يدید
تجربه ثابت شده است که اکثر شاعران و  به .کند یرا مشخص م یشعر مذهب یحدود و ثغور ضمن

 یچندان قیاند، در کار خود توف برخورد کرده يا و پوسته یکه با موضوع خود، به صورت سطح یانیسرا سخن
ت به موضوع به هم نسب قیعم و ینیع یاند و نگرش در موضوع پرداختهبررسی به تعمق و  که و آنان اند افتهین

 گفت؛ دیبهتر مطلب با انیب يبرا .اند دسته نخست بوده از تر حداقل موفق ای و قکار خود موف اند، در رسانده
 يریتصو یو تلق ینگرش سطح نیهم) خصوصاً(ریاخ يها دهه در یمذهب شعر قیعدم توف لیدال از یکی

  .)29، 1388ي، محمد(بوده است  یمذهب عیاز مذهب و وقا یکل

  

  ي عاشورا حادثه -2- 1-11
تابان  سال انوار 1400که هنوز هم بعد از هجري، چه اتفاقی افتاد 61در عاشورا سال « :نخست باید پرسید

آن در جان و انفس تمامی حق طلبان و آزادي خواهان جهان اعم از مسلمان و غیرمسلمان شیعی، سنی و 
رهبر بزرگ  - چنانچه از مهاتما گاندي» !بخشد درخشد و روشنی می چون خورشیدي عالمتاب می.. یرهغ

و که با خون  ناما ایرانیتا چه رسد به . »..ن علی آموختمبمن درس انقالب را از حسین « :دهنقل ش -هند
 ایم و در همه ادوار با هر سلسله و هر نوع نظام  ن، این واقعه شگرف را زندگی کردهپوست و استخوا

  . ایم و یارانش را گرامی داشته )ع(حسینهاي  و جانفشانی ها ريحکومتی و نظام معرفتی حاکم یاد سرخ دلی
ي عظیم امکان تحقق و وقوع  حادثهچگونه این چرا و  اي رخ داد؟ هجري چه حادثه61راستی در سال

ل از وفات پیامبر خاتم گذشته بود سا 50»اخبار الطوال« احبحالی که به قول دینري ص، آن هم دریافت
ي کوتاه زمانی چه تفسیر و  این فاصله در» خمسون عاماً ین قتل الحسینوکانت بین وفات الرسول اهللا و ب«

اویه، چگونه و با چه ترفندها و دستگاه عظیم تبلیغاتی مع تعمیم یافت؟ به ویژه اسالم و کالم اهللا روایتی از 
 هاي جاهلی ارزش مبین ایجاد کند که ي تغییر و تحریف در مبانی و معانی دین بندهایی توانست این مایهودز
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ي  معهتمان غالب جادوباره حاکم و قائم و به گف هاي منسوخ و مغلوب را ن طور سنتاي و همی و قبیله
 نقل است. است از معاویه و یزید اطاعت از اسالمت پنداشتند اطاع اسالمی بدل کند، چنانچه مردم می پهناور

بن حجاج دادند؛ عمرو خود نشان به اباعبداهللا از امیه گرایشی بنی تعدادي از فرماندهان در روز عاشورا وقتی
 این انحراف واساس » !دین خارج شده استکسی که از  د نکنید در کشتنتردی«برآورد که  زبیدي نهیب

-10صص: 1386کافی، ( خورد؟ کجا آب می این قحط آگاهی از طش وي این ع ریشه و کژتابی درچه بود
9.(  

  بود» غدیر«داي کربال ـــابت              ابتداي کربال مدینه نیست                                
  1هاي حضرت امیر بود اشک           نوا               ـــخونفشان نیابرهاي                     

تمامی ظلم . روز عاشورا میعاد خونین رویارویی اسالم منحرف اموي و حقیقت ناب اسالم محمدي است
ي لواي پاسداري  حسین وارث آدم و تعالی دهنده قد ایستاده است و خورشید والیت تمام و ظلمت در برابر

ی و طوفاناي  همتابا حنجره و سخنگویی بی با علمداري از نسل شجاعت حیدري، اوصیا انبیا واز میراث 
ي  اقعهي آن روز را به فرازمندترین و حادثه و مقاوم، توانست کربال و اصحابی چون کوه صبور یاران و

معیار و الگوي آزادگی و خواهان جهان او را  ي آزادي تا نه تنها مسلمین، بلکه همه ها تبدیل کند، ي زمان همه
  ).11همان، ص( عزت انسانی قرار دهند

روز نبرد به . اتفاق افتاد) يدیخورش 59 مهر 20( يقمر يهجر61در دهم محرم بود که ینبرد کربال جنگ
کربال به نام  یمحل یکیدر نزد هیبن معاودیزیسپاه  و یبن عل نیحس سپاه انینبرد م نیا. عاشورا معروف است

نفر در کربال  4000بن سعد با و روز سوم عمر دیروز دوم محرم به کربال رس )ع(یبن عل نیحس .گرفتدر
نفر  4000و همراهانش بستند و در نهم محرم، شمر با  یبن عل نیدر روز هفتم محرم آب را بر حس. اردو زد
 باداده بود  ورتسعد دس بننامه به عمر نیا شد، او در وارد کربال ادیز بن داهللایاز طرف عب يا و نامه

 واگذارد به شمر را یفرمانده د،یآ یکار از دست او برنم نیاگر ا و او را بکشد و بجنگند یعل بن نیحس
  .)46، 1383مسعودي، (

                                                             
   علیرضا قزوه ١
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 ابومخنف تیبه روا. سعد در مقابل هم قرار گرفتندو عمر )ع(یبن عل نیحس انیدهم محرم سپاه روز
. بود ادهیباقر چهل و پنج سوار و صد نفر پمحمد تیو به روا ادهیپ 40سواره نظام و 32 )ع(نیتعداد سپاه حس

کشته  ارانشیو  نیجنگ آغاز شد و حس. نفر قرار داشت 30000بن سعد با حدوددر مقابل او سپاه عمر
غر صا یبه عالوه سر عل نیحس انیتن از لشکر 72بن سعد سرسپاه عمر ن،یپس از جان باختن حس. شدند
 ها مهیخ .گذاشتند و بر اجساد کشته شدگان اسب تاختند ها زهین يکرده و بر باال ماهه او را جدا 6فرزند

 دسته ب يبرا مینام بجدل بن سل به یبن عل نیکاروان حس يآتش زده شد، ساربان شترها تیتاراج و در نها
سعد  بناه عمرسپ تیتا انگشتر را بدست آورد و در نها دیرا بر يانگشت و ،یبن عل نیآوردن انگشتر حس

 دفن  اسد یروز توسط قوم بن هاجساد پس از س نیرها کرد و ا ابانیشدگان کربال را در ب اجساد کشته
  .)42 :1381 راغفر،(دشدن

  

  مذهبی مدیحه - 3 - 1-11
 آن موضوع که است آمیز ستایش شعري« اصطالح، در و است »ستایش« معناي به لغت در مدیحه،

مشیري، (»باشد انسان نفسانی خلقیات و حاالت از یکی حتی یا حکومت، بانیان گروه، شخص، تواند می
1387 ،174.(  

 و مناقب ستایش به شاعر مذهبی، مدیحه در« مذهبی مدیحه و درباري مدیحه:  است قسم دو بر مدح
 در مدیحه، قسم این .پردازد می )ع(معصوم  امامان و آله و علیه اهللا صلی مرتبت ختمی رسول حضرت مکارم
 زیاد متوسط، یشاعران در حتی و مغول از قبل دوره در کلی، طور به و شاعري و شعر نخستین هاي دوره

 روي مدح به هم سنایی یا ناصرخسرو مثل متقدم، یشاعران گاه حال، عین در .است نبوده مرسوم و معمول
   .»یافت رواج صفوي دوره در ویژه به هجري نهم قرن از مذهبی مدیحه کلی، طور  به. آوردند می

 و اعیاد ستایش در که است اشعاري و ها غدیریه ها، مولودیه خوانی، چاووش مذهبی، هاي مدیحه دیگر از
  ).175 :1387مشیري، (شود  می سروده آنها فرزندان و بارگاه و دینی هاي  شخصیت
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  )شهادت شعر( مذهبی مرثیه - 11-4 -1
 و درگذشتگان ماتم در که است شعري« اصطالح، در و است »سرایی نوحه« معناي به لغت در مرثیه،

 پیشوایان مصایب ذکر و قوم سران و بزرگان و شاهان مرگ بر تأسف اظهار و یاران و خویشاوندان تعزیت
  ).19 :1389، کاکایی( »باشد شده سروده دین

 که مذهبی مرثیه و خانوادگی و شخصی مرثیه رسمی؛ و درباري تشریفاتی، مرثیه: است قسم برسه مرثیه
 شعر، این در. است پارسی ادب در سرایی مرثیه اعالي نمونه شهادت، شعر«. گویند می نیز شهادت شعر آن به

 احساسات و عواطف تحریک میان،  این در شاعر وظیفه و آشناست رخداد با خواننده، که است برآن فرض
 خاندان حقانیت و گناهی بی پاکی، به وي بیشتر هرچه توجه ساز زمینه وي، اندوه و اشک تا است خواننده

  ). همان( »آورد می شعر خدمت در را آسمان و زمین هدف، این به رسیدن در و باشد پیامبر
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  فصل دوم
راییعاشوادبیات و پیشینه شعر



١٤ 

 

  

  

  

  

 پیش درآمد - 2-1

بیات مذهبی پژوهش کرده است ي اد زمینه در رکه بیشت نظران معاصر، صاحب سنگري از درضامحم
باب وي در. دبیات آئینی سخن گفته استي دیگر از ا ي عاشورا، کربال و ادبیات آن بیش از هر زاویه هدربار

یات عاشورایی دارد که ادب ي ظهر غالمرضا کافی، بیان می عاشورا و ادبیات عاشورایی در کتاب شرح منظومه
پیش از عاشورا والدت یافته است و هرچه زمان ي آن شعر عاشورایی  ي برومند و انبوه و بالنده و شاخه

آور باشد که  کمی شگفت شاید .شود هاي ادبیات دینی و آیینی بارورتر و فراگیرتر می گذرد از دیگر شاخه می
این عرصه به پژوهش و تحقیق  دقیق در عمیق و ورا انگاشته شود، اما اگرعاشورا، پیش از عاش والدت شعر

بیست و هفتم رجب ي زمانی آغاز نهضت حسینی  فاصله که بخشی از ادبیات عاشورا در یابیم دازیم، درمیبپر
به دیگر زبان، . شود آفریده میینه به مکه تا روز خونین عاشورا سال شصت هجري، آغاز هجرت امام از مد

مفهوم عاشورا به  با گسترش» در عاشورا«ادبیاتی هستیم که از آن به ادبیات روز، شاهد 163طول حدود  در
  : هاي زیر است ي شاخه توان تعبیر کرد، که این ادبیات دربرگیرنده میکل نهضت حسینی 

شاعران کربال سروده یا از شت روز استقرار امام و یارانش دره در راه و هایی که در سروده:  ها سروده -1
  .شود ذکر میمشهور عرب 

ي امام را  نامه وصیت کند، بصره ارسال می چون کوفه و هایی که امام به شهرهاي بزرگ، نامه:  ها نامه -2
  .توان دانست نیز جزو این بخش می

ها را ندارند، اما  سروده هرچند ارجوزه و رجز از نظرگاه شعري اعتبار دیگر:  ها رجزها و مرثیه -3
  .شوند یات این حادثه محسوب میرجزهاي کربال بخشی از ادب

نظرگاه بالغت و زیبایی  ها از این خطبه .کنند یارانش در کربال ایراد می هایی که امام و خطبه:  ها خطبه -4
  .سترگ و قابل تأمل و اعتنایند
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. توان کرد یاد می» از عاشورا«، ادبیات دیگري نیز هست که از آن به ادبیات »در عاشورا«در کنار ادبیات 
  : توان تقسیم کرد هاي زیر می این ادبیات را به اعتبار زمان و آفرینندگان آن به شاخه

صغري و  فاطمه سجاد وامام  کبري و کوب زینب غرّا و ستمهاي  شاهدان عاشورا؛ خطبهادبیات  -1
بن  عبداهللا هستند، مانند هاي حضرت سکینه و دیگر کسانی که ناظر، شاهد و یا راوي همزمان حادثه سروده

  .، به این بخش اختصاص دارندحر جعفر
بن  رجزهاي توابین، به رهبري سلیمان ها و هاي منبعث از عاشورا؛ سروده حرکت ها و ادبیات نهضت -2

  .گیرند این شاخه قرار می هاي نهضت مختار که در ها و خطبه ها، رجزها، سروده صرد خزاعی، نامه
و بخش مهم  ؛ که ایناي عاشور عرب درباره ادبیات تاریخ هاي سوگ سرودهشورانگیز و  هاي سروده -3

توان  میرا هایش  ترین نمونه برجسته ترین و بخشی از شاخص» ادب الطف«ي دیگري است که در  گسترده
  .ادامه دارند» پیام«و » سوگ«ي  و در روزگاران بعد تا زمان ما با آمیزه» سوگ«ها با محور  این سروده. یافت
ها به ویژه در ایران، هند،  هاي اسالمی؛ که این سروده در قلمرو سرزمین  عاشوراییهاي  رودهس -4

هاي فارسی، اردو، پشتو، بیش از یک هزاره است در  پاکستان، تاجیکستان و افغانستان وجود دارد که به زبان
گ، با ي اخیر همپاي سو ي سوگ و از منظر مرثیه و در دو سده مایه هاي گوناگون و با درون قالب

رویکردهاي عارفانه، حماسی، سیاسی، اخالقی و اجتماعی و گاه با تلفیقی از این رویکردها عرضه شده 
نظرگاه  هزار سال عمر خویش چه از در طول بیش از عاشورایی فارسی که شعر دارد و ایشان بیان می .است
 از .فراوانی را پشت سر نهاده استاي فرازه نظرگاه شکل و قالب، نشیب و چه از مایه و محتوا و درون

  :یابیم که می هاي بازمانده در نخستین سروده
شده است، که از این جهت  ابعاد دیگر حادثه در شعر طرح می وجوه و وجه سوگ و مرثیه بیش از -1

  .هاي عربی فراوان است شباهت آن به سروده
اگر کسایی مروزي نخستین شاعر . استنوحه بوده گردانی و تعزیه  و مویه و  خدمت مجلس  ر درشع -2
از همان آغاز داراي  ،»باد صبا درآمد فردوس گشت صحرا« :ي مشهور او با مطلع مرثیه اشد،سرا ب مرثیه
این  در .عزاي حسینی بوده است مجالس سوگ و آن در گیري از ي بهره ونی است که نشانههاي در قافیه

  مرثیه بیت مشهور
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  مدح و غزل نگویم، مقتل کنم تقاضا    عزّ و شرف بجویمدست از جهان بشویم       
شعر مشهور سیف  ي قوامی رازي و مرثیه .خوانی در آن روزگاران است گیري از مقتل و مقتل گواه بهره

  .برد شعر در مجالس عزا تلویحاً اشاره دارند ، نیز به کار»اي قوم در این عزا بگریید«:  )قرن هفتم(فرغانی
شود،  هرچند اشارت روشنی در تاریخ دیده نمی .ها تناسبی با سوگ و مرثیه دارند هآهنگ این سرود -3

لحن و آهنگ خاص ها باید با ایرانیان، این سروده ي ي دیرینه مراثی عربی و هم شیوه اما هم به اعتبار تقلید از
شاعران نبوده بلکه ش بخ الهام زایاي آن تنها و فرهنگ پویا و پایا و عاشورا .مجالس عزا، عرضه شده باشند

اي  انواع ادبی تازه .هاي بزرگ را رقم زده و تغذیه و سیراب کرده است ها و انقالب حرکت طول تاریخ، در
هاي  ي اخیر ملهم از عاشورا آفریده شده است که تعزیه، متن مقتل و روضه، نوحه و در دهه در چند سده
ها نیز در هیأت  اند که امید است این انواع و مقوله جملهآن  ي ادبی از عاشورایی، نثر و قطعه اخیر داستان

  ).19-22 صص ،1386کافی، (ها بررسی، نقد و تحلیل شوند  ها و رساله نوشته
سخنانی که محمدرضا سنگري درباره ي عاشورا،ادبیات عاشورایی،تقسیم بندي شاخه هاي دربرگیرنده 

می نماید که با مطالعه این سخنان تنها به درك عمیق آن ادبیات ودیگربیان می دارد به قدري کامل وجامع 
  .،اندیشه ي باالوتبحرایشان به واقعه ي عاشوراوادبیات آن داللت می کند

کربال چهار رکن یا بعد یا ضلع «: باب ارکان یا ابعاد کربال چنین نظر داردو نیز محمدرضا سنگري در
ما در تاریخ . سوم عرفان و بعد چهارم حماسه بعد. بعدش سوگ است، بعد دیگرش پیام است یک . دارد

  ). 187 ،1381حداد، (» .ایم مرثیه خوانده ایم و ي سوگ را باز کرده خودمان معموالً پنجره
ارکان آن که مهم  دیگر بنابراین از و .گرایش داردنوع مرثیه به این سخن ،شعر آیینی ما بیشتر  براساس

  .ایمدور مانده  ترجلوه می نمایند غافل و
 کندمی عرضه مخاطبان به را عاشورا حماسی هايجنبه و زیبایی عظمت، که فرهنگی هايجریان از یکی
 ادبی تحوالت در بسزایی هاي عینی تأثیررخدادها و قیام مذهبی و تحوالت که جایی آن از .است ادبیات
شاعران داخل کشور به خصوص شاعران  و ادبا بر آثار ارزشمند را این رویدادها تأثیر نباید دارد و داشته

  توجه به مذهب رسمی کشور و عاشورا با ي ها واقعهوقایع مذهبی و در رأس آن .معاصر نادیده انگاشت
به ادبیات عاشورایی  شاعراناهمیت و جایگاه فرهنگ عاشورایی در بین آحاد مردم سبب گردیده تا رویکرد 
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اند با خصوص توانستهبه شاعراناین  .به این مقوله پرداخته شودگذشته مورد اهتمام قرار گرفته و بیش از 
این واقعه بپردازند  دادن واژگان و اصطالحات ناب، به تبیین جامع و ادبیام از این رویداد و دستاویز قرار اله
  ).8 ،1391موحد، (

خدادهاي سیاسی واجتماعی راینکه  ،آن غافل بود ادبی ایران نباید از خصوص تحوالت اي که درنکته     
 دیگر،عبارت به  داشته است و فراوان ثیريأت که هنر ملی ماست، بویژه شعر ادبی وورتطّهمواره بر  ،ایران

اقتصادي آن  اجتماعی و بازتاب واقعیت هاي سیاسی، زمان، ادبیات هر جامعه روح آن جامعه و ادبیات هر
نظام مالک  پیش از مشروطیت بیانگر رژیم استبدادي و)وهجومدح (همانگونه که شعر فرمایشی . زمان است
بازتاب  چریکی مثالً شعر نیز و ي انقالبی در جهت استبداد ستیزي،ر مشروطیت نشانهـشع رعیتی بود؛

بازتاب پیروزي  جهادیه هاي پس از انقالب، و )عاشورایی(نهایت رواج شعر آیینی  در ي سیاهکل وواقعه
  .باشدانقالب اسالمی می 

 .نیست جدا ها آن از و دارد برخی از شاعران کشور جریان بین که است ادبی سبک یک عاشورایی ادبیات
 این بنابراین است محرم ماه هاي سوگواري و عاشورا از گرفته نشأت شعرعاشورایی جریان که جایی آن از

ي  گیري از قیام عاشورا و واقعه الهامکه در آن شاعران با  عاشورایی ادبیات. پویاست و مثبت حرکتی حرکت،
خوردار بوده و از دیگر پسندي  مناسبی بر ي ادبی و عامه غناي باال ، ازد پرداختهکربال به سرایش اشعار خو

 انقالب از بعد .تحمیلی است سال جنگ  8و  انقالب ادبیات ت، ارتباط و قرابت آن باهاي این ادبیا ویژگی
 ادبیات توان نمی بنابراین و داد انجام جریان این از را خوبی هاي حمایت نظام فرهنگی بدنه نیز اسالمی
  ).176 :1390مهدوي، (یکدیگرند  ملزوم و الزم دو این که چرا کرد جدا هم از را انقالب و عاشورا

به  عمومی، واخوانی رویکرداین تکرار و  ساالنه آن است و مرهون تکرار وزایش شعرعاشورانامیرایی 
ذائقه هاي مختلف  اینکه تقاضاي ساالنه شعر عاشورایی و شعرعاشورایی را سبب می شود و و عاشورا

  .  فراوانی شاعران را در پی داشته است مخاطبان، تعدد و
در . ر و علیرضا قزوه مالحظه نمودپو امیناشعار قیصر توان درادبیات عاشورایی را می هاي بارز جلوه

 و تخیل از که اشعاري در و عوام براي ساده اشعار و هاقالب نوحه در تنهانه  عاشورایی حقیقت شعر
  .شده است سروده خواص براي برخوردارند صورخیال



18 

 

 چهارچوب نظري پژوهش - 2-2

این بخش به آنها  هاي مختلفی مطرح بوده است که در رابطه با اشعار مذهبی، نظریات و دیدگاه در
  .پرداخته شده است

  

  آفرین جنبش و هدفمند متعهد، شعر نظریه -1- 2-2
 ستمگران هاي کاخ کردن ویران و ستیزي ظلم اجتماع، حرکت از سخن مایه دینی، در شعر مذهبی و بن 
 بر دینی شعر ،1987 1هوبرت نظر به. باشد اعتنا بی اجتماع، و دین برابر در تواند نمی شعر گونه این و است

  . شود می بنا »آفرینی جنبش« و »هدفمندي« ،»تعهد« استوار پایه سه

  تعهد -الف
 مسئول آن برابر در را خود و گیرد می دین واالي هاي آموزه از را خود دیدگاه چارچوب دینی، شعر شاعر

 حکیمی، محمدرضا استاد اساس،  براین است کتب مقدس در اندیشی ژرف حاصل نیز او ناب شعر. داند می
 متعهد شعر مقوله از ندارد، جامعه در رسالت شورآفرینی ظاهر به که نیز را )ع(معصوم پیشوایان مذهبی مدایح

  : نویسد می آن مورد در و داند می
 راه و الهی رهبران حقانیت آثار، گونه این در چون. مجرد هنر نه است، متعهد شعر مقوله از مذهبی، مدایح

 منتقل اجتماعی شعور و جامعه فرهنگ به را حقایق شعر، واالي زبان با تا کوشند می و نمایانند می را آنان
 ستمگران و جباران به ویژه دیگران، برابر در را عدالت و سعادت رهبران و حق مردان موضع و سازند
  ).73 :1384حکیمی، (سازند  استوارتر و بخشند تحکیم

  هدفمندي -ب
 و هدف گرفتن که داند می او. رود نمی خود شعر ظاهري شکل زیباسازيِ دنبال فقط دینی شعر شاعر
 پیش ها قرن و ها سال شعر، نوع این سرودن هاي رسالت و اهداف زیرا نیست؛ پذیر امکان شعرش از رسالت

 بیشتر دهد، می اهمیت خود هنر زیبایی به گرچه دینی شعر شاعر. است داشته وجود شود، سروده آنکه از
 شاعر را خود ضعیفی، پرداز نظم هر که شود نمی دلیل این البته .برساند مخاطب به را خود پیام خواهد می

                                                             
١. Hobert, ١٩٨٧ 
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 شعر ناپذیر خدشه اصول از بودن، شاعر اصل که است دلیل  همین  به. شود عرصه این وارد و بداند دینی شعر
  .است سرودن دینی

  آفرینی جنبش -ج
 جان از شاعرآن، گاه که به طوري منفعل؛ نه است، فعال و ستمگري، و ستم با ناسازگار شعري دینی، شعر

  در شریعتی در تصدیق این نظریه، دکتر .کند می حمل خویش پشت بر را خویش دار چوبه ها سال و گذرد می
 ادب و شعر و فرهنگ خویش، پیرامون در بود، انقالبی نهضت یک سال هزار که تشیع : گوید می مورد  این

 تعبیر به زمان، ستم با مبارزه در و انقالب خدمت در که بودند شاعرانی ،...و ها دعبل. داشت نیز انقالبی
 :1368شریعتی، (زیستند  می چنین این و کردند می حمل خویش پشت بر را خویش دار عمر، تمام خودشان،

194.(  
  

  گرایی خواهی و آرمان نظریه کمال -2- 2-2
 و نیستند راضی موجود وضع از ها انسان که شود می دیده آشکارا تاریخ، طول در 2001،1به زعم لوتر 

 از مختلف، علوم در گوناگونی هاي نظریه دلیل،  همین  به. گردند می تر آسوده و تر پررفاه بهتر، دنیایی درپی
 آسان هم چندان رسیدن، این البته. برسد خود خواسته این به آدمی تا شود می ریزي پایه شناسی جامعه جمله
 ،»انتظار« این و برند می سر به اتوپیا و آرمانی جامعه آن به رسیدن انتظار در همواره ها انسان رو، ازاین. نیست

 ،»انتظار « که برد پی مطلب این به  توان می علمی، کاوش اندکی با .بخشد می نیرو آدمیان به که است مفهومی
 در که چنان خورد، می چشم به جهان مذاهب و ادیان بیشتر در واال، مفهوم این و است دین از برآمده مفهومی

  .اند شده نامیده زمان اهل افراد برترین منتظران، و است شده دانسته امت اعمال  برترین اسالم، مبین  دین
 تا گرفته زردشتی و یهودي و مسیحی و مسلمان از همگان، و نیست اسالم مبین دین مختص مسئله، این

  .برهاند عدالتی بی از را جهان و بیاید که هستند کسی منتظر هندو، آیین پیروان حتی

                                                             
١. Lotter,٢٠٠١ 
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  محروم طبقه نمایندگی و طلبی رفاه با نظریه مبارزه -3- 2-2
 نباید کشد، می دوش به را مردم داشتن  دوست سنگین بار که شاعري ،1367زوه ، ق1385به زعم معلم 

 از اجتماعی، علوم متخصص یک مثل باید شاعر. بماند توجه بی آنان معیشتی و فرهنگی شرایط به نسبت
 و شاعر به هم شناسایی، این. باشد  آگاه درونشان زوایاي از دقیق، کاو روان یک مثل و مردم زندگی زیروبم

  ).54 :1387معلم، (شوند تر نزدیک تکامل به و کنند یاري را یکدیگر بیشتر تا کند می مساعدت مردم به هم
 آنها به اصطالح به که کسانی و فکري نیازمندان جوامع، همه در تردید بدون که است این دیگر مهم نکته

 نه فکري، نارسایی و ناتوانی دلیل  به اکثریت این و دهند می تشکیل را جامعه اکثریت شود، می گفته »عوام«
 نقش که است احوالی چنین در. خویش فرهنگی و اجتماعی شرایط در تغییر قدرت نه و دارند جنبش توان

 هدایت که باشند کسانی شمار در توانند می شاعرانی چنین .شود می آشکار توانا و دمتعه شاعر تأثیرگذار
 کنار که صفر همه این حال. دارند باز گمراهی و تباهی خطر از را جامعه و شوند دار عهده را جامعه فکري

 نجات ماندن،  هیچ و بودن ازصفر را آنها تا است نیازمند عددي به ندارد، ثمري هیچ و است شده چیده هم
 خط اکثریت گروه آن به که است جامعه نُخبه فرد همان عدد، این. درآورد حرکت به را جامعه و دهد
  ).84 :1367زوه، ق(نماید  می چاه و راه و دهد می

  

  آیینی شعر تعریف -2-3 
 چشمه از و دارد قرآنی و اسالمی ناب معارف و حقایق در ریشه که است اي طیبه  شجره آیینی، شعر

 با و اند نبوي شریعت و طریقت صادق پیروان نیز آیینی شاعران. خورد می آب »عاشورا« و »غدیر« فیاض
 آزادي، صلح، : چون هایی ارزش ترویج و تبلیغ مسیر در )ص(اکرم رسول حضرت خاتم، پیامبر بر اقتدا

 گام جهان و انسان رستگاري و بیدارگري اخالقی، مکارم احیاي انسانی، هاي کرامت تکریم عدالت،
  ).14 :1390آشتیانی، (دارند  برمی

سراینده شعر  می شناسد و اولیاء است را شعر آیینی ي مردم صرفاً مناقب را که در مدح انبیاء وعامه
 وتجلّی فطرت  )شعرآیینی(ند ادبیاتارزشم حقیقت تعریف کوتاه و اما در گویند،شاعرآیینی می آیینی را

  قرار به نوعی موروثی ابتداي خلقت و در نهاد بشر؛ ه ذات مقدس خداوندي درـاست کسرشتین آدمی  فریاد
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  .داده است
 طول در همواره و اند قرار داده) السالم علیهم(اهللا آل معرفت و محبت کشتزار را خود سینه آیینی شاعران

 با مبارزه دینی، معارف و حقایق بیان:  شاعران این رسالت .اند بوده قایل خود براي پیامبرگونه رسالتی تاریخ
 تصویر کشیدن به عباسی، و اموي نامشروع هاي حکومت مفاسد و مظالم افشاي نفاق، و شرك و کفر مظاهر

 بوده »بیدارگري« کالم  یک در و دینی بزرگان منقبت و مدح ،نآنا مصایب ذکر و رسالت خاندان مظلومیت
  ).11 :1391مهدوي، (است 
طول تاریخ به گونه اي ،رسالت پیامبرگونه  در )عاشورایی(همه ي شاعران آیینی سراي این سخن پایه بر

 در عاشورایی سرا شاعران آیینی و که بسیاري از چرا که این سخن درست نمی نماید، براي خودقایل بودند،
 قبال دریافت صلّه و حاکمان وقت در که براي رضایت صاحبان قدرت و داشته اند طول تاریخ وجود

  .پاداشی ناچیز به این کار تن در می دادند
 تشویق و ییدتأ در و جنس، این از شاعرانی به خطاب در )ص(محمدمصطفی حضرت اسالم، گرامی پیامبر

 مانند خیزید، برمی مخالفت به مخالفین با شعر وسیله به وقتی« :اند فرموده نورانی مسیر این در حرکت به آنان
  ).177 :1413عالمه حلی، (»کنید می پرتاب دشمن سمت به را تیرها که هستید مجاهدانی

 این در زیرا. کنید هجو هستند، دور حق طریق از که را آنانی و مشرکین«: فرمایند می دیگري جاي در یا و
  ).179 :انهم( »شماست همراه القدس روح هنگام

 )ع(واهل بیت )ص(پیامبراکرم مخاطبین می باشد، برانگیختگی در یکی از وظایف مهم شاعران ،بیداري و
ترویج  تواندآن می روي دیگر لذا مبارك بیان میدارند،سخنان  در شاعران را ییدأت مصداق تشویق واگرچه 
  .دین مبین اسالم باشداحکام  وآموزه هاي واال  خصوص باورها و محورآیینی در وتبلیغی 

 با شاعران و فرمودند می تعظیم و تکریم را مدار رسالت و دمتعه شاعران رسالت، خاندان رو همین از
 شاعران« مرتبه بلند و رفیع جایگاه نشانگر امر این که شدند، می واقع ایشان اکرام و تفقد مورد هصلّ دریافت

 و ها شاخصه باید هم یعنی آیین؛ و شعر از است شعرآیینی ترکیبی .است اسالمی جامعه در »آیینی
 بافت و ساخت نظر از چه و تأثیرگذاري جذابیت نظر از چه ببینید آن در را شعر یک ممتاز هاي ویژگی

  ).12 :1391مهدوي، (منسجم 
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   .بیان داشته شده استآیین محور شاعران  و هم تأییدي برنقش تأثیرگذار درمطالب ارائه شده ي فوق باز
 دین مشخص طور به جا این در که آیین فرهنگی و ارزشی هاي نماد باید یعنی شود می آیین از صحبت وقتی
 ها ارزش تاریخی، درست درك از هایی پشتوانه کسب با باید آیینی موفق شعر است طبیعی. باشد درآن است،

 این. ایم نکرده عرضه موفقی آیینی شعر باشد، ها ویژگی این فاقد اگر و. باشد داشته همراه دینی هاي نگرش و
 شاعر .است دینی هاي ارزش و اندیشه فرایند و ترجمان که شعري یعنی است، آیین و شعر بین ترکیب
 شعر که این اول. باشد مسلح عنصر چند به باید او. است آیینی شعر آفریننده و خالق که است کسی آیینی،

 داشته آشنایی مضمون و مایه درون و ساختار هاي ویژگی از اعم شعري هاي ویژگی ي همه با و بشناسد را
 شاعري .است فرهنگ کدام دار میراث که بداند و باشد داشته اشراف فارسی شعر تاریخ به که این دوم. باشد

 این سوم ي نکته اما. بود نخواهد تأثیرگذار او شعر قطعاً بگوید، شعر بخواهد گذشته از بریده و گسسته که
 در بخواهد شاعري اگر. باشد داشته شیعی قلمرو در خصوص به دینی ي مایه درون و فرهنگ با آشنایی که

. باشد آشنا شده وارد آن در که ادبی هاي تحریف و کربال تاریخ با باید بگوید شعر عاشورا ي واقعه خصوص
  ).95 :1375رحمانی، ( است... و سامانی عمان کاشانی، محتشم از اشعاري زمینه این در اشعار بهترین

بی گمان می تواند  .ترجلوه می نمایدشعر آیینی مهم  در نکته اي که بیشتر از هر اصل وزاویه ي دید،
شاعران عالقمند به این  .عرصه ي شعر آیینی به کار می گیرند در را هدف شاعرانی باشد که قلم خود نیت و

نداشته  »خداوند یکتا«صاحب همه ادیان  رضاي مالک و نیتّی جز نوع گرایش شعري می بایست هدف و
  .و به نوعی چشم برگیرد ،تهیچه تعلقات دنیوست خود را  از هر باشند و

  

  شعر آیینی در ادبیات معاصر بندي تقسیم - 2-4
  : کرد بررسی توان می اصلی شاخه دو در و ممدوحه موضوع اعتبار به را آیینی شعر

  )معرفتی شعر( موضوع اعتبار به -1
  )اي مرثیه و ستایشی شعر( ممدوح اعتبار به -2

 و خودشناسی دینی، معرفت تعمیق آن اصلی موضوع و مضمون که است شعري: معرفتی شعر
 انسان« پرورش و تربیت براي بسترسازي به معطوف حوزه این در آیینی شاعران تالش. است خداشناسی
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 زمین روي بر »خداوند جانشین و خلیفه« کریم قرآن تعبیر به که »خداگونه« و کامل انسانی. است »کامل
  .است

 که شود می تقسیم اجتماعی - سیاسی و حماسی عرفانی، اخالقی، توحیدي،: هاي زیرشاخه به معرفتی شعر
 »کامل انسان« قله به رسیدن براي انسانی جوهره درآوردن فعلیت به و »دینی معرفت تعمیق« آنها همه در

  ). 42، 1388محمدي، ( .است اصلی هدف
 ،)حماسی( فردوسی: به شاعرانی چون توان می را آیینی از شعر شاخه این آور نام شاعران اینرو از

 نظامی) عرفانی(سامانی عمان بهایی، شیخ مولوي، عطار، سنایی، ابوالخیر، ابوسعید ،)اخالقی(ناصرخسرو
) اجتماعی سیاسی، عرفانی،( حافظ و سعدي ،)فلسفی عرفانی،( دهلوي بیدل ،)توحیدي و نیایشی( گنجوي

  ...و
  

  مذهبی شعر - 2-5
 به ساعده،  بنی سقیفه ماجراي از بعد«. است آورده پدید را خود خاص شعر و ادبیات تشیع، مذهب 

 از و مخالفت ابوبکر خالفت با علناً مستدل، بیاناتی طی ...صحابه اجلّه از تن دوازده روایات، بعضی موجب
 فصل باره،این   در انصار و مهاجران سایر آمیز احتجاج اشعار و ایشان هاي نطق .کردند جانبداري )ع(علی

  ).175، 1387رضوان مهر،.(دهد می تشکیل را تشیع ادبیات تاریخ نخستین
بنابراین شعیان یارانی  .یار است باید بدانیم شیعه به معناي پیرو و ابتدا قبل از هرگونه اظهار نظري،    

به طرز بارزتري  نیز شیعه که همزمان با فتنه ي قتل خلیفه سوم، و هستندکه متابعت راي رهبرخود می کنند،
پیروان این مذهب عالوه بر  .آغاز نمود مبارزات خونین خود را از همان عصر و حضور خویش را اعالم کرد

اما در خصوص تعریف شعر  الفاظ ناگوار نیز خوانده می شوند، غارت به القاب و قتل و نیز ضرب و طعن و
 )شعرمذهبی (زشمند آن سرایده شده را باورهاي ار روش و آیین، مذهبی اشعاري که در زمینه مذهب و

  .به مذهب شیعه نیست بلکه شیعه تنها یک گرایش مذهبی می باشد منحصر اینکه شعرمذهبی تنها و گویند
 شد موجب که عواملی از« .اند بوده نیز )ع(معصوم پیشوایان توجه مورد شیعی، شعر شاعران آنکه طُرفه   

 که بوده  سیاسی و فکري هاي گیري موضع گیرند، قرار دین بزرگان و ائمه توجه و عنایت مورد شیعی شاعران
  مذهبی شعر برابر در حاکمان که روست این از هم. اند داشته عباسی و اموي دستگاه علیه شعرشان در شاعران
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   .دادند می نشان واکنش 
 تاداس و داده اختصاص شعر نوع  این بررسی به صفحه سی حدود الغدیر، شریف  کتاب در امینی عالمه     

  ).16، 1391موحد،( است کرده خالصه چنین را مطالب آن حکیمی، محمدرضا
 و عالی هاي حکمت و پندها با همراه سنت، و قرآن معارف از است سرشار که است شعري مذهبی، شعر
 هایی آرمان مذهبی، شعر... تاریخی نهادهاي و لغوي مواد و ادبی فنون دیگر جز به اخالقی، هاي یادآوري

 و تشیع درباره استدالل یعنی دهد؛ می تشکیل را شیعه پیشین شاعران شعر عنصر ترین مهم که دارد
 ائمه روحیات و اخالق سرایت دادن و اهللا آل واالي مناقب و فضایل پراکندن و حق به جامعه فراخواندن

 و ها جان و درآمیزد ارواح با تا شعر، زبان به بدیع سبکی و جذّاب صورتی به ها روان و ها جان به طاهرین
   .گیرد تربیتی زیرتأثیر را خردها

  : گفت توان می مذهبی شعر درباره به طور خالصه،
 انقالبی و حماسی روحیه رو، این از. است پنداشته می شده غصب را خود حق همواره شیعه، اقلیت -یک

  .زند می موج شعر نوع این در
 این در را خود مذهبی باورهاي کوشند می و کنند می تالش هدفی به رسیدن براي شیعی شاعران -دو

  .اندازند نمی کار به پردازي صورت براي را خود فکر و قلم آنها. دهند بازتاب شعر
 که است احادیثی و آیات شرح و )ع(علی امام والیت و خالفت مسئله شیعه، شعر عمده مضامین از -سه

  .کند می اثبات را حضرت آن جانشینی
 ،)ع(بیت اهل مصایب درمورد ویژه به عاطفی، نیرومند هاي جنبه شعر، گونه این هاي ویژگی از -چهار

  ).17، 1391موحد،(.سرودند می شیعیان سرور و جشن مواقع در که است هایی مدح نیز و طَف ي واقعه
  

  

 در شعر فارسی معاصر آیینگاه مذهب،  جلوه - 2-6

 سخن و کالم بسیاري از شاعران دینی در موضوعات به نگرش و دینی ادبیات مجموع در مذهبی، شعر 
آیات و  نمود و جلوه زیبایی داشته و اوصاف پیامبر و معصومین و نیط.. حافظ و فارسی نظیر سعدي، موالنا،
 با انقالب، قبل از و زمان معاصر در .اند قالب شعر سروده شده مناسبی در و روایات قرآن به شکل زیبا
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 فاصله دینی معارف با نوعی به که شود می مطرح زمینه این در تفکراتی زمینه نوگراها، گیري نهضت شکل
 عاشورا، مثل مضامینی ولی گرفته شکل غرب بشري مکاتب از پیروي به مدرنیسم، دوره شاعران درك. دارد

  ).92 :1375رحمانی، ( بود دوره این در شاعران توجه مورد نیز بود، مردم عالقه مورد که...  و غدیر
 این هیکل شعرعاشورایی در و شودمی  راههم )معاصر(دورهشروع این  با نو ي شعرشیوهادامه اینکه  در
 تفکرات حاضر در احوال شعري شاعران نوپرداز، اما با بررسی اوضاع و فراوانی ندارد، )کالسیک( شعري

باید  پا ي نونخست آنکه شیوه چند را بدست می دهد،دالیلی  این عصر آیین در نگاه به مذهب و جامعه و
ي دایره تجربه هاي زبانی و بافت، ابتدا ساخت، بدین معنی که در تجربه هاي بدون التزام قوام بگیرد، در

که موقعیت هاي سیاسی  این دیگر محتوا به شمار می آید و تر از فحوا ومهم» ايتازه طرز«واژگان براي هر 
آموزه  نوپردازان که تحت تأثیر نفوذ و آیین گریزي ترویج می کرد نوعی دین ستیزي و ،اجتماعی عصر و

که شعرعاشورایی پیوندي عمیق  آن راحت تر به این تقاضاي اجتماعی پاسخ می دادند باز هاي غربی بودند،
عصراول (سنت می دانست  مبارزه با را مأموریت خود و سنت شکن بود نو که طرز حالی در با سنت داشت،

  .می شود نیز به عاشورا مزّین ) نو(پهلوي از سوي دیگر این شعر اواخر عهد اما در). پهلوي
 و دیگران از تقلید حد در و نداشت چندانی پیشرفت زمینه این در »بازگشت سبک« از پس ادبیات،

 شاخص هاي چهره ضعیف و نازل بسیار سخن شیوه و بود عراقی و خراسانی سبک از پیروي و ائمه مدایح
 مدح .بود زمینه این در دار میدان فکري روشن ادبیات و شد نمی دیده زمان آن در سبک، این شاعران بین در

 فکري روشن جنبش با همزمان بعد به 50دهه از اما .شد می مطرح علوم بین و حاشیه در السالم علیهم ائمه
 انقالب ادبیات که مذهبی مضامین طرح. شد بیدار مختلف اقشار بین در مذهبی ادبیات به توجه اسالمی،

 استاد آثار در را شعرمذهبی هاي رگه انقالب از قبل .شد مذهبی فکري روشن حوزه وارد. داد شکل را 57سال
 و شده متفاوت خیلی اوضاع حاضر حال در اما بودیم، شاهد... و میرزاده نعمت گرماروي، موسوي علی

مهدوي، ( شنویم می و شنیده زمینه این در را ماندگاري اشعار و دارند توجه بیشتر شعر گونه این به شاعران
1390: 179.(  

 در روزگار رواج و پیشرفت چندانی نداشته است اما »سبک بازگشت«ادبیات  گرچه در دوران معاصر،   
هاي قالب سایر .بودتنها قالبی که از شکل هاي کالسیک شعر حیات داشت غزل  »شعر نو «تازه یا  رونق طرز
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جنبش رباعی تنها به دهه ي  مثنوي حضورشان هرازگاهی بود، قصیده و .شعري در فراموشی می زیستند
 اما با .داد» بیتی پیوسته دو« ای »چارپاره«سنتی به شکل نیمه  غزل باید جایگاه را پنجاه برمی گردد البته پس از

 رباعی حضوري بسیار ومثنوي  د،کشقدري عقب می ي نوشیوه ،کندمی تغییر هاوضعیت قالب وقوع انقالب،
 غزل عاشورایی این عصر ،پردازندمیشاعران انقالب به مضمون عاشورایی  تمامآنجا که  از .یابدمی چشمگیر

  . اي داردجایگاه شایسته
 حضور اعصارتمام  تقریباً در موالنا شروع شده،» اي شهیدان خدایی کجایید« غزل عاشورایی که شاید با

  .داشته است
ورایی در اشعار عبدالجبار مبناي ادبیات عاش خصوص درباره قیام عاشورا بر شعر آیینی و مذهبی به

 بند یا بیت چند قالب در ارزشمند مفاهیم کردن عرضه و بودن موجز دلیل به مهر عظیمی و اصغرکاکایی 
  ).7 :1391متانت، (کند  ایجاد درونی انقالب خواننده در ه از نثرتتوانس بهتر و بوده تأثیرگذار بسیار
-حقیقت با الهام از پیامدهاي نیک این دوره یعنی نهضت ي این سخن شاعران عصردوم انقالب درپایه بر

آموزه هاي  جامعه اسالمی بدنبال داشت و پویایی تازه اي در اجتماعی که تحرك و سیاسی و هاي فکري،
تشریح ویژگی هاي هدفمند، این قیام الهی  انقالب توانسته اند با» عصردوم«دوره واالي دینی شاعران این 

 او در شناخت را یک تحرك علمی برخاسته از مفهوم این قیام فراخوانده و معنا و در به تفکر خواننده را
  .ایجاد کند

 محوري، عدالتانسانی  فراگیر و هاي عام ارزش ساختن مطرح به خاطر سو یک از )ع(حسین امام قیام 
هاي آموزه و ماندگار هايعلمی آرمان ترویج و تبلیغ با دیگر، سوي از و... خواهی،  ستم ستیزي، آزادي

 نثر و شعر ویژه به اسالمی، ادبیات در...  تبري و و تولّی انتظار، غدیر، والیت، امامت، شیعه نظیر شاخص
 تعمیم با و آمد بیرون زمانی در ي واقعه یک حالت از و تبدیل شد اثرگذار و واال الگویی و سرمشق به شیعه،

 کربال، قیام ي جنبه این از تأثیر با عاشورایی شعر .شد لحاظ آن در یا فرازمانی زمانیبی ايگونه گسترش، و
مضامین  و آیینی حماسی و فخیم زبانی از برخورداري با شکوفایی، و تحول هنگام گیري تاشکل ي دوره از
 با و را یافت خود خاص بیانی سبک و معنوي و لفظی ساختار تدریج به فرد، بهمنحصر هايمایه  درون و

   را آن از مستقل الگوپذیري ريـشع مکتب یک ایجاد ي زمینه اعتنا، قابل و چشمگیر هاي نمونه و ارـآث قـخل
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  ).9 :1391، موحد( ساخت فراهم
 باهمراهی  تاریخی صحیح به واژه ها و نتیجه گیري نگرشباید بدانیم که  خالصه مطالب ارائه شده، در 

 از را شعر مذهبی، عنصر هر پس بهره مندي از ندن اندیشه درپرورا کنار در هویت مندي آن ها، اصالت و
شاعران آیینی فرازهاي ژرف  ثارآ در و تک زمانی بودن به عرصه ي ادب فرازمانی سوق داد حالت روایی و

می توان به سبک شعري اشاره  »مکتب« بجاي نگارش واژه ي آخر سطر در نیز و .آورد پدید ماندگار و
  .داشت

 ايگنجینه سرمایه و ارزشمند، و ماندگار هاينمونه خلق با آیینی، ي مایهدرون و حماسی زبان ویژگی
 مهیا و آماده پیشرفت تحول و براي مناسب هاي زمینه و شیعه دمتعه شاعران تصویرپردازي براي پربار

 و کالمی آوردگاهی به تا یابد می هاي حماسی شیوه و شورانگیز لحنی عاشورایی، گونه شعر این و سازند می
در جامعه اسالمی  )ع(نگیري از آن به منظور تکوین راه امام حسی تبیین نتایج این واقعه و الهام براي گفتاري

      ).41 :1387رضوان مهر، (پرداخته شود 
حقیقت  در .کربال می باشد ي شورانگیزحادثه از شعرهاي عاشورایی که متأثر یادشده،برمبناي مطالب 

ان خود را با این سروده ها مخاطب .بود الگویی براي تصویرپردازي شاعران متعهد اینکه اسوه و عالوه بر
جامعه انقالب  در )ع(جهت پایداري راه امام حسین  در عاشورا و به تکرار سربدارانه؛ روایت هایی حماسی و

                                  .پردازداسالمی می
  

 وشعردینی سرایی بررسی تاریخچه مرثیه - 2-7

م بسیار طوالنی و پربار سابقه سرایش شعر دینی و مذهبی در کشور و منطقه خاورمیانه با ظهور اسال 
  .استاین بخش به صورت کلی به تاریخچه شعر دینی پرداخته شده  در. است

انقالب  و دوران معاصر قرن چهارم تا آغاز وص مرثیه سرایی ازهدف از بیان مطالب ارائه شده درخصاینکه 
ف نزدیک اما تعاری می نماید، ثوابمند کاري مهم و تعریف مرثیه لذا پیرامون شناخت و اسالمی می باشد،

سرانجام معرفی  لغت نامه ي دهخدا و دایرة المعارف بزرگ نو، فرهنگ فارسی معین، مرثیه در متفاوت از
  دا ـلغت نامه دهخ ه انتخاب بهترین تعریف می دارد درـناچار ب را پروژهشگر اري،ـفرهنگ غف این کلمه در
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  .پیرامون تعریف مرثیه آمده است 
 اوصاف مرده و مرده ستایی ذکر محامد سوگواري، برشمردن اوصاف او، عزاي مرده گریستن و در« -

  ».1مرده ذکر شرح محاسن و عزاي کسی، نوحه سرایی در ستایش او،

  

  وضعیت مرثیه سرایی در عصر اول 1- 2-7
شعر عاشورایی . توان ارائه داد باره شواهد بسیار می  این شده است و در سرایی با شعر عربی شروع  مرثیه

لحظاتی بعد از نیز با شعر عربی آغاز شده است و نخستین شاعران عاشورایی اصحاب کربال هستند که 
ست اما لزوماً مرثیه و سوگ سرود همزاد شعر دري ا. اند ي جنگ به نظم شعر و سوگ سرود پرداخته خاتمه

و نخستین  زبان آغاز شعر فارسی فاصله نداردشعر عاشورایی و مرثیه کربال چندان با  عاشورایی نیست اما
عصر اول، عصر فراوانی شعر عاشورایی . استسرا معاصر با رودکی مشهور به پدر شاعر فارسی  شاعر مرثیه

یعنی عصر باشد  م  هجري تا پایان قرن  نهم میقرن چهار  منظور از عصر اول  به بیان است که  الزم. نیست
  ).193 :1386کافی، (پیش از صفویه 

سرایان عاشورایی اینکه اولین مرثیه  آن غافل بود، ي سخن نباید ازادامه اي که در شناخت این عصر ونکته   
 حدودي روشن است و قالب مرثیه تا هرچند که آغاز سرایش شعرهاي عاشورایی در. اندچه کسانی بوده

 تاریخ شروع مرثیه سرایی دانست و یاران وفادارش را و )ع(شهادت حضرت اباعبداهللا الحسین توان روزمی
نخستین مرثیه  .اهللا صاحبکارآمده استذبیح  »مرثیه عاشورایی سیري در«جمله  چنانکه متون تاریخی از

نقل شده که به  آن امام بزرگوار ابیاتی از بوده که در روز وداع آن حضرت؛ )ع(اهل بیت امام حسین سرایان،
ي عاشورا واقعه راي عرب پس ازـمرثیه س ورـران مشهـشاع از نیز و .ب نموده استدخترش سکینه خطا

از کمیت بن زید اسدي   در جنگ جمل بوده است و )ع(یاران حضرت علیدؤلی که از  به ابواالسودتوان می
  .هجري قمري درگذشت نام برد126سال  در هجري متولد و 60که در سال 

                                                             
 ي مرثیه ،ذیل واژهلغت نامه دهخدا ١
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  )صفویه(وضعیت مرثیه سرایی در عصر دوم  2- 2-7
و در قرن دهم  عصر تیموریان صورت گرفته بود، مسلک شیعه رواج چشمگیري یافت با مقدماتی که در

برآن که به   این امر عالوه .کیش رسمی ایران معرفی شد  این مذهبیعنی آغاز عصر دوم شعر عاشورایی، 
شعر عاشورایی رهایی بیشتري بخشید، میزان قابل توجهی مضمون و واژه و اصطالح را به  شعر شیعی و

طهماسب که تعصب  نخستین پادشاهان عصر صفوي یعنی شاه اسماعیل و شاه. ي آئینی شعر وارد کرد حوزه
بنابراین گرایش به شعر آئینی باال گرفت و کار شعر . باز زدندمذهبی سر ورزیدند از شعر غیر نمایانی می

گري که بیشتر بنیان سیاسی داشت تا پایه  افراط در شیعه. ي قبل یافت عاشورایی ترقی غیرقابل قیاسی با دوره
ي خوبی بود  مایه این میان اغراق جان ن عصر ترویج داد و دردرای پردازي را گرایی و خرافه اسطوره اعتقادي،

این  را از پردازي را اشاعه دهند و شعر عاشورایی گویی بپردازند و خرافه ي آن به گزافه تا شاعران به وسیله
  .حیث ملول سازند

ي، شیراز بابا فغانی شیرازي، انس جنابدي، اهلی: از شاعران عاشورایی این عصر عبارتندترین  برجسته
حقیقت عصر رواج  عصر دوم در ...صائب تبریزي و حتشم کاشانی،م ضمیري اصفهانی، فضولی بغدادي،

عصر دوم که  منظور از. سازي استوار بود مضمونپردازي و  خیالي مرسوم به سبک هندي بود که بر هشیو
  .)279- 280 :1386کافی، (ساله صفوي است  250حکومتپیشتر نیز اشاره شد، دوران 

 و می یابد،آزادي مذاهب افزایش ورگورکانیتشکیل حکومت تیموري به دست فرزندان امیرتیم بنابراین با
آن  که پیش از ،سازندمیاجتماعی خویش پیشه  سلوك حکومتی و در آزاداندیشی را آنان نوعی تساهل و

نخستین پایگاه رسمی اوایل قرن دهم هجري،  قدرت یافتن حکومت صفوي در با نیز سابقه داشت و کمتر
توان به واعظ کاشفی ي تیموري میشاعران آیینی سراي دوره از و شودمی براي حمایت تشیع ایجاد

تاریخ اسالم نام  در )ع(منقبت اهل بیت  سبزواري مؤلف روضۀ الشهدا یکی از مشهورترین کتاب هاي مرثیه و
  . برد
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  )زندیه و قاجاریهافشاریه، (سرایی در عصر سوم  وضعیت مرثیه -3- 2-7
را  سهم حکومت بیشترین که از قضا هردومند قجري  پروري دو پادشاه ذوق گرایی و شاعر سیاست دین 

  بابدري برجسته  نکته. این عصر فراوانی یافت سبب شد و شعر عاشورایی در ي شعر آئینی را داشتند توسعه
هد شعر ع به حسب ظاهر، صفویه، عصرآن که  اب .تاس »بازگشت ادبی« این عصر، وضعیت عمومی شعر 

ت و عصر قاجاریه به چندین جهت این تحقیق نشان داده است که چنین نیس عاشورایی خوانده شده است،
 این دوره،  سراي عاشورا نداریم، درحالی که در  در عهد صفویه، تقریباً شاعر ویژه. این حیث برتري دارد از

سرایان  توان ویژه علی شاه و عمان سامانی را می تبریزي، صفیچندین شاعر نظیر صامت بروجردي، نیر 
عصر  این هاست که پرداز در مقایسه با دوره صفوي از دیگر نکته  فراوانی شاعران عاشورایی. عاشورا دانست

 : عر عاشورایی این عهد عبارتند ازبزرگان ش برخی از. دهد را از نظر شعر عاشورایی برعهد پیشین برتري می
... خان صبا، سروش اصفهانی، یغما جندقی، صامت بروجردي، نیر تبریزي و عاشق اصفهانی، فتحعلی«

  ).446 :1386غالمرضا کافی، (ود را دارند باشند که هر کدام از آنها برجستگی خاص خ می
ازنکات قابل توجه وازمهم ترین عوامل تشویق شاعران به شعرعاشورایی براساس مطالب یادشده فوق 

می تواند عالقه مندي تنی چنداز شاهان قاجاریه به ،»بازگشت ادبی «رعصرقاجاریه وبه نوعی عصرد
  .باشد»عاشورایی «شعرآیینی 

  

  ها در دوره معاصر  وضعیت مرثیه -4- 2-7
اي که با  عارضهبه رغم مبارزه و م. هاي شعر عاشورایی است ي معاصر یکی از شکوهمندترین دوره دوره 

گذارد شاعران آئینی و  نیز تأثیر میگیرد، که بر شعر مذهبی  آغاز این عهد صورت می مظاهر دین در
رایی سرخیل شاعران عاشو .پردازند تر می عاشقانه تی آن راح دارند و روشن نگاه می ین چراغ راعاشورایی ا

 1آید و عالمه کمپانی حساب می نامورترین چهره در شعر تغزلی عاشورایی به این عصر، یعنی فؤاد کرمانی،
 یروزي انقالب اسالمی، رویکرد شعرپ با. کند اي را توصیف می عاشقانه هوايو حالهاي خود  غزل در نیز

شعر . دهند التفات نشان میمند  مون ثابتیابد و تقریباً تمام شاعران انقالب، به این مض عاشورایی فراوانی می

                                                             
   هجري درکاظمین1296ومتخلص به مفتقرمتولد»کمپانی«حاج شیخ محمدحسین غروي اصفهانی معروف به١
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از لحاظ زبان، واژگان و قافیه  هاي معاصر ظر ساخت و بافت از نوآوريعاشورایی عصر انقالب، همچنان از ن
ي خود  مایه جانرهبران آن را نیز  تعالیم مذهبی انقالب و مفاهیم ارزشی و برد، دیع، سود میهاي ب ردیف و

ب شعر بااي برجسته دره از نکته. ایستد این نظر تقریباً از تمام اعصار شعر عاشورایی برتر می سازد و از می
ي معاصر، فصل ممیزي میان شعر عاشورایی و نوحه به  دوره در .ایی معاصر، همراهی سیاسی آن استعاشور

به صاعد شاعران این عصر توان از می ارد واین عصرالبته فراوانی چشمگیري د نوحه در. وجود آمده است
، مشجري، سیدرضا میرجعفري اکبر نویدکانی سفیر، احمد زاده، علی اصفهانی، کاظم واعظی، محمود قاري

جمله شاعران برجسته ایالمی  محمدعباسی کهن و از قلم سیاه، سیدمهدي جوادي، بهرام سیاره، اکبر 
. اشاره کرد...  عبدالجبار کاکایی، جلیل صفربیگی، بهروز سپیدنامه، عبدالحسین رحمتی، بهروز یاسمی و

  ).708-707، صص1386کافی،(
این است که شعرآیینی دوره ي  گیرد،دوره که درآغاز این عصرصورت مینکات قابل توجه دراین  از

سو محدودیت هاي  از دیگر و لحاظ کمیت درآن حدنبود که بتواند جریان فراگیري ایجاد کند از مذکور،
عمده ترین  ازاما  نمی داد، چنین جریانی را رشد چشمگیر سوي رژیم پهلوي اجازه ي بروز و موجود از

جلوه هاي  می شود، هرچه به روزگار انقالب نزدیک تر که است این )معاصر(این دوره  شعر تعلت تحوال
چنین  مذهب به نسبت گذشته درآن گسترده ترمی شود دراین دوران دیگر دین و درك عمیق از شناخت و

 ب وموضوع مذه با واقع سرودن شعر در کم مایه باشد و صرفاً دستمایه ي شاعران متوسط وشعرکه  نبود
  . می آمد سرزندگی به شمار ول وکه نشانه ي تح و واپس گرایی، نه نشانه ي تحجر گرایش دینی،

  

  شعر دینی پس از پیروزي انقالب اسالمی -5- 2-7
 به پا انقالب شعر اهللا، رحمه خمینی امام حضرت رهبري به ایران اسالمی نهضت پیروزي با زمان هم
 و خاموشند؟ چه براي بگویند تا پرداخت ختفگان انبوه کردن بیدار به انقالب شعر«. نهاد وجود عرصه

 :1378قزوه، (»نهادند آن سر بر جان بخشیدند، می جان واژگان به و گرفتند می جان از مایه کار که شاعران
14.(  

  ه پیروزيـب )هر(ینیـام خمـري امـه رهبـي خونین توانست به مبارزهـانقالب اسالمی ایران پس از دو ده
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رهبري روحانی می تواند از مشخصه هاي بارز این انقالب باشد  آنجایی که بنیان مذهبی و از برسد اما 
فراوان گذاشت  این دوران تأثیر نثر شعر و شعارهاي دینی در جوامع انقالبی بر مذهب و لذا گسترش حضور

آمد می اقساط نقاط جهان به شمار ستم در اسوه ي براي مبارزه با ظلم و و باز الگو دیر عاشورا که از و
  .پیروزي مورد توجه فراوان واقع شد بنابراین پس از می رود براي این انقالب به شمار الگوي سزامند

  :است معتقد انقالب شعر تشکیل مورد در یاحقی محمدجعفر دکتر
 و گرفت پا پیشین رژیم حکومت پایانی هاي سال در انقالب گیري شکل با همگام انقالب، عصر شعر

 از الهام با شاعران از بسیاري انقالب، روزهاي تظاهرات و ها پیمایی راه در .کرد مشخص را خود مسیر
 و عرفانی حماسی، هاي جنبه عمدتاً که را مردمی حرکت نوین هاي ارزش و گفتند شعر نهضت دستاوردهاي

  ).9 :1375یاحقی، (کردند  منعکس خود در داشت، دینی
سپس  و پردازیم می آن هاي ویژگی و شعر این تعریف انقالب، از پس شاعران اصناف به بخش، این در
 انقالب پیروزي از پس رسد می به نظر .پرداخت خواهیم شعر این از هایی نمونه به پیشین هاي بخش چونان

  : شدند تقسیم دسته سه به بوم، و مرز این شاعران اسالمی،
 مفاهیم و ها ارزش با انقالب، آستانه در گفتند، می شعر نیز انقالب  از پیش که شاعران این از گروهی -1
 استفاده با و شدند هماهنگ بود، شده پیدا اجتماعی زندگی و فرهنگ عرصه در انقالب رهگذر از که اي تازه

 .آوردند پدید را انقالب شعر از نیرومندي ي شاخه خویش، هنري هاي مایه از

 خود مطلوب جهت در را انقالب سیر ابتدا، همان از داشتند، غربی عموماً تمایالت که هم اي عده -2
 و انقالب از ناخشنودي و رفتند کشور از خارج به هم آنها از بعضی. کردند جدا آن از را خود خط و ندیدند
 .دادند بازتاب خود شعر در را آن اهداف

 انقالب، از پیش کند نمی اقتضا پدیدآورندگانش، سن که است امروز ادبیات جوان شاخه سوم، دسته -3
 اعتقاد آن مبانی و اصل به چون و کردند آغاز انقالب در را خود ادبی کار اینان، .باشند آورده پدید آثاري

  .شدند اسالمی انقالب هاي پیام و ها اندیشه منادي طبیعی، طور به داشتند،
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  محمدرضا شفیعی کدکنی - 2-8
، نسبت به تعریف و چیستی شعر اختالف شاعران و محققان دیروز و امروز ،ادبهمواره در میان اهل 

. اند هاي دیگري مطرح کرده اي نیز دیدگاه هاي کهن معتقد بوده و عده اي به همان تعریف عده. نظر بوده است
در این میان تعریفی که شفیعی کدکنی، درباب شعرعنوان کرده است، یکی از تعاریف جامع و دقیق به نظر 

شعر، گره خوردگی عاطفه و تخیل است که در زبانی آهنگین «: کند میوي شعر را چنین تعریف . رسد می
  ).86: 1380شفیعی کدکنی، (» شکل گرفته است

اي، از هرکدام از این عناصر برخوردار  شود که هرشعر، به گونه در این تعریف، پنج عنصر اصلی دیده می
کالم براي شعر بودن، به همه یا برخی عاطفه، تخیل، زبان، آهنگ و شکل، که : این عناصر عبارتند از. است

رسد از جامعیت،  این تعریف ایشان ساده و کاربردي است، و به نظر می. ازاین عناصرنیازمند است
توان عناصر  مندي، صراحت و روشنی بیشتري نسبت به سایر تعاریف برخوردار باشد یعنی با آن، می نظام

ست ببینیم یک اثر ادبی داراي این عناصر هست یا نه و  کافی ا ؛شعر را شناخت و آثار شعري را محک زد
بنابراین، ما در مباحث این پژوهش، براین تعریف و دیدگاه . اش از هریک در چه حد است برخورداري

نظرخواهیم داشت و خواهیم کوشید عناصر بومی شعر امروز ایالم به کمک این تعریف  شناسایی نموده و به 
براي آنکه در کاربرد این . دهیم عر این استان را از این زاویه مورد بررسی قرار میهاي ش این ترتیب، ویژگی

  )همان(.تعریف توافقی حاصل شود، باید به شرح و بررسی هرکدام از عناصر پرداخته شود
 محققان دیروز شاعران و میان اهل ادب، سوي پژوهشگر،اینکه همواره در دلیل انتخاب شفیعی کدکنی از    

عده اي به همان تعربف هاي کهن  بوده است، چیستی شعراختالف نظر و نسبت به تعریف شعر وز،امر و
این میان تعریفی که شفیعی کدکنی درباب  از .انداي نیز دیدگاه هاي دیگري مطرح کردهبوده وعده معتقد
عنصراصلی دیده این تعریف پنج  در .می رسد دقیق به نظر عنوان کرده است یکی از تعاریف جامع و شعر
 :از عبارتند که این عناصر .است برخوردار این پنج عنصر کدام از هر اي ازبه گونه شعر که هر شودمی

این  است، نیازمند برخی از این عناصر بودن به همه یا شکل که کالم براي شعر آهنگ و زبان، تخیل، عاطفه،
صراحت بیشتري برخورداراست  روشنی و دي،نظام من جامعیت، از کاربردي است و تعریف ایشان ساده و

  .محک زد شعري را آثار شناخت و را شعر آن می توان عناصر یعنی با
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  نگاهی به عناصر شعري  - 2-9

  :عاطفه -1- 2-9
عاطفه یا احساس، زمینه درونی، محتوایی و معنوي شعر است، به اعتبار کیفیت برخورد شاعر با جهان 

و حیرت و اعجابی است که ... عاطفه، حالت اندوه و شادي و یأس و امید«. خارج و حوادث پیرامونش
کوشد که این حالت و تأثر ناشی از رویدادها آن  کند و وي می حوادث عینی یا ذهنی در ذهن شاعر ایجاد می

  ).1381:24پورنامداریان،(» چنانکه براي خودش تجربه شده است، به دیگران هم منتقل کند
منظور از عاطفه، اندوه یا حالت حماسی یا «نگارد  در یک تعبیر دیگر، چنین می) 1386(شفیعی کدکنی

خواهد  کند و از خواننده یا شنونده می اي در خویش احساس می اعجابی است که شاعر از رویدادها، حادثه
  ).1386:24شفیعی کدکنی، (» که با وي در این احساس شرکت داشته  باشد

عاطفه آن حالت احساسی است که از وقایع بیرونی یا : شاره دارد و آن اینکههر دو تعریف به یک چیز ا
گریستن، . واکنش انسان در برابر رخدادهاي عینی، حالت عاطفی انسان است. دهد ذهنی انسان به دست می

اند که در وجود آدمی به صورت ملموس  مصادیق عاطفه... خندیدن، اندوه، شادي، تعجب، تأثر، امید، یأس و
  . شود دیده می

ایم عاطفه را  یابیم که هرچند عادت کرده آن چه بیان شد تعاریفی بود براي عاطفه و با آنها درمی
منحصربه حزن و اندوه بدانیم، باید در این عادت بازنگري کنیم و همه تأثرات بشري مثل شادي، اندوه، 

العمل  ل عاطفه است چرا که عکسرا تأثراتی عاطفی بشماریم شعر، حاص... یأس، ترس، حیرت، خشم، و
شود، پس خلق شعر نتیجه عملکرد عاطفی  انسان در برابر رخدادهاي عینی یا ذهنی باعث خلق شعر می

هرچه سطح عاطفی در شعر باال . شود میزان تأثیرگذاري شعر نیز مربوط به سطح عاطفی آن می. انسان است
  .به شعر ذیل توجه کنیدرود،  برود به همان میزان تأثیرگذاري آن باال می

با آواز / ام من مرگ را زیسته/ ام سوده/ من مرگ را به دست/ در دیدار غمناك/ ام من مرگ را دیده 
همه آن لحظه / اگر مرگ!/ بگذاریم! آه، بگذاریم/ و به عمري سخت دراز و سخت و فرساینده/ غمناك

درنگی / میان نبودن و بودن/ -گذر باد که به ره -و شمعی/ ماند آشناست که ساعت سرخ از تپش باز می
  ).1382:40شاملو،(به آغوشش کشم / با شادترین نیاز تنم/ خوشا آن دم که زن وار/ کند، نمی
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ي قوي و سرشاري برخوردار است،  بینید که ازچه عاطفه در این شعر، سخن از مرگ و رفتن است، و می
ناك آن به تصویر کشیده شده و شاعر و مخاطب و چرا که در آن کشاکش انسان با مرگ به صورت بسیار غم

  . بگذاریم! آه، بگذاریم: گوید گیرد و می خواننده را نیز دربر می
اگر . گیرد شعر است و خواننده نیز بیشترین تأثیر را از جنبه عاطفی آن می عاطفه مهمترین عنصر سازنده

کنند، عاطفه به باطن  اطب را اقناع میعناصري صوري یعنی خیال، زبان و موسیقی، حس زیبایی پسندي مخ
. دهد تر از زیبایی صورت هستند، نمایش می تر و البته متعالی هاي معنویی را که پنهان زند و زیبایی  او نقب می

اي  انسان بنابر سرشتی که دارد، دوست دارد  دیگران در عواطف او شریک باشند و او نیز البته چنین همنوایی
هنر، وسیله این همنوایی است و پلی که بین عواطف هنرمند و مخاطب . کند س میبا همنوعان خویش ح

و شعر نیز عواطف و احساسات درونی شاعر را بی هیچ حجابی، به خواننده انتقال می دهد . شود ساخته می
 وارد نمودن عواطف درونی در شعر نیز به زیبایی. و خواننده با خواندن آن شعر، احساس همدردي می کند

بینیم که عاطفه چطور در  گاه می. شعر بسی کمک می کند تا که شعر تأثیر بیشتري بر مخاطب داشته باشد
هایی چون  کشاند تقسیم عواطف به دسته زند و حاالت مخاطب را گاه به زمین و گاه به هوا می شعر موج می

که اگر ما بخواهیم اگر چرا . است بیهوده  ، احترام، اعجاب، شادي، زیبایی و احساس، کاري عبث وعشق
 هشود درحالی که ریشه همه آنها ب هاي بسیار زیادي تقسیم می به گونه بدین گونه آن را بخش بخش کنیم

یا  در تعریف عاطفه آمد عاطفه آن حالت احساسی است که از وقایع بیرونچنانچه . گردد چیز برمی چهی
هایی  چه دیگر واکنش ،اسی عشق باشد یا اعجاب و شاديچه این حالت احس .دهد ذهنی به انسان دست می

          .که ممکن است براي انسان از دیدن رخدادها به وجود آید
  

  اقسام عاطفه -1-1- 2-9
ها وجود  ا که در همه انسانرباشند زی عواطف از لحاظ ماهیت خود قابل تقسیم نمی ،چنانچه اشاره شد

یک نوع عاطفه  اما از این ناحیه که آیا در یک زمان براي همه افراد،دارند و همه فرزندان آدم در آن مشترکند 
شود  نمی. باشد چرا که بعضی از عواطف باهم در تضادند مثل شادي و غم ؟ قابل تجزیه میوجود دارد یا نه

  تمثالً امکان ندارد که تمام افراد یک جامعه در ساع. که در یک زمان براي تمام افراد هم شادي باشد هم غم
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  :اندروز پنج شنبه هم شادمان باشند و هم غمگین از این رو این عواطف را به دو دسته تقسیم کرده 12 
  عواطف جمعی : عواطف فردي                              ب : الف 

آید مثل اینکه  عواطف فردي آن عواطفی هستند که در ساعت خاصی براي شخص واحدي پیش می
شاعري بیاید از عشقش نسبت به فالن شخص یا طبقه و دیارش یاد کند یا شعري را براي شخص خاصی 

  . بسراید و احساسات خود را نسبت به آن بیان نماید
کثیري در آن اشتراك داشته باشند مثالً شاعري که عواطف جمعی یا گروهی آن عواطفی هستند که جمع 

برد و نه از  سازد که این عشق مربوط به چه کسی است؟ نه از عاشق نام می از عشق یاد کند اما مشخص نمی
این  به. عدالتی در کجاست کند که این فقر و یا بی عدالتی یاد میکند اما معین نمی یا مثالً از فقر و بی. معشوق

ممکن است زمینه پیدایش یک شعر، امري . سازد شعر خویش را فرازمانی و فرامکانی می صورت شاعر،
هایی که سبب شده  یکی از ویژگی. تواند آن را به یک امر عمومی مبدل سازد مشخص باشد اما شاعر می

ه است تا شعر حافظ شعر فرازمان و فرامکانی شود و عواطف جمعی را بیشتر به شعر خود مشغول کند توج
  ).1377:326کاظمی،( .به همین امر بوده است

  

      تخیل -2- 2-9
آسمان فضایی است که زمین را «و » چرخد ماه جسمی کروي است که به دور کره زمین می«اگر بگوییم 

توانیم از آن  ایم و با جرأت می حقیقت علمی و قابل اثباتی را طرح کرده ؛ایم راست گفته» احاطه کرده است
بیان  ؛ها فقط یک منظور داریم و بس منطق کالم ما همان منطق عادي است و ما نیز از این جمله. دفاع کنیم
   .پیرایه یک حقیقت ساده و بی

. از محیط به نوع دیگري است دیگر دریافت ما »مزرع سبز فلک دیدیم و داس ماه نو«اما اگر بگوییم 
حس » مزرعه«و » آسمان«و در عین حال » داس«و » ماه نو«ایم بلکه شباهتی را که بین  حقیقت علمی را نگفته

این جمله، آمیخته با خیال است یعنی در آن چیزي فراتر از واقعیت علمی گفته . ایم ایم، عینیت بخشیده کرده
هاي نخست دارد، دو جمله اول، از کشف یک رابطه زیبا بین  ي با جملها و به همین لحاظ، تمایز عمده ؛شده

دهند و البته تأثیر آنها نیز در حد آگاهی بخشی است و بعد از آن، با  داس و ماه و آسمان و مزرعه خبر نمی
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ولی کار جمله اخیر،فراتر از یک گزارش است بلکه گوینده می خواهد تخیل مخاطب . مخاطب کاري ندارند
  ).37، 1377کاظمی،(.اي بنگرد هم به کار بیندازد و او را وادار کند که این چیزها را به شکل ویژه را

تخیل چون حاصل یک نگرش برتر و غیرمعمول به جهان است، مؤثرترین ابزار براي ایجاد شعر نیز  
اما . هست، چون همین که پاي تخیل به میان آید، ال جرم بیان از حالت عادي و اتوماتیکی فراتر خواهد رفت

سیله، تأثیر کالم گوینده نیز شود بلکه با ابن و نقش خیال فقط به ایجاد یک تمایز ساده در بیان، محدود نمی
  .به شکل فوق العاده اي افزایش می یابد

  

    صورت هاي خیال  -2-1- 2-9

در نظر بسیاري از ناقدان شعر، جوهر اصلی و فصل مقوم شعر . است» صور خیال«حاصل نیرو تخیل،  
یلی که مجرد تخ. گمان کمال ارزش تخیل دربار عاطفی آن است بی. همین عامل تخیل و عنصر خیال است

  .شود باشد، هرچه زیبا باشد تا از بار عاطفی برخوردار نشود، ماندگار نمی
قلمرو تخیل در شعر بسیار گسترده است و همین، اهل ادب را ناچار کرده که اشکال گوناگون آن را در  

ها را تاحدي که به ارزیابی هنري  بندي ما این تقسیم. هاي مختلفی گنجانده و جداجدا بررسی کنند شاخه
یم که مادر بسیاري از کن ابتدا از تشبیه شروع می. کنیم و بس کنند مطرح می هاي خیال کمک می صورت
  .هاي خیال است صورت

  

      تشبیه -2-2- 2-9
  :به ابیات زیر از یک قصیده معروف دقت کنید

  سر از البرز بر زد قرص خورشید
  چو خون آلوده دزدي سر مکن ز مکمن 

  به کردار چراغ نیم مرده
  ).1372:71منوچهر دامغانی،(که هر ساعت فزون گرددش روغن 



38 

 

منوچهري دامغانی خورشید هنگام طلوع را همانند دزدي خون آلوده دانسته که سر از در بیت نخست، 
در بیت دوم نیز شاعر همان خورشید طلوع کننده را با چراغی در حال خاموشی . آورد کمینگاه بیرون می

که از  تشبیه یادآوري همانندي و شباهتی است«توان این تعریف را برایش نقل کرد  تشبیه می گوییم و می

  .)1386:53شفیعی کدکنی،(» جهتی یا جهاتی میان دو چیز مختلف وجود دارد
اینها را . دو چیز که یکی به دیگري تشبیه شده است ؛در هر تشبیهی حداقل دو رکن داریم: ارکان تشبیه

د خون دز«مشبه است و » خورشید«مثالً در بیت اول منوچهري، . اند نامیده» مشبه به«و » مشبه«به ترتیب، 
ایم که تشبیه یادآوري  بندد چون گفته ها، قاعدتاً تشبیهی صورت نمی بدون هریک از این. به مشبه» آلوده

دانیم که دو  اما می .گویند هم می» طرفین تشبیه«به این دو رکن، مجموعاً . همانندي دو چیز مختلف است
. در آن صورت، آن دو، یک چیز هستندتوانند عیناً و از همه جهات مثل هم باشند چون  چیز مختلف، نمی

وجه «به این صفت یا صفات، . الجرم مشبه و مشبه به فقط در صفت یا صفات خاصی به هم شباهت دارند
وجه شبه دیگري .مثالً در تشبیه اول، وجه شبه، سرخی خورشید ولباس دزد خون آلوده است. گویند می» شبه

   .ورشید و آهستگیِ سر برون آوردن از کمینگاهتوان تصور کرد یعنی آهستگیِ طلوع خ هم می
 ،وجود وجه شبه بین دو سوي تشبیه ضروري است چون اگر آن دو، هیچ شباهتی با هم نداشته باشند

هاي بارز و مشخص  رود این وجه شبه از ویژگی عین حال، انتظار میدر. ماند اي براي تشبیه باقی نمی انگیزه

اندك هستند و  ،هاي بارز و مشخص وجه شبه ؛یک نکته هم نباید غافل شداما از . هر دو طرف تشبیه باشد

بنابراین . هاي تازه به بن بست خواهد خورد ها بسنده کند، به زودي در کشف تشبیه اگر شاعر فقط به همان
تر اشاره کند و این گونه تشبیهی گاه از خود  تر و مخفی ناچار است در مواردي به وجوه مشترك ضعیف

پس . دهد هاي ساده و عام، زیباتر خواهد بود چون دقت نظر و حساسیت بیشتر شاعر را نشان می تشبیه
حصول آن هم بدین گونه . اش از ابتذال لطف تشبیه، غرابت آن است و دوري«: عجیب نیست اگر گفته شود 

  ). 1381:65زرین کوب،(» دهد که وجه شبه امري باشد که زود به خاطر نرسد دست می
هر چند وجود وجه شبه بین طرفین تشبیه ضروري است، اما ذکر آن همواره لزومی ندارد یعنی شاعر 

مثالً در آن دو بیت . تواند درك آن را به خواننده بگذارد و به این ترتیب، او را نیز در شعر سهیم کند می
ون حس کرده که هر دو شاید چ ،منوچهري، چندین وجه شبه وجود دارد ولی شاعر ذکرشان را الزم ندیده
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افتد و آنجایی است که  گاهی نیز بر عکس، یاد کرد وجه شبه الزم می. طرف، به اندازه کافی گویا هستند
، مشبه به و در کنار مشبه. وجه شبه کمرنگ است یا شاعرش از لحاظ معناي شعرش به ذکر آن نیاز دارد

کنند  که بر همانندي هر دو طرف تشبیه دالت می واژگانی ؛وجه شبه،گاه به یک چیز دیگر هم بر می خوریم
نامیده و رکن » ادات تشبیه«قدمهاي ما اینها را ... و» همچون«، »به رنگ«، »بسان«، »مانند«، »مثل«از قبیل 

کشف و خالقیت هنري شاعر، حول محور طرفین و وجه شبه می چرخد و ،البته. اند چهارم تشبیه شمرده
در مورد این که وجه شبه بهتر از است . کمک به بیان این کشف انجام نمی دهندادات تشبیه، کاري بیش از 

توان حکم کلی صادر کرد ولی غالباً  نمی. در شعر ذکر شود یا نه؟ اینجا بحثی نظیر وجه شبه پیش می آید
  .حذف ادات تشبیه، قاطعیت بیشتري به آن می دهد

آن گاه  که شاعر آن را از شکل جمله به در آورده  ؛ودتواند باز هم خالصه تر ش تشبیه می: تشبیه فشرده 
باره از یک  محمدرضا عبدالملکیان شاعر معاصر در این. و به صورت یک اضافه تشبیهی بیان می کند

  :شعرش، قلب را به نارنجک تشبیه کرده، ولی در قالب یک تشبیه فشرده
****  

  مظلوم کوچک من
  هر روز نارنجک قلبش را

  .سه می برداز خانه به مدر
کند و هم قاطعیت خوبی به تشبیه  فشرده سازي تشبیه به این گونه، هم به ایجاز و اختصار شعر کمک می

والی البته این . همچنین استفاده خوبی است از قابلیت ترکیب سازي که در زبان فارسی وجود دارد. دهد می
  .در شعر، باعث تزاحم خیال شودهاي تشبیهی  تواند داشته باشد که وفور اضافه زبان را نیز می

  

  استعاره -2-3- 2-9

اما گاهی این بیان همانندي آن قدر در ادبیات یک ملت . گفتیم که تشبیه، بیان همانندي بین دو چیز است
یکی از کارهایی . کنند و کار به یکنواختی می کشد شود که دیگر عامه مردم، به آن تشبیه عادت می تکرار می

دارند و مشبه به  کنند، این است که مشبه را برمی شرایط براي پرهیز از تکرار یکنواختی می که شاعران در این
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اي به جاي واژه  گوییم، یعنی قرار دادن واژه به این کار، استعاره می. دهند را مستقیماً در جاي آن قرار می
شده تشبیه است و در آن استعاره در واقع شکل تکامل یافته و فشرده . ها دیگر به شرط مشابهت بین آن
گفتیم بیشتر . اند هاي هر زبان روزي تشبیه بوده بیشتر استعاره. شود تر حس می عینیت مشبه و مشبه به روشن

، مشبه را افتد که شاعر بدون سابقه قبلی در همان بار نخست چون گاهی هم اتفاق می ؛ها نه همه آنها استعاره
  :گوید می» فرید«قادر طهماسبی  .آورد کند و استعاره پدید می حذف می

  به یازده خم می گرچه به دست ما نرسید
  ).1375:40،»فرید«طهماسبی، . ( بده پیاله که یک خم هنوز سربسته است

یابد این دریافت  تازگی دارد ولی با این همه، خواننده آن را در می )ع(براي ائمه معصومیناستعاره خم می
گاهی چنین . برد به کمک عدد یازده است و این نکته که آخرین امام معصوم، هنوز در پرده غیبت به سر می

ن گرفته اند چون تازه هستند و قبالً در قالب تشبیه، رمقشا هاي مسبوق به سابقه هایی زیباتر از استعاره استعاره
اند، نوعی کهنگی در ذات  زاده شده هایی که از تشبیه جا ذکر این نکته الزم است استعاره همین. نشده است

اي همان استعاره را در قالب تشبیه درك کرده و لذت هنري  ، شنونده یا خوانندهخود دارند چون پیش از آن
اهت بلکه از شیوه خاص بیان آن است و البته برد، نه از کشف یک شب که او از استعاره میلذتی . برده است

اش به  شاعر اگر بخواهد استعاره. شود از همین جاست که کار استعاره سخت می. اصالت آن اولی را ندارد
ها آشناست متوسل شود و اگر  ، ناچار است به تشبیهات عادي اي که مخاطب با آنراحتی قابل درك باشد

کشف جدیدي داشته باشد ممکن است استعاره اش براي همه قابل هم بخواهد خالقیت به خرج دهد و 
تشبیه این مشکل وجود نداشت چون هردو طرف، هردو ذکر می شدند و خواننده باالخره در . درك نباشد

در استعاره، باید مشبه حدس زده شود و همین نکته باعث . اند درمی یافت که چه چیزهایی به هم تشبیه شده
  .ن توانا و تصویرگري چون خاقانی و نظامی در بعضی جاها مبهم به نظر آیدشده که شعر شاعرا

  

   مجاز -2-4- 2-9

  استعمال کلمه در همان مفهومی که... حقیقت یعنی«. براي شناخت مجاز، ابتدا باید حقیقت را بشناسیم
  استعمال لفظ«و به این ترتیب، مجاز . »هیچ تصرفی در مورد استعمال آن واضع لغت آن را به کار برده بی
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اي را در معنی به جاي واژه دیگر بیاوریم، مجاز  تر، هرگاه واژه به عبارت ساده. است در غیر معنی حقیقی آن
  ).97: 1386شفیعی کدکنی، (ایم  به کار برده

. »سرتان سالمت باشد«همین جمله . ي خود هم مجاز به کار بردیم عادي و روزان گاه در گفتارهاي ما
اي  البته باید بین دو واژه. خود شخص است» سر«نوعی مجاز در خود دارد چون معلوم است که منظور از 

ر شاعر اي باشد که این جابجایی را توجیه کند و خواننده را به معنی موردنظ اند، رابطه که جایگزین هم شده
بریم، ولی  گاهی ما یکی از اجزاي چیزي را نام می. گویند می» عالقه مجاز«به این رابطه، . رهنمون سازد

خود آن را دور «و منظور این است که » ام چشم فالنی را دور دیده«گوییم  مثالً می.  منظور ما کل آن است
به همین ترتیب، گاهی ظرف و . اریمبریم و یک جزء را در نظر د گاهی برعکس، کل را نام می» دیده

گاهی صرف مجاورت دو چیزتوجیه کننده کاربرد مجازي یکی به جاي . روند مظروف به جاي هم به کار می
ي مجاز بسیار  ولی دامنه. اند گذاري کرده بندي و نام هاي مجاز را دسته ادیبان ما انواع عالقه. شود دیگري می

هاي تازه  بندي نه تنها کمکی به قدرت خالقیت شاعران در کشف مجازي هاست، این دسته تر از این گسترده
هاي شناخته شده مجاز، به  گذشته از آن، آشنایی با یک مجموعه عالقه. تواند باشد و بس کند، بلکه می نمی

اي کلی  توان قاعده شود و نمی کند چون هر مجاز، تحت شرایط ویژه خودش ایجاد می شاعر کمکی نمی
اصالً استعاره خود نوعی مجاز است، . مجاز، قلمروي گسترده دارد و بحث درباره آن بسیار است. تصور کرد

کند و به جاي  اش عدول می اي از معنی اصلی اش مشابهت است چون در آنجا نیز، واژه مجازي که عالقه
  .آید واژه دیگر می

 
  کنایه -2-5- 2-9

گوید که در  کند و سخنی می ان مستقیم حقیقتی پرهیز میافتد که گوینده به دالیلی از بی گاهی اتفاق می
مثالً در بیان خست . کند کند ولی به طور غیرمستقیم به آن حقیقت اشاره می ظاهر به معنایی دیگر داللت می

و درباب افالس یا ورشکستگی، این عبارت را به کار » چکد آب از دستش نمی«کسی ممکن است بگوییم 
شادروان . اند ها، کنایاتی هستند که براي تأثیر بیشتر کالم به کار رفته این مثال. »ع شدفرش او جم«بریم که 

کنایه در لغت به معنی پوشیده سخن گفتن «: کند جالل الدین همایی در کتابش کنایه را چنین تعریف می
و ملزوم است و در اصطالح، سخنی است که داراي دو معنی قریب و بعید باشد، و این دو معنی الزم 
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پس گوینده آن جمله را چنان ترکیب کند و به کار برد که ذهن شنونده از معنی نزدیک به . یکدیگر باشند
  ).255: 1364همایی، (» معنی دور منتقل شود

در هردو، خواننده به سوي معنایی دیگر در کالم . کنید که فرق مجاز و کنایه اندك است مالحظه می
اند و این سخن  ن مالحظه جمعی از منتقدان، کنایه را هم نوعی مجاز دانستهشاید به همی. شود هدایت می

هاي دیگر خیال  در واقع قلمرو مجاز آنقدر گسترده است که کنایه و استعاره و بعضی صورت. غریبی نیست
وجوه مهم اختالف . شود از همین روي، گاهی تشخیص مجاز و کنایه از هم دشوار می. شود را هم شامل می

  : از و کنایه را چنین می توان برشمردمج
تواند صادق  تواند صادق باشد ولی در کنایه، هردو وجه کالم می در مجاز فقط یکی از دوسوي معنی می

ها همان معنی حقیقی خود را دارند و  روند ولی درکنایه، آن ها به معنایی دیگر به کار می در مجاز، واژه. باشد
افتد و کنایه در  به عبارت دیگر، غالباً مجاز در واژه اتفاق می. شود عنی میهاست که حامل دو م ترکیب آن

  .ساختار کالم
اش آنجاست که شاعر بنابر مالحظاتی نخواهد یا نتواند  کنایه، بیانی دوپهلو است و طبعاً کاربرد اصلی 

عذوریتی داریم، به کنایه ما نه تنها در شعر، بلکه در گفتارهاي روزانه هم آنگاه که م. سخنش را صریح بگوید
هاي بسیاري  مثالً یکی از چیزهایی که انسان در بیان آن حیایی ذاتی دارد، در این موضوع، کنایه. بریم پناه می

روز «، »دست به  دهن بودن« ، »هشت کسی گرو نه بودن«هایی همچون  وفور کنایه. در زبان فارسی داریم
اند، نشان از این  که براي بیان این واقعیت ساخته شده... و» شتنآه در بساط ندا«، »کاشتن و شب درو کردن

کاربرد مهم دیگر کنایه در شعرهاي انتقادي است، آن جا که شاعر یا از گفتن صریح حقیقت هراس . دارد
به طور کلی . کند آن حقیقت آنقدر تلخ است که بیان مستقیمش اثري واژگون می گذارد دارد و یا حس می

هاي غیرقابل بیان بیشتري در کار است ما  توان حدس زد که پاي حقیقت بیشتر داشته باشیم میهرجا کنایه 
هاي تشبیه، استعاره، مجاز و  در اینجا به بحث درمورد چهار عنصر مهم از تخیل و البته عناصر شعري به نام

هیم و تأثیرگذار در همین زمینه، عناصر شعري دیگري هم هستند که در تخیل شاعر س. کنایه پرداختیم
  ه ـکه ما در این رساله ب... ا عبارتند از اغراق، تشخیص، مدعا مثل، حس آمیزي، تناقض نمایی وـآنه. باشند می

  .ها صرف نظر خواهیم کرد دلیل اطاله کالم از شرح و توضیح هریک از آن
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 زبان -3- 2-9

ي زبان به مخاطب  شعر، به وسیلهتوان شد که  ما هر تعریفی براي شعر داشته باشیم، منکر این نمی
ممکن است گاهی شاعرانه بودن را توسعه بدهیم و مثالً یک تابلوي نقاشی را که با . شود خویش منتقل می

گاه که شعر در معناي خاص خودش، مطرح  رنگ و بوم ساخته شده و نه زبان نیز شاعرانه بنامیم؛ ولی آن
شعر یک بیان برتر است با . شود نه چیز دیگر الب زبان ارائه میشود دیگر ما انتظار اثري داریم که در ق می

در گفتارهاي عادي و تا وقتی وارد . ترین زبان را اختیار کند رود که شاعر، مناسب مفاهیمی واال و انتظار می
. ایم، فقط دو ویژگی اصلی براي زبان مدنظر ماست؛ رسایی کالم و مطابقت آن با دستور زبان بیان برتر نشده

دستور زبان . ي یک معنی باشد و فقط معنی و نه بیشتر در آن مرحله، همین مهم است که سخن ما رساننده
در اینجا، فقط یک شکل بیانی معیار داریم و . نیز براي همین پدید آمده که از تشتّت در گفتار بر کنار بمانیم

هاي برتر  شویم و با بیان رد قلمرو شعر میولی وقتی وا. ایم تر سخن گفته تر شویم، درست هرچه به آن نزدیک
ي انتقال و میزان تأثیر آن مهم است  اینجا بیش از خود انتقال معنی، شیوه. کند سر و کار داریم، قضیه فرق می

  ).69:1388لی، کاووس،  حسن(تواند به صرف انتقال مفاهیم بسنده کند  و بنابراین، گوینده نمی
که محورهاي بحث دوباره زبان شعر، با محورهاي بحث در زبان عادي شود  با آنچه گفتیم، روشن می

در زبان عادي و علمی، هدف اصلی انتقال معنی . نگریم متفاوتند و ما در اینجا از منظر دیگري به آن می
در زبان . تر بوده است تر بیان کند، موفق تر و روشن است بدون کم و کاست و گوینده هرچه معنی را صریح

با دو معنی   آید و کاربرد یک واژه اي که بیش از یک معنی باشد، معیوب به نظر می علمی جمله عادي و
هایی  کوشند چنین واژه به همین لحاظ در زبان عادي و علمی می. همزمان، ممکن است باعث کج فهمی شود

ي معنایی روشن در بیان عاد» جهل مرکب«مثالً ترکیب . را به یکی از آن دو مفهوم اختصاص دهند و بس
بینیم که شاعر دقیقاً از همین دو  در عالم شعر، می. داند دارد و کسی آن را به مرکب نوشتنی مرتبط نمی

  :دهد کند و مرکب را با قلم رابطه می معنایی بودن، استفاده هنري می
  این قلم چندي است در جهل مرکب مانده است

  )668:1375پرنگ، (کوید بیضا و انگشت ورق گردان تو؟ 
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نگریم، در  بنابراین اگر ما در بیان عادي از منظر دستور زبان و دریافت معنی واقعی جمله به زبان می
در واقع در آنجا قانون . هاي متفاوت خواهد بود شعر، نگاه ما از منظر تمایز زبان و قابلیت دریافت معنی

» درستی«شعر را دریابند و » معنی«که در آنجا حداکثر تالش این است . جا هنرمندي حاکم است و در این
پذیر بررسی کند در حالی که یک اثر ادبی فقط براي انتقال معنی  زبان آن را طبق دستور زبان واحد و انعطاف

  ).45:1376مهاجر، (ي انتقال و شدت تأثیر آن هم اهمیت دارد  آید بلکه نحوه پدید نمی
اما این یک . که آن را درست و سالم به کار برد ي زبان، این است شرط نخست توفیق شاعر در حوزه

رود که عالوه بر سالم سخن گفتن، از  از یک شاعر خوب انتظار می. شرط الزم است و کافی نیست
تواند سه سطح  به عبارت دیگر زبان یک شعر، می. هاي زبان براي برتري کالم خویش هم استفاده کند قابلیت

هاي دستوري یا واژگانی به  زبان معیوب، زبانی است داراي نارسایی. برتر معیوب، پذیرفتنی و: داشته باشد
زبان پذیرفتنی، زبانی است که نارسایی نداشته . اي که معنی موردنظر گوینده را به درستی منتقل نکند گونه

این همان . دبهره باش توان براي تأثیر بیشتر شعر به خرج داد نیز بی اي که می هاي ویژه باشد ولی از هنرمندي
هاي  اي از قابلیت ي ویژه ي آن، استفاده زبان برتر، زبانی است که گوینده. زبان عادي گفتار و نوشتار است

  .زبان کرده و به این وسیله آن را از حد زبان پذیرفتنی فراتر برده باشد
  

  آهنگ -4- 2-9
سازد و سبب تمایز زبان نظم  آهنگ یا موسیقی یکی از عناصر سازنده شعر است که کالم را برجسته می

شاعرانِ ایران عالوه بر پرداختن به محتوا، براي جنبۀ لفظی شعر نیز اهمیت بسیاري قائل . گردد از نثر می
هاي مختلفی را براي بیان معنی، تخیل و احساس خود به مخاطب پدید  آنها درصدد بودند تا راه. اند بوده

کارهایی است  هاي متفاوت، یکی از راه ها و سبک ناگون آن در قالبآورند که کاربرد موسیقی شعر و انواع گو
چنانکه نظم، تزئین و : ها، مختلف است ها و سبک البته زبان موسیقیایی در قالب. اند که آنان در نظر گرفته

هدف شعري چیزي نیست مگر هماهنگی و . هاي نو است هاي سنتی بیش از قالب هماهنگی شعر در قالب
موسیقی؛ . هاي ایجاد این همگونی و همسنگی، موسیقی شعر است ان عناصر شعري و یکی از راههمنوایی می

پس شعر نیز همانند هنرهاي دیگر، رموز و . کند معنی تخیل و عاطفه نهفته در شعر را به مخاطب منتقل می
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اطی مناسب میان گردد و اگر شاعر نتواند ارتب قواعدي دارد که رعایت آن سبب رسیدن به نتیجه مطلوب می
  .شود ي ارتباطی میان موضوع، تخیل و عاطفه گسسته می موسیقی شعر با عناصر دیگر برقرار نماید، حلقه

  

  موسیقی شعر -4-1- 2-9
به عبارت دیگر، هماهنگی . موسیقی شعر، یعنی نظم خاصی که در محور افقی و عمودي شعر وجود دارد

ي زیباشناختی و بدیعی که به سبب آن معنا در بافت  ه آرایهها و هرگون ها و مصوت ها، صامت میان واژه
بنابراین، موسیقی کالم، حاصل حسن ترکیب همه اجزاي سخن است و . یابد گیرد و نظام می می  شعرشکل

شفیعی کدکنی، (گیرد  ها را در می ها و سکوت ها و تکیه ها، مصوت اجزاي سخن؛ وزن، قافیه، ردیف، صامت
47:1386.(  

یا ابیات به طور کلی با هم : شعر در یک مجموعه منسجم و نظام یافته به دو صورت است  موسیقی
شوند و یا بیت در نظام داخلی خود جدا از کل ابیات، داراي نوعی موسیقی است که به ترتیب  سنجیده می

وسیقی دهد و صورت دوم را موسیقی میانی که شامل م صورت اول را موسیقی بیرونی و کناري تشکیل می
  .است) معانی(و موسیقی معنوي ) اصوات(لفظی 
  

  بندي موسیقی شعر تقسیم -4-2- 2-9
اند که از اتحاد دو  پردازان و منتقدان ادبیات، بیت را کوچکترین واحد شعر فارسی دانسته بیشتر نظریه

هایی است که به  ها و مصوت ها نیز شامل ارکان، هجاها، صامت هریک از مصراع. مصراع تشکیل شده است
ها در شعر،  ها و مصوت متطرز قرار گرفتن واژگان؛ صا. اند صورت فشرده و منظم در کنار هم قرار گرفته

هاي سنتی بر کل  این آهنگ در قالب. آورد که به آن وزن یا موسیقی بیرونی گویند آهنگی را به وجود می
» بند«چون واحد شعر در این قالب . کند پیکره شعر حاکم است، اما در قالب نیمایی بنا به موضوع تغییر می

» مفعول فاعالت مفاعیل فاعالت«هاي سنتی، شعري در وزن  لببنابراین، اگر در قا. است، نه مصراع یا بیت
نیمایی با توجه به   ولی در قالب. یابد سروده شود، این ریتم آهنگ به طور یکنواخت تا پایان شعر ادامه می

موضوع و معنایی که در ذهن شاعر است اگرچه شعر داراي بحري واحد باشد این وزن و آهنگ در 



46 

 

است، » مفعول فاعالت«دهد، یکسان نیست؛ یعنی در یک مصراع وزن  را تشکیل می هایی که یک بند مصراع
و تا پایان » مفعول فاعالت مفاعیل فاعالت«و در مصراع سوم » مفعول فاعالت مفاعیلن«دیگر   در مصراع

اختی پس در قالب نیمایی آهنگ یکسان و یکنو. کند ها تغییر می شعر، وزن باتوجه به کوتاهی و بلندي مصراع
ها  ها و مصوت ِ صامت بازد و همنشینی بر کل شعر حاکم نیست و اما در شعر سپید این آهنگ رنگ می

صدر و «هاي هر بیت، واژگانی قرار دارند که در اصطالح به آنها  در کناره. شود جانشین موسیقی بیرونی می
بندي آنها به  ها و دسته مصراعاي در به هم پیوستن  واژگان پایانی شعر، عجز، برجسته. گویند می» عجز

صورت بندها بر عهده دارند؛ یعنی در عین وحدت بخشیدن به ساختمان شعر، هر بیتی را استقالل کامل 
این کلمات را در اصطالح قافیه و ردیف و به لحاظ موسیقی . رسانند بخشند و موسیقی آن را به کمال می می

شود  هاي میانی در شعر شاعران مشاهده می هاي آغازین و قافیه فنامند؛ البته گاه ردی شعر، موسیقی کناري می
موسیقی بیرونی، کناري، داخلی : توان به چهار نوع موسیقی شعر را می. کند که غناي موسیقی را مضاعف می

  ).51:1386شفیعی کدکنی، : (و معنوي تقسیم کرده
  ؛کوشیم که به شرح مختصر هریک از آنها بپردازیم ما در اینجا می

  

  موسیقی بیرونی -4-3- 2-9
منظور از موسیقی بیرونی شعر، موسیقی حاصل از هرگونه نظمی در یک واحد کامل شعر است و به 

گویند؛ یعنی نظم خاصی که در یک مجموعه آوایی به  خاص جانبِ عروضی وزن شعر را موسیقی بیرونی می
موسیقی بیرونی در شعر . وجود دارد ها ها و مصوت ها و یا ترکیب صامت لحاظ کوتاهی و بلندي مصوت

در وزن . و وزن عروضی است) سپید(، پوشیده )آزاد(، نیمایی )کمی و ایقاعی(فارسی شامل اوزان عروضی 
کاظمی، (هجاها و تساوي و تشابه ارکان یا افاعیل عروضی در شعر است   عروضی تکیه بر کمیت

164:1377.(  
: هاي شفاف وزن. کند ر و خیزابی و جویباري تقسیم میشفیعی کدکنی اوزان شعر را به شفاف و کد

شنود،  ها می اي که شعري در این وزن شنونده. موسیقی آشکاري دارند که براي همه کس قابل درك است
پذیر مثل  کوشد هجاهاي انعطاف کند و در موقع خواندن شعر، می خود تغییرات احتمالی هجاها را درك می
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فعولن فعولن فعولن «هایی مثل  وزن. کند تلفظ نماید صورتی که وزن اقتضا میي اضافه را به همان  کسره
  . گونه هستند از این» مفعول مفاعیل مفاعیل مفاعیل«و » فعول

اي که بسیار با  ها بسیار محسوس نیست و ممکن است شنونده تناسب هجاها در این وزن: هاي کدر وزن
به . ببرد و حتی در درست خواندن شعر، مشکل داشته باشدشعر سروکار نداشته است، دیرتر به وزن پی 

، در این وزن حضور موسیقی آن قدر »فعولن فعولن فاعالتن مفاعلن«عنوان مثال به این وزن دقت کنید 
کدر . شود ي شعرشناس هم براي دریافت آن، ناچار به بازخوانی چند مصراع می کمرنگ است که خواننده

طر تنوع ارکان و یا طوالنی بودن بیش از حد مصراع باشد و یا عواملی دیگر بودن وزن، ممکن است به خا
هایی هستند شفاف  اینها وزن: هاي خیزابی وزن. یابی به رموزشان کار چندان سختی نیست که به هرحال، راه

وان به ت اي که هر مصراع را می شود به گونه غالباً نوعی تکرار در ارکان آنها حس می. و پرطنین و پرتحرك
مفتعلن فاعالت مفتعلن «گاهی در وسط آن در نظر گرفت؛ مثل  دو قسمت مساوي تقسیم کرد و توقف

. »مفعول فاعالت مفاعیل فاعالت«و مالیم هستند؛ مثل   ها شفاف، آرام این وزن: هاي جویباري وزن. »فاعالت
ا زیاد دارد و همین خود وزن را از ها، غالباً نیمه دوم مصراع، نسبت به نیمه اول یک هجا کم ی در این وزن
  .اندازد تحرك می

  

  موسیقی کناري -4-4- 2-9

. هاي موسیقایی حاصل از تکرار واژگان شعري در پایان هر بیت است منظور از موسیقی کناري جلوه
سنتی هاي  هاي نو در پایان هر بند باشد، اما آنچه در قالب تواند در آغاز بیت و در قالب البته این تکرار می

  ). 194، »همان(هاي پایانی است ها و ردیف بیش از همه متداول است، قافیه
هاي نامکرر  آوایی ناتمامی است که از تکرار یک یا چند صوت با توالی یکسان در پایان آخر واژه قافیه هم

است و قافیه در شعر کهن در تمام ابیات یگانه . آید مصاریع یا ابیات یک شعر و گاه پیش از ردیف می
اي که  ممکن است از یک، دو یا سه هجا تشکیل گردد؛ اما در شعر نو شاعر قافیه را با توجه به نقش و وظیفه

برد و چه بسا در چند مصراع نیازي به آوردن آن نباشد و در چند  در کالم ممکن است داشته باشد به کار می
کند و یا تشخصی به کلمات پایان مصراع پشت سر هم آورده شود تا در کالم موسیقی خاصی ایجاد 
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تر از ردیف تلقی  اي که قافیه دارد، فارسی زبانان از قدیم، آن را مهم بنابر نقش عمده. ها ببخشد مصراع
این قاعده هم نظیر دیگر . اي که رعایت قافیه اجباري به شمار آمده ولی وجود ردیف، نه اند به گونه کرده

آمیز و دو جانبه بین شاعر و مخاطب بوده هرچند علماي عروض و  متقواعد شعر، ناشی از یک توافق مسال
قافیه نیز همانند وزن نوعی تناسب است و . دهند قافیه بر اجباري بودن قافیه و اختیاري بودن ردیف حکم می

تر قافیه،  تر و اساسی مهم  نقش. ي شعر به همراه دارد همین وجود تناسب، به هرحال لذتی براي خواننده
. کنیم بخشد یعنی ما ناخودآگاه در کلمات قافیه احساس نوعی تمایز می صی است که به کلمات میتشخ

دارد تا دقت بیشتري در واژه  می کند و او را وا اي در قافیه، مخاطب را متوجه آن می شاعر با قرار دادن واژه
هاي شعر، بنابر  بیشتر قالبکند، ایجاد شکل و قالب شعر است چون  کار دیگري که قافیه می. داشته باشد
هاي شعر را مشخص کرد و آغاز  توان بیت ها می با نظم خاص قافیه. شوند هاشان از هم متمایز می ترتیب قافیه

به . دهد ایجاد تنوع در عین وحدت، وظیفه دیگري است که قافیه انجام می. و پایان هر پاره از شعر را فهمید
. کنیم و از ناحیه معنی، احساس تفاوت کلمات قافیه احساس تشابه میي لفظ در  این ترتیب، ما از ناحیه

دهنده قافیه است، یعنی  ردیف هم یاري. هرچه این تشابه و تفاوت بیشتر باشد، البته قافیه تأثیرگذارتر است
ردیف . شود هم تأثیر موسیقیایی دارد و هم باعث توجه بیشتر خواننده می. کند تأثیر قافیه را تشدید می

در واقع به این وسیله . اجباري نیست، ولی در عین حال، در تکمیل موسیقی کناري نقشی غیرقابل انکار دارد
گاهی موسیقی ردیف تا . یابد شود و موسیقی به دست آمده نیز افزایش می ها بیشتر می بخش مشترك مصراع

ردیف از دیرباز همراه . کند میپوشاند یا حداقل کمرنگ  هاي جزئی قافیه را نیز می حدي است که حتی عیب
ردیف کمک کننده به قافیه . شعر فارسی بوده است، البته گاهی به ضرورت و گاهی به تفنن و براي هنرنمایی

حال، گاهی دست او را در دیگر جوانب شعر  دارد و در عین است؛ شاعر را به تالش و اندیشه بیشتر وامی
ي  شود و به موازات آن، زمینه مال زیباتر شدن شعر بیشتر میتر باشد، احت هرچه ردیف طوالنی. بندد می

شود که آن واژه ظرفیت پردازش بسیار  گاه جدي می این خطر آن. تر خواهد بود لغزش شاعر نیز فراهم
اي ناجور و متکلف براي  در این صورت ردیف وصله. نداشته باشد و یا شاعر نتواند تنوع بیان را حفظ کند

  ر اندازهـدیگر باشند، زیرا هـد مناسب یکـموسیقی کناري، قافیه و ردیف از نظر صوتی بای در. شود ر میـشع
  .میزان کلمات و یا حروف مشترك آنها بیشتر باشد، موسیقی بیشتري دارند
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  موسیقی داخلی -4-5- 2-9
هاي  هاست، مجموعه تناسب هاي آخر مصراع ها و مصوت آوایی بین صامت به جز قافیه که نوعی هم

به عبارت دیگر، . گویند آوایی دیگري در شعر ممکن است وجود داشته باشند که به آنها موسیقی داخلی می
مثالً به تکرار مصوت . دهد هاي کالم رخ می ها و مصوت موسیقی داخلی هر نوع تناسبی است که بین صامت

  :در بیت زیر دقت کنید
  ).154:1374حافظ، (گلبانگ سربلندي بر آسمان توان زد بر آستان جانان گر سر توان نهادن                 

ایجاد شده که به آن واج آوایی » آ«حدمعمول مصوت آوایی با تکرار بیشتر از نوعی همدر این بیت 
  .گویند می

آهنگی و سهولت تلفظ شعر و  باشد؛ یکی خوش توان گفت موسیقی داخلی، داراي دو سطح می می
این . پذیر است ها امکان ها و مصوت ي صامت با تکرار و یا چیدن هوشیارانهدیگري ایجاد تناسبی ویژه که 

ادیبان دیروز و . آید اي گسترده و مرزهایی ناشناخته دارد و کمتر به قانون و قاعده در می نوع موسیقی دامنه
ولی به نظر  گذاري کنند بندي و نام ها را نشان دهند و دسته اند اشکال مختلف این تناسب امروز ما کوشیده

ي این نوع  اند کاري بکنند و علت هم گستردگی دامنه توانسته رسد در ترسیم ابعاد هنري قضیه نمی می
بریم ولی شاید نتوانیم علتش را به خوبی تفسیر و تبیین  اي که غالباً از آن لذت می هاست، به گونه تناسب

  ).224:1377کاظمی، (کنیم
آهنگی و در عین حال، تناسب لفظ و  دهد که به خوش اش را نشان می گاه ارزش واقعی موسیقی داخلی آن

مردم حتی در . تواند تأثیري ژرف بر مخاطب بگذارد دراین صورت می. معنی شعر کمک مؤثري کرده باشد
گفتارهاي عادي و روزانه خود هم توجهی ناخودآگاه به موسیقی داخلی دارند و رعایت آن را در 

جمع و «توان حس کرد، مثل  ایی که نمودار واقعی فرهنگ مردمند، به خوبی میها و تعبیره المثل ضرب
  ... .و» خاله خرسه«، »خورد و خواب«، »جارو
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  موسیقی معنوي -4-6- 2-9
موسیقی معنوي . گویند دهند، موسیقی معنوي می به تناسبی که نه در لفظ، بلکه در معنی شعر رخ می

نوع ساده . بخش است کند که درك آن براي خواننده شعر، لذت یجاد مینوعی پیوند ویژه بین واژگان شعر ا
این نوع موسیقی، همان حضور قابل توجه کلماتی است که در یک حوزه معنایی قرار دارند و قدماي ما به 

تر از موسیقی معنوي هم  تر و هنرمندانه جدا از مراعات نظیر، یک شکل پنهان. گفتند آن مراعات نظیر می
توان با استفاده از کلمات متضاد  می  عالوه بر آن،. که قدما آن را شناخته و ابهام و تناسب نامیده بودندداریم 

توانیم نوعی تناسب به  هم، موسیقی معنوي ایجاد کرده، با یک تلقی کلی از تناسب، ما عمالً تضاد را هم می
د و کاربرد آنها در کنار هم ایجاد ي معنایی قرار دارن شمار آوریم چون کلمات متضاد هم در یک حوزه

  .کند موسیقی می
  

  شکل -5- 2-9
از نظر .است که واژه هاي شکل وفرم مترادف است» قالب«یکی از اصطالحات ادبی درادبیات جهان ،   

لغوي به معنی شکل وهئیت است ووسیله ي که جسم شکل پذیررادر داخل یا خارج آن می گذراند تابه 
  .دربیاورند معنی شده استصورت آن قالب 

مثالًقالب رمان ،قالب ) انواع ادبی(برخی آن را به معنی ادبی «اما معناي اصطالحی آن گوناگون است که    
،تعداد مصراع، یا بیت ومسائلی نظیراین ) وزن(،وپاره اي دیگر به مفهوم الگوي وزنی )در داستان موتاه وغیره

   1»زاد،قالب قصیده،قالب غزل وغیره مثالً قالب مست(ها به کار برده اند 
اما در اصطالح ادبیات شکل بیرونی اثررا قالب می گویند وعالوه بر ساختمان وشکل ظاهري اثر،سبک   

  .اثرنیز مورد نظرقرارمی گیرد
با نگاهی گذرا به ادبیات فارسی در می یابیم که این تعربف می تواند تعریفی کلی از اصطالح قالب باشد     
 حماسی از براي بیان داستان هاي طوالنی بزمی یا مرثیه از قالب قصیده و ثنا و شاعران ما براي مدح و مثالً

  گرچه غزل اجتماعی  .غزل بهره برده اند حتی اجتماعی از عاطفی و براي بیان اشعار غنایی و قالب مثنوي و

                                                             
 372،چاپ سوم ص 1385مروارید،:فرهنگ اصطالحات ادبی،سیماداد،تهران ١
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 عمر سال از 100 حدود و غزل شداجتماعی وارد حوزه ي  به دلیل مسائل سیاسی و دوره ي مشروطه و از
  .گذردآن می

ناکامی اشخاص  تصویر(که به تراژدي  سه نوع شکل ادبی وجود دارد ادبیات کالسیک غرب نیز در    
شکل عادي زندگی (ودرام )تجسم عیوب ورذیلت هاي اجتماعی به صورت خنده دار(کمدي ،)برجسته

  .کرده اند تقسیم...)و خیروشر شادي، انسانها همراه با غم و
اما محدودیتهایی نیز براي شاعر  را مشخص می کند اثر با این تفاسیر می توان گفت که قالب گرچه مسیر    

-و واژه ي فرم را ترجیح می شاعران از به کاربردن واژه ي قالب امتناع می کنند برخی از .به وجود می آورد

امروزه غزلهایی به شکل شعرنیمایی  و دارد بلیت تغییرفرم قا که معتقدند قالب تغییرناپذیراست اما چرا دهند
  .حتی گاهی دست به هنجار شکنی زده اند و سروده اند نیز
  

  صورت و محتوا -5-1- 2-9
شود و صورت یا ساخت  هایی است که پیرامون پایم در شعر تنیده می ي شاخ و برگ محتوا، مجموعه

ترتیبی ویژه و زبان و بیانی خاص که از ذوق و مهارت و ي پیام و محتوا در نظم و  عبارت است از ارائه
اي است که بر اندام پیام و محتوا، پوشانده  در واقع صورت و فرم، جامه. گیرد خالقیت هنرمند سرچشمه می

پذیرد، راز اساسی سبک  دهد و از آن تغییر می همکاري نزدیک صورت و محتوا که آن را تغییر می. شود می
  .در شعر است

شد، اما لباس » راهب«توان  در شعر پوششی است براي معنی به عنوان مثال اگرچه تنها با لباس نمی لفظ
البته به شرط آنکه در زیر . در جاي خود اهمیت فراوان دارد و جلوه و نمایش وجود بدن جز به لباس نیست

ا صورت، پوشش و در هر حال، لفظ ی. لباس هم چیزي وجود داشته باشد، نه آنکه لباسی خالی باشد
اي بیش نیست اما شعر که این پوشش بر اندام اوست، موجودي است که از تمام هستی او فقط جامه و  جامه

لباسش محسوس و مرئی است، پیکرش که حکم معنی و محتوا را دارد حالتی است مجرد و اثیري 
  ).55:1381کوب،  زرین(



52 

 

یش نیست از اهمیت معنی که جوهر واقعی شعر اي ب روست که در شعر، اهمیت صورت که جامه از این
حقیقت آن است که در شعر، لفظ و معنی یا . توان جدا کرد است کمتر نیست و این دو را از یکدیگر نمی

صورت و محتوا باید همطراز و همسنگ هم باشند، همچنانکه لباس لطیف بر اندام درشت و خشن و پلید 
در ادبیات گذشته ایران، . لطیف، ناسازگار و ناهمگون استآیند نیست، لباس خشن هم بر پیکر  خوش

گرفتند و  به کار می... معموالً صورت را تحت عناوینی مانند شکل، قالب، لفظ، ظاهر، هیئت، نقش، نگار و
هایی که براي این دو مقوله  ، همچنین در استعاره...هایی چون معنی، مضمون، باطن و محتوا را با واژه

آنها صورت و محتوا را به . توان تلقی آنها از این دو و نسبت میان آنها را به روشنی دریافت آوردند، می می
مثابه جسم و روح، پوست و مغز، نقاب و روي، درخت و میوه، ظرف و مظروف، پیمانه و دانه، یا مشک و 

دیگر را بر صورت و هاي جسم و روح و موارد  ها، ویژگی آنگاه بر اساس این استعاره. پنداشتند بوي آن می
توان استنباط کرد که بیانگر تلقی و  از این تشبیهات و استعارات نکات فراوانی می. کردند معنی تحمیل می

اند و براي  دانسته از جمله این که آنها صورت و محتوا را از هم جدا می. توقع آنها از این دو موضوع است
اند و  انگاشته ارزش و اصالت واقعی را از آن محتوا می دیگر این که. اند هر یک تأثیري خاص قائل بوده

همچنین هدف اصلی سخن را انتقال معنی، و صورت را به . صورت یا فرم را داراي ارزشی تبعی و عرضی
  ).16:1378پور،  علی(کردند  ي ابزار تلقی می منزله

شمردند که  دان مسلم میدانستند و این نکته را چن پیداست قدماي ما، ارزش سخن را در معنی آن می
اما از این طریق و به تبع اهمیت . ي دیگري بگیرند نهادند تا نتیجه استدالل خود را بر اساس آن فرض بنا می

زیرا . شود و در خدمت آن است آورد که یکسره از معنی حاصل می معنی، صورت هم ارزشی به دست می
ترتیب در نظر آنها،  بدین. ارزشمندتر از وسیله است اصالً معنی یعنی مراد و مقصود، و روشن است که هدف

اي دیگر انتقال  شد همان معنا را با وسیله صورت تنها ابزاري بود براي انتقال معنا، که اگر این وسیله نبود، می
این نکته . پس در چشم آنها شعر و نثر تفاوت ماهوي ندارند، بلکه تفاوت آنها صوري است. داد، مثالً با نثر

ها براي تعریف شعر  در این کتاب. توان در تعاریف شعر که در کتب بالغی هست، آشکارا دریافت میرا 
دانستند  در واقع آنها شعر را نثري می. ي آن یعنی محتوا اند تا به جوهر و ماده بیشتر به صورت آن توجه کرده

. شود ي صورت مساوي با نثر میپس شعر منها. ي شعر، یا نثري که با وزن و قافیه مزین شده است در جامه
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آنها براي صورت ارزش مستقل قائل نبودند، . کند صورت آن است نه محتوا یعنی چیزي که شعر را شعر می
در اینجا بد نیست در مقابل دیدگاه . دانستند بلکه صورت تنها را فاقد فایده، تأثیر، معنی و نقش جداگانه می

ها نسبت به مقوله صورت و محتوا  ر را آورد تا بیشتر به تفاوت دیدگاهادباي متقدم، دیدگاه صورتگرایان متأخ
ي بیان هم  دانند، بلکه آن را شیوه اي براي بیان محتوا نمی پی ببریم؛صورتگرایان نه تنها صورت را وسیله

مناسبی  اي براي شکل یا صورت است و موقعیت یا بستر دانند، آنها معتقدند که محتوا تنها انگیزه و زمینه نمی
به طور کلی مفهوم شکل و صورت از نظر آنها بسیار فراگیرتر از . گیرند ها در آن شکل می است که فرم

دانند و  صورتگرایان برخالف متقدمان، شکل و محتوا را از هم جدا نمی. معناي آن در نظر دیگران است
. خام، و شکلی کامالً بیرونی و تحمیلی محتوایی: کند معتقدند که تفکیک آنها ادبیات را به دو نیمه تقسیم می

  .دانند ي محتواي نو می هاي تازه را آفریننده در واقع آنها شکل
  

  : )از ندعبارتندا توجه قابل عاشورایی شعر درباره که منابعی از اي پاره ( ،پیشینه پژوهش - 2-10

 عاشوراییبندي شعر  بخش: 1387محسنی، هاي  پژوهش -1- 2-10

  .بندي اشعار عاشورایی پرداخته است خود به دستهمحسنی در پژوهش 

  توصیفی عاشورایی شعرهاي) الف
 و تحریفات موج برابر در شیعی شاعران مقاومت جهت در رسد می نظر به که ها سروده از گروه این

 در رایج اي گونه عنوان به بعدها آمده،  پدید کربال ي حادثه حقیقت انتقال براي خلفا و حکام هاي محدودیت
 ها خوانی تعزیه متون و منظوم مقاتل جمله از و  گرفته قرار آزمایی طبع مورد بارها و بارها عاشورایی شعرهاي

  . شود می شامل را

   سوگوار عاشورایی شعرهاي) ب
 و عزا حاالت تأمین و اندوه  ایجاد و تأثیر برانگیختن وظیفه رسد می نظر به که ها سروده از گروه این 

 این گونه از شعر قطعات از برخی که دارند فراوانی هاي نمونه فارسی شعر در کنند می دنبال را سوگ
   .دانست عاشورایی شعرهاي سربند و نوشته پیشانی توان می را عاشورایی
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  آموز عبرت و حماسی عاشورایی شعرهاي) ج
 مراحل از پس هاي درنگ محصول که هستند هایی سروده آموز عبرت و حماسی عاشورایی شعرهاي

 اي مرتبه صاحب و مهم بسیار اما اندکند اگرچه کربالیند شورانگیزي  حادثه از ثرتأ و توصیف یعنی پیشین
 سربدارانه، و حماسی هاي روایت با  را خود مخاطبان ها سروده این. هستند عاشورایی شعرهاي میان در رفیع

 سرخ تفکر داشتن نگاه جاودانه در را )ع(حسین امام و خوانند فرا می خویش روزگار در عاشورا تکرار به
  :دهند می یاري علوي

  کنایی و تمثیلی عاشورایی، شعرهاي) د
 بزرگ، شاعران برخی خراسانی و عراقی شعرهاي فرِ و شکوه دوران در ویژه به فارسی ادبیات تاریخ در 

 به شعرها این. آنهاست اندازانه حکم منظر و عرفانی مشرب از برخاسته که اند کرده خلق را ماندگاري ابیات
  فرهنگ و فضا از اي مایه  رنگ با که هنگام آن متفاوت، هاي قرائت ي ارائه و امکان بسیار پذیري تأویل واسطه
 باز و رمزگشایی آنها کنایات و ها تمثیل قفل و یابند می دیگرگونه اي جلوه شوند، می خوانی باز عاشورا

 امام یاران چون که مرغانی با است انگیز شگفت عاشورایی اثر یک »الطیر منطق« منظر این از. گردد می
 حتی یا انداخته تاخیر به سیمرغ به را شان پیوستن که هایی امتحان و دارند تمایالتی هریک)ع(حسین

  .سازد می غیرممکن
  

 تبیین زوایاي شعر عاشورایی: 1388، هاي موحد پژوهش -2- 2-10

داري و به عنوان خود واقعه تاریخی عاشورا بلکه سنت برآمده از عاشورا یعنی عزاي عاشورا نه  مسئله  
چه این موضوع در است اگر این دو شعر، اشتراك در موضوع درست کرده  خوانی در دسته روي و شبیه

یادآوري خاطرات  از هاي شاعر تداعی  مجموعه نیست بلکه یکی از وضوع مرکزي شعرم »قطاري درمه«
یک از خاطراتش در وحدت حسی است که با سایر خاطرات، ربط و اش در قم است و هر دکیکودوران 

هر دو شعر ي عاشورا، موضوع مشترك این دو شعر است و  پس سنت برآمده از واقعه. کند شیرازه پیدا می
است  متفاوت از آب درآمده دو چیز اند اما حاصل، ه زمانی سروده شدهیک دوردر هم مکمل هم هستند زیرا

گویی، عنصر  این خاطرهشاعر خاطره گفته است و در» در مهقطاري «در . زیرا زاویه دید متفاوت است
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شود با  خاطره را میوجوي ذهن و زبان شاعر بوده است؛  جست، مقدم بر هر عنصري دیگري، موتور»عاطفه«
دیگري خاطره را تاریخی بنویسد یا براي ثبت خشید مثال ممکن است کسی خاطره راعناصر دیگري هویت ب

عنصر »قطاري در مه«ان صالحی با عنوان عمر» خاطره - شعر« بنویسد ولی در گیري و پندآموزي تبراي عبر
از جنس نوستالژي است و البته روحیه طنازانه عمران صالحی، از اینکه این عاطفه . است» عاطفه«اصلی 

 ا در شعر معاصر فارسی چنین هستنده که عموماً نوستالژي چنانمبارگی درغلتد حس نوستالژیک به ورطه غ
عکس، طنازي و بر فرخزاد جلوگیري کرده است بلکه   ي فروغ »آن روزها«مثل  -یا رنگ افسردگی بگیرد

ي کودکی بپردازد و   »بازیابی رؤیاها«شوخی و شنگی خیال و زبان، به کمک این حس آمده است تا شاعر به 
که این دو، مرز چندان مشخصی (هاي کودکی بکشد »تزئین رؤیا«خس کارش از آنجا به صدالبته به قول بور

اینجا دو در. تداف ، شاعر با شنیدن صداي مرثیه، به یاد خاطرات کودکی می»مرثیه«اما در شعر ) اصوالً ندارند
اندازي که  میکی تصویر بندر و اسکله چوبی و جمع باربرانی که بارشان درد است و آن چش. تصویر داریم

 :گوید بیند و می کودك می

  »پدر نگاه کن، چه سرزمین قشنگی از آن طرف پیداست، مرا ببر آنجا«
  :هاي عزاداري و تعزیه است و آن پرسش پسر از پدر که و دیگري تصویر دسته

  »میان این دسته کدام یک شمر است«
  :و پاسخ پدر که» اش آن شیر و نعره«و ترس او از 

  نترس فرزندم«
  »ها حقیقی نیست که شیر و نعره این صحنه

  

  آثار شاعران معاصرماهیت شعر عاشورایی در: 1391، هاي امیري پژوهش -3- 2-10
 شعر هم عاشورایی شعر یعنی. است دربرگرفته را ادبی انواع این ي همه دیدکلی دریک عاشورایی شعر
 و احساس بیانگر هم و خواند حماسی شعر را آن بتوان  تا است مذهبی و ملی افتخار و دالوري  و قهرمانی
 و نفرت و فداکاران و قهرمانان با دوستی و عشق  ي درونمایه با  گویندگان و شاعر  جمعی و فردي عواطف
 را عاشورایی شعر همچنان .نمود اطالق را غنایی شعر آن به بتوان تا آفرینان، فاجعه و کاران جنایت از انزجار
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 آورد حساب به نیز اجتماع و فرد اصالحی  هاي دگرگونی براي محرکی و تربیتی  و آموزشی ادبیات توان می
 و هاي عاشورا صحنهدانیم که تمثیل  می .خواند است، آن الینفک جزء تراژدي که نمایشی ادبیات آن را هم و

ترکی و  را در جوامع عربی، نگارنده حداقل آن شت بس درازي دارد وذسرگ نمایش آن در محضر عام،
عامیانه و  از ادبیات طور شعر عاشورایی بخشی ام و همین فارسی زبان به چشم سر مشاهده نموده

از توضیحات فوق چنین  .به شرح آن نیست دارد و نیازي شواهد بسیار دهد که ما را تشکیل می فولکلوریک
 باب شعردر ابراي پژوهش مشود، اما این سخن  عاشورایی شامل تمام انواع ادبی می آید که شعر برمی

خواهیم از ادبیات عاشورایی ارائه نماییم  نیست و تعریف جامع و مانعی را که می عاشورایی چندان سودمند
ي کلی به جزیی حرکت کنیم و به مانعیت تعریف نسبت به جامعیت  حوزه از اگر .سازد با چالش مواجه می

آنگاه  حداکثر دردو نوع ادبی بسنجیم، قل در یک وحداعاشورایی را آن بیشتر بچسپیم و بخواهیم شعر
ي عاشورایی خوانده  گونهالظاهر هرگاه شعري از علی .ي فوق خواهد بود تر از نتیجه ي ما کمی متفاوت قصه
پیشینه پژوهش باید به این  در .عاشورایی، شعر حماسی استکند که شعر عامی قضاوت می عالم و شود، می

 .ر عاشورایی به نگارش درآمده استتجلی شع زیادي در زمینه هاي ها و پژوهش مقالهکه مطلب اشاره داشت 
  .صورت اجمالی اشاره می نماییم که به علت فراوانی و کثرت آثار تنها به نام اثر و نگارنده برخی از آنها به

اي  ان رشتهمی« : نشریه نویسنده منصور رستگار فسایی،» ادب فارسی هاي عاشورایی در سوگ سروده« -1
  .163شماره  ،1379اردیبهشت» کیهان فرهنگی

  .21-24ص 7شماره،1378فروردین نشریه کتاب ماه هنر،زاده، نویسنده علیرضا حسن»ات وعاشوراادبی« -2
  .41شماره ،1384نویسنده محمد کاظم کاظمی،» اي در شعرهاي عاشورایی حادثه« -3
  .40-47ص ،61شماره ،1384فرهنگ کوثر،نشریه  نویسنده جواد محدثی، »شعر عاشورایی« -4
حسن سیدي و هوشنگ استادي، نشریه نویسنده سید» حسینی در شعر شیعه انقالب و تجلی عاشورا« -5

  .149- 182صص ،28، شماره 1388ادیان و عرفان، زمستان 
ررسی تطبیقی شعرحماسی عاشورایی در گستره ب ،»ا و انقالب حسینی در شعر شیعهتجلی عاشور« -6

  .57-94، ص8شماره ،1387ادبیات عربی و فارس، نشریه ادبیات مطالعات تطبیقی، زمستان
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مهدي نویسندگان سید عربی، ایی فارسی وعاشور شعر قایسه تصویرپردازي تشبیه هنري درم و نقد -7
  .88-105ص، 1388، نشریه لسان مبین، میرحسینی و نرگس انصاري

 ،61شماره ،1380 نشریه گلستان، ب کار،ویسنده ذبیح اهللا صاحن هاي عاشورایی، گاهی به سیرمرثیهن -8
  .11ص

 ایالم در استان شاعران عاشورایی شعرهاي وتحلیل رابطه با بررسیکه در توجه به بحث این پژوهش با
ار مورد استفاده قرار بررسی و تحلیل این آث در مهمترین معیاري که بتواند باشد، می 90-80-70 هاي دهه

 به که است خوب نثر و شعر عناصر شناخت تنها« گوناگون معیارهاي در حقیقت، در میان .باشدداشته 
 شاعران براي شعر گزینش معیارهاي. کند می کمک ایالم، استان شاعران شعر چیستی درك به معنادار شکلی
 از آن آفرینش و شکل در عاطفه، زبان، تخیل، آهنگ مانند شعري عناصر که است آن گواه ایالم، استان

  .برخوردارند اهمیت
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ادبیات عاشورایی در شعر 

  شاعران استان ایالم
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  پیش درآمد - 3-1
ینی و عاشورایی از نقاط عطف کارنامه کار معاصر در استان ایالم به اشعار آیگمان، رویکرد شاعران  بی 

تجلّی آثار فاخر شاعران این خطّه . زیبایی و غناي این آثار به شمار رفته است نمودادبی و شاید از مهمترین 
با گذري بر پیشینه شعر و . و ایجاد جایگاه خاص آن در سطح کشور خود گویا و صادق این ادعا است

 روزبه کاکایی، عبدالجبار.بود ایالم در غزل اوج دوران 70 ادبیات استان ایالم این نکته موثق است که دهه
 ...و قاسمی محمدعلی سپیدنامه، بهروز بخشوده، اهللا حبیب رحمتی، عبدالحسین جلیل صفربیگی، یاسمی،

 غزل منطقی ادامه شاعران این غزلیات و قصاید .در این دهه در استان بوده اند غزل شاخص هاي چهره
 هاي مؤلفه به وفاداري عین در و بود دارا را امروز غزل هاي مؤلفه و ها شاخصه تمام که بود فارسی کالسیک

 ایالم در غزل رکود دهه باید اما را 80 دهه .سرودند می غزل خود سیاق و سبک به کدام هر امروز، غزل
 و نشد خشک رودخانه این اگرچه. نبود روان رودخانه و سیال جریان آن از خبري دیگر که اي دهه. نامید
 و چناري مهدي شان ترین شاخص که گرفتند دوش بر را غزل علم ایالم جوان شاعران از دیگري نسل

 در غزل 80 دهه هاي میانه در .سرایند می هم خوب و سرایند می غزل اکنون تا که هستند پور رستم محمدرضا
 در که کرد علم قد ایالم شعر در دیگر نسلی و گرفتند جدي را غزل جوان شاعران .گرفت رونق دوباره ایالم

 راه کشور، جوان غزل در موجود هیاهوي از دور به و غزل براي مختلف هاي مانیفست صدور گرماگرم
 و نگرفت نادیده را امروز غزل دستاوردهاي فارسی، کالسیک غزل به وفاداري عین در و رفت را خودش

 مواج و خروشان اگرچه که است شده کوچکی رودخانه شود رایج هاي بازي موج مقهور و وبغمر که آن بی
 رودخانه این. دید را آن هاي سنگریزه و ها سنگ هم و نوشید آن از توان می هم است؛ روان و زالل اما نیست،

  دـامی و ریزد می فارسی شعر بزرگ اقیانوس هـب گرفته، سرچشمه زاگرس کشیده فلک هـب سر هاي کوه از که
  .بماند زالل و روان چنان هم است
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  :آثار شاعران استان ایالم جایگاه شعر عاشورایی در  -2 -3
 ادبیات مکتبی ي ، همچون نگینی درخشان در حلقهاستان ایالم در میان شاعران» شعر عاشورا«جایگاه 

ي کربال  ها با مضمون حادثه ي مردم به امام حسین و برپایی خودجوش سوگواري عشق و عالقه .است کشور
چرا که قالب تأثیرگذار و . خود سرمشق خیل زیادي از شاعران نامی و نوپاي این خطّه از کشور شده است

ال از سوي دیگر، هاي کرب عاشورا و شخصیتي  ها از یک سو و حادثه نافذ شعر و مرثیه، میان دلها و عاطفه
  ).15: 1391موحد، ( هاي شیفتگان را به آن ماجراي خونین و حماسی، وصل کرده است پیوند زده و احساس

کربال  ي از سوي دیگر، حماسه. هاي فکري و احساسی شیعه است ترین ذخیره ادبیات عاشورایی، از غنی
هاي مذهبی را غنا و اعتالیی ویژه  ودههم در زبان شعري شاعران تأثیر نهاده و ادبیات رثایی و سوگ سر

برخی از شاعران نیز ماندگاري نام خویش را مدیون پرداختن به توصیف و ترسیم قیام . بخشیده است
بند  اند، همچون محتشم کاشانی و ترکیب کربالیند و گاهی با یک شعر عاشورایی، شهره و جاوید گشته

پرداختن به عاشورا با زبان شعر، هم توصیه  ...).عالَم است باز این چه شورش است که در خلقِ. (ماندگار او
فضیلت هایی که براي سرودن شعر براي . امامان شیعه بوده است، هم مورد ستایش و تقدیر و تشویق آنان

عاشورا و احیاي آن واقعه با زبان شعر بیان شده، انگیزه بسیاري از شاعران شیعی و عالقه مندان به  ي حادثه
ما من احد قال فی « :السالم فرموده است امام صادق علیه. گشته است» مراثی عاشورا«براي سرودن  اهل بیت

حسین  ي ؛ هیچ کس نیست که درباره1الحسین شاعران فبکیو ابکیبه، االّ اوجب اهللا تعالی له الجنّۀ و غفر له
بهشت را بر او واجب کند و او را السالم شعري بگوید و بگرید یا با آن بگریاند، مگر آنکه خداوند،  علیه

  » .بیامرزد
» ادبیات عاشورایی«این ستایش عظیم، پشتوانه پدید آمدن بخش مهمی از فرهنگ شعر شیعی در زمینه 

برخی با سرودن . ، سبک هاي گوناگونی دارددر میان شاعران استان ایالم شعر عاشورا. بوده است
اند و به صورت  ه و بیشتر به جنبه عاطفی و روحی آن پرداختهها، عواطف را برانگیخت ترین مرثیه سوزناك

آمیز  نگاهی منتقدانه نسبت به برخورد صرفاً سوگوارانه و گریهبا  برخی هم. اند مقتل نگاريِ منظوم عمل کرده
اند و  ستیزي به آن واقعه نگریسته اند و بیشتر از زاویه حماسه و انقالب و شور ستم با حماسه کربال داشته

                                                             
 .289رجال، شیخ طوسی، ص  . 1
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فریبی و کتمان  هاي خود به عنوان مکتب مبارزه با ظلم و تبعیض و دیکتاتوري و مردم عاشورا را در سروده
به . اند اند و از عاشورا، اهرمی براي گسترش بیداري و شور مبارزه با خفقان و بیداد ساخته حقایق جلوه داده

اند و گروه  و نقل وقایع پرداخته» شد؟چه «هاي عاشورایی خویش به بیانِ  برخی در سروده: عبارت دیگر
دو به جاي  هاي آن واقعه و هر ها و پیام و پرداختن به فلسفه قیام و درس» چرا شد؟«دیگر به ترسیم اینکه 

  . ، میسر نیست»چگونه«هم جز با آگاهی از » چرا«اند؛ چرا که پرداختن به  خویش نیکو عمل کرده
  

  پیشینه تاریخی استان ایالم - 3-3
باشد و ساکنان اولیه این  ترین مناطق تاریخی ایران می الم سابقه تاریخی بسیار کهن دارد و جزء قدیمیای

به نظر . اند کرده شده است که به صورت اشتراکی زندگی می دار تشکیل می سرزمین از قبایل شکارچی و گله
قسمت مرتفع سرزمینی را که در مشرق بابل ها  اند؛زیرا بابلی ها بر پشتکوه نهاده ترین نام را بابلی رسد کهن می

احتماالً . نامیدند یعنی کوهستان و شاید کشور طلوع خورشید یعنی مشرق می» االم«یا» آالمتر«قرار داشت 
هاي بلند پشتکوه، نام ایالم را بر امپراتوري ایالم اطالق کردند؛ زیرا اهالی ایالم  ي کوه ها به واسطه بابلی

  ).11:1369مشکور، (نامیدند  می» سوسونکا انزوان«دولت خود را 
) ایالم امروزي= پشتکوه(= براساس تحقیقات به عمل آمده، هشت هزار سال پیش از میالد، ماسبذان 

م که دولت هخامنشی روي کار .ق 640شده و از سال  قدیم محسوب می» عیالم«یکی از والیات مملکت 
ایالت این سلسله بوده  31سومین ایالت از » سوزیانا«یا » جاوو«آمد، ماسبذان، لرستان و خوزستان به نام 

از انقراض ساسانیان . در زمان تسلط اعراب بر ایران، ایالم و لرستان جزء ایالت جبال یا کوهستان بود. است
تا تشکیل دولت صفویه، تقسیمات کشور ایران از جمله استان ایالم دستخوش تغییر وتحول بوده است 

  ).407:1381 افشارسیستانی،(
این وضعیت سیاسی دولت ایالم نیز ناشی از وضعیت . الطوایفی بودند ها داراي حکومت ملوك عیالمی

اگر چه به . ها را به صورت یک دولت واحد درآورند نشین ها و کوه نشین کوه و دشت بود تا بتوانند دشت
شد در غیر این صورت نواحی  رسد این اتحاد سیاسی تنها در زمان زمامداران قوي حاصل می نظر می

استان ایالم در عهد عیالم، جزیی از این این حکومت بود چنانکه . گشت مختلف به انزواي اولیه باز می
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شهر فعلی قرار داشت و به سبب مشرف بودن بر جلگه  پایتخت تابستانی آنها یعنی ماداکتو ظاهراً در دره
سارایی، (در مسیر ارتباطی حائز اهمیت بسیاري است  النهرین و شرایط مساعد طبیعی و قرار گرفتن بین

47:1379.(  
یعنی استان ایالم امروزي » پشتکوه«ي  در دوره قاجاریه، به واسطه اهمیت لرستان این والیت به دو منطقه

هاي غربی رشته کوه  آباد تقسیم گردید و چون ایالم در دامنه یعنی لرستان کنونی با مرکزیت خرم» پیشکوه«و 
هاي کبیرکوه واقع شده  رس و پشت لرستان امروزي قرار گرفته است و قسمتی از خاك ایالم در کوهزاگ

از این زمان حکومت ایالم از لرستان . رو، آن را پشتکوه نامیدند و پشتکوه همان ماسبذان است است، از این
پس از انتقال مرکز . ردندک شد و والیان ایالم مستقیماً از حکومت مرکزي ایران اطاعت می جدا اداره می

با همین عنوان از آن » ده پایین«و » باال ده«ي پراکندگی مردم در دو ناحیه  حکومت والی به ایران، به واسطه
  ).71:1386اکبري، (برند  نام می

ها  کاوش. شود هاي تمدن در فالت ایران محسوب می ترین کانون استان ایالم در غرب ایران، یکی از کهن
ها و مراکز  ترین مکان دهد که این منطقه، از کهن شناسی در منطقه استان ایالم، نشان می هاي باستان و یافته

  هاي کوچک و در بین رشته هاي اولیه در میان دشت آثاري از وجود انسان. هاي اولیه بوده است تجمیع انسان
خورد  سرزمین باستانی، به چشم می ها، در دل کوه، غارها و در گوشه و کنار این هاي زاگرس و کوهپایه کوه

ي  و در مناطق مختلف ایالم، به خصوص در نواحی جنوب و جنوب غربی، ابزار و آالتی به وسیله
هایی از حدود  بنابر تحقیقات، وجود انسان. هاي ابتدایی است شناسان کشف شده که متعلق به انسان باستان

است و سابقه زندگی آنان، تا حدود صدهزار سال پیش از  هشتاد تا صدهزار سال پیش، در استان ایالم مسلم
نامه هیئت وزیران از  به موجب تصویب) ش. ه( 1314این منطقه که در شهریور . شود میالد، تخمین زده می

آباد پشتکوه به ایالم تغییر نام یافت، از دیرباز محل استقرار و حکومت اقوام و ملل مختلفی بوده  حسین
ي  هاي اولیه را در آن اثبات کرده است و آثار به دست آمده شناسی وجود تمدن استانهاي ب کاوش. است

  سیاسی  -ي معیشت، فرهنگ و ساختار اجتماعی ه ادوار مختلف تاریخی، اطالعات مناسبی در زمینهـمربوط ب
  ).43:1379سارایی، (دهد  ها به دست می مردمان آن زمان
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آنان در شهرهاي ایالم، ایوان، مهران، شیروان، چرداول، . ایالم هستندکردها، جمعیت اصلی و عمده استان 
جز کردها، لرها که پیوستگی تنگاتنگی با کردها . شهر، آبدانان و دهلران ساکن هستند هایی از دره بدره، بخش

. رندب به سر می) حوزه جنوبی استان ایالم(شهر، آبدانان و دهلران  هایی از شهرهاي دره  دارند، در بخش
ها تشکیل  درصدي از جمعیت استان را در مناطق موسیان و دشت عباس شهرستان دهلران را نیز عرب

  .دهند می
  

  موقعیت جغرافیایی و اقلیمی استان ایالم - 3-4
ي بسیاري  افتد و ریشه از آنجا که بسیاري از حوادث تاریخی، فرهنگی و ادبی در بستر جغرافیا اتفاق می

از مسائل و اتفاقاتی از این دست را باید در جغرافیا پیدا کرد، بنابراین در اینجا به بررسی و شناخت شرایط 
تا شعر این استان را در سرزمین آن شود  جغرافیایی و اقلیمی استان ایالم به صورت خالصه پرداخته می

ناگفته پیداست . دریابیم و خصوصیات این هنر ماندگار را در این محدوده جغرافیایی مورد بررسی قرار دهیم
طبیعت، اقلیم، اجتماع پیرامون، شکل زندگی، نحوه معیشت، شغل و خالصه همه چیزهایی که شاعر را 

به عنوان مثال نیما متأثر از فضاي خاص شمال بوده . گذارند اثر می اند، به طور طبیعی بر شعر او احاطه کرده
و این امر در آثارش کامالً مشهود و ملموس است، آنگونه که مثالً شعر منوچهر آتشی تأثیرپذیرفته از 

شاعران استان ایالم نیز از این قاعده مستثنی نیستند، بنابراین براي بررسی بهتر و . جغرافیاي خاص جنوب
تر آثار این شاعران، شناخت محیط جغرافیایی، اقلیم و طبیعت این استان اهمیت و ضرورت خود را  قدقی

النهرین و جلگه خوزستان از نظر آب  استان ایالم به علت مجاورت با جلگه بین. دهد بیش از پیش نشان می
تعدادي از مورخین، اولین  بنابر اظهار نظر. ها در طول تاریخ بوده است و دما بسیار مطلوب و جاذب انسان

النهرین و خوزستان شکل گرفت و آن همه به برکت آب و خاك و دماي مناسب و  تمدن بشري در بین
بنابراین الزم است در ابتدا به مسائل جغرافیایی این سرزمین . منحصر به فرد مناطق مذکور بوده است

درجه و  34دقیقه تا  58درجه و  31ایران بین  استان ایالم در غرب. تاریخی به طور مختصر نگاهی بیافکنیم
النهار گرینویچ  دقیقه طول شرقی از نصف 10درجه و  48دقیقه تا  24درجه و  45دقیقه عرض شمالی و  15

کیلومترمربع وسعت دارد، از شمال به استان کرمانشاه، از غرب به  19044این استان حدود . قرار گرفته است
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. سمتی از استان خوزستان و کشور عراق، از شرق به استان لرستان محدود استکشور عراق، از جنوب به ق
  ).405:1381افشار سیستانی، (باشد  کیلومتر می 425مرز مشترك استان ایالم با عراق 

ترین مرز خشکی را با کشور عراق دارد و در  المللی طوالنی استان ایالم در تقسیمات سیاسی و بین
ها داشت که در تحوالت سیاسی  ترین مرز را با عثمانی ي قاجاریه، طوالنی در دوره هاي پیش، از جمله دوره

ش یکی از . ه 1343ایالم تا قبل از سال . نقش مهمی ایفا کردند) ایالم(والیان پشت کوه   آن زمان،
ي در هاي تابع استان پنجم کشور یعنی کرمانشاه بوده و سپس با تغییراتی از نظر تقسیمات کشور شهرستان

به استان تبدیل و شهر ایالم به عنوان مرکز آن انتخاب گردید  1353به فرمانداري کل و در سال  1352سال 
  ).44:1386اکبري، (

هاي ایالم، آبدانان، ایوان،  این استان بر اساس آخرین تقسیمات کشوري داراي هشت شهرستان، به نام
گذاري اخیر  شهر ایالم تا پیش از نام. باشد اهی میشهر، دهلران، شیروان و چرداول، مهران و ملکش دره

یکی از طوایف قدیمی این استان نیز به همین نام امروزه در . شد گفته می» دیواال«یا به گویش محلی » باال ده«
جز شهر و جاهایی که ذکر شد در حاشیه سیمره و نقاط دیگر . ي شادآباد و نوروزآباد ایالم ساکنند دو محله

آثار باستانی از دوره ساسانی، . اند شناسان به آنها اشاره کرده هایی دیگر بوده که باستان رها و شهركاستان، شه
ها و گورهاي باستانی و غیره از دوره ساسانی در استان ایالم بر  هاي باستانی، قلعه چارتاقی، پل، راه: شامل

  ).55:1379سارایی، (جاي مانده است 
باشد که وسعت و عظمت ارتفاعات آن نظر هر  ه مرطوب کوهستانی ایران میهاي نیم ایالم یکی از استان

خاص طبیعی خود را به  هاي ها و زیبایی ها، جاذبه کدام از این کوهکند و هر اي را به خود جلب می دهبینن
اي است که از  تنیدههاي بسیاررفیع ودرهم  همراه داردغیرازنواحی جنوب غربی آن،مشتمل برکوهستان

این استان پیشینه تاریخی کهن و جغرافیا و آب و . هاي متعدد و موازي تشکیل شده است وردگیخ چین
. هوایی متنوع دارد؛ شمال آن آب و هواي سرد و کوهستانی و نواحی جنوبی آن گرم و بیابانی است

ها نیز  لرها و عرب. گویند مردمانش عمدتاً کردهاي شیعه مذهب هستند که به زبان کردي جنوبی سخن می
این . دهند و عمدتاً در نواحی جنوبی آن ساکن هستند درصد جمعیت استان را تشکیل می 20مجموعاً حدود 

هاي طبیعی و تمدنی بر  نواز از جاذبه اي گیرا و چشم ژرفاي تاریخی و گوناگونی اقلیمی و فرهنگی، مجموعه
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خیز،  هاي حاصل مرتفع، جلگههاي سردسیري و  کوهستان: اند جاي نهادي است که به اختصار چنین
هاي وسیع بلوط و  هاي پرآب و متعدد در جاي جاي استان، مراتع گسترده، ییالق و قشالق، جنگل رودخانه

ها و  انگیز، محوطه هاي وسوسه بنه، تنوع جانوري و گیاهی، منابع معدنی غنی همچون نفت و گاز، شکارگاه
  .دوست مدار و میهن نواز، دین گرم، مهمان بان، خونآثار باستانی متعدد، مزارات مقدسه، مردم مهر

  

  هاي مردم ایالم اعتقادات، باورها و دیگر ویژگی - 3-5
رو والیان پشتکوه چون خود را  در دوره والیان پشتکوه، مذهب غالب مردم ایالم، تشیع بوده است و از این

کردند و از  نشر این مذهب کوشش مینامیدند، شیعه مذهب بودند و در تبلیغ و  می )ع(از نسلِ ابوالفضل
سیاحان اروپایی از جمله . ها پرداختند علماي شیعه حمایت نموده و به ساخت و مرمت مقابر امامزده

هاي دیگري مانند  ي والیان پشتکوه در ایالم، عالوه بر شیعیان فرقه اند که در دوره راولینسون گزارش کرده
توان آن را رد کرد؛ زیرا اکنون  ن گزارش جاي شک و تردید دارد و میاند که ای حضور داشته» ها علی اللهی«

شاید آنها در این مورد دچار اشتباه . شود ي علی اللهی در استان ایالم مشاهده نمی هیچ آثاري از حضور فرقه
 باشند و در میان هاي کلفت می اللهی داراي سبیل اند؛ زیرا از نظر شکل و شمایل ظاهري مردان علی شده

گزاردند  اند و بعضی از عشایر نماز نمی چنینی بوده هایی این اند که داراي سبیل مردان پشتکوه هم افرادي بوده
اللهی هستند، درحالی که همه طوایف پشتکوه، شیعه  اند که طوایف پشتکوه علی و آنان چنین فکر کرده

اخالق و روحیات افرادي که در یک . دباشن اند و اکنون هم داراي مذهب شیعه دوازده امامی می مذهب بوده
شناسان، دوان هر  جامعه. کنند، یکی از دالیل موجودیت قوم و قبیله در آن ناحیه است منطقه معین زندگی می

دانند، اگر تاریخ کهن سرزمین ایالم بررسی شود، معلوم  جامعه را با روحیات و آداب و سنن آنان وابسته می
کن هیچ یک از اقوام مخالف نتوانسته است سنن بومی و روحیات  بنیانگردد که هجوم وحشیانه و  می

باشند و در دوستی  رو اقوام ساکن در استان ایالم، اصیل می از این. اخالقی مردم این منطقه را در هم بریزد
سلحشوري، نوازي، هاي آنان مهمان جمله خصلتاز . قدم، در برابر مشکالت شجاع و مقاوم هستند ثابت
مردم ایالم داراي ذکاوت و هوش . نشی، راستگویی، سادگی، مرزداري و تعصب در مسائل مذهبی استآزادم

اکثر زنان و مردان خوش هیکل و داراي قامتی . نظیرند روي بی خدادادي هستند و در تیراندازي، شکار و پیاده
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ي ایالم، سنگ قبري که  هشناسی در منطق ضمن حفریات باستان. باشند بلند و اندامی متناسب و ورزیده می
ي یک  هاي هستند از اشتغال زندگی روزمره داراي نقش و نگارهاي عامیانه بوده است دیده شده که نشانه

توان نشانه ورزیدگی در شکار  دان و بز کوهی را می هایش؛ تفنگ، ساچمه نشین و عالیق و دلبستگی مرد کوچ
ي لگن نشانه رفاه و آسایش در  قلیان و آفتابه. است و آمادگی جنگی دانست که از خصوصیات زندگی آنان

  ).329:1381افشار سیستانی، (پاکیزگی و مهر، شانه و تسبیح نشانه ایمانی مذهبی آنان است 
افروزي در  هاي پیش همچنان پابرجاست، گرامی داشتن نوروز و آتش از آداب کهن این منطقه که از سده

و » تَژگاه«آتش قابل احترام است و بر ) ایالم(در منطقه پشتکوه  امروزه نیز. شب چهارشنبه سوري است
  .اي فوت نماید ریزند، مگر هنگامی که بزرگ خانواده آتش آن آب نمی

هاي باستانی با رونق خاصی برگزار  ها، عیدها و جشن خورند، آیین به شعله آتش و نور چراغ سوگند می
  ).409همان، (گردد  می

  

 گیري شعر عاشورایی در کشور و استان ایالم هاي شکلزمینه - 3-6

 تأثیر تحت آن از پس و کرد پیدا ظهور مشروطیت انقالب زمان از جدي به طور ایران در عاشورایی شعر
 و ایران، فراز مردم مبارزات و درباره قیام عاشورا آیینی و مذهبی به خصوص هاي سرکوب و سانسورها
 آغاز در و شد میدان وارد سرود و شعار با اسالمی انقالب دوران در شعر این .است داشته زیادي  فرودهاي

 بسیاري به تدریج .گردید پخش سیما و صدا از حماسی اشعار و سرودها قالب در بیشتر نیز تحمیلی جنگ
 نظر از را عاشورا اجتماعی، شعر  آگاهی و سیاست، عرفان اصیل مفهوم دریافت با انقالب نسل شاعران از

آیینی و مذهبی به  شعر و معاصر ایران ادبیات در تحولی و کشاندند تازه راهی به نو هاي تصویرسازي
آیینی و مذهبی به خصوص  بیشتر شاعرانش را اشعار مایه درون. آوردند پدید ي قیام عاشورا درباره خصوص

ها،  جبهه در حضور براي مردم تهییج در که است  عاشورایی تلمیحات و مذهبی درباره قیام عاشورا، مسائل
 داشته عهده به اساسی نقش طلبی شهادت فرهنگ ترویج و دشمن  مقابل در پایداري براي رزمندگان تشجیع

به منظور تبیین و بررسی زمینه پیدایش شعر آیینی و مذهبی به خصوص درباره قیام عاشورا با  .است
  اعران معاصر را در سه دوره قبل از انقالبـار شـتوان سرایش اشع ادت، میـد و شهـشهی: مضامینی همچون
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  ).17: 1390امیري، (بندي نمود بخش و در طول جنگ تحمیلی و در دوره کنونی و حاظر اسالمی 
در هریک از این دوران، شاعران با توجه به سطح استنباط عینی مردم از قیام عاشورا و فضاي حاکم بر 

اند و این عمدتاً  مایه متفاوت به سرایش اشعار خود روي آوردهولیک با بنجامعه، با مضامینی تقریباً یکسان 
و یا  80، 70هاي  هاي مختلف به طور مثال دهه از شاعرانی که خود در دوران به دلیل آن است که آن دسته

عم از تري با مقوالتی چون شهادت افراد ا اند بهتر و با شرایط ملموس حضور داشته و یا آن را درك کرده 90
توان به اشعار شاعران ایالمی  اند که از آن جمله می پیر و جوان برخورد داشته و آن را به خوبی ترسیم کرده

گیري شعر آیینی و مذهبی به خصوص در باره قیام عاشورا بر مبناي عناصر  یابی شکل در زمینه. اشاره داشت
اند،  ان که خود در مقاطع مختلف حاظر بودهتوان این مطلب را بیان کرد برخی از شاعر شهادت و شهید می

ها و از  سازي اند با شیوایی و صراحت مشخصی به بیان مکنونات درونی و ذهنی خود از این حماسه توانسته
اند  اشاره داشته... هاي اقشار مختلف مردم به طور مثال در جنگ و یا در ایام سوگواري و جان گذشتگی

  ).101: 1375رحمانی، (
شاعرانی همچون سپیدنامه، عبدالجبار کاکایی، ر شاعران ایالمی به خصوص مجموعه اشعار در اشعا

 وصف در که هایی ترانه و شعرها از بسیار چه ...کیومرث مرادي مهر، جلیل صفربیگی، عبدالحسین رحمتی و
شد، از جمله  اجرا مختلف خوانندگان توسط ها هم آن از تعدادي و سروده و غیر عاشورایی ارزشمند عاشورا

و نیز ) شعر خداحافظ از عبدالجبار کاکایی، که خواننده آن محمد اصفهانی و آهنگساز آرمان موسی پور(
، اجرا گردیده و این دو شعر )مسیر آفتاب، از عبدالجبار کاکایی که خواننده آن حامی و آهنگساز رضازاده(

در ادامه اینکه . می باشد» ها شنیدنی است ن ترانهبا تو ای«در اثر این شاعر مطرح و تواناي استان با عنوان 
 باشد داشته تعقّلی بیشتر از آن که جنبه مختلف، هاي دوره در ادبی، هاي گونه سایر همچون نیز عاشورا شعر

  .است شده بیشتر و بیشتر آن در گرایی عقل شدیم، دور جنگ از که هرچه و بود استوار احساس و تبلیغ بر

  

  عاشورایی در آثار شاعران ایالمماهیت شعر  - 3-7
 بررسی کلی از آثار ادبی شاعران استان ایالم که در رابطه با سرایش اشعار عاشورایی مسبوق به سابقه 

  هستند نشان داده است که، مضمون و ماهیت شعر عاشورایی در نزد شاعران ایالمی خود این نکته را متبلور
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 خونین ي حادثه به که شود می گفته ادبی اثر هر پیداست به آن نام از ساخته است که، شعر عاشورایی چنانچه
 وجود به آن خاطر به اثر و باشد داده تشکیل کربال قیام را، اثر اصلی محتواي یعنی باشد داشته اي اشاره کربال
 علی(اي از نقادان همچون  عده اما است، عاشورا ادبیات از عمومی برداشت یک برداشت این .باشد آمده

 در عاشورا ي حادثه گداز و سوز که دانند می عاشورایی را اثري آن ،... و) 1368رضا قزوه،  ، علی1385معلم، 
 سفارشی شکل به که اشعاري بناي. کند حکایت شاعر یا اثر صاحب دل سوز و از باشد یافته انعکاس آن

 دل ي اراده بدون که شاعري. باشد نمی عاشورایی شعر از واقعی نماي شود می سروده عاشورا و محرم براي
 آن براي هم ماندگاري تضمین گونه هیچ و بسراید تواند نمی عاشورایی شعر یقیناً پردازد، می سرایی سوگ به

 تا دهد می نشان توجه شاعر خود به بیشتر که است عاشورایی ادبیات از تلقی طرز یک هم این. ندارد وجود
 نظر یک دیگر نگاه اما دارد عاشورا ادبیات و عاشورا به آئینی نگاه مذکور، دیدگاه دو از هریک. شاعر شعر به

 است، مطرح خودش نوع در انسان دیدگاه، این در. رود می فراتر کربال و مذهب ي حیطه از که است فراآئینی
 به جهان ي نقطه دورترین تا را خود هاي آموزه اجتماعی، -سیاسی مکتب و فرهنگ یک ي مثابه به عاشورا

. شود می تکرار تاریخ و ها زمان همه در عاشورا. گیرد دربرمی را جهان ارضی ساحات تمام کربال. برد می پیش
 جنبش هر موضوع آگاهی و برابري آزادي،. تابد می آسمان افق بر و گردد می تکثیر زمان طول در حسین،
  ).185: 1387احمدپور، (است  عالم از اي گوشه هر در حسینی طلبانه اصالح

 و دادخواهی که شعري هر. است عاشورایی اثر باشد، آمده وجود به ها پیام این با که ادبی اثر هر بنابراین،
 در تنها عاشورا ادبیات ترتیب این به. شود می خوانده عاشورایی شعر باشد، کرده فریاد را طلبی حق

 خویش چتر تحت نیز را اروپا و افریقا فراز آن ي سایه بلکه ماند نمی محدود اسالمی کشورهاي جغرافیاي
داند و  می کربال ي حادثه به مربوط ادبیات را عاشورا ادبیات که نخست برداشت به باتوجه. سازد می شامل

شاعران نامی همچون سپیدنامه، عبدالجبار کاکایی، کیومرث مرادي مهر، مجموعه اشعار توان در  این را می
  .به خوبی مالحظه نمود... عبدالحسین رحمتی و جلیل صفربیگی، 

  :کرد بندي دسته عنوان چند به توان می عاشورایی شاعران استان ایالم را اشعار
  توصیفی یا مدحی اشعار) الف
  روایی اشعار) ب
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  مصیبتی و تأسفی اشعار) ج
  تفکري اشعار) د
 اشعار از نوعی» نوحه«. دهد می تشکیل را عاشورایی شعر و ادبیات ي عمده بخش سرایی، سوگ -
 و ویژه آهنگ که این است آن خصوصیت. شود می سروده روضه و وعظ مجالس براي که است اي مرثیه
 گروه این. است ها نامه مرآثی و ها نوحه سرودن شاعران، از اي عده اصلی حرفه و کار. دارد گویایی زبان
 از. نماید جاري هایش گونه به را او اشک سازد، متأثر عاشورا ي واقعه از را مخاطب و شنونده تا کوشد می
 مایه کمتر اندیشه و تفکر از و چربد می شعري هاي تکنیک سایر بر اي مرثیه اشعار عاطفی ي جنبه جهت این

  .دارد اي بهره و
 گاهی. دهد می قرار مخاطب اختیار در را ناقصی اطالعات روایی، اشعار خصوصاً عاشورایی اشعار -
. آورد می رو پردازي خیال و آرایی صحنه به و کند می فراموش را واقعه اصل رودکه می پیش به حد آن تا شاعر
 .آورد بیرون او ي دیده از اشک و سازد متأثر بیشتر را مخاطبش تا کند می هم سر نیز را هایی اغراق

 شعار را آن اساسی متکاي که است شعري. است شعاري شعر اکثراً عاشورائی شعر شد، اشاره چنانچه -
 بر. است گردانیده تر نزدیک نظم به ساخته دور شعر ي منظومه از را آن فصاحت، و صراحت. دهد می تشکیل

 .است نگرفته صورت موفقی کار عاشورایی ادبیات در که دارند عقیده نویسندگان از تعدادي اساس، این
 .کرد جستجو توان نمی آن در اي تازه چیز. گردد می تکرار و سطحی اي کلیشه شیوه به اغلب

 ي جنبه از تر قوي آن تراژدیک ي جنبه که این است رسد می نظر به عاشورایی اشعار در که دیگري نکته -
 ي واقعه در عمده عامل که عشق. گردد می تأکید زیادتر حسینی قهرمانان نمایی مظلوم به. است آن هنري

 آن دیگر هاي جلوه از آشکارتر کربال، داستان عاطفی ي چهره. شود نمی گرفته جدي آید، می حساب به عاشورا
  ).4: 1391دلیري، (گیرد  نمی صورت اي اشاره گونه هیچ عاشورا ي حماسه اصلی ي فلسفه به. یابد می تجلی
  

  معرفی چند تن از شاعران استان ایالم - 3-8

  ظاهر سارایی -1- 3-8
  مطرح و پیشکسوت و یکی از پژوهشگران تواناي استان ایالم درباید یکی از شاعران  ظاهر سارایی را می
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عرصه شعر و ادبیات فارسی و کردي برشمرد، به طوري که صحبت از ادبیات معاصر استان ایالم بدون ذکر 
در شهر ایالم متولد شد، تحصیالت  1343سارایی سال  .نام بلندآوازه او، کاري بیهوده و ایرادي بزرگ است

طع دیپلم در این شهر گذراند، سپس براي اخذ مدرك لیسانس زبان و ادبیات فارسی وارد خود را تا مق
مقصد بعدي او براي ادامه تحصیل دانشگاه شهید چمران اهواز بود که از . دانشگاه عالمه طباطبایی تهران شد

ین شاعر ا .آنجا موفق به دریافت مدرك کارشناسی ارشد در همان رشته زبان و ادبیات فارسی گردید
آزمایی کرده  هاي شعري طبع آغاز نموده و تقریباً در تمام قالب 1363آشنا، سرودن را از سال   برجسته و نام

شعر فارسی و شعر کردي  ي او در هر دو حوزه. هاست است اما رویکرد او به غزل بیشتر از دیگر قالب
رو و  هاي باالي خود را نشان داده و در این راستا توانسته است به عنوان شاعري پیش ها و قابلیت توانایی

ي  سارایی دوره .مطرح، تأثیرگذاري خود را بر دیگر شاعران به ویژه شاعران جوان ایالمی نشان دهد
هاي زیادي  ند و معتقد است نسل اول شاعران ایالم، راهدا شکوفایی شعر فارسی ایالم را بعد از انقالب می

. هاي بعدي منتقل شد رفتند و تجارب بسیاري آموختند و این تجارب، مستقیم و غیرمستقیم به شاعران نسل
برد و جریان آن را پویا و  هاي شعري کشور نام می او از شعر فارسی ایالم به عنوان یکی از قطب

رسد متأثر از رکود کلی شعر  بیند که به نظر می هایی را در آن می کند، هرچند کاستی امیدوارکننده ارزیابی می
هاي تحقیقی و پژوهشی ظاهر سارایی بسیار  تألیفات، سوابق ادبی و فعالیت .در ایران و شاید جهان باشد

  شود؛ است که در اینجا به برخی از آنها اشاره می
  .1381کتاب نیستان، : ی، ناشربه هر چه تازه سالم، مجموعه شعر فارس -
این اثر موفق به . 1379، )تصحیح، ترجمه و شرح اشعار غالمرضاخان ارکوازي(آلود  هاي مه شاعر قله -

  .گردید 1380دریافت رتبه دوم کتاب معلم در سال 
  .، مجله آوینه)مقاله(پویایی و پایایی  -
  .یالم، فرهنگ ا)مقاله(هاي کردي در ایالم  بندي گویش تقسیم -
  .، مجله رشد)مقاله(ها در تاریخ بیهقی  فرو گرفتن -
  .، حوزه هنري ایالم)مجموعه مقاالت(منصور  زندگی شاکه و خان -
  .اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان -)اثر پژوهشی(تاریخ ادبیات استان ایالم  -
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  .در ایالم» زانا«مدیر انتشارات  -
  .ش عالی ایالمها و مراکز آموز استاد دانشگاه -
  »زبان و ادبیات کردي«نویسی در حوزه  چندین سال وبالگ -
  ... .و -
  

  عبدالجبار کاکایی -2- 3-8
آورترین شاعران استان و یکی از شاعران مطرح و تثبیت  باید از بزرگترین و نام عبدالجبار کاکایی را می

ي نسل شاعران بعد از انقالب  سلسلهاو سر . هاي شاخص شعر انقالب شمرد ي کشور و البته از چهره شده
نشینی  ي نتوانستن و نخواستن را در هم شکست و با اقامت در تهران و هم ایالم است و کسی است که پیله

ي ظهور  کالمی با شاعران بزرگ کشور، استعداد درخشان خود را در سطحی در خور و بایسته به منصه و هم
او عالوه بر الگو بودن، . ن ایالمی این راه را به سالمت طی کردندگذاشت و پس از او خیل بسیاري از شاعرا

ي کل فرهنگ  توان به انجمن اداره در تشویق و آموزش شاعران جوان استان نقش بسیار داشت و از جمله می
هاي  گاه و برگزاري کالس ي شصت اشاره کرد که آقاي کاکایی با حضور گاه و ارشاد اسالمی در دهه

هاي  ها از طریق شاگردان او به نسل ها و تشویق انی در رشد شعر استان کوشید و این آموزشآموزشی تابست
. اي متدین و سرشناس دیده به جهان گشود در شهر ایالم و در خانواده 1342او در سال  .بعدي انتقال یافت

تحصیالت  1349سال  دوران کودکی را به همراه خانواده در بغداد گذرانید و بعد از بازگشت به زادگاه در
ي راهنمایی خیام و دبیرستان امیرکبیر  ابتدایی را در مدرسه حکیم نظامی آغاز کرد و سپس در مدرسه

سپس در مرکز تربیت معلم شهیدمفتح تهران به ادامه تحصیل مشغول گشت و به . تحصیالتش را ادامه داد
ما بعد از اینکه از سوي مؤسسه نشر آثار کسوت معلمی درآمد و چند سالی در مدارس تهران تدریس نمود، ا

کاکایی کالمی گرم و گیرا دارد و . به کار دعوت شد، کمتر مجال تدریس در مدارس را یافت )ره(امام خمینی
هاي معتبر ادبی و شعري بسیار توانا  ها و کنگره ي جشنواره هاي تلویزیونی و اداره مخصوصاً در اجراي برنامه

ي زبان و ادبیات فارسی دنبال کرد و موفق به اخذ مدرك  تحصیالتش را در رشته کاکایی .نشان داده است
کند و حتی  او گاه در مراکز آموزش عالی تدریس می. کارشناسی ارشد از دانشگاه آزاد واحد تهران گردید
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ه، این شاعر و منتقد برجست .چند مدتی در شبه قاره هندوستان به تدریس ادبیات معاصر مشغول بوده است
توان به اثر  هاي تحقیقی چندي نوشته که از آن جمله می عالوه بر سرودن شعر که وجه غالب اوست، کتاب

هاي نسل سرخ، نگاهی به شعر معاصر  آوازه«و » بررسی تطبیقی ادبیات پایداري ایران و جهان«ارزشمند 
اید بتوان گفت که از این میان در ها را آزموده و ش کاکایی انواع قالب .اشاره کرد» 1367تا  1357ایران از 

هاي بسیار موفقی  سرایی روي آورده و ترانه هاي نزدیک نیز به ترانه تر بوده و در سال غزل و مثنوي موفق
شعر او از لحاظ ساخت و . اند سروده که خوانندگان مطرح کشور، این آثار را اجرا کرده و بلند آوازه کرده

نو و با طراوت است و مضامین انقالبی و اسالمی و عاشورایی و دست،  آهنگ، یک بافت منسجم، خوش
آنچه در شعر کاکایی . دهند هاي شعر او را تشکیل می انسانی و اجتماعی و گاه شخصی و احساسی، نمایه

مشهود است نوعی پاکیزگی است؛ هم از حیث ساخت و پرداخت شعر و هم از نظر معنا و مضمون و 
و نهایتاً این که . ه جز انعکاس شخصیت این چنینی او در آیینه آثارش نیستي طرح آنها و این هم نحوه

هایی که بر او روا داشته شده، همچنان  رغم جفاهایی که از بعضی ناآگاهان زادبومش دیده و ستم ایشان علی
ي ایالم گوید و در کنار اشعار فارسی از توجه به شعر کرد ایالم را دوست دارد و برایش و به زبانش شعر می

  .نیز غافل نبوده است
  :آثار چاپ شده عبدالجبار کاکایی عبارتند از

  .1369آوازهاي واپسین، نشر همراه،  -
  .1369ي روح، حوزه هنري،  مرثیه -
  .1372هاي تاکنون، نشر محراب،  سال -
  .1375حتی اگر آیینه باشی، نشر اهل قلم،  -
  .1378ي اشعار، نیستان،  گزینه -
  ، مؤسسه چاپ و نشر عروج، )1367تا  1357نگاهی به شعر معاصر ایران از سال (ل سرخ آوازهاي نس -

1376.  
  .بررسی تطبیقی ادبیات معاصر ایران و جهان -
  .زنبیلی از ترانه -



73 

 

  .1387حق با صداي توست، نشر تکا، تهران،  -
  .1389ها شنیدنی است، انتشارات فصل پنجم، تهران،  با تو این ترانه -

  ثال شعري از عبدالجبارکاکاییشاهد م
  اي کاش مسیح نفست روح بریزد

  ها خوان در کالبد منجمد مرثیه
  هایت صبح آوار است وقتی که روي چشم

  هر روز مثل روزهاي رفته تکرار است
  حتی اگر آیینه باشی سنگ خواهی شد

  وقتی که روح رو به رویت عین دیوار است
  باید بمیري تا بفهمانی چه می گویی 

  )17حبس سکوت، ( ....هاي شعر دشوار است  مرگ، فهم واژه بی
  

  بهروز یاسمی -3- 3-8
در شهرستان ایوان به دنیا آمد و تحصیالتش را تا اخذ مدرك دکتراي  1347بهروز یاسمی در سال 
. او از بزرگان شعر ایالم و یکی از شاعران نام آور و شیرین سخن کشور است. دامپزشکی دنبال کرده است

ورزي  طبع روان، خوش آهنگی کلمات، حس معتدل و لطیف و تغزل و عشق. می شاعري مادرزاد استیاس
ي بالغتی که در آن نهفته، سخت  شعر او به واسطه. رود هاي شعر او به شمار می با چاشنی حماسه از ویژگی

ط انتشارات اهل توس 1374در سال » گناه همیشه همان«نخستین مجموعه شعر او به نامِ . مورد توجه است
این شاعر مطرح و توانا در . ي اشعار او را نیز انتشارات نیستان منتشر نموده است قلم چاپ شد و گزیده

کسانی او از نخستین . را در نهایت دلدادگی می سراید» عشق«یاسمی .باشد حال حاضر مقیم پایتخت می
م شعر فارسی ایالم تثبت کرد و چشمان شعر فارسی ایالم را به چش رداست که مضامین عاشقانه را 

دوست دارد به  غدغه هاي زبانی شعر می سراید وه سادگی و به دور از دایشان ب. اندازهاي عاشقانه گشود
بهروز یاسمی در . راحت تر ارتباط برقرار نماید از گفتار برساند تا با مخاطب خودنوعی زبان را به سطحی 
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براي نمونه می توان . و حسرت به زیبایی بیان می کند دویش فرایند عشق ورزي را در داغیاي شعر خگسترا
  :به شاهد مثال زیر توجه نمود

  »و حسرت دداغیا«
  پرنده وار غریبم شکسته بال اسیر
  تو نیز مثل سیاووش بی گناه بمیر

  تو را به جرم گناهی نکرده زخم زدند
  امیردرست مثل ابوذر، درست مثل 

  دریغ و درد که هرگز تو را نفهمیدند
  )28همان گناه همیشه،(حرامیان معابر، خزندگان کویر

  

  جلیل صفربیگی -4- 3-8
در روستاي چالسرا در دو  1353ترین شاعران استان ایالم است که به سال  جلیل صفربیگی از برجسته

. هاي آن گذشت باغ  صفاي زادگاه و کوچهکودکی و نوجوانی او در میان . کیلومتري شهر ایالم به دنیا آمد
سرودن را از دوران مدرسه شروع کرد و تشویق یکی از دبیران زبان و ادبیات فارسی به نام آقاي عباس 

اش مؤثر افتاد چنانکه وي اولین مجموعه شعرش را به او تقدیم نموده و  مهدوي در رشد استعداد شعري
ي ریاضی تا  تحصیالتش را در رشته. قدیر به عمل آورده استوسیله از دبیري زحمتکش و دلسوز ت بدین

هاي  ها تدریس اکنون در سازمان آموزش و پرورش مسئولیت سطح کارشناسی پی گرفته است و پس از سال
ها و جوایز متعددي  ها رتبه ي کسانی بود که سال او در دوران دبیرستان از زمره .فرهنگی و ادبی پذیرفته است

آموز کشور  نمود؛ شش سال مقام اول شعر استان، یک مقام سومی و یک مقام اولی شعر دانش میرا دریافت 
هاي شعر او در  عالوه بر آن، کتاب. شود در کارنامه اوست و البته کارنامه درخشانی محسوب می

ربال ک ماسیبه شاهد مثال ذیل که شاعر به حادثه ح .هایی شده است هاي کتاب معلم حائز رتبه جشنواره
از جمله  )ع(بدانجا پیش می رود که غیرت به شجاعت  اصحاب امام حسین اشاره می نماید و در  شعرش تا

  .ورزد نظري داشته باشیم ابوالفضل العباس حسادت می
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****  
  کرد می غیرت مشق عشق تو در پیش

  کرد می حسادت شجاعتت به غیرت
  بود آمده کربال به خدا روز آن
  )71شین،(کرد  می بیعت تو ي بریده دست با

این شعر، شاعر با ایجاد تصویر ذهنی براي خواننده، سعی داشته این نکته را مطرح سازد که در عین  در
، نبرد و ایستادگی به جز به منظور )ع(از جمله حضرت عباس  )ع(رشادت و جان فشانی اصحاب امام حسین 

بدانجا پیش رفته که با آوردن استعارات و کنایات، قرب الهی هدف دیگري نداشته و رشادت و پایمردي تا 
جلیل صفربیگی نه تنها در شعر حضوري فعال  .از حسادت مرگ به این پایمردي سخن به میان آورده است

ها و  ها و کارگاه با تشکیل کالس اي است که حرفه آور و تر از بقیه داشته باشد و از شاعران نام و شاید فعال
ي حسنه را همچنان در انجمن  هاي خود را به نوسرایان تقدیم نموده و این رویه ا و دانستهه ها، داشته انجمن
هاي  نویس توانایی است و تارنماهاي ادبی او به نام مضافاً اینکه او وبالگ. کند ي هنري دنبال می حوزه

 .عر او و شعر ایالم امروزاي هستند از ش اند و نمایشگاه زنده و تپنده شهرتی ملی یافته» واران«و » ویر چه«
کند و  صفربیگی با پرهیز از حواشی ناگوار، در متن شعر حضور دارد و جریانات شعري کشور را رصد می

هاي  مایه ها و درون او شعر را به پیروي از فضاي شعر ایالم در همان قالب. هاي مطرح آن است خود از چهره
ن صبغه ادبی کوشید خود از نوآوران و مبدعان باشد و کالسیک شروع کرد و پس از توفیقات الزم در ای

هایی  ها و طرزهاي دیگري را به مثابه شاعري پیشرو به دیگران ارائه دهد که از آن جمله موج رباعی شیوه
هایی با نگاه و حتی گاه با ساختارهاي نو که موافقان بسیار و البته  است که در آثارش منتشر کرده؛ رباعی

  .هاي شعري کشور، رنگ و بویی دیگر دارد کارهاي سپید او به پیروي از جریان. یافته استمنتقدان چندي 
  :از جلیل صفربیگی تاکنون مجموعه آثار بسیاري به چاپ رسیده که برخی از آنها عبارتند از

  .1378چرا پرنده نباشم، نشر اکنون،  -
  .1382شکلکی براي مرگ، انتشارات فراگاه،  -
  .1382ه، نشر فراگا» و« -



76 

 

  .1383، نشر هنر سبز، »هیچ« -
  .1384انجیل به روایت جلیل، مجموعه رباعی،  -
  .1386شوم، انتشارات برگ آذین،  کم کلمه می کم -
  .1387اونویسی، انتشارات برگ آذین،  -
  .1387واران، گزینه اشعار، نشر تکا،  -
  .1388، )ع(، ناشر نوح نبی)شعر سپید(هاي یک زنبور کارگر  عاشقانه  -
  .1390اند، ناشر فصل پنجم،  شترها از فینیقیه شیشه آورده -
  .1391هشت چارانه، گزیده رباعی، ناشر فصل پنجم،  -
  .1390هاي تنهایی، مجموعه رباعی، نشر سپید باوران،  نت -
  .1391 مجموعه رباعی هاي عاشورایی، انتشارات سپیدباوران،چاپ دوم،مشهد،، »شین« -

  

  پور احمدسالم  -5- 3-8
 و ابتدایی دوران. گذاشت حیات عرصه به پا دهلران شهرستان در 1343 اسفند در احمد پور استاد
 رشته در. کرد کوچ آبدانان به ایران علیه عراق تحمیلی جنگ آغاز با.  کرد سپري شهر همین در را راهنمایی

 از پس و. گردید اصفهان دانشگاه وارد تاریخ رشته در) 1363( سال همان در و گرفت دیپلم اجتماعی اقتصاد
 موفق تاریخ رشته در 1375 سال در وي آمد، در پرورش آموزش استخدام به رشته این در کارشناسی اخذ

 مشغول دبیرستان دبیر و دانشگاه مدرس عنوان به اکنون هم و. شد تاریخ ارشد کارشناسی مدرك اخذ به
 مبادرت کشور معتبر مطبوعات در نقدهایشان و اشعار چاپ به دور هاي سال از ایشان. باشد می تدریس
 !است نکرده اقدامی آنها چاپ براي هنوز که است ترانه و شعر مجموعه چندین صاحب وي. اند ورزیده
 شاگردان و هستند دانشگاه و مدارس اساتید ترین اخالق خوش و دارترین مردم از یکی کنم می اضافه
 ایشان ذهن هستند خالق و سنج نکته قوي، تخیلی داراي احمد پور استاد. است داده تحویل جامعه به زیادي
. کرد اشاره آن به توان می که است نکاتی بهترین از استاد واژگانی دایره بودن روز به .دریاست موج همانند

 تروتازه و نو شعرهاي فوران روزها این اما بودند نشنیده استاد از اي تازه کار ها خیلی که بود سالی چند البته
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 داراي ایشان.  است محلی زبان به شعر سرایش استاد امتیازات دیگر از. است کرده زده شگفت را همه استاد
  ..... ها شاعرانه و ها ترانه....  نام با است وبالگی

  )1(عاشورایی
هر آمد و با من شبی عقده گشایی کردپر از م  

  اشکش طالیی کرد طبع مرا با صیقلِ مسِ
  یاروییشبنم را شاعرانه باز آذین بست رؤ

  ر داد و نی ام را نینوایی کردنغمه پ نسیمِ
  تپید آهسته در نبضی که از نی در تپش افتاد

  ر قلب من فرمان روایی کرددبه قانون غزل 
  آن شد اربه هم آمیخت اشک و آه و لبخند م

  .کرد یولی کاري خدای  شبیه معجزه که نه،
هوا پمی پیچید دبا در گیسوانِ  هس بود و م  

  جدایی کرد خود قصد کسی در خیمه از یارانِ
  رات از فرط حیرانیپریشان می گذشت آب فُ

  شیون در طنینی قهقرایی کرد پریشان شیوه،
  شکی خشکم دو دست آویزِ ،دو دست افتاده آن سوتر

  خونین بی وفایی کرد اي شطِّ نگو عباس من
  و پر آن شب وفیان بی بالبرید از خاطرات ک

  )9-  10 کهکشان پرچین باغت بود،(کرد یعرشیان را کربالی پرید و آسمانِ
ي  سروده شده شاعر بیشترین بهره را از آرایه) مفاعیلن نیلمفاعیلُن ن مفاعمفاعیلُ(این غزل که بر وزن 

. یهات هستندایی از این تشبهنمونه ) نسیم نغمه صیقل اشک، مس طبع،(تشبیه برده است از جمله ترکیبات 
ي مراعات نظیر  آرایه) طال و صیقل  مس،(شاعر در بیت اول از واژگان ). کلماتی که با هم تناسب دارند(

ایهام وجود دارد که هم به معنی نواي نی و هم به معنی » نی نوا«ي  در بیت دوم در کلمه. خلق کرده است
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بیت چهارم بین واژگان  در .وجو آورده استتناسب به  )قلب وتپش  نبض،(ودربیت سوم بین . کربال است
 »هوا پس بود«ت بیت پنجم ازآرایه کنایه بهره برده است وآن را درعبار در .تضاد وجود دارد لبخند اشک و

اره داشته که نوعی از آورده است ضمن این که باد را به انسانی تشبیه کرده واز انسان به گیسوانش اش
شیون جناس به کار  شیوه و فرات و بیت ششم واژگان فرط و در .کنیه استیعنی همان استعاره م استعاره،

رود فرات که شط خونین را  با مخاطب قرار دادن و پردازد تم شاعربه تصویرآفرینی میدر بیت هف. برده است
 براي مخاطب مشخص می کند )ع(هاي بریده ابوالفضل دست ن گرفته است تصویر رود فرات واستعاره از آ

ترکیب جلیل  بیت پایانی از در .آورد ذهن می ینکه در مشک خشک نوعی از جناس ناقص را بهضمن ا
اما  داشته باشد ترکیب آسمان عرشیان حشو وجود رسد در یان استفاده کرده گرچه به نظر میخاطرات کوف

خواسته بار  میتوان گفت که شاعر  کل می در .آسمانی را مجسم کرد نیان،توان براي آسما با اندکی تأمل می
را  انتخاب واژگان دست او وسواس داشتن در اما توجه بیش از حد و .باال ببرد را احساسی شعر عاطفی و

  . بسته است
  

  سیروس عبدي -6- 3-8
 صاحب کشوري هاي جشنواره از بسیاري در که است دهلران ي هتوانا از خطّ عبدي شاعر سیروس

 فراخوان موعود موضوع با همشهري روزنامه که اي مسابقه در 79 سال در بار اولین ..شده مختلف یناوعن
 همایش در 81 سال آن از بعد ...کرد کسب را کشور اول مقام سال بیست زیر رده در و کرد شرکت بود داده

 کسب را کشور اول مقام آزاد بخش در تهران در عاشورایی وهشپژ و مطالعات سازمان عاشوراي سراسري
 در 83 سال.... کرد کسب را دوم مقام تهران در انتفاضه موضوع با شعر وارهجشن در سال همان در و... کرد

 مقدس دفاع شعر گنکره چهاردهمین در 84 سال کرد کسب را دوم مقام یزد در هنري حوزه شعر جشنواره
 آزاد بخش در االفالك فلک عنوان با هنري حوزه شعر جشنواره در 85 سال.... کرد کسب را کشور اول مقام
 شده نهایی برگزیده آزاد بخش در شد برگزار تبریز در که سوم خط شعر جشنواره در هم اخیرن و شد دوم

 این روان بعط اما ....کشور شعر سراسري جشنواره و گنکره 40 از بیش در تقدیر برگزیدگی مقام چندین و
 این کلمات چینش و  نحو استواري و پرداخت در توانایی است تأمل قابل و جالب بسیار ذوق خوش شاعر
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 جمله از .باشد ي مباهات براي بنده می هري بودن با ایشان مایهشاعر متواضع و خویشتن دار که همش
  .باشد می صنایع مهندسی مدرك داراي او...   است دهلرانی خوب شاعر این هاي قابلیت

  تقدیم به ساالر شهیدان
  گیري اگر قرآن مکرر شد تو هم تکرار می

  گیري؟ دار توست کی زنگار می خدا، آیینه
  و تاریخی که هر سالی ثمر دادهتو تنها سر

  ؟گیري ظرفیت اهللا اکبر، بار می تو با
  جنگی یتابد، تو هم با کفر م خورشید می و تا

  گیري و حق عشق را از گنبد دوار، می
  لیتی بر گردن دنیاست، بعد از توچه مسؤ

  گیري یآمار م و از تأثیر خونت بر جهان،ت
  کند جان را ر آن مذبح، که هر عاشق، تجارت مید

  گیري ینت، رونق از بازار متو با کاالي خو
  تو آزادي انسان را به دینت مبتال کردي

  گیري ، میي اجبار تو حق اختیار، از سلطه
  مجالی بهتر از شب نیست، تا تزویر، بگریزد

  )34-35،کلمه ها سربازند(يگیر یار می» ال اکراه فی الدین«تو با معیار 
تکرار، زرنگار، «هاي  و قافیه» گیري می«و با ردیف » نیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلمفاع«این غزل بر وزن 

سروده شده است شاعر در این غزل می خواهد نظر خود را در مورد امام » بار، دوار، آمار، بازار، اجبار و یار
جناس اشتقاق آورده » تکرار و مکرر«در مصرع اول بین . بیان کند یعنی منِ فردي را نشان می دهد )ع(حسین 
در بیت دوم . کند یینه و زنگار مراعات نظیر خلق میآ يها در مصرع دوم با استفاده از واژه است و

اش  ما سرسبزياي است ا ت در حالی که سرو درخت بدون میوههنجارشکنی کرده و سرو را ثمر بخشیده اس
ي متناقض  رایهتوان گفت که آ را به صورت خالصه در بیاوریم می ثمراگر ترکیب سرو پر. همیشگی است
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سمان را ي پیشینیان که آ با توجه به عقیدهدر بیت سوم شاعر . این ترکیب وجود دارد در) پارادوکس(نما 
  . گیري می) روزگار(از آسمان حق عشق را  پنداشتند بیان کرده که تو می) گردنده(گنبد دوار 

عاشورا و  یومٍ خواهد بگوید که بین ظالم و مظلوم همیشه جنگ وجود دارد و کلٌ این بیت می شاعر در
بار مسئولیتی بر  )ع(کربال است شاعر در بیت چهارم به منِ انسانی می پردازد که خون امام حسین  ارضٍ لّکٌ

گرفته است شاعر در بیت پنجم از » مردم دنیا«را مجاز از » دنیا«در این بیت . دوش مردم جهان گذاشته است
» آزادي و اجبار«بهره گرفته است در بیت ششم بین ) تجارت، کاال و بازار(ي مراعات نظیر در کلمات  آرایه

  .دارد» ال اکراه فی الدین«ي  آرایهو در بیت پایانی نیز تلمیح به . تضاد وجود دارد

  

  عبدالحسین رحمتی -7- 3-8
رحمتی از همان دوران ابتدایی، نثرهاي ادبی . در شهرستان دهلران است 1349عبدالحسین رحمتی متولد 

مدت پنج سال . به صورت جدي در عرصه سرودن شعر وارد شد 1368زیبایی نوشته و نهایتاً در سال 
دهلران بر عهده ایشان بود و  به عنوان رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی » آفتاب«مسئولیت انجمن ادبی 

هاي برجسته و مطرح شعر دهلران و  عبدالحسین رحمتی از چهره. شهرستان دهلران فعالیت داشته است
 هاي شعري استان است که آوازه او در سطح کشور نیز پیچیده است و حضور فعالی در مطبوعات و جشنواره

در حال حاضر ایشان دانشجوي کارشناسی ارشد  .هاي چندي نیز به چاپ رسانده است داشته و کتاب
ها،  این شاعر توانا در انواع قالب .شناسی در دانشگاه آزاد شوشتر و ساکن شهرستان دهلران است جمعیت

هاي مذهبی و  وني شعرش بر محور اجتماع، مضم مایه درون. شعر سروده و در غزل و مثنوي سرآمدتر است
اش روان، تا حد زیادي یکدست و منسجم و عاري  زبان شعري. چرخد خصوصاً دفاع مقدس و پایداري می

هاي دفاع مقدس به فکر رسیدن به نوعی دانایی فکري و سالمت  رحمتی در غزل. هاي زبانی است از ضعف
ینی و در آثار آی .دهد و را افزایش میهاي ا ي زیباشناختی غزل معنایی است که تولید این عنصر معنوي، جنبه

 شاعرانه عاطفه کارگیري به است، آفرین حس که مواقعی در حس رحمتی، بکارگیري عاشورایی عبدالحسین
آهنگ موزون و  عنصر کارگیري به یا و ندارد را فضاها برخی درنوردیدن توان مخاطب روان که مواقعی در

  شود می رو روبه نایافتنی دست حال عین در و رؤیایی و زیبا فکر تولید با خواننده که زمانی در زبان صریح
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  .خورد به صورت ملموس به چشم می 
****  

 انتظار بیتی دو

 است خورده پیوند تو نام با زمان

  است مرده است سرد تو روي بی زمین
 عشق مشرق از آفتاب اي بتاب

  )35شما، شعر از من شفاعت از (است  سپرده تو دست به ما را خدا
  

ي شعر  سروده شده گرچه در حوزه» هخورده، مرده و سپرد«هاي  و قافیه» است«و بیتی که با ردیف این د
از . توان آن را جزء اشعار عاشورایی آورد چرا که به موضوع انتظار پرداخته است گیرد اما نمی آیینی قرار می

شاعر به نام امام زمان اشاره  در مصرع اول، کنم ي نکاتی است که به آنها اشاره مینظر عناصر شعري حاو
زمان و «در بیت اول بین واژگان . گیرد ي امام همیشه در کنار هم قرار می ي زمان با واژه کند که واژه می

پوشی کنیم در این  چشم» سرد و پیوند«ي  از دو واژه اگر. ي جناس ناقص اختالفی وجود دارد آرایه» زمین
دو در برابر هم قرار دهیم هم وزن  هاي هر مصرع را دوبه دارد یعنی اگر واژهموازنه وجود  بیت صنعت

اب، آفتاب و بت«هاي  گیرد و با استفاده از واژه می )ع(را استعاره از امام زمان» آفتاب«در بیت دوم . هستند
احساسی  سخن روان و زبان ساده در مصرع پایانی به عاطفی و. کند ي مراعات نظیر خلق می آرایه »شرقم

د و از زبان منِ جمعی حرفش توان گفت که منِ جمعی را در نظر دار بودن شعر کمک کرده ضمن این که می
  .                زند را می

****  
    !عجب آیینه بارانی است در شام

  چارمینی آسمان بهار
  نگینی را امامت اما، غریب

  :گفتند شام تا کربال از همه
  )35شعر از من شفاعت از شما، ( العابدینی زین - عشق امام
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سروده شده است گویا شاعر در نظر داشته که » چارمینی، نگینی و زین العابدینی«هاي  این دو بیتی با قافیه
را آسمان چهارم خطاب کرده است و ایشان را  )ع(مام سجادبراي هر یک از ائمه، آسمانی در نظر بگیرد که ا

توان بر آن  ا طوري در شعر افتاده است که نمیاي است ام ي محاوره گرچه کلمه. داند میبهار آن آسمان 
وجود ندارد اما به دلیل فضاي اندك » نگین بودن«و » غریب بودن«گرچه هیچ تناسبی بین . ایرادي وارد کرد

عنی امامت را به دو بیتی شاعر قصد داشته از صنعت ایجاز استفاده کند در مصرع دوم استعاره وجود دارد ی
در بیت دوم باز هم شاعر به دنبال نشان دادن . انگشتري تشبیه کرده که امام سجاد نگین آن انگشتر است

ر شعر است چرا که شاعر تنها با اشاره به سفر اسراي کربال از کربال تا شام، امام را امام عشق داحساس خود 
امام «آن چه به بار عاطفی و احساسی شعر کمک کرده ترکیب  .گیرد العابدین را بدل از امام می و زین داند می

  . است» عشق
****  

  تو با است گریانی چشم همیشه
  تو با است شهیدانی یاد مگر

  :است این مثل دارم گریه هواي
  )37شعر از من شفاعت از شما،(تو با است غریبانی شام غم

شده اگر از خطاي سروده » گریانی، شهیدانی و غریبانی«هاي  و قافیه» است با تو«که با ردیف  این دو بیتی
در  )ع(اعر با تلمیح به حاالت امام سجادتوان گفت که ش هاي شهیدان و غریبان بگذریم می شایگان در قافیه
هاي همیشه گریان  در مصرع اول به چشم. تاس )ع(االت خود و حس همدردي با اهل بیتپس توصیف ح

در بیت دوم به منِ . تلمیح دارد که همیشه به یاد آنها بوده است )ع(شهادت اهل بیتبعد از  )ع(امام سجاد
شاعر با زبانی شاعرانه  .زند گره می )ع(شام غریبان امام سجادپردازد و گریستن خود را با غم  فردي خود می

ت ایهام آمده به صور» هوا«ي من به خاطر شام غریبان توست در این بیت واژه  خواهد بگوید که گریه می
  .است یعنی هم آرزوي گریه و هم حال و هواي گریه دارم

****  
  شام در است گریانی ابر نگاهت
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  شام در است بارانی آیینه عجب
  :آري است پیچیده شهر، در خبر

  )38شعر از من شفاعت از شما،(شام  در است توفانی مثل حضورت
  

گر حضور  سروده شده بیان» بارانی و توفانیگریانی، «هاي  و قافیه» است در شام«که با ردیف این دو بیتی 
پی عاطفی و احساسی نشان ر با استفاده از واژگانی ساده دراین دو بیتی شاع در .در شام است )ع(امام سجاد

کند ضمن  شبیه میرا به ابري که در حال بارش است ت دادن شعر است شاعر در بیت اول نگاه امام سجاد
شود  ن از آن حال و هواي گریه خارج میدر مصرع دوم ناگها. را استعاره از باران گرفته است اینکه ابر گریان

هاي  احساسی کمک کرده استفاده از واژهآن چه به این فضاي . داند و حضور اهل بیت را مانند آیینه باران می
ر شام مانند توفان که در شه کند خبر حضور امام سجاد را تأیید می در بیت دوم. است» آیینه باران«و » عجب«

را مشبه » توفان«و » مشبه«را » حضور«ي تشبیه استفاده کرده است یعنی  آرایه از این بیت نیز پیچیده است در
  .به گرفته است

****  
  هایت سجده آخر داشت رازي چه
  دعایت با »صحیفه« در کردي چه
  روز و شب هر خیالم آید می که
  )38از من شفاعت از شما، شعر (کربالیت  شهید پابوس به

  . سروده شده است» سجده هایت، دعایت و کربالیت«هاي  بدون استفاده از ردیف و با قافیهاین دو بیتی 
در . دکن را آغاز میاش  ي سؤالی دو بیتی فاده از یک جملهشاعر براي فضا سازي، بدون مقدمه با است

دارد در مصرع دوم باز هم با اشاره به  )ع(هاي معروف امام سجاد مصرع اول تلمیحی به سجده
در بیت دوم . کند یي تلمیح استفاده م است از آرایه اي از دعاهاي امام ي سجادیه که مجموعه »صحیفه«کتاب

فرستد اما  می )ع(امام حسین خیال خود را به پابوس) جان بخشیدن به اشیا(ي تشخیص  با استفاده از آرایه
ي تضاد را در کلمات شب و روز به  داند در این بیت آرایه می )ع(ي امام سجادها و دعاها دهدلیل آن را سج

  . گرفته است )ع(کار برده است ضمن این که شهید کربال را استعاره از امام حسین 
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  : مندان قرار گرفته است ها در اختیار عالقه از عبدالحسین رحمتی این مجموعه
  .1385، چاپ دوم تهران 1379چاپ اول تهران نشر شاهد، ) شعر... (آن روزها رفتند -1
  .1381نشر نیستان، تهران، ) شعر... ام از چشمهایت خوانده -2
  .1382نشر عروج نور، تهران، ) خاطزره(آن سوي رویا  -3
  .1388، چاپ دوم 1385، نشر هزاره ققنوس، چاپ اول تهران )شعر(هایی که به دستت نرسید  نامه -4
  .1387، نشر شاهد، تهران )شعر(شماست نسل عشق نام دیگر  -5
  .1390، نشر شاهد، تهران )شعر نوجوان(باز هم به یادتان  -6
  .1390، برگ آذین، )شعر آیینی(شعر از من، شفاعت از شما  -7

  :هاي رحمتی ها و موفقیت برخی از فعالیت
  .پور ي جایزه ادبی دکتر قیصر امین برنده -
  )مجموعه شعر آن روزها رفتند(پایداري کشور  لوح تقدیر ششمین جشنواره کتاب -
  )کرمانشاه(برگزیده شدن در جشنواره سراسري شعر کودك و نوجوان  -
  برگزیده جشنواره سراسري شعر مادر، دو دوره در تهران -
  اهواز -نفر اول جشنواره سراسري شعر اجتماعی -
  )1388سال (داور جشنواره شعر دفاع مقدس استان ایالم  -
  و بررسی شعر و ادبیات در مطبوعات کشور نقد -
  )سایت منتدیات البحرین(المللی  هاي بین ترجمه اشعار ایشان در سایت -
  چاپ مقاالت با مضامین فرهنگ  هنر در مطبوعات سراسري -
  هاي سراسري شعر دفاع مقدس حضور موفق در کنگره -
  داور چندین جشنواره استانی شعر -
  .ارشاد اسالمی شهرستان دهلران مدیریت اداره فرهنگ و -
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  بهروز سپیدنامه - 8 - 3-8
م بعد از انقالب اسالمی بهروز سپیدنامه از شاعران نام آشناي ایالم و متعلق به نسل آغازین شعر ایال

سرایان مطرح  پدرش مالجلیل یکی از شاعران و نوحه. هنر در خانواده سپیدنامه موروثی است شعر. است
ایالم است که به واسطه اقامت در کشور عراق عمدتاً به زبان عربی شعرهایش را سروده و البته به زبان 

ده و اشعاري به زبان دارهاي ایالم بو پدربزرگ ایشان نیز از مالها و مکتب. گوید کردي نیز به خوبی شعر می
در شهر بغداد  1345او متولد . سپیدنامه در زمینه شعر و نقاشی نیز فعالیت داشته است .محلی سروده است

با . اش توسط رژیم بعث عراق از آن کشور رانده شدند ها قبل از شروع جنگ تحمیلی، خانواده است که سال
رو او از  مچنان ساکن این شهر هستند و از اینشروع جنگ از شهر مهران به ایالم مهاجرت کردند و ه

هاي مدیریتی آموزش و  او فرهنگی است و عالوه بر اشتغال در پست. شود شاعران شهر ایالم محسوب می
ها و مراکز  شناسی است در دانشگاه اش که کارشناسی ارشد جامعه پرورش ایالم به فراخور رشته تحصیلی

هاي  شروع کرده و در انجمن 1357شعر را به صورت جدي از سال . کند تدریس می آموزش عالی استان
مختلف ادبی در ایالم و تهران شرکت جسته و با بسیاري از جراید و نشریات وزین کشور همکاري داشته 

ي شعرهاي سپیدنامه را عمدتاً نوعی اندوه اجتماعی با صبغه اساطیر ملی و جهانی همراه با  مایه درون .است
زبانی فصیح و . سراید غزل و مثنوي را بهتر از دیگر انواع شعري می. دهند وع مذهبی تشکیل مینمادهاي متن

  .سرشار از اشارات و تلمیحات دارد
  : ه تاکنون آثار زیر به چاپ رسیده استاز بهروز سپیدنام

  .1386هاي دفاع مقدس،  از زمین باران، ناشر بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش...  -
  .1389ماه سرگردان، انتشارات شاملو، و عشق این  -
  عقیق و ارغوان -

  .همچنین این شاعر و منتقد ادبی چند مجموعه شعر و چند اثر پژوهشی در دست چاپ دارد
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  اهللا بخشوده حبیب -9- 3-8
تحصیالت خود را تا پایان دوره متوسطه . در شهر ایالم متولد شد1348اهللا بخشوده در پنجم تیرماه  حبیب

آموزان پرداخت و تحصیالتش را تا کسب مدرك  گاه در کسوت معلمی به تربیت دانش ایالم گذراند و آندر 
هاي  آغاز تب شعر و شاعري در وجود او مربوط به سال. کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ادامه داد

هاي مطرح  ها از چهرههمراه با تعدادي از جوانان مشتاق و مستعد که بعد 1366در سال . باشد می 63-62
تر  هاي خود را سازمان یافته شعر استان شدند در انجمن شعر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی ایالم فعالیت

هاي ارزشمندي در شعر نیمایی و  هاي کالسیک شروع کرد و بعدها تجربه او شعر را در قالب. دنبال کرد
هاي شعر معاصر از  ر چاپ شده است و در گزینهاشعارش به گستردگی در نشریات کشو. سپید کسب نمود

ترین  هاي اخیر پذیرفتنی بخشوده عالوه بر شاعري دستی در نقد دارد و در سال. هاي شعر او آمده است نمونه
ها و محافل شعري  ي انجمن او در اداره. ي مجموعه شعرهاي شاعران ایالمی نوشته است نقدها را درباره

بخشوده عالوه بر شعر فارسی که در آن تواناست به شعر کردي نیز  .داشته استایالم همواره نقشی مؤثر 
استحکام، اعتدال، نزدیکی به زبان معیار شعري و . پرداخته است و شعرهاي زیبایی به این زبان سروده است

ب هاي اصلی شعر استان محسو او یکی از چهره. هاي شعر اوست استفاده بهنجار از عناصر شعري از مؤلفه
به عنوان شاهد مثال شعر  .شود و هرگونه بحثی در باب شعر ایالم بدون توجه به اشعار او کامل نیست می

در حقیقت توجه و عالقمندي او و رساند  هاي متعالی را می التزام شاعر به ارزش، باشد عاشورایی میکه  ذیل
گرفته شده این غزل را که بر. نمایاند می را و یاري جستن از آن بزرگان )ع(را به اهل بیت عصمت و طهارت

  :سراید است را این گونه می» رم باراندخت«از مجموعه غزل
  دار من، سوخته بی زمزمتباي تن ت

  پیش کدامین عطش، جا بگذارم غمت
  :گفت حسین این سخن با لب شمشیر تیز

  )21دخترم باران، غزل(زخم بریز اي عزیز، تا به بغل گیرمت
  را که همیشه در گوش تاریخ طنین انداز است،  )ع(واقع سخن جاودان امام حسین حبیب اهللا بخشوده در
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  شد پس از شمشیرها  ز با کشتن من استوار نمیـج )ص(داـول خـاگر دین رس« : در این غزل آورده است
  1»مرا دریابید

  : اهللا بخشوده آثار زیر به عالقمندان شعر و ادبیات تقدیم شده است از حبیب
  .1384هنوز، انتشارات حیات نو، سال به رنگ  -
  .1386ها، مجموعه دوبیتی، انتشارات برگ آذین، سال  صداي آبرنگ -
  .1386چیزي شبیه ابر، شعر و قطعه ادبی، نشر شاهد، سال  -
  .1385 -انداز، مجموعه تحقیقی، انتشارات سوره مهر چشم -
  .1389 -دخترم باران، مجموعه غزل، انتشارات فصل پنجم -
  .1390بارد، شعر سپید، سال  باران بر گورهاي کهنه اوریب می -

  

  پور محمدرضا رستم -10- 3-8
و  1353او متولد . پور یکی دیگر از شاعران خوش ذوق، فعال و تواناي ایالمی است محمدرضا رستم

مسئولیت  تاکنون 1380از سال . باشد داراي مدرك کارشناسی زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه کرمانشاه می
این شاعر . روابط عمومی کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان استان ایالم بر عهده ایشان بوده است

ها و  هاي شعري به سرودن پرداخته و در دو حوزه شعر فارسی و شعر کردي قابلیت تقریباً در اکثر قالب
پور را باید شاعري نامید که شعر و  رستم .هاي خود را نشان داده و آثار قابل تأملی پدید آورده است توانایی
و معتقد است شعر نیز یک  داند ومی و شعر را از هم جدا نمیاو روابط عم. اش به هم آمیخته است زندگی

 محمدرضا .هنر ارتباطی بوده و باید از شگردهاي ارتباطی براي نزدیک شدن به مخاطب کمک گرفت
 شعرنو در که شگردي.است کرده وجو جست دید زاویه تازگی در را خود عاشورایی شعر بداعت پور رستم

 اگر .گرفت جان »حسینی حسن« مرحوم »جبرئیل و گنجشک« شعر مجموعه از شعر چند با عاشورایی
 دجله منظر از »پور رستم« اندازد، می نظر کربال حادثه هاي صحنه از اي صحنه به خیزران نی منظر از »حسینی«

                                                             
  .158ص  13صحیفه نور، ج  . 1
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 را عاشورا از نامکشوفی زوایاي حوزه، این در تشخیص کارگیري به .کند می نگاه حادثه این به فرات و
   اـآنه تجربه با مخاطب و اند نشده تجربه واهـناخ واهـخ راوي ماهیت لـدلی هـب که زوایایی ازد،ـس می کارـآش

  .کند می لذت و هیجان احساس
 و برد می پیش نگري جزئی و عینیت سمت به پردازانه شخصیت گذاري در را شعر شاعرانه تمهید این
 .سازد می متمایل تصویرگرایی به و کند می دور شعارگونه محتواگرایی و معناگرایی از را کار امر همین

 شعر این که چرا کند، می محدود را اثر مخاطبان گروه دست، این از عاشورایی شعرهاي و شعر این صناعت
 داراي بلکه. عاشورا روایتگر حتی نه است عارفانه نه. حماسی نه و است محض سوگ نه شکل این با

 جدي مخاطب به هم زیباشناختی جنس از لذتی شناختی، معنا لذت بر عالوه و است ساختاري درخششی
هاي پژوهشی بسیاري دارد که به  پور، عناوین، آثار ادبی و فعالیت محمدرضا رستم .کند می هدیه ادبیات

  :شود میتعدادي از آنها اشاره 
  .1382، ناشر دفتر شعر جوان، )مجموعه شعر(ها  از زبان زخم -
  .1388، ناشر دفتر شعر جوان، )مجموعه شعر(نام دیگر نیامدن  -
  .1386هاي دفاع مقدس،  ، ناشر بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش)گردآوري شعر ایالم(هفت مرتبه باران  -
  .1388، نشر شاهد، )مگردآوري شعر ایال(ایم  هایی که نشمرده زخم -
  .1390هاي دفاع مقدس،  ، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش)شعر کردي(تر از فردا  روشن -
  .1389، نشر گوتار سقز، )شعر کردي(النه ویز  -
  .، در دست چاپ)پژوهشی قرآنی(من نزدیکم  -
  .1380کنندگی رادیو ایالم در جشنواره کشوري صدا و سیما،  دریافت بهترین تهیه -
  .المللی شعر فجر برگزیده سومین جشنواره بین -
  .1389دبیر علمی جشنواره شعر دفاع مقدس استان ایالم در سال  -
  .تاکنون 76نامه پیک ایالم از سال  مسئول صفحه ادبی هفته -
  .کشور 44مسئول بخش شعر نشریه الکترونیک پالك  -
  .1390ارمنستان،سالن در اریکی از چهار نماینده شعر جوان ای-
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  .1391برگزیده شعر کردي رضوي در کردستان،-
  .92تا  76ساله از  10از شاعران برتر استان در یک دوره  -

افت اي از اثر وي بانام ضی پور را که برگزیده از بداعت شعر استاد محمدرضا رستمدر اینجا شاهد مثالهایی 
  :داریم باشد در ذیل اشاره می زخم می

****  
 نمانده بوددستی 

  که حرف از رسیدن باشد
  گلویی نبود

  که سر بکشم
  وگرنه با هزار زخم نیز

  می توانستم

  همچنان مشک باقی بمانم
 .زند از زبان آن حرف می گذارد و می» مشک«وصیفی است و شاعر خود را به جاي ت زبان این شعر سپید،

قطع شده بودند بنابراین دیگر نباید از  )ع(هاي ابوالفضل دست :گوید آورد و می شاعر مشک را به سخن در می
از نکات جالب این شعر هنجار . توان چیزي را سر کشید اند پس نمی و گلوها بریده شده رسیدن حرف زد

ا گلویی نبود تا من آن رگوید  میرا سر بکشید جاي اینکه بگوید گلویی نبود که م شکنی شاعر است که به
و )ع(اسهاي حضرت عب از زبان آن به بیان قطع شدن دست دهد  و به مشک شخصیت می شاعر. سر بکشم

اي که  به گونه محور عمودي شعر با محور افقی آن گره خورده .پردازد می )ع(بریده شدن گلوي امام حسین
قطع دست و بریدن گلو و  توان تلمیح را دید یعنی در کل شعر هم می .بار عاطفی آن را زیاد کرده است

ي  ینکه در واژهضمن ا .مشاهده کرد »گلو دست و«ات نظیر در واژگان ي مراع پاره و هم آرایه مشک پاره
هم معنی رسیدن چیزي  رسد ایهام وجود داشته باشد یعنی هم معنی رسیدن به مقصد و رسیدن به نظر می

  .      شود میمثل میوه به ذهن متبادر 
****  
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   قرن
  بنشیند که عددي هر نیمکت روي

  هنوز
  نتوانسته هواپیمایی هیچ صداي

  بپوشاند را سوار بی هاي اسب ي ناله
گذر  حاوي یک پیام است و آن این است که نه وجود دارد» یسممدرن«هاي  آن نشانهین شعر سپید که در ا

شاعر ابتدا به  »تـلـَخْ«این  در .شود زمان و نه به وجود آمدن چیزهاي نو باعث فراموشی عاشورا نمی
اما مشبه به یعنی انسان را  کند که روي نیمکتی بنشیند را به انسانی تشبیه می »قرن«صورت استعاري 

به کار بردن  .برد توان به استعاري بودن آن پی شبه یعنی نشستن بر روي نیمکت می که از روي وجه آورد نمی
ن دوران که متعلق به ای» نیمکت و هواپیما«واژگان  .ي دارددر رساندن پیام شعر نقش کلید »هنوز«ي  واژه

اسب و «شاعر براي متضاد نشان دادن سنت و مدرنیته از واژگان  ستند وهاي مدرنیسم ه از نشانه هستند
در  و این شعر سعی در رساندن پیامی دارد که در باال به آن اشاره شد شاعر در .استفاده کرده است »هواپیما

  .   عاطفی و احساسی بودن شعر نتوانسته است چندان موفق باشدنشان دادن 
****  

  باران اگر
  چند قدم به عقب برمی گشت

  آفتاب اگر 
  دو قدم جلوتر می رفت

  آن روز
 همه ي زیبایی به هم می خورد

» تشخیص«هاي  با استفاده از آرایه و نگرد ي عاشورا می سپید شاعر از نگاه خودش به حادثهاین شعر  در
آورد که اگر چند  را به صورت استعاره مکنیه می آفتاب باران و .اش بیفزاید سعی دارد به زیبایی» تضاد« و

 ي رسد شاعر به گفته اما به نظر می داد روز عاشورا آن همه حادثه رخ نمی تر یا جلوتر بودند قدم عقب
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که اگر ] »اهللا ما رأیت إلّاجمیال و«[  :در دربار یزید توجه داشته که فرموده بود)س(حضرت زینب معروف 
رفت و  می«و » وجلو عقب«ي  ضمن اینکه شاعر در واژه است که به کار گرفته است شد تلمیح نافذيچنین با

و و استفاده از عبارات هایی که گفته شد  وجود آرایه. را به کار برده است ي تضاد آرایه» گشت می بر
هارمونی  .ستند تالشی براي عاطفی نشان دادن شعر هستندهاي ساده که فاقد ترکیبات تازه ه جمله

ه اي درونی و بیرونی شعر برمحور عمودي در رساندن پیام آن موفق بوده و گرچه شاعر از قافی» ماهنگیه«
  .اي نکرده و به کار نبرده است اما آهنگ درونی شعر آن را از حالت نثر جدا کرده است هیچ استفاده

  

    مراديکیومرث  -11- 3-8
 هاي سرشناس و برجسته شعر شهرستان دهلران و از شاعران نام آشنا و شیرین کیومرث مرادي از چهره

در دهلران به دنیا آمد و تحصیالت مقدماتی را در آن شهرستان 1351او به سال. سخن استان ایالم است
حال حاضر او  در. ادفارسی تحصیالتش را ادامه دگذراند و سپس تا سطح کارشناسی زبان و ادبیات 

ي فرهنگ و ارشاد شهرستان دهلران  دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی و شاغل در اداره
ها و مجامع متعددي شرکت  آغاز کرده و در انجمن 1370مرادي شعر را به صورت جدي از سال. باشد می

اي که  اي که منم، ستاره پرنده«و » سماناز دفتر آ«هاي  ي شعر با عنوان جسته که حاصل آن چاپ دو مجموعه
او شاعري متواضع، کم ادعا . هاي ملی بوده است ها و جشنواره هاي برتر در کنگره همچنین کسب رتبه» تویی
دهند او شاعري  اشعارش گواهی می. جار و جنجال و با محبت است و کمتر از آنچه بوده است، نموده  و بی

وار با سادگی و در  شعرش سعدي. که بیشتر خداداد است» آنی«و صاحب است با طبع زالل، روان، سلیس 
ها طبع  در انواع قالب. گیرد اي را در بر می قرین است و موضوعات و مضامین گسترده  حال با استواري عین

 اما شاید بتوان گفت که بیشتر در قالب غزل و مثنوي و. آزمایی نموده و در همه آنها توانا نشان داده است
او استعداد فراوانی در سرودن شعر کودك و نوجوان دارد و در همین . بعضاً نیمایی اشعارش را سروده است

تواند  تر بگیرد می رسد اگر او خود و شعرش را جدي به نظر می. هاي درخشانی ارائه داده است حوزه نمونه
  .هاي خود را بیشتر نمایان کند ارزش
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  )ع(یا حسین 
  تمام عطش

  رددل ماه و خورشید بقرار از 
ردشهیدي که سر را به خنجر سپ  
  وجین کرد شمشیر احساس را

  دو دست وفادار عباس را
  شکستند دستان هابیل را

ریدند پرهاي جبرئیل راب  
سبوي حسین! مشکستند مرد  

  شهید کمان در گلوي حسین
  به شمشیرهایشان سر آویختند
  و خون خدا را زمین ریختند

  کجایی کجا؟هال یا محمد 
  بریدند دست ابوالفضل را

  بریدند با نیزه در کربال
  زبان بالل خداوند را

کجایید مد؟م که بود و که دیرد  
  کسی قطره قطره ز خنجر چکید
  کجایید مردم که دید و که بود؟

  شهیدي تمام عطش را سرود
  هال راه گنگ شک انداز کو؟

  تکلیف خیابان اعجاز کو؟
  گریست کسی خویشتن را دو دریا
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  هاي خود را گریست کسی موي رگ
  غریب و غم انگیز و تنها حسین

  ؟پراز داغ اصغر شکیبا حسین
  ختندیسري بر سر نیزه آو

  هال یا محمد تویی یا حسین؟
  اي آسمان قضاوت کُنتو اصلن 

  ا حسینش بکردند تیغ و عط چه
  هادرسزاوار مرگند نام

  به دست بریده به موال حسین
  ي تاختن چنین گفت در لحظه

  رسم سر باختن پیام آور
  هال شهر سبز شنیدن کجاست
 ).45-46-47دفتر آسمان کیومرث مرادي،(شهادت زبان رساي خداست

بحر وهمچنین این سروده شده است ) ن فعلفعولن فعولن فعول(این شعر در قالب غزل مثنوي و بر وزن 
هاي کربال پرداخته و با  شاعر به توصیف صحنه »مثنويغزل «در این . با حماسه گره خورده استمتقارب 
و  )ع(ابوالفضل ،)ع(پردازد شاعر به شهادت امام حسین طفی و احساسی به  این موضوع میزبانی عا

ر دستان ابوالفضل را به شاع. ن پرداخته استیبیشتر ابیات به موضوع امام حسدرپردازد اما  می )ع(اصغر علی
کند شاعر  کمان در گلو یاد میبه نام شهید  )ع(کند و از علی اصغر می شبیهرهاي جبرئیل تدستان هابیل و پ

. کند ه بریدن دستان ابوالفضل اشاره میي تکرار ب کند و با استفاده از آرایه اوج مصیبت را با فریاد بیان می
شاهد ناظر و دهد که انگار خودش  مردم را طوري مورد خطاب قرار می گاه) ؟مد کجایی کجاحهال یا م(

خواهد غزل را آغاز کند گرچه زبان حماسی است اما به صورتی ساده و  وقتی که می. ها بوده است صحنه
پردازد شاعر با تلمیح به  به شهادت امام حسین می» غم انگیزغریب و «احساسی و با استفاده از واژگان 

انتخاب واژگان ساده و . داند میامام حسین و پیغمبر را از هم جدا ن» حسینالمنی و انا من  حسینُ«حدیث 
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یکی ازقالب هاي شعري که در دهه .گذاري این شعر بر مخاطب بیشترین سهم را دارندروان در تأثیرزبان 
آنجا که غزل بیشترین کاربردرابراي  از.است»غزل مثنوي« قالب هفتاد،شاعران سنتی سراآن را ابداع نمودند

 گاهی دست شاعران را براي مفاهیم بیشترویت تعداد ابیات فردي دارد اما محدعواطف  بیان احساسات و
باز غزل هاي دیگر ،به  و .بیت مثنوي می آورد دسپس چن،بنابراین شاعر ابتدا یک غزل می سراید  .دمی بند

این قالب دست شاعر راباز می .که شعرراآغاز کرده استانضمام ابیاتی در قالب مثنوي اما با همان وزن اولیه 
ابتدا چند بیت مثنوي آورده این شعر مرادي در .شعر خود بیاورد ربیشترین مفاهیم را آزادانه تر د گذارد که

 پایان با دو در و .می آورد »موال با، یا، تنها ،شکیبا،«قافیه هاي  و»حسین «سپس یک غزل کوتاه را با ردیف 
  .بیت مثنوي شعر خود را به پایان می رساند

****  

  گل مهتاب
  آمد نه نفس داشت نه دست          میتا خیمه 

  صد مشک عرق بر گل مهتاب نشست
  ر از شرم رخش        هاي پ دیدم ز عرق

50از دفتر آسمان، ( ي آب شکست ر از جاذبهبازار پ(  
وده شده شاعر سر» دست، نشست و شکست«هاي  با قافیهبر وزن الحول و القوه اال باهللا و این رباعی که

اول به شرح  کند در مصرع ده از تناسب به احساس شعر کمک میزند و هم با استفا ف میهم دست به توصی
، صد مشک عرق از شرمندگی گشتن به جاي مشک آبردازد اما در میان این رفتن و برپ می )ع(حال ابوالفضل

خلق ر ي مراعات نظی آرایه» مشک، دست، خیمه«شاعر با استفاده از واژگان . است هتساش نش بر چهره
عدد کثرت  100گیرد که عرق شرم بر آن نشست است عدد  از ابوالفضل می هرگل مهتاب را استعا. کند می

در بیت دوم شاعر باز هم به صورت . باشد 99+  1ه عددي فراوانی و کثرت است نه این ک است که نشانه
یانی از کنایه استفاده کرده آورد و در مصرع پا در شعر می» دیدم«ي  ا آوردن کلمهساده من فردي خود را ب

باعث تحریک ي تشخیص  آرایه آورد که عالوه بر را براي آب می» بازارش شکسته است«است و عبارت 
اند که بار عاطفی  ت به دست هم دادهها دس توان گفت که این آرایه یکل مدر . شود احساسات مخاطب نیز می
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نی هستند اما همین سادگی باعث ی واژگان ساده و عیاین رباع گرچه در. سی رباعی را باال ببرندو احسا
  . شود که مخاطب به محض شنیدن یا خواندن آن با آن هم حسی کند می

    )ع(به ابوالفضل

  مشک
  گفتند که با مشک پر از آب آمد

ر آن قامت مهتاب آمدبا دست پ  
  وفادار حسین  ،افسوس که دیدیم

  )59اي که تویی، که منم ستاره اي رندهپ( تاب آمد آرامش و بی دست و بی بی
» بتا آب، مهتاب و بی«هاي  و قافیه» آمد«که با ردیف باشد  اال باهللا می الحول و القوه: بر وزن رباعی  این

رسد خیلی به  ی به نظر میمرادي در این رباع. رات اشاره دارداز رود فُ )ع(سروده شده به بازگشت ابوالفضل
در . به طور کامل توجه نداشته و تنها به بیان احساس خود پرداخته استهاي ادبی و عناصر شعري  آرایه

 )ع(فضلرا استعاره از ابوال »قامت مهتاب«صرع دوم مي خبري ساده اکتفا کرده اما  مصرع اول به یک جمله
اده اي س هاي سوم و چهارم با جمله ر برده است اما در مصرعرا نیز به کا» دست پر«گیرد و عبارت کنایی  می

  .فقط احساس خود را بیان نموده است

  )ع(به امام حسین
  هاي تشنهنخل

  هاي تلخ فالکت بار در لحظه ،دیروز در چکاچک خنجرها
  دیدم به روي نیزه سري بردار ،دیدم جدال مشک کسی با تیغ

  هاي خیل عزاداران ر نوحهد ،تان امشب پیچیده داغ یک یک
  از غم دل سرشار هاي وي بغض ،هاي سوخته در آتش اي خیمه

  پرهاي جبرئیل خدا را سوخت ،دستی ز نسل آتش شیطان دوش
  !وي ذوالفقار خشم علی هشدار! آه اي زبان راسخ زینب هان

  طردم کن از کسالت هر لبخند ،دورم کن از جوانی بی فرجام
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  ذوبم کن و به عافیتم مسپار  !ياي آفتاب ظهر محرم آ
  گانش رار  مردي تمام موي ،هاي جهان بخشید روزي به تیغ

  !وي کلک زرنگار زمان بنگار !اي ذهن ماندگار زمین یادآر
  هاي بی کس عاشورا وي خیمه ،بی موالي  هاي تشنه اي نخل
  ،تان انگار نهنگام جان سپرد هاي تلخ توان فرسا، در لحظه

  افتاد لهاي رسو قرآن ز دست ،خورشید بر چکاد افق لرزید
41-42ایی که تویی، ستاره اي که منم، پرنده(رویید زخم شیعه هزاران بار ،پس زدحري شکوه معجزه را س(  

سی باشد شاعر با زبانی حما می  »لنیفاعمفعولٌ فاعالت من لٌیمفعولٌ فاعالت مفاع«در این غزل که بر وزن 
سري   تیغ،جدال مشک و   چکاچک خنجر،«انتخاب واژگانی چون . سازد من فردي را در غزلش نمایان می

آید تلفیق  شعري به چشم می آن چه در این غزل بیشتر از سایر عناصر. گواه حماسی بودن غزل است  بر نیزه،
دهد که گاه  یلحن حماسی را نشان م  »اي«و » آي«  »هان«شاعر با استفاده از اصوات . و حماسه است احساس

کلک زرنگار زمان و گاه مظاهر عاشورا از   ن،هاي تشنه، زمی نخل :هاي طبیعت مانند من فردي و گاه جلوه
دهد که باعث  کس عاشورا را مورد خطاب قرار می هاي بی زبان راسخ زینب و خیمه اي سوخته،قبیل خیمه ه

  . اند ي تشخیص شده رایهبه وجود آوردن آ
و بر نیزه شدن  )ع(دن حضرت عباساستفاده از ترکیب چکاچک خنجرها به آب آور باشاعر در بیت اول 

هاي  هاي سوخته در آتش و بغض بیت دوم با مخاطب قرار دادن خیمهدر . کند اشاره می )ع(ر امام حسینس
و  )ع(جبرئیل را استعاره از امام حسین در بیت سوم .آرایه تشخیص را به کار برده است ،سرشار از غم دل

را ) )ع(ذوالفقار خشم علی(و ) راسخ زینب زبان(ي  هاي تازه ضمن این که که ترکیب. گیرد می )ع(ابوالفضل 
خواهد که او را از  حرم میدر بیت چهارم از آفتاب ظهر م .دهد با لحنی حماسی مورد خطاب قرار می

ست عافیت و را به دآور دور کند و او را در خود ذوب کند و ا هاي جوانی و خنده شادي کسالت خوشی
را از یاد نبرند و از  )ع(دهد که شهادت امام حسین  زمان هشدار میجم شاعر به زمین و ت پندر بی. سپاردن

) سازيتصویر(ژ ي ایما خواهد که با قلم زرنگار خود آن را ثبت کند در مصرع اول این بیت آرایه زمان می
 بخشیدن تمام مویرگان به خنجر،. کند را  براي مخاطب عینی و ملموس می وجود دارد به طوري که حادثه
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 می تواند و حس می کند که مخاطب به راحتی آن را .عینی خلق می کند مخاطب تصویري عاطفی وبراي 
یعنی جزئی  .به کل دارد جزء ضمن اینکه واژه مویرگان مجاز .چشمان خود مجسم نماید برابر آن را در

  .  است »یعنی تمام گردن«منظورش کل  گفته و را »مویرگان «
شود شاعر در  ضیح بیت ششم در بیت هفتم کامل میمعانی هستند و توالهاي ششم و هفتم موقوف  بیت

هاي  هاي تشنه و خیمه کند و با مخاطب قرار دادن نخل ي تشخیص استفاده می هم از آرایه بیت ششم باز
دارد که در روز  اي نشان دادن اوج مصیبت ابراز میکند و در بیت پایانی بر ین آرایه را خلق میکس ا بی

هاي  افتاده و قرآن از دست پیامبر بر زمین افتاده به طوري که باز هم زخم گار خورشید به لرزشعاشورا ان
به از مشبه و وجه شبه  ه از مشبهاي آورده اما به جاي استفاد در مصرع آخر هم استعاره. اند شدهشیعه فراوان 

ي گل را به کار  استفاده کرده است یعنی زخم شیعه را به گلی تشبیه کرده که روئیده است در حالی که واژه
  . نبرده است

  

  نورمحمد ناصري -12- 3-8
سی و دبیر ادبیات د زبان و ادبیات فارششهرستان دهلران کارشناسی ار 1351نورمحمد ناصري متولد

آغاز کرد و با چاپ اشعار خود در مجالت  1367شعر را در سال . شهرستان دهلران است مدارس متوسطه
  هاي شعر دفاع مقدس، هاي شعر کشوري از جمله کنگره هفتگی و جوانان و حضور در کنگره اطالعات
 نقطه«هاي  مجموعه غزل به نام 2وي تاکنون . به کشور معرفی کرد خود را... هاي دانشجویی و  جشنواره

ایشان  مجموعه شعرهاي آیینی و از  »از آب تا عطش«و  1381که چاپ اول آن را در بهار» چین به جاي
چاپ و منتشر کرده است و چندین مجموعه شعر نیز که  توسط انتشارات برگ آذین 1389باشد در سال  می

ترین سهم را دارد وي قالب غزل بیش ،هاي شعر قلم زده است اما ي قالب ناصري در همه .ي چاپ دارد آماده
راسري شعر ي س هاي اول شده در پنجمین جشنواره ي استانی حائز رتبه ندین جشنوارهعالوه بر این که در چ

ي کشوري  در همدان و جشنواره ،هاي سراسري شعر مقام اول و در جشنواره 81دانشجویان کشور در سال
توان به سهل و ممتنع  هاي شعر ایشان می گیویژشعر اجتماعی در اهواز مقام دوم را کسب کرده است از 

  ن فردي و عاشقانه است اما درهاي ایشا چه بیشتر غزل گر .و اشاره کردـترکیبات ن  زبانی تازه،  ها، بودن غزل
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ال ـن موضوع را با مضامین عاشورایی تلفیق کند که براي مثـرده ایـی کـعات دفاع مقدس سعموضو 
  .را مشاهده کرد یتوان عناصر بوم آورم که در آن می زیر میهاي ایشان را در  یکی از غزل

  آورم یک جرعه از زاللی زمزم می
  آورم نم نم می این بار ناز بارشِ

  لیدهر چند ساده نیست ولی چون شما گُ
  آورم ي شبنم می بر رویتان دو قطره

  هاي خویش مداح بود آمده با روضه
   آورم گفت کار ماست به دل غم می می

  ي خود را ولی نگفت کرد روضهآغاز 
  آورم سر آدم میبا سوز خود چه بر 

  مطلبم اصلِ روم به سرِ گفت می می
  آورم م میشرحی از آفتاب محرّ

  ابیاتی از شکوه عطش در کنار عشق
  آورم ي مبهم می از راز عاشقانه

  ي بزرگ هاي کوچک شش ماهه از زخم
  آورم زخم دلت کجاست که مرهم می

  خورشید و بعد از آن عرض ادب به ساحت
  آورم می »باز این چه شورش است به عالم«

  وقتی دلت رسید به صحراي کربال
  آورم آن گاه نامی از شهدا هم می

  ها تصویر ماندگاري از آن ناشناس
آورم م میاز پاره پاره جسم مجس  

  شرحی ز خاك گرم جنوب و لبان خشک
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  آورم از کربالئیان مصمم می
  هاي شما گرم گرم شد  وقتی که پلک

  آورم م میمقد یک خاطره ز خطّ
  »کولگش«و کوالك » کنجیان چم«با یاد 

  آورم ادم میــل دمــسی ،از کنج چشم
  گذاشت بر روي دوستان من انگشت می

  آورم م میــــرشان کــآنها که در براب
  ها گذشت و لیکن هنوز هم  آن روضه

  آورم م میدر هر غزل هواي محرّ

  ).1391ي سرداران و شهداي دهلران  هاي در دست چاپ، قرائت شده در کنگره از غزل(
که تلفیقی از مضامین عاشورا با دفاع مقدس  )نفاعلُیلٌ مفعولٌ فاعالت مفاع(وزن که بر  در این غزل

 کند و خوانی می که مداحی روضه ،کشاند کل روایی خواننده را به فضایی میاست شاعر با زبانی ساده و به ش
از آن جا که در  .کشاند ترکی که دفاع مقدس با آن دارد میحال و هواي جمع را به سمت کربال و وجوه مش

جنگ شد و هایی بود که مستقیماً درگیر این  استان ایالم یکی از استان  ي عراق علیه ایران، جنگ هشت ساله
یی از استان اشاره ها ادبی به مکاناي  زدیک لمس کردند لذا شاعر به گونها از نمردم استان ایالم جنگ ر

شیدن به شعر به زیبایی آن نیز برد که عالوه بر رنگ بومی و اقلیمی بخ کار می اي جناس به کند و گونه می
  .افزاید می
 هم، ،»عالم« مرهم، مبهم، محرم، آدم، غم، زمزم ،نم نم، شبنم،(هاي و قافیه» آورممی«که با ردیف  این شعر  

شاعربیت آغازین شعرش را با بهره گیري از  .سروده شده است )محرم  کم، دمادم، مقدم، مجسم، مصمم،
 زمزم، زاللی، از،(با آهنگی زیبا بر مخاطب خویش عرضه می داردیعنی باآوردن واژه هاي » ز«واج آرایی 

سوم بیت  در .شدبااشک می استعاره از »شبنم« بیت دوم قطره ي اینکه در و .نمایان است »ز«واج آرایی  )ناز
دربیت پنجم آفتاب محرم می تواند ایهام باشد  .وجود دارد مراعات نظیر »غم روضه، مداح،«کلمات بین 

ي کربال روشنی حقیقت واقعه هم به معناي درخشندگی و و عاشورا سختی روز یعنی هم به معناي گرما و.
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ناقض نما ازآرایه مت» شش ماهه بزرگ«بیت هفتم با استفاده از ترکیب  در شاعر .باشدبه میان آمده 
 و بستگی دارد زیبایی بیت افزوده است چراکه این آرایه به خالقیت شاعر که بر ،استفاده کرده)پارادوکس(

کنار هم بدون هنجار شکنی است که  زیبایی این دوواژه ي متضاد و .این آرایه بهره می گیرند شاعران کمتراز
عاطفی  بار و دارد ناصري دراین بیت توانسته به زیبایی این آرایه را بیاوردذهن مخاطب را به تکاپو وامی 

باز این چه شورش است «محتشم کاشانی  آوردن مصرع مشهور با شاعر هشتم نیزدربیت  .ببرد شعرش را باال
این قرار داده که نشان می دهد  «»گیومه در آن را آرایه تضمین استفاده کرده و از »که در خلق عالم است

مصرع  و جناس ناقص وجود دارد"جسم ومسجم"بیت دهم بین واژه هاي در. مصرع وام گرفته شده است
 "خاك گرم جنوب و"ضمن اینکه بین  به چشم می خورد )کسره(مصوت  ایی درواج آر بیت یازدهم نیز

  .وجود دارد مراعات نظیر
مهران است که شاعر توانسته کنجانچم نام ارتفاعاتی در شهرستان   »کولک«نام یک رود و » کنجیان چم«

ي مراعات نظیر  آرایه  »چشم و سیل  چم، کنجیان«را با کنج چشم و کولک را با کوالك تناسب داده و بین 
عالوه بر این شاعر خاك گرم جنوب و . ضمن این که سیل دمادم را استعاره از اشک گرفته است. خلق کند

آنچه به فضاي عاطفی و . داند میگرماي کربال و آفتاب محرم نشباهت به  هاي خشک رزمندگان را بی لب
  . گان و زبان ساده و احساسی آن استکرده شکل روایی و استفاده از واژ این غزل کمک احساسی

****  
  )س(زبان حال حضرت زینب 

  ي خود را اول بستهـــل به دنبالم کشیدم پاي تچهل منز
  ود راـي خ وردم به پاس حرمتت خشم فروننشستهفرو خ

  زن انگیزـهنگام و حاچهل وادي به حیرت راه پیمودم شب
  ود راـــي خ ي آهسته و پنهان کردم از چشم کسانم گریه

  وقتــر بار از شـــگشتم و ه رسیدم باز برمی به هرجا می
  ود راــي خ کردم نگاه خسته ره میـــبه خاك کربالیت خی

  کسی موال ؟ ید که سهمت تیغ بود و تشنگی و بیگو که می
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  ود راــي خ و رستهـتیر دادي کودك لب تشنه و نبه دست 
  وـانده پیش تــــدیدم دلم در کربال جا م به پاس آن که می

  ي خود را اي سرکش و نشکستهه هزاران خطبه کردم بغض
  شدم اي کاش پیش از تو که بعد از تو فتاد و دو قطعه میبه ه
  ود راـــــي خ دستههاي سرخ و دسته  م وجین اللهدید نمی

  رــــــس ان پیکر بیــــریــسالم اي ابتدا و انتهاي عشق، ع
  خود راي  ه کن خواهر دلبستهــــخاك بردار و نگتن از این 

  ها دیده ست بعد از تو نصیب از دیدن رویت چه ببین این بی
   ود راـــــــي خ ل به دنبالت کشیده پاي تاول بستهچهل منز

  )54- 55مجموعه آثار منتخب چهار جشنواره دفاع مقدس استان ایالم، سفرنامه پرواز،(
هاي  و قافیه » خود را«و با ردیف  »، مفاعلین، مفاعلین، مفاعلین، مفاعلینمفاعلین«این غزل که بر وزن 

سروده شده است به  »دلبسته و تاول بسته ،دسته دسته ،نشکسته ،رسته نو ،خسته ،آهسته ،ننشسته ،بسته«
ین غزل به زبان حال حضرت زینب در ا شاعر .پردازد به کربال می) س(ضرت زینبجریان بازگشت ح

هاي ادبی سعی در عاطفی نشان دادن شعر خود و نیز  یهاا استفاده از آرپردازد و با زبانی احساسی ب می
هم به  »چهل«شاعر در بیت اول با آوردن واژه  .انگیختن احساسات مخاطب داردبررساندن پیام شعر و 

اند  شام تا کربال را چهل منزل نوشته هاي تاریخی که مسیر اساس روایتکند و هم بر بعین حسینی اشاره میار
کل این ش دارد را بیان می) س(ان حال حضرت زینبتوجه به این که شاعر زببا .کند ه این نیز اشاره میب

د و نز ها دست به تصویر آفرینی می این بیت براي نشان دادن مصیبت در .کند فظ میروایی را تا پایان غزل ح
به احترام امام کشد و خشم خود را  که به دنبال خود می ،کشد ي ناتوان را به تصویر می پاهاي تاول زده

اس در انتقال عاطفه و احس »پاس حرمت و پاي تاول بسته« چون یهای وجود واژه .دهد بروز نمی )ع(حسین
هاي پنهانی حضرت  وم باز هم سعی در مجسم کردن گریهدر بیت د .اند شعر به مخاطب تاثیر گذار بوده

هاي آهسته خود را از چشم کسان پنهان کردن باعث  ارد که همین جمله ساده یعنی گریهد) س(زینب
در عاطفه شعر بیشترین تاثیر را داشته  »هاي آهسته گریه«ترکیب وصفی  .شود میتحریک احساسات مخاطب 
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طفی سعی در نشان دادن تصویر گیرد و با زبان عا شاعر همان روند را در پی می ،در بیت سوم .است
رگشتن و خیره شدن به خاك کند و آن ایستادن و ب آسانی با آن هم حسی میهایی دارد که مخاطب به  صحنه

گشاید که این همه  لحنی حماسی زبان به اعتراض می و اريانکشاعر با استفهام  ،در بیت چهارم .کربالست
در مصرع  ،حق امام نبوده است» نهایی و کشته شدن کودك لب تشنهت ،تشنگی ،کشته شدن« مصیبت یعنی

رد یعنی آو را می »حسن تعلیل«در بیت پنجم،  .تلمیح دارد )ع(این بیت به شهادت حضرت علی اصغر دوم
بودند  یهای ها همان بغض داند و آن سخنرانی را جا ماندن دلش در کربال می )ع(هاي حضرت زینب خطبهدلیل 

ته را هاي دسته دس گیرد و الله می بهره »هفتاد و دو« در بیت ششم، از عدد مقدس .که در گلویش مانده بود
بروز احساسات خویش است که پی هاي هفتم و هشتم بازهم در در بیت .گیرد استعاره از شهداي کربال می

کند و  سالم می ،هایش چرا که شاعر بعد از گفتن حرف .کشاند ا آن مخاطب را به صحراي کربال میب
تن «از عبارت  »سر از خاك برداشتن«داند ضمن اینکه به جاي عبارت  عشق می را ابتدا و انتهاي )ع(نحسی امام

خالف در بیت آخر بر .از تنش دارد )ع(جدا بودن سر امامکند که تلمیحی به  استفاده می »از خاك برداشتن
ا به اش ر کند که پاي تاول بسته یاین جا بیان م کشیده در خودش می تاول بسته را به دنبال بیت اول که پاي

هم تنیده است و از هم جدا رمحور افقی و عمودي شعر به دلیل شکل روایی آن د ،دنبال امام کشیده است
 ايعنصر عاطفه است که با تصویره ،آید دام از عناصر شعري به چشم میکچه بیشتر از هراما آن  ،نیست

  .حسی و عینی برجسته شده است هجایی
  

  محمد علی قاسمی -13- 3-8
ایشان درهمه زمینه هاي شعروقالبهاي متنوع فعالیت .درشهرایالم متولدشد1348محمدعلی قاسمی درسال 

 وایشان  بودهداشته ودرداستان نویسی دستی تواناداردواکنون مدیرحوزه ي هنري سازمان تبلیغات استان ایالم 

 .می باشند پژوهش و تحقیق - داستان - شعر: هنري تخصصو  کارشناسی تحصیلی داراي مدرك

 در بعد به 73 سال از: )فرهنگی هنري، دینی، اجتماعی،(آموزشی/ فرهنگی/ هنري: ( سوابق از اي خالصه
 این طی که اند داشته فعالیت مختلف نشریات در هنري و ادبی آثار بررسی و نقد و داستان و شعر ي حوزه
 :اند کرده چاپ زیر شرح به آثاري مدت
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 :شعر بخش

 پایداري و شعرمقاومت بررسی وگلوله گل گلوي از -

 نامدار شاعران از دوتن شعرکردي گردآوري منصور وخان شاکه دیوان -

 عاشقانه هاي راپرت -

 عشق با برانگیخته -

 :رمان و داستان بخش

  جلد6 کوتاه داستان یحیاست گمشتگان تمام نام -  
 رمان مرشین بوو -

 کوتاه داستان  سرو حیات -

 عشق ي زمزمه -

 رفتن جاي سمفونی -

 عزیزبومی -

 جلدي 5 »هات« رمان -

 :خاطره بخش

 ابد تا هاي گزاره -

 :چاپ دست در آثار

 جهل ستایش در -

 »هات« رمان دوم جلد چاپ -

 چاپ دست در اسالمی انقالب شفاهی تاریخ پژوهش و تحقیق-

، )بیان عاطفی( ،)صریحزبان ساده و (علی قاسمی، در ي سبک سرایش اشعار عاشورایی محمدها ویژگی
در تصویر حاالت ) اغراق (و پرهیز از) عریان(ف حاالت واقعی بیدالنه و به صورتو توصی) گرایی –واقع (

مترین شاخصه اشعار عاشورایی محمدعلی قاسمی که مه .ي روز عاشورا است کربال و حادثهدر رویداد 
شود و شاعر در توصیف این  سبب می را) بیدالنه(ست که حاالتا) عشق معنوي(وجود دارد حضور یک
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ی و زبانی ساده و بیانی صمیم آن چنانی از یی )ها قراغ(و ) غموض(و ) تعقید(با پرهیز از ) حاالت بیدالنه(
نیم آالید و ) ذهنی(بیدالنه را به مسائل) ملموس(و ) طبیعی(جوید و حاالت نزدیک به زبان محاوره سود می

  .دارد) واقعه(سعی در روایت 
 دـبدهی مــآب ه،ــهم فرات انِــج ام، نهتش

  دـبـدهی خــرابم حالِ از خـــبر دریا به یا
 هـــهم بیایید عشق از رــپ اباالفضلِ ونــچ

  دـبـدهی تابـم شــده پــرپــر ي گهواره بین
 ام واعطش شــعط گلگونِ بــل با ام، تشنه

  ـدبـدهی خـوابم رخـصت خون، بسترِ دلِ در
 ردنک چه جانم و دل با ها حـــرمله ي حــربه

  دهــیدبــ مخراب حـال و تــشنگی از خــبر
 باغ ي هــخفت ونـــبخ گلهايِ دادنِ نشان با

  دــــبدهی عذابم صحنه این دیدنِ از کـــمتر
 کـــنون بشتابید کــــوثر، لــبِ ســاقـیـانِ

  دـــــــبدهی شرابم جام لبی تشنه این از که
 ونـــخـ به غرقــه منِ بالینِ به آیید می کی

  بدهید مـــــآب اي جرعه ام، عطش پاس به تا
 شب ظلمانی ي چهره و غضب نبینم تـا

  ) 38:برانگیخته با عشق(بــدهید جوابم خورشید ي لهجه و گل با
قاسمی با مخاطب قرار دادن . ي من فردي و عاطفه شعري پرداخته است این غزل به دو مقوله شاعر در

در فضاي را زیرا خود  خواهد به او کمک کنند دهد و از همه می یمن فردي را بیشتر مد نظر قرار م  همگان،
این  اطفه دروي براي نشان دادن عنصر ع. دهد میدهد و حاالت روز عاشورا را به خود نسبت  کربال قرار می

همزاد پنداري خود را » ...و حرمله و  خون  گهواره،  الفضل،آب، ابا  رات،فُ تشنگی، «ژگانی چون غزل از وا
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کشند و بیشتر از  لمیح بار عاطفی شعر را به دوش میي مراعات نظیر و ت دو آرایه  در این غزل،. دهد نشان می
در مصرع دوم  .سازند ي مراعات نظیر را می آرایه  »ریارات، آب و دتشنه، فُ«در بیت اول   .همه کاربرد دارند

. بهره گرفته است  »خبر حال خرابم را به دریا برسانید«یص نیز با استفاده از عبارت این بیت از صنعت تشخ
ن چه این آرایه را پردازد آ می )ع(ح به شهادت حضرت علی اصغریي تلم شاعر با بکارگیري آرایه  از بیت دوم،

است شاعر با  »...و عطش   تشنگی،  حرمله،  تاب دادن،  گهواره،  خواب،«دهد واژگانی چون  بیشتر نشان می
فاعالتن فعالتن «این غزل بر وزن . کند را بیان می )ع(ال حضرت علی اصغرلحنی ساده و عاطفی زبان ح

شرابم   عذابم،  خوابم،  تابم،  خرابم،  آبم،«هاي آن  و قافیه  »بدهید«سروده شده و ردیف آن فعل » فعالتن فعلن
  . می باشد  »و جوابم

  

  شاهمرادیانفرهاد  - 3-8-14
در ارکواز ملکشاهی چشم به جهان گشود و تحصیالت مقدماتی و  1357فرهاد شاهمرادیان در سال

هاي حوزه هنري،  فعالیت ادبی خود را در انجمن 1376وي در سال . متوسطه را در زادگاهش گذراند
ورود شاهمرادیان به  .وابسته به دانشگاه ایالم آغاز کرد» مانشت«فرهنگ و ارشاد اسالمی و انجمن کردي 

. هاي شعر و آشنایی با شاعران استان در شکوفایی استعداد و طبع روان وي بسیار مؤثر واقع شد انجمن
 .آزمایی نموده است بیتی به دو زبان فارسی و کردي طبع هاي سنتی عموماً غزل و دو شاهمرادیان در قالب

وي حتی گامی فراتر نهاده . باشد اصل اشعارش می عشق متعادل و متعارف و انسانی از نوع زمینی آن جوهر
هاي بشر  ها و بدبختی از نظر او تمام ناکامی. کند و مسائل اجتماعی و سیاسی را با پرداختی عاشقانه بیان می

پروایی صادقانه در اشعارش انعکاس  به جز عشق که با بی. باشد می» عشق«امروز به خاطر فاصله گرفتن از 
شاهمرادیان طنز را چون . کند رنگی در اکثر موارد به عنوان چاشنی خودنمایی می به عنوان پییافته، طنز نیز 

فرهاد شاهمرادیان تاکنون مجموعه شعر  .گیرد عنصري براي التیام دردها و مصائب اجتماعی به کار می
 آن مجموعهعالوه بر . غزل فارسی است، منتشر نموده است 46ي  را که دربردارنده» اردیبهشت و ماه«

ي  مه که له«هاي کردي تحت عنوان  دوبیتی است و همچنین غزل 500هاي کردي او که نزدیک به دوبیتی
به نوآوري و ابتکار نیز   هاي سنتی به ویژه غزل ي قالب شاهمرادیان در حوزه .را آماده چاپ دارد» دیاري
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دایره  .شعرهایش نمودي بارز دارد دو زبانه بودن این شاعر خوش ذوق و توانا در سراسر. پرداخته است
پردازي، استفاده از اوزان شاد و تند و آهنگین و اغلب دوري، چاشنی طنز،  آرایی و سجع وسیع واژگانی، واج

ترین  طرح عشقی صادقانه و انسانی با مرجع مشخص و عینی و آنی که برخاسته از طبع زالل اوست، عمده
  .دهد یهاي شعر شاهمرادیان را تشکیل م ویژگی

  

  عباس رضایی -15- 3-8
عباس رضایی در بخش موسیان از توابع شهرستان دهلران به دنیا آمده و در رشته زبان و ادبیات فارسی تا 

او از ایام نوجوانی شیفته شعر بوده و توانست طبع شعري خود . سطح کارشناسی ارشد تحصیل کرده است
...  دهلران، انجمن شهرستان شوش، انجمن شعر و ادب دزفول وهایی چون انجمن ادبی آفتاب  را در انجمن

مجموعه  84رضایی در سال. وري به چاپ برساندپرورش دهد و اشعارش را در نشریات معتبر محلی و کش
دومین مجموعه شعرش را با عنوان  89و در سال » کنم این نامه را براي شما پست می«شعري را با عنوان 

هاي  هاي سراسري حائز رتبه ها و کنگره ها در جشنواره چاپ رسانده و در طی این سالبه » زبان زنده دنیا«
هاي  صحبت. ام تان داشتهو بنده نیز افتخار آشنایی ایشان را در دوران دبیرس.برتر در سطح کشور گردیده است

... کرد و  می دادند را جذب خود آقاي رضایی حتی سایر دانش آموزان را که عالقه به درس نشان نمیگرم 
دارد که زادگاه هردو ما در  بیان میعالوه بر این الزم به . دیگر بودم یق و شفیق دیرینه همچه رسد به ما که رف

نکته بسیار مهمی که باید به آن اشاره کنم تحول بزرگی است که اخیراً از ایشان  .شهر موسیان بوده است
کند این شعر متعلق به  استاد را مطالعه کند احساس مییر رهاي اخسد و شعدیده ام هرکس ایشان را نشنا

بنده همیشه آرزوي سالمتی و سربلندي را در طی دوران زندگانی براي . جوانی بیست و چند ساله است
هاي  داند و معتقد است که از جریان درونمایه اشعارش را عشق و حاالت آن می رضایی. ایشان آرزومندم

گاه عنان ذوق و زبان خود را  ایی و مانند آن تأثیر پذیرفته و سعی نموده هیچشعري نظیر غزل فرم، شعر رو
هایی که این شاعر در آنها  ها و جشنواره از کنگره .ها نسپرده و از راه اعتدال خارج نشود به دست این جریان

  :توان به موارد ذیل اشاره نمود هاي برتر شده است می حائز رتبه
  .1381، تهران، سال »منتظران موعود«دانشجویان کشور با موضوع  ي رتبه اول در جشنواره -
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  .1384، تهران، سال »هاي شهریور شب«ري سرتبه اول در بخش شعر کالسیک جشنواره سرا -
  .1385، تهران، »عاشورا«دانشجویی با موضوع   رتبه سوم در همایش -
  .1386رتبه برتر در شانزدهمین کنگره شعر دفاع مقدس، ایالم،  -
  .)ع(داور اولین جشنواره شعر سال شهرستان شوش دانیال -

  

  آزاد کاعباسی -16- 3-8
آزاد .پا به عرصه شعر و ادب گذاشت 1375، در بخش مرزي موسیان در سال 1354آزاد کاعباسی متولد 

همواره نماید که  ب بوده و بیان این مطلب ضرورت میعالوه بر دوستی دیرینه، از اقوام و آشنایان اینجان
 در .باشد ن معاشرت داشته میادب و تواضع ایشان سرمشق و الگویی براي بنده و سایر کسانی که با ایشا

شهرستان دهلران و با راهنمایی و بهره جستن از » آفتاب«با شرکت در انجمن ادبی ادامه اینکه ایشان 
شعر استان و کشور خودش شاعرانی همچون کیومرث مرادي و عبدالحسین رحمتی توانست خیلی زود در 

هاي او استفاده از ترکیبات تازه و بدیع، آوردن  غزل  سرا مطرح کند، ویژگی را به عنوان شاعري جوان و غزل
هاي مختلف غزل کالسیک و زبان تغزلی همراه با استفاده از تجربیات  قوافی بعضاً دشوار و سرودن در وزن

کوشد ضمن  فیق منطقی به زبان خویش در غزل بخشیده و میتلو وي نیز شعر معاصر، » فرم«غزل پیشرو و 
کاعباسی عقیده . اش دست یابد ي فضاهاي جدید شعر امروز به تعادل و منطقی خاص در زبان شعري تجربه

تر در دهه هفتاد به صورت جریانی  ي شصت و به صورت پررنگ تر در اواسط دهه شعر ایالم که پیش«: دارد
بالنده و شکوفا شد با تکیه بر عناصر بومی و غناي روحیه حماسی و ایلیاتی، و زبان  تأثیرگذار در شعر کشور

ها  اي جاري و زالل مدت که نمود پیدا کرد، توانست مثل چشمه» سهل و ممتنع«ي  صادقانه و عاشقانه
تر ستاره ي الهام دیگر شاعران نوپا و جوان کشور شود، شعري که بعدها و در دهه هشتاد بیش آبشخور و مایه

ساز به درخشش تک شاعران مستعد و نوپرداز به ویژه در عرصه غزل و  محور شد و از آن روند جریان
هاي ادبی کشور را  هاي جوان و پرفروغ همچنان محافل و جشنواره رباعی مبدل گردید، هرچند همین چهره

رأس «جموعه شعري با عنوان م 1389از این شاعر توانا در سال . »دهند تحت تأثیر خود قرار داده و می
  .به چاپ رسید» ساعت گریستن
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ختلف ها و عناوین م ي شعر و ادب توانسته به کسب رتبه آزاد کاعباسی در مدت فعالیتش در عرصه
  :جمله کشوري و استانی دست یابد از

  .1380رتبه دوم در همایش سراسري شعر عاشورا، تهران،  -
  .1382اسري دانشجویان پیام نور کشور، بابل، ي سر رتبه دوم در چهارمین جشنواره -
  .1389رتبه اول شعر آیین در جشنواره ملی زاگرس، یاسوج،  -
  .هاي مختلف کشوري و استانی ها و کنگره ي در جشنواره و برگزیده -

****  

  زخم عاشورا
  وقتی که داغ تشنگی و زخم، کاري است
  بارزترین خصیصه تب، بی قراري است

  حادثه تا نیزه می وزداز چار سمت 
  ها خون جاري است مفهوم سرخ ثانیه

  مردي وضو گرفته به خون خودش اگر
  یعنی نماز عشق و جنون سربداري است

  هاي غروبی به رنگ عشق در پس زمینه
  ي آیینه کاري است دستی به کار جلوه

  هفتاد و دو ستاره در اقلیم عاشقی
  گفتند عاشقی؛ آتش سواري است

  که خورشید زنده است یعنی قبول کرد
  )22-23رأس ساعت گریستن،(فصلی بهاري است ي نی که خون، زمینهیع

آرایه مراعات نظیر استفاده نموده و نیز  بردن تشنگی، زخم و تب بی قراري ازدر بیت اول شاعر با بکار 
اما . در بیت دوم با آوردن ترکیب نیزه وزیدن از آرایه استعاره؛ و در واقع نیزه را به باد تشبیه نموده است

ها در آن وجود دارد،  نیهمشبه به که همان باد است، ذکر نشده است، ضمن اینکه ترکیب تازه مفهوم سرخ ثا
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در بیت سوم، کنایه وجود دارد یعنی شاعر با . در این بیت موجود است )س(حرف همچنین واج آرایی در 
ویر در بیت چهارم تص. رساند آمادگی براي شهادت داشتن را می» با خون وضو گرفتن«بکارگیري ترکیب 

دهد؛ و نیز در بیت پنجم شاعر با آوردن  ضیح میها را براي مخاطب خود تو صحنهدارد گویی شاعر ) ایماژ(
یه باشند در شعرش بهره برده است و نیز تشب استعاره که همان شهداي کربال می ستاره از آرایه ادبی 72

خورشید را استعاره از  باشد در بیت آخر شاعر از آرایه استعاره استفاده کرده و شهیدان واال مقام به ستاره می
ایهام  تواند میه است، ضمن اینکه خورشید برگرفته که با خود زمینه فصل بهار را فراهم نمود )ع(امام حسین

دا در آخر اینکه وزن این شعر؛ و شه )ع(خورشید و هم به معناي امام حسین ي باشد، یعنی هم به معناي ستاره
  . باشد ن مین فاعلُیلُعول، فاعالت مفاعمف

  

  مرادي معصومه شیخ -17- 3-8
شعر گفتن را آغاز کرد و  1378که در سال از شاعران جوان ایالم است  1361مرادي متولد معصومه شیخ

هاي متعدد شعري  او در قالب. ي هنري توانست ذوق شعري خود را بپرورد با شرکت در انجمن شعر حوزه
توجه  سراید و به انواع ادبی دیگر چون قطعه ادبی نیز بی از همه بیشتر غزل و مثنوي و رباعی شعر می اما

التحصیل  او فارغ. هاي شعري اوست مایه به تبعیض جنسیت از درونعشق، غم، انتظار و اعتراض . نیست
هایی از آن  هاي متعدد شرکت نموده و رتبه باشد و در جشنواره رشته ریاضی در مقطع کارشناسی ارشد می

درمان امروزي،  مرادي، شعر ناجی آشفتگی انسان است و مرهم دردهاي بی از نظر شیخ .خود نموده است
ها نکنیم و به او اجازه تولد و زیستن دهیم چون گاهی ممکن  ها و آلودگی ا آغشته به روزمرگیالبته اگر آن ر

  .تفاوتی از کنارش رد شویم است با بی
ي هنري استان به چاپ  توسط حوزه 89وعه شعري است از ایشان که در سالعنوان مجم» ها اشک ماهی«

  .رسیده است

  :مرادي یخهاي ادبی معصومه ش دیگر سوابق و فعالیت
  .آموزي استان ایالم ي دانش ي اول قصه رتبه -
  .هنري راهیان نور -ي چهار دوره جشنواره فرهنگی برگزیده -
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  .برگزیده چهار دوره کنگره شعر دفاع مقدس کشور -
  .رتبه اول شعر دفاع مقدس استان ایالم، دو دوره -
  . عضویت در دفتر شعر جوان کشور -
  .89مقدس استان ایالم سال رتبه دوم شعر دفاع  -
  .ي شعر جوان فجر استان ایالم برگزیده -
  .»یک پنجره ناگهان« ي سه دوره جشنواره شعر استانی  برگزیده -
  .هاي دفاع مقدس و بسیج هنرمندان دبیر انجمن شعر بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش -
  .داور پنجمین جشنواره شعر بسیج استان ایالم -

وان شاهد مثال که براي بیشتر با این شاعر جوان و خوش ذوق غزلی از ایشان را به عنبراي آشنایی 
باشد و عناصر شعري به کار رفته  ایم که خالی از لطف نمی اند آورده سروده )ع(رگ امام حسینهاي بز تنهایی

  .ایم دقیقا مورد بررسی قرار دادهدر این غزل را 
  

  )ع(هاي بزرگ امام حسین براي تنهایی
  اي اینها بریده دیگر دل  از تمامی 

  اي اینها که یار بوده و یاري ندیده
  ي غریب یعنی کسی نبوده در آن لحظه

  اي شش ماهه را به معرکه خون کشیده
  ي موال مدد بگیر هاي خسته از شانه
  اي هلو دریدهي پهاي تازه  از زخم

  رسد دیگر غزل به عمق صدایت نمی
  اي نهایت دردت رسیده یعنی به بی

  دیگر چگونه وحی شود زندگی به ما
  اي با جبرئیل زخمی در خون تپیده
  ...ما مانده و هزار نماز قضا شده 
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  )24-25اشک ماهی ها، ( اي شک دل از تمامی ما هم بریده بی
  

اي،  یدهراي، کشیده اي، د اي، ندیده بریده«هاي  و با قافیه» مفعول فاعالت مفاعلین فاعلن«این غزل بر وزن 
. بی شک زبان متفاوت این غزل به آن طراوتی دیگر بخشیده است. سروده شده است» اي اي و تپیده رسیده

شاعر به تنهایی امام با زبانی ادبی و عاطفی پرداخته و با تلمیح و اشاره به حوادث کربال سعی کرده 
را یکی از یاران امام  )ع(ا، بیت دوم است که حضرت علی اصغراحساسات مخاطب را برانگیزد گواه این مدع

و  )س(ي حضرت زهرا سوم به پهلوي شکسته در بیت. آورد که وارد میدان خون شده است به حساب می
دارد که حتی غزل  شاعر بیان می. از آنها کمک بگیرد )ع(کند که باید امام حسین اشاره می )ع(خستگی امام علی

است که در پایان به  رسد منِ فردي شاعر شعر به نظر می تآن چه از کلی. تواند درد او را درك کند نیز نمی
ي جنون،  ي غریب، معرکه لحظه«رسد از نکات جالب توجه در این غزل آوردن ترکیباتی چون  منِ جمعی می

ي  در بیت دوم آرایه. است» نهایت درد، جبرئیل زخمی و هزار نماز قضا شده ي موال، بی هاي خسته شانه
را به جبرئیل )ع(رده است و در بیت پنجم امام حسینبه کار ب» ي غریب لحظه«ب حس آمیزي را در ترکی

  .در بیت پایانی، هزار را به عنوان عدد کثرت به کار برده است. تشبیه کرده است

  

  زاده حسین شیخی -18- 3-8
شاغل ریزي آموزشی و دبیر  در شهر موسیان، کارشناسی مدیریت و برنامه 1352زاده، متولد  حسین شیخی

در آموزش و پرورش است که با تکیه بر ذوق و قریحه سیال خود و با تأسی از دوستان شاعر در این وادي 
و شعر هفتگی شهرستان شوش 1375ي شعر شهرستان دزفول از سال  زاده در جلسات ماهانه شیخی .گام نهاد

زاد دلبستگی بیشتري دارد اما از شاعران معاصر به شعر شاملو و فروخ فرخ. اي داشته است  حضور پراکنده
هایی آفریده  سروده) نیمایی و سپید(بیشتر در قالب شعر نو . جریان پویاي غزل معاصر را نیز پیگیر است

هاي سراسري شعر برگزیده شده و  ها در جشنواره این شاعر خوش ذوق و صمیمی در طی این سال .است
زاده شعر  شیخی .را به زیور طبع آراسته است» بودماگر آمدي و ن«مجموعه شعري با عنوان  1388در سال 

هاي بکر شاعرانه که خاص آن دیار است،  اي عاطفی و سرشار از لطافت ایالم را شعري پویا با درونمایه
هاي گذراي معاصر که به مثابه کف روي آب  ها و ایسم داند و معتقد است شعر ایالم از گزند موج می
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گیري از ذهن و ذوق خالق جوانان پرکار و مستعد خود که بعضاً  با بهره ،نسته استرا بوده و تواباشند، مب می
هاي مطرحی هستند جایگاه استوار و در خور تحسینی در عرصه شعر و  در سطوح ملی داراي نام و نشان

  .ادبیات معاصر به دست آورد
  

  در شعر شاعران ایالمیوعناصربومی مصادیق بارز عاطفه  - 3-9
آبی بیان عواطف و احساسات شاعرانه در نظام ادبی کلمات است، این  باشیم که عاطفه راهاگر بر آن 

افکنند بسیار  سرا و یا شاعرانی که به جهان و طبیعت با نوعی نگاه بومی نظر می مدخل در شعر شاعران محلی
ده و با طبیعت در شهري زندگی کر شاعرانی که در مناطق جغرافیایی غیرشهري یا نیمه. بسامد باالیی دارد

طبیعی  - داشته و در هر چیز با تعریفی بومیتري به پیرامون خویش  حساسی غالباند نوع نگاه ا ارتباط بوده
اش،  این نگاه بسته به محل زندگی شاعر، تاریخ مترتب شده او بر سیر تکوین قومی و بومی. نظر دارند

یاسمی هنگامی . ها در آن منطقه متفاوت است مؤلفههاي بومی و قوتمند بودن آن  خواستگاه و جایگاه مؤلفه
او پدر را به . تغزلی او کامالً اساطیري است - سراید گرایش حماسی که در منقبت پدر خویش شعر می

پدري که همچون کوه داالهو مقاوم و استوار . گیرد وار که مغرورانه و سرکش است در نظر می نمادي پلنگ
ها، نعره برآوردن و  ي گردو، صخره ه و کوه، شاخهگ سرکش و مغرور، قلّبرشمردن عناصري چون پلن. است

شود، تماماً سازنده ارگانیکی از یک پدر جمعی و البته بومی است که  غریو بلند که در میان دشت کشیده می
 آید و پدر نماد سنتی است که سینه به سینه و دشت به دشت می. کند بازخوردي اقلیمی در شعر او پیدا می

بلندایی که شاعر خواهان بازگشت . گیرد شود و رنگ غبار به خود می در جهان مدرن از عظمت او کاسته می
اي که در میان ازدحام دود و رنج و درد چیزي از آن بر جاي نمانده است  غرور پلنگانه. هاي آن است به قله

در آرزوي ) قبول نیست پدر(عر یاسمی در ش. گذارد و این خود وحشتی بزرگ بر قلب شاعر به یادگار می
  زند؛ ي جمعی است که آن را با بیانی سراسر تغزلی و حماسی فریاد می بازگشت به این اسطوره

****  
  پلنگ سرکش و مغرور کوه داالهو

  رمد از پیشت این رم آهو چرا نمی
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  له و کوهنه پاي دره و دشت و نه شوق قُ
  غمگین، چه رفته با تو بگو ي پلنگ خسته

  ه پنجه کشیدي به روي صورت ماهمگر ن
  مگر نه خیز گرفتی به شاخه گردو

  پس آن غرور پلنگانه گذشته کجاست
  کجاست شور و شرِ آن دل مخاطره جو؟
  چه شد غریو بلندت میان دشت، چه شد

  از ارتعاش صدایت ز گرمگاه گلو
  ي خویش دوباره نعره برآور ز تنگ سینه

  )81همان، (اره لرزه درافکن به کوه داالهو دوب
اندیشد و مدام در تالش  او به سبک نمی. شناسی غزل خود نیز شاعري بومی است یاسمی در سبک

شویم که کامالً  گاهی با ابیاتی از او روبرو می. زند غیرارادي از سبک عراقی به سبک هندي گریز می
ز نوع غیرانسانی گره هایش با مفهوم عرفانی، آن هم ا سازي وار داشته و شکل ترکیب عراقی ساختمان

خورد و گاه در بعضی از ابیاتش با تصویر کامالً هندي زده و سرشاراز تخیل و وهم و تصویرگرایی  می
اي که در هیچ قالب و سبکی جاي  روحیه. این خود نشان روحیه بومی این شاعر است. مواجه هستیم

ال در شعر از دیگر عناصر فع. هاست کگیرد و مدام در حال سبک گریزي و رها شدن از بند قالب و سب نمی
او در . طبیعت در نزد او عنصر اصلی رویکرد شاعرانه است. ي شعر اوست گرایی زنده بهروز یاسمی، طبیعت

شود چه در ساخت و  گیرد و هرکجا که به عالم شعر وارد می تغزلی خود از طبیعت وام می -نگاه حماسی
عبدالجبار کاکایی شاعري است که با نظمی کاغذین  .کند یعت درگیر میهایی از طب چه در معنی آن را با نشانه

ها زیستن در پایتخت، حماسه و تغزل را  شاید سال. رود که برگرفته از زندگی شهري است به سراغ شعر می
آمیختگی تغزل و حماسه و چیرگی تغزل  .به شکلی دیگرگونه در شعر او حال و هوایی شهري بخشیده است

گرایی را در حماسه به ارث برده  هاي بومی کاکایی نشانه. در شعر او امري است غیرقابل انکاربر حماسه 
اما قدرت تغزل در شعر شاعرانی که از موطن اصلی و زاد بوم خویش به دور هستند بیشتر خود را  .است
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رسوم و دور شدن شاعر از وطن خود به منزله جدا شدن از بخشی از فرهنگ، آداب و . دهد نشان می
به . شود هاي بومی خویش است که به عنوان معضلی در شعر شاعران شهرستانی مقیم پایتخت دیده می سنت

. دارد گوید آن را در بیانی عاطفی ابراز می سخن می» گلوي خون چکان ناودان«عنوان مثال کاکایی اگر از 
ها،  سازي ، و تنها در شکل ترکیببسامد واژگان در شعر این شاعر بیشتر گرایش به تغزل دارد تا حماسه

  :»رد خون«مثالً در این بیت از غزل . دهد هاي حماسی خود را نشان می گرایش
****  

  مثل گلوي خونچکان ناودان تا صبح
  ).51:1387کاکایی، (خواندم برایت بهترین آوازهایم 

ر پرداختی متناقض کند که این به ظاه شاعر بهترین آرزوهایش را از گلوي خونچکان خویش بیان می
این کم شدن چاشنی ! باید از گلوي خونچکان سروده شود نه بهترین آوازها است زیرا دردناکترین آوازها می

و یا . شود اند، بسیار دیده می حماسه در شعر شاعرانی که چند دهه از زندگی خود را در کالن شهرها گذرانده
  !استدر مصراع پنجم از همین غزل باز این امر مشهود 

****  
  توانی یافت از رد خون، رد جنونم می

  )همان(ی اگر گم کرده باشی رد پایم را حت
ي شعریت کالم او در آن، امري درونی و  مایه حماسه در این شعر کاکایی امري روبنایی است و بن

» قالقیران«هایش این چنین نیست، به عنوان مثال او در مثنوي معروف  البته کاکایی در مثنوي. بنیادین است
 .شیده استی بختجلّ لگرایی به بهترین شک طبیعتگرایی و  پیوند حماسه و تغزل را در بستري از بومی

گرایی و همزادپنداري شاعر با  استفاده کردن از بسامد واژگانی که اختصاص به اقلیم شاعر دارد، عینیت
ص که به اقلیم جغرافیایی شاعر هاي خا زادبوم خویش، نمادگرایی خاص منطقه و استفاده کردن از نام مکان

  اي به هم پیوسته از حماسه و تغزل بسازد؛ دیباچهگردد، دست در دست هم نهاده تا از شعر او  میبر 
****  

   ام من گل خود روي کوهستانی
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  ام اهل ایل بی سر و سامانی
  ام در خاك این غربت سراست ساقه

  یا بلوط پیر اینجا آشناست
  هاي بزرگ اهل ایل مثل دل

  مردمان خسته ابن سبیل
  ام من هم از این سنگالخ ساده

  ام اهل این ایل غریب افتاده
  اي ز جام غم بالنوشان سالم

  سالم» خرگوشان«هاي تپه  بچه
  اي قالقیران خروش نایتان

  ي شبهایتان گریه» هفت چشمه«
  ایل من آنسوي گندم زارهاست

  فارغ از روییدن دیوارهاست
  پرورد خاك ایل من علف می

  پرورد هدف می بادهاي بی
  دوستان سنگالخ و روستا

  ادعا ي بی دوستان ساده
  شمار و باشکوه بیدوستان 

  »مانشت کوه«هاي سادة  بچه
  نسل گمنام شما تا هفت پشت

  رسد تا پاي این کوه درشت می
  گفت روز خندتان مادرم می

  باد میکرد از غرور آکندتان
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  هاي ایلیاتی یاد باد خنده
  هاي دهاتی یاد باد خوشی دل
  ي خودروي کوهستان منم الله

  روح ناآرام سرگردان منم
  قلب گندم زار بودایل ما در 

  خبر از کوچه و دیوار بود بی
  عاشقی در ایل ما آوازه داشت
  روزهامان بوي نان تازه داشت

  آفتاب ایل ما کمرنگ شد
  )107:1375کاکایی، (هاي آبی تنگ شد  ي دل کوچه

کاکایی درمنظومه ي قالقیران  که بابیت آغازین شعرش خودرابه گل خودروي کوهستان تشبیه نموده 
ا توجه به اینکه دراین تشبیه ازعناصرطبیعت استفاده شده خوددلیل روشنی است برتأثیرپذیري است ب

  .شاعران ایالمی ازطبیعت پیرامون واقیلم گرایی آنان»تخیل«
هاي رایج شعر فارسی طبع آزمایی نموده و  جلیل صفربیگی شاعر توانایی است که تقریباً در تمام قالب

هاي  او در یکی از رباعی. ران فرهنگ و ادب این مرز و بوم ارائه نموده استآثار قابل توجهی به دوستدا
  گوید؛ پیچید و می ي حماسی می ي تغزلی را در عاطفه زیبایش عاطفه

****  
  پیر، قنداقم کرد» بلوط«با برگ 

  پرورد» ون«ي  با شیر پلنگ و شیره
  تا زاده شدم، ناف مرا سنگ برید

  )134:1387صفربیگی، (من را پدرم کوه به دنیا آورد 
هایش  والیتی نسالن و هم تواند تصویري از کودکی هم که می» اش خود کودکی«صفربیگی در توصیف 

که خود نماد  -آمیزد و قنداق شدن خود را با برگ بلوط باشد، معجون تغزل را به معجون حماسه در می
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بریده شدن نافش را با سنگ به بهترین  ي ون و و خوردن از شیر پلنگ و شیره - استواري و شکوه ایالم است
توان به این نکته پی برد کودکی که از او  با دقت در واژه واژه این رباعی به سهولت می. دارد شکل عرضه می

هاي آن محسوب  رود کودکی است از سرزمین کوهستانی که درخت بلوط یکی از نمادها و سمبل سخن می
تواند برازنده و درخور مردمانی باشد که  و هیئت یک کوه تنها می به دنیا آمدن آنهم در هیبت. گردد می

ریزند و این ویژگی، آنها را با دیگر مردمان در  روحیات حماسی و سلحشورانه را در ظرف عاطفه تغزلی می
تشبیه »کوه «درادامه اینکه صفربیگی  دراین رباعی به دنیا آمدندخود را . ها متمایز ساخته است دیگر اقلیم

رده است،با توجه به واژه ي کوه و ازآنجا که جغرافیایی محل سکونت شاعر،کوهستانی است به خوبی می ک
  .دراینجا نماد است ومی تواند به عنوان استعاره قراربگیرد »کوه«.توان بومی بودن این تشبیه را حس کرد

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

باشد او براي  ناپذیر از حماسه می دانیم ماجراجویی جزئی اجتناب زند، حال آنکه می ماجراجویی دست می
 کند؛ اي حماسی است به سمت معشوق هی می حیهگر رو رسیدن به معشوق و ربودن آن اسبش را که تداعی

پاي همان / دعا کن همانجا بماند/ آن دختر زیبا را بدزدم/ خواهم می/ کنم ام را هی می اسب دفتر نقاشی
  ).39:1388صفربیگی، (با دو آهوي وحشی در کنارش / کنار همان چشمه/ درخت

ي برخورد شاعر با آن تداعی کننده   نحوه چنانکه پیداست جنس معشوق در این شعر، کامالً بومی است و
نگاه صفربیگی به عشق از  .باشند تغزلی می -اي حماسی خصلت مردان ایل و عشایري است که داراي عاطفه

او در این شهر اگرچه در حال تغزل با معشوق است اما قصد دزیدن . مند است بسامد باالیی از عاطفه بهره
. سازد فربیگی در شعر اوست که از آن اثري ارزشمند و قابل تأمل میاین رویکرد حماسی ص. آن را دارد

هاست آغاز شده و این جهان  زیست ها و مدرن داند روزگار او که همان روزگار شهرنشینی صفربیگی می
کند و قصد  او همچون شاعري قانونمند عمل می. مدرن، جایگاهی براي جوالن سنت به جا نخواهد گذاشت

کشد و  اش می رینشی حماسی در تغزلش را ندارد چرا که پاي اسبش را به دفتر نقاشیریزي یا آف خون
او با نگاهی مدرن سعی . خواهد همچون انسانی مقید به آداب و رسوم جهان مدرن از عشقش دفاع کند می

ر به کشیده شدن پاي اسب به دفتر نقاشی از یک طرف بیانگ. در ایجاد تعریفی جدید و متفاوت از عشق دارد
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هاي خود  هاي عشاق دارد که چگونه در راه رسیدن به معشوقه تاریخ پیوستن شورها و شرها و حماسه
عنصر اصلی در . منش یک شاعر بومی و شهري شده است  دهنده کردند و از طرفی نشان حماسه آفرینی می

ر این نگاه کامالً عشق د. گرایی، نگاه و نگرش بکر، اصیل و بودن چهارچوب و قاعده آن است هر بومی
اي آن کاسته شده و  حماسی و خونین است اما در نگاه قانونمند و شهرنشین شاعر از بار حماسی و اسطوره

اشاره به دفتر نقاشی شاید اشاره به تاریخ است که . پیوندد غلتد و یا شاید به تاریخ می حماسه به کنجی می
داند که ذات عشق با ذات شهرنشینی سنخیت و تناسبی  د میاما در نهان خو. کند شاعر از آن اینچنین یاد می

کند که آن دختر زیبا هنوز کنار درخت و چشمه باشد تا او به دور  ندارد، زیرا در بندهاي پایانی شعر دعا می
تر نگاه طنزآلود صفربیگی به این داستان  تر و عمیق با دقتی ژرف. ریزي آن را برباید از هر نوع حماسه و خون

داند که هر عشقی با حماسه همراه است و هر تغزلی خونین  او نیز خوب می. شود وایت آشکارتر میو ر
  .کند است و از قانونمندي عشق در جهان مدرن با بیانی طنزآلود یاد می

سربلند نموده به خوبی توانسته  تقدیم به ایالم» انتظار«با عنوان بهروز سپیدنامه در مثنوي بلندي که  
هاي خاص استان محل سکونتش را به تصویر درآورد،  فه تغزلی را با حماسه بیامیزد و ویژگیاست، عاط

  افکنیم؛ براي روشن شدن مطلب، به تعدادي از ابیات این مثنوي بلند نگاهی می
****  

  اول دفتر به نام عشق ناب
  هاي آفتاب شاعر منظومه

  دلیل هاي بی رویش اسطوره
  رقص یال برنو مردان ایل

  ي مردان نسل آفتاب نعره
  انتظار تیر مانده در خشاب

  سرایم جسم پاره پاره را می
  خاطرات مردم آواره را

  هاي فراخ مردمان سرزمین
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  آشنا با سنگ و کوچ و سنگالخ
  ها سکوت مردمان در مصیبت

  همنوا با خلوت سبز بلوط
  مردمان دائماً در کوچ و بار
  زمهریر دشت در زیر دوار

  ر التهابمردمان زندگی د
  ساختن با چادر و چوب و طناب

  ها  کودکان با بال مأنوس
  ها دفتر مشق و شب فانوس

  کودکان زندگانی در محال
  درس را تکرار کردن با زغال
  شهر من آیینه اهل دل است
  جایگاه مردمان فاضل است

  شهر من اي سربلند سر به زیر
  هاي گرمسیر اي شکوه لحظه

  شهر من اي افتخار باشکوه
  هر یکتاي بحر پشت کوهگو

  شوي بعد از این غرق تبسم می
  شوي اشتیاق چشم مردم می

  صبر و پاکی با دیارم همدم است
  جانفشانی بهر این مردم کم است

  ام دست بوس مردم آزاده
  )47:1386سپیدنامه، ( شعرهاي ایلیاتی زاده
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غم خود را به آن –کبیرکوه  –معصومه شیخ مرادي دربیت ذیل به زیبایی با استفاده از یک عنصر بومی 
  .تشبیه نموده است

  کبیرکوه غمم را کسی نمی فهمد 
  ).41، 1389شیخ مرادي،.(که شهرسخت  دلش غرق ازازدحام است

  ).کبیرکوه(است ومشبه به ) غم(دراین تشبیه ،مشبه 
****  

  ایالم چشم هاي تواردبیهشت غرب
  ).13، 1389رضایی،(ایالم چشم هاي تویک چیزدیگراست

کل  که از جزء اردیبهشت غرب مجاز و اضافه استعاري می باشد ایالم چشم ها عباس رضایی، بیت باال در
 را به استان خود نگاه شاعر و عالوه برآن می توان باور .است فصل بهار چراکه اردیبهشت جزئی از می باشد

  .مالحظه نمود این شعر در
  

  عاشوراشعر آیینی و مذهبی قیام  شعر، زبان - 3-10
 الیه. گیرد می شکل زبانی اي الیه سطح سه در رابطه با قیام عاشورا در آیینی و مذهبی به خصوص شعر  

 موسیقی از غیر آوایی، هاي تکنیک آرایی، واج سجع، تکرار، جناس، مانند بدیعی صنایع دربرگیرنده بیرونی،
 تصویرگري دستگاه کل و بیان علم صنایع تمام ،شعري زبان میانی یا دوم الیه. باشد می شعر معنوي و ذاتی

 ابهامات، و رمز تمثیالت، تشبیهات، ها،استعاره مجازها، زبان، ايالیه سطح این در. گیرددربرمی را شاعران
 روزمره ايمحاوره زبان! معناست پوشاندن زبانی، الیه این هنر واقع در و کنندمی ظهور... و ایهامات

 شاعران و دارد را معنا پوشاندن و زاییابهام قصد برعکس شعر، زبان و کند تبیین و روشن را معنا خواهد می
 ابهامات این پس از نیست قادر دیگر خواننده که کنندمی زایی ابهام قدر آن الیه، همین در مدعی، ناشی،
عبدالجبار کاکایی و  سپیدنامه، از جمله اشعار( معناست زبان ي هسته .برسد شعري هسته به سیاه، و غلیظ

 الیه دو. باشد می و آن معنا یا زبان هسته همان شعر، زبانی درونی و مرکزي ي الیه). رحمتی عبدالحسین
 زبان از مستقل چیزي هسته حقیقت، در و دارند عهده بر را هسته یعنی الیه، این تولید نقش واقع در دیگر،
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گرفت  سراغ زبان هسته در باید را شعر اياندیشه عمق. باشد می زبانیالیه  دو این مکمل و ادامه در و نیست
 شهادت اصلی محرك هدف این است، حق حضرت دیدن و رسیدن شهید هدف ).جلیل صفربیگی شعر(

 جلوه عاشورا، شاعران شعر در اندیشه این است، جاویدان حیات شهادت قرآنی، فرهنگ در چرا که است
، زبان کاکایی شعر زبان . است کرده خلق متعددي ادبی زیباي تصاویر شهدا، کردن حرکت عارفانه از و کرده

چنان با فخامت و سنگینی، بار شعر را  است و هم ناچار نداده هاي به ست که تن به شکستافخیم و موقري 
 ي هراوي دیدي از منظر باال دارد و ضمیر حاضر، شنوا و پذیرند/ هرچند هنوز، شاعر. کشد به دوش می

  .عواطف، حاالت و کارکردهاي حاصل شده است
  

  زبان شعرعبدالجبار کاکایی - 3-11
 پیش از نه -زبانی ساده، شفاف و سلیس در فضایی آشنا و صمیمی که تنها به شعریت و القاي مضمون 

شعري مالزم . کند و متفاوت بودنی شاعرانگی می دگرسانی ادعاي هیچ بی و اندیشد می شده، اندیشیده
شود و تفکر به  خودآگاهی با آفرینشی از روي قصد و اراده که به دست خودآگاهی رهبري و هدایت می

 معنوي واژگانی به القاي عاطفه عجین شده، در بستر زبانی آهنگین، با بهره گیري از موسیقی کناري و گاهاً
، ازمجموعه باسکوت )خیمهم عل(به عنوان شاهدمثال شعر .کند کوشد و صراحت هدیه می مفاهیم مد نظر می

  .)1387:چاپ اول(زنم حرف می
****  

  خیاله حتی باورش محاله مث خوابه و
  بوي آسمون گرفته دلی که بی پر وباله

  ي گرفتار حادثه دوري اي پرنده از چقد
  بردار علم خیمه رو خود، از کشید پر برا

  اسمش ازجنس جنونه !یه عالمت یه نشونه
  ندونهکیه اسمش  تازه این اول عشقه

  سرت خرابهوقتی چشمات پرِآبه دنیا رو
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  ثوابه ببره نفس کشیدن اسمش ی قد
  یا دیدي ؤی که تو رمث ماهه مث مهتاب اون

  باصداش وضوگرفتی با چشاش نفس کشیدي
 تشنه بگذار لب آبِ بردارعلم خیمه ر  

  ) 71-72زنم،  با سکوت حرف می(  گرده علمدار عاشقاش بدونن برنمی بذا
  

  

  زبان شعر عاشورایی جلیل صفربیگی - 3-12
دراین شعرتوصیفی که ازرباعیات صفربیگی می باشدشاعرگویابه نوعی ازسراردات وتعصبی که به واقعه 
ي کربال داشته است اورا ازحقیقت عاشورابه دریچه ي احساس وتخیل بیش ازاندازه می کشاندوزبان 

  توصیفی در
 .این شعربه سهولت قابل درك وفهم می باشد

****  
  چرخید خداوند به دور سرتو
  زد بوسه به پاره پارة پیکرتو

  واهللا که کشتی نجات همه است 
  ) 200واران، ص(گهوارة کوچه علی اصغرتو

سروده شده یک رباعی توصیفی است که شاعر »سر،پیکر،اضغر«وقافیه هاي »تو«این رباعی که با ردیف 
جمله هاي خبري وبدون بهره گیري الزم ازآرایه هاي ادبی درحقیقت دست به ساخت شعر زده بصورت 

وبه نظر می .است،مصراع اول ودوم این رباعی فاقد معنا بوده وتنها اغراق شاعرانه درآن به چشم می خورد
چه »به دورسرتوچرخید خداوند «.رسد شاعر بدون توجه به معنا به چیدمان واژه ها درکنار هم پرداخته است

 در نوعی اغراق شاعرانه که معموالً آیا جز»زدبوسه به پاره پارة پیکرتو«یا  معنایی می تواند داشته باشد؟و
بیت دوم تلمیحی دارد برحدیث ان الحسین  اما در می نمایاند را چیزي دیگر .اشعار توصیفی رایج است

  .من جمعی بکار برده است این رباعی شاعر در نیز سفینۀ النجاة و مصباح الهدي و
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****  
  کن باور را استوار کودك آن

  کن باور را قرار بی ي تشنه لب
  شد حتمی او براي عطش تکلیف

  )78شین، / صفربیگی(کن باور را دار روزه ي ماهه شش
سروده شده داراي » دار روزهقرار و  استوار، بی«هاي  و با قافیه» را باور کن«با ردیف این رباعی که 

ي جالب رباعی است گرچه  دادن ویژگی استواري به کودك اولین نکته. هاي یک رباعی خوب است ویژگی
شش «و » تکلیف عطش«ي  هاي تازه کشد اما ترکیب یبار عاطفی مصرع را ردیف بر دوش مدر مصرع دوم 

زیباتر از دیگر رع آخر باید کند ضمن این که در رباعی مص یاي شعر را عوض محال و هو» ي روزه دار ماهه
ي  کودك استوار و شش ماهه«شاعر واژگان . ها باشد که در این جا نیز این مهم رعایت شده است مصرع

  .گرفته است) ع(را استعاره از حضرت علی اصغر » روزه دار
  

  90-80-70هاي زبان شعر عاشورایی بهروز سپیدنامه در آثار دهه - 3-13
 به هرچند .برخوردارند خوبی تنوع از سپیدنامه بهروز عاشورایی هاي سروده محتوا، و موضوع لحاظ به

ها و غزلیات  رباعی نکرده، ملزم خاصی نظم رعایت به را خود شعرها، ترتیب و چینش در شاعر رسد می نظر
 و ي کربال، وفاداري یاران کرامات حضرت عباس، واقعه وصف درباره اغلب سپیدنامه بهروز عاشورایی

 مجموعه آثار عاشورایی بهروز هاي سروده درباره که نکاتی از یکی .است... و) ص(زینب مظلومیت حضرت 
 آثار آمده گرد شعرهاي رسد می نظر به .شعرهاست این زبان نبودن یکدست کرد اشاره بدان باید سپیدنامه

 زبان تفاوت به نگاهی با .نیست هم به نزدیک و خاص زمانی دوره یک به متعلق سپیدنامه بهروز عاشورایی
 هستند سپیدنامه بهروز شاعري نخستین هاي سال به متعلق شعرها از برخی که گرفت نتیجه توان می شعرها

 و بعد هاي سال به متعلق نیز دارند امروزي و روان زبانی که شعرهایی و دارند کالسیک زبانی عمدتاً که
 همزمان توان می سپیدنامه بهروز عاشورایی هاي سروده از شماري در حتی .حاضرندي  دوره به تر نزدیک
 کهن شکل از شاعر غزلها از بسیاري در .کرد مشاهده هم کنار در را امروز و کهن زبان هاي مؤلفه و ها ویژگی
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 کاربرد به توان می مثال عنوان به .است آمده قدیم شیوه به جمالت ي نحوه حتی و کرده استفاده کلمات
  : است رفته کار به مفعولی نشانه از غیر دیگري معانی در موارد اغلب در که کرد اشاره »را«اضافه  حرف
 تکرار یا و ادامه در نیز آن هاي آرایه و شاعرانه تصویرهاي است، کهن آن زبان تنها نه که زیر غزل و
  :است سنتی شعر بر حاکم هاي سنت همان

****  
   را مویش کرده پریشان آید می دست در قدح

  را سبویش عشق اش، شانه روي داده تکیه و
  گردد می شام در کو است انگیز دل عطرش چنان

  را بویش فهمند می خوب خراسان در و لیکن
  خم نماز ساقی سر پشت آورد می جا به

  ...را وضویش گیرد می لعل شراب با من گل
 اصطالحات کاربرد گاه دیگر سوي از .نیستند کم سپیدنامه بهروز عاشورایی این گونه ابیات در شعرهاي

 از برخی به که کرده معاصر و تازه را شعر زبان اي، محاوره حتی و امروزي کامالً هاي واژه و کالمها تکیه و
 و نو زبان میان همواره شعرها زبان که شده سبب ناهماهنگی این اما کنیم، می اشاره ادامه در آن هاي نمونه
 تقو از ها، چهارپاره با مقایسه در سپیدنامه بهروز عاشورایی غزلهاي رسد می نظر به .باشد نوسان در کهن

 او از تسلط نشان غزل، چندین در رباعی وزن و طوالنی اوزان از شاعر استفاده بویژه. برخوردارند بیشتري
 با به راحتی و هستند صمیمی و روان مجموع در سپیدنامه بهروز عاشورایی شعرهاي. دارد غزل قالب بر

 اما نیافته، دست خود خاص و ویژه زبان و سبک به هنوز شاعر هرچند .کنند می برقرار ارتباط امروز مخاطب
 و آیند می سالها این در گاهی از هر که رایج مدهاي و ها جریان رو دنباله که دارد را مثبت ویژگی این او شعر
  .است نشده روند، می
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  فصل چهارم
بررسی عناصر شعر در 

اشعار عاشورایی شاعران 
  ایالمی
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  بررسی عناصر شعر در اشعار عاشورایی عبدالجبار کاکایی  - 4-1
هاي اجتماعی و  جا که به مناسبت چه، آن !با رویکردي اجتماعی و گه گاه اعتراضی شاعري است کاکایی،

، شکوه از روزگار، اشعار حسی !)ها تالقی عید و عاشورا در سرایش برخی غزل( چون وطن، مرثیه عقیدتی
اي  پردازد و چه آن جا که در خلسه می... بات و روي دادها ومناس برخی به گالیه و اعتراض صرف، عاطفی

کند  ر هم اعتراضی میکه کاکایی اگ استالبته الزم به ذکر . دهد شاعرانه به این سوي و آن سوي جوالن می
  .گیرند شود و ایشان در زمرة شاعران اعتراضی قرار نمی ست که بیان میادر حد درد دلی 

**** 

  »سکوت«
  ها من با توام نه من که تمام سکوت

  ها اعتنا به خط کشی عنکبوت بی
  دمد بینم اینکه طالع خورشید می می

  ها ها و سوت بر صحنه تالطم کف
  کبوترانمی بینم ازدحام شگفت 

  هاي بلند قنوت ها از بین دست
  شود میبینم اینکه خاطره و خنده  می
  ها ي باد و بروت هاي و هوي هرزه این

  شیرین من به تلخی از این قصه یاد کن
  )41حبس سکوت،(روزي که خاك پر شود از طعم توتها

  ها، تسو ها، عنکبوت ها، سکوت«هاي  و با قافیه» لنمفعول فاعالت مفاعیل فاع«وزن  رـاین غزل که ب
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هاي  جمله به آرایه تشخیص در ترکیب عر ازچند آرایه بهره برده است ازشا .سروده شده »ها توت و ها قنوت
ي  ي ایهام درواژه آرایه نیز و »هاي وهوي هرزه باده« و» سوتها ها و تالطم کف« ،»ها کشی عنکبوت خط«
 موفق شاعر که است این مهم ي نکته و .توان اشاره کرد می »شیرین تلخ و«کلمات  آرایه تضاد در و»شیرین«

یکی از  .ذب نمایدج خود درون در را آن و باشد داشته عاطفی برخوردي اندیشه، با بتواند که ست شاعري
 اي ، مجموعه»حق با صداي توست« ترین مجموعه شعرهاي کاکایی در رابطه با شعر عاشورا، مجموعه مهم

مجموعه  در این. گیرد را دربرمی 1385هفتاد تا سال  ي هاشعار سروده شده ده صفحه که 240بالغ بر  ستا
، دو بیتی )عنوان 1(پاره ر، چها)عنوان 123( ، غزل)عنوان 21( شود، نیمایی و سپید همه نوع شعر یافت می

 قالب با اکثریت شود می مشاهده که طور همان اما). عنوان 1( ترانه و )عنوان 8(، مثنوي )عنوان 5(پیوسته 
بخصوص در  ایجاد آهنگ و زیبایی کالمی و ظاهري  یکی از نقاط قوت شعر عاشورایی کاکایی است غزل

  :نظیرچند محور اصلی 
 تحول در فرم بیرونی شعر )1

  تحول در فرم درونی با حالت ذهنی شعر) 2 
  .خوانی و معناپروري ونممض ي هتغییر شیو) 3 

و با  کردههاي آن، جزء به جزء هستی را از هم تفکیک  با دیدگاهی متکثرگرا به هستی و ابژه کاکایی
را در یک ارتباط  عشق و خواند می فرا صمیمی شعر به -شاعرانه منیت از نه -نقش، بیان و زبان فعال خود

  .سه گانه و مثلثی با اضالع انسان و طبیعت پیوند داد
  :شعر محرم همانند شاهد مثال

   محرم
 امسال نشد کم بال و کرد یک شهر دعا

  خون شد جگر خلق و محرم نشد امسال
  اي ماه چه دیر آمدي از راه و عجیب است 

  امسال نشد آدم و عالم  دل واپس تو
  پیش از تو محرم شد و پیش از تو عزا بود 



١٢٨ 

 

  مویی ز عزاداري تو کم نشد امسال
  جایی ننشستیم که یادي نشد از درد
  شعري نسرودیم که ماتم نشد امسال

  ي خاموش به تاراج جنون رفت صد خیمه 
  یک خاطر آسوده فراهم نشد امسال

  در گریه نهفتیم عزاي شب خود را 
  ).26-27حبس سکوت،( تاوان تو زخمی ست که مرهم نشد امسال

****  

  بهشت بوي
   ها نشان ،شهر در تو یاد از دمد می تا
  ها دهان ،کلماتند عطر معرضِ در

   کَردست چه خاك نَفَس با تو تن عطر
  ها جوان بهشتند بوي از پر کامروز
   امروز تو طعم زمین چشیدست دیروز
  ها جان به ست کرده تجزیه را تو ذرات

  کرد می ترجمه را تو خون زمین کاش اي

  ها دهان آمیخت می خورشید گلِ با تا
   سپردند و را تَنَت گرفتند تیغ از
  ها گَمان و ها کَمان به مقتل سوي آن در
  را تتن همان روز جاوید ي زنده اي
  هاآن به سپردند و ربودند نیزه از

   ندادند و دندان و لب فقط، از گفتند
  ها نشان ،تو شهید نَفَسهايِ رد از
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   بریزد روح نَفَست، مسیحِ کاش اي
  ).145-146زنم، با سکوت حرف می( ها خوان مرثیه منجمد دکالب در

  

ها،  دهانها،  جان ،»ها؟ دهان«، »ها نشان«هاي  و قافیه» فاعیلٌ فعولنمفعولٌ مفاعیلٌ م« این غزل که بر وزن
نوع . است آیینیهاي عاشورایی و  شک یکی از بهترین غزل سروده شده بی» ها مرثیه خوانها و  ها، آن گمان

. کنند هاي ادبی در شکل بخشیدن به این غزل نقش مهم ایفا می آرایه هاي تازه، نگاه شاعر، ترکیب سازي
ها  از دهان خوش بوشود کلمات  زنده می )ع(شود و یاد امام حسین معتقد است که وقتی محرم آغاز می شاعر

» ها دمیدن نشان«ي استعاره در  و آرایه» عطر کلمات«حس آمیزي در ي  در بیت اول آرایه. شود جاري می
ثیر شهادت امام أشاعر در بیت دوم معتقد است که اگر امروز جوانان همه بهشتی هستند ت. وجود دارد

بیان  مشاعر در بیت سو. اضافه ي استعاري وجود دارد» نفس خاك« این بیت در ترکیب در. است )ع(حسین
ها تجزیه  ي جان ات وجود و منش امام در همهقبالً به شهادت رسیده اما ذر )ع(می دارد که گر چه امام حسین

زمین طعم تو را چشیده شاعر آورده است؛ در این بیت آرایه ي تشخیص وجود دارد چرا که . شده است
ر معتقد است در بیت چهارم شاع .طعم بچشد و این صفت انسانی است تواند میکه زمین ناست در حالی 

در این . آن گاه تمام کلمات مانند خورشید نورانی بودند .ترجمه می کرد را )ع(خون امام حسین گر زمینکه ا
» دل خورشیگ« و آرایه ي تشبیه در ترکیب» زمین خون را ترجمه می کند«بیت نیز آرایه ي تشخیص یعنی 

پردازد که در آن سوي قتلگاه چه بر سر  تلمیح حوادث بعد از عاشورا می در بیت پنجم شاعر به. وجود دارد
عالوه بر این » ها گمان«و » ها کمان« آوردن جناس ناقص اختالفی در کلمات. آورندمبارك آن حضرت  جسم

تیغ، «ي مراعات نظیر در کلمات اینکه آرایهضمن . ز کمک کرده استآرایه ي زیبا به موسیقی درونی شعر نی
وز که در همان ر داند میدر بیت ششم و هفتم، شاعر امام را زنده اي جاوید  .نیز وجود دارد» مقتل و کمان

هایی که یزید به لب و  بران می سپارند و تنها در مورد چوو به دیگ ربایند  عاشورا سرش را از نیزه می
ي شهادتشان و پیام  هاند در حالی که الزم است در مورد انگیز تان هایی گفتهمبارکش زده است داسدندان 

شان د است که مرثیه خوان ها انگار جسمشاعر در بیت پایانی معتق. هایی به دیگران بدهند عاشورا نشان
آن دارند که در جسمشان روح خود را بدمد و با حسرت از  )ع(منجمد شده و نیاز به دم مسیحایی امام حسین

ضمن اینکه در ترکیب . دارد )ع(بیت هفتم تلمیح به چوب زدن یزید بر لب و دندان امام حسین. یاد می کند
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هاي یک شهید است و هم نفس هایی که  یعنی هم بمعنی نفس .ریف وجود داردایهامی ظ» هاي شهید نفس«
. کامالً عیان است» مسیح، نفس، کالبد و روح«اعات نظیر در کلمات در بیت آخر آرایه ي مر .اند شهید شده

» مسیح نفس«اضافه تشبیهی. از دیگر حسن هاي این غزل است» کالبد منجمد مرثیه خوان ها«ترکیب تازه ي 
  . نیز آرایه اي است که در این غزل به کار رفته است

  و یا در شعر

  سرگشته
 نه راه به جایی، نه پناهی، نه امیدي

  چون قفل زبان بسته به دنبال کلیدي
  دل فایده اي سرگشته ازین بازي بی

  ي آخر نرسیدي سربازي و تا خانه
  سهم تو ازین سال پر از حادثه روزي ست

  ي عیدي چون ماهی قرمز وسط سفره
  حاصلی از برزخ سی سال تکاپو بی

  نه طالع نحسی، نه سرانجام شهیدي
  بگذار در آغوش تو ویران شوم امروز

  )40حبس سکوت،( فایده است از تو تقاضاي جدیدي بی

هاي  با قافیه و)مستف مستفعل ومستفعل مستفعل (یا  ’مفاعیل ’مفاعیل ’این غزل که بروزن مفعول مفاعیل
 قفل و« در آرایه مراعات نظیر از سروده شده شاعر» جدیدي شهیدي و عیدي، نرسیدي، کلیدي، ي،امید«

 وي تشبیه  آرایه از ترکیب قفل زبان بسته، در – استعاره ي از آرایه ،»سفره عید ماهی قرمز و سال و« و »کلید
  .استفاده کرده است »يسرباز بازي و« آرایه جناس در از و »برزخ تکاپو«ترکیب  در
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  بررسی آماري سطح بکارگیري عناصر شعري در مجموعه آثار عبدالجبار کاکایی -1- 4-1
عاشورا و شعر عاشورایی به صورت یک اثر صرف ارائه نگردیده بلکه در آثار کاکایی، موضوع ادبیات 

توان به  در این رابطه می. توان در البالي مجموعه آثار وي پیدا کرد هایی از اشعار عاشورایی را می آمیزه
  :مجموعه آثار وي به شرح ذیل اشاره داشت

 1370همراه،  شعر، مجموعه واپسین، آوازهاي -1

 1370هنري،  حوزه شعر، مجموعه روح، ي مرثیه -2

 1380 علم، نشر /زنم می حرف سکوت با -3

 1380،دي سی /باران هاي بر شانه  -4

 1390،پنجم فصل نشر /سکوت حبس -5

بررسی نسبتاً کلی آثار عبدالجبار کاکایی این نکته را متجلّی ساخته که ابیات عاشورایی در قالب رباعی و 
ها، تعداد  اساس بررسیروي هم رفته بر. خورد چشم می به قصیده در آثار وي به صورت پراکنده و متعدد

  :اند امین آنها به صورت ذیل آورده شدهاین ابیات و مض
  

  عناصر شعر
  90آثار دهه   80آثار دهه             70آثار دهه 

  درصد  ها تعداد بیت  درصد  هابیت تعداد  درصد       ها بیت تعداد

  50/0   102  5/37  118  6/43  83 عاطفه
  7/11  24  5/10  33  4/6  12 تخیل
  3/14  29  3/14  45  8/16  32 آهنگ
  3/10  21  5/19  61  2/23  44 زبان

  7/13  28  2/18  57  10  19 شکل
  %100  204  %100  314  %100  190  مجموع

  



١٣٢ 

 

 
  

  

  

از مجموعه  که به صورت اتفاقی و تصادفی بیت عاشورایی 150هاي ادبی در بررسی ویژگی -2- 4-1

  90و  80، 70هاي  آثار عبدالجبار کاکایی سروده شده در دهه

در این بخش با توجه به تعدد باالي اشعار سروده شده، قصد داریم به بررسی تقریبی و اتفاقی 
هاي عناصر شعر عبدالجبار کاکایی به صورت تفصیلی و با جزئیات مربوط به هر یک از آنها در  ویژگی

 حرف سکوتو با  1369مرثیه روح  مجموعه هاي مورد بررسی شامل مجموعه با. ردازیمهاي مجزا بپ دهه
  :1391و حبس سکوت 1389زنم در سال  می

  
  
  
  
  
  
  
  

83
12 32 44 19

190

118

33 45 61 57

314

102

24 29 21 28

204

عاطفھ تخیل آھنگ زبان شکل مجموع

سال ھای تاکنون/مرثسھ روح/ آواز ھای واپسین :  ٧٠آثار دھھ 
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 هاي مختلف کاکایی در دهه عبدالجبار شعر عناصر هاي بررسی برخی از ویژگی -3- 4-1

، تهران فصل پنجم 1392شعر مجموعه ،حبس سکوت برگرفته از مجموعه  ذیل کهدر نمونه شعر 
این بخش سعی براین داشته به  در. ري به صورتی مشخص اشاره داشتاز به کارگیري عناصر شع باشد می

این اشعار  خته و عناصر شعري به کار رفته درتصادفی به بررسی برخی از اشعار این شاعر توانا پرداصورت 
  .را مشخص نماییم

  شدي بسیار
  نوشتند بسیار تو نام شدي، بسیار
  نوشتند دیوار و در بر را تو بسیار

  خلق، را تو فریاد خواهی خون ي منظومه
  نوشتند تکرار به و سرودند بسیار

  کشیدند نور را تو شکل شدي، خورشید
  نوشتند  تار را تو نام شدي، تاریک

  سرودند صد بار تو اسیران داغ از
    نوشتند صد بار تو شهیدان مشق از

  نآ از پس و افسوس شکستی آیینه اي
  )12حبس سکوت،( نوشتند بسیار تو نام شدي، بسیار

  

این وزن . وف استاخرب مکفوف مخذبحر هزج مثمن » لنمفعول مفاعیل مفاعیل فعو«ل بر وزن این غز
» ستفعلُ مستفعلُ فع لنم«شد و به صورت  قدیم به شکل دیگر تقطیع هجایی مییکی از اوزانی است که در 

این بحر را از آن جهت هزج . هزج در لغت به معنی سرود، ترانه و آواز با ترنم است«. شود خوانده می
  .»67ص همان،«»عرب بر این بحر سروده شده استهاي  که بیشتر آوازها سرودها و ترانه اند خوانده
در چند بیت دیدگاه خود را  )ع(ي کربال و شهادت امام حسین  این غزل، شاعر با نگاهی به حادثه در

اي است که هیچ گاه از  د است که فریاد امام حسین منظومهشاعر معتق. ابراز می دارد )ع(نسبت به امام حسین 
گیري از  هنویسند در این غزل شاعر، با بهر سرایند و می هنوز که هنوز است مردم آن را می بین نرفته است و
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او را به خورشید و آینه تشبیه ي خون خواهی و هم  را به منظومه )ع(ي تشبیه هم فریاد امام حسین رایهآ
 ،یزي نمایان شودي شعر بیشتر از هر چ باعث شده که عاطفه» نوشتند«گیري شاعر از ردیف  بهره. کند می

ي واج آرایی نیز استفاده کرده است که در بیت سوم با تکرار حرف  عالوه بر موارد گفته شده شاعر از آرایه
ي  که در دل خود حس گرما را دارد یعنی حرف گرمی است و شاید به  نوعی بیانگر گرماي حادثه» ش«

ارم، شاعر از صنعت موازنه که بر موسیقی در بیت چه. هجري است از این آرایه بهره گرفته است 61سال 
ر سرودند، نوشتند، صد با«درونی شعر تأثیر می گذارد استفاده کرده است ضمن این که با استفاده از واژگان 

شاعر در بیت پایانی . از مراعات نظیر براي تأثیر بیشتر بهره گرفته است» داغ، اسیر و شهید«هم چنین » مشق
شاعر با تشبیه امام به آینه، شهادتش را به . دست به خلق تصویري زیبا می زند» آینه«ي  با استفاده از واژه

رسد شاعر  به نظر می. اي است اي از آن آینه ته است اما هر تکهشکستن آینه تشبیه می کند که هر چند شکس
ي  با استفاده از آرایه به صورت ایهام استفاده کرده است یعنی یک بار به معنی واقعی آینه که» آینه«ي  از واژه

تبدیل  هاي زیادي به آینه اي اما و ابراز می دارد که هر چند شکستهمخاطب خودقرار می دهد  اتشخیص آن ر
است اما با شهادتش  می گیرد که گرچه شهید شده )ع(و یک بار آن را استعاره از امام حسین . اي شده

هاي زیادي راهش را در پیش گرفتند و همانند او در برابر ظلم قیام کردند و شهید شدند و هم چنان  انسان
  . این راه ادامه دارد

  دعا
  امسال نشد کم بال و کرد دعا شهر یک

  امسال نشد محرم و خلق جگر شد خون
  است عجیب و راه از آمدي دیر چه ماه اي
  امسال نشد آدم و عالم تو واپس دل

  بود عزا تو از پیش و شد محرم تو از پیش
  امسال نشد کم تو عزاداري ز مویی
  درد از نشد یادي که ننشستیم جایی

  امسال نشد ماتم که نسرودیم شعري



١٣٦ 

 

  رفت جنون تاراج به خاموش  خیمه صد
  امسال نشد فراهم آسوده خاطر یک
  را خود شب عزاي نهفتیم گریه در

  )26-27حبس سکوت،( امسال نشد مرهم که ست زخمی تو تاوان
یعنی بحر هزج مثمن » ، مفاعلین و مفاعیل و فعولنمفعول«ز هم چون غزل قبلی بر وزن نیاین غزل 

شاعر در این غزل معتقد است که ظلم و ستم تنها از محرم . احزب مکفوف مخدوف سروده شده است
شروع نشده بلکه در پیش از آن نیز وجود داشته و تا همیشه نیز وجود خواهد داشت اما باز هم هیچ ماهی 

که ظلم و ستمی نباشد اما باز هم بال و مصیبت کم  کنند میم دعا گرچه مرد. هم چون محرم نخواهد بود
ر جا که می نشیند از دردها و شاعر من جمعی را در این غزل بیشتر نشان می دهد او معتقد است ه شود مین

و هر شعري که سروده شده است پر از ماتم است و ما عزادار خودمان هستیم و هیچ  شود میها یاد  غصه
دعا کردن یک شهر «ي شعر با بهره گیري از واژگان و عبارتهاي  عاطفه. شود میمان درمان نوقت زخمهای
و مضامینی از این » دیر آمدن ماه و دل واپس نشدن مردم براي آن» «خون شدن جگر خلق«و » براي رفع بال

ذهن خواننده » ماه«ي ایهامی  در بیت دوم با آوردن واژه. گذارد یر خود را بر خواننده و مخاطب میدست تأث
سمان؟ ضمن یا این ماه، سی روزه است یا ماه آآ. را براي دریافت واقعی معنی آن به کنجکاوي وا می دارد

. این که در بیت چهارم به کارگیري صنعت موازنه بر موسیقی درونی شعر تأثیر مضاعف گذاشته است
» محرم، آدم، ماتم، و مرهم«اده از قافیه هاي استفو استفاده از ردیف نیز به بار عاطفی شعر کمک کرده است 

ي کنایه استفاده  خط فکري حاکم بر شعر را به آسانی بیان می کند ضمن این که شاعر در چند بیت از آرایه
ي شعر را تقویت  تمامی این آرایه ها عاطفه» مویی کم نشده«و » خون شد جگر خلق«کرده است از جمله 

و همچنین شعر ذیل بر گرفته از مجموعه . خون انگیزي بر مخاطب می گذاردکرده اند به طوري که تأثیر 
  »ها شنیدنی است با تو این ترانه«

****  
  شدي نقاشی کاشیايِ نقش
  ونشون نام بی مسجدايِ سنگ
  من نماي نخ ي سجادهِ عطر
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  واون این هاي سقاخونهِ شمع
  شدي گم کهنه منبراي پاي
  عتیق کتابايِ کشکول توي
  قند حبه یه مث درست شدي حل

  عمیق حرفاياستکان ِ ته
  گناه بی هاي ندیمهِ پاتوق

  شدي ها ستاره تسبیحِ نخ
ازل روز و گرفتی مهرت  

  شدي جدا وپا سر بیِ من از
  گن می ها فرشته که کجایی تو
  پیشم میاي کنم توبه اگه من
  تنتِ عطر از آغوشم کن پر

  ).99 ها شنیدنی است، ترانهبا تو این (شم  نمی عاشق فاصله این از من

ت و فاعالت و و با زبان عامیانه بر وزن فاعال) دو بیتی پیوسته، ترانه(این شعر که در قالب چهارپاره 
نیز » مفاعلن مفاعلنفاعلن «ورت وف سروده شده که به صفوف محذل مسدس مکفاعلن یعنی بحر رم

نشانه هاي ملموسی که با دین اسالم و اعتقادات مردم شاعر در این چهار پاره با استفاده از . شود خوانده می
ها، منبر، کشکول، تسبیح، مهر و  نگ مسجد، عطر سجاده، شمع سقاخانهس(مسلمان گره خورده اند از جمله 

از آن جا که در . فی شعر را زیاد می کند و از آن در جهت ارتباط بیشتر با مخاطب بهره می گیردطبار عا...) 
ي هر بند با بند بعدي متفاوت است شاعر گاه قافیه هایی به کار برده که در زبان فارسی  قافیهقالب چهارپاره 

و گاه از قافیه هاي عامیانه بهره ) جدا و ستاره ها) (عتیق و عمیق(مانند . معیار مورد استفاده قرار می گیرند
زبان شعر، عامیانه است قافیه هایی اما از آن جا که ). پیشم و نمی شم(و ) نشون و اون: (گرفته است مانند 

و حتی قافیه هاي عتیق و عمیق که ادبی  کنند میت شعر وارد نی به کلیکه در زبان فارسی معیار هستند خللّ
ي تشبیه به خصوص در بندهاي اول تا  شاعر با استفاده از آرایه. تر هستند از این رو مقوله مستثنی نیستند

که در نشانه هاي مذهبی گم شده و او را تنها گذاشته است و براي دوباره  سوم به دنبال محبوبی می گردد
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شاعر، محبوب خود را مشبه قرار داده و مشبه به هاي متعددي را چه به . عاشق شدن هنوز منتظر اوست
در بند اول محبوب را به نقش کاشی هاي نقاشی، سنگ . صورت ساده و چه به صورت مرکب می آورد

منِ فردي . می کندي خویش و شمع سقاخانه تشبیه  و نشان، عطر سجاده اي نخ نما شده مسجدهاي بی نام
مسجد، سجاده، (مشده اي است که در این نشانه ها گم شده است وجود عناصري چون شاعر به دنبال گ

می گرچه شاعر، محبوب را در همه جا احساس . ي مراعات نظیر را به خوبی نمایان می سازد آرایه) سقاخانه
به نظر می رسد شاعر به مفهوم . ي خودش اما معتقد است که از او دور است کند حتی در عطر سجاده

ي تشبیه استفاده می کند اما این تشبیه  در بند دوم باز هم شاعر از آرایه. وحدت در کثرت توجه داشته است
ن بند باز هم از عناصر ایدر بیت اول . حی به نظر می رسدبا تشبیهات بندهاي دیگر متفاوت و حتی سط

اسالمی هم چون منبر و کشکول هاي قدیمی بهره می گیرد اما ناگهان مسیر تشبیه سازي را تغییر می دهد و 
. ت شعر نداردتی با کلیي من سنخی او را به حل شدن یک حبه قند در ته استکان تشبیه می کند که به عقیده

ا باالتر ببرد اما در بند سوم مقام خود را پایین می آورد و شاید شاعر می خواسته عاطفه و تخیل شعرش ر
که محبوب تنهایش بگذارد و رفته تا در  خود را یک آدم بی سر و پا می انگارد و همین باعث گردیده

شاعر . آسمانها ستاره ها را همچون تسبیحی به هم متصل کند و محل جمع شدن ندیمه هاي بی گناه شود
د بنابراین با ا توبه کردن، محبوب به سمتش می آیرا می گیرد و معتقد است که ب سراغ محبوب گمشده اش

تلفیق شعر و آهنگ . از عطر تن محبوب پر شوداو التماس از او می خواهد که براي عاشق شدن باید آغوش 
آن باعث گردیده که مخاطب را تا پایان شعر با خود همراه سازد ضمن این که مجموعه اي از مراعات 

ي واج آرایی  در بند اول با استفاده از آرایه. نظیرها به عنصر عاطفه و تخیل شعر کمک فراوان کرده اند
. به موسیقی درونی شعر کمک شده و باعث گردیده مخاطب را به هم حسی با خود بکشاند» ش«درحرف 

ي عینی و ملموسی از دیگر مواردي که به زیبایی این چهارپاره کمک فراوان کرده است تصویر سازي ها
است که از ابتدا تا انتهاي شعر وجود دارند و به دلیل تازگی و سهل و ممتنع بودن آن ها جذابیت شعر را 

آن را قرار داد اما  آیینیي شعر  گرچه می توان این شعر را چند الیه دانست و حتی در حوزه. زیاد کرده اند
ی داشته باشد اما ممکن است ذوق دیگر مخاطبان با بنده ي عاشورا مطلب به نظر نمی رسد که در مورد حادثه

  .بدانند )ع(تفاوت داشته و محبوب را امام حسین 
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  صفربیگی جلیل بررسی عناصر شعر در اشعار عاشورایی - 4-2
ي رباعی نام آشناي ادبیات این مرز  جلیل صفربیگی از شاعران توانمند ایالمی است که امروزه در عرصه

 و آیینی مضامین در تاریخی وقایع به بودن وفادار عاملِ جلیل صفربیگی دو شعر عرصه در .باشد و بوم می
با آهنگی موزون و جریان تجلی  شاعر که شود می باعث است، درونی روایتی که احساس و عاطفه عنصر

 این اما است؛ احساس و عاطفه جلیل صفربیگی داراي شعر شک بی عاطفه به زیبایی شعر کمک کرده و
جلیل . است کرده روایت را آن فقط شاعر که است واقعیتی بلکه نیست، شعر از برخاسته احساس و عاطفه

است  گرفته بکار آیینی شعر در تاریخی وقایع گرفتن نظر در با عاطفه، موسیقی و آهنگ را صفربیگی عنصر
اي  هاي ذیل که به گونهدر شاهد مثال  .شده است شعر در زیادي زیبایی آمدن بوجود باعث که این خود

عاطفه و احساس نمود و تجلی بافته بنابراین سعی خود را بر آن داشتیم که این شعرها را از لحاظ عناصر 
را در زیر هر یک از آنهابه ) از لحاظ عنصر شعري(شعري مورد توجه و اهتمام قرار داده و توضیحات مرتبط 

  .صورت جداگانه مورد بررسی و تحلیل قرار دادیم
****  

  ابراهیم خلیل باید باشد
  ي تو، تا شام از کرب و بال، کجاوه

  .)61، شین( باشد باید جبرییل ي شانه بر
بار عاطفی این رباعی به دلیل هم . توان دریافت فردي شاعر را در نوع نگاه او می در اولین رباعی، منِ

را بایستی هم مانند بزرگ زادگان تا  )س(شاعر معتقد است که حضرت زینب . حسی با شاعر بیشتر نمود دارد
شاعر با حسی تأثیر انگیز می گوید که با . سوارش می کردندنه این که بر شترهاي بی کجاوه  شام می بردند

به همراهت باشند و  )ع(ست و پیامبرانی چون حضرت ابراهیمتو باید کسی باشد که هیچ کس شبیه او نی
قالب رباعی به . اش بگیرد ي تو را بر شانه است باید کجاوه الهیي مقرب و امین  حضرت جبرئیل که فرشته

اي از  که صفربیگی توانسته است در پاره سبب کوتاه بودن، گنجاندن بیشترین مفاهیم در آن نیاز به تبحر دارد
موارد به این مهم نائل آید گرچه زبانش به زبان عامه نزدیک است و با اولین خوانش می توان برداشت کلی 

در . هاي صفر بیگی مهمترین ویژگی شعر اوست یافت اما سهل و ممتنع بودن رباعیو فکر حاکم بر اثر را در
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و شاعر علیرغم سادگی زبان  شود میي شعر به سادگی به مخاطب منتقل  این رباعی احساس و عاطفه
بال، کجاوه، و شام می درکلمات کر. ي چشمی به آرایه هاي ادبی از قبیل، مراعات نظیر و ایهام دارد گوشه

می توان ایهام را مشاهده کرد هم به معنی شهر شام و هم به معنی » شام«ي  توان مراعات نظیر و در کلمه
  . غروب

****  
  نکند دیر شود ،زنجیر بیاور

زنجیر شود در شام مباد قحط  
  !دست من و دامنت بیا تیر بزن

  )67شین،( داز ما نکند یزید دلگیر شو
ه در ابتدا را در کلمات زنجیر ک ایماژي  گیرد در بیت اول آرایه شاعر از چند آرایه بهره میدر این رباعی 

ضمن این که استفاده از کلمات زنجیر و دیر در مصرع اول به . توان مشاهده کرد و انتهاي بیت آمده می
نشان  )ع(ي اسارت اهل بیت  حادثه منِ فردي شاعر و نوع نگاه او به. موسیقی درونی شعر کمک کرده است

خواهد که همانند آنان به زنجیر بسته شود و حتی  سازد و می شاعر خود را با اسیران همراه می دهد که می
ي  تفاده از کنایهشاعر با اس. التماس می کند براي این که وجودش باعث ناراحتی یزید نشود او را بکشند

رباعی این است که شاعر حسن  ي جالب در مورد این نکته. می داردالتماس خود ر بیان  دست من و دامنت
خواهد که او را نیز  ند یعنی براي دلگیر نشدن یزید میک آورد که مخاطب را غافلگیر می می ی در پایانتعلیل

  . زنجیر کنند و تیر بزنند
****  

  ...یک عمر نماز شاممان را به یزید
  ...دادیم همه سالممان را به یزید

  سوي کدام قبله کردیم مگر؟رو 
  )68شین،( ...اي قوم چه شد اماممان را به یزید

زند یعنی با  ل براي دو جمله دست به نوآوري میشاعر با جابجایی ارکان جمله و استفاده از یک فع
ي لفظی عالوه بر استفاده از کمترین کلمات بیشترین مفهوم را ارائه می دهد و فعل  حذف فعل به قرینه
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آورد که عالوه بر  ر این که در مصرع اخر فعل را نمیبرد و جالبت براي هر دو جمله به کار میرا » داریم«
از دیگر . کند که خودش براي جمله فعل بیاورد ي لفظی، مخاطب را وادار می قرینهرعایت حذف فعل و 

اش آرکائیک به کار  در رباعی می باشد که واژه اي قدیمی است و شاعر» نماز شام«نکات این رباعی کاربرد 
هر چهار مصرع حول یک محور . ي کهن و تا حدودي مهجور را زنده کرده است برده است یعنی یک واژه

عمودي می چرخند و آن چه باعث این ارتباط عمودي شده است مراعات نظیر در واژه هاي نماز، سالم، 
ی دهد و معتقد است که هم او و هم دیگران قبله و امام است شاعر منِ جمعی را نیز در شعرش دخالت م

با یزید همراه شده اند و حال این سؤال برایش پیش آمده که چرا چنین اتفاقی افتاده و مردم به جاي 
جلیل صفربیگی در . همراهی با امام با یزید همراه شدند؟ سهل و ممتنع بودن ویژگی مهم این رباعی است

 جز چیزي بگذارد و اعتقاد و آیین ي عرصه به پاي احساس و عاطفه با که اشعار خود در نظر داشته است که
هاي زیاد از آثار جلیل صفربیگی نشان داده است  بررسی رباعی .شخصی را در نظر داشته است هایی برداشت

 مصائب و تاریخی وقایع کردن بازگو باز که از نشده است دین اولیاء جالل جلوه در غرق آنچنان شاعر که
 بیان از که نشده است دین اولیاء مصائب و تاریخی وقایع در محو آنقدر طرف آن از و بازماند بیت اهل

 خویش شعر در را اعتدال این است توانسته جلیل صفربیگی،. شوند می غافل دین اولیاء بزرگی و جاللت
  .است توجه قابل او نگرش در جامعیت این و کند رعایت

****  
  گفت وقتی افتاد حسین »یا زینب«
  گفت و جان داد حسین "!زینب" !زینب"

  حتی نگذاشت تا که تنها برود
  )59شین، ( با او سر ِخویش را فرستاد حسین

در مصرع ) براعت استهالل(سازي فضا. هاي صفر بیگی است رین رباعیشک یکی از زیبات این رباعی بی
له دست مجر با جابجایی ارکان پایان ماجرا را بداند شاعاول باعث گردیده که ذهن خواننده کنجکاو شده تا 

و با نگاهی ظریف و ! افتاد یا زینب گفت )ع(به نوآوري زده است یعنی به جاي این که بگوید وقتی حسین
آن قدر حضرت زینب کند و این که  م به همراه زینب را مثبت تلقی میشاعرانه در بیت دوم فرستادن سر اما

. فرستد ی زینب، سر خودش را به همراهش میمقدس است که براي جلوگیري از تنهای )ع(براي امام حسین
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که هر مخاطبی را به  برد ا باال میي شعر را تا آن ر مفهوم زیباي این ابیات و سهل و ممتنع بودن آنها عاطفه
دیل به حالتی در پایان مصرع نیز جمله را از حالت خبري ساده تب) حسین(دارد آوردن نهاد  تحسین وا می

رساند  کید را میبکار برده که تأ» زینب«ي  ي تکرار را در واژه در مصرع اول بیت دوم آرایه. شاعرانه می کند
بگفت «ي وزنی است چرا که یک هجاي کوتاه کم دارد که با آوردن  رسد این مصرع داراي سکته به نظر می

  . اشد که بهتر است اصالح شودشاید هم غلط چاپی ب شود میوزن شعر درست » به جاي گفت
****  

  حق دارد اگر که خون ببارد زینب
  همراه، برادري ندارد زینب

  خواهرش دویده تا شام با سر پیِ
  )60شین،(رد زینبگذا عباس چگونه می

باشد باز هم عنصر عاطفه  می» گذارد ببارد، ندارد و می«هاي آن  قافیهدر این رباعی که ردیف آن زینب و 
ه که به محتواي شعر فقط کمک شاعر واژگانی را به کار برد. سایر عناصر نشان داده شده استبیشتر از 

توان  این رباعی را به این صورت می. ستاند و گویا هدف شاعر برانگیختن احساسات مخاطب بوده ا کرده
گذارد  ینم خالصه کرد که چون زینب برادري به همراه ندارد حق دارد که خون گریه کند اما حضرت عباس

اي  شک کنایه بی. همراهش فرستاده استکه خواهرش تنها بماند بنابراین تا شام سر خود را با عشق تمام به 
هم داراي مفهوم » با سر دویدن«که در مصرع اول بیت دوم آمده به بار عاطفی شعر کمک فراوان کرده است 

از دیگر . فضل دارد که تا شام فرستاده شده استاي به سر ابوال شوق و عشق فراوان است و هم اشارهي با کنا
عباس «. ي معنایی وجود دارد نکات جالب در این رباعی مصرع آخر است که در آن حذف جمله به قرینه

  .»تنها بماند یا بدون همراه یا بدون برادر بماند... چگونه می گذارد زینب 
****  

 عباس است »یا من هو اسمه دوا «

  عباس است »شفایا من هو ذکره «
  کعبه است حسین و کربال هم قبله

  )74شین، ( است عباس نما قبله ما مذهب در
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و در بیت دوم شاعر با . آمده است» دوا، شفا، نما«هاي  و قافیه» عباس است«ی که با ردیف این رباع در
ل بیت دوم اونماید و نیز در مصرع  مراعات نظیر را خلق می) مذهب کعبه، قبله،(آوردن واژگانی چون 

و در مصرع آخر شاعر منظور خود داند  آن می جهتکعبه و سرزمین کربال را قبله و  را استعاره از) ع(حسین
که از منظر  )ع(دارد که همچون عباس ا عباس است در واقع مخاطبش را برآن میرا از در مذهب ما قبله نم

خود گذشت، ما نیز اینگونه باشیم و نسبت به  از جان) ع(شجاعت، پایداري و وفاداري به موالیش امام حسین
  .پایدار و از جان گذشته باشیم )ع(امام و رهبر عصر خود همانند حضرت عباس

 براي حضرت عباس علیه السالم

 نزدیک شد آسمان بیفتد به زمین

  یک مرتبه کهکشان بیفتد به زمین
  دستان بریده ات ستون عرش است

  )69شین،(زمین به بیفتد ناگهان که نگذاشت
 است بار عاطفی و» آسمان، کهکشان وناگهان«هاي آن  و قافیه» بیفتد به زمین«ردیف آن این رباعی که 

دهد برجستگی شعر که  که نیمی از شعر را ردیف تشکیل میمعنایی شعر بر دوش ردیف است چرا 
را  )ع(ي حضرت عباس دستان بریدهالقاعده باید در مصرع آخر باشد در مصرع سوم است چرا که شاعر  علی

ي تضاد  آرایه» زمین و آسمان«گذارد آسمان بر زمین بیفتد در مصرع اول بین  داند که نمی ستون عرش می
هاي واال از بین بروند و  کند که ارزش ین این معنا را به ذهن متبادر میسقوط آسمان به زم. وجود دارد

توان گفت  در کل می. ع از این سقوط شده استمان )ع(ابوالفضلي  یدهها بر زمین بیفتد اما دستان بر آسمانی
 کامل هماهنگی. دهد نشان می )ع(که این رباعی، عاطفی است و نوع نگاه واردات شاعر را به حضرت عباس

 و ماندگار هاي آرمان که است اي به گونه شاعر شعري مضامین و ها مایه درون با )خیال صور(تصویري  زبان
 خاص سبک و مستقل نظام هدفدار، حرکتی با تشیع مکتب خاص هاي آموزه و انسانی و میاسال اثرگذار

  .بخشد می تحقق را عاشورایی آیینی -حماسی شعر

**** 

 ما را نه مگر عشق تلنگر زده است
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  ي روشنی که در حر زده است با شعله
  در تاخت و تاز شمر و ابن سعدیم

  )83شین،(ي ما یزید چادر زده است در سینه
منِ فردي شاعر  توان است می» تلنگر، حر و چادر«اي آن ه و قافیه» زده است«عی که ردیف آن در این ربا

که از دوستان حر باید آورد  دهد و همه را به خود می ی را خطاب قرار میرا به وضوح دید که منِ جمع
داند  ي روشنی می را به چون شعله ي حر شاعر، توبه. رحالی که افعال ما هنوز حسینی نیستدرس گرفت د

ها  به خود بیاییم در حالی که در دل هم چون تلنگري است که بر ما زده شده است تا که عین عشق است و
  .افتد ارهاي مربوط به یزیدیان اتفاق میما انگار ک

****  
  ي ما شکسته آیینه ؟ما را چه شده

  ي ما لبریز شده زمانه از کینه
  ابن سعدیم در تاخت و تاز شمر و

  )84شین، ( ي ما خرگاه یزیدیان شده سینه

بین کلمات شعر، ابن سعد و «در این رباعی عالوه بر اینکه در مصرع دوم تلمیح وجود دارد در بیت دوم 
» آیینه کینه و سینه«هاي آن  و قافیه» ما«عی بعدي که ردیف آن در ربا. ي مراعات نظیر وجود دارد آرایه» یزید

ستفاده کرده است تنها چیزي آورد اما از واژگان مترادف ا اعر همان مضمون رباعی قبل را میشاست باز هم 
است » خرگاه«ي  هاي این رباعی خود را نشان دهد استفاده از کهن واژه تواند به عنوان یکی از ویژگی که می

  . ام داشته بی را بیانمطال) باستان گرایی(که در یکی از غزلهاي سپیدنامه در مورد آرکائیک 
****  

 و یا

  ؟ما را چه شده چرا همه خاموشیم
  با آل یزید دست در آغوشیم

  حاال که نمی رویم همراه حسین
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  )85شین،( شمشیر به دشمنان او نفروشیم
باز هم منِ فردي شاعر، منِ . سروده شده» خاموشیم؛ آغوشیم و نفروشم«هاي  در رباعی دیگر که با قافیه

تواند حسینی  باشیم یا رفتارمان نمی )ع(توانیم با امام حسین که اگر نمی دهد قرار مید خطاب جمعی را مور
را نماد حق، و یزید را نماد ) ع(اگر امام حسین . باشد الاقل هم چون یزید نباشیم و به یزیدیان کمک نکنیم

هاي ادبی  ی، فاقد آرایهخواهد که اگر با حق نیستیم با ظلم هم نباشیم این رباع ظلم بگیریم، شاعر از ما می
روبه رو هستیم و شاید شاعر خواسته » کنایه«است و تنها چیزي که وجود دارد در مصرع آخر انگار با یک 

  .را تبدیل به کنایه کند» شمشیر به دشمن فروختن«
  

  بررسی آماري سطح بکارگیري عناصر شعري در مجموعه آثار جلیل صفربیگی -1- 4-2
عاشورایی به صورت یک اثر صرف ارائه نگردیده موضوع ادبیات عاشورا و شعر بیگی،صفر در آثار جلیل

توان به  در این رابطه می. توان در البالي مجموعه آثار وي پیدا کرد هایی از اشعار عاشورایی را می بلکه آمیزه
  :مجموعه آثار وي به شرح ذیل اشاره داشت

  1381: شوم می کلمه کم کم .1
                                           1383: واران .2
 1391: شین .3

این نکته را متجلی ساخته که ابیات عاشورایی در قالب رباعی و  صفربیگی کلی آثار جلیل بررسی نسبتاً
ها، تعداد  اساس بررسیروي هم رفته بر. خورد به چشم می قصیده در آثار وي به صورت پراکنده و متعدد

  :اند صورت ذیل آورده شدهامین آنها به این ابیات و مض
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  :1383و مجموعه واران در سال  91مجموعه هاي مورد بررسی شامل مجموعه شین در سال 

  عناصر شعر
  90آثار دهه   80آثار دهه   70آثار دهه 

  درصد  ها تبیتعداد   درصد  هابیت تعداد   درصد     ها یتبتعداد 

  8/30  86  8/43  96  2/39  123 عاطفه
  1/11  31  5/10  23  3/18  57 تخیل
  5/22  63  8/12  37  4/13  42 آهنگ
  5/20  57  3/13  29  9/16  53 زبان

  1/15  42  6/15  34  2/12  38 شکل

  313  مجموع
100

%  
219  100%  279  100%  

  
  

  
  

123

57
42 53

38

313

96

23 37 29 34

219

86

31
63 57

42

279

عاطفھ تخیل آھنگ زبان شکل مجموع

چرا پرنده نباشم: ٧٠آثار دھھ  واران/ کم کم کلمھ می شوم: ٨٠آثار دھھ  شین: ٩٠آثار دھھ 



١٤٧ 

 

بیت عاشورایی از مجموعه آثار جلیل صفربیگی 150 مجموع هاي ادبی در بررسی ویژگی -2- 4-2

  .باشد می 90و  80، 70هاي  سروده شده در دهه
همانطور که در بخش پیشین نشان دادیم، تعداد ابیات سروده شده با مضمون عاشورا در مجموعه آثار  

 313تعداد  70بیت بوده که در این بین در دهه  811بالغ بر  90و  80و  70هاي  جلیل صفربیگی در دهه
این بخش با توجه به  در .بیت سروده شده است 279بالغ بر  90بیت و در دهه  219بالغ بر  80بیت، در دهه 

اي  هاي عناصر شعر جلیل صفربیگی به گونه تعدد باالي اشعار سروده شده، قصد داریم به بررسی ویژگی
  .هاي مجزا بپردازیم تصادفی و تقریبی به صورت تفصیلی و با جزئیات مربوط به هر یک از آنها در دهه

  

  عناصر شعر
  90آثار دهه   80آثار دهه   70آثار دهه 

  تعداد ابیات  تعداد ابیات  تعداد ابیات

 عاطفه
 4 2 4 من جمعی

 3 4 2 من انسانی

 تخیل

 2 3 2 استعاره

 1 3 4 تشبیه

 4 5 3 کنایه

 2 6 4 سمبل

 آهنگ

 3 7 3 وزن عروضی

 4 2 3 قافیه و ردیف

 4 3 4 موسیقی درونی

 1 2 3 تناسب و تضاد

 5 2 4 موسیقی کناري

 زبان

 2 1 3 واژگان

 3 4 3 ترکیبات

 5 2 4 نحو

 شکل
 3 2 3 قالب درونی

 4 2 1 قالب بیرونی

  50  50  50  مجموع
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  هاي مختلف صفربیگی در دهه جلیل شعر عناصر هاي بررسی برخی از ویژگی -3- 4-2

****  
  آن روز اسیر  دست ظلمت شد آب 

  قربانی غفلت و جهالت شد آب
  از سوز عطش لبان موال خشکید 
  )21، ص»و«(  واهللا که آب از خجالت شد آب

ي تشخیص  سروده شده آرایه» ظلمت، جهالت و خجالت«هاي  و قافیه  »شد آب«اعی که با ردیف این رب
که به ظلمت اسیر شده است و حتی دست  داند میبیشترین کاربرد را دارد چرا که آب را مانند انسانی 

ظلمت را که اضافه ي استعاري است ظلمت را به انسانی تشبیه و تنها به دست او اشاره کرده است که باعث 
ي  که باز هم آرایه داند میدر مصرع دوم نیز آب را قربانی جهالت و غفلت . ي مکّینه شده است خلق استعاره

اي خبري آورده اما در دل  در مصرع سوم گرچه به صورت ساده جمله. تشخیص را به وجود آورده است
یعنی «ي کنایه را به کار برده  در مصرع پایانی آرایه. اشاره دارد )ع(میحی دارد که به تشنگی امام حسینخود تل

که با زیبایی . است » از خجالت آب شدن «آنچه باعث تقویت بیت پایانی شده همین » از خجالت آب شدن
  .شود میاي که دارد باعث جذب مخاطب  ی و بار عاطفیادب
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***  
 ماندم که چه حکمتی است در سر نیزه

  قرآن و علی، حسین و سر، سر نیزه
                                  صفین شده دوباره، حاال رفته

  )89شین،( قرآن سرِ حسین بر سر نیزه
ه ي نیزه مطالبی به اختصار بیان کنم نیز تغییر معنایی واژهدانم در مورد  پیش از توضیح این رباعی الزم می

هاي قدیمی بوده که امروزه نیز شاید در برخی از نقاط جهان کاربرد داشته باشد اما سر  یکی از وسایل جنگ
هاي تن به تن که امکان استفاده از  شود و در هنگام جنگ له اي است که بر روي تفنگ نصب مینیزه وسی
رسد منظور شاعر از سر نیزه همان  یاین رباعی به نظر م در. گیرد دارد مورد استفاده قرار میوجود نفشنگ 

سروده شده شاعر با تلمیح به جنگ » در، سر و بر«هاي  و قافیه» سر نیزه«ف این رباعی که با ردی. نیزه باشد
را قرآن  )ع(آورد و امام حسین میي کربال تناسبی به وجود  واقعهصفین و بر  نیزه کردن قرآن بین آن واقعه و 

تر از ي آن نیز بیش این رباعی عالوه بر تصویرهایی که دارد عاطفه. داند که سرش بر نیزه رفته است ناطق می
به قرآن هم بار  )ع(صرع آخر یعنی تشبیه سر امام حسیني تشبیه در م آرایه. دهد دیگر عناصر خود را نشان می
ضمن این که در واژگان . شاعر دست به آفرینش یک ترکیب تازه زده است عاطفی شعر را باال برده و هم

» سر نیزه؛ صفین و علی«ي مراعات نظیر در واژگان  در کل رباعی نیز آرایه. جناس تام وجود دارد» سر و سر«
  .وجود دارد
****  

 عشق آمد و یک لحظه سفر در تو نکرد

  یک پلک به هم زدن نظر در تو نکرد
  مگر چه کردي با خودتو حر نشدي 

  )86شین،( فریاد حسین هم اثر در تو نکرد
تو  در«و ردیف » سفر، نظر و اثر«هاي  که با قافیه باشد می» الحول وال قوه االّ باهللا«ن این رباعی با وز

رسد که شاعر ابتدا بیت دوم سپس بیت اول را سروده است چرا که عبارت  به نظر می. سروده شده» نکرده
اول، شعر، شعریت خود را پیدا  رسد اما در مصرع دوم بیت خیلی با معنا به نظر نمی» در تو ن عشقسفر کرد«
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زیبایی این رباعی . رساند اما مفهوم را به طور کامل می» شقع«در مصراع اول است یعنی » نهاد«کند گرچه  می
بن و هم شخصیت معروف حرّمعنی آزاده آورده است یعنی هم به » حر«ي  در ایامی است که شاعر در کلمه

 پرسد که چرا با وجود دهد و از دیگران می یز شاعر منِ فردي خود را نشان میاین رباعی ن در. یزید ریاحی
کنند اما فریاد ظلم ستیزان در آنها  و حتی با این که ادعاي آزادگی میآید  عشق تغییري در آنها به وجود نمی

  . اثري ندارد
****  

  )ع(سوگ زینب
  بود زینب صیقلی و زالل روح آن

  بود زینب علی غیرت ي آیینه
  حسین بود مقتدا و امام چند هر

  )43، واران(بود  زینب ولی کربال پیغمبر
علی و  صیقلی،«هاي  و قافیه» زینب بود«یفد، با ر»ه اال باهللاالحول وال قو«این دو بیتی که بر وزن  در

در شعرش مراعات نظیر را خلق کرده، و  »...، صیقلی، آیینه لزال« شاعر در واقع با آوردن کلماتی چون» ولی
 )ع(پدرش علی غیرت تشبیه نموده چرا که همچوني  نهرا به آیی )س(در مصرع دوم از بیت اول حضرت زینب

را به  )س(زینب که شاعر چرا. وجود دارد استعارهغیرتمند و بیان کننده حق و عدالت است و در مصرع آخر 
وادث براي بشریت بود او نیز حقایق ح )حق(وحی مبین آور آیات  که پیام )ص(مانند جدش رسول خدا
  .کند می گري مظلومانه کربال را روایت

***  

  زینب یا
  نبود تنگ چنین ها کوچه که شام در

  نبود جنگ قصدشان که هم قافله این
  شوق با هامان خانه بام به رفتیم

  ).63شین،(نبود؟  سنگ از پر کداممان اندام
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ي رسیدن اسراي  این رباعی که بیشتر یک رباعی احساسی است با استفاده از تلمیح، نگاهی به حادثه
سهمی . ندا هرا خارجی پنداشتند و بر آنان سنگ زد )ص(اوالد پیامبر ،کربال به شام دارد که مردم فریب خورده

تفهام انکاري استفاده از فعل منفی در مصرع پایانی اس و شاعر با. ي ردیف شعر است از این احساس به عهده
. دست شاعر را براي بیان احساس خویش باز کرده است» نبود«ي به جا از ردیف  استفاده. برد یم به کار

کند که با اتفاقی که در باال  مراعات نظیري را خلق می» گ و سنگتنگ، جن«هاي  استفاده از قافیه شاعر با
ازدحام جمعیت را » چنین«ي  اژهدر مصرع اول، شاعر با بکارگیري و. الً تناسب داردشرح داده شد کام

این مصرع  در. دکشد که قصد جنگ ندار اي را به تصویر می هد نشان دهد و در مصرع دوم قافلهخوا می
مجاز در اده از استف. برد آن قافله فقط قافله را به کار مییعنی به جاي گفتن افراد  ،جاز استم» قافله«ي  واژه

شاعر در بیت . ضرورتی است که معموالً شاعران رباعی سرا به آن توجه دارند رباعی که قالبی محدود بوده
جمعی را در گروه شامیان قرار  اري من فردي و منده از استفهام انگدوم به آن حادثه تلمیح دارد و با استفا

ان نیز با آنان همراه وي و دیگر .انداختند وشحالی سنگ میونه که شامیان با خگ دارد همان دهد و ابراز می می
  .)63شین،(شده بودند
****  

  آن روز حسین یک صدا زینب بود
  آیینه غیرت خدا زینب بود

  زینب زینب زینب زینب زینب
  )96کم کم کلمه می شوم،(آن روز تمام کربال زینب بود

شاعر در مصرع اول با  ،ستآمده ا» خدا، کربال صدا،«هاي  و قافیه» زینب بود«ی که با ردیف در این رباع
ن یک صدا زینب بود بار عاطفی و احساسی شعر را به نهایت خود رسانیده و مخاطب را تحت آوردن حسی

در .  در روز کربالست )ع(که خود حاکی از تنهایی مظلومانه امام حسین ،دهد تاثیر غم و اندوه فراوان قرار می
بیت دوم مصرع اول شاعر با تکرار کلمه زینب آرایه تاکید را به کار برده است و در مصرع پایانی شاعر 

و . کند را در کربال را بیان می )س(زینب کربال  و روز خونین آن را به زینب نسبت داده و نقش مهم حضرت
  .ه کربال دانسته استدر حقیقت زینب را بدل از همه رویدادهاي مظلومان
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  سپیدنامه عناصر شعر در اشعار عاشورایی بهروز بررسی - 4-3
هاي ادبی چون تضمین و  استفاده از آرایه دربرگیرنده فخیم و سپیدنامه، زبانی بهروزشعر عاشورایی  زبان

 بهروزدر حقیقت امتیاز شعر عاشورایی . است زبان مجازي و در کلها  المثل و کنایات و استعاره ارسال
 وممکن ساخته  است که آن رابراي عوام  اشعار عاشورایی ويفهم این  سپیدنامه، قدرت فراگیر در درك و

زبان  توان گفت که، از منظر عناصر شعر می .یافته استو مداحان از همین رو گسترش زیادي در میان مردم 
دارد و  ي عاشورا و واقعه به مسائل دینی عمیقده و صمیمی است و نگاهی بسیار ساسپیدنامه  بهروز شعر

منظر عاطفه، از .باشد دارا میج مخاطبان ران براي تهییهاي بیرونی دی بیشتر سمت و سوي بزرگنمایی الیه
م وارد آمده با امام حسین، خانواده و یاران وي هایی از تظلّ هاي و تصویرسازي گویی صراحتسرشار از 

ثیرگذاري بیشتر بر أبراي ت سپیدنامه بهروزت اشعار عاشورایی که این عنصر از مؤثرترین و نقطه قو. باشد می
  .ها و باورهاي دینی نیز بیشتر جذب مخاطب است تا تعمیق ارزش ويهدف . مخاطب است

  : توان به اشعار ذیل اشاره داشت براي مثال می

****  
 دل در برپاست عزا هاي علم

  دل در واویالست و اشک و فغان
 قامت به قامت خون و تیر میان

  )59عقیق و ارغوان،( دل در عاشوراست ظهر نماز

سروده شده یک رباعی » عاشورا، برپا و واویال«هاي  و قافیه» است در دل«ردیف  با این دو بیتی که
ي تلمیح در مصرع  با استفاده از آرایه و بیند ي و حوادث کربال را در دل خود میشاعر عزادار. عاطفی است

من » دل«ردیف  زاستفاده ا. اول یعنی اشاره کردن به نماز ظهر عاشورا شعر را تاثیرگذار آغاز کرده است
هاي  کند که در آن پرچم شاعر دل خود را در مصرع دوم به شهري تشبیه می. دهد نشان می فردي شاعر را

ي مراعات نظیر  ن عمق فاجعه با استفاده از آرایه، شاعر براي نشان داددر بیت دوم. عزاداري برپا شده است
کند که در میان تیر و خون انگار قیامتی  ترسیم می ي کربال را صحنه» فغان و اشک و واویال«گان یعنی واژ

  . برپا شده است



١٥٣ 

 

**** 

  است شرمناك خشکت کام از فرات
  است خاك جان در آتشی داغت ز
 وفایت با دستهاي یاد به

  ).58، عقیق و ارغوان(است  چاك چاك بیتی دو گریبان
سروده شده است از جهاتی » شرمناك، خاك و چاك چاك«هاي  و قافیه» است«و بیتی که با ردیف این د

جان بخشیدن به (ي تشخیص  است که شاعر در سه مصرع از آرایهنکته اول این . چند قابل توجه است
گرچه در بیت اول اسلوب . داند می )ع(ي حضرت ابوالفضل رود فرات را شرمندهه کرده است و استفاد) اشیاء

در مصرع دوم . آید اشکالی در شعر به وجود نمیمعادله وجود ندارد اما اگر جاي هر دو مصرع عوض شود 
که ترکیبی اضافی است استعاره مکنیه وجود دارد که صنعت تشخیص را در دل خود » جان خاك«ترکیب 

نسانی تشبیه را به ا )ع(هاي حضرت عباس یه وجود دارد یعنی دستي مکنّ مصرع سوم باز هم استعاره در. دارد
همان آرایه تکرار  در مصرع آخر باز هم .دارد انی به وفاداري او اشاره میهاي انس کرده است و از ویژگی

ضمن اینکه در . شده، اما این بار دو بیتی را به انسانی تشبیه کرده و از انسان به گریبانش اشاره کرده است
بررسی  .کنایه از ناراحتی فراوان از غم عزیزي است» گریبان چاك کردن«. مصرع آخر کنایه نیز وجود دارد

صدق عاطفه و شور درونی به عنوان دهد که  ره شده نشان مینحوه سرایش آثار سپیدنامه بخصوص در اشعار اشا
همراه ساختار لفظی و معنوي و درونمایه و مضامین  ، بهوي یکی از خصایص ذاتی شعر حماسی آیینی عاشورایی

زند و با یادآوري سوز عطش در کنار فرات،  عاشقان و مشتاقان حسینی می منحصر به فرد آن، شرر به خرمن جان
عاشقانه، عاطفه و  اینگونه صادقانه وتا  سازد پیام خون شهیدان، این شعر را با شور و شعور، قرین می هی وانتقام ال

  .شور درونی خویش را در توصیف رویداد جانگداز از کربال به تصویر کشد

 عاشورا

 خون ي دریاچه یکی دریا یکی

  افزون افزونِ ها زخم شمار
 آرام آرام زند می محرم
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  )57عقیق و ارغوان،(بیرون هام دوبیتی ز چشمان
ي  شاعر با استفاده از آرایه. ه استسروده شد »خون، افزون و بیرون«هاي  قافیه این دو بیتی که با

و مصرع کند که یک مصرع دریایی از خون  به دو چشم تشبیه می اي دو بیتی راه مکنیه، مصرع ي استعاره
شاعر با بیان این توصیفات به . شود هایش نیز هر لحظه زیاد می زخماي از خون است و تعداد  دیگر دریاچه

و آن چه که  شود رامی محرم میاش به آ دارد که محتواي دو بیتی یدهد و ابراز م دو بیتی خود رنگ محرم می
  . بیتی عاطفی با استفاده از من فردي شاعر است واین دو بیتی یک د. گردد شرح محرم است میبیان 

****  
  کرد می شمع جان قصد هیسیا

  کرد می قمع و قلع روز فکر و
 شب خلوت میان اما حسین

  )61عقیق و ارغوان،( کرد می جمع را خارها نشسته
رسد تمام  سروده شده است به نظر می» و جمع ، قمعشمع«هاي  و قافیه» کرد می«ا ردیف این دو بیتی که ب

، شاعر، سیاهی را نماد ظلم و ستم و این دو بیتی در. ع کردن خارها استهدف شاعر از سرودن آن بیان جم
دو جمله یک نهاد دارد و  در بیت اول که از دو جمله تشکیل شده است هر. داند می )ع(شمع را نماد اهل بیت

و قمع یعنی روز عاشورا بوده  ه و هم به فکر روز قلعاست که هم قصد جان شمع کرد» سیاهی«آن هم 
 شود میآنچه باعث این بار عاطفی . بار عاطفی واحساسی دو بیتی باال می رود در بیت دوم ناگهان. است

و جمع کردن خارها است که آن حضرت پیش بینی آوارگی و فرار  )ع(تلمیح به داستان معروف امام حسین
که  ها را جمع کرد مهشب خارهاي اطراف خی تاریکی د بنابراین در دلکن در روز عاشورا می کودکان را

  .ن، زخمیِ خارها نشوندکودکا
****  

  است سخت چه یارب یاوري بی غم
  است سخت چه زینب حضرت براي
 زخمی چشمان با دست، بدون

  )58عقیق و ارغوان،(است  سخت چه مرکب از افتادن فرو
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سروده شده نیز یک دو » ، زینب و مرکببیار«هاي  و قافیه» چه سخت است«که با ردیف این دو بیتی 
ان یوبی یار و یاور ماندن حضرت زینب ب )ع(شاعر بانگاهی به شهادت حضرت عباس. استبیتی عاطفی 

ی گرچه این دو بیتی خالی از آرایه هاي ادب. سخت است )س(کند که چقدر این اتفاق براي حضرت زینب می
ث این ي بجا از آن باع ی آن بر دوش ردیف است که استفادهاي از بار عاطفی و احساس است، اما سهم عمده

کند و  آن حکایت می شاعرها از خلوص و یکرنگی و اعتقادات ناب و عمیق  این سروده. مهم شده است
چنین  هم. کند ی دراماتیک و حزن انگیز ایجاد میهاي موسیقایی محلّی و آیینی، فضای تلفیق آن با دستگاه

جهت آنکه از متن جامعه برخاسته هاي مذهبی خوانده و اجرا می شوند، به  هایی که در اعیاد و جشن سروده
 اشعار عاشورایی .ثیرگذار استأو ارتباط تنگاتنگی با باورها و اعتقادات عامه دارد بسیار ماندگار و ت

هاي آن باز نموده و تبیین  است و عبرت )ع(عالوه بر آنکه بازتاب عاشورا و قیام امام حسین سپیدنامه،
هاي شعري مرسوم در  قالب .شود میهاي عاشورا استفاده  عزاداري، کارکرد تبلیغی نیز دارند و در شود می

که منبعی عظیم براي بیان عواطف و احساسات . است رباعی و سپس غزلبیش از همه  ي سپید نامهها سروده
 . اند هاي نوع دوم بیش از همه در این قالب سروده شده سروده مخصوصاً. باشد می

 نمانده آهی خواهرت براي

  نمانده کوتاهی عمر از غیر به
 نی سر از قرآن آواي جز به

  ).60، عقیق و ارغوان(نمانده  همراهی هیچ برایش
است عنصر احساس » آهی، کوتاهی و همراهی«هاي آن  و قافیه» نمانده«یتی که ردیف آن این دو ب در

حال، گفتگوي این زبان  گوید و در سخن می )س(بان حضرت زینبزبیشتر نمایان است چرا که شاعر از 
. سازد شد و خواننده را با شعر همراه میک مالً عاطفی و احساسی به تصویر میحضرت زینب را به صورتی کا

ي  آرایه. ت این دو بیتی استرعایت محور عمودي شعر یعنی به هم پیوستگی مضامین از دیگر نقاط قو
آید تنها همراه  رآنی که از سر نی مییعنی آواي ق دهد بیت دوم به خوبی خود را نشان می تشخیص نیز در

این  در. شک سادگی زبان و لحن شعر است یتی بار عاطفی و احساس بخشیده بیآنچه به این دو ب. اوست
توان مشاهده کرد که شاعر با استفاده از عبارات کوتاه  را به سادگی می )س(دو بیتی، تنهایی حضرت زینب
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آید دست به کاري سهل و ممتنع  با آواي قرآنی که از سر نیزه می عمر و حتی نماندن آه و همراه شدن شدن
  . زده است

****  

   است محزون لیالي از تر مجنون او دوش بر علم
  است محزون لیالي از تر مجنون او دوش بر علم

  است مجنون بید گیسوان و زباد تر پریشان
  گشتن تر تشنه سوي به تازد، می آب سوي به

  است خون وادي پشت که  آخر، منزل سوي به
  دید میانش در باال آورد آب ز دستی کف

  است گردون فخر که پیغمبري ي تشنه نگین
  روز آن از داشت کف در که آبی شد افزوده آب به

  است کارون و شیر بهمن و اروند لبش پریشان
  تازد می و شکم شیرین، جان چون بغل در گرفته

  است بیرون اندازه از که تیري بارش زیر به
 فریاد از تر خونین دلی با موال، گفت سقا به

  است چون من احوال تو بعد برادر دانی نمی
  مستی قدقامت اي من جام غمت از شکسته

  است خون در رقغ چشمت چو هستی جوهر اي دلم
  خون و جویبار از نه است شرم از گفت سقا و

  است گلگون تاب عالم خورشید اي من روي اگر
  را فروغی بی نگاه بوسد می آرام حسین

  ).27-28 عقیق و ارغوان،( است ممنون وفاداریش از قیامت تا زهرا که
  محزون،«هاي  و قافیه» است«و استفاده از ردیف » یلنن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلمفاع«این غزل که بر وزن 
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کنار  )ع(سروده شده به داستان رفتن حضرت ابوالفضل» ...مجنون، خون، گردون، کارون، بیرون، چون و  
است که در زیر به آنها  هاي ادبی داراي نکاتی ره دارد از نظر استفاده از آرایهب اشارود فرات و ننوشیدن آ

مجنون و محزون به غناي موسیقی شعر هاي میانی در کلمات   در مصرع اول کاربرد قافیه .نمایم اشاره می
در کنار آرایه مراعات نظیر در » باد و بید«در مصرع دوم جناس ناقص اختالفی در واژگان . افزوده است

دهد یعنی تاختن  ي متناقض نما خود را نشان می ایهدر بیت دوم آر. وجود دارد» پریشان، باد و گیسو«ژگان وا
وادي «ي تشبیه در ترکیب  رایهآپرادوکس شده است ضمن اینکه  نتر شدن باعث ای به سوي آب و تشنه

که استعاره مکنیه است به خوبی » نگین تشنه«در بیت سوم آرایه ي استعاره در ترکیب. وجود دارد» خون
رایه مراعات نظیر و همجنین آ» اروند و بهمن شیر و کارون«کلمات  در بیت چهارم در بین. نمایان است

باال آورد اما دوباره  )ع(بی که حضرت عباسارد که این رودها به خاطر آن مشت آجود دي تشخیص و آرایه
در بیت پنجم شاعر به شکلی روایی، تصویر در بغل گرفتن مشک  .اند آب ریخت پریشان مانده يروآن را بر 

ضمن اینکه در ترکیب . دهد بارش تیرهاي بی شمار را نشان می و تاختنش در زیر )ع(را توسط ابوالفضل
ي حس آمیزي به زیبایی  آرایه» جان شیرین« این در ترکیب عالوه بر . بارش تیر آرایه ي استعاره وجود دارد

ه زبان حال امام ادس یزند و با زبان ست به روایتگري میدر بیت ششم باز هم شاعر د .دهد نشان می خود را
اینکه سقا، استعاره از  ضمن. آید تو چه به سرم میکه بعد از کند  را بیان می )ع(با ابوالفضل )ع(حسین

کند که بار  باز هم شکل روایی ادامه پیدا می در بیت هفتم .است )ع(و منظور از موال، امام حسین )ع(ابوالفضل
نیز به کار ي تشبیه را  و آرایه گیرد می» دل« رااستعاره از » جام«ي  هدر این بیت کلم. برد عاطفی شعر را باال می

غرق «ادات تشبیه و » چو«ي  ضمن اینکه کلمه. به به گرفته استیعنی  دل را مشبه و چشم را مش. برده است
 اصلی هاي جوهره از یکی واحساس در مجموعه اشعار عاشورایی سپیدنامه، عاطفه. وجه شبه است» در خون

 تخیل و عاطفه اندیشه، زبان، نچو عناصري وي از چرا که شعر نیست آن کل اما گردد می محسوب شعر
شاعر  .آید می شمار نامه بهبهروز سپید عاشورایی شعر هاي ویژگی دیگر از گرایی اسطوره .است یافته ترکیب

این شعر که به نوعی تحت تاثیر موقعیت جغرافیایی و اقلیمی خود همانطور که در ابتدا به آن اشاره  در
، بهمن شیر و کارون استفاده نموده است و به نوعی عناصر اروند ر گرفته و از کلماتی همچونداشتیم، قرا

 از برخاسته امر این رسد می نظر به. بومی استان مجاور خود یعنی خوزستان را در شعرش بیان نموده است
استان ایالم با مذهب تقریباً یکدست شیعه  مثل اي جامعه در چون شاعر. باشد شاعر ي مآبانه قدسی نگاه نوع
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 این. باشد می مند بهره معنوي ذهنیت از طبعاً است، کرده زندگی )ع(نزدیکی به مرقد مبارك امام حسین آن و
  .در پرتو احساس شاعر بازخورد یابد را موجود هاي واقعیت شعر که گردد می باعث ذهنیت
  

  در مجموعه آثار بهروز سپیدنامهشعري بررسی آماري سطح بکارگیري عناصر  -1- 4-3
سپیدنامه، همانند سایر شاعران موضوع ادبیات عاشورا و شعر عاشورایی به صورت یک اثر  بهروزدر آثار 

در . توان در البالي مجموعه آثار وي پیدا کرد هایی از اشعار عاشورایی را می صرف ارائه نگردیده بلکه آمیزه
  : توان به مجموعه آثار وي به شرح ذیل اشاره داشت این رابطه می

  1370: پایداري شعر مجموعه /باران زمین از -1

  1377: آیینی شعر مجموعه /ارغوان و عقیق -2

 1382: آزاد شعر مجموعه /سرگردان ماه این عشق و -3

سپیدنامه باز هم این نکته را متجلّی ساخته که ابیات عاشورایی در قالب  بررسی نسبتاً کلی آثار بهروز
ها،  اساس بررسیروي هم رفته بر. خورد به چشم می تعددرباعی و قصیده در آثار وي به صورت پراکنده و م

  :اند تعداد این ابیات و مضامین آنها به صورت ذیل آورده شده
  

  عناصر شعر
  90آثار دهه   80آثار دهه   70آثار دهه 

  درصد  ها تعداد بیت  درصد       ها تعداد بیت  درصد  ها تعداد بیت

  1/28  48  1/42  67  5/33  51 عاطفه
  3/16  28  7/27  44  4/18  28 تخیل
  1/35  60  8/13  22  0/23  35 آهنگ
  1/11  19  6/7  12  3/11  17 زبان

  1/10  16  8/8  14  8/13  21 شکل
  %100  171  %100  159  %100  152  مجموع
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ه سروده شده در بیت از مجموعه آثار بهروز سپیدنام 150هاي ادبی در  بررسی ویژگی -2- 4-3

  :90 و  80، 70هاي دهه
همانطور که در بخش پیشین نشان دادیم، تعداد ابیات سروده شده با مضمون عاشورا در مجموعه آثار 

بیت،  152تعداد  70بیت بوده که در این بین در دهه  482بالغ بر  90و  80و  70هاي  بهروز سپیدنامه در دهه
توجه به تعدد این بخش با در .بیت سروده شده است 181بالغ بر  90ههبیت و در د 159بالغ بر  80در دهه 

هاي عناصر شعر بهروز سپیدنامه به صورت تفصیلی و  باالي اشعار سروده شده، قصد داریم به بررسی ویژگی
  .ي مجزا بپردازیمها با جزئیات مربوط به هریک از آنها در دهه
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  عناصر شعر
  90آثار دهه   80آثار دهه   70آثار دهه 

  تعداد ابیات  ابیاتتعداد   تعداد ابیات

 عاطفه
 2 4 2 من جمعی

 4 3 3 من انسانی

 تخیل

 6 5 4 استعاره

 5 4 5 تشبیه

 4 2 4 کنایه

 2 4 3 سمبل

 آهنگ

 4 3 2 وزن عروضی

 2 2 3 قافیه و ردیف

 3 3 5 موسیقی درونی

 4 3 2 تناسب و تضاد

 1 2 4 موسیقی کناري

 زبان

 3 4 3 واژگان

 1 2 4 ترکیبات

 2 3 2 نحو

 شکل
 3 3 1 قالب درونی

 4 3 3 قالب بیرونی

  50  50  50  مجموع

  

  
  

0

1

2

3

4

5

6

7

٧٠آثار دھھ 

٨٠آثار دھھ 

٩٠آثار دھھ 
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  هاي مختلف بهروز سپیدنامه در دهه شعر عناصر هاي ویژگی بررسی جلوه برخی از -3- 4-3
  .است 1370: پایداري شعر مجموعه: باران زمین در نمونه شعر ذیل که برگرفته از مجموعه از

****  
  شد داده نیز دوا رسید، حرم خاك

  شد داده نیز شفا رسید، حرم آب
  شدیم حرم مقیم خواستیم طور ما
  شد داده نیز خدا خواستیم، جلوه ما

  آورد می را ما که هاست بهانه اصالً
  ).1370از زمین باران، (شد  داده نیز بها بهانه، دادن با

شفا، خدا و دوا، : باشد، شاعر از کلماتی چون ي از زمین باران می ده از مجموعهگرفته شاین شعر که بر در
در بیت اول شاعر .ي شعر خود استفاده نموده و ردیف شعر خود را فعل شد قرار داده است بها براي قافیه

و در مصرع را نیز به مانند دوا براي دوستداران و پیروان آن حضرت دانسته  )ع(خاك حرم مطهر امام حسین
  .و بها جناس ناقص اختالفی وجود داردپایانی بیت آخر بین بهانه 

**** 

 دوباره شد گل در تازه حلولی

  دوباره شد قابل سجده براي
  عشق پیغمبر بر نیزه روي به
  )60عقیق و ارغوان،( دوباره شد نازل جبرائیل و

 

را به است شاعر خاك کربال » گلِ، قابل و نازل«هاي آن  و قافیه» شد دوباره«که ردیف آن  این دو بیتی در
داند و انگار در زمین  آن جا مقدس می شدن آن حضرت را درو دفن  )ع(حسین خاطر ریخته شدن خون امام

شاعر در بیت اول به صورتی . است روح دیگري دمیده شده که خاك را براي سجده کردن مقدس کرده
در مصرع دوم، . دارد پس تلمیح. کند ي فرشتگان بر ایشان اشاره می جدهظریف به دوستان خلقت انسان و س

گیرد که وقتی سر مبارك بر نیزه می رود انگار جبرئیل  می )ع(را استعاره از امام حسین پیغمبر عشقشاعر 
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خواهد اما  دریافت این مفاهیم اندکی دقت می گرچه. خواند نازل شده و سر حضرت دارد قرآن میدوباره 
  . شاعر به خوبی توانسته این مفاهیم را در این قالب محدود بیاورد

****  

  )ع( اکبر علی حضرت نذر
  کرد گُل بادها میان زلفش و زد هی اسبش به

  کرد قرنفُل عطر از سرشار را دشت سکوت
  است کرده خود مدهوش را خسته آهوان نگاهش

  کرد تغزُل غرق را تشنه سنگهاي لبانش
  هاشم بنی صبحگاهان -رویش اهللا بسم و

  کرد بلبل تحریر از پر را دنیا هاي بیابان
  دشت غبار و گرد در که بیند می دور از پدر
  کرد تحمل اما... شود می گم...  شود می گم پسر
  حلقه در حلقه ارغوانش بر زند می گُر زره

  کرد شُل کمی را بندش و برگشت ها خیمه بسوي
  خورشید زند می بر سر که بیند می دور از پدر
  کرد پل دیدنش براي را اشتیاقش تمام

  شد جاري و کرد سالمی حافظ، خدا یک قدر به
  کرد توسل بارانها و خورشید پیغمبر بر و

  را خونچکانی بهار گرید می آهسته حسین
  )21-22عقیق و ارغوان( کرد گل او دامان در آهسته ها غنچه مثل که

سروده شده باعث ) بحر هزج مثمن سالم(مفاعلین مفاعلین مفاعلین  این غزل که بر وزن مفاعلین و
آنچه باعث زیبایی این غزل ها و نیز احساس خویش بازتر باشد  ن صحنهگردیده که دست شاعر براي بیا

ه ب«به کار بردن عبارت . ت استهاللی است که موجب شده خواننده یا شنونده غافلگیر شوداعشک بر شده بی
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کند که سیر آتی روایت را مشخص کرده و خواننده را تا پایان با خود  زمینه را فراهم می» اسبش هی زد
 باعث این »اسب، زلف، باد، سکوت دشت و عطر قرنفل« استفاده از واژگان متناسب همچون. همراه سازد

صحنه را یک دوربین فیلمبرداري گیري از این واژگان انگار از نگاه  شاعر با بهره. فضا سازي شده است
این غزل  اتی که دراز دیگر نک. انگیزاند که حس کنجکاوي خواننده را برمی کند بیند و تصاویري خلق می می

کند شناخت شاعر از آرکائیک واژگان یعنی کاربرد واژگان کهن در سخن امروز است که  جلب توجه می
کاربرد . دهد خود را نشان می هنر در زبان امروزي کاربردي ندارد که» قرنفل«ي  شاعر با بکارگیري واژه

پیغمبر خورشید و » «اشتیاق پل کردن» «صبحگاهان بنی هاشم» «بسم اهللا روي«ترکیبات تازه اي چون 
ایی کالم به هاي تازه دارد که عالوه بر زیب نشان از توجه شاعر به ترکیب سازي» بهار خونچگان«و » ها باران

فت که شاعر، شهادت توان دریا نگاهی کلی به محور عمودي شعر می با. کند تخیل شعر نیز کمک می
ك به صورت داستانی کوتاه ي دردنا را از این واقعه )ع(حسین و احساس حضرت امام )ع(حضرت علی اکبر

ه که در هر دو مصرع به کار گرفت» آهسته«ي  گیري از واژه یان دردناك این حادثه را با بهرهکند و پا بیان می
کند غم انگیزي قصه را ابراز  ري که مانند غنچه ها آهسته گل میو بها )ع(نی آهسته گریه کردن حسیناست یع

  . دارد می
****  

  )س(به حضرت رقیه

  آهسته... آهسته جان نیمه را غمش گرید می و
  آهسته... آهسته خیزران با زر تشت کنار
  تشت از را دیباج کشد می بر کوچکش دست دو

  آهسته... آهسته نهان ماه شود می نمایان
  شیدایی و شور با زند می بر سر که خورشیدي چو

  آهسته... آهسته آسمان هاي پرده پشت ز
  محزونی لبخند با پیوند خورد می نگاهش

  آهسته... آهسته ارغوان و عقیق ریزد می که
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  لرزانش انگشتان لغزد می خون تشت میان
  آهسته... آهسته مهربان هاي گونه روي به
  خونینش زلف بهاري گلهاي چو بوید می و
  آهسته... آهسته هردوان هم با ریزند می و

  اندوهی گرد و غروب سوي رود می نگاهش
  آهسته... آهسته کاروان روي به بارد می که

  برگشت بی پرواز -کشد می پر اش سینه از نفس
  آهسته... آهسته کمان رنگین وسعت سمت به

  عرش هاي دروازه مقدمش در شود می شکوفا
  آهسته... آهسته الجنان مفاتیح آهنگ به
  آهسته... آهسته همچنان گدازد می زینب و
  )23-24ارغوان،  و عقیق(آهسته ...  آهسته همچنان گدازد می زینب و

اران و عقیق و ارغوان، عمدتاً این اثر و سایر آثار وي بخصوص در کتاب از زمین ب زبان شعر سپیدنامه در
ربال توصیف عینی شرایط وصف شده در روایات اهل تشیع در رابطه با رخداد روز عاشورا و قیام کروي بر

این اشعار، شاعر با بکارگیري صنایع ادبی بخصوص تشبیه، استعارات و کنایات و نیز مراعات  در. بوده است
این غزل که بر وزن  .پسندي شعر بیفزاید سعی داشته به غناي شعر و افزایش زیبایی و عامه...  نظیر و

از نگاه خود زبان شاعر  سروده شده است  که» بحر هزج مثمن سالم» «اعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلنمف«
به آن چه . نماید که در تشت زر قرار دارد بیان می )ع(در کنار سر حضرت حسین) س(حال حضرت سکینه

از آن جا که . است که به صورت تکرار آمده است» آهسته«کند استفاده از ردیف  ي شعر کمک می عاطفه
ساکت در آن این جا نیز تکرار ردیف، بر فضاي  است دري ادبی تکرار، براي تأکید بیشتر  هدف از آرایه

اعر فضایی که ش. شود میخواننده با شاعر همزاد پنداري کرده و با وي همراه . کند ها کمک شایان می لحظه
هاي مهربان پدر را آرام نوازش  هاي کوچک دختر، گونه دست. کند فضایی عینی و ملموس است ترسیم می

بیند و خود نیز جانش را فدا  دارد لبخند محزون پدر را می را از روي تشت بر می و وقتی که پرده. کند یم
از این رو درد آرام آرام ود و ش هایش اضافه می باز هم مصیبتی بر مصیبت) س(کند و حضرت زینب می
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وان را استعاره از اشک و و عقیق و ارغ )ع(را استعاره از امام حسین» ه نهانما«شاعر در این غزل . گدازد می
ي تشبیه نیز در چند بیت بهره گرفته است در بیت سوم خورشید را مشبه به و ماه را  از آرایه. گیرد خون می

ي شعر کمک  گیرد که به عاطفه و گلهاي بهاري را مشبه به می شبهمشبه، در بیت ششم زلف خونین را م
) جان بخشیدن به اشیا(ي تشخیص  این غزل به کار رفته است آرایه هایی که در از دیگر آرایه. کنند فراوان می

از مصادیق » انآهنگ مفاتیج الجن«و  »سر برزدن خورشید به شیدایی» «نفسپر کشیدن «باریدن گرد، . است
هاي جالب این غزل است که شاعر  هاي شهر نیز یکی از استعاره وازهشکوفا شدن در. باشند این آرایه میبارز 

هاي شهر را به گلی تشبیه  وازهدهد یعنی در نشان می 9و  8به آن را در ابیاتبا استفاده از مشبه و وجه ش
اي  شتم نفس را به پرندهدر بیت هضمن این که . برد اما مشبه به را به کار نمی اند ا شدهکند که شکوف می

هاي  از آرایهگیري شاعر  هاي این غزل بهره از دیگر آرایه. کند اما مشبه به را بازهم بیان نمی کند تشبیه می
بیت آخر، شاعر دست به ابتکاري هاي مهربان در  و گونه» لبخند محزون«در ترکیبات است که » آمیزي حس«

ساس خود مصرع را دوباره تکرار کند و آن این است که براي بیان اح غافلگیر می زند و خواننده را می
این غزل شاعر چند  در. است )س(اي حضرت زینبه صرع تأکیدي بر حجم دردها و مصیبتتکرار م. کند می

زلف و » «دنگاه و لبخن» «پر و پرواز» «خورشید و آسمان«مثالً بین . گیرد ي مراعات نظیر بهره می بار از آرایه
ي تلمیح را در خود دارند و این غزل  گرچه اشعار روایی آرایه. توان این آرایه را مشاهده کرد می» و گل بو

در  تشت زر و  )ع(ی به داستان گذاشتن سر امام حسیننیز از این مقوله مستثنی نیست اما در بیت اول تلمیح
  . نیز دارد و زدن لب و دندان مبارك با چوب خیزران )ع(هانت یزید به سر امام ا
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  گیري نتیجه
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  جمع بندي و نتیجه گیري - 5-1
 وارده برآدمی به طور تأثر لم وتأ هاي ناگوار، مصیبت آمدها و پیش بشریت همواره بنابر طول تاریخ در

 اشکال مختلف چون مویه، زبان حال خود در با ،آن رویداد اندوه حاصل از طبیعی وي را وادار به بیان غم و
مصیبت بوده است را به نوعی  اندوه آن رویداد و غم و هایی که ناشی ازمحتوا معانی و با ...غم سرودها و

هایی مختلف ازقبیل سوگ  ها و قالب بتدریج شکل گذشت زمان، مختلف و ادوارنیز با گذشت  و .بیان دارد
نثر تنها  نظم، که شعر، نمایاند اي برما می این مطلب به گونه حسرت بسراید، و قالب داغیاد مرثیه در سروده؛

عالقمندي به  که شروع گرایش و )شعر(صاحب اندیشه این امر هر بر اي خاص نبوده و معطوف به دوره
زیباي ادبی ازجمله  هرگونه اثر ؛ و1مرتبط )ع(آفرینش حضرت آدم قالبی به خلقت و زیبا در هرشکل و شعر

  .قرین بوده است طول زمان با سرشت آدمی همراه و شعر همواره در
 کشور و هاي شعر عاشورایی در مندترین دوره شکوه هاي معاصر از دوره ،خالصه مطالب بیان داشتیم در -

 برکه ،گیرد صورت می آغاز این عهد اي که با مظاهر دین در رضهمعا رغم مبارزه و علیایالم بوده،وتان اس
همچنان  جمله ایالم توانستند بوم از مدار این مرز و والیت شاعران متعصب واما،گذاردمی مذهبی تأثیر شعر

حجتی  تواند دلیل و عاشورایی سروده شده توسط آنها می ،اشعار آیینی این چراغ را روشن نگاه داشته و
جلیل صفربیگی  ،معاصراستان چون عبدالجبارکاکایی اي به شاعران این پژوهش اشاره که در .دعا باشدبراین ا

  .سپیدنامه داشتیم بهروز استاد و
 قصیده،( هاي مختلف شعري قالب خیل شاعران استان در هایی از مثال این پژوهش آوردن شاهد در -
 گرفته ازبرکه خود  مواردي آیینی عاشورایی، در مضامین عاشورایی و با ...)بیتی و دو ،رباعی مثنوي، غزل،

 دیدگاه شفیعی کدکنی مورد بررسی و لحاظ عناصرشعري از از مختلف بودند؛هاي  مجموعه آثار در دهه
                                                             

ولین شعري که ا،ازجمله دولت شاه سمرقندي صاحب تذکرةالشعراء،وعوفی االلباب ،بنابرقول معرف بسیاري از تذکره نویسان  ١
 .سروده شده ،شعر معروف حضرت آدم دررثاي فرزندش هابیل است
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در اند  کار کرده ییي عاشورا اعران ایالمی که در حوزهرا که ش این مطلب توان می دادیم و تحلیل دقیق قرار
  .به نوعی اثبات نمودرا ،شعري ) قالب( شکل اند تا تر بوده موفقزمینه محتوا 

بومی را کشف  توان عقاید سنتی و شعر عاشورایی استان ایالم می فرضیه را که دراین پژوهش این  در -
 1غیرعاشورایی عاشورایی و برآن داشت که با بررسی شعرهاي مختلف را حال فراخور این مطلب ما ؛کرد

تناسب وسعت اندك صورت تصادفی واتفاقی به به که هایی  مطلب موردنظر شاهد مثال موضوع ومربوط با 
فصل سوم مورد  ها را بیت به بیت در آن نموده و ذکر شاعران مختلفخیل آثار جستار اشعاري از این

ن واژگانی که آورد بومی و کشف عناصر نیز سنتی وباورهاي  و منظر عقاید از تا ،بررسی قرارداده مشاهده و
این پژوهش  اما در بحث عاطفه شعري که در ددالیلی جهت اثبات این فرضیه باش است،خاص منطقه ایالم 

جهت اثبات این  .است دانسته هاي شاعران ایالمی در سروده عناصر شعري از سایر برتر و آن را نمود بارز
منتخب  هاي فراوان از سه شاعر مثال به شاهدفصل چهارم این پژوهش  راجعه بهبا م پژوهشگر نه تنها فرضیه

بلکه  است، نظر اکتفا ننموده توضیحات مرتبط با مطلب مورد به میان آمده و اشعار بررسی دقیق نیز استان و
که  ؛ مین عاشورایی جداولی ترسیم نمودهبا مضا فراوان این سه شاعر بین آثار براي اثبات این فرضیه از

من فردي، جمله  ها از هاي مرتبط با آن شاخه شعري و عناصر تواند آنان می خواننده با مالحظه هریک از
استعاره، مجاز، کنایه و  ،جمله تشبیه ارکان تخیل ازنیز  باشند و نسانی که مرتبط با عاطفه شعري میا جمعی و

هم  يتار جداول دیگري این جس ادامه حال در .متوجه شودها را به آسانی  درصد آن میزان و اشاره و ...
 در که شعري عناصر منظر دهه مربوط به آن را از سه شاعر و ایم که در حقیقت نام هر اثر از ترسیم نموده

ما به اثبات  بر ي حاصله این مطلب را این فصل گفته شد نتیجه ور آنچه درفراخ در این پژوهش به میان آمده
  .باشد می گیرتر چشم شاعران استان ایالم اشعار شعري در عناصر دیگر عاطفه از رساند که عنصر می

باشد و در  ي شعر عاطفه می حاصله، بیان این مطلب که مهمترین عنصر سازندهنتایج : بندي جمع در 
شاعران ایالمی از عنصر عاطفه  بنابراین گیرد ي عاطفی شعر می حقیقت خواننده بیشترین تأثیر را از جنبه

  .گی دارداند و در ادامه پس از آن عنصر تخیل در اشعار آنها نقش پررن بیشتر از سایر عناصر شعري بهره برده

  

                                                             
 البته براي تفهیم بیشتر موضوع مورد بررسی - 1
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 پیشنهادات - 5-2

هاي  توجه به بررسی موضوع این پژوهش در رابطه با اشعار عاشورایی شاعران برجسته استان در دههبا
، دامنه کیفی این اشعار از آثار محدودیت رغم گردد که علی ، این نکته بیش از هر چیز متبادر می90و  80، 70

توجه به این بخش با در. کشور تاحدودي موفق ظاهر گردد ر بوده و توانسته در سطحغنی باالیی برخوردا
  :اند بررسی اهداف و مفروضات پژوهش، پیشنهاداتی ارائه شده است که به شرح ذیل آورده شده

آید،  انواع شعر فارسی به حساب میترین  ي فراوانی و با آن که یکی از کاربردي شعر عاشورا با همه -1
گمان هنوز منبع قابل توجهی به شعر عاشورا در آن به  بی. جانبه قرار گرفته است همهکمتر مورد تحلیل و نقد 

اند غالباً  ي این جستار معرفی شده خوبی واکاوي شده باشد، پدید نیامده است و منابعی هم که در پیشینه
 دریاز تحقیق وهش، پاسخ به ضرورت و ني این پژ بنابراین نخستین نتیجه. ي علمی و آکادمیک ندارند شیوه

 ي دیرین و با میزان قابل توجهی شعر و تعداد چشمگیري شاعر،  یعنی شعري با این سابقه. این باره است
  .نماید مدار، ثوابمند نیز می شناخت دارد که با نگاهی آئین مجال قابل و فسحتی ارجمند براي تحلیل و باز

نسبت به گردآوري ابیات و اشعار مختص عاشورا از دل آثار شاعران استان ایالم در  می شودپیشنهاد  -2
  .قالب یک مجموعه اشعار تخصصی توسط نهادهاي ادبی اقدام الزم صورت گیرد

هاي تخصصی  ها و همایش نسبت به نقد آثار عاشورایی شاعران استان ایالم، کنگره می شودپیشنهاد  -3
  .برگزار گردد

هاي بومی،  با توجه به عجین بودن اشعار عاشورایی شاعران استان با باورها و سنت می شودد پیشنها -4
  .هاي سنی پرداخته شود به تبیین این آثار در بین جوانان و نوجوانان و سایر رده

هاي تخصصی شعر عاشورایی از شاعران استان  ها و دوره در رابطه با برگزاري کالس می شودپیشنهاد  -5
  .به عمل آیددعوت 
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Abstract:  

      

  Ashura ritual poetry is the poetry of the most important aspects of the ancient  
poets  have  said,  but  in  recent  decades  have  been  more  in poetry. The lyrics, 
especially on the frontier poets surrounding the Holy Shrines (AS) are from among 
the poets Elamite had a more prominent role because of Ashura poetry, especially in 
the last decades (70,80,90) high capacity of in this respect, the poem sets Vtvansth 

shown; poets set forth the broad scope of the literature highlighted Ashoura 
description.This study attempts to use the theory of poetic elements Reza Shafii 
kadkani  periods  of  Persian  poetry  poems  to  analyze  Ashvrayy  the territory  in  
decades  (70,80،90),  but  in  Ilam  province  that  has  been studied for the first time, 

into lovers literary style (Ashura) system.Shafie  kadkani  this  approach,  the  poem  in  
five  areas  of  emotion, imagination, language, and the shape of the track has been 
studied.'s Survey shows that over took about thirty of Ilam poets mentioned in the 
context of the content have been more poetic form and meter Vnyzayn poets 
indigenous elements in their beliefs that made use of the above areas mentioned in 
the Nsratfh Dygrnasrshry than the Vchshmgyrtr has tangible advantages. 
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