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 پوستربخش  .........................................................مقاالت پذيرفته شده

 شيوه هاي بومي گرايي در شعر معاصر لرستان

 1جواد تراب پور

   2اردشير دانش
  

  :چكيده
  
در گذشته تصويرهاي شعري گويندگان . هر شعري منبعث از محيط اجتماعي و طبيعي خاص خود است   

بيشتر حاصل مطالعه اي بود كه در آثار سخنوران پيش از خود داشتند ولي در شعر امروز صور خيال هر 
را در شعر  از اين روست كه به آساني مي توان رنگ محلّي. اعر،از تجربه ي شخصي او سرچشمه مي گيرد ش

چنان كه ما در شعر نيما عناصر زندگي شمال، در شعر منوچهر آتشي عناصر زندگي . شاعران امروز احساس كرد
  )319:1373،شكيبا،پروين.(جنوب، ودر شعر فروغ فرخ زاد عناصر زندگي مركز را مي بينيم

شعر شاعران لرستان نيز به دليل اين كه برگرفته از محيط اجتماعي و طبيعي آنان است به طور قوي عناصري    
در اين جستار شيوه هاي بومي گرايي در شعر شاعران لرستان در چهار سطح به . از بومي گرايي را در خود دارد

  : شرح زير مورد بررسي قرار مي گيرد
  يي مبتني بر كاربرد گويش به جاي زبان رسمي بومي گرا - الف
  بومي گرايي در سطح كاربرد واژگان محلّي و اصطالحات بومي  -ب
  بومي گرايي مبتني بر انعكاس جغرافياي طبيعي استان و توصيف طبيعت محلّي  - ج
  بومي گرايي مبتني بر انعكاس فرهنگ بومي و نماياندن آداب و سنن قومي - د

  ي گرايي، گويش، واژگان محلّي، طبيعت، فرهنگ بومي بوم: كليدواژه ها
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  :مقدمه
است؛ به اين معني » فرديت شاعرانه«آن چه نگرش شاعران امروز را از نگرش شاعران گذشته متمايز مي كند    

ر امروز كه شاعران گذشته ، كمتر به حس و تجربه ي فردي و بيشتر به تجارب رايج ادبي متكي بودند اما در شع
شاعر با تكيه بر تجارب و تأمالت فردي از تنگناي تخيالت و تناسبات قراردادي مي گريزد و در فراخناي تخيل 

گستردگي دامنه ي توصيف و تصوير سازهاي شاعران امروز، زاييده ي همين . و تداعي آزاد جوالن مي دهد
مثالً در اشعار نيما تحت تأثير همين . استآزادي تخيل و تكيه بر مشاهدات عيني و مكاشفات ذهني فردي 

دريا، ساحل، دامنه، داروگ، جنگل، : ( تجارب و تأمالت فردي، با توصيف جزيي طبيعت و اشياي پيرامون
  ) 32:1381روزبه ،.(با رنگ اقليمي روبه رومي شويم...) اجاق، تيرنگ، توكا و

اين كه از الگوهاي ذهني محدود و سنن غير قابل  شعر امروز لرستان نيز تحت تأثير جريان شعر نو به جاي   
تغيير پيروي كند ، برگرفته از تجارب شخصي و ادراك فردي شاعران از زندگي و محيط اجتماعي و طبيعي 

بنابراين رنگ اقليم و صبغه ي طبيعت اطرافشان را دارد و از محيط فرهنگي و اجتماعي خود .پيرامونشان است
س يكي از ويژگي هاي برجسته در شعر اغلب شاعران معاصر لرستان، بومي گرايي بر اين اسا.مايه ور است

بومي گرايي در شعر معاصر لرستان به چهار شيوه ايجاد مي شود كه در پي به طور مفصل به هريك از آن . است
  .ها پرداخته مي شود

  :بومي گرايي مبتني بر كاربرد فرهنگ عامه و نماياندن آداب و سنن قومي  -1
كليله و دمنه . كار برد مضامين عاميانه و استفاده از عناصر فرهنگ توده در ادبيات ايران سابقه اي طوالني دارد    

با شروع نهضت مشروطيت و تحت تأ ثير آثار ... آثاري از اين دست اند   …، مرزبان نامه،  طوطي نامه و 
. . .  بيشتر شد  folk   lore ) (از عناصرفرهنگ بومي اروپايي گرايش نويسندگان و شعراي ايراني به استفاده 

 محمد علي جمال زاده ، صادق هدايت و جالل آل احمد برجسته ترين كساني هستند كه به طور مستقيم مواد
  )  154:1363آژند،. (نوشتاري خود را از داستان ها و گويش هاي مردمي گرفته اند

هنر و ادبيات توده « : نه در آثار ادبي تا به حدي است كه برخي گفته انداهميت استفاده از عناصرفرهنگ عاميا   
اين سرچشمه ي افكار توده كه نسل هاي . به منزله ي مصالح اوليه ي بهترين شاهكارهاي بشر به شمار مي آيد 

جينه ي زوال پياپي همه ي انديشه هاي  گران بها و عواطف و نتايج فكر و ذوق خود را در آنها ريخته اند، گن
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دانايي (» . ناپـذيري است كه شالـوده ي آثـار معنوي و كاخ با شكـوه زيبايي هاي بشريت بـه شمار مي آيد
  )188:1386برومند،مريم، 

شعراي لر نيز بسياري از عناصر فرهنگي محيط خود را در آثار خود منعكس كرده اند و از گنجينه ي عظيم       
باورها ، رسوم ، نوع پوشش ، بازي ها ، رقص ها ، سازها ، آوازها ، آيين .  ه اندفرهنگي قوم خويش متمتع شد

هاي سوگ ، آيين هاي جشن و خالصه بسياري از عناصر فرهنگ عامه در شعر شعرا حضور يافته اند و در 
تنها در البتّه انعكاس فرهنگ محلّي و باورهاي بومي به طور جد . سخن سرايندگان لرستاني چهره نموده اند 

چند دهه ي اخير در آثار شعراي لر حضور پر رنگي يافته است زيرا پيش از اين در يك مقطع تاريخي خاص 
حكام قاجار كه كينه ي «.  هويت فرهنگي قوم لر در زير آوار افترا ها و تهمت هاي ناروا رخ پنهان داشته بود

دند و انواع آزارها و ستمگري ها را در حق اين لـرهاي زنـديه را در دل داشتند درصـدد تضعيف اين قوم برآم
امان اللهي (» .مردم روا داشتند و سوء مديريت خود را به حساب سركشي و ياغي گري هاي اين مردم نهادند

  )1370بهاروند،
در دوره ي استبداد رضا خاني نيز چون قوم لر در مقابل قلدري و زورگويي او زانو به خاك نزد ،بر او     

مجد و عظمت او را ناديده گرفته ، روحيه ي جمعي او . ياغي گري ، بهتان راهزني و افتراي دزدي بستندتهمت 
فرهنگ او را كم اهميت جلوه داده و به او اين گونه القا كردند كه هر آنچه را كه تو با آن . را تضعيف كردند

بطه كني تا بتواني با فرهنگ مدرن وارداتي بايد با آن قطع را.پيوند داري پوسيده ، قديمي و ناكار آمد است 
با خود بيگانه شو تا بيگانه آشنايت  –در يك كالم ، از خويش تهي شو تا از ديگري پر شوي . پيوند بخوري 

در دهه هاي اخير جوان لر هويت حقيقي خود را . خوشبختانه اين دوران رخوت و سستي ديري نپاييد  -شود
شكوه باستاني خويش را دريافت ، به غناي فرهنگ بومي . ه ي خود را شناخت مجد و عظمت گذشت. بازيافت 

خود پي برد و به جد اهتمام ورزيد تا مواريث گران بهاي قوم خويش را پاس دارد و در جهت حفظ و نگه 
به دنبال چنين جرياني است كه مي بينيم شعرا  اصطالحات محلّي را . داري عناصر فرهنگي اش كوشش نمايد

از . شعر خود به كار مي برند و طبيعت محلّي و فرهنگ بومي را خمير مايه ي سروده هاي خويش مي كنند در
افتخارات خويش را مي سرايند و مظلوميت هاي . شخصيت هاي فـرهنگي و قهرمانان محلّي تجليل مي كنند

، تپندگي و شكوه برخي  اين گرايش به مظاهر فرهنگ بومي از يك سو باعث تحرّك. قوم خويش را مي مويند
آثار ادبي معاصر شد و انگيزه ي سرايش هاي متعددي گشت و از ديگر سو برخي از عناصر فرهنگي و 

  .اصطالحات محلّي را كه ممكن بود براي هميشه به فراموشي سپرده شوند ، از خطر زوال و نيستي نجات داد
  : تان در شعر معاصر اين استان مي پردازيماينك به اختصار به برخي از جلوه هاي فرهنگ عامه ي لرس
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در گذشته ميان روستاييان لرستاني رسمي بود كه هرگاه دزد به گله مي زد و اهل آبادي توان مقابله با -1      
عده اي از اهل آبادي بر كليه ي گذرگا ه هايي كه امكان عبور دادن گله از آنها مي . آنان را در خود نمي ديد

وقتي كه گله بر گذر خود نمك را مي ديد و از آن مي خورد ، ديگر از جاي خود . پاشيدندرفت نمك مي 
از ديگر سو اهالي بر ساج هاي خود مي كوفتند و گله با شنيدن صداي ساج به طرف منبع . حركت نمي كرد

ود كرده آقاي هوشنگ رئوف اين رسم را  مايه ي يكي از اشعار خ. صدا حركت مي كرد و به آبادي مي آمد
شعر در عين حال كه بيانگر رسمي  بومي و بازگو كننده ي يكي از عناصر فرهنگ عاميانه است، اما بعد . است

مجموعه اشعار خود را با نام  1353سياسي نيز پيدا مي كند و به همين سبب وقتي آقاي هوشنگ رئوف در سال 
مجوز انتشار بگيرد، اوالً با نام مجموعه مـوافقت نشد  به اداره ي فرهنگ آن روز ارائه داد تا» شهامت گندم ها « 

در آن » شهامت گندم ها « تغيير داد زيرا » سفره ي خورشيد « و رئـوف به ناچار نـام مجموعه خـود را به 
ثانياً اجازه ي انتشار كامل . روزها به نوعي مي توانست محرّك بيداري خشم و خروش خفته ي لرستاني ها باشد

اين قطعه كه . كه رسم مذكور در آن منعكس شده بود هم به آقاي رئوف داده نشد » نمك بپاشيد «قطعه ي 
بياني روايي و موجز داشت با حذف برخي از مصراع هايش عمالً پيوستگي خود را از دست داد و شير بي يال 

  :» نمك بپاشيد«اما متن كامل قطعه ي . شد» سفره ي خورشيد«و دم 
مادرم پشت / مرثيه مي خواند/ در پشت درختان چنار / و باد/ شب روي قريه بود/ رفت وقتي كه گله مي  -1

/ اين گله مال ماست / اهل دهات كاري كنيد/هي، هي :. آن گاه فرياد كشيد/ زانو به خاك زد / كُرن دويد
/ يغ كه باد اما در/ ما ، در گذرگاه گله نمك ريختيم / هي نمك بپاشيد ، نمك بپاشيد/ اين آبروي ماست 

در انتظار بازگشت گله /  اينك ديري است كه ما /گله ، راهي دياري غريب شد!/ نمك را از روي خاك برد 
  )ريوف، مجموعه منتشر نشده زنگ نسيم. (آهنگ سوگ   مي زنيم/ بر ساج هاي سياه / 
        
تان بود كه اكنون بسيار كم رنگ گيسو بريدن در مرگ عزيزان يكي از آيين هاي سوگ در بين مردم لرس-2      

هرگاه كسي فرد بسيار . اين آيين مخصوص زنان بود . شده و شايد به ندرت در ميان برخي از عشاير اجرا شود
كاربرد . نزديكي از خود را از دست مي داد در فقدانش گيسوان بافته شده ي خود را مي بريد يا موي مي كند

  : نه هاي زير از شاعران لرستاني از نظر مي گذرانيماين عنصر از فرهنگ بومي را در نمو
كوچ مي / » شـاپور خـواست «و نگـاه به سمت غروب / زنان ، گيسو به شست و شوي مهتاب مي بـرند –الف 
  )30:1378كرمي، . (كند
مسعودي،نصرت اله، (گيسو مي كَنند؟/ كه بيدها / چه كسي با حنجره ي باد مي مويد / پار ميدا  –ب 

39:1377(  
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اين صـوت را زنان، اغلب به هنگام ورود داماد به . هلهله ي زنـان را گـويند ) :  kel)) ( كـــِلْ ((  -3     
گاه به هنگام فوت جوانان ناكام نيز اين صوت را مادران از . خانه ي عروس و حركت دادن عروس ادا مي كنند

  .سر حسرت بر زبان جاري مي كنند
  / را » كل«كه ديگر / دهل / .. ساز  …كجاست  …آه  … _الف 

  )47:1375عليپور،. (مادران در مرگ ناكام پسرانِ جوان مي زنند
  را » كــِل « وصداي / از ياد برده ام/ كه آينه و عروس را/ كجاست پيراهني از شكوفه … -ب 

  )127:1377مسعودي،نصرت اله،. (به ياد ندارم/ جز بر لبان خاطره 
پولي كه در مراسم رقص و پاي كوبي به نام . شكل ديگري از كلمه ي فارسي شاباش است: »  شَوا «  -4    

  :بازيگر رقص به مطرب مي دهند
مـادران در مـرگ نـاكـام پسران جوان  مي / را » كل «كه ديگـر / دهـــــل / ســاز / » شَـوا « كجـاست  …
  )47:1377عليپور،.(زنند
  .  به نوعي خاص از حركت دادن اسب اطالق مي شود :مجهول با ياي » قيقاچ « -5      
/ و در وسعت اين دشت / برهم نمي زند / خواب يونجه زار را / شيهه ي اسبي سركش / ديري است  - الف

  )91همان،.(قيقاچ را مكرّر نمي كند/ عيار قلندري 
و ماديان مرا / ر خلوت بركه هات بشكندو ماه را د/ پا در ركاب كند/ تا كدام سوار / .. سبالن خاموش ! آه  -ب
  )40و39همان،صص .(مكرّر كند/ با قيقاچي از مخمل و باورت / 

  نام سرودي حماسي است»  دالكه دالكَه «  -6      
و دست / سر مي دهي » دالكه دالكه « بهانه ي / بقچه مي بندي / وقتي براي ابد/ چه اندوه تلخي است ، جهان 

  ) 46:1375عليپور،.(ره اي از پيكر تو را مي روبندكه پا/ هاي مفارقه 
بزران  بزران «يكي از آواهاي عروسي در لرستان بخصوص در مناطق لك نشين است : »  بِزران بزران «  -7      

اين شعر توصيف لحظات غمبار كوچ دلدار و به جاي ماندن دلداه . است » زنگ را به صدا در آور « به معني » 
  )47:1377ي،شاداب. (است

به گلو ، آهنگ دلگير مويه / » بزران بزران « به جاي / كه ديگر برلب ها / چه شد ترانه ي سبز دختر صحرا .. 
  )46:1375عليپور،. (ها دارند

سر « رقص . به هماهنگ كننده ي رقص در رقص هاي محلّي اطالق   مي شود: »  سر چوپي « - 8      
سر ( بازيگران حركات خود را با حركت سر دسته و هماهنگ كننده رقص رقصي است كه در آن » چوپيانه 
  .همراه و هماهنگ مي سازند) چوپي 
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كجاست  …/ در تمام صداها خيره  مي شوم / بلند باال » سرچوپيان « به جستجوي گام آهنگ  …-9      
  )8:1377مسعودي، نصرت اله،.. (و شنگي گلوي ساز؟» گل وني « قوس قزح 

عبارت از مويه ها يا مرگ آواهـايي است كه در رثـاي در گذشتگان خـوانده مي » هوره « يا » هـور«-10      
گفته مي » سـر مـور«ايـن اصطالح در بين لـك زبـان هاي لرستـان رايج است و در گـويش لـري . شـود
  )84:1377شادابي، (شود
  )86:1375عليپور،(يست؟هوره ي دل شكسته ي ك/ زخمِ دهان گشوده و / اين غار ...

/ گيرم روزگار سركشي مرده باشد / بادستاني پر از تفنگ مي آيم / مغرور!/ گرين / اي شاهد اندوه زمستاني من 
  )37همان( …تا اعماق غارهات مي نالم/ اين يادگـار غمگين نياكانم را / » هوره « و  …
  :و دهل نواخته مي شود) سرنا(گ با ساز نوايي است كه در مراسم سو» چمريونه «يا » چمريانه «  -11
» چمريانه«از ساز ، صداي رنج موره ي / صداي رپ رپه ي حزن انگيز دهل مي آيد / اكنون در تمام روز  …
  )51:1369مسعودي،اميد، (

ريختن به هنگام شنيدن )تژگا ( موي پريشان ساختن ، تابه را واژگون كــــــردن و آب در اجـــاق  -12      
گ عزيزي از ديگر رسوم متداول در بين اغلب ايالت و عشاير لرستان است، عزت ابراهيم نژاد اين سه رسم مر

  :را با هم و كنار هم در قطعه اي به كار برده است
و آن كوكبه هاي / الله از ماتم كه داغ بر دل است / مي كند …بيد براي كه موي پريشان / اي باد مويه گر 

در پس هزار توي / تابه ي ماه را براي چه واژگون    مي كنند/ ك در اجاق مي بارند خاكستري پوش كه اش
  )41:1379ابراهيم نژاد، ( …ابرها ؟

  . نوعي بازي محلّي  است كه در شب هاي مهتابي انجام مي شود »  گُل زِركي « -13
در » گل زركي « به ياد /  كه اسب و تفنگ از يادم رفته است/ آه ، كجاست ستره و شال ، پيچيده بر آن  …

  ) 46:1375عليپور، (چه شد ترانه ي سبز دختر صحرا؟ /  روشنان شب آسمان 
  :بومي گرايي مبتني بر كاربرد واژه هاي محلّي  -2
اده از واژه ـان استفـان بخصوص در سخن سپيد گويـشعر معاصر لرست از ديگر شيوه هـاي بومي گـرايي در   

به كار گرفتن . ال واژه هاي بومي در سروده هاي نوگرايان اغلب خوش مي نشيند استعم. هاي محلّي است 
اصطالح يا واژه ي محلّي گاه آن چنان ماهرانه وبجاست كه جايگزين كردن واژه ي پارسي يا ممكن نيست ويا 

 : مي آوريم نمونه هايي از اين نوع كار برد را در پي . به بار معنايي و عاطفي شعرآسيب جدي وارد مي سازد

با چفيه / » يلخـي«كه قلندران / وهـاصي آن كـوتنهايي ع/ اي شيههـده ام و هيبت آن روزهـمن مان/ اكنون …
من / نوازشش كردند »چپله ريزان«/ آن آخرين شب شرچي/دشوار واپسين  »چوپي«در /هاي چركي بي باك
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/ وت ـوعنكب/ با لبخند چروكيده اش / عبوس وغرور اين چفيه ي/ و ترس آلودنمانده ام ونيابت خسته ي اين بر
  )2مرادزاده لرستاني،ايوار،شماره (ر سقف مي تندـحيلت گيجش را ب

نمي  اد،ـوه هايش را بـكه  يال ك/ نمي دهد »مكيس«وي ـرم نانش بـكه ه/ من از آزادي در ناكجايي مي نالم 
 …ه منتشر بشود روي صخره اي ديگرك/ را بر صخره هاي تيزش نمي بينم» پازن« و بوي وحشي/ پريشاند

  )مرادزاده لرستاني، منقول از ترانه هاي مفرغ و بلوط(
به / در زفاف رؤياها / وقتي كه ، زخم هايش / ارزاني چادرها مي كند / ي سردش را » هناسه  «/ چوپان آرزوها 

ناقوس تلخي مي شود »  ماالر  «و / در دره مي پيچيد / روس ايل ـبر لب ع  »كل  «داي ـص/ شمار افتاده است 
  )ماسوري،مهرداد ،منقول از ترانه هاي مفرغ و بلوط(» دوار « در سايه ي سنگين / 
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/ جام سرخ شقايق ها /را بر قلّه ي سفيد كوه پهن  مي كند » وز و سيل ـس« چتر / وقتي كه آفتاب / فصل بهار

  )53:1376شفيع زاده، . (پديدار مي شود / در كوهپايه ها 

مسعودي،نصرت اله، . (مـم به هئيت آن در آيـدل تا با /ت ـاز آتش لبان/ اي  »ريسكه ـپ« است ـكج/ ارميدا پ

41:1377(  

از پيچا / را لوله مي كند » گرت «زرورق هاي / اين پارك »  خس « در سايه ي / زخمي ترين پلنگ قبيله اينك 

روبه روي / و بغض ساليانم را / نفسي نصفه در گلوگاه / باهق هق تلخي در سينه و / مي گذرم » كوه سر« پيچ 

  )31:1375عليپور، . (پير مي نمالم » شكفت ا«اين  

  :  لّيبومي گرايي مبتني بر كاربرد گويش به جاي زبان م -3

در دوره ي معاصر ، سرايش به . زبان غالب اشعار لرستان در سده هاي گذشته ، گويش لري و لكي بوده است 

فارسي گويي را به   در سطح وسيعي كنار گذاشته شد و شعرا،) regional   dialect( ه اي گويش منطق

با اين وجود هنوز شاعراني را سراغ داريم كه بيشتر هم خود را صرف بومي سرايي . محلّي گويي ترجيح دادند

شعرايي اند كه در دهه مرتضي ذاكر بروجردي و علي دريكوند از  حشمت اهللا خالقي،  رضا حسنوند ،. مي كنند

ت هاي مختلف هاي اخير با روي آوردن به گويش منطقه اي اشعاري دلكش و خواندني پديد آورده  و از ظرفي

  .  اند گويش لري و لكي براي بيان مقصود استفاده نموده

بديهي است كه سعي و تالش در جهت جايگزين ساختن گويش به جاي زبان رسمي جز اين كه مخاطبان 

زيرا . ر را محدود كرده ، اثر ادبي را دچار انزواي جغرافيايي مي سازد ، كاركرد چندان مؤثري را در پي نداردشاع

خواننده ي غير بومي بايد از طريق ترجمه با اثر ارتباط برقرار كند و چون در ترجمه تاحد زيادي از لطف و 

آثاري از اين دست   ي خود را از دست مي دهد ،ادبي كاسته مي شود و شعر، شور و تپندگي طبيع زيبايي بيانِ

،از روي عمد از خواننده روي بر مي گردانند و از دريچه هاي متعدد ارتباطي خود با انبوه مخاطبان فقط به يك 

  . دريچه بسنده مي كنند
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ن بر اساس آنچه كه گفته شد هر نوع كوششي در جهت نوعي بومي گرايي كه تنها مبتني بر جايگزين ساخت

  . گويش به جاي زبان رسمي باشد نتيجه اي جز انزواي جغرافيايي اثر ادبي ندارد

   : بومي گرايي مبتني بر انعكاس جغرافياي طبيعي استان و توصيف طبيعت محلّي  – 4

بومي گرايي در اين سطح اغلب منحصر به  توصيف مظاهر طبيعي به صورتي كه هستند نمي شود و شاعر نيز 

مظاهر و . بر نمي آيد   تابلويي بديع و اهتمام در جهت هر چه بيشتر طبيعي جلوه دادن آن ، در صدد آفريدن

پديده هاي طبيعت بومي به سبب اين كه پيوندي با گذشته ي قومي شاعر دارند و مجد و عظمت گذشته را فرا 

تاريخي را قرين و در حقيقت شاعر چون پديده هاي طبيعت و اماكن . مي يابند ياد وي مي آورند ،اهميت

همنشين شكوه پيشين قوم خود مي بيند گاه گاه به دامان اين بازماندگان كه نشاني از شكوه گذشته ي او را در 

خود دارند پناه برده رنج مويه هاي خود رابا آنها در ميان مي نهد تا بلكه روح آزرده ي او آرامشي يافته ، 

  .سكوني گيرد 

ده ي عليرضا كرمي ، خالي بودن گردنه هاي اين كوه از حضور رقص آهوان و سرو »اسپي كوه  «در قطعه ي 

او زماني را فراياد مي آورد كه دامنه و گردنه هاي . هلهله ي زنان ، ضد آنها را به ذهن شاعر متبا در مي سازد 

آهوان بر  از پس هر صخره اش هلهله اي برمي خاست و برّه. بود»  كودكان انار چهره«اين كوه شاهد حضور

اما اكنون تنها تمثال سنگين اين كوه است كه مي تواند هيبت گذشته را زنده . سينه ي سترگ او مي رقصيدند 

از اين روست كه شاعر از او مي خواهد تا همه ي حماسه ي . او بياورد  كند و روز بازار جالل پيشين را فراياد

  :هميشه از دستبرد گزند روزگار در امان بمانند  خود فرو ببرد تا براي »رؤيايي «قو مش را به قلب 

تسالي مرگ ستارگان نيم / به قلب زعفراني رؤياهايت فرو ببر اسپي كوه / بلوط و اسب را / ريادـرودي از ف

/ مادران / كودكانت انار چهره نيستند / ديگر ريحان و پونه ي دامنه را نمي چينند / دختران سبزروي /روزت را 

/ نه سنگين سماع زنان   /نه رقص آهوان بر سينه ات .../باران نمي كنند   »لك«از ابر خاطره / ها راخلوت مالرو 

  )54:1378كرمي، (. نشيند  لهله مي عروس شــب را به ه
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اش را دارد كه بي كس و   بي همنشين نشسته و  »من ايلياتي«براي آقاي علي گودرزيان حكم » گرين«كوه 

از زمانه غمگين و دل گرفته است و تنها به خاطرات گذشته ي خويش دل .ش شده قرين دردهاي كهن خوي

نه پايي دارد تا به مدد آن از اين ديار بگريزد و نه دستي تا به ياري آن مزاحمت اين و آن را از . خوش داشته 

ه هر آنچه او را در چنين در سر دارد كه علي. با اين همـــه نمي خواهد تن به انقراض بسپارد . خود دور سازد 

  :بند كرده ، بشورد و حضور خويش را بنالد 

  

    تنها نشسته با غـــم دوران غميـــن گريــــن 

  با دردهاي كهنه ي من هـــم قرين گريــــن                                 

  كز كرده خسته ، بي رمـق ،دور از غرور ايـــل 

  ي اسب و زين گرينـي زخمي بون جنگجوـچ                              

    غمگين و دل گرفــته از اين روزگار تلــخ  …

  زل آفــرين گريـــنـرات غـسرخوش به خاط                                         

    نه پاي تا گريزد از اين ملـك هـــرزه روي …

  و اين گريـــن نه دست تار هاند از خـود آن                                          

    نه چشم تا ببيند اين سان انقــراض خــويش 

  نه آه ، تا بنالد ، اين تنــها تريــن گريــــن                                           

  اي من ايالت ستره پوش ! سر بر كش اي من 

      نريـا وهمين گـر چه هستي و مـا و هــدني                                     
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)                                گودرزيان،علي،منقول از ترانه هاي مفرغ و بلوط(                                                                   

  

و  »سركشي مرده است«در روزگاري كه  . نماد سربلندي و افتخار است »گرين«براي محمد كاظم عليپور ، 

مي بيند ،  »انه ي به شانه ي سپيد كوه ـايستاده و سرافرازش«وه را ـراين كـنمي دارد وقتي كه شاع رـعصيان سر ب

از كمر كش اين كوه باال مي رودو غم ديرين  ،مغرور. اميدي تازه يافته ، شوق به زيستن در رگانش مي دود 

  :يامي بخشد خود را با سنگ ريزه هاي آن نجوا مي كند تا روح زخم خورده ي خود را الت

گيرم كه روزگار سر كشي مرده / با دستاني پر از تفنگ مي آيم / مغرور/ گرين / اي شاهد اندوه زمستاني من 

تو نشان سر بلندي و / اي تجلّي خاطره ها . با سنگ ريزه هايت مي شمارم / دانه دانه غم روزگار را / باشد 

  )37:1375عليپور، ( …تو اميد من/ تو عشق / افتخار 

اثر هوشنگ  »كوهي «  از سيامك موسوي اسدزاده ،  »ميهماني ايل « سروده ي اسحاق عيدي ، »لرستان«قطعه ي 

هر دو از محمد كاظم عليپور از جمله اشعار سپيدي اند كه رنگ » ستره و شال «و »از كرانه هاي آشنا «رئوف ، 

ي و نام هاي الحات محلّطواژه ها ، اص  ،ديگر بومي وصبغه ي محلّي در آنها موج مي زند و بيش از آثارِ

سرايندگان لر ستاني در انعكاس جغرافياي  برخي  اصرار بيش از حد. جغرافيايي بومي در آنها به كار رفته است 

فقط به  »آواي كوه گشت لرستان «طبيعي استان تا آنجا پيش مي رود كه آقاي فتح اله شفيع زاده در مجموعه ي 

او در اين مجموعه ،كوه ،درياچه ، قله، آبشار،رود ،گردنه و . عي لرستان پرداخته است توصيف جغرافياي طبي

ازدحام و كثرت نام هاي خاص اين مجموعه ي هشتاد صفحه . عناصري از اين قبيل را به توصيف مي كشاند 

ستان تشكيل اي تا به حدي است كه حدود چهل صفحه از آن را توضيح اماكن جغرافيايي و وضعيت تاريخي ا

اين پافشاري بيش از حد آقاي فتح اله شفيع زاده در بومي گرايي صرفاً مبتني بر توصيف طبيعت بومي . مي دهد

ناشي ازنوعي تلقي سطحي از بومي گرايي است كه نه تنها نمي تواند مقبوليتّي كسب كند بلكه مايه ي مالل و 

  .خستگي خاطر خواننده بومي نيز مي شود 
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ان بومي گرايي اگر در حد مطلوبي اسطوره ها ، آداب و رسوم،حماسه ها و به عبارتي عناصر مختلف البتّه جري

اگر به طور  اماو كار آمد است  مؤثرفرهنگ بومي را به دور از هر گونه تعصب و سطحي نگري بازگو كند

وصيف ـرا صرف ت سطحي فقط محدود به ذكر نام چند كوه و روديا چشمه شود و گوينده همه ي هم خود

   .ايه ي ابتذال و سطحي نگري نيز مي شود ـد بلكه مـوفيقي به دست نمي آيـو مي كند نه تنها تـطبيعت ب

  
  :نتيجه گيري

بومي گرايي در شعر شاعران لر در . يكي از ويژگي هاي برجسته ي شعر معاصر لرستان، بومي گرايي است   
ازطريق انعكاس فـرهنگ عامه و نمايانـدن آداب و سنن  - 1؛ چهار سطح يا به چهار شيوه نمـود مي يابـد

از طريق   - 4از طريق كاربرد گويش به جاي زبان ملّي و رسمي   - 3با كـاربرد واژگــان محلّي   -2قـومي 
  توصيف طبيعت بومي

ا نوعي از بومي گرايي كه مبتني بر جايگزين كردن گويش به جاي زبان ملّي است هر چند ممكن است ب  
زيرا خواننده ي غير . استقبال خواننده ي محلّي واقع شود، لكن اثر ادبي را دچار انزواي جغرافيايي مي سازد

بومي بايد از طريق ترجمه با اثر ارتباط برقرار كند و چون در ترجمه تا حد بسيار زيادي از ادبيت كالم كاسته 
ارتباطي خود به روي خوانندگان ، فقط به يك دريچه مي شود، آثاري از اين دست از ميان دريچه هاي متعدد 

  .بسنده مي كنند
اصرار بيش از حد برخي سرايندگان لرستاني در توصيف جغرافياي طبيعي استان و توصيف كوه، درياچه ، قلّه،   

بايد .رآبشار، رود، گردنه و عناصري از اين دست، آثار آنان را بيشتر شبيه كتاب جغرافيا مي سازد تا دفتر شع
دانست كه اين،  نوعي تلقي سطحي از بومي گرايي است كه نه تنها نمي تواند مقبوليتي كسب كند بلكه مايه ي 

اما نوعي از بومي گرايي كه نگاهي عميق به  فرهنگ بـومي ، .مالل و خستگي خواننده ي بومي  نيز مي شود
آن هـا را خميرمايه ي آثـار ادبي مي سازد مي تواند  دارد و بي تكلّف ... آداب و رسوم، اسطوره ها ، تـاريخ و 

  . جايگاهي مناسب در ادب معاصر براي خود كسب كند
  
  
  

  :منابع و مĤخذ
  1363آژند، يعقوب، ادبيات نوين ايران، انتشارات امير كبير،چاپ اول  -
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 پوستربخش  .........................................................مقاالت پذيرفته شده

  1370امان اللهي بهاروند،سكندر،قوم لر، انتشارات آگاه، چاپ اول  -
  1379، عزّت، به آسمان، انتشارات آتيه، چاپ اولابراهيم نژاد -
  1376دانايي برومند،مريم،نوشته هاي فراموش شده صادق هدايت،انتشارات آگاه،چاپ اول -
  1381نشر روزگار،چاپ اول ) شعر(روزبه، محمدرضا، ادبيات معاصر ايران  -
  1377شادابي، سعيد،فرهنگ قوم لر، انتشارات افالك ، چاپ اول  -
  1376زاده، فتح اله، آواي كوه گشت لرستان، انتشارات افالك،چاپ اول  شفيع -
  1373شكيبا ،پروين،شعر فارسي از آغاز تا امروز، انتشارات هيرمند،چاپ دوم -
  1377عليپور، محمدكاظم، ترانه هاي مفرغ و بلوط،انجمن ادبي خرّم آباد، چاپ اول  -
  1375هنري،چاپ اول، تصنيف كوچه هاي خسته، حوزه -------------  -
  1378كرمي، عليرضا، سپيده در باغ هاي اردي بهشت، انتشارات هيرمند،چاپ اول  -
  1369مسعودي، اميد، در حوالي عشق، حوزه هنري،چاپ اول -
 1377مسعودي، نصرت اله ،به لهجه برگ به بام آبان، انتشارات افالك، چاپ اول  -
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