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 است، بدیع شود، می بحث فصیح سخن آرایش از آن در که ادبی ارزشمند های نظام از: چکيده

. ددگر می آراسته معنوی و صوتی موسیقی از زیورهایی به که دستورمند و منسجم سخنی بدیع

 ییزیبا از «بیان »و «معانی »پای به پا دارد بسیار اهمیّت فنی نقد در که معنوی و لفظی بدیع

 از حتی، معنوی و لفظی موسیقی از خیلی شاعران ما، کهن ادبیات در. گوید می سخن شناسی

 صنایع به خیلی و اند کرده می استفاده است کشانده می تكلف، و تصنع سمت به را شعر که صنایعی

 دهش حذف ندارند نقش شعر موسیقی در که صنایعی امروزه اما اند، داده می اهمیت معنوی و لفظی

 ررسیب پژوهش این هدف. است شده تر پررنگ عاطفه نقش و تر حسی گذشته به نسبت شعر و است

 موسیقایی ی استفاده  قدرت که باشد می بدیع علم دیدگاه از صفربیگی جلیل شعر شناسی زیبایی

 .دهد قرار کندوکاو مورد را بدیعی های صنعت از را شاعر این

 .شعر زیباشناسی، موسیقی، صفربیگی، معنوی، و لفظی بدیع :يديکل واژگان

 

 مقدمه

 همجموع و کند می بحث کالم تحسین وجوه از که است علمی اصطالح در و نوآیین و نوظهور و تازه چیز معنی به لغت در دیعب

 یا ودنب ادبی از) واالتری سطح به را ادبی کالم یا و کند می ادبی کالم به تبدیل بیش و کم را عادی کالم که است شگردهایی ی

 به را عرش که صنایعی از حتی، معنوی و لفظی موسیقی از خیلی شاعران ما، کهن ادبیات در. بخشد می تعالی( داشتن ادبی سبک

 زهامرو اما اند، داده می اهمیت معنوی و لفظی صنایع به خیلی و اند کرده می استفاده است کشانده می تكلف، و تصنع سمت

 است دهش تر پررنگ عاطفه نقش و تر حسی گذشته به نسبت شعر و است شده حذف ندارند نقش شعر موسیقی در که صنایعی

 در یموسق بار و کنند می استفاده صنایع این از محرزتری، شكل به هستند اشناتر ما سال کهن ادبیات با که شاعرانی البته،

 دارای او. است ایالم در شمسی 3131 سال ماه بهمن سوّم متولّد صفربیگی: صفربیگی جلیل ی باره در .است تر افزون کالمشان

 ی حوزه ادبی انجمن دبیر اکنون هم وی. است ایالم راهنمایی مدارس ریاضی معلّم و است ریاضی ی رشته در لیسانس مدرک

 دست در او «اند  آورده شیشه فینیقیه از شترها »و «کارگر ی مورچه پشت بر صندوق گاو »کتاب دو و است شهر همین هنری

 .کرد قلمداد معاصر سرایان رباعی بهترین از توان می را بیكی صفر. است چاپ

 .ها ترجمه و ها گردآوری اشعار،: نمود تقسیم دسته سه به توان می را صفربیگی آثار :صفربيگی آثار

 ایه عاشقانه -و -هیچ -شوم می کلمه کم کم -جلیل روایت به انجیل -مرگ برای شكلكی -نباشم پرنده چرا :شعر هاي مجموعه

 .واران -بلوط سونات -نویسی او -کارگر زنبور یک

  روح اهلل شکیب
 
 

 .ایران ایالم، پرورش، و آموزش دبیر و فارسی ادبیات و زبان ارشد کارشناس

 

 
Shaki.872@yahoo.com 

 

 ديعب علم ديدگاه از صفربيگي جليل شعر شناسي زيبايي
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 .کنم می پارو برف من آتشی کنار تو :ها  ترجمه

 .جوان های بلوط -تشنگی وادی هفت -خواند می سرود شهیدان نام به زمان -شعر عرش :صفربيگی هاي گردآوري و تحقيق 

 المک که است شگردهایی ی مجموعه و کند می بحث کالم تحسین وجوه از که است ادبی اندیشمند های نظام از بدیع»  :بديع

 می تعالی (داشتن ادبی سبک یا بودن ادبی از) واالتری سطح به را ادبی کالم یا و کند می ادبی کالم به تبدیل بیش و کم را عادی

 (.02 ،3131 شمیسا،)«بخشد

 می افزون یا و آورند می وجود به آوایی روابط نظر از را کالم موسیقی و دارند لفظی ی جنبه که ابزاری به: لفظی بدیع 

 بحث یقیاییموس و آوایی گوناگون روابط از لفظی بدیع در. است صنایع گونه این در بحث لفظی بدیع گویند لفظی صنعت کنند،

 .شود می نزدیک ادبی سطح به و جاندار و پویا کالم یابند می( لفظی) بیرونی آرایش که کلمات و شود-می

 وسیقیم بار از کند تغییر ها ژهوا جای اکر چنانچه لفظ، نه باشد معنی به مربوط کالم زیبایی که است آن: معنوی بدیع

 .نشود کاسته آن معنوی

 خیلی هب و است جسته سود معنوی بدیع از وافر طرزی به خود شعرهای در صفربیگی: صفربیگی شعر در معنوی بدیع.3

 .است داده نشان خاصی بستگی دل معنوی های آرایه از

 :تلمیح 3-3

 کجاست؟ خواب این کلید ام شده گـم من

 کجاست؟... مهتاب تو بی بود که کوچه آن

 خـوانــد مــی مــرا کـسـی بــروم بـایـد

 (.12 ،3131 صفربیگی،)کجاست؟ سهـراب کفشـهـای شـده دیـرم

 همجموع از است یافته شهرتی خواص و عوام بین در که مشیری فریدون کوچه مشهور شعر به است تلمیحی دوّم مصرع

 .«کوچه و ابر »ی

 گذشتم، کوچه آن از باز شبی، مهتاب تو بی

 گشتم، تو دنبال به خیره شدم، چشم تن همه

 وجودم جام از شد لبریز تو دیدار شوق

 ( 83 ،3130 مشیری،...) بودم که دیوانه عاشق آن شدم

 !نــازنــین است غریبی اتّــفاق چند هـر

 !نازنین است فریبی عشق، که نشو عاشق

 بهشت از دو هــر ما راندن که نكن باور 

 !نازنین است سیبی خوردن جرم به تنها

 :فرماید می 13ی آیه ،0بقره ی سوره در خداوند

 نندگانکسجده( مسلكان هم! )کنید خضوع و کنندگانسجده آدم برای: گفتیم فرشتگان، به( که را هنگامی کن یاد) و »

 .«شد کافران از( تكبرش و نافرمانی خاطر به) و ورزید، تكبّر و زد، باز سر که ابلیس جز کردند؛

 و مآد و یافت راه بهشت به ماری یاری به روی این از. گرفت دل در را آدم ی کینه و شده مطرود نافرمانی این به ابلیس

 :بود فرموده مورد این در خداوند که را خدا ممنوعه ی میوه یعنی گندم تا بفریفت را حوّا

 .«شد خواهید ستمگران، از که نشوید؛ درخت این نزدیک »

 بر را حوّا و آدم خود، های شاخه با طوبی درخت الهی فرمان به. گرفت خشم حوّا و آدم بر نافرمانی این سبب به خداوند

 .است نیامده نیز خاصی نام هم تورات در و نیامده، قرآن در اسمی هیچ ممنوعه ی میوه از. انداخت بیرون بهشت از و گرفت

 کــاشـت مــی را پـــایمان ردّ آینه در

 کاشت می را صدایمان شب پوست بر 
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 سرد فصلی از چه گر بود آمــــده او

 (.3138،331صفربیگی،)کاشت می را هایمان دست باغچه در

 :گفت که گاه آن دارد اشاره( سرد فصل آغاز به بیاوریم ایمان) او شعر و فرخزاد فروغ به سوّم مصرع در تلمیح به که

 منم این و

 تنها زنی

 (.012/دیوان...) سرد فصلی ی آستانه در

 «است مردنی پرنده »شعر در و مجموعه همین در نیز و

 است گرفته دلم

 است گرفته دلم

 را انگشتانم و روم می ایوان به

 (.082/دیوان...) کشم می شب ی کشیده پوست بر

 .دارد اشاره است، فرخزاد فروغ شعر ی مجموعه چهارمین که «دیگر تولدی »ی مجموعه در شعری به چهارم مصرع در و

 کارم می باغچه در را دستهایم... 

 ( 033/ همان...) دانم می دانم، می دانم، می شد، خواهم سبز

 :تضمین 3-0

 »نیست کناره هیچش که عشق بحر است بحری«

 !نــــازنین اسـت نشیبی و فـــراز از پــــر راه

 شویم می رانده جا همه از عشق چـوب بــــا...

 (.38 ،3138 صفربیگی،!«) نـــازنین است غریبی روزگار »چـــه...  آری

 :حافظ از است غزلی مطلع به اشاره اوّل بیت اوّل مصراع

 نیست کناره هیچش که عشق راه راهیست

 (.21/دیوان)نیست چـاره بسپارند جان آنكه جز آنجا

 :شاملو احمد «غربت کوچک های ترانه »از است تضمینی دوّم بیت و

 قصابانند آنک

 مستقر ها گذرگاه بر 

 آلود خون ساطوری و کنده با

 (.303/شاملو آثار ی مجموعه)نازنین است غریبی روزگار

 :3ملیح حشو. 3-1

 را عمـــرم شــــفاف ی شیشه روزی که دارم یقین

 (.12 ،3130 صفربیگی،)داد خواهد  مادرزاد کور این  سرنوشت دست به

 را تو عشق با کرد خشک و تر عمری

 (.31 ،3138 صفربیگی،) -کرد شوهر خون جای که زنی -ایالم

 شكنیم مـی را گـــرگ طلسم عشـــق با

 (.82 ،3131 صفربیگی،)شكنیم می را – سترگ قفس این – شب

 – مـا ی قصــّه بلـــوطی زن – ایـــالم

 (.30 ،3138 صفربیگی،)کرد سوزی خود و آمد تنگ به روز یک

 است من دست در مرگ بلیط که اکنون

 (.22 ،3130 صفربیگی،)بـــروم – خالی قطار این – زندگی با
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 المثل ارسال. 3-3

 :است برخوردار باالیی بسامد از صفربیگی شعر در المثل ارسال

 بخورد باید زنگ خسته دل کی تا

 بخـورد باید وننگ نام تهمت هی

 !بــادابــاد چه هر بشویم عـاشق

 (.03 ،3131 صفربیگی،)بخورد باید سنگ به سرما گاهی

 بگذارید پا عشق غیر به چه هر بر

 بگذارید حنا در خویش دل دست

 بشوید عاشق! مردم بشوید عاشق

 (. 32 ،3130 صفربیگی،)بگذارید جا به خویش از خوش نام یک

 :ایهام. 3-3

 دریا افتد می ماه تن حوض در

 دریا افتد می ناگاه تو جزر در

 کرده روانی را آب ات زیبایی

 (.01 ،3131 صفربیگی،)دریا افتد می راه تنت دنبال

 .اردد تناسب ایهام آب با نیست شاعر نظر مدّ که سیالیّت معنی به روانی امّا، است دیوانه معنی به روانی رباعی این در

 :تعلیل حسن. 3-1

 هست تـردیدی اگــرچه یقین اوج در

 هــــست امّیدی کلید قفسی هـر در

 یعــــنی شب در ستاره زدن چشمک

 (. 3 ،3131 صفربیگی،)هـــست خورشیدی ماه چمدان توی

 .است ادعایی دوّم بیت رباعی این در

 :النظیر مراعات. 3-2

 است شده گم ام زبانه و آتشم از

 است شده گم ام آشیانه و بادم از

 ســـرگـردانـم رود رود و آبـــم از

 (.13 ،3138 صفربیگی،)است شده گم ام خانه کلید درخاک

 نظر مدّ فارسی سنتی متون در بیشتر که -را( آخشیجان) اربعه عناصر از یک هر نام تعمداً شاعر شاید رباعی این در که

 است آمده خاک چهارم مصرع اوّل در و آب سوّم مصرع در و باد، دوّم مصرع آغاز در و آتش اوّل مصرع ابتدای در. باشد آورده -بود

 ناسبت هم با که هستند اربعه عناصر خاک و باد و آتش و آب هرحال به است گرفته صورت آگاهانه بلكه، نبوده؛ اتفاقی احتماالً که

 .دارند

 :تضاد.  3-3

 قــرص آب، خاطره، گریه، سیگار،...

 چین نقطه غزل، عشق، عذاب، آتش،

 زندگی خدا، مرگ، زشت، خوب، بد،

 (.33 ،3130 صفربیگی،...)  چین نقطه غزل، عشق، سراب، پایان،

 معنایی تضاد زندگی و مرگ بد، و خوب میان بعد بیت در و است تضاد( اربعه عناصر از)آتش و آب میان اوّل بیت در

 .دارد وجود
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 گیرند قرار هم کنار متضاد ی واژه دو که است وقتی آن و گویند  oxymoron آن به که دارند تضاد نوعی ها فرنگی »

 (.328 ،3131 شمیسا،!«)زیباست وحشتناک: مانند باشد فعل دیگری و قید یكی یا باشد اسم دیگری و صفت یكی و

 :دارد وجود نیز تضاد نوع این صفربیگی از ذیل رباعی در

 لرزد می دلــم و دست تو دیدن بــا

 است وحشتناک چقــدر تو زیبــایی

 دیـــگر نــدارم ای چـــاره که انگار

 (.33 ،3131 صفربیگی،) خواست؟ می چوپان بود تو پدر! دختر

 

 صفربيگی جليل شعر در لفظی بديع

 :زاید جناس. 3-0

 (:االوّل مختلف)مزید یا مطّرف جناس -الف

 دریـــاب را ها بیم امید اصـــل ای

 دریاب را ها یتیم همه بــــابـــای

 امّا است کریم خودش هرچندخدا

 (.33 ،3132 صفربیگی،)دریاب را ها کـریم یا و کــن لطفی

 (اآلخر مختلف) مذّیل جناس -ب

 کرد قنـــداقم پیر «بلوط »بــرگ با

 پرورد «ون »ی شیره و پلنگ شیر با

 بریــد سنگ مرا ناف شدم زاده تا

 (.33 ،3131 صفربیگی،)آورد دنیـا به کوه پــدرم را مــن

 .دارد وجود مذّیل جناس شیره و شیر میان

 :اشتقاق 0-0

 تو از داریم عار نه حیا و شرم نه

 تـو از داریم شمـار بی گله امّا،

 !جــان آقا نیستیم تو منتظر ما

 (.33 ،3132 صفربیگی،)تو از داریم انتظار همه تنهــا

 .دارد وجود اشتقاق انتظار ی واژه و منتظر ی واژه میان که

 تكرار 0-1

 آرایی واج یا واک تكرار.3

 :است نوع دو بر و جمله ی کلمه چندین در مصوّت یا صامت یک تكرار

 حروفی هم یا حرفی هم -الف

 :صدائی هم -ب

 هستم کودک هنوز شدم ساله سی

 هستم بادبادک و بـاد بـــازی هم

 منتظرند هـا بچّه نه! بشوم عاشـق

 (.33 ،3133 صفربیگی،)هستم دوزک کفش مادرچند من

 .است شده تكرار بار 3 رباعی کل در و بار 1 اوّل مصراع در(: س)صامت حروفی هم یا حرفی هم رباعی این در
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 .بار 3 رباعی کل در و است شده تكرار بار 3 دوّم مصراع در(: ب)صامت در حرفی هم

 .است نواز گوش که بار یک مصراع هر سهم و است شده تكرار بار 3( ز)حرف رباعی کل در(:ز)حرف در صدایی هم

 است هشد تكرار متوالی صورت به زیرا، است؛ نوازتر گوش و دارد بیشتری تشخص که دوّم مصرع در(: ا)بلند مصوّت در صدایی هم

 .است شده تكرار بار 3 رباعی کل در و است بار 3 مصوّت این تكرار تعداد و

 :هجا تكرار. 0

 .است گذاشته  زردشت دهان در چه نیچه که چه من به اصالً... 

 (.32 ،3133 صفربیگی،.) آورم نمی در هیچ از سر که هم من

 .بار 1 چه هجای تكرار

 :واژه تكرار. 1

 عرش در جمله و واژه تكرار امّا، شد گفته تكرار هجا و حرف تكرار که است برخوردار باالیی بسامد از صفربیگی شعر در تكرار

 :صفربیگی

 آیـد مـی قــدم قــدم قــدم و مرمـوز

 آیــد مـی مردَّدم مـــن که امـــــروز

 مگر؟ داشت یی کشتگی پدر چه من با

 (.312 ،3138 صفربیگی،)آید مــی بـــدم بــدم بــدم عشق از

 

 

 نتيجه گيري

 مگر یدآ نمی حاصل برجستگی این نماید، می تر برجسته نیز شعرشان دانند، می را کالم سازی برجسته های شیوه که شاعرانی

 بر تر آراسته چه هر را خود سخن تا کند می شاعران به شایانی کمک راه این در نیز بدیع شناخت. آن های شیوه دانستن با

 اب آن شناخت و دارد ساله صد چند تاریخی که است کالمی بیرونی و درونی موسیقی حاصل بدیع. کنند حک کاغذ صفحات

 که است آن است اهمیّت حائز مقال این پایان در آنچه. گیرد می صورت بوم و مرز این شاعران دواوین در مستمر ی مطالعه

 نكهآ با کالمشان شک بی باشند آگاه آن تأثیر و کالم ماندگاری رموز و خود کهن ادبیات از مختلف انحاء به که معاصر، شاعران

 . خواست نخواهد بر میان از پو هرزه بادی هر با که داشت خواهد خاک در ریشه امّا،. دارد امروز بوی و رنگ
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