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  ایالمتصویرسازي با عناصر طبیعت در شعر 

  با تکیه بر شعر ده شاعر معاصر ایالمی

  1علیرضا شوهانی

  2مریم تکش

  چکیده

ي آدمی تأثیر هاي طبیعت بر اندیشهمظاهر و زیباییو هاي متنوع آن در ارتباط بوده انسان با طبیعت و جلوه از دیرباز

، ارتباط شاعران ایالمی با در ادبیات استان ایالم. است نمود چشمگیري یافتهگذاشته و به ویژه در آثار ادبی و هنري، 

ا جداي از طبیعت دانست؛ چرا که شاعران توان شعرآنان راي است که نمیونهطبیعت و عناصر خیال انگیز آن به گ

بالیده و زندگی   ي آن، کشیدههاي سر به فلک  ي رنگارنگ و کوهها ایالمی در دامان طبیعت سبز ایالم با گل

  . هاي ادبی درشعر آنان نمود یافته استآرایه در قالباي زیبا و هاي طبیعت به گونهاند و این جلوهکرده

ي مقولهچهار  در  -از دیدگاهی  –ها را توان آناي است که میتجلی عناصر طبیعت در شعر معاصر ایالم به گونه

در بیشترین تجلی و کارکرد این عناصر، . طبقه بندي نموده، عناصر زمانی عناصر آسمانی، عناصر زمینی، عناصر اربع

عر معاصر ایالمی بیشتر از آن اش. نمود یافته استکنایه در شعر معاصر استان ایالم  و چهار قالب استعاره، تشبیه، مجاز

براي بیان رویدادها و   هااز آن که بخواهد با ذکر نام عناصر طبیعت در شعر خویش، به توصیف آن عناصر بپردازد، 

 سهم تجلی عناصر طبیعت در شعر معاصر ایالم  .بهره برده استوقایع گوناگون اجتماعی و مضامین انسانی و عاشقانه 

  .و مجاز بوده استکنایه  ، بیشتر از دو قالب در دو قالب استعاره وتشبیه

  .زيعی، شعر معاصر ایالم، تصویرساطبیعت، عناصر طبی :واژگان کلیدي
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 مه قدم

ي ادب فارسی هایی است که شاعران پهنههاي رنگارنگ آن، از جمله موضوعات و دستمایهطبیعت و پدیده

اند و این تأثیر را در اشعار خود به اند و از آن متأثر شدهو به تبع آن، شاعران ایالمی به آن توجه داشته

شاعران معاصر ایالمی به . انداستعاره، تشبیه، کنایه و مجاز نشان داده به ویژهصورت عناصر خیال متعدد، 

اند به زیبایی هر چه تمامتر از ي شعر ایالم و نیز بودن و بالیدن در طبیعت بکر منطقه، توانستهتبعیت از پیشینه

معاصر یعت در شعر خود بهره ببرند که این ویژگی، باعث تشخص شعر ظرفیت تصویر سازي با عناصر طب

 .ایالم شده و اهمیت پرداختن به این موضوع را دو چندان نموده است

 ازگذشته تا کنون -در زبان فارسی  ي صورخيال در زمينه اگرچه :توان گفتي تحقیق میي پیشینهدرباره 

غت معالم البالغه از رجايی، صورخيال در شعر فارسی از شفيعی کدکنی، بالکتاب : آثار متعددی از جمله -

رغم پایایی و پویایی شعر ایالم از گذشته تا علی امانگاشته شده است؛ ...تصوير از فتوحی، بيان از شميسا و 

با استفاده از عناصر  – اي در خصوص صورخیالدر شعر شاعران ایالم، تحقیق کامل و جداگانهکنون، 

خود را در موضوع فوق و با  مقالهاین حقیقت نگارنده را بر آن داشت تا  .نجام نرسیده است به ا  -طبیعت 

  .به انجام رساند» تصویرسازي  با عناصر طبیعت در شعر ایالم «عنوان 

ساخته شده با عناصر طبیعت  تصاویر ،سپس .بیان شده است تعریفی از تصویردر نگارش این مقاله، نخست 

سعی نگارندگان در این مقاله بر آن بوده است که بسامد عناصر طبیعت در . مورد بررسی قرار گرفته است

معاصر هاي زیباشناسی شعر عالوه بر نشان دادن جنبهتا  تصویرسازي شعر شاعران ایالمی را مشخص نماید

 .و راه را براي انجام تحقیقات بعدي هموارنماید گرددم هر چه بهتر و بیشتر شعر ایالمعرفی ، باعث ایالم

استعاره، تشبیه، کنایه و مجاز به  ؛ یعنیي علم بیاننگارندگان از منظر چهار عنصر سازنده براي این منظور،

کار هاي طبیعی بهجلوه و براي این منظور،. اندبررسی تجلی عناصر طبیعت در شعر شاعران ایالم پرداخته

، عناصر )مکانی و غیر مکانی(ي عناصر آسمانی، عناصر زمینی در چهار مقوله شعر شاعران ایالم، رفته در

  .اندبندي نمودهدستهاربعه و عناصر زمانی 

ایم و در نظر داشته... در این مقاله، در بحث از عناصر آسمانی به بررسی موضوعاتی چون خورشید و ماه

ینی غیر و در بحث عناصر زم...موضوعاتی چون جنگل، کوه، دشتبحث عناصر زمینی مکانی به بررسی 

در بحث عناصر اربعه، عالوه بر خود . ایمچون جمادات و نباتات پرداخته مکانی به بررسی موضوعاتی

ایم و ها قرار گرفته است، ذکر نموده هر عنصر طبیعی را که زیر گروه آن. . . آب، آتش و عناصر چهارگانه، 

  .ایمنظر داشته) بهار و پاییز(و فصول )صبح و شب (زمانی به بررسی موضوعاتی چون اوقات  در بحث عناصر
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عبدالجبار کاکایی، حبیب اهللا بخشوده، جلیل صفربیگی، نعمت (ي ایالمی آثار ده شاعر برجستهدر این مقاله 

اهر سارایی و داودیان، محمدعلی قاسمی، بهروز سپیدنامه، ولی محمد امیدي، بهروز یاسمی، ظ... ا

مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته  رسیده است،  که به صورت مجموعه آثار به چاپ )محمدرضا رستم پور

نظر به گستردگی موضوع و . عناصر طبیعت در تصویرسازي شعر آنان نشان داده شده است است و بسامد

در  اما ؛ایمخودداري کرده اند،آن دسته ابیاتی که سهم کمتري در تصویر سازي داشته از ذکرکثرت اشعار، 

  .  شده است  نشان داده میزان استفاده از آنها  ،صورت کامل و نمودارها به هاقسمت جدول

  تعریف تصویر

بالغی از قبیل ي صناعات و تمهیدات هر گونه کاربرد مجازي زبان که شامل همه«: تصویر عبارت است از

زي، تشخیص، پارادوکس تشبیه، استعاره، مجاز، کنایه، تمثیل، نماد، اغراق، مبالغه، تلمیح، اسطوره، اسنادمجا

چه ناقدان اروپایی ایماژ  آن«دکتر شفیعی در این باره بیان کرده است  .)44: 1385فتوحی، (» شودمی...و 

ي آن را انواع است که در شعر مطرح است و زمینهخوانند، در حقیقت مجموعه امکانات بیان هنري می

شفیعی کدکنی، (»  سازدمی ي تصاویر ذهنیي مختلف ارائههاتشبیه، استعاره، اسناد مجازي و رمزگونه

همان در واقع  استعاره، تشبیه، کنایه و مجاز،: چهار عنصر مهم علم بیان :توان گفتمی .)10: 1387

  .دنیابهاي مختلف کاربرد میشعراي طراز اول و به صورتزبان هستندکه در  صورخیال

  بررسی عناصر آسمانی وتجلی آن در شعر شاعران ایالم .1

ي وسیعی براي ، به ویژه عرصهها را به خود جلب کردهآسمان و اجرام فلکی همواره توجه انسان

از این عناصر به گر شاعران سنج ایالمی نیز مانند دیشاعران نکته. تصویرسازي شاعران فراهم ساخته است

شاعران ایالمی از میان اجرام فلکی بیشترین تصویرسازي  .اندبهره جستهبدیع  منظور  ساختن تصاویر تازه و

تر تر و ملموسکه شاید دلیل این امر شناختهاندعنصر خورشید، ماه و ستاره داشته آسمان و سه يرا با واژه

  :باشدبودن این عناصر براي مخاطبان 

  آسمان.1.1

از جهت ) آسا(یعنی مانند آس  ؛دپارسیان او را نام آسمان کردن« :ي آسمان گفته شده در وجه تسمیه

اند و آن را دست ي آسمان تصاویر بدیعی خلق کردهشاعران ایالمی، با واژه .) 43: 1386یاحقی،(»کت حر

در بیت زیر، شاعر آسمان هفتمین را استعاره  :مثالاند،  به عنوان ي انتقال مضامین گوناگون قرار دادهمایه

  :باشد ي واال و بلند میشبه در هر دو سوي استعاره، جایگاه و مرتبهکه وجه مصرحه از عقل آورده است

  ي هفتمــــــین مــناي آسمــان ســـوختــــه  مـی خــوانمت بـــه نــام تــــمام ستــارگــان

  )187: 1389کاکایی ،(
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ي نبرد هاآسمان براي به تصویر کشیدن صحنه يدر بیت زیر، شاعر به زیبایی توانسته است از واژهیا 

با خلق تشبیهی بلیغ و بدیع  )که به نوعی مظهر آرامش ولطافت است( دگان دلیر استفاده نماید و آسمانرزمن

  :کرده است آشفته  ي دشمن آن راهابه حریري مانند کرده که صداي تانک

  زدحـــریـــر آسمــــان را چنــگ مــــــی  هـــاي آهنـــــیـن چـــرخداي غـــولصــ

  )41: 1386سپیدنامه،(

چنانکه در بیت  ؛اي براي بیان عواطف انسانی و مضامین عاشقانه قرار داده استگاه شاعر، آسمان را وسیله

  :زیر، دل خود را در گستردگی به آسمان تشبیه کرده است که جایگاه خورشید درخشان عشق یار است

  !خـــورشیــــد بلنـــد آسمــــان دل مـــن   !اي مـــرکـــز ثفـــل کهکشــان دل مــــن 

  ) 49: 1389صفر بیگی،(

  خورشید .2.1

هاي اوستا از آن سخن رفته و فرشته فروغ و یسا است و در بخشنام یکی از ایزدان مزد )شمس(خورشید  

درمنابع کهن عالمت اقتدار سلطنت و بقاي ایران . معرفی شده است» تیز اسب«روشنایی و مهر و با صفت 

زمین بوده است و به عنوان مظهر مملکت باالي چادر شاه وحتی بر روي درفش نقش خورشید قرار داشته و 

 .)338: 1386یاحقی، ( مال زیبایی و بلندي استخورشید منبع پرتو افشانی و مظهر ک در ادبیات فارسی

اند و اشاره داشته ترین عناصر فلکی است که شاعران ایالمی در اثناي اشعارشان به آنخورشید یکی از مهم

بسیار رایجی یکی از مضامین . اندبراي زیبا سازي کالم خود و نیز مجذوب کردن مخاطب از آن بهره برده

کنند، آن است که خورشید را استعاره از خورشید بیان می يکه شاعران ایالمی به طریق استعاره و با واژه

توان گفت، این اي که میبه گونه ؛دهندقرار می)  ع(و اهل بیت ) ص(هاي دینی چون پیامبر خاتم شخصیت

  :را به خود اختصاص داده استاي از معانی استعاري شعر شاعران ایالمی شیوه بخش عمده

  نظیــررقیب و بــیقرین و بـیمثـال و بـیبـــی  روي تــل،خورشیــد ممکن شد شبیه قرص ماه

  )38: 1390سپیدنامه، (

  . باشدمی )ص(مصرحه از پیامبر  ي، استعارهدر بیت باال خورشید

  :مصرحه از شهیدان قرار داده است  يعالوه بر پیامبران و امامان، شاعر گاه خورشید را استعاره

  ور شد، به غیـر خاکستـر نمانداز آفتابی که شعله  به دیده گفتم در این بیابان پی مزار کس نگردد

  )44: 1369کاکایی، (
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در بیت زیر، شاعر براي نشان  :براي مثال .گیردگاهی خورشید در قالب عنصر تشبیه مدنظر شاعر قرار می

و اینکه آن حضرت منبع نور و حیات است و دیگر موجودات ) ص(دادن عظمت و بزرگی حضرت محمد 

  :گیرند، وجود مبارکش را به خورشید مانند کرده است روشنایی خود را از آن حضرت می

  ر بـــــــــۆنيـــا خــوهو تهم ئاســـــــاره ئهعاـــــه  ر بـــــــــۆل پــــهد تفـــ پــــا شــــــه ممه محه

  ) ٤٥: ١٣٨٧اميدی، (

و از جمله ترکیبات کنایی  نیز به کار رفته استکنایی کاربرد دري آفتاب در زبان شاعران ایالمی، واژه

باشد و است که کنایه از آشکارشدن می» آفتابی شدن«ترکیب کنایی  ي آفتاب،ي واژهساخته شده به وسیله

  : شاعر در این معنی آورده است

 )22: 1389رستم پور، ( شوندکه یک به یک آفتابی می/ تنها کارگرانند/ برف از نفس افتاده / مه غلیظ 

  ستاره. 3.1

هایی چون اختر و کوکب از ستاره یکی دیگر از عناصر آسمانی است که شاعران ایالمی در شعر خود با نام

شاعر در بیت  :به عنوان مثال. اندهاي خود بسیار به آن توجه داشتهتصویرسازياند و در آن یاد کرده

  :ن و آزادگان کربال قرار داده است را استعاره مصرحه از شهیدا زیرکوکب

  آسمــان خـامــوش و خـــالی از شباهنگ است  هــــاي عاشــورااز غـــم خورشیـــد و کوکب

  )67: 1390داودیان، (

مصرحه از اشک آورده و این تصویر در شعر شاعران ایالم بسیار نمود یافته  يستاره را استعاره گاه شاعر

  :براي مثال .است

  ستـــاره بخـوابـــــــــــمگذارد بــیکه نمــی  ربطـــی به خاطـرات مـــن دارد ایـــن شعـــر

  )18: 1389بخشوده، (

  ـــد رود ستـــاره راهـــــی چشـمــــــانتشـ  گـــم شــــده در سیـاهـی چشمـــانت شب

  )46: 1386صفرییگی، (

ي ستاره کاربردي تشبیهی یافته است و شاعر با تشبیه مضمر خود را به آن مانند کرده یا در بیت زیر، واژه

  :است

  ريويم ـــــــــرێ خهميـــــــن و ئاسمــــان نه زه  شويــمردگ دڵ پـــه مــــن و ئــــاساره ھـــــه

  )34: 1389بخشوده، (                   

 :اند، به عنوان مثالي ستاره به آرایه مجاز نیز توجه داشتهي متنوع خود با واژههاگاه شاعران در تصویرسازي

ي جزء در بیت زیر که به جنگ و نزاع فلسطین با اسرائیل و سقوط دولت اسرائیل اشاره دارد، شاعر با عالقه

  :از کل، ستاره را مجاز از پرچم اسرائیل قرار داده است
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در مسلخ ) ص(و محمد ) ع(مسیح  / ي هولناك خوابی عربیدر خمیازه/ سقوط جنین/ نزاع سنگ و ستاره

  )42: 1389کاکایی، (ي داود       رهو سقوط ستا/ یهود

  ماه .4.1

در آیین زرتشتی ماه پاسدار ستوران و حامل نژاد آنان است و در ابیات فارسی ماه بیشتر مظهر زیبایی، 

 در شعر شاعران ایالمی ماه نیز چون آفتاب به .)744: 1386یاحقی، ( ي استروشنی و نمونه علو و بلند

ي انتقال مضامین شاعر ایالمی ماه را دست مایه. اي داشته استآسمانی تبلور ویژهترین عناصر عنوان مهم

ي یکی از مضامین رایجی که شاعر ایالمی به کمک استعاره و تشبیه و به وسیله. گوناگون قرار داده است

و محبوب  دهد و یا معشوقکند، این است که ماه را استعاره از معشوق و محبوب خود قرار میماه بیان می

  :کند خود را به ماه تشبیه می

  هــاشوند پیش تـــو عـــالی جنـابخـــم مــی  روي اي ماه در زمـــــینوقتـــی که راه مـــی

  )8: 1389سپیدنامه، (

  مێ مـــانگـــی منيـــش ئــــــاسارهتــــــــو ونــــــــه  متـــــــرت ئـاوارهونــم ده شوون ئهچـــــۆ شه

  )52: 1389بخشوده، ( 

برد، براي گاه شاعر با نسبت دادن صفات انسانی به ماه، آن را به صورت استعاره مکنیه یا تشخیص به کار می

اي حلقه به گوش، ، ماه را چون بنده)ع(مثال در بیت زیر، در اهمیت و بزرگی حرم سبز امام حسین 

  :زمین بیان داشته است  فرمانبردار

ـــهاي  ــه شــد حلقه به گــوش زمــــین  ي دوش زمیـــــنحــرم سبز تــــو قبـمـاه از آن قب  

  )236: 1389کاکایی،(

  عناصر طبیعی زمینی و تجلی آن در شعر شاعران ایالمی .2

اند، به دو گرفتهدر این مقاله مورد بررسی قرار  طبیعیعناصر زمینی که به عنوان دومین عنصر از عناصر 

زمین، : ي جمادات چونعناصر غیر مکانی که خود به دو دسته... کوه و دشت و : عناصر مکانی چون بخش

  .ها و گیاهان تقسیم شده استانواع درختان، گل: و نباتات چون... سنگ، چوب 

  عناصرمکانی. 1.2

  دشت. 1.1.2

هایی چون اند و با نامدادهي انتقال مضامین گوناگون شعري خود قرار شاعران ایالمی دشت را دست مایه

ي دشت بیشتر در قالب ها، واژهدر این تصویر سازي ،البته. اندصحرا، بیابان، کویر و وادي از آن یاد نموده

ي جنگ هاشاعر در بیت زیرکه تصویري از سال :به عنوان مثال .استعاره مکنیه و تشخیص کاربرد یافته است



٧ 
 

ي دشت را به صورت استعاره هاایش گذاشته است، ترکیب اضافی شانهو به شهادت رسیدن یارانش را به نم

  :مکنیه یاتشخیص آورده است 

/ هاي دشتهایی سوخته بر شانهآالله/ترین بودندعاشق/ یاران خوب من/ آن روزهاي سرد و کوالکی

  .)1: 1386بخشوده، (ترین شمع زمین بودندروشن

را به ) عج(بلیغ، دست بی بهره و بی نصیب از باغ دامان امام زمان شاعر در بیت زیر و به زیبایی با تشبیه 

  :هامون تشبیه کرده است 

  از نصــیب بــــاغ دامـــان تــــــــو دور است  آمـــــدي امــــا چــــرا هامـــــون دستــــم

  ) 40: 1390داودیان، (

آواره و «را کنایه از » سربه بیابان گذاشتن«عبارت  یا در بیت زیر، شاعر در کاربردي کنایی از واژه صحرا،

  :آورده است » درمانده شدن

  وه زامهڕــــپ ڵد ێوه نیا وه سارام تهر بنهسه  وه متره بیال بچم دي نامهو کهم ده الفهچه

  )14: 1389بخشوده، (

  کوه .1.2.2

اند و علت بسیار به آن توجه داشته ي رفیع، از جمله عناصر طبیعی هستند که شاعران ایالمیهاها با قلهکوه

هاي زاگرس بوده است که از گذشته تا امروز ي کوهاین امر، بی شک زندگی زیباي مردمان ایالم در دامنه

هنگامی که از تلخ . اندها نپرداختهشاعران براي هنرنمایی و سرگرمی به توصیف کوه« .ادامه یافته است

-هنجار اجتماعی و معیشتی آزرده و بازتاب ذهنی خود را در توصیف کوهها و وضعیت نابها، نامراديکامی

- آري شاعران ایالمی،کوه .) 110: 1385بهادري، (» اندمنعکس نموده )باشدکه نماد ایستایی و اقتدار می(ها 

در شاعر  :براي مثال. اندها را بهترین وسیله براي خلق تصویرهاي گوناگون و ماندگار شعر خود قرار داده

هستند، استعاره از سنن و آیینی آورده که روزگاري  )که نماد استواري و مقاومت(ابیات زیر، کوه و قله را

  :اند اند و اکنون به دست فراموشی سپرده شدهها سخت پایبند بودهمردم به آن

  پــــس به خیالتم از ایـــن یبایــد کــه ببینــــ  فـــرو ریختـــه یــــالت!زانـــو بـــزن اي کوه

  حــــاللت!  ي دیروزبا ایـــن همـــه،اي قلـــه  عمــري به تمـــاشــاي شکـوه تــو تلف شـــد 

  )92:1389کاکایی،(

مصرحه از گنبد  يي کوه بهره جسته و کوه طال را استعارهدر بیت زیر، شاعر در بیان مضامین آیینی از واژه

  .قرار داده است) ع(طالیی  بارگاه حضرت علی 

  فجــــــهکو و نهيا دلـــــدل ســـوارتــــال  فلــــهپا خــــهمــــال يهیياخــــزر زنده
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  )64: 1387امیدي، (

کاربردي استعاري باشد، در ي معروف ایالم میهارا که از کوه» مانشت«و » قالرنگ«یا در بیت زیر، شاعر 

  :به زیبایی هرچه تمام تر تشخیص بخشیده است 

  وه قـــــــــــــه وازهێ کــــــــراس يهمانشت وه  نـــــــگ نـــــــــــوڕێ وه ڕۆ نـــــــــــــازوهقــــــــــڕه

  )178: همان(

ایالم، به عارفی گوشه نشین و را به جهت دورافتادگی و تنهایی در گوشه غربی » قال قیران«و گاه کوه 

  :معتکف تشبیه کرده است 

  چــی نه ڕێ ڕــــــواره واف نـــــــه جــــاێ ته  ێ پـــــوارهعـــــــارفان ده ســـــــــوور داســـــــــــه

  )همان(

  عناصرغیر مکانی. 2.2

  جماد .1.2.2

  سنگ.1.1.2.2

شوق سنگ را براي دریافت سخنان دالور مردانی که بی شاعر در بیت زیر و در تصویري استعاري، شور و 

ي سنگ را به صورت استعاره مکنیه یا اند، بیان کرده است و به این ترتیب واژهصدا در آغوش خاك خفته

  :تشخیص به کار برده است 

  تــــــان کـجاست؟تپدصدايگــوش سنگ مـی  تانيهـــــاروزهــــاست در هــــواي حـرف

  )48: 1375کاکایی، (

  :ي سخت و بی رحم معشوق را به سنگ سیاه مانند کرده است شاعر در بیت زیر و در ترکیبی تشبیهی، سینه

  ات سنگیـــن مــان کـردسنــگ ســیاه سینـــه  با مــن هـــزاران بال بود و رنـــگ پـــــــرواز

  )23: 1390داودیان (

به کار » سر به سنگ خوردن«سنگ در بیت زیر، کاربردي کنایی به خود گرفته است و در عبارت  يواژه  

  :این ترکیب کنایی زمانی کاربرد دارد که از انجام کار یا عملی پشیمان شده باشیم  .رفته  است

  بخــوردگــاهــی ســـر مــا به سنگ بــایـــد   !عاشــــق بشــــویـــم هرچـــه بــــادا بـــاد

  ) 63: 1386صفربیگی، (
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  نبات .2.2.2

  باغ .1.2.2.2

-دهد و چنین زیبا میمصرحه از دنیا قرار می يگاه شاعر ایالمی در مذمت دنیا  و مافیها ، باغ را استعاره

  :سراید

  کـه بــجز داغ در این بــاغ نـــدید اي ساقـــی  یــاد آن شاعـــر سرسبز سفــــرکـــرده بخیــر

  )20: 1374یاسمی، (

  رهاي باغتان را فرصت یک سیب چیــدن هست؟  پوشهاي باغ آهنقفـــس بارانـــد اینجا شاخــه

  )42: 1390داودیان، (

  :براي مثال در بیت زیر .باغ را به صورت استعاره مکنیه به کار برده است يگاه شاعر واژه

  علــــف هــرزه صنـــــوبـــر شــــــده است  چنـــد روز ست  کــــه از غـــــربت بـــــاغ

  )58: 1375کاکایی، (

  بلوط .3.2.2.2

بلوط را که در میان مردمان شاعر ایالمی در بیان صبر و مقاومت مردم ایالم  و در کاربردي نمادین درخت 

ینی نشین نمادي از صبر و مقاومت است، به انسانی مانند کرده است که به خلوت و گوشه نشزاگرس

  :پرداخته است 

  هــــمنوا بــــا خلــــوت سبــــــز بلـــــوط  هــــا سکـــــوتمــــردمـــــان در مصیبت

  )48: 1386سپیدنامه، ( 

  :یا در بیت زیر، شاعر به لحاظ استواري و پایداري، خود را به بلوط تشبیه کرده است

  ره وسامــــهێ ده ڕۆر جوور بهن ئـهکـهنــم نهێ مه  شه برامــــهێگمه وڵو دا ئه م کـــــوردم چـــه

  )30: 1389بخشوده،  (

  سرو .4.2.2.2

 يدرخت زیباي سرو در شعر شاعران ایالمی، بیشتر در مضامین مربوط به دفاع مقدس و به صورت استعاره

  :مصرحه از شهیدان آورده شده است 

  سبــز پیشانــی کـجاست؟ ســـروهـايردپــاي   راستی آن جنگل مغرور و توفانی کجاست؟

  )85: 1375کاکایی، ( 

  ي ایــــثـاراي  نــخل زخــــــم خـــــــورده  اي ســــــرو سبز پــــــــوش سبـــــکبار
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  )57: 1369کاکایی، (

  :یا در بیت زیر، شاعر در کاربردي تشبیهی معشوق خود را به سرو مانند کرده است  

  ێ وه ببـــــــ ز بنــــــۆسن، بــــــه ڕێ قاقــــــه پــــــه  رگـول گه رمانگی،ئه گه ئه وــی، ر سه گه ئـه

  )76: 1389بخشوده،(                           

نیز تصویر سازي  ...بلوط و سرو، بادرختان دیگر چون بید، سپیدار، صنوبر و  شاعران ایالمی، عالوه بر

و  هاجدولورزیم و در قسمت داري میاز ذکر مثال خود ،النی شدن مقالهطواند که براي پرهیز از کرده

  .کنیمنمودارها به میزان استفاده شاعران ایالمی از این عناصر اشاره می

  الله .5.2.2.2

اند و به تبعیت  از سنت دیر پاي شعر ها، توجه خاصی به گل الله داشتهشاعران ایالمی از میان انواع گل

ي است که اي مصرحهاند،کارکرد استعارهي این گل سرودهاز مضامین رایجی راکه به وسیله فارسی،یکی 

  :ندااز آن معناي شهید را به دست داده

  رودها، دارد از یـــــاد مـــــیبـــاز آهنگ اللـه  با دم گرم من بزن، زخمه به جان تار خویش

  ) 64: 1369کاکایی، (

  بــارها و بـــارها بــــایـــــد گـــــــریـست  کفــــنهاي بــــیاللـــــــهبـــــــر مـــزار 

  )126: 1380قاسمی، (

آفرینی شاعران ایالمی با استفاده از گل  زیباي الله، در صنعت تشبیه نمود یافته است که  تصویربیشترین 

- ا و گاه مضامین عاشورایی میي جنگ و نبرد با دشمنان و توصیف شهدبیشترین کاربرد آن در زمینه

ي سخت جنگ پرداخته است، یاران و هم نبردان که به توصیف روزها شاعر در بیت زیر: براي مثال.باشد

  :هایی سوخته تشبیه کرده است خود را به آالله

ي دشت هایی سوخته بر شانههاآالله/ عاشق ترین بودند/ یاران خوب من / ي سرد و کوالکیهاآن روز

  ) 1: 1386بخشوده،(

  عناصر اربعه و تجلی آن در شعر شاعران ایالم .3

عناصر اربعه یا  اند،به تصویرآفرینی پرداختهها، اي از عناصر طبیعی که شاعران ایالمی با استفاده از آندسته

عنصر که تنها به بررسی شود سعی می قسمتچهار آخشیج؛ یعنی آب، آتش، باد و خاك است که در این 

صرف نظر رودخانه، اقیانوس، باران، برف : عناصر وابسته به آن چونپرداخته شود و از اصلی، مثالً آب، 

  .شود
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  آب .1.3

ي ترین مضامینی که با استفاده از عنصر آب در شعر شاعران ایالمی بیان شده است، واقعهیکی از رایج 

- گیري از استعارهدر بیت زیر شاعر با بهره. باشدمیو یارانش ) ع( هاي امام حسینکامیکربال و بیان خشک

  :کندمکنیه یا تشخیص، اندوه و حسرت آب را در مظلومیت و تشنگی اباعبدهللا  بیان می ي

  گریدکـه مانـد از کام خشکش همچنان  ناکام مـی  همـــان که آب تا روز قیــــامت از حســــرت

  )26: 1390سپیدنامه، (

  :شاعر ایالمی گاه آب را براي بیان مضامین زیباي عاشقانه به کار برده است عالوه بر این، 

  شبنـــم صفتـی، آب خصالــی که تو بــــــودي  آیینگـــی آمـوخت مــرا در گــذر رنــــــــگ 

  )22: 1381سارایی، (

ب تشبیه کرده ي خود را در لطافت به آمعشوقه ،در واقع» آب خصال«در این بیت شاعر با آوردن صفت 

  .است

است » آب از آسیاب افتادن«یی ي گوناگون آب در کارکرد صورخیالی آن، ترکیب کنایههااز میان کاربرد

  :که شاعر در بیت زیر آن را در معناي از رونق افتادن به کار برده است

  فتـــــاده استکــه آب حســن تو از آسیــاب ا  بینــیها و مــیرود ایــن برگبه بــــاد مــــی

  )52: 1374یاسمی،(

  آتش.2.3

ي خود، به واژه آتش به عنوان یکی از عناصر اربعه بسیار توجه ها شاعرانهشاعران ایالمی در تصویرسازي

  :شاعرگاه آتش را استعاره مصرحه از عشق قرار داده است . اندداشته

  چلیپایــم را با دست خـــودش محکم کردآنگاه   یک حرف و دو حرف آتش را اول به زبانم افزود

  )23: همان(

شاعر در بیت زیر،  :به عنوان مثال. اي براي بیان مضامین اجتماعی قرار داده استگاه شاعرآتش را وسیله

اند، به تصویر هاي نادرست اجتماع دست به خودسوزي زدهزنان ایالمی راکه در اثر گرفتاري و برخورد

  :را استعاره مصرحه از آنان قرار داده است» آتش بدوشان«ترکیبکشیده است و 

  آلـــودي بـــمیرنــددر بستـــرخــــاکستـر  جـاي شگفـی نیست اگـر آتش بـــدوشــان

  )59:1389نامه،سپید(
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ي آتش و مضامین عاشورایی، از جمله دیگر مضامین و مفاهیمی است که شاعران ایالمی با استفاده از واژه

در بیت زیر، شاعر بی قراري و التهاب خود را در  :براي مثال. اندي تشبیه به خلق آن پرداختهقالب آرایه در

  :نماید کند وخودرا به آتش شعله ور و برافروخته تشبیه  میبیان می)ع(غم شهادت یاران امام حسین 

  کشــــمناهــــــی مــــــیپهــــاي بـــیدرد  قــــرارم آتشــــــمساقــــی امشب بــــــــی

  سینــــــــه اي دارم عــــــــزا اندوختـــــــه  آتشــــــم مــــن آتشــــــی افروختـــــــــه

  )46:1390نامه،سپید(

  باد .3.3

ها به ویژه شاعران را به خود ي انسانباد از جمله عناصر طبیعی است که به علت فرا گیر بودن، نظر همه

توان گفت، در شعر و به همین دلیل می. اندشاعران ایالمی نیز از این امر مستثنی نبوده. کرده استجلب 

شاعران چه در توصیفات . ي باد انجام گرفته استآفرینی به وسیلهتصویرایالم از میان عناصر اربعه، بیشترین 

شاعر در ابیات زیر، . اندبه کار برده خود و چه در مضامین عاشقانه و انقالبی، باد را در معانی استعاري آن

ي استعاره مکنیه یا تشخیص، صفات انسانی چون نجیب بودن و با اصالت بودن را به باد نسبت داده به شیوه

  : است

  )31: 1389کاکایی، (بادهاي با اصالت شمال  / وزدها نمیدیگر از کرانه

  ، بــوي تباهی، بـوي شیطان بـود بـوي جنون  بـــی درنگ در روح نجیب باد پنهان بــــود

  )110:همان(

  :خواندپو میشاعر ایالمی گاه نیز باد را  به سبب سیال بودن و همه جا گردي، هرزه

  پـــوهــاي لـرزه کـار ، بادهـــاي هــرزهبید  چنان چنین، گو بمانند آنمــا که رفتیم این

  )71:  1381سارایی، (

آن بوده است تا تواضع و فروتنی شهید ولی زاده را در سینه خیز رفتن به سوي  و یا در بیت زیر، شاعر بر

  :ي نسیم مانند کنددختر جانبازش ، به حرکت نرم و پوینده

  آیـــدزشــرمســاري تو سینــــه خـــیز مـــی  آیــدهمــــان که مثـــل نسیـم اي عزیز مـــی

  ) 51: 1390سپیدنامه، (

  خاك. 4.3

. ها موردتوجه قرار گرفته استدر شعر شاعران ایالمی نمود خاصی یافته است و در تصویر سازيخاك نیز 

بردن از استعاره مکنیه به بیان آن که شاعران ایالمی با استفاده از عنصرخاك و با بهره تصاویراز جمله 
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زبانی رسا و  باشدکه باهاي شهدا میي آن و شهادت و دلیرياند، توصیف جنگ و سوزناکی فاجعهپرداخته

  . شیوا سروده شده است 

  خونی که ریخت از تن پاکت به روي خاك  جوشیدشعله زد به شتک از گلوي خاك

  )38: 1386سپیدنامه،(

اي قایل شده است که خود نوعی استعاره مکنیه یا شاعر در این توصیف، براي خاك گلو و حنجره

است که از بس خون شهیدان بر خاك جاري شده است که شاعر در این بیت، بر این باور . تشخیص است

  :چنین است در بیت زیرهم. خون از گلوي خاك به جوش آمده و شعله کشیده است

  ها پنهانـــــی استراز مـــــرگ اللــه  بایـــــد گشـــودخـــاك هـرگز لب نمــی

  )64: 1375کاکایی، (

  :به کار برده است » خاك گناه «تشبیهی و در قالب  به صورت اضافه یا در بیت زیر، شاعر خاك را

  امي ریشـــــــــــــههتمنــــــــاي بالنــــــد  هاي گنــــــاهفـــــــرو رفت در خـــــــاك

  )55: 1381سارایی، (

  عناصرطبیعی زمانی و تجلی آن در شعر شاعران ایالم .4

و با به کارگیري  اندگوناگون، تصاویر رنگارنگی خلق نمودهوصیف طبیعت از زوایایی شاعران ایالمی درت

طبیعت و جلوه هاي آن به منظور القاي اندیشه هاي متفاوت چشم اندازهاي بکر و تازه را،  در برابر دیدگان 

هایی سپیده، شب،  صبح و فصل: که در این قسمت به بررسی عناصرزمانی چون چنان .خواننده گسترانده اند

  :ي خاصی دارند می پردازیمو پاییز که در شعر شاعران ایالمی جلوه بهار: چون

  سپیده و سحر .1.4

شب، روز، سپیده و سحر به عنوان عناصر طبیعی زمانی، در شعر شاعران ایالمی بازتاب و تبلور خاصی دارد 

مفاهیم عاشورایی، شاعر ایالمی در بیان . توان به بازتاب مصائب عاشورا اشاره کردها میي آنکه از جمله

جان سوز آن  شهادتکند که در اثر قرار داده است و بیان می) ع(مصرحه از امام حسین  يسحر را استعاره

  .حضرت، شب و تیرگی همدم و همنشین او شده است

  روح غـــمخــواري و افتادگـــی مرگ کجاست؟  ام از رحـــلت جان سوز سحـــرنشین شبهم

  )130: 1381قاسمی،(

گونه که در بیت زیر شاعر، سپیده دم را که نمادي از دیگر کاربردها، پرداختن به مسائل اجتماعی است آن

از وضعیت رو به سامان جامعه است به انسانی تشبیه کرده است که صبح راستین پیروزي در گلوگاه او قرار 

  :گرفته است و در حال طلوع و برآمدن است
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 .)104: 1374یاسمی، (از گلوگاه سپیده دم فریاد کنم   / آمدنت رابگذار تا بر / اي صبح راستین

  شب . 2.4

ترین عناصر طبیعی زمانی، در شعر شاعران ایالمی و در شکل نمادین خود شب به عنوان یکی از مهم

ي اي که تحت سلطهاي براي بیان اوضاع نابسامان جامعهشاعر گاه شب را وسیله. صورتی زنده و پویا دارد

مصرحه از  یشاعر در بیت زیر و به زیبایی، شب را استعاره :براي مثال. یم ستمگر است قرار داده استرژ

  :رژیم ظالم و ستمگر آورده است

  نوبتــی باشـــد اگر نوبت فـــردا شــــدن است  اي سلسلــه ممتـــد شب ،بگســل اي سلسلـــه

  )74: همان(

  :سحر را به ترتیب، استعاره مصرحه از ماه و خورشید قرار داده است  و یا در بیت زیر، چراغ شب و فانوس 

  کــه بجز روشــنـی حجــم هوا هیــــچ نکـــرد  گــون باد چــراغ شب و فــانوس ســـحرتیره

  )124:همان(

  فصول .3.4

زرد شدن برگ  هاي رنگارنگ، پاییز باایالم با طبیعت سرسبز و فصول متنوع چهارگانه؛ بهار با گل و سبزه 

هاي گوناگونی را براي درختان، زمستان با سوز و سرماي خود و تابستان با حرارت گرم و سوزانش، زمینه

شاعر گاه به بیان مضامین عاشقانه پرداخته  :به عنوان مثال .تصویر سازي شاعران ایالمی، فراهم ساخته است

  :اده است که جامع آن نشاط و سرسبزي استو بهار را استعاره مصرحه از محبوب و معشوق خود قرار د

  بهــارم را به یک دیــدار کــــوتاه آرزو کـــردم  شکسته در کنار غمخــراب و خــرد و خسته، دل

  )48: 1389سپیدنامه، (

  :و گاه شاعر، خاطرات رنگارنگ و دل انگیز یار را به بهار تشبیه کرده است 

  بهـار خاطـراتت خـــوانده تــــا افاق نامــحدود  بــر دوشدلــم را ایــن پرستــوي غریب آشیان 

  ) 75: همان(

  :یا در بیت زیر، شاعر پاییز را در بی رحمی به زلیخا مانند کرده است 

  است پیــــــراهـــــن مــــــن دریــــده  رحـــــــم پـــــــاییززلیخــــــاي بـــــــی

  ) 80: 1389کاکایی، (

توضیح داده شد طبیعت با تمام مظاهر آن در شعر شاعران ایالم نمود غیر قابل انکاري  ترپیش چه چنان

کار برده و اندیشه و احساس خود را هاي گوناگون بهداشته است و شاعر آن را با اشکال مختلف در قالب

  .است در البه الي آن عرضه نموده
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ایم و اند پرداختهرین سهم را در تصویر سازي داشتهدر قسمت پیش به تحلیل و بررسی عناصري که بیشت 

سعی شده است میزان و بسامد تصویرسازي شاعران ایالمی از طبیعت، به صورت جدول و نمودار نشان داده 

شوند و بدون شک نقش شود؛ چراکه این دو قالب بیانی به عنوان یک عنصر ایجازي در کالم محسوب می

  .هتر مطالب در کمترین زمان ممکن را دارنداي در تفهیم بمهم و سازنده

صورت گرفته است و در هر  )استعاره، تشبیه، کنایه و مجاز(بر اساس عناصر بیانی  هاجدولتقسیم بندي 

ترسیم شده  )کندکه بسامد کابرد عناصر آسمانی ، زمینی، اربعه و زمانی را بیان می(قسمت چهار جدول 

حاصل شده در  هاجدولاي که از این نتیجه ،سپس .ددهنتشکیل میاست که مجموعاً شانزده جدول را 

 قالب چهار نمودار نشان داده شده است که به خوبی گویاي میزان انعکاس تصویرسازي با عناصر طبیعت،

  .باشددر شعر شاعران ایالم می

  ي استعاره در شعر شاعران معاصرایالمبسامد کاربرد آرایه. 1.5

  آسمانیعناصر . 1.1.5

  ابر  ماه  صاعقه  ستاره  رعد  خورشید  آسمان  موارد

  فلک  آسمان  

  63  45  2  25  1  62  8  23  فراوانی

  27  19  1  11  /43  27  3  10  درصد

  بسامد کاربرد عناصر آسمانی :)1.5شماره ( لجدو

 ي خورشید وشود از میان عناصر آسمانی، بیشترین تصویر استعاري با واژهکه مالحظه میچنان

الزم به ذکر است که شاعران از میان .ي رعد استابرصورت گرفته است وکمترین تصویرسازي با واژه

اندکه تحت عنوان قطبی تصویرسازي کرده يي مشتري و ستارهي ناهید، ستارهستارگان مختلف، با ستاره

  .ایمکلی ستاره نمایش داده
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  عناصر زمینی . 2.1.5

  غیرمکانی    مکانی  موارد  

  

  

  

  

  باغ

  جنگل

    دشت

  

  کوه

  

  نباتات  جمادات  نخلستان  

  سنگ  زمین

  

گیا  گل  درخت

انواع   ه

  درخت

اجزاء   درخت

  درخت

انواع 

  گل

  گل

  15  90  83  11  8  35  17  18  2    21    24  34  فراوانی  

  4  25  23  3  2  10  5  5  /27    6    7  9  درصد  

  بسامد کاربرد عناصر زمینی :)2.5 (شمارهجدول 

باشد که این امر بی شک به ها و درختان میدرقسمت عناصر زمینی، بیشترین تصویر سازي با انواع گل

ي وسیعی براي تصویر سازي و ناگون ایالم است که پهنههاي متنوع و گودلیل طبیعت سرسبز با گل

. . . در جدول باال درختان گوناگون چون سرو و نخل . آفرینی شاعران این خطه فراهم کرده استمضمون

- را در مجموع با عنوان کلی انواع درخت و انواع گل نمایش داده. . . هاي متنوع چون اقاقی و نرگس وگل

  .ایم

  ربعهعناصر ا .3.1.5

  خاك  باد  آتش        آب                  

باران   آب  موارد  

  برف

چشم  جویبار  برکه

  ه

        موج  مرداب  شبنم  ساحل   رود  دریا

  14  128  17  12  6  6  4  17  23  7  2  1  26  6  فراوانی

  5  47  6  4  1  1  1  6  8  3  /74  /39  10  1  درصد  

  بسامد کاربردعناصر اربعه :)3.5(شماره  جدول

تحت یک عنوان .... در جدول فوق عناصر وابسته به عنصر آب، از جمله برف، باران، دریا، دریاچه و

  .اندي باران و برف بیشترین و برکه کمترین کاربرد را داشتهبیان شده است که از آن میان پدیده) آب(کلی 

باشد و این نشان بسامد باالي تصویرسازي با عنصر باد می کند،جلب توجه میچه در این میان بسیار آن 

از توجه ژرف شاعران ایالمی به این عنصر است و کمترین تصویرسازي نیز با عنصر خاك صورت گرفته 

  .است
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  عناصر زمانی .4.1.5

  فصول  اوقات  موارد

  زمستان  پاییز  تابستان  بهار  شب  روز  

سحر و 

  صبح

          اردیبهشت  فروردین  بهار    غروب  ظهر

    3  14  .  2  1  9  13  2  0  18  انیفراو

    5  22    3  2  14  20  3    29  درصد

  بسامد کاربرد عناصر زمانی :)4.5 (شماره جدول

عناصر زمانی به دو بخش اوقات و فصول تقسیم شده است که در بخش اول  کنیمچنانکه مشاهده می

گرفته و در بخش دوم به  ي غروب صورتي صبح و سحر و کمترین با واژهبیشترین تصویر استعاري با واژه

  . .ترتیب بیشترین و کمترین تصویرسازي با فصل پاییز و زمستان است

  بسامد کاربرد آرایه تشبیه در شعر شاعران معاصر ایالم .2.5

  عناصر آسمانی. 1.2.5

رنگین   ابر  آفتاب  آسمان  موارد

  کمان

  نور  ماه  کهشان  صاعقه  شهاب  ستاره

  1  34  1  5  1  12  4  18  42  15  فراوانی

  /75  25  /75  4  /75  9  3  13  31  11  درصد

  بسامد کاربرد عناصر آسمانی :)5.5(شماره  جدول

ترین عناصر تصویر ساز در شعر باشد، به عنوان یکی از مهمتشبیه که مانند نمودن چیزي به چیز دیگر می

ي اي که بعد از آرایهگونهاي چشمگیر داشته است، بهشاعران ایالم به مانند سایر شاعران ایران زمین، جلوه

استعاره، بیشترین بسامد را در شعر آنان به خود اختصاص داده که از میان عناصر آسمانی، خورشید بیشترین 

نور و کهکشان و شهاب به عنوان . استفاده را داشته است که این امر در مبحث استعاره نیز قابل صدق است

  انددیگر پدیده هاي آسمانی نمود کمتري داشته
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  عناصر زمینی . 2.2.5

  غیرمکانی  مکانی  موارد

  باغ

باغچه 

  ...و 

  کوه  جنگل

  دشت

مرتع 

ومزارع و 

گلشن 

  وگلستان

  نباتات  جمادات

  سنگ  زمین

  )صخره(

  گیاه  گل  درخت
انواع 

  درخت

اجزا   درخت

  درخت

انواع 

  گل

  گل

  11  15  38  37  6  26  9  4  6  42  1  31  فراوانی

  5  7  16  16  3  11  3  2  2  18  /44  13  درصد

  بسامد کاربرد عناصر زمینی: )6.5( شماره جدول

ي عناصر مکانی و غیرمکانی کنیم، به دو دستهجدول عناصر زمینی با همان شیوه که در کل مقاله مشاهد می

تقسیم شده است که در قسمت نخست بسامد عناصري چون انارستان، باغ و کوه و دشت و در قسمت دوم 

به دو دسته جمادات و نباتات تقسیم شده بسامد عناصري چون زمین، سنگ و صخره به عنوان که خود 

جمادات و گل و گیاه و غیره به عنوان نباتات نمایش داده شده است که میزان تشبیهات ساخته شده با انواع 

  .ها و درختان بیشترین سهم را داشته استگل

  عناصراربعه   . 3.2.5

    خاك  باد  آتش      آب        

  باران  آب  موارد  

  برف

  چشم  جویبار

  برکه

  دریا

  

        موج  مرداب  شبنم  ساحل  یخ

  29  8  فراوانی  

  

2  16  47  2  10  5  4  17  39  42  16      

    7  17  16  7  2  2  4  1  20  7  1  12  3  درصد    

  بسامد کاربرد عناصر اربعه :)7.5(شماره  جدول 

بیشترین تصویر تشبیهی به ترتیب با عنصر آب به همراه  زیر  شود،که مالحظه میچنان

الزم به ذکر است که مواردي، .باشدهاي آن، عنصر باد، عنصر آتش و عنصر خاك میمجموعه

توان به تفاوت از این جدول می .صبا،گردباد، تحت عنوان کلی باد آمده است نسیم، چون
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عناصر اربعه در دو مبحث تشبیه و استعاره پی برد، به این صورت که شاعران در قسمت استعاره 

آتش و (اند و سایر عنصرها با باد و در قسمت تشبیه با دریا بیشترین تصویر سازي را داشته

  .اندتقریباًیکسانی داشتهبسامد ) خاك

  عناصر زمانی  .4.2.5

    فصول  اوقات  

    زمستان  پاییز  تابستان  بهار  شب  روز  موارد

          اردیبهشت  بهار    غروب  ظهر  صبح

    0  11  0  3  17  8  1  0  7  فراوانی

      23    6  36  17  2    14  درصد

  
  بسامد کاربرد عناصرزمانی :)8.5(هشمار جدول

دهدو در بخش فصول بهار بیشترین مقابل فصول، آمار کمتري را نشان میدر جدول فوق،اوقات در 

هاي تأثیرپذیري که این فصل جلوه را در شعر شاعران ایالم داشته است که این درصد باال با توجه به ویژگی

  .باشداز سال دارد، غیر قابل انتظار نیست، برخالف استعاره که بیشترین سهم از آن پاییز می

  مد کاربرد آرایه کنایه در شعر شاعران معاصر ایالمبسا. 3.5

  عناصر آسمانی .1.3.5

  ماه  کهشان  ستاره  آفتاب  ابر  آسمان  

  فلک  آسمان  موارد

  5  1  4  5  7  3  11  فراوانی

  14  3  11  14  19  8  30  درصد

  بسامد کاربرد عناصر آسمان  :)9.5(شماره جدول      

ي ابر در مرتبه ،سپس .دهدي آسمان را نشان میشاعران از واژهي جدول فوق، میزان باالي استفاده

  .اندکار رفتهبعدي و به دنبال آن ماه وآفتاب، با یک درصد مساوي، بیشتر از ستاره و کهکشان به
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  عناصر زمینی  .2.3.5

  غیرمکانی  مکانی  

  نباتات  جمادات  کوه  دشت  موارد

  گیاه  گل  درخت  سنگ  زمین  

انواع   

  درخت

اجزاء 

  درخت

  2  17  7  1  15  8  3  4  فراوانی

  4  29  12  2  26  14  5  7  درصد

 بسامد کاربرد عناصر زمینی :)5. 10(شماره جدول

سنگ نیز . این جدول مانند سایر جداول گویاي بازتاب باالي گل در مقایسه با سایر عناصر زمینی است

پرکاربرد قرار گرفته است که این عنصر در قالب درصد به خود، در شمار عناصر  26با اختصاص دادن 

  .کنایه، بیشتر از تشبیه و کمتر از استعاره نمود یافته است

  عناصر اربعه .3.3.5

  خاك  باد  آتش  آب  موارد

  موج  مرداب  دریا  برف  باران  آبشار  آب  

  24  9  6  1  2  12  1  7  1  22  فراوانی

  28  10  7  1  2  14  1  8  1  26  درصد

  بسامد کاربرد عناصر اربعه :)11.5(شماره جدول

هاي بیانی در شعر شاعران این استان داشته تري نسبت به سایر آرایهخاك در مفهوم کنایی بازتاب بارزي

  .دهدي سایر جداول، این امر را به خوبی نشان میاست که مطالعه
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  عناصر زمانی  .4.3.5

  فصول  اوقات  موارد

  زمستان  پاییز  تابستان  بهار  صبح  شب  روز  

  .  1  0  2  1  1  3  فراوانی

  0  14    28    14  42  درصد

  بسامد کاربرد عناصر زمانی :)12.5(شماره جدول

اندو دهد که شاعران از میان اوقات، روز و از میان فصول، به بهار عنایت بیشتري داشتهجدول نشان می

- مفهوم استعاري و تشبیهی می ي آن درانعکاس اوقات در مفهوم کنایی نسبت به فصول، بیشتر از استفاده

  .باشد

  بسامد کاربرد آرایه مجاز در شعر شاعران معاصر ایالم .4.5

  عناصر آسمانی . 1.4.5

  ستاره  ابر  آسمان  موارد

  ستاره ناهید  ستاره

  1  1  1  3  فراوانی

  16  16  16  50  درصد

  بسامد کاربرد عناصر آسمانی :)13.5(شماره جدول

نسبت به استعاره  ي مجاز در عناصر آسمانیبسامد کاربرد آرایه کنیم،می مشاهدهکه در جدول باال چنان

کنایه، بیشترین سهم چون جدول مخصوص ي آسمان همباشد و در میان این عناصر، واژهو تشبیه کمتر می

  را داشته است
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  عناصر زمینی  .2.4.5

  غیر مکانی  مکانی  

  نبادات  جمادات  کوه    باغ

  گیاه  گل  زمین  سنگ  آهن  موارد

  یونجه  چمن  

  1  1  1  3  2  3  1    1  فراوانی

  8  8  8  23  15  23  8    8  درصد

  بسامد کاربرد عناصر زمینی :)14.5 (شماره جدول

ها و درختان ي اندك شاعران ایالمی از انواع گلکند، میزان استفادهچه جلب توجه میدر جدول فوق آن

در نگاه دیگر، آهن و . سایر جداول بیشترین سهم را به خود اختصاص داده بودندباشد، در حالی که در می

  .اندسنگ در جدول فوق بیشترین کاربرد مجازي را یافته

  

  عناصر اربعه  .3.4.5

  خاك  باد  آتش  آب  

  موارد
  باران  آب

  15  0  4  1  3  فراوانی

  65    14  4  13  درصد

  اربعهبسامد کاربرد عناصر  :)15.5 (شماره جدول

با نگاهی مختصر به جداول مربوط به عناصر اربعه در چهار قسمت، استعاره، تشبیه، کنایه و مجاز، متوجه 

که، عنصر باد بسیار مورد توجه با وجود این. بسامد باالیی دارد شویم که عنصر خاك در کنایه و مجاز،می

  .نگرفته استازي با باد صورت شاعران ایالمی بوده است ولی هیچ تصویر مج
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  زمستان  پاییز

  اسفتد  بهمن  دي

  2  0  0  

  28      

  بسامد کاربرد عناصر زمانی

اند و تنها به ماه دي و با فصول سال تصویر مجازي بیان نکرده

 .انداند و در میان اوقات تنها با صبح تصویرسازي کرده

  سامد کاربرد بیان در شعر شاعران معاصر ایالم به صورت نمودار

  استعاره

٠

١٠

٢٠

٣٠

۴٠

عناصر آسمانی عناصر زمینی

24

   عناصر زمانی

  فصول  اوقات

پاییز  تابستان  بهار  روز

  خرداد  اردیبهشت  فروردین  صبح

  

 

  

 

  

3  1  1  0  0  0  

43  14  14        

بسامد کاربرد عناصر زمانی :)16.5 (شماره جدول

با فصول سال تصویر مجازي بیان نکردهبینیم، شاعران ایالمی 

اند و در میان اوقات تنها با صبح تصویرسازي کردهاردیبهشت و فروردین، توجه داشته

سامد کاربرد بیان در شعر شاعران معاصر ایالم به صورت نمودار

  استعاره

استعاره بسامد کاربرد ):1.6 (شماره نمودار

  

عناصر زمینی عناصراربعھ عناصرزمانی

39

29

7

 

عناصر زمانی .4.4.5

اوقات  

روز  موارد

صبح  

  فراوانی

  درصد

بینیم، شاعران ایالمی که میچنان

اردیبهشت و فروردین، توجه داشته

سامد کاربرد بیان در شعر شاعران معاصر ایالم به صورت نمودارب .1.6

استعاره .1.1.6

  

  

  

  



٢۴ 

  بسامد کاربرد تشبیه

  بسامدکاربردکنایه

٠

١٠

٢٠

٣٠

۴٠

عناصر آسمانی عناصر زمینی

20

35

٠

١٠

٢٠

٣٠

۴٠

۵٠

عناصرآسمانی عناصرزمینی

19

  

بسامد کاربرد تشبیه ):2.6 (شماره نمودار

  

بسامدکاربردکنایه ):2.6(شماره نمودار

  

  

  

عناصر زمینی عناصر اربعھ عناصر زمانی

37

7

عناصرزمینی عناصراربعھ عناصر زمانی

30

47

4

 

  تشبیه .2.1.6

  

  

  

  

  

  

  کنایه .3.1.6
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  بسامد کاربرد مجاز

  میزان انعکاس آرایه بیان در شعر شاعران معاصرایالم به صورت جدول

  مجاز  کنایه

186  49  

10  3  

  آمار کلی میزان انعکاس آرایه بیان

0

10

20

30

40

50

آسمانیعناصر

12

  

بسامد کاربرد مجاز  ):4.6(ه شمار نمودار

  

میزان انعکاس آرایه بیان در شعر شاعران معاصرایالم به صورت جدول

کنایه  تشبیه  استعاره  موارد

186  643  918  فراوانی

10  35  51  درصد

آمار کلی میزان انعکاس آرایه بیان ):17.5 (شماره جدول

  

  

  

  

  

عناصر عناصرزمینی اربعھعناصر زمانیعناصر

26

46

14

 

  مجاز .4.1.6

  

  

میزان انعکاس آرایه بیان در شعر شاعران معاصرایالم به صورت جدول .1.7

موارد

فراوانی

درصد



٢۶ 

  نموداربه صورت 

  

  میزان انعکاس آرایه بیان

آید که بسامد تصویرسازي با عناصر طبیعت در شعرآنان 

زمینی، ي عناصر آسمانی، عناصر در چهار مقوله

که کاربرد عناصر اربعه در این آثار بیشتر است 

     ها شک دلیل این امر، حضور همیشگی و مداوم این عناصر در طبیعت و تماس مستقیم شاعر با آن

عناصر زمینی چون جمادات صورت 

ي استعاره در شعر شاعران ایالمی بسیار وسیع است، آنان به 

هاي آن است، استعارات رنگارنگ و زیبایی را 

ن انواع استعاره به دلیل گرایش شاعران ایالمی به تشخیص و شخصیت بخشی به عناصر 

٠

١٠

٢٠

٣٠

۴٠

۵٠

۶٠

استعاره

51

به صورت  میزان انعکاس آرایه بیان در شعر شاعران معاصر ایالم

میزان انعکاس آرایه بیان ):5.6 (شماره نمودار

  

آید که بسامد تصویرسازي با عناصر طبیعت در شعرآنان از مطالعه و بررسی شعر شاعران ایالمی چنین برمی

در چهار مقوله -از دیدگاهی  –ها را توان آنمی فراوان دارد که

کاربرد عناصر اربعه در این آثار بیشتر است  ،در این میان. عناصر اربعه و عناصر زمانی دسته بندي نمود

شک دلیل این امر، حضور همیشگی و مداوم این عناصر در طبیعت و تماس مستقیم شاعر با آن

عناصر زمینی چون جمادات صورت  با از دیگر سو،کمترین تصویر سازي در شعر شاعران ایالمی

ي استعاره در شعر شاعران ایالمی بسیار وسیع است، آنان به که از نمودارها نیز قابل دریافت است، دامنه

هاي آن است، استعارات رنگارنگ و زیبایی را کمک تصویرهایی که عناصر آن برگرفته از طبیعت و پدیده

ن انواع استعاره به دلیل گرایش شاعران ایالمی به تشخیص و شخصیت بخشی به عناصر اند و در میا

  . ي مکنیه بیشترین کاربرد را دارد

تشبیھ کنایھ مجاز

35

10

3

 

میزان انعکاس آرایه بیان در شعر شاعران معاصر ایالم. 2.7

  

  

  

  نتیجه گیري

از مطالعه و بررسی شعر شاعران ایالمی چنین برمی

فراوان دارد که ي نمود

عناصر اربعه و عناصر زمانی دسته بندي نمود

شک دلیل این امر، حضور همیشگی و مداوم این عناصر در طبیعت و تماس مستقیم شاعر با آنبی

از دیگر سو،کمترین تصویر سازي در شعر شاعران ایالمی. باشدمی

  .گرفته است

که از نمودارها نیز قابل دریافت است، دامنهچنان

کمک تصویرهایی که عناصر آن برگرفته از طبیعت و پدیده

اند و در میاآفریده

ي مکنیه بیشترین کاربرد را داردجان، استعارهبی
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-تشبیه در آثار شاعران ایالمی بسامد کمتري نسبت به استعاره دارد و از انواع مختلف تشبیه، تشبیه بلیغ جلوه

اند، به عد از استعاره و تشبیه، به ترتیب بیشترین و کمترین بسامد را داشتهکنایه و مجاز ب.اي خاص یافته است

  .اندطوري که کنایه ده درصد و مجاز سه درصد صورخیال را در شعر شاعران ایالمی تشکیل داده

باشد، که شعر و ادبیات به طور مستقیم و غیر مستقیم برگرفته از اجتماع و مسائل اجتماعی می از آنجا

اي براي القاي مضامین اجتماعی و بیان ن ایالمی نیز در اشعار خود طبیعت را به عنوان ابزار و وسیلهشاعرا

همچنین گاه براي  .اند قرار داده . . . و   ي کربالرویدادها و وقایعی، چون هشت سال دفاع مقدس و واقعه

در ذکر شاعران ایالمی  :توان گفتمی .دانبیان مضامین انسانی و عاطفی از عناصر طبیعی به زیبایی بهره برده

هاي اي براي بیان اندیشهبیشتر آن را وسیلهاند و  طبیعت پرداختهخود کمتر به توصیف عناصر طبیعت، 

  .اندي خود  قرار دادهشاعرانه

  

  و مآخذ منابع
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  MAKING  NEW  CONCEPTUALIZATION  AND   

THROUGH  NATURAL  ELEMENTS  BY  ILAM  POET  

AR. Shohany  
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Abstract 

From time  immemorial,  man has  been  in  contact  with  nature  and  its  effects.  And it  

affects  all  aspects  of  human  thought,  in  particular,  has  risen  dramatically  in  the 

literary  and  artistic  works. Ilami poets are said to be related to the nature. Ilami  poets  

have  lived  in  the  lap  of nature  with  high  mountains  and  the  effects  of  nature  in  

their  poetry  have  appeared  in  literary  elements  . 

  the nature  of  the  image  is  centered  on  a  heavenly  four  elements  of  earth, the  

four  elements of time, the  four  elements  and  the  form  of  metaphor,  simile, and  

irony  in  poetries of  dozen  poets of  Ilam.  These  studies  show  that  the  Ilami  poets  

are  used  as  a tool  to  express  the nature  of  events   and   the   events   of   social  and  

romantic  themes. its  content  in  the  form  of  metaphor  and  irony  in  comparing  the   

effects  are  more  limits. 

 

Key words:  nature,   natural elements, contemporary poetry Ilam, illustration. 
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	چنان�که از نمودارها نيز قابل دريافت است، دامنه�ی استعاره در شعر شاعران ايلامی بسيار وسيع است، آنان به کمک تصويرهايی که عناصر آن برگرفته از طبيعت و پديده�های آن است، استعارات رنگارنگ و زيبايی را آفريده�اند و در ميان انواع استعاره به دليل گرايش شاعران ايلامی به تشخيص و شخصيت بخشی به عناصر بی�جان، استعاره�ی مکنيه بيشترين کاربرد را دارد. 
	تشبيه در آثار شاعران ايلامی بسامد کمتری نسبت به استعاره دارد و از انواع مختلف تشبيه، تشبيه بليغ جلوه�ای خاص يافته است.کنايه و مجاز بعد از استعاره و تشبيه، به ترتيب بيشترين و کمترين بسامد را داشته�اند، به طوری که کنايه ده درصد و مجاز سه درصد صورخيال را در شعر شاعران ايلامی تشکيل داده�اند.
	از آنجا که شعر و ادبيات به طور مستقيم و غير مستقيم برگرفته از اجتماع و مسائل اجتماعی می�باشد، شاعران ايلامی نيز در اشعار خود طبيعت را به عنوان ابزار و وسيله�ای برای القای مضامين اجتماعی و بيان رويدادها و وقايعی، چون هشت سال دفاع مقدس و واقعه�ی کربلا  و . . .  قرار دادهاند. همچنین گاه برای بیان مضامین انسانی و عاطفی از عناصر طبیعی به زیبایی بهره برده�اند. می�توان گفت: شاعران ايلامی در ذکر عناصر طبیعت، کمتر به توصيف خود طبيعت پرداختهاند و بیشتر آن را وسیله�ای برای بیان اندیشه�های شاعرانه�ی خود  قرار داده�اند.

