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 ددی باید کند،می نفوذ ما روان و روح و رگ در شعرشان و خوانیممی را بزرگان شعر وقتی: چکيده

 در ینیروی چه. است تأثیرگذار چنین این که است نهفته بزرگان این کالم در چیزی چه راستی به

 یرتأث و نفوذ پی در( مانی) عسگری آقا میرزا. مانندمی و اندمانده جاودانه چنین که هست شانسخن

 رگوندگ شدّت به را آدمی تواندمی که گویدمی سخن شعر در غیرعادی شگرف نیرویی از بزرگان شعر

 صد و اندبرده پی «آن» این به هم نیز دیگران(. 208 ،2831 عسگری،) داندمی «آن» را آن و کند

 گاهی. ستا بوده خیزهایی و افت دارای رباعی ما ادبیات یپیشینه در. نیست بیگانه ما ادبیات در البته

 گاهی و انددادهمی نشان عالقه قالب این به خیلی بودند، عارف شبه یا مسلکعارف عارف، که شاعرانی

 و دبودن خیام تأثیر تحت گویرباعی شاعران یهمه تردید بدون. است گرفتهمی قرار رکود و انزوا در

 عناصر برخی بررسی پژوهش این هدف. شد داده نسبت او به «مشا» هایرباعی از خیلی

 ند،کمی «دارآن» و شناسنامه صاحب را او شعر که صفربیگی جلیل شعر( ساختار)یدهندهتشکیل

 .باشد می

 .شعر ساختار، طنز، صفربیگی، رباعی، :يديکل واژگان

 

 مقدمه

 خدمت در رباعی یعنی گرفت؛می شکل شاعران خاص نگرش و بینش خدمت در رباعی یمایهدرون اغلب ما، سالکهن ادبیات در

 اعیرب به را عرفان شاعران، از دیگر برخی و موالنا و ابوسعید گفت،می رباعی دینی متداول هنجارهای خالف خیام. بود بینیجهان

 افت دارای رباعی ما ادبیات یپیشینه در. کشاند رباعی به را معاشقه نوعی گنجوی، مهستی مانند کسانی بعدها البته و دادند سوق

 گاهی و انددادهمی نشان عالقه قالب این به خیلی بودند، عارف شبه یا مسلکعارف عارف، که شاعرانی گاهی. است بوده خیزهایی و

 به «امش» هایرباعی از خیلی و بودند خیام تأثیر تحت گویرباعی شاعران یهمه تردید بدون. است گرفتهمی قرار رکود و انزوا در

 سادگی سمت به گوییکلی حالت از را رباعی امروزی، زبانی با که است شاعرانی از یکی صفربیگی جلیل امروز. شد داده نسبت او

 و او عرش صمیمیت و سادگی و عامیانه ترکیبات و واژگان از گیریبهره طنز، از درست یاستفاده. است کشانده زندگی جزئیات و

  وح اهلل شکیبر

 
 

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

 

Shaki.872@yahoo.com 

 

 صفربيگي جليل شعر در ساختار
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 شاعرانِ گذشته، در. است داده جلوه معاصر خوب گویانرباعی یزمره از را شاعر این دیگر، هایشاخص و ایشان در نوآوری به میل

 این رایب پیشنهادهایی شاعر، این شعر در آن مانند و قافیه بدون رباعیِ اما اند؛داشته نیز بیتیسه رباعی و مستزاد رباعی گو،رباعی

 .دارد همراه به «ممتنع و سهل» قالب

 

 صفربيگی جليل يدرباره

 ریاضی معلم و است ریاضی یرشته در لیسانس مدرک دارای او. است ایالم در شمسی 2838 سال ماه بهمن متولد صفربیگی

 پشت بر گاوصندوق» کتاب دو و است شهر همین هنری یحوزه ادبی انجمن دبیر اکنونهم وی. است ایالم راهنمایی مدارس

 معاصر سرایانرباعی بهترین از توانمی را صفربیگی. است چاپ دست در او «اندآورده شیشه فینیقیه از شترها» و «کارگر یمورچه

 .کرد قلمداد

 صفربيگی آثار

 هاترجمه و هاگردآوری اشعار،: نمود تقسیم دسته سه به توانمی را صفربیگی آثار

 یک هایعاشقانه و، هیچ، شوم،می کلمه کمکم جلیل، روایت به انجیل مرگ، برای شکلکی نباشم، پرنده چرا: شعر هایمجموعه

 . واران و بلوط سونات نویسی، او کارگر، زنبور

 .کنممی پارو برف من آتشی کنار تو: هاترجمه

 .جوان هایبلوط تشنگی، وادی هفت خواند،می سرود شهیدان نام به زمان شعر، عرش: صفربیگی هایگردآوری و تحقیق

 .کنیم جستجو کند،می دارشناسنامه را شعرش و دهدمی «آن» صفربیگی شعر به که آنچه آنیم پی در

 

 صميميت و سادگی

 میتصمی و سادگی یمسأله باشد، او شعر تعقیب در که داردمی آن بر را مخاطب و خواننده صفربیگی شعر در که چیزی اولین

 .است مشهود او اشعار بیشتر در امر این و گویدمی شعر تکلّف و پیرایه بدون صفربیگی. است آن

 نادرست یا سست قافیه بگو

 کنیم صحبت ساده ما که بس همین  

 

 (8 ،2831 پور،امین)

 کندمی صمیمیت احساس او، شعر خواندن محض به مخاطب و کندمی دعوت شعر در دوستی به را خود مخاطب هر که طوری

 :دهدنمی دست او به غریبگی و

 خودمان صفای و صداقت قربانِ

 شد عاشق شودنمی شما شهر در

 خودمان خدای و پاک دلِ و ماییم  

 خودمان روستای برویم باید

 

 (53 ،2838 صفربیگی،)
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 نگريجزئی

 :است سعدی بوده، جزئیات به همواره او هاینگریستن که بزرگ شاعران از

 خسبد تو آغوشِ در که آید پیراهن از رشکم

 ساید تو اندام بر که آید غالیه از زهرم

 

 (182/ کلیات)

 کشتن و بردن در به خانه این از باید را شمع

 مایی یخانه در تو که نگوید همسایه به تا

 

 (195/ همان)

 اتکراره و تأکید هم گاهی. شودمی زندگی جزئیات وارد معموالً حساس هاینگاه. است زندگی جزئیات به توجه شاعر هاینگاه از

 شودیم گفته کسی به تأکید با و کرّات به خوابیدن از قبل اطمینان حصول برای وقتی مثالً کنند؛می متبادر ذهن به را روزمره

 روزمره زندگی در حساسیت با توأم که است نگریجزئی این نمایان زیر هایمثال. دست این از هایینمونه و «است گلدان در کلید»

 :است

 است سرگردان رود است در پشتِ مه

 هاماهی ببوس من جانب از

 است باران از پر خانه نرو چتر بی  

 است گلدان در کلید نرود یادت

 

 (81 ،2831 صفربیگی،)

 را مادربزرگ

 آورندمی سفید ایمالفه در پیچیده

  هنوز

  اشصندوقچه کلید

 (.15 ،2833 صفربیگی،) است آویزان گردنش بر

 

 (نگري جامعه) نگري پيرامون

 فاعد متعهد ادبیات از سارتر. باشد داشته نظر توفیق هم جامعه مشکالت و مسایل به باید خیزد،برمی جامعه میان از که شاعر

 اشتهد توجه...  و حماسی عرفانی، و ذوقی مسایل به اغلب فارسی ادبیات. باشد متعهّد نباید لزوماً ادبیات یهمه که هرچند کند،می

 . دارد استمرار بیش و کم هم، اکنونهم و گرفت شکل ما کشور در متعهّد ادبیات که بود مشروطه انقالب از بعد. است

 : ستا توأم طنز با اغلب که هاستنداشتن به اعتراضات صفربیگی شعر در گاهی. نیست مخالف ادبیات صرفاً متعهّد، ادبیات

 کنم؟ چه ندارد هم قرار جای یک

 را آرزوها چمدان من پس
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 کنم؟ چه ندارد هم فرار راه! نه  

 کنم؟ چه ندارد هم قطار ایالم

 

 (21 ،2831 صفربیگی،)

 : دیگر اینمونه اینک و

 داریم مهمان که انگار کسی زد در

 آورد زیادی ابر پدر امروز

 داریم فراوان گرسنگی سفره در  

 داریم باران شام همیشه مانند

 

 (81 ،2839 صفربیگی،)

 

 طنز

 یمایهتدس با که شودمی اطالق ادبی آثار از دسته آن به ادبی اصطالح در و استهزاء و تمسخر معنی به است، عربی ایواژه که طنز»

 هک کمدی برخالف. پردازدمی جامعه و فرد مفاسد و هانادرستی ها،زشتی ها،عیب دادن نشان و استهزاء به طعنه و تهکم و آیرونی

 و هارذالت عمل به نسبت اذهان کردن آگاه و معایب بیان برای است ایوسیله خنده طنز، در باشد،می هدف و غایت خنده آن در

 (. 889 ،2838 داد،) «داردمی وا تفکر به را انسان باطن در اما خنداندمی ظاهر به طنزنویس. است خباثت

 اشتهار هجا در بیش و کم بافقی وحشی و بیلقانی مجیر خاقانی، سمرقندی، سوزنی غزنوی، سنایی فردوسی، ما، کهن ادبیات در

 خرهس به بر عالوه...  و مفتی و ناصح و صوفی و زاهد و شیخ به تاختن با گاه که دارد باالیی بسامد طنز، حافظ، اشعار در اما دارند

 :مانند. پردازدمی...  و طامات و خرافات بد، صفات با مبارزه به نوعی به هاآن گرفتن

 باشد غشبی صافی همه نه صوفی نقد

 شدی مست سحری ورد ز که ما صوفیِ

 باشد آتش مستوجب که خرقه بسا ای  

 باشد سرخوش که باش نگران گاهششام

 

 (233/ دیوان)

 نیاز و مستی و من نماز و عجب و زاهد

 باشد عنایت که با میان ز خود را تو تا  

 

 (235/ همان)

 نخور می است حرام گفت طنز به شیخم

 کنمنمی خر هر به گوش و چش به گفتم  
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 (853/ همان)

 ادهس صورت به طنز او شعر در گاهی دارد؛ هاییگونه نیز او شعر در طنز. است طنز صفربیگی شعر هایشاخص و هامؤلفه از یکی

 :دارند نمود او سپید شعرهای در بیشتر که است خودمانی و

 است من عصای این

 دهممی تکیه آن به

 ریزممی گوسفندانم برای درخت برگ و

 هستند هاهمین هایممعجزه

 هستم ایساده چوپان

 (.3 ،2833 صفربیگی،) ندارند ایمان من به هم گوسفندانم که

 ایگوشه امزده چمپاتمه

 !نه آه

 کشممی زوزه

 کسهیچ

 (. 9 ،2833 صفربیگی،) گیردنمی جدی را مصنوعی هایدندان با گرگی

 مایانن اجتماعی منِ یک صوت به که است بدبختی و خوشبختی لحاظ از جامعه اقشار تساوی عدم دلیل به او شعر در طنز گاهش

 : شودمی

 ماست یخانه قالی روی به که اسبی

 ستنقّاشی تابلو در که گاو آن

 ماست یخانه خالی تاز و تاخت در  

 ماست یخانه اهالی از ترخوشبخت

 

 (11 ،2839/ صفربیگی)

 :گویدمی حافظ که دارد صنع قلم همان به اعتراض مضمر طور به و است شخصی او شعر در گاهی طنز

 نرفت صنع قلم بر خطا گفت ما پیر

 باد خطاپوشش پاکِ نظرِ بر آفرین  

 

 (202/ دیوان)

 منم که جلیلی دست از شدم خسته

 شوم گنجشک کاش عشق جادوی با

 منم که ذلیلیزن هیچ شاعر از  

 منم که کروکودیلی این از بیزارم

 

 (32 ،2831/ صفربیگی)
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 کشند،یم انتظار. دارد خوابیده اذهان بیداری در سعی تلنگر، با و تلخ طنزی با صفربیگی اما. است انتظار اصل تشیّع، مذهب در

 را؟ کسی چه انتظار اما

 ... را او باید است ره در که مرد این

 دیدم گرفتم او سراغ هرکه از

 ... را او آید سرزده اگر ترسممی  

 را او شناسدنمی کسی شهر در

 

 (13 ،2831/ صفربیگی)

 «بیا» جای به «نیا» فعل از. کندمی استفاده منتظران و پیروان بیشتر هرچه بیداری جهت منفی فعل از تلخ طنزی با هم گاهی

 :است آمدن در التماس، نوعی منتظران کردن آگاه و انذار ضمن البته که

 نیا حال این از ایمخسته که هرچند

 ستکوفی هاماننامه تمام خطّ ما

 نیا اشکال، ندارد اگر! شرمنده  

 !نیا الل، من زبانِ گلم آقای

 

 (9 ،2831/ صفربیگی)

 

 نو خيام ها

 در که جاآن از. کندمی بیان را خود بینش کند،می نگاه آن به و گیردمی قرار...  و دنیا یا مرگ یواژه مقابل در شاعر که جاآن

 ینا وارد را قبیل این از کلّی مسایل و مرگ از پس جهان و مرگ و فلسفه خیام مثالً بود، بینیجهان خدمت در رباعی کهن ادبیات

. اندگنجانده هاحرف قالب این در زندگی و مرگ مورد در وافی و کافی یاندازه به لذا...  و را، عرفان مولوی، و ابوسعید و کرد قالب

 از چه و زبان لحاظ از چه بود؛ خیام رودنباله گفت، زمان آن دینی هنجارهای برخالف زندگی و مرگ از کسی خیام، از پس اگر اما

 فربیگیص اما. سرودندمی رباعی تکرار، و تقلید حدّ در شاعران و شدند داده نسبت خیام به رباعیات از خیلی که طوری به. محتوا نظر

 .پردازد مقوله این به ترتازه طرزی به کهاین لحاظ به

 در سر لمسای این یدرباره نوعی به زندگی در هرکسی و هستند شمولجهان که قبیل این از مسایلی و مرگ و دنیا به صفربیگی

 اداشتهو بیشتری درنگ به را شاعر موضوع بودن حکمی لحاظ به رباعیات این که است سروده رباعیاتی است، برده فرو تفکر جیب

 : باشد داشته آن به نسبت جدید هاینگاه و هاظرافت تا است

 اندشده رو همگی هاورق که حاال

 کرد پیدا را کلید کسی گیریم

 اندشده تکاپو همه این از سرخورده  

 اندشده سو آن از قفل جهان درهای

 

 (19 ،2831/ صفربیگی)
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 نه؟ آخر تا است رسیده دور این

 است پیر فروش قفل همین که دنیا

 !نه دیگر! نه هست؟ فرار راه یک  

 !نه در دارد، دستگیره عالمه یک

 

 (1 ،2831/ صفربیگی)

 

 کشف تصویر

 به اعرش برای چیز هیچ. گیردمی صورت تخیل طریق از و هاپدیده بین که است ارتباطی کشف شاعرانه، یلحظه ترینمهم شاید

 به دست و کرده را استفاده نهایت شود،می حاصل او ذهن در که هاییجرقه از شاعر لذا ندارد؛ زیبایی و ظرافت کشف، یاندازه

 :اوست تخیل آمیزیرنگ حاصل دهد،می دست به که تابلویی و باشد تازه و بکر مضمونش که زندمی تصویری خلق

 شکندمی تبر که خدایان سنگ این

 ابراهیم بزن و را تبر بردار

 شکندمی کمر از بیایی که روزی  

 شکندمی زودتر بزرگ هایبت

 

 (81 ،2831/ صفربیگی)

 شدمی سد مقابلش اگر دل شاید

 بردمی جااین از را قطار که ریلی

 شدمی مردد شهر این از رفتن در  

 شدمی رد من هایچشم داخل از

 

 (3 ،2831/ صفربیگی)

 

 ابداع و نوآوري

 که است بوده چهآن غرب در ظاهراً سپید شعر در. است زده قلم نیز سپید شعر یعرصه در صفربیگی گذشت، که طورهمان

«Blank» شعر» اما. است کردهمی رعایت شعر در را وزن شاعر ولی. است بوده خالی آن در قافیه جای یعنی اند؛گفتهمی آن به 

 به. ستا کردهمی استفاده خألها کردن پر برای درونی موسیقی طریق از شاعر و است نداشته قافیه و وزن که اندداشته نیز «منثور

 یمجموعه که است شده داده جای آن در سپید شعر 51 حدوداً که دارد نام «نباشم پرنده چرا» که کتابی صفربیگی هرحال

 و مطلب فهمیدن در خواننده تا است آن هایشاخص از یکی «ابهام» سپید شع در گویندمی. است 12-11 سال از وی شعرهای

 کار تعقید. است بوده دستچیره شاعران سهم گویی،ساده هماره فارسی شعر در اما. کند سهیم را خود نیز شاعر مدّنظر موضوع

 به را رشع و بکشند رخ به را خود تا اندکرده آن بر سعی استادی و فروشیفضل نوعی به اما اند،بوده بزرگ که است بوده هاییآن



 39-720، ص   7931،  آبان 7، جلد 71علوم انسانی اسالمی، شماره 

  ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 

711 
 

 فهم لقاب و نمایدمی گنگ هم ارشد کارشناسی دانشجویان برای اساتید این از خیلی شعر که طوری اند؛کشانده معماگویی سوی

 . نیست

 به همسایه هجاهای بلندی و کوتاهی طریق از موسیقی. است فهم قابل و روان ساده، شعر او، سپیدهای حتی صفربیگی، شعر در

. ردخونمی چشم به او سپید کارهای در نوآوری هیچ بنابراین. است آمیخته او کارهای از برخی با طنز چاشنی. شودمی القا گوش

 : کندمی برابری بزرگان از برخی یساده باشعار و پخته او کارهای و روان ساده، نیز او غزل

 من با محبّت قحطِ در عاطف از پُر ای

 من با صحبت سرِ بگشایی شدمی کاش  

 

 (82 ،2831/ صفربیگی)

 بگذرد نیز ما یکوچه ز گر ماه آن

 بگذرد پاییز یسلطه قرن که شاید  

 

 (13 ،2831/ صفربیگی)

 .هستند غزلی مطلع باال ابیات از کدام هر

 :مطلع این با «را خودش سرود» نام به دیگر غزلی در

 سرم توی هست بستبن یکوچه چقدر

 سرم؟ توی دست ستنبرده باز که کسی  

 

 (19 ،2839/ صفربیگی)

 :هستند مقفّی مصرع هردو نیز دوم بیت در

 سرم توی مست شعر یک ینعره صدای

 سرم توی شکست را هاثانیه سکوت  

 

 (1 ،2831/ صفربیگی)

 :شده رها آمده مصراعیتک سوم بیت از قبل و دوم بیت از بعد اما،

 سرم توی نشست آمد شاعری کالغ

 

 ارسیف ادبیات در. دارند قافیه هامصرع تمام گفتار، دیگر به. هستند قافیههم نیز است غزل پایان ابیات که چهارم و سوم ابیات و

 بودن آگاه از نشود، حسوب خدمتی و نبرد جایی به راه اگر وتقالها تالش این هرحال به اما نیست، کم هانوآوری و هانمونه این از

 .دارد حکایت...  و قالب و شعر به شاعر عمیق شناخت و شاعر

 :است گرفته صورت او هایرباعی در است، بحث قابل که صفربیگی شعر در نوآوری به میل یا نوآوری بیشترین

 

 لرزدمی دلم و دست تو دیدن با
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 دیگر ندارم ایچاره که انگار

 است وحشتناک چقدر تو زیبایی  

 خواست؟می چوپان بود تو پدر! دختر

 

 (32 ،2835/ صفربیگی)

 .است قافیهبی اما دارد، مصراع چهار و است شده رعایت آن در وزن که رباعی این در

 بکشند را صندلی که بده دستور

 کشید نخواهیم را مرگ منّت ما

 بکشند را صندلی که بده دستور  

 بکشند را صندلی که بده دستور

 

 (39 ،2831/ صفربیگی)

 تکرار نیست، الزامی ردیف و قافیه آن در که سوم مصرع اما است؛ ردیف یادآور اند،شده تکرار عیناً که چهارم و دوم و اول مصرع

 .است نشده

 باشد رباعی شعر این خواستممی

 ببر دست من سرنوشت دفتر در

 بود اندک اشقافیه کنم چه اما  

 بگذار ویرگولی مرگ و من بین

 

 (13 ،2831/ صفربیگی)

 است هیچ دارد قافیه فقط شعر این

 است هیچ هم قافیه و ردیف است هیچ

 است هیچ هم آن که پوچ یقافیه یک  

 است....  ندارد هیچ هم قافیه! نه

 

 (13 ،2831/ صفربیگی)

 

 نتيجه گيري

 طور به هچ گویرباعی شاعران به نگاهینیم سطور این ینگارنده. گویدمی شعر ما معاصر جوان شاعران از بسیاری مانند صفربیگی

 گراییباستان حد در حتی او. است زبان همان زبان نام،کم شاعران تا گرفته نامی شاعران از. است داشته تفنّن سرِ از چه و خاص

 و عرفانی اجتماعی، مضامین از عشق، از زندگی، از مرگ، از همه. دهدنمی را خود شعر به دخول یاجازه کهن هایواژه از نیز

 و ترکیبات و هاواژه از استفاده طنزف از مسایل، این بر عالوه ما نظر مورد شاعر اما اند؛گفته...  و لبخند و بوسه از غیرعرفانی

 اردد خود شعر در نوآوری و زداییآشنایی نوعی اوقات برخی و تازه تصاویر کشف شعر، در هاآن نشاندن خوب و عامیانه اصطالحات
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 أثیرتبی هم عامه فرهنگ نفوذ از شاعر آن، بر عالوه. است دیگران با او تمایز وجه و کندمی دارشناسنامه بیش و کم را او شعر که

 :نیست

 کرد سر باید تو با چگونه مرگ ای

 را تو عشق با کرد خشک و تر عمری

 کرد باور را تو شودنمی تو، مرگی  

 کرد شوهر خون جای که زنی ایالم

 (51 ،2839/ صفربیگی)

 جدیدتر هایافق به رو ما ادبیات یپنجره و یابند دست بیشتری موفقیت به روز به روز بوم و مرز این شاعران که امیدواریم

 .شود گشوده
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