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 )بهار ادب(

 

 چکیده:
منطقج ارسباران، در استان آذربایجان شرقی، شاعران متعددی دارد كه در شعر  زمینه و هدف:

مختلف تکرار شده است. در این مقاله با هدف معرفی ادبیات این های آنها چندین موتیف در دوره

منطقه و نگاهی كلی به جایگاه شعر در آن، موتیفها و مضامین اشعار فارسی شش شاعر آن از 

 دورۀ بازدشت تا امروز بررسی شده است.

ای انجام شده است و روش نگارش مقاله دردآوری اطالعات به روش كتابخانه روش مطالعه:

وصیفی ی تحلیلی میباشد. جامعج آماری تحقیق شامل اشعار فارسی هفت شاعر منطقج ارسباران ت

ویردی سامانی، اسماعیل ابوالقاسم نباتی، عباس بارز، سالک اهری تبریزی، مرتضی موسوی، امام

 سلطانی و حسین دوستی است. 

مین غنایی، عرفانی، اخالقی، از موتیفها و مضامین پرتکرار ادبیات كالسیک فارسی، مضا ها:یافته

و دینی و از مضامین معاصر مضمون اجتماعی، اشعار وطنی، انقالب اسالمی و دفاع مقدس در 

بر شعر شاعران منطقه آمده است. در شعر غنایی، نگاه سنتی به عشق و معشوق وجود دارد. عالوه

و اخالقی، مطابق عرفان موتیف عشق، مضامین اندوه، و فخریه تکرار شده است. در شعر عرفانی 

عاشقانه، مضامین رندی، قلندری، نقد زهد ریایی، نکوهش دنیا و توصیه به موازین اخالقی آمده 

است. در موتیف دین، منقبت ائمه اطهار بویژه منقبت امام علی )ع( شاخصج سبکی یافته است. 

سامانیهای اجتماع آمده در شعر اجتماعی، نقد جامعج پهلوی، توصیف خفقان و استبداد، فقر و ناب

است. وصف وطن، ستایش زادداه، منطقج ارسباران، توصیف انقالب اسالمی، ستایش امام خمینی 

 )ره(، نکوهش دشمنان، و وصف شهید از اشعار انقالبی این شاعران است. 

در شعر منطقج ارسباران، مضامین كالسیک و معاصر با موتیفها و مضامین غنایی،  گیری:نتیجه

ی، عرفانی، تعلیمی و انقالب اسالمی تکرار شده است. شاعران ارسباران همگام با تحوالت دین

اند، اما همچنان به موتیفهای شعر كالسیک توجه مضمون در شعر معاصر به مضامین نو دراییده

 دارند.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Arasbaran region, in East Azarbaijan province, has 
many poets in whose poetry several motifs are repeated in different periods. In this 
article, with the aim of introducing the literature of this region and a general look at 
the place of poetry in it, the motifs and themes of the Persian poems of six of its 
poets from the return period until today have been examined. 
METHODOLOGY: The collection of information has been done by the library method 
and the method of writing the article is descriptive-analytical. The statistical 
community of the research includes the Persian poems of seven poets of Arasbaran 
region, Abolqasem Nabati, Abbas Barez, Salek Ahari Tabrizi, Morteza Mousavi, Imam 
Virdi Samani, Ismail Soltani and Hossein Doosti. 
FINDINGS: Lyrical, mystical, moral, and religious themes are among the motifs and 
themes of classical Persian literature, and social themes, patriotic poems, Islamic 
revolution, and holy defense are among the contemporary themes in the poetry of 
the poets of the region. In lyric poetry, there is a traditional view of love and the 
beloved. In addition to the motif of love, themes of sadness and pride are repeated. 
In the mystical and moral poetry, according to romantic mysticism, there are themes 
of Randy, Qalandari, criticism of hypocritical asceticism, condemnation of the world 
and advice on moral standards. In the motif of religion, the moqbat of the pure 
Imams, especially the manqebat of Imam Ali has found a stylistic feature. In social 
poetry, there is a criticism of the Pahlavi society, a description of oppression and 
tyranny, poverty and social disorder. The description of the homeland, the praise of 
the birthplace, the region of Arasbaran, the description of the Islamic revolution, the 
praise of Imam Khomeini (RA), the condemnation of the enemies, and the 
description of the martyr are some of the revolutionary poems of these poets. 
CONCLUSION:  In the poetry of Arasbaran region, classical and contemporary themes 
are repeated with lyrical, religious, mystical, educational and Islamic revolution 
motifs and themes. Arasbaran poets have turned to new themes along with the 
changes in themes in contemporary poetry, but they still pay attention to the motifs 
of classical poetry. 
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 مقدمه
)محتوی( است. « مضمون»)بنمایه( و « موتیف»شناسی، بحث های مهم بررسی آثار ادبی در حوزۀ درونمایهاز مقوله

 اثر، صاحب اندیشج سیر و آثار در بررسی مهم سرفصلهای از یکی آن كاركرد و موتیف امروز، ادبی نقد مطالعات در»

: 4399)تقوی و دهقان، « است رابطه این كیفیت بررسی و محتواو  فرم رابطج دریافت اثر، محتوایی سطح تحلیل

 اندیشه، عمل، تصویرِ خیال، درونمایه، از است عبارت ادبیات در موتیف )موتیو(، یا بنمایه»(. در تعریفی كلی 9

 کرارت مختلف ادبی آثار یا واحد اثر ادبیِ در كه عبارتی و كلمه یا رنگ و فضا صحنه، موقعیت، و وضعیت موضوع،

شخصیت یا الگوی معینی است كه بصورت دونادون در ادبیات و »(. درونمایه نیز 16: 4395)میرصادقی، « میشود

 در»یک موضوع در آثار ادبی است. « تکرار»(. بنابراین مشخصج اصلی آنها 94: 4395)داد، « هنر تکرار میشود

: 4399)پارسانسب، « اندكرده اشاره تکرارشونددی این عنصرصفت  به تعاریف تمامی تقریباً ویژدیهای بنمایه از بحث

، عشق، مرگ، حیات، نفرت، دوستی». در تفکیک موضوع، درونمایه و موتیف ذكر این نکته كافی است كه مثالً (44

تنهایی، سقوط، انحراف، هدایت، پوچی و... موضوع هستند؛ مفاهیمی مطلق كه چون در لباس اندیشه و فرهنگی 

مرگ تنها »در حالت اطالق موضوع است: اما « مرگ»هر اثر ادبی جلوه كنند، درونمایه خوانده میشوند. خای در 

و... درونمایه هستند. موضوعات پیش از خلق اثر « همه باید بمیرند»، «مرگ پایان نیست»، «چارۀ رهایی است

 (. 41: 4399دهقان،  )تقوی و« ها در جریان خلق اثر پدیدار میشوندوجود دارند، ولی درونمایه

ر اند و دادبیات فارسی سرشار از موتیفها و مضمونهایی است كه در موضوعهای مختلف در طول قرنها تکرار شده 

هر دوره نیز طبق تحوالت دوره، موتیف و مضمونی تازه وارد آن شده است و برخی موتیفها و مضامین از دور خارج 

ای دارد كه در شعر شاعران آن تکرار شده غرافیایی موتیف و مضمون ویژهاند. داه دیده میشود منطقج خای جشده

است. در این مقاله با هدف بررسی آثار ادبی فارسی در آذربایجان ایران، معرفی منطقج ارسباران و شاعران این 

 های شاعران این منطقه از نظر موتیف و مضمون بررسی شود. منطقه، سعی بر این شده است كه سروده

 

 سابقۀ پژوهش

موتیفها و مضامین برجستج شعر شاعران منطقج ارسباران تا كنون بطور جدی مورد پژوهش قرار نگرفته و انجام  

شده، صرفاً معرفی شاعران در قالب تذكره، معرفی پژوهشهای انجام تحقیقی جامع در این خصوی ضروری است.

آذربایجان ادبیات تاریخینه بیر »جمله میتوان به كتاب مشاهیر و بررسی كلی تاریخ ادبیات آذربایجان است. از

اثر محمدرضا « تاریخ ادبیات آذربایجان»(، كتاب 4359از جواد هئیت )« باخیش )نگاهی به تاریخ ادبیات آذربایجان(

عار در این كتابها، اش ( اشاره كرد.4346نوشتج سارا قلیپور )« بردی از بوستان ادب»( و كتاب 4391باغبان كریمی )

ادبیات »آوری شده است، مانند كتاب ای در قالب كتاب جمعشاعران بررسی نشده است. در مواردی موضوع ویژه

 آوری كرده است.( كه شعر آیینی شاعران منطقه را جمع4341نوشتج حسین دوستی )« مرثیه در منطقج ارسباران
 در موضوعهای دیگر، كتابی چاپ نشده است.

( 4345مقاله، فقط درمورد حکیم ابوالقاسم نباتی، پیشینج مشخصی وجود دارد، سرتیبی )از شاعران موردتحقیق 

افظ شعر نباتی را در تأثیرپذیری از ح« تأثیر حافظ شیرازی بر حکیم سیدابوالقاسم نباتی اوشتبینی»در مقالج 

در دانشگاه  4399در سال « نقد و تحلیل اشعار و آثار حکیم سیدابوالقاسم نباتی»نامج بررسی كرده است. پایان

در دانشگاه پیام نور میاندوآب  4349در سال « شناسی اشعار فارسی نباتیسبک»نامج ارومیه دفاع شده است. پایان

در دانشگاه تبریز دفاع شده  4155در سال « های عرفانی ابوالقاسم نباتیبررسی اندیشه»نامج دفاع شده است. پایان
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اشعار تركی و فارسی وی را « استاد بارز شاعر ملی ایران»، حسین دوستی در كتاب است. درمورد عباس بارز نیز

بررسی كرده است. دیگر شاعران صرفاً در حد معرفی در كتابها هستند و تحقیقی جامع كه درصدد شناساندن 

ته هدف نوش ادبیات منطقج ارسباران با تکیه بر شعر این شاعران باشد، انجام نشده است و پژوهش حاضر با این

 شده است. 

 

 بحث و بررسی

 ارسباران و شاعران ارسباران 

در »داغ بوده است و ای كوهستانی در شمال آذربایجان شرقی است. عنوان قدیمی آن قرهارسباران نام منطقه 

رنگ و سیاه داغ یاد شده و این نام بجهت كوههای بلندداغ و قراجهكتابهای تاریخی و جغرافیایی از ارسباران به قره

 داغقره-داغمنطقج ارسباران كه در كتب تاریخی و جغرافیایی به نام قراجه(. »44ی 45: 4375زاده، )عباس« آن است

ای است در شمال شرق استان آذربایجان شرقی كه شهرهای اهر، كلیبر، هِریس، وَرزَقان، هم معروف است، ناحیه

تر از امروز بوده سال پیش محدودۀ جغرافیایی این منطقه دسترده خداآفرین و هوراند را شامل میشود كه تا چند

شهر و شبستر را شامل و همج سرزمینهای كنارۀ رود ارس و نواحی متعددی تا نزدیکیهای تبریز، مرند، مشکین

مش داغ را تا دهج چهل داشت، اما بعد از آن با محوریت رود ارس، نا(. عنوان قره64: 4341)دوستی، « میشده است

به ارسباران تغییر یافت، چراكه رود ارس، اراضی  4337داغ بطور رسمی در سال نام قره»به ارسباران تغییر یافت. 

در آبان ماه »است. « اهر»( بزردترین شهر آن 44: 4375زاده، )عباس« وسیعی از ارسباران را حیات بخشیده است

 (.64)همان: « و ارسباران نام درفت همین سال اهر بعنوان شهرستان سوم آذربایجان شرقی شد

اند و در حال حاضر نیز فعالیت شاعران قدیمی و جوان ادامه دارد، شاعران بسیاری در این منطقه زنددی كرده     

با وجود این شاعران، میتوان بدون تردید دفت این منطقه همیشه شاعرخیز بوده است. در چند كتاب، ازجمله 

پور تعدادی از این شاعران معرفی شدند و چند شعر آنها آمده است یا در از سارا قلی« دببردی از بوستان ا»كتاب 

شاعران »شاعر منطقه معرفی شده است. از تركیب  454ویردی سامانی تعداد از امام« قاراداغ اولدوزالری»كتاب 

وده و در محدودۀ جغرافیایی در این مقاله، مقصود شاعرانی هستند كه مکان زنددی آنها این منطقه ب« ارسباران

-معاند. همچنین ملاند. اینان به دو زبان فارسی و تركی آذربایجانی شعر سرودهاهر، كلیبر، هریس و ورزقان زیسته

اند، اما اغلب به شعر كالسیک رغبت دویی نیز در اشعار آنها وجود دارد. از قالب كالسیک و شعر نو استفاده كرده

تحقیق صرفاً اشعار فارسی این سخنسرایان مورد بررسی قرار درفته و در موارد خای به اشعار  اند. در ایننشان داده

تركی آنها ارجاع داده شده است. رسالت پژوهش حاضر معرفی موتیفها و مضامینی است كه از دورۀ بازدشت تا 

هفت شاعر استفاده شده است  امروز در كلیت شعری شاعران این منطقه دیده میشود؛ اما در ارجاعات مقاله از شعر

 كه عبارتند از:

جلفا(، وی از شاعران دورۀ بازدشت است كه به تقلید از سبک عراقی  4646ی4444حکیم ابوالقاسم نباتی ) ی4 

 شعر سروده است. از وی یک دیوان شعر به زبان فارسی و تركی باقی مانده است. 

ن معاصر است و به شیوۀ كالسیک و نو شعر سروده است، اهر(: وی از شاعرا4351ی 4364)مرتضی موسوی ی سید6

 از وی باقی مانده است.« سوتک»تنها مجموعه شعر  اما در شعر نو موفقتر است.
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چند مجموعه در اشعار تركی است و اهر(: اهمیت شاعری وی  4345ی4355ی عباس اسالمی متخلص به بارز )3

استاد »كتاب ای مجزا چاپ نشده است و در این مقاله اشعار وی به . اشعار فارسیش در مجموعهشعر تركی دارد

 به قلم حسین دوستی ارجاع داده میشود.« بارز، شاعر ملی ایران

اهر(: اشعار وی در كتابی به همین نام توسط رضا همراز 4359ی 4674متخلص به سالک ) ی سالک اهری تبریزی1

  دردآوری شده است. 

چاپ شده است، « سامان دیوانی»كلیبر(: دیوان تركی وی با عنوان  4365خلص به ایمان )ویردی سامانی متامامی 5

كه خودش « شعر اوجاقی»فارسی مشخصی از او چاپ نشده است. در این مقاله اشعارش به كتاب اما مجموعه شعر 

 كرده، ارجاع داده میشود. دردآوری

عار فارسی و تركی دارد و اشعار فارسی در مجموعه اهر(: وی اش 4335ی اسماعیل سلطانی متخلص به خاقان )4

 چاپ شده است.« شرح هجران»

اهر(: وی از پژوهشگران ادبیات ارسباران است و نقش مؤثری در شناساندن ادبیات این  4339حسین دوستی )ی 7 

 است.چاپ نموده « معمای عشق»منطقه دارد. در كنار پژوهش، شعر نیز سروده است و اشعارش را در كتاب 

 

 موتیفها و مضامین غنایی 
شعر غنایی یکی از موتیفهای اصلی ادبیات است كه شعر فارسی با آن شکل درفته است. دسترۀ شعر غنایی بسیار 

شعییر غنایی به شیعری دیفته میشود كه دزارشگر عواطف »وسیع است و مضامین متعددی را دربر دارد. در كلیت 

شعر غنایی، شعری است كه حاصل »كدكنی (. به دفتج شفیعی41: 4375رزمجو، « )باشد شاعر شخصی و احساسات

شاعر است و سراینده در آن نقش پذیرنده و متأثر دارد نه « منِ»لبریزی احساسات شخصی است و محور آن 

، (. ادر با دو واهۀ احساس و شخصی بودن به شعر ارسباران بنگریم4: 4376كدكنی، )شفیعی« تأثیربخش و مؤثر

احساسات شخصی آنها در وصف مفاهیم بنیادی ادبیات مشهود است و تمامی آنها در دروه شاعران غنایی قرار 

ای را در ادبیات ایران و حتی جهان نمیتوان یافت كه هیچ دورهجوهر اصلی شعر غنایی عشق است و میگیرند. 

ضوع است. در دیوان تمامی آنها این درصد موتیف شاعران ارسباران در این مو 35مضمون عشق در آن نباشد. 

موتیف دیده میشود، اما در شعر سلطانی و موسوی، موتیف اصلی است. نباتی نیز با نگرش عرفانی، عشق را توصیف 

كرده است. بعد از آنها عشق در شعر اهری تبریزی برجسته است. ایشان به مضمون عشق، نگاه سنتی دارند و 

اند. معشوق زیباروی جفاكار با همان ویژدیهای شوق و مفاهیم آن نگریستههمانند شعر كالسیک به عشق، مع

ترین اشعار كه در همین معشوق كالسیک است و عاشق در حسرت وصالش سوخته و غم فراق دارد. حتی در تازه

 سالهای اخیر سروده شده، چنین است.

 بخشی به واهۀ عشق، دفته است عشق فرماندۀ اوست.سلطانی با شخصیت 

 این سخن آمد ز نای جان من

 عشق ادر وابستج تدبیر شد

 

 عشق من فرمانده و خاقان من 

 پس جهان عاشقان تحقیر شد

 (.65: 4395)سلطانی،                            

(، 65)همان: « بشارت»(، 67)همان: « سفر»(، 44)همان: « مثنوی»(، 47: 4395)سلطانی،« پروین»سلطانی اشعار 

( را در وصف معشوق جفاكار سروده است؛ اهری تبریزی از جفاكاری معشوق ناراحت 64)همان: « عشقمحنت »و 

 نیست و آن را بعنوان رسم ایشان پذیرفته است.



 47-31 صص ،95 پیاپی شماره ،44 دوره ،4156  خرداد ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 66

 سالک از كجروی یار جفاجوی منال

 

 غالباً شیوۀ خوبان پریوش این است 

 (65: 4349)اهری تبریزی،                   

 یا بیت زیر:

 منت در نیست میل همرهی كردن نرنجم با

 

 بود رسم بتان، دل بردن و پهلو تهی كردن 

 (444)همان:                                              

ون ، فراق را همچ«خار فراق»موتیف دیگر مربوط به عشق در شعر آنهاست. موسوی با آوردن اضافج تشبیهی « فراق»

 خار میبیند: 

 پای من ای دوست خلید خار فراقت به

 

 وصالت ار ندهد دست، وای من ای دوست 

 (65: 4345)موسوی،                                    

 سلطانی به مضمون تکراری نالج بلبل از فراق دل اشاره كرده است:  

 بلبلی ناله همی كرد ز دستان فراق

 

 كه ز هجران دلم بیخبر افتادم طاق 

 (33: 4395)سلطانی،                                   

 سالک اهری تبریزی از معشوق تمنا دارد كه ره وفا پیش دیرد و دل نشکند:

 چه خوش است پیش دیری صنما ره وفا را

 درت است دین و دانش ورت است داد و نصفت

 

 بکنی كمی تفقد، فقرای بینوا را 

 مشکن دل كسی را به میان ببین خدا را

 (43: 4349)اهری تبریزی،                            

های شخصی و جمعی، در اشعار دیده میشود. میتوان دفت در منطقج ارسباران شاعران عموماً بعد از عشق، اندوه

كشی اش را با خوداند. ناامیدترین شاعر، موسوی است كه سرانجام زنددی ساده و دردكشیدهبه شادی كمتر دراییده

پایان رسانده است، وی در دوران قبل از انقالب منتقد حکومت بود و در زندانهای ساواک شکنجه شد و نامالیمات به 

ود او فرزند رنج و حرمان ب»زنددی شخصی نیز بر غمهایش فزود و عاقبت با دست خود به هستیش پایان بخشید. 

« رمان و دنیایی از شکایت دوران میتوان دیدو به هر قطعج شعرش ادر امعان نظر دردد، دریایی از نومیدی و ح

زنددی شخصی و مشاهدۀ رنج مردم بوده است. به دفتج  (. مهمترین دلیل ناامیدی وی، اندوه3: 4345)موسوی، 

 (.41)همان: « از درد و غصه، ریشج هر آرزو فسرد»خودش 

میبیند. به عبارتی امید خود را  در ابیات زیر با كمک تشبیه، در باغ دل خود، شاخج درخت امیدش را پژمرده

 رفته توصیف كرده است:ازدست

 های امیدم به باغ دلپژمرد شاخه

 امباد خزان وزید به دلزار هستی

 

 خاموش دشت شمع امید و چراغ دل 

 كس را نداشتم كه بگیرد سراغ دل

 )همانجا(                                        

اند. ورزقان است كه اغلب شاعران منطقه درمورد آن شعر دفته 4344مرداد  64زلزلج  نمونج اندوه جمعی، توجه به

ده آوری شتوسط ابوالفضل قاسمبگلو  و حسین دوستی جمع« های زلزلج ارسبارانمویهپس»این اشعار در كتاب 

 بان تركی و فارسی است.اند. این مجموعه به زشاعر در سوگ قربانیان و بازمانددان زلزله مرثیه سروده 44است كه 

)روز سیاه، خبر سیاه( از حسین دوستی كه جزو جامعج آماری مقاله « قرن دون ی قره خبر»در ادامه بخشی از شعر 

 است، آورده میشود.

قاراداغیم باتدی قانا، تورپاق آتدا قالدی آتا، یاراالری دلمز سانا، قارا دئیدی ارسبایم، تاالن اولدی روزداریم، دووار »
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آتدا آتام قالدی، داشالر آتدا باالم قالدی، اوره ک دولی یارام قالدی، قان آغالییر بودون دوزوم، غم غصه دور بوتون 

 (.94: 4343)دوستی، « سؤزوم...

آید، ارسبارم سیاه پوشید، روزدارم به شمارش نمی ماند، زخمهایشترجمه: قراداغ به خون نشست، پدر زیر خاک 

ام زیر سنگها ماند، یک دل پر زخم ماند، این روزها چشمانم خون دریه زیر دیوار ماند، بچهپدرم به تاراج رفت، 

 میکند و تمام حرفهایم غم و غصه است. 

اشعار تقدیمی، ستایش و نکوهش افراد، مضمون دیگر غنایی موجود در شاعران منطقه است. برای نمونه ستایش 

در در ادبیات این منطقه جایگاه ویژه دارد. موسوی در وصف مادر وصف ما پدر و مادر و معلم انتخاب شده است.

 دفته است:

 از هر دو جهان عزیز و بهتر

 

 مادر بُود و جز او نه دیگر 

 (  37: 4345)موسوی،                                  

شیرازۀ »او عنوان  را در وصف عظمت مادر در خانواده و تربیت فرزندان سروده است و به« مادر»سلطانی شعر 

 داده است كه شیران )استعاره از فرزندان شجاع و قوی( را بزرگ میکند. «خانواده

 ای مادر رنج دیده بسیار 

 از شیر تو ای بسا كه شیران

 

 شیرازۀ خانه مردپیکار  

 اند و بارساالرسلطان شده

 (69)همان:                                       

 مبالغه دفته است:و در پایان با 

 هاست قاصردر شأن تو خامه

 

 هاست بسیاردر وصف تو نامه 

 )همانجا(                                            

 او را زنددی میداند: « پدر»در سوگ پدرش در شعر   
 بی تو چون زنددی توانم كرد

 

 این تو بودی كه زنددی بودی 

 (54: 4395)سلطانی،                               

 های جهل را میشکافد، بیانش زاللی آبموسوی در وصف معلم با كاربرد آرایج تشبیه، دفته است او با كالمش پرده

 است كه اندیشه را رشد میدهد و تصویر وی را با میخ عاطفه در ذهنش نشانده است:

بیانت/ كه آب حیات را تداعی میکند/  های جهل را میشکافد/ و زاللشمشیر كالمت/ فاخر و پرحشمت/ پرده»

آهوان اندیشه را/ به استقسا وامیدارد/ همیشه سیراب و همیشه تشنه/ تصویرت را/ ای مرد دانا/ و ای معلم بزرگ/ 

 (.45: 4345)موسوی، « امهای انسانی مغزم/ نشاندهبا دل میخ عاطفه/ در تمامی حجره

ند ااران نمونه دارد. شاعران طبق سنت شعری، شعر خود را ستودهموتیف آخر فخریه است كه در شعر غنایی ارسب

اند. نباتی در رباعی زیر، قلم خود را با قلم مانی نقاش، مقایسه كرده است و بر طبع و به شاعری خود فخر كرده

 دهربارش آفرین دفته و آن را مطبوعتر از روی معشوق فریبنده )جماش( توصیف كرده است.

 مانی نقاش استاین رشحج كلک 

 بر طبع دهربار نباتی احسن

 

 یا قطعج مشق عاشق قلّاش است 

 مطبوعتر از روی بت جمّاش است

 (14: 4346)نباتی،                                    

 در بیت زیر معتقد است از شعر دلفریب او نه این جهان، بلکه آسمان نیز ارزشمند شده است:
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 این جهاناز شعر دلفریب نباتی نه 

 

 نُه دنبد سپهر برین زیب و شأن درفت 

 (464)همان:                                            

ویردی سامانی كه تخلص ایمان دارد، در اغلب اشعار در بیتهای آخر، شعر خودش را ستوده است. در پایان شعر امام

 كه وصف شهدا میباشد، دفته است:« شهید»

 پاینده، دذشته حال و آیندهجهان تا هست 

 

 هم از ایمان فزاینده، درون دل مکان دارد 

 (16: 4343)سامانی،                                

 سلطانی با تخلص خاقان، در فخر شاعریش دفته است تا محشر شعر او مانددار است. 

 خنیادر عشق مینوازد

 تلواسه ساسُری خاقان

 

 من چامه همی سرایم از بر 

 بر ناسره است تا به محشر

 (46: 4395)سلطانی،                            

 مضامین دینی و منقبت ائمه 
درصد شعر ارسباران را تشکیل  45این مضمون، طبق بررسی اشعار شاعران منطقه، بیشترین فراوانی را دارد و 

مردم منطقه (. 44: 4375زاده، )عباس« استشده در ارسباران مذهب، تشیع تنها مذهب پذیرفتهاز نظر »میدهد. 

اند و اشعار متعددی به زبان فارسی و تركی چاپ شده است. با اعتقادی خالصانه به منقبت ائمه معصومین پرداخته

زبانزد است، اما در اشعار فارسی موضوعات « نوحج تركی»سرایی برای امام حسین )ع( بعنوان در شعر تركی، مرثیه

حید، حمد الهی، نماز، روزه و فرایض دینی آمده است. شاخصترین موتیف منقبت ائمه است. غیر از دینی مانند تو

موسوی، دیگر شاعران موردتحقیق، در این موضوع شعر دارند. در میان ائمه، ارادت به امام علی )ع( جایگاه ویژه 

او عشق به امام علی )ع( را از روز ازل با خود دارد. نباتی اشعار عرفانیش را با منقبت امام علی )ع( پیوند داده است. 

 دارد. 

 از روز ازل علی علی ذكر من است

 آن نکته كه در ضمیر كس میناید

 

 پیوسته ثنای قدرتش فکر من است 

 از همت شاه دفتج بکر من است

 (56: 4346)نباتی،                            

نوشی، علی علی میگوید و میداند با مریدی حضرت به حق خواهد رسید و نجات خواهد در میکده به هنگام باده

 یافت. 

 ایییا سییییاقی جم، شیییوی شییییاد و خرم 

 بییده بییاده چون دییل، بخوان همچو بلبییل

جو                    لی  ع جو  لی  ع دو  لی  ع دو  لی   ع

تی                 نجییا بی  تی كییه یییا نبییا دو  لی   ع
 

 فییدای تییو دییردم، بیییییا مییی بیییییاور     

 كه كامت شییید حاصیییل، مرادت میّسیییر      

مگییذر      رسییی ین نییام  هوهو از ا  ی تییا بییه 

بر            مش از  خوان نییا ب تی  حیییا  تو تییا در 

 (659)همان:                                    

وصف پیامبراكرم )ی( و چهارده معصوم هم جایگاه خود را در شعر وی دارد. برای نمونه در بخش رباعی، بر امام 

رضا )ع(، امام زمان )عج( و پیامبر اكرم )ی( صلوات  حسن )ع(، امام حسین )ع(، حضرت ابوالفضل )ع(، امام

 (.11ی 13فرستاده است )همان: 

وصف امام علی )ع( در شعر بارز همانند شعر نباتی، فراوانی دارد. در بیت زیر معتقد است علی مظهر نور الهی و 

 سرچشمج فیوضات پرورددار است:
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 مظهر نور خدا و مشرق بیضا علیست

 

 همتا، علیستار بیچشمج فیاض آن داد 

 (67: 4347)دوستی،                              

 در بیت زیر بیان كرده كیش جعفری دارد و پیشوایش امام علی )ع( است.

 جعفری كیشم، ندارم پیشوایی جز علی

 

 راه حق میپویم و رهبر بود ایمان مرا 

 (455)همان:                                      

 والدت حضرت را وصف كرده كه با آمدنش جهالت را بر كناری نهاد:« طلوع محمد )ی(» در شعر

 خاتم پیامبران چون دیده بر عالم دشود

 روز روشن تیره شد چون شب به چشم جاهالن

 دشت طالع مهرسان از مشرق دنیای غیب

 

 الت و عزّی از سریر سروری آمد فرود 

 دپاره شد چون در دل اهل جهالت تار و پو

 روی زیبایی كه تاب از دست مشتاقان ربود

 (65: 4347)دوستی،                                  

 سامانی در وصف پیامبر اكرم )ی( سروده است:

 الیقین استپیامبر مرسل رب

 داریش ورد زبانهاامانت

 مرید و پیروانی بس در عالم

 

 المرسلین است... محمد صدر و ختم 

 عین االمین استامین المرسلین 

 ازیرا هادی ضوء الجبین است

 (65: 4343)سامانی،                              

 را در وصف امام علی )ع( سروده است:« علی مینای نبی»و غزل 

 در شناسی تو علی، مرتبش جای نبی است

 منصبش را ز نبی، فرض برافزا و برین

 مظهر شیعه بود، زر دل ادیان سما

 

 علی، مظهر مینای نبی است ید یارای 

 فخر موالیی او خطبج واالی نبی است

 شمع ره در طلبی، دیدۀ بینای نبی است

 (67)همان:                                           

 حسین دوستی از امام علی )ع( مددخواهی میکند:

 ای صاحب احسان و عطا، مولی جان

 یاران همگی ملتمس درداهند

 

 سلطان و ددا، مولی جانای ملجأ  

 لطفی بنما بهر خدا مولی جان

 (55: 4155)دوستی،                        

( با تقدیم 53)همان: « در مسیر جمکران»(، 54را در استقبال از خادمان حرم رضوی )همان: « خیر مقدم»او شعر 

 ده است.( را در وصف زائران حج سرو54)همان: « زائر»به امام زمان )عج( و شعر 

 اهری تبریزی توسل به حضرت علی )ع( را توصیه كرده است:

 به خدای خود توسل، برِ شیعج علی كن

 

 بگزین به رهنمایی شه ملک الفتی را 

 (41: 4349)اهری تبریزی،                        

 در بیت زیر دفته است:

 سالک مکن اندیشه تو از كید بداندیش

 

 و قراری با آل علی داری ادر قول 

 (41)همان:                                       

 در ابیات زیر از امام حسین )ع( پناه میطلبد:
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 ملجئی جز آستانت ما نداریم ای حسین

 ما محبان تو هستیم ای حبیب كرددار

 

 ای نبی را نور دیده فخر كل كائنات 

 دستگیری كن ز ماها در حدوث نائبات

 (65)همان:                                            

 افتخار او این است كه منتظر حضرت مهدی )عج( است: 

 سالک به یاد مهدی موعود الجرم

 

 عمری به سر ببرد، به آن دارد افتخار 

 (19)همان:                                               

 مضامین عرفانی و اخالقی

از مضامین رایج و دستردۀ شعر فارسی است و در شعر ارسباران همچنان تا امروز ادامه یافته است. در  عرفان 

مقایسج موتیفها، حدود بیست درصد اشعار در این موتیف است. شاعر برجستج این موتیف، نباتی است كه بیش از 

رش اند. نگاین موتیف توجه نشان دادههشتاد درصد اشعارش، عرفانی است. سلطانی و اهری تبریزی بعد از وی به 

، ای است. نباتی به تأثی از حافظشاعران به عرفان نیز مطابق عرفان عاشقانه، با موتیف اندیشج قلندری و میخانه

پیرو مکتب رندی است. البته بخشی از اشعارش در موضوع خداشناسی است مانند بحر طویل فارسی كه با حمد و 

و با منقبت پیامبر اكرم )ی( و حضرت علی )ع( تمام كرده است. معشوق الهی، عشق  ثنای خداوند آغاز كرده

خداوندی، نقد زهد ریایی، عشق به میکده و زیست قلندری، تقابل عشق و عقل، مضامین اصلی وی در عرفان 

 . میباشد. در ابیات زیر دفته است دُردنوش رندان و از خراباتیان سرمست بوده و خاک پای مستان است

 ای كرم فرماساقیا جرعه

 از خراباتیان سرمستم

 یافتم تا نشان مدهوشان

 تا زنم دم ز فقر و درویشی

 پرستعاشقم رند و مست و باده

 

 عاشقم دردنوش رندانم 

 از می و جام رو نگردانم

 من به جا خاک پای مستانم

 پیش رندان به خاک یکسانم

 فارغ از خلد و حور و رضوانم

 (613: 4346)نباتی،                               

 او در بیت زیر، زهد ریایی زاهد را نقد كرده است:

 سبحه و خرقه به میراث تو ماند زاهد

 

 خیز بیهوده مگو، حرف تو اصغا نکنم 

 (447)همان:                                         

مضامین رندی و قلندری را آورده است. او در مقابله با اهری تبریزی نیز درایش به عرفان دارد و همانند نباتی، 

 تقوا، جام می در دست درفته و ننگ و نام را زیر پایش دذاشته است.

 شیشج تقوا شکستم تا درفتم جام را

 مست یاری تو دشتم جای تدبیرم نماند

 دُردنوشی خو درفتم سرخوشم با یاد تو

 خودفروشیهای زاهد، خودسری و خرخری ست

 

 پای خود نهادم جمله ننگ و نام رازیر  

 مبتدابینی درفتم همچنان فرجام را

 من نمیخواهم ز ساقی بادۀ دلفام را

 پوشش تن باید او را كرد جیم و الم را

 (45: 4349)اهری تبریزی،                          

« بادۀ ارغوانی»( و 36: 4395،)سلطانی« پاویدن دل»شعر  در شعر سلطانی نیز عرفان در چند شعر آمده است مانند

« داران عشرتآیینه»(، و 43)همان: « جستار»(، 44)همان: « چامه»باده است. اشعار  ( كه در طلب45)همان:

 ( مضمون عرفانی دارد و عرفا را وصف كرده است. 45)همان: 
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 اخالقی نامید؛ اما شعر نباتیدر مفاهیم اخالقی و تعلیمی، اشعار نباتی، سلطانی، اهری تبریزی، و بارز را میتوان 

برجسته است. وی با اندیشج عرفانی، به نکوهش جهان و دلبستگی به آن پرداخته است و دوری از طمع، ادب 

به مخاطب توصیه میکند برای به دست آوردن روزی اندک از  داشتن، قناعت كردن و... را توصیه كرده است. او

 دهنده خداست:یانسانهای پست، طلب كمک نکند، چراكه روز

 مگشا برای یک دو نان در نزد هر ناكس دهان
 

 رزّاق عالم اوست و بس، بشناس باب اهلل را 

 (454: 4346)نباتی،                                

 در ابیات زیر جهان فانی را نکوهش كرده و توصیه به عدم دلبستگی به آن دارد: 

 این دهر دنی كه پنج روزش نام است

 خاک نهان از او هزار اسکندردر 
 

 انجام استدنبالج او مرو كه بی 

 دیریست كه واماندۀ صد بهرام است

 (54)همان:                                          

 وطن، انقالب اسالمی و دفاع مقدس 

وصف وطن در شعر وصفی این منطقه شاخصج سبکی دارد. در ادبیات معاصر ایران، در دورۀ مشروطه، وطن،  

: 4396)ناصر، « پرستی صدای اصلی شعر مشروطیت استخواهی و میهنوطن»موتیف اصلی شعر شاعران شد. 

یف كمرنگ شد، اما در شعر (. در این دوره اغلب شاعران درمورد وطن شعر سرودند و بعد از آن درچه این موت3

اعران ش معاصر تثبیت دشته بود و در دورۀ انقالب اسالمی بار دیگر با مفاهیم مختلفی از مضامین اصلی شد.

انی اند. سامارسباران نیز ارادت به زادداه خود، منطقه و ایران را در اشعار متعدد به زبان تركی و فارسی بیان كرده

 با اشاره به قومیتهای دونادون ستوده است.، ایران را «ایرانم»در شعر 

 از آن بر عترتم بالم كه از اتباع ایرانم

 خلیج فارس، ارس، دیالن، خوزستان، بلوچستان

 شعارم بودن ایرانی كه با ایران فرا بودن

 

 ز آذربایجان اصل و نماد از ویسه پیرانم 

 مرزان شیرانمبلوچ و كرد و لر، دیلک ز هم

 ی برآید از دلیرانمچو با القاب ایران

 (39: 4343)سامانی،                               

 و در یک بیت زادداهش را وصف كرده است:

 كلیبر زادداهم در ز جنت بر فرادستی

 

 زده هم زینت ایران ز حد مهمان پذیرانم 

 (39)همان:                                            

 است:و در بیت پایانی دفته 

 خالصه هر كجا هستم به ایران بسته ایمانم

 

 چو با ایران سرافرازم سراپا وقف ایرانم 

 )همانجا(                                          

(، 14)همان:« پولیس، پلیس»(، 15)همان:« خلبانان»او در ستایش شخصیتهای وطنی و دروههای مختلف، اشعار 

 ( را سروده است.14)همان: « تارانپرس»(، و 13)همان:« عشایر»

را در وصف « 6و  4ارسباران »حسین دوستی هم مضمون وطن را در اشعار متعدد تکرار كرده است و دو شعر 

 ارسباران سروده و آن را فخر آذربایجان نامیده است.

 ارسبارانم و فخر جهانم

 دیار علم و عرفان و جهادم

 همانم من كه بهر حفظ ایران

 كه من در رأس آذربایجانم 

 ادر پرسی ز من نام و نشانم

 به عالم شهره شد ستارخانم
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 الدین محمودشهاب من از نسل

 

 تشیع را هم او بانی است دانم

 ( 435: 4155)دوستی،                         

 را هم در وصف زادداهش اهر دفته است: « اهر»شعر 

 اهر ای شهر تالش و حركت

 ابچو شدی بارده شیخ شه

 باغ فردوس به آن زیبایی

 عرشیان با همه عشق آوردند

 شاد زی شاد، به اعصار و قرون

 

 آب و خاكت همه خیر و بركت 

 مهبط خیل ملک شد حرمت

 ای برده ز كان كرمتذره

 صد طبق دل به نثار قدمت

 دائماً زنده بمان با عظمت

 (433)همان:                                         

 زادداهش اهر را ستوده است:تبریزی هم اهری 

 خوشا خاک اهر اوضاع حالش

 دلش بر غنچج رضوان بخندد

 چو بگشاید كمند زلف مشکین

 جوییكم و بیش ار وفا و صدق 

 

 كه در حد كمال است اعتدالش 

 به سلسل میزند پهلو زاللش

 هزاران شیر نر دیرد عنانش

 بجو از مردم صاحب كمالش

 (54)همان:                                       

در شعر ارسباران، به پیروزی انقالب، دفاع مقدس، و شخصیتهای انقالبی توجه ویژه شده است و شاعرانی كه در 

اند. همج شاعران موردمطالعه اند، همراه با تظاهراتهای مردمی در مسیر پیروزی انقالب دام برداشتهآن دوره زیسته

ی و اهری تبریزی در این موتیف شعر دارند، نباتی شاعر دورۀ بازدشت و مشروطه است و غیر از نباتی، موسو

 از دنیا رفتند.  4359و اهری تبریزی در سال  4351موسوی در سال 

امام خمینی )ره( را وصف كرده است و تأكید دارد جماران هست و « غم مخور»سامانی در شعری با تکرار ردیف 

 روح واالی امام همیشه پاینده است. 

 روح واالی خمینی  پاید، ایران  غم مخور

 روزدارانی فرا از بهمن پنجاه و هفت

 تندر عدلش چنان تابیده اندر شرق و غرب

 

 وء ضریران غم مخورتوتیای تربتش ض 

 بر مشام آید هنوز عطر جماران غم مخور

 كز جهندش لرزد اركان سریران غم مخور

 (34: 4343)سامانی،                                 

خطاب به ارسباران، انقالب اسالمی و رهبری را ستایش كرده است كه با وجودشان «  6ارسباران »دوستی در شعر  

 ارسباران شد.  نعمت و خیر نصیب

 از عنایات خداوند و شمیم انقالب

 هم ز انفاس خمینی هم ز لطف رهبری

 سرفرازی یافتی از شوكت این انقالب

 شکر و صدها مرتبه شکر، ای خداوند كریم

 

 فیض حق دشته نصیبت بس فراوان آفرین 

 نعمت و خیر فراوان دشته احسان آفرین

 آفرین بر رحمت و این لطف یزدان آفرین

 د ارسباران به الطاف تو شایان، آفرینش

 (436: 4155)دوستی،                             

اند و این اشعار اغلب تركی است. دفاع مقدس و وصف شهدا هم بخشی از اشعار آنهاست كه در دوران جنگ سروده

شعر بارز در این مضمون برجسته است. فرزندان وی در دوران دفاع مقدس، در جنگ بودند. خودش بدلیل پیری 
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امکان رفتن به جبهه نداشت، اما در اشعارش از تمنای رفتن به جنگ سخن دفته است. این اشعار همگی به زبان 

 تركی هستند. نمونه ابیات زیر است:

منه ائل حقینه بیر سالح وئرین/ قویون منده دئدیم بودون میدانا/ وطن سرحدینده اولنلر كیمی/ ائلیمین یولوندا 

 (465: 4347بویانیم قانا )دوستی، 

ترجمه: به من سالحی بدهید/ اجازه بدهید به میدان بروم/ مثل كسانی كه در راه وطن كشته شدند/ برای وطنم، 

 )شهید شوم(. ایلم من نیز خونین شوم

شهدای دفاع مقدس را به معشوقی مانند كرده كه شوق « شهید»سامانی هم به وصف شهدا پرداخته است. در شعر 

 جان دادن دارند و بیتاب شهادت هستند.  

 شهید اسماء صدر است و شمیم شاهدان دارد

 همیشه زنده در اذهان، مسمای رب و یزدان

 له را میرابتاب، به جنت ال...شهادت را بسی بی

 

 همی ماند به معشوقی كه شوق نقد جان دارد 

 لقای ایزد منان، سرای جاودان دارد

 كند با خون خود سیراب ز سرخی ارمغان دارد

 (16)همان:                                           

 (.11را در وصف این شهدا سروده است )همان: « شهیدان دمنام»همچنین غزل 

ف بسیجیان در وص« راه بسیج»بسیج، موتیف دیگر شعر انقالبی شاعران است. حسین دوستی، شعری به نام ستایش 

به مناسبت بردزاری مراسم رهۀ بسیجیان سروده و در چند بیت این شعر، مبارزۀ آنها از دوران جنگ تا انتفاضه را 

 توصیف كرده است.

 اندهای جنگ را الگوی غیرت بودهصحنه

 های مصحفندعشق و آیه دیدۀ بیدار

 صحن معراج است و میقات و صفای عاشقان

 

 انتفاضه، مظهری از صحت راه بسیج 

 ای از عرش رحمان است درداه بسیججلوه

 حج هر روز است ما را هر سحرداه بسیج

 (45: 4155)دوستی،                                   

( از او در وصف بسیجیان 455)همان:« یاران حق»( و شعر 47)همان:« آفرین قرنبسیج شگفتی»همچنین شعر 

 است.

شاعران این منطقه در بخشی نیز همسو با اهداف انقالب اسالمی، به نقد و نکوهش شخصیتهای مخالف انقالب و 

یکا را جمهور وقت آمررئیس« اوباما»ویردی سامانی در شعری با عنوان اند. امامحکومت جمهوری اسالمی پرداخته

 نکوهش كرده كه دِرد ایران نگردد و به صلح رفتار كند. سه بیت غزل چنین است: 

 چه بهتر دِرد خویشانت بگردی

 كه ایران مهد شیران است و پیالن

 دو پایت بر دلیم اندازه بنما

 

 بپا در قصد ایرانی اوباما  

 دذاری پا، نه پا دیری نه داما

 نکن كاری كه درید بر تو ماما

 (54: 4343)سامانی،                              

 موتیف و مضامین اجتماعی 

موتیف اجتماعی در نقد حکومت، مردم، و جامعه در شعر موسوی و اهری تبریزی شاخصج سبکی دارد كه هر دو 

از شاعران قبل از انقالب اسالمی بودند. بعد از انقالب این مضمون در شعر ارسباران فراوانی ندارد. موسوی كه در 

جامعج ایران را با نماد باغی وصف كرده است  دوران پهلوی علیه آنها فعالیت میکرد و توسط ساواک شکنجه شد،

 كه در اختناق و استبداد فرورفته است: 
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 هاى امیدم به باغ دلپژمرد شاخه

 امباد خزان وزید به دلزار هستى

 

 خاموش دشت شمع امید و چراغ دل 

 كسى را نداشتم كه بگیرد سراغ دل

 

 بسى سعىها نمودم و كوشش ولى دریغ

 درمان اثر نداشتاز عقل خویش چاره و 

 

 بحر غم مرا نبود كنارى و ساحلى 

 هم دسترس نبود به یارى و عاملى

 

 خرم دلى كه دامن پرهیز تر نکرد

 بدبخت آنکه چون پسر بیشعور نوح

 

 همصحبت و جلیس نشد با خس و دیاه 

 با ناكسان نشست و بکرد عمر خود تباه

 

 دفتا عالج واقعه قبل از وقوع كن

 از این پند باغبان بسیار دفت با من

 

 بعد از وقوع چاره و درمان اثر نکرد 

 اما چه سود بر دل سنگم اثر نکرد

 (45: 4345)موسوی،                                 

سالک اهری شاعر شاخص این مضمون است كه در نقدهای اجتماعی فقر، ظلم و ستم، و نابسامانی جامعه را مورد 

حدود سی درصد از اشعار وی در این موتیف است. او در ابیات زیر ایران را كشور ویران تأكید قرار داده است. 

 خطاب میکند، زیرا اوضاع زنددی در آن خوب نیست.

 كشور ایران سراسر دشته ویران، هرج و مرج

 نوره و حمّام و سلمانی و قهوه، دوشت و نان

 زنددانی اینچنین باشد ادر، مردن به است

 ت سالک كجا دیرد قرارچتر دولت بر سر

 

 جنگل موال كه دویند اینچنین جنجال نیست 

 دارد آزادی كامل كز كسی دنبال نیست

 زنددی با فقر و ذلت اصل اضمحالل نیست

 بال نیستمرغ اقبال تو ای بیچاره زرین

 (33: 4349)سالک اهری تبریزی،               

 او از همج اقشار پست دالیه دارد:

 ناله و افغان ننمایمسالک چه كنم 

 

 ای پست و دله دارمناراحتی از عدهّ 

 (45)همان:                                     

 المال را هدر میدهند:و در ابیات زیر به كارفرمایان انتقاد میکند كه ریاكار هستند و بیت

 كارفرمایان چرا خود كار كمتر میکنند

 از برای جلب نفع شخصی خود هر زمان

 دزدها مفسد ز سرمیزی و بی چوب و چماق

 دعوی انی انا اهلل كوس فرعونی زنند

 

 همت خود صرف جمع سیم یا زر میکنند 

 در جهان ایجاد شور و فتنه و شر میکنند

 المال را چون مال كافر میکنندنفله بیت

 پیکر میکنندتکیه چون بر مبل و میزه كوه

 (34)همان: 

 در پایان شعر نیز دفته است بینوایان پیوسته برای رهایی از دست آنها دعا میکنند. 

 جدول زیر، در نگاه كلی كوتاه، موتیفهای برجستج هفت شاعر مذكور را نشان میدهد:

 موتیفهای اصلی  نام شاعران

 عرفانی، مذهبی، اخالقی ابوالقاسم نباتی

 غنایی، اجتماعی مرتضی موسوی
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 غنایی، عرفانی، مذهبی، وطن، انقالب اسالمی ویردی سامانیامام

 غنایی، مذهبی، اجتماعی، عرفانی، وطن سالک اهری تبریزی

 مذهبی، انقالب اسالمی، دفاع مقدس  عباس بارز

 غنایی، عرفانی اسماعیل سلطانی

 مذهبی، وطن، انقالب اسالمی حسین دوستی

 

 نقاط قوت و ضعف شاعران  

حاضر، توجه اصلی به بررسی موتیف و مضامین برجستج شعر ارسباران است، اما شعر این شاعران در در پژوهش 

اند موتیفها را بیان نمایند دارای نقاط ضعف و قوت حوزۀ زبان و بالغت، اینکه با چه سطح زبانی و ادبی توانسته

رور كرد. همین نقطه قوتی است كه نشان است. میتوان مضامین برجستج ادبیات را از دذشته تا امروز در شعرشان م

میدهد شاعر ارسباران با پشتوانج ادب كالسیک، شعر میسراید و مطابق با تحول زمانه پیش میرود. همچنین با 

تأكید بر منطقج ارسباران، یک شاخصج سبکی به نام شاعران منطقج ارسباران ایجاد شده است. آنها همچنان كه از 

اند. عشق در شعر آنها همان مفهوم سباران میگویند، از شعر عرفانی نیز سخن دفتهعشق به وطن و منطقج ار

كالسیک را دارد و در تحول شعر معاصر، با عشق به انقالب اسالمی، امام و شهدا پیوند یافته است. از این منظر، 

ی است از مسائل زبانی و ادبشعر این شاعران، شعر اندیشه است، اما از منظر دیگر توجه به شعر اندیشه، باعث شده 

رچه توان است؛ ادغافل شوند و همین مسئله، از جنبج ادبیت شعر، ضعف است. شعر آنها در سطح زبانی و ادبی، كم

تکلف میباشد، اما نوآوری زبانی در اشعارشان دیده نمیشود و شاعران به نسبت شعری ساده، با لحنی صمیمی و بی

اند. تشخص زبانی كه بتوان شاخصج سبکی آنها نامید، فراوانی می شعر سرودهشان مطابق سبک عمودورۀ زنددی

ند كه ااستفاده نکرده های تركی در شعر فارسیندارد. برای نمونه از نظر زبانی، دوزبانه هستند، اما هیچکدام از واهه

یژۀ تی باشد كه وهای تركی بعنوان شاخصج سبکی منطقه میتوانست نقطج قوصاحب سبک شناخته شوند. واهه

ها، نشانج مهارت شاعران در زبان فارسی است. آنها چون به منطقج ارسباران دردد، ادرچه از دیگر رو، نبودِ این واهه

د شد اند. اما منکر نبایزبان تركی نیز شعر دارند، در شعر فارسی با زبان و بیان و اندیشج شعر فارسی، شعر سروده

شک شعر آنها در مقام مقایسه با شاعران برجستج در برخی موارد مشاهده میشود و بی كه لغزشهای زبانی و ابهامات

كالسیک و معاصر، قابل نقد خواهد بود. در سطح ادبی نیز با نوآوری مواجه نیستیم و شعرشان بنا به همان دلیل 

مه ه زیبایی شعرشان صدشناسی ساده و رایجی دارد. لحن ساده و بیتکلف در مواردی بشعر اندیشه بودن، زیبایی

زده است و آنها را از تصویرسازی خالق دور نموده است. بطور كلی، شعر منطقج ارسباران، موتیفهای اصلی شعر را 

 نقد میباشد.  دارد و در حوزۀ زبان و بالغت قابل
 

 گیرینتیجه

زبان در آن شاعران ترکهای شاعرخیز كشورمان در آذربایجان شرقی است كه منطقج ارسباران یکی از منطقه

فعالیت دارند و در پژوهش حاضر، موتیفها و مضامین شعری هفت شاعر از این منطقه بررسی شد. این بررسی با 

محوریت اشعار فارسی آنها انجام شد. نتایج بررسی نشان میدهد ادبیات این منطقه، در نگرش كلی، ادبیاتی دینی، 

درا دارد كه شعرشان همسو با مضامین برجسته و ی دینمدار، معتقد، اخالقعرفانی، غنایی و انقالبی است. شاعران

متداول ادبیات و تحوالت شعر معاصر است. در شعر غنایی آنها، وصف عشق، معشوق، غم و اندوه، و ستایش 
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شخصیتها و فخریه آمده است. در موتیف دینی، شاعران به منقبت ائمه معصومین بیشتر از مضمونهای دیگر 

ای در شعر آنها دارد. در موتیف عرفانی، مضامین اند. در منقبت ائمه، شخصیت امام علی )ع( جایگاه ویژهاختهپرد

رندی، قلندری، و نقد زهد ریایی مطابق با عرفان عاشقانه فراوانی دارند. توجه به انقالب اسالمی، آرمانهای جمهوری 

. شان آمده استنکوهش دشمنان انقالب در اشعار انقالبی اسالمی، ستایش امام خمینی )ره(، وصف بسیج، شهدا، و

مضمون اجتماعی در نقد جامعج پهلوی در شعر موسوی و اهری تبریزی آمده است. در مقایسج انواع موتیف، موتیف 

دین و منقبت ائمه در دیوان همه، غیر از موسوی وجود دارد كه نشان میدهد مضمون برتر در شعر ارسباران 

بی است. در مقایسج شاعران، موتیفهای مختلف در دیوان همگی دیده میشود، اما نباتی در عرفان و مضامین مذه

اخالق، و موسوی و سلطانی در شعر غنایی شاخج سبکی دارند. در شعر انقالبی، اشعار سامانی، عباس بارز و حسین 

 دوستی شاخصج سبکی دارد. 

 

  نویسندگان مشاركت

دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد  در مصوّب فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

 این اصلی طراح و داشته برعهده را رساله این راهنمایی سركار خانم دكتر مریم محمدزاده است.شده استخراج اهر

 نقش نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوان مریم بیرامیاند. سركار خانم بوده مطالعه

ها و راهنماییهای تخصصی این به عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل دادهزاهد  رضا آقایاریآقای دكتر اند. داشته

  است. بوده هر سه پژوهشگر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت دراند. داشته پژوهش نقش

 

  قدردانی و تشکر

دانشکده علوم انسانی دانشگاه  پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 .نمایند اعالم دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه اهرآزاد اسالمی واحد 
 

  منافع تعارض

سنددان  شریج  هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نوی سیده  چاپ به خارجی و داخلی ن صل  و نر  حا

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است،  نویسنددان  تمامی پژوهشی  فعالیتهای

شده  اخالقی مقررات و قوانین كلیج ست.  نگرفته صورت  تقلبی و تخلف هیچ و اجرا سئولیت  ا  تعارض دزارش م

 را ذكرشده  موارد كلیج مسئولیت  ایشان  و است،  مسئول  نویسنده  عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع احتمالی

 میگیرند. عهده بر
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