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چکیده
در آثـار هـر شـاعری مضامیـن ادبـی ،سیاسـی ،اجتماعـی و عرفانـی به چشـم میخورد کـه بازخورد
مسـائل جامعه و اندیشـۀ آن شـاعر اسـت .جلیل صفربیگی از شـاعران مطرح و توانای ایالمی معاصر
اسـت کـه در شـعر خـود مضامیـن متنوع اجتماعـی ،عاشـقانه و آیینی را  بـه کار گرفته اسـت .تحقیق
و پژوهـش در ایـن مضامیـن باعـث شـناخت بهتر فرهنـگ ،اعتقـادات و زندگی اجتماعی مـردم ایالم
میشـود .در ایـن مقالـه مهمترین مضامین شـعری جلیل صفربیگـی با تکی ه بر مجموعـۀ «الیمایس» که
مشـتمل بر رباعیات ،اشـعار سـپید ،غزلیات و دوبیتیهاسـت ،با اسـتفاده از شـیوۀ توصیفی -تحلیلی و
روش کتابخانـهای بررسـی شـد کـه نتایج آن نشـان میدهد صفربیگی به عشـق و مسـائل اجتماعی از
قبیـل فقـر ،اختلاف طبقاتی و نبود حس نوعدوسـتی اشـارۀ فراوان داشـته اسـت .در بخـش رباعیات
بیشـترین مضمونهـای شـعری بـه ترتیـب عبارتنـد از :عشـق و مشـکالت اجتماعـی از قبیـل فقـر و
وضعیـت بـد اقتصـادی جامعـه ،شـعر آیینـی و توجـه بـه طبیعـت ،بخصـوص خشکسـالی و نابودی
جنگلهـای بلـوط .صفربیگـی در رباعیاتـش دیدگاهی منفـی و ناامیدانه به مسـائل و زندگـی دارد که
در اشـعار سـپیدش کمرنـگ میشـود .مضامیـن به کار رفته در اشـعار سـپید صفربیگـی از قبیل همان
مضامیـن قبلـی اسـت .غزلیـات و دوبیتیهـای او نیـز بیشـتر عاشـقانه هسـتند .در کل میتـوان گفت
مضامیـن عمـدۀ شـعر او ،اجتماعی ،آیینـی و طبیعتگرایانه اسـت.
واژگان کلیدی :شعر ایالم ،جلیل صفربیگی ،الیماس ،مضامین شعری.
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مقدمه
ادبیات یکی از شـاخصهای مهم سـنجش میزان رشـد فرهنگ در جوامع بشـري و
شـعر از مهمترین مصادیق و بخشهای ادبیات اسـت .در سرزمینهای فرهنگپرور،
بهویـژه ایـران شـعر بخش قابـل توجهی از شـاهکارهای عرصـۀ ادبیـات را به خود
اختصـاص داده اسـت و در حیطۀ زبان و ادبیات فارسـی کمتـر موضوعی را میتوان
یافـت کـه تـا حدودی به آن پرداخته نشـده باشـد و چـون ادبیات از وجـود آدمی و
تمـام ابعـاد فـردي و اجتماعی زندگی او سرچشـمه میگیرد ،میتواند برای بررسـی
و شـناخت بهتـر و بیشـتر جامعـه ،مـورد مطالعه قـرار گیـرد« .ادبيات ،بهویژه شـعر
بازتابـي از آرمانهـای فـردي و اجتماعي اسـت .اگر کسـی بخواهد محیـط اجتماعي
شـاعري را بشناسـد ،سـرودههای شـاعران ،حتـي سـرودههای مدحـي میتوانـد
ياريگـر او باشـد و مدینـۀ فاضلـۀ تمـام حكيمـان جهـان را میتـوان در آن يافـت»
(شـفيعي کدکنی.)255 :1386 ،
     از آنجایی که انسـانها در مسـائل مهم اشـتراک دارند ،اعتقاد شـاعر بر این اسـت
کـه شـعر بایـد همـۀ وجـوه ژرف زندگانـی را در بـر گیرد و به مشـترکات اندیشـۀ
بشـری برگردد ،اینجاسـت که نقش مخاطب و گروهی که خواهان شـعر و شـاعرند
تعیینکننـدۀ نـوع بیـان او میشـود؛ زیـرا از دیـدگاه جامعهشناسـیِ ادبیـات ،هنرمند
و از جملـه شـاعر از همیـن انسـانهای جامعـهزاد و جامعـهزی اسـت کـه از همـۀ
فرآوردههـای فکـری و فرهنگـی جامعه برخوردار میباشـد و مرهـون کار و فعالیت
نسـلهای فعـال بوده و هسـت؛ بـه همین خاطر ،هسـتی اجتماعی ،حیـات فکری و
فرهنگـی و شـخصیت اجتماعـی و هنـری خود را بـه جامعه مدیون اسـت و «اثرش
نیـز عصـارهای از فرهنگ جامعه میباشـد که هنرمند در آن پـرورش فکری و ذوقی
و فرهنگـی یافته و به اثر خود شـکل و محتوا بخشـیده اسـت» (ترابـی.)17 :1379 ،
سـخنوران و سـرایندگان ایالمـی نیـز از دیربـاز بـه دلیـل نبـود امکانـات فرهنگـی،
مکتبخانههـا و مـدارس و نداشـتن پیشـینهای درخشـان و راهـی همـوار در شـعر
فارسـی بـا بهرهگیـری از تـوان و اسـتعداد خـدادادی و ذاتـی خـود و بـا اسـتفاده
از حداقـل امکانـات موجـود ،علاوه بـر سـرایش اشـعار محلی بـه عنـوان تحفهای
دگرگـون و نوبـاوهای متفـاوت اقـدام بـه سـرایش شـعر بـه زبـان فارسـی نمودهاند
(سـپیدنامه.)17 :1393 ،
     ادبیـات هـر دوره و هـر قومـی نشـان میدهـد کـه مـردم آن دوره چگونـه
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میزیسـتهاند؟ چـه آداب و رسـوم و اعتقاداتـی داشـتهاند؟ و حتـی چگونـه فکـر
میکردهانـد؟ هیـچگاه ادبیـات ملتـی جـدا از اجتمـاع ،مبـارزات ،سیاسـت ،فرهنگ،
روانشناسـی و امیدهـای آینده نیسـت .با پژوهـش در باب شـاعران معاصر میتوانیم
گامـی مؤثر در شـناخت هرچه بهتر عقایـد و تفکرات آنان دربارۀ مسـائل اجتماعی،
مذهبـی ،سیاسـی ،اقتصـادی و فرهنگـی برداریـم و ایـن خـود دال بـر اهمیـت و
ضـرورت بررسـی آثـار شـاعران ایـن دوره اسـت .هـدف از نـگارش مقالـۀ حاضر
بررسـی مضامین شـعری ،نگرشها و باورهای ذهنی جلیل صفربیگی  -از شـاعران
توانـای معاصـر اسـتان ایالم  -در مجموعۀ «الیمایس» اسـت .ایشـان شـاعری پرکار
و خـوشذوق اسـت کـه با تشـكيل كالسهـا و کارگاههـا در انجمن حـوزۀ هنري،
داشـتهها و دانسـتههاي خـود را بـه نوسـرايان ميكنـد .در مـورد مضامیـن شـعری
شـاعران معاصـر ،تحقیقات گوناگونی از قبیل بررسـی اشـعار آیینـی ،اجتماعی ،طنز
و  ...صـورت گرفتـه اسـت؛ امـا تحقیـق جامـع و کاملـی در مـورد مضامین شـعری
جلیـل صفربیگـی بخصـوص مجموعـۀ «الیمایـس» یافـت نشـد .در تدویـن مقالـۀ
حاضـر از روش کتابخانـهای و تحلیـل ابیات اسـتفادهشـده اسـت و نویسـندگان به
دنبـال پاسـخ به این پرسـشها بودهانـد .1 :جلیل صفربیگی بیشـتر از چـه مضامینی
سـود جسـته اسـت؟  .2وی چـه نگرشـی بـه جامعـه پیرامـون دارد؟ و  .3محتـوای
اشـعار او بیشـتر بـه چـه موضوعاتی اختصـاص دارد؟
مضمون و محتوا
منتقـدان شـعر را به دو بخش تقسـیم کردهانـد :محتوا و فـرم .از كهنترين روزگاري
كـه تاريخ فلسـفه نشـان ميدهد ،هميشـه مسـئلة «فرم» بـا چشـماندازهاي گوناگون
و در تقابلهـاي مختلـف مـورد توجـه فالسـفه بـوده اسـت .اصطالحـات جوهـر
( ،)substanceصـورت ( )formو مـاده ( )matterهميشـه در مركـز گفتگوهـاي
صاحبنظـران بـوده اسـت .جوهـر آن بخـش از ماهيـت شـيء اسـت كه بـا وجود
هرگونـه دگرگونی در شـيء همچنان باقي میماند .در ديدگاه ارسـطو جوهر شـامل
مـاده و صـورت هـر چيـز اسـت؛ امـا وجـودي مسـتقل از شـيء و مـادة سـازندة 
شـيء دارد .بـا چنيـن چشـماندازي جوهـر غيرقابل دانسـتن خواهـد ماند .مـاده ،به
گونـهاي سـنتي ،هميشـه در تقابـل بـا  formيـا ذهـن ( )mindقـرار دارد .بـر طبـق
نظريـات ارسـطو ،مـاده در تقابل با جوهر ،آن اسـت كه داراي فرم اسـت .هر شـيء
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كـه داراي عينيـت باشـد از مـاده و صـورت تركيـب شـده اسـت (شـفیعی کدکنی،
 .)69 :1396منظـور از محتـوا ،عقایـد و عواطفـی اسـت کـه در یـک اثر هنـری بیان
میشـود و منظـور از فـرم و صـورت نیـز تمـام عوامـل زبانـی اسـت کـه محتـوا را
بیـان میکنـد .گروهـی اصالـت را از آن فـرم دانسـتهاند و گروهـی اصالـت را بـه
محتـوا دادهانـد؛ امـا گروهـی دیگـر اعتقـاد دارنـد کـه چنین مـرزی در شـعر وجود
نـدارد و فـرم و محتـوا در شـعر همچـون جسـم و روح در انسـان اسـت کـه قابـل
تفکیـک نیسـت .آنها معتقدنـد جدا کردن شـکل و محتوا ممکن نیسـت؛ زیرا هرگز
محتوایـی بـدون شـکل و شـکلی جدا از محتـوا ،امکان وجـود نتواند داشـت و این
دو از یکدیگـر جداییناپذیرنـد؛ ولـی آنچـه در ایـن میـان مهم اسـت این اسـت که
«شـکل بـا تأثیـرات خـود بر محتـوا میتواند توسـعه و تکامل آن را تسـریع نماید یا
برعکس راه را بر شـکوفایی آن بندد» (ترابی .)87 :1379 ،شـاعران پیشـین ارزش و
اصالـت واقعـی را از آن محتوا میانگاشـتند و شـکل را دارای ارزش تبعی و عرضی
میدانسـتند؛ امـا معتقـدان بـه اصالـت فرم میگوینـد« :در هنـر طرز بیان مهم اسـت
و هنـر چیـزی جز ارائۀ شـکل و قالب نیسـت .از دیـدگاه اینان محتوا مهم نیسـت و
درگیـری با مسـائل حـا ّد اجتماعی نیز ضرورتی نـدارد» (دسـتغیب .)151 :1349 ،به
نظـر آنهـا اگـر محتوا بـر فرم غلبه پیـدا کند و شـاعر بخواهد بـه دغدغههای ذهنش
اجـازه بدهـد که بـدون هیچ آدابی سـرریز کنند و بیـرون بیایند ،در حیـن این عمل،
آفرینش هنـری صـورت نمی-گیرد.
     آنچـه در مرحلـۀ اول در یـک اثـر هنـری بـه چشـم میخورد ،محتـوا و مضمون
آن اسـت .اشـتباه بـزرگ شـاعران معاصـر مـا در ایـن اسـت کـه تصـ ّور میکننـد با
جـور کـردن مقداری ایمـاژ و تعبیر تـازه و گنجانیدن آنها در یـک قالب غیرمعمولی
میتواننـد شـعر نـاب بسـرایند؛ در واقع «علیرغم خودپسـندیهای اقلیت شـکلگرا
و مع ّماسـرا کـه جامعۀ فرهنگی بسـیار گسـتردۀ تشـنۀ «محتـوا» را به هیـچ میگیرند
و جهان شـع ر و دوسـتداران آن را محدود به جمع همگنان و سـتایندگان انگشـت
شـماری میدانند که در اسـارت فرم شـعر به سـر میبرند ،امروزه اساسـ ًا منظور نظر
مـردم آگاه و ادبدوسـتان صاحبنظـر و آنـان کـه دنبـال ادبیات واقعـی میگردند،
بیشـتر و پیشـتر از هـر چیز محتوا بوده و هسـت» (ترابـی 90 :1379 ،و .)91
     مفهـوم «مایـۀ غالـب» بـه مفهـوم «مضمـون» نزدیـک اسـت تـا به حـدی که آن
دو را خلـط کردهانـد .معالوصـف ،اگـر بتوانیـم یا بکوشـیم آنهـا را از یکدیگر تمیز
دورة بیستم ،شمارۀ  64و  65؛ پاییز و زمستان 1398

فصلنامۀ علمي

154

بررسی مضامین شعری مجموعۀ «الیمایس» ...

دهیـم ،خواهیم توانسـت طریقههـای گوناگون سـاختاربندی آثـار و الیههای متعدد
معنایی را اسـتخراج کنیم .بوریس توماچوسـکی ،فرمالیست روس در سال  1925در
مقالـهای بـا عنوان «مضمونشناسـی» که تودوروف آن را در مجموعـۀ نظریۀ ادبیات،
متـون فرمالیسـتهای روس ،درج کـرد ،مایۀ غالـب را واحد پایـه و دقیقتر بگوییم
«کوچکتریـن جـزء مصالـح مضمونـی» تعریف کرد؛ لـذا مایۀ غالب برحسـب اندازه
و میـزان حضـور آن؛ بخصـوص در رابطـه با مضمـون تعریف میشـود .عناصری از
اثـر کـه به اشـیا یـا رویدادهـای مصـور یک مضمـون باز میگـردد نیز چنین اسـت
(سـمیعی گیالنی.)54 :1386 ،
موتیف
ريشـة واژگانـي موتيـف را فعـل التيـن  movereو اسـم  motivusدر قرون وسـطا
ميداننـد كـه هـر دو بـه حركـت كـردن يـا حركـت دادن به سـمت جلـو و اصرار،
انگيختـن و بـه فعاليّـت واداشـتن اشـاره دارنـد (سـينيورت :1998 ،ذیـل واژه) و
(آكسـفورد .)698 :1978 ،موتيـف در شـكل و کاربـرد امروزي آن واژهاي اسـت كه
از زبـان فرانسـه بـه زبانهـاي ديگـر وارد شـده اسـت (همان).
در فرهنـگ اصطالحـات ادبـی «موتیف یکـی از باورهای مسـلط در هر اثـر ادبی و
بخشـی از معنـا یـا درونمايـة اصلـی اثـر اسـت؛ این معنی ممکن اسـت شـامل یک
شـخصیت ،یـک تصویـر یا یـک الگـوی زبانـی تکرارشـونده باشـد» (کادن:2006 ،
 .)98در فرهنـگ شـگردهای ادبـی نیـز بـرای ایـن واژه چنـد معنـی در نظـر گرفته
شـده اسـت :در یـک معنـی معـادل درونمایـه یـا مضمـون و كهنالگوسـت و در
معنـی و تعریـف دیگر عبارت اسـت از :سرمشـق یـا الگوی گفتاری پویا با سـاختار
خیرهکننـده و برانگیزانـده در کلیّـت اثـر (دوپرايز :1991 ،ذیـل واژه) .تقوی و دهقان
( )23 :1388نیـز یکـی از تعاریف شـاخص موتیف را «عناصر خاص تکرارشـونده»
میداننـد کـه میتوانـد دربردارندۀ شـئ ،حادثه ،صـدا ،تصویر ،رنـگ ،واقعۀ ضمنی،
حـاالت روانـی ،نشـان یا ویژگـی عمومی ،شـخصیت ،موقعیت و  ...باشـد.
نگاهی به مجموعۀ الیمایس
دفتـر اول شـعرهای جلیـل صفربیگـی «الیمایـس» نـام دارد .بنـا بـر نظـر شـاعر در
مصاحبـهای کـه در تاریـخ  1392/1/26بـا خبرگـزاری مهـر داشـتهاند «الیمایس نام
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قدیـم ایلام بـه زبان یونانی اسـت کـه معنایـش کوهسـتان اسـت» ( .)..........در این
دفتـر شـعری کـه در سـال  1392در  312صفحه و در قطع رقعی توسـط انتشـارات
فصـل پنجم چاپ شـده 473 ،رباعی 150 ،شـعر سـپید 20 ،غـزل و  17دوبیتی آمده
اسـت کـه مضامین این سـرودهها عبارتند از :عشـق ،اجتماع ،خانـواده ،فقر ،کودکان
کار ،مسـائل مهـم جامعـۀ معاصر ،مضامین بومی و اشـاره به اسـم مکانها و طبیعت
ایلام بخصـوص درختـان و جنگلهـای بلـوط .علـت انتخـاب مجموعـۀ الیمایس
بـرای پژوهـش و نـگارش ایـن مقالـه ،نـگاه عمیـق صفربیگی بـه مسـائل اجتماعی
بخصوص مشـکالت موجود در سـر راه زندگی ،اشـاره به عناصر بومی اسـتان ایالم
و معرفـی هرچه بیشـتر این شـاعر ایالمی اسـت.
     همانطـور کـه در بـاال ذکر شـد ،مجموعۀ الیمایس شـامل اشـعاری در قالبهای
ِ
ترتیب مذکـور در دفتر شـعری
رباعـی ،سـپید ،غـزل و دوبیتـی اسـت کـه به همـان
بـه بررسـی آن پرداخته شـده و مضامین شـعری آن ،دسـتهبندی ،ارائـه و جمعبندی
شـده اسـت .به دلیل باالبودن بسـامد مضامین به کار رفته در این مجموعۀ شـعری،
پربسـامدترین نمونههـا ذکـر میشـوند و بقیـه بـه صـورت کمی مـورد اشـاره قرار
میگیرند.
••رباعی
.1عشق
عشـق یکـی از مضامیـن اصلـی ادب غنایی در همۀ دورهها بوده و هسـت .معشـوق
نیـز بـه عنـوان قطـب و محـور اصلـی داسـتان پایانناپذیـر عشـق در همـۀ دورهها
در آثـار حـوزۀ ادب غنایـی چـه بـه عنوان معشـوق زمینـی و چه به عنوان معشـوق
آسـمانی بـا شـکل و شـمایل رفتـاری خـاص حضـوری چشـمگیر دارد .از آنجا که
درون مـا سرشـار از عواطـف گوناگونی همچون عشـق ،غـم ،امید ،یأس ،شـادی و
نظایر آن اسـت «شـاهکارهای ادبی جهان سرشـار از عواطف عام و مسـائل مشترک
انسـانیاند» (فتوحـی)68 :1385 ،؛ بـه همیـن جهـت «شـعر غنایـی صمیمانهتریـن
نـوع شـعر و آیینۀ شـخصیت حقیقی شـاعر اسـت» (پورنامداریـان )53 :1380 ،نوع
نگرش شـاعران پارسـیگو در طول تاریخ ادبیات فارسـی به معشـوق متفاوت بوده
اسـت و از آنجـا کـه عشـق از احساسـات انسـان سرچشـم ه میگیـرد ،عامـل پیوند
میـان انسانهاسـت .جلیـل صفربیگـی نیز در اشـعار خود بـه این مضمـون پرداخته
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و آن را بـه شـیوههای مختلـف بیـان داشـته اسـت .مضامیـن عاشـقانۀ رباعیهـای
صفربیگی بیشـتر در بیان دوسـت داشـتن ،جفا و وصف معشـوق اسـت که در زیر
بـه آن پرداخته میشـود:
وصف معشوق:
در وصف تو از ازل کم آورده دلم
در عشق تو من ماهی ریزی هستم
از عطر تنت چنار احساس گرفت
بیدی که تو در سایۀ آن خوابیدی

اندازۀ صد غزل کم آورده دلم

دریایی تو بغل کم آورده دلم

(صفربیگی)45 :1392 ،

در دست هزار شاخۀ یاس گرفت

ناگه شکوفه داد و گیالس گرفت

(همان)46 :

شـاعر بـا اغراق ،تن معشـوق را باعث شـیفتگی چنـار و شـکوفه دادن درخت بید و
گیلاس گرفتـن آن میداند.
جفاکاری معشوق:
تنها به تو فکر میکنم زیرا تو
تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو

تو میروی و من از خودم هم سیرم

مـرگ آمده راه نفسـم را بسـته

تنها به تو فکر میکنم اما تو ...

تنهـا به تو فکر میکنم تنها تو

(صفربیگی)17 :1392 ،

بـا عقربههـا ثانیههـا درگیـرم
وقتی چمدان بسته شود میمیرم

(همان)

شاعر در رباعی باال رفتن معشوق را علت مرگ خود میداند.
بـرای دیـدن سـایر رباعیاتـی کـه بـه ایـن موضـوع اشـاره دارد رجـوع کنیـد بـه
رباعیهای شـمارۀ 100،101،102،103،106،107،108،109،111،112،114،117،11
.8،119،120،113،61،119،149،155،218
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.2مسائل اجتماعی (ازدواج ،فقر و فاصلۀ طبقاتی)
الـف) مضمـون رباعیات شـمارۀ  215 ،214 ،213 ،112و  216عشـق دارا و سـارا و
اعتـراض بـه دخترانـی اسـت که نـه از روی عشـق بلکه به خاطـر ثـروت و دارایی
خواسـتگار ازدواج میکننـد کـه نوعـی شـعر اعتراضی نیز محسـوب میشـود.
ای بیهنر هزل تو را خواهم کشت

بیخاصیت رذل تو را خواهم کشت

من از لج آن مرد تو را خواهم کشت

با این نفس سرد تو را خواهم کشت

کــــــم دور و بـر انار سارا بپلک
ســارا خودمانیم تـــــو هم نامردی

دارا به ابـالفضل تو را خواهم کشت
من بی بروبرگرد تو را خواهم کشت

(همان )82

ب) شـکایتهای شـخصی از روزگار و انسـانهای دیگـر و سـایر موضوعاتـی کـه
میتوانـد در صـدر زندگـی روزمـره قـرار داشـته باشـد وقتـی بـه نـگارش میآیند
صورتـی جـدی بـه خـود میگیرند .از مسـائلی کـه صفربیگی بـه آن توجـه ویژهای
داشـته و در شـعر او بیـان شـده اسـت زندگـی ،سـختیهای آن و فقر اسـت:
مرگ آمده و به بخت ما پا زده است

یک بیدر و پیکر سیاه و خالی ست

خود را به دروغ زندگی جا زده است
انـگار مغـول به خانۀ ما زده اسـت

(صفربیگی)32 :1392 ،

صفربیگـی زندگـی خـود را تباهـی و سـیاهی میداند کـه از مرگ چیزی کـم ندارد.
وی بـا تعبیـری زیبـا و بکـر ،ویرانـی زندگـی خـود را بـه آثـار حملـۀ مغـول مانند
میکنـد.
از دیگـر مضامیـن اجتماعـی در شـعر او میتـوان بـه قانـع نبـودن انسـانها به حق
تا دید مرا گفت که خوشحالم مرد

شـرمندۀ روی ماهتم سعدی جان

دردی نکشید و گوهرم را هم برد
اعضای مرا همین بنیآدم خورد

(همان)37 :
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خـود و دسـتدرازی بـه حق دیگران اشـاره کرد که باعث اعتـراض به این وضعیت
شـده است:
صفربیگـی در رباعـی زیـر بـا اشـاره بـه فقـر و اختلاف طبقاتـی در جامعه اشـاره
میکنـد کـه زندگـی آنها بـا وجود زحمت پـدر همچنـان در فقر و تلخـی میگذرد
و تهمانـدۀ غـذای دیگـران را بـر سـفره دارند:
مانند همیشه چشمهایم به در است
تهمانـدۀ سـفرۀ شـما را آورد

بر سفرۀ ما جگر نه ،خون جگر است
آری پـدرم مورچـۀ کارگـر اسـت

(همان)25 :

او کـه میبینـد دیگـر کسـی بـه فکـر همنـوع خود نیسـت و انسـانها بیتفـاوت از
کنـار هـم میگذرنـد ،با اشـاره به مرگ آدمیـت اعتراض خـود را به اوج میرسـاند  :
دیوانه و مست همچنان میگردم

در شـهر شـما دربـهدر انسـانم

  لبریـز شکسـت همچنـان میگردم

  خورشید به دست همچنان میگردم

(همان)19 :

در رباعیهـای صفربیگـی ،ناامیـدی ،تنهایی ،سـیاهی ،تباهی و نارضایتـی از زندگی
بـه وفـور دیـده میشـود؛ گاهی ناامیـد از رسـیدن به معشـوق اسـت و گاه ناامید از
وضعیـت اسـف بـار جامعـه و فقر که باعث شـده اسـت رباعیهـای او دیدی منفی
بـه زندگـی و شـرایط اجتماعـی و جامعه ایجاد کنـد .این ناامیدی گاهـی به صورت
خودکشـی و تباهـی زندگـی نمود پیـدا میکند:
تا عشق درون دل من پهلو زد

ناگاه کالهم سر من را دزدید

مـرگ آمـد و در برابـرم زانو زد
تنهاییام از پشت به من چاقو زد
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در تاخت و تاز خالی خانۀ ماست

خوشبختتر از اهالی خانۀ ماست

(همان)49 :

همچنیـن بنگریـد بـه رباعیـات شـمارۀ 50،51،121،180و  298بـا مضمـون فقـر؛
رباعیـات شـمارۀ  45،49،61و  66بـا مضمـون زحمـت کشـیدن پـدر و درآمـد کم؛
رباعـی شـمارۀ  27بـا مضمـون مـرگ آدمیـت؛ رباعیـات شـمارۀ   46،75و  79بـا
مضمـون فاصلـۀ طبقاتـی و رباعیـات شـمارۀ  15،82،85،116،128،142و  209بـا
مضمـون نامیـدی از وضعیـت زندگـی.
 .3زن و مرد (نگاه جنسیتی)
زن از دیگـر مضامین شـعری صفربیگی اسـت .او سـختیهای زندگی زنـان ،تنهایی
و بیتوجهـی و بیمهـری نسـبت بـه آنهـارا در اشـعار خـود بـه زیبایـی نشـان داده
است:
تنهایی و زخم ساخت ساالدش را
آمدکهکمیسرمهبهچشمشبکشد

تنهایی او چقدر بغرنج شده است

در سینۀ او که ارزنی شادی نیست
زن با همه چیز خانه مشکل دارد

هر روز چروک میشود رؤیایش

در زودپزش گذاشـت فریـادش را
در آینـه دیـد مـرگ همـزادش را

(همان)74 :

همصحبتاسفناجواسفنجشدهاست

یک دانه برنج کوهی از رنج شده است

(همان)75 :

زن بـا همـه چیز خانه مشـکل دارد
یک عالمه رخت چرک در دل دارد

(همان)77 :

شـاعر سـیاهی زندگی ،از بین رفتن شـادیها و وجود غم و غصه در زندگی زن را
بـه نمایـش میگـذارد؛ زنی کـه تاریکی و غم وجـود او را فرا گرفته اسـت و امیدها
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و آرزوهایـش تبدیـل بـه ناامیـدی و زخم شـدهاند .مـراد صفربیگـی از زن در اینجا
میتوانـد مـادر باشـد کـه در ابیات زیـر به آن اشـاره میکند:
مـادر که پر از صفـای ایلیاتی بود

با عشق تپید قلب پاکش یک عمر

با نور و نسیم و زندگی قاطی بود

با آنکه پر از سوزن خیاطی بود

(صفربیگی)78 :1392 ،

صفربیگـی سـختی زندگـی زنان ایلام را باعـث خودکشـی و خودسـوزی در میان
آنـان میداند:
کبریتکشیددلپرازجزرومداست
زن شعلۀ آتش است یا آتش زن؟

انگار که زندانی حبس ابد است
با آنکه پر از سوزن خیاطی بود

(همان)55 :

شـاعر از درد بـه خـود پیچیـدن زنـان به هنـگام خودسـوزی را به رقص کـردی که
دارای جنـب و جـوش فراوان اسـت تشـبیه کرده و شـعلههای آتـش را لباس کردی
آنان دانسـته است.
از مضامین به کار رفته دربارۀ سختیهای زندگی زنان و توصیف ازخودگذشتگیهای
آنان میتوان به رباعیهای شمارۀ  95تا  98و  189تا  204اشاره کرد.
 .4زندگی و تنهایی
رباعیـات صفربیگـی سرشـار از ناامیـدی و غـم و تنهایـی اسـت که شـاید نشـانگر
دردهـای اجتماعی او باشـد:
مـن شـاعر اسـطورۀ تنهاییهـام
در غار خودم سکوت بر من شد وحی
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صفربیگی علت تنهایی خود را رفتن معشوق (شخصی مجهول) ذکر میکند:
دریاست کویر لوت باران شده است

تنهایـی من اتاق سـه در چاریسـت

فریادی که سکوت باران شده است

  با رفتنت عنکبوت باران شده است

(همان)14 :

رفتن معشوق باعث سرگردانی و غم در دل او شده است:
برگی هسـتم به دست باد ولگرد
بیتـی شـعرم سـرودۀ تنهایـی

بـادی که مرا با خـودش اینجا آورد

یکمصرعمنغماستیکمصرعدرد
(همان)14 :

رباعیـات شـمارۀ  4تـا  36همگـی به تنهایی شـاعر و غم او که ناشـی از درد عشـق
است اشـاره دارد.
 .5ژانر طنز ،شعر آیینی ،بومیگرایی
الـف) طنـز در شـعر صفربیگـی طنـزی تلخ اسـت که حکایـت از غم و مشـکالت
اجتماعی جامعـه دارد:
یـک عمـر مـرا گریسـتی تنهایـی با خاطرههام زیستی تنهایی
شش دانگ تو را سند به نامم زدهاند

ارث پدرم که نیستی تنهایی

(همان)21 :

صفربیگـی در شـعر خـود با بیانـی طنزآمیز و اسـتفاده از ضربالمثل ،افتـادن اتفاقی
شـوم در زندگیشـان را به نمایـش میگذارد:
بدجـور بـه هم ریخته و ترسـیده
از بهت و سکوت پدرم میترسم

مادر که دوباره خواب شومی دیده

مـا گاو نداریـم ولـی زاییـده
(همان)26 :
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«شـرمندۀ گربههای همسـایه» تعبیری برای بیان فقر اسـت که شـاعر آن را با طنزی
تلخ به کار برده اسـت:
ما دردسری برای همسایه شدیم
از بـس به کباب دلمان بو بردند

همسـایۀ بینوای همسایه شدیم
شرمندۀ گربههای همسایه شدیم
(همان)27 :

ب) شـعر شـیعی عاشـورایی (حسـینی) یکـی از شـاخههای پربـار ادب اسلامی
اسـت کـه بیگمـان میتـوان آن را برگزیدهتریـن و اثرگذارتریـن شـعر در نـوع
خـود دانسـت .ویژگـی مهـم و اصلـی ایـن نـوع شـعر در تع ّهـد آن نهفتـه اسـت؛
شـعری کـه دربردارنـدۀ پیامـی الهـی و انسـانی و هماهنـگ با فطرت سـلیم بشـری
اسـت .صفربیگـی در بخشـی از رباعیـات خود در کنـار مضامین اجتماعـی دیگر به
واقعـۀ کربلا و شـهادت یـاران امام حسـین (ع) ،از خود گذشـتگی آنان ،اسـارت و
مشـکالت بعـد از عاشـورا اشـاره کرده اسـت:
افتاده به خاک جسم بی پیرهنت
حمد است و برائت است و اعراف و فجر

قطعه قطعه شـده تن بیکفنت

سی پارۀ قرآن مجید است تنت
(همان)165 :

اسـتفاده از تعبیـر «سـی پارۀ قـرآن» به «قرآن ناطق» بودن امام حسـین اشـاره دارد که
سـر مبـارک ایشـان بر سـر نیـزه قـرآن میخواند و «سـی پـاره» اشـاره به بـدن پاره
پـاره و زخمی امام حسـین (ع) دارد.
دیگر مضامین آیینی رباعیات او عبارتند از :امام حسین و شهدای کربال (،376،380،381،382
 ،)389،390،393،410،411،413،414،451،452،463حادثۀ عاشورا ( 446 ،445 ،427 ،426و
 ،)447حضرت عباس (( 449 ،448و  ،)450خیانت کوفیان (،397 ،395 ،394 ،392 ،387 ،383
 406 ،405 ،404 ،403 ،402 ،401 ،400 ،399و  ،)407حضرت زینب (،415 ،386 ،385 ،384
443 ،442 ،441 ،440 ،439 ،438 ،437 ،436 ،435 ،434و  ،)444علیاصغر (،412،428 ،388
 432 ،431 ،430 ،429 ،427و  ،)433عزای امام حسین (459 ،458 ،457 ،456 ،454،455 ،391
و  ،)460علیاکبر ( ،)396پشیمانی از تنها گذاشتن امام حسین و دادخواهی خون او (417 ،416
 424 ،423 ،422 ،421 ،420 ،419 ،418 ،و .)425
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از دیگر مضامینی که در البهالی مضامین آیینی به آن اشـاره شـده اسـت مسـئلۀ والیت
اسـت؛ چنانکـه شـاعر میگویـد مثـل کوفیان نباشـیم و به والیـت و امام عصر پشـت
نکنیم:
ما را نه مگر عشق تلنگر زده است

در تاخت و تاز شمر و ابن سعدیم

حر زده است
با شعلۀ روشنی که در ّ

در سـینۀ ما یزید چادر زده اسـت
(همان)459 :

همچنین بنگرید به رباعیات شمارۀ  466 ،462 ،461 ،460 ،4459و .467
ج) صفربیگـی گاهـی در شـعر خـود بـا اسـتفاده از عناصر بومـی به بیـان مضامینی
ماننـد تنهایـی ،ناامیـدی ،غم ،فقـر و  ...پرداخته اسـت .نابودی جنگلهـای بلوط که
طعمـۀ بیتوجهـی شـدهاند خـود یکـی از مضامین مهم شـعری اوسـت:
چندیست که سخت چشمهایم به در است  

مرگ آمده انگار همین دور و بر است

ماننـد بلوطهـای خشـک مانشـت

تنهایی من پر از صدای تبر است
(صفربیگی)18 :1392 ،

شـاعر نامیدانـه تنهایی خود را که باعث مرگ تدریجی اوسـت به بلوطهای مانشـت
که گرفتار بیتوجهی شـدهاند تشـبیه کرده اسـت.
انگار تمام باورم زخم شـده
ایالم چه دستهای زبری دارد

یک ایل بلوط در سرم زخم شده
مثل کف دست پدرم زخم شده
(همان)53 :

صفربیگـی بـرای نشـان دادن زندگی سـخت و فقیرانۀ مـردم ایالم در شـعرش ،آنان
را ایـل بلـوط میخوانـد که سـختیهای زیـادی به خـود دیدهاند و «دسـتهای زبر
ایلام» را همچـون «کف دسـتان پدرش» نشـانۀ تحمل مشـقت و سـختی میداند.
شـاعر ایلام را کـه از او بـه عـروس زاگـرس یـاد میشـود ،زن بلوطـی مینامـد و
بـه آتشسـوزی جنگلهـای بلـوط اشـاره میکنـد کـه مانند زنـان ایالمـی در آتش
بیتوجهـی میسـوزند:
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بر خاک نشست و غربتاندوزی کرد

ایلام زن بلوطـی قصـۀ مـا

بر دامن خویش زخم گلدوزی کرد
یک روز به تنگ آمد و خودسـوزی کرد

ابیات زیر نیز به از بین رفتن بلوط اشاره دارند:

(همان)54 :

با آنکه برای شعلههایش حد نیست

از حال بلوط اگر بپرسی بد نیست

میسـوزد و میسـوزد و  ...نـه! میرقصد

این سوختگی هنوز صد در صد نیست
(همان)54 :

صفربیگـی سـختیها و جانفشـانیهای مـردم اسـتان مـرزی ایلام و تلخـی
ویرانیهایـی کـه در زمـان جنگ تحمیلـی به خـود دیدهاند را به تصویر میکشـد و
ایلام را قربانـی جنـگ تحمیلـی در ایـران میدانـد:
ایالم چه خاک زخمخیزی شده است

ایالم چه غربت غلیظی شـده است

ایلام سـیاه ماهـی کوچـک مـا

قربانی گربۀ عزیزی شده است
(همان)56 :

از دیگـر عناصـر بومی شـعر او میتوان به «بلوط»« ،ون»« ،مانشـت» ،اسـامی مکانها
و «ترخینه» که غذایی محلی اسـت ،در رباعیات شـمارۀ ،130 ،129 ،127 ،126 ،22
 135 ،137و  136و مـرگ بلـوط و نابـودی جنگلهـای بلـوط در رباعیـات شـمارۀ
133 ،132 ،135 ،134 ،131 ،130 ،129و  141 141اشـاره کرد.
 .6آرایۀ ادبی تلمیح
صفربیگـی بـرای بیـان مضامیـن شـعری خـود از تلمیحـات گوناگون سـود جسـته
اسـت؛ چراکـه برخـی از مضامیـن از رهگـذر تلمیـح شـکل میگیرنـد .در زیـر بـه
نمونههایـی اشـاره میشـود:
شـاعر بـرای بیـان تنهایـی خـود از تلمیح بـه «درد دل کـردن حضرت علی بـا چاه»
بهره گرفته اسـت:
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در پیش نگاه دیگران گریه کند
تا سر ببرد درون آن گریه کند
(همان)18 :

صفربیگـی همچنـان از فقـر مینالد و آرزوی نازل شـدن معجـزهای همچون عصای
موسـی (ع) را دارد تـا فقـر و گرسـنگی را ببلعد و از جهان ریشـهکن کند:
با معجزهای کاش دلم جا بخورد
در دستم اگر عصای موسی باشد

کمتر به خودش بپیچد و تا بخورد

میگویمش این گرسنگی را بخورد
(همان)35 :

در ابیـات زیـر هـم بـا تلمیح به داسـتان حضـرت یوسـف (ع) و برادرانـش به بیان
مضمـون عشـق و گرفتار شـدن در دام معشـوق پرداخته اسـت:
گمـراه شـدم بـه راه تـو افتادم

من یوسف بیبرادر و بیگرگم

در تـب و تاب نگاه تو افتادم
با پای خودم به چاه تو افتادم

(همان)48 :

••اشعار سپید
.1عشق (نگاه به عشق ،امید به وصال ،جفاکاری و بیوفایی معشوق)
الـف) دیـدگاه جلیـل صفربیگی نسـبت به زندگـی در رباعیاتـش منفی بـود؛ اما در
اشـعار سـپیدش دید بهتری نسـبت بـه زندگی پیدا میکنـد و ناامیدی جـای خود را
به عشـق و عاشـقی میدهد .در اشـعار سـپید او آنچه در باب عشـق آمده ،دوسـت
داشـتن و عاشق شـدن است:
در چشمهایت
جنگجویی مغول کمین کرده
جرئت نمیکنم
دوستت نداشته باشم       (صفربیگی)200 :1392 ،
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او بـه وصـف زیباییهـای معشـوق کـه ناشـی از دوسـت داشـتن و عشـق اسـت
میپـردازد و بـه زیبایـی حـس خـود را ابـراز میکنـد:
زیباییت دیکتاتوری است که
کلمات را در من به گلوله میبندد
هر لحظه
شعری در من شهید میشود (همان.)201 :
دوست داشتنت
ماهیگیری با تور سوراخ است
داشتنت صید نهنگ است
با قالبی کوچک  (همان.)202 :

****

دیگـر اشـعار سـپید صفربیگـی کـه به دوسـت داشـتن و عاشـق شـدن پرداختهاند،
عبارتنـد از :بندهـای ،51 ،50 ،49 ،48 ،47 ،46 ،45 ،44 ،43 ،42 ،31 ،26 ،7 ،4 ،2
 103 ،61 ،58 ،56 ،53 ،52و .104
همچنیـن رجـوع کنید بـه بندهای  57و  60بـا موضوع وصـال،80 ،66 ،63 ،46 ،8 ،
109و  111بـا موضـوع جفـاکاری معشـوق 103 ،7 ،5 ،و  104بـا موضـوع بیوفایی
معشـوق 56 ،43 ،31 ،و  126بـا موضـوع بـی پروایـی در عشـق  و 16بـا موضـوع
دلتنگی.
تو عقربۀ ساعت شماری
من دقیقه شمار
لحظه شماری میکنم
برای دوازده تمام(همان.)207 :
ب) معشـوق در شـعر زیـر بـه «پـری کوچک دریایـی» مانند شـده کـه بیوفایی او
بلوطهـای زیـادی (نمـادی از جوانـان) را گرفتار کرده اسـت .شـاعر در اینجا ضمن
اشـاره بـه جفاکاری معشـوق بـه برخی مسـائل اجتماعـی پیرامون خود نظیر پرسـه
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زدن جوانـان در خیابانهـا و کوچههـای شـهر و دغدغۀ محیط زیسـتی خود و مرگ
بلوطهـای جوان پرداخته اسـت:
سالهاسـت /ملوانـان /خیابانهای ایالم را /ماهیگیران /کوچههایـش را /دزدان دریایی
کوههایـش را میگردنـد /دنبـال یـک پـری کوچک دریایـی /که بلوطهـای زیادی را
جوان مرگ کرده اسـت (صفربیگـی.)175 :1392 ،
ج) شـاعر در شـعر زیـر بیوفایـی معشـوق را امری قدیمـی میداند که بـا تحمل و
گذشـت شـاعر همراه است:
تو از اول هم بنای ماندن نداشتی
داشتی؟
حاال هم ...
اص ً
ال فراموش کن     (همان)232 :
 .2زندگی و مرگ
مـرگ ،بخصـوص مـرگ عزیـزان از موضوعاتی اسـت که همـواره شـعرا را به فکر
فـرو میبـرد .صفربیگـی در بیـان مـرگ پدربزرگ خـود چنین گفته اسـت:
دیشب مرگ را دیدم
با پدربزرگ گپ میزد
لهجه داشت (همان.)177 :
همچنین در بیان مرگ مادربزرگ خود چنین بیان میدارد:
مادربزرگ را به بیمارستان میبرند
دو فرشته
زیر بغلش را گرفتهاند
مادربزرگ را
پیچیده در مالفهای سفید میآورند (همان.)181 :
صفربیگی مرگ را که از آن گریزی نیست همواره در کمین انسان میداند:
در را پشت سرش میبندد
سگش پارس میکند
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بر میگردد
قفل در را برانداز میکند
مرگ
در پیادهرو پرسه میزند (همان .)38
از دیگـر مضامیـن اشـعار سـپید صفربیگـی ،گـذر عمر اسـت کـه باعث فراموشـی
خاطـرات میشـود:
رودخانۀ دوران کودکیام را دیدم
از کنار همدیگر گذشتیم
نه او مرا شاخت
نه من او را شناختم (همان.)174 :
همچنیـن بـه کارگیری مضمون گذر عمر در اشـعار سـپیدش را میتـوان در بندهای  
 69و  128مشـاهده کرد.
.3مسائل اجتماعی (دغدغۀ محیط زیست ،قدردانی از پدر)
الـف) از مضامیـن پرکاربـرد و قابـل توجـه در شـعر صفربیگـی ،بخصوص اشـعار
سـپید او میتـوان بـه جنگلهـای بلـوط اشـاره کـرد کـه بـه علتهـای گوناگـون از
قبیـل مسـائل جـوی ،بیتوجهـی و  ...رو بـه نابـودی نهادهانـد .در شـعر زیـر علت
خرابـی جنگلهـای بلـوط را خشکسـالی و گرمای هـوا میداند .توجه خـاص او به
جنگلهـای بلـوط گویـای طبیعتدوسـتی اوسـت.
تا این ابرهای مردد
بروند از پروردگار اجازه بگیرند
استخوان بلوط هم خاکستر شده
کاش
بارانی ابدی میبارید (صفربیگی.)228 :1392 ،
در ادامـه آرزو میکنـد کـه فرمانـروای آبهـا شـود تا بلـوط را از خشکسـالی نجات
دهد:
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کاش فرمانروای آبها بودم
و پای تمام دریاها را به اینجا میکشاندم
تا ...
«تا»یش را دیگر هر بچهای در ایالم میداند (همان.)229 :
صفربیگـی در جـای دیگـر درختـان بلـوط را بیکـس میدانـد کـه بـه غیـر از خدا
کسـی بـه داد آنهـا نمیرسـد .او بیان میکنـد که درختـان در آتـش بیتوجهی مردم
و مسـئولین خاکسـتر شـده و رو به نابـودی نهادهاند:
غیر از خدا هیچکس نبود
نیست
یکی
که آبی بر این آتش
نه حتی کالغی
که نخ شعلهای از آن به دور دست ...
نه!
هیچکس نیست
این قصه مادربزرگ هم ندارد (همان.)229 :
آتشسـوزیهای پـی در پـی در جنگلهـای ایلام را بـه مشـعل المپیـک تشـبیه
میکنـد کـه از درختـی بـه درختـی دیگـر میرسـد:
آتش
از تنی
به تن دیگر
اینجا هر روز المپیک است
یکی این مشعل را بگیرد از ایالم (همان.)230 :
اشـاره بـه خشکسـالی ،آتشسـوزی و نابـودی جنگلهـای بلـوط را میتـوان در
بندهـای  90تـا  101نیـز مشـاهده کـرد.
ب) صفربیگـی زحمـت و کار بیوقفـۀ پدر را برای گذران زندگی به شـکلی بسـیار
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زیبـا بـه نمایش میگـذارد .او پدر را مانند خورشـید روشـنیبخش زندگـی میداند
و بیـان مـیدارد کـه صبـح قبل از طلـوع آفتـاب بـرای کار از خانه بیرون مـیرود و
شـب بـر میگردد:
خورشید
هر روز
دیرتر از پدرم بیدار میشود
اما
زودتر از او به خانه بر میگردد (همان.)224 :
***
گاوصندوقی بر پشت
باال میرود از پلههای ساختمانی ده طبقه
بلوط پیر (همان.)228 :
چنانکه مالحظه شد پدر به بلوطی پیر تشبیه شده است.
.4ژانر(بومیگرایی ،تلمیحات)
الـف) از عناصـر بومـی و محلـی بـه کار رفته در اشـعار سـپید مجموعـۀ «الیمایس»
میتـوان بـه اسـامی مناطـق خـاص ،جنگلهـا ،داروهـای گیاهی و موسـیقی اشـاره
کـرد .ایـن اشـارات باعث آشـنایی مخاطـب با برخـی ویژگیهای اسـتان میشـود:
رفته بودم آویشن و پونه بچینم
صدای هورۀ کلها خوابم کرد
بیدار شدم
کبیرکوه
چند بلوط
پیرتر شده بود (صفربیگی.)176 :1392 ،
شـاعر بـا اسـتفاده از کلماتـی چون آویشـن ،پونـه و صـدای هوره (نوعی موسـیقی
سـنتی) آرامـش خاصـی را به مخاطب القا میکنـد و در ادامه ،خواب خود را سـبب
نابـودی بلوطهـا میدانـد .در کل بایـد گفـت موضـوع اصلـی ایـن شـعر نابـودی
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درختـان بلوط بـه خاطـر غفلت انسانهاسـت.
خویش آویشنم
همزبان پونه
مانشت و سیوان برادرانم هستند
خون کبیرکوه در رگهای من است
بلوط جوانی هستم
که ریشه در خاک نیاکانم دارم
دستمال رنگینکمان در دستم
شانه به شانۀ شلم میرقصم (همان.)176 :
اشـاره بـه دیگـر عناصر بومی و مناطـق خاص را میتوان در بندهـای 11 ،10 ،9 ،8و
 13مشاهده کرد.
در شـعر سـپید صفربیگـی در مجموعـۀ الیمایس علاوه بر مضامینی کـه به صورت
گسـترده بـه آنهـا پرداختـه اسـت مضامینـی نیز بـه کار رفته کـه به صـورت محدود
و برخـی فقـط یکبـار بـه آنهـا اشـاره شـده اسـت .ایـن مضامیـن عبارتنـد از :درک
فرزنـدان (بنـد  ،)18همکفـو بـودن در زندگـی (بنـد  ،)19فاصلۀ طبقاتـی (بند ،)25
شـهید (بنـد  ،)131تجـدد و دور ریختـن افـکار کهنـه (بنـد  ،)142بیتوجهـی بـه
همنـوع (بنـد  ،)112دخالت نکـردن در زندگی دیگران (بنـد  ،)122کودکان کار (بند
 ،)149انتظـار فـرج (بنـد  71و  ) 72و تزویـر و ریـا (بند .)14
ب) صفربیگـی در شـعرهای سـپید مجموعـۀ الیمایـس از تلمیحـات فراوانـی برای
بیـان مضامیـن شـعری خـود سـود جسـته کـه در زیر بـه آنها اشـاره میشـود:
در بیان عشق و دلدادگی:
من داشتم برادری را که نداشتم میکشتم
کالغی که به خانهاش نرسیده بود
قاری آوازی شد
که خاک را بر من نازل کرد
من تازه داشتم برادرم را میکاشتم
که تو سبز شدی بر کوه نشسته بودم
پدرم پسری خلف نیاورده بود (همان.)196 :
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کشـتن بـرادر و اسـتفاده از تعبیـر کاشـتن یـا همـان دفـن کـردن در خاک اشـاره به
داسـتان هابیل و قابیـل دارد.
گوساله کردی مرا
که عشق خر میکند عزیزم!
و من شده بودم
جادو شدم
هیچ ماری عصای دستم نشد
رودی دریایی نبود دل بزنم
بشکافم از هم (صفربیگی.)195 :1392 ،
که به ترتیب اشـاره به داسـتان گوسـالۀ سـامری ،تبدیل شـدن عصای موسـی به مار
و شکافتن رود نیل دارد.
در ادامـۀ همین شـعر به داسـتان حضرت سـلیمان که تکیـه بر عصـا زده و میمیرد،
داسـتان حضـرت عیسـی و مریـم و خوردن میـوۀ ممنوعه توسـط آدم و هوا اشـاره
شـده است:
پدرم مقدس نبود
نخلی مادرم نشده بود (همان.)198 :
••غزلیات
.1عشق
بیشـترین مضامیـن به کار رفته در غزلیات عاشـقانه و غنایـی صفربیگی در مجموعۀ
الیمایس عبارتند از :شـوق وصال ،تمجید از معشـوق ،فراق ،عاشـق شدن ،جفاکاری
معشـوق ،بر حذر داشـتن از عشـق و دوست داشتن.
شوق وصال:
آن مـاه گـر ز کوچۀ ما نیز بگذرد

چشم تو جام مملو از اکسیر زندگیست   

شاید که قرن سلطۀ پاییز بگذرد

کو آنکه ز این پیاله لبریز بگذرد
(همان)291 :
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فراق:
سیبی کجاست از لب سرخ تو سیبتر

زیباتـر و رسـیدهتر و دلفریبتـر

مـن پشـت کوه قـاف وصـال تـو مانده

اما ز هرچه کوه و د ّره فراز و نشیبتر

چاقو به دسـت آمدهاند از چهارسمت

امـا میان این همـه من بینصیبتر
(همان)294 :

عاشق شدن:
آهسته آهسته دارد گل میکند التهابم چیزی

شبیه شکفتن دارد میآید به خوابم

نگار چیزی دلم را در مشت خود میفشارد

دیروز عاشـق نبودم امروز مستم خرابم
(همان)296 :

مضامیـن عاشـقانۀ به کار رفتـه در غزلیات صفربیگی در صفحـات ،283 ،282 ،279
 296 ،294 ،292 ،291 ،290 ،289 ،288و  299در مجموعـۀ الیمایـس قابل مشـاهده
هستند .
.2مسائل اجتماعی (شکوائیه از مردم زمانه)
از مهمتریـن مضامیـن شـعری در هـر دوره میتـوان به اعتـراض به وضعیـت زمانه
و مـردم آن اشـاره کـرد کـه صفربیگـی در یکـی از غزلیـات خـود بـه ایـن مضمون
پرداختـه و خطـاب بـه جالاللدیـن محمـد مولوی بیـان مـیدارد که نیکیهـا و زمان
دلبریهـا بـه پایـان رسـیده و تزویـر و ریا جـای خوبیهای گذشـته را گرفته اسـت:
از دسـت این جماعت بیجان جالل جان!

سر مینهم به کوه و بیابان جالل جان
(صفربیگی)280 :1392 ،

باور نمیکنی که در اینجا چه میکنند

دونان به نام نامی انسان جالل جان
(همان)281 :
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.3تلمیحات
در غـزل زیـر صفربیگـی بـا اسـتفاده از آرایـۀ تلمیح علت رانده شـدن از بهشـت را
عشـق میداند نـه خوردن سـیب:
هرچنـد اتفـاق غریبیسـت نازنیـن
بحریست بحر عشق که هیچش کناره نیست
بـاور نکـن کـه راندن مـا هر دو از بهشـت

آری همان گناه نبخشودنیسـت عشق

عاشق نشو که عشق فریبیست نازنین
راه پـر از فـراز و نشیبیسـت نازنین

تنها به جرم خوردن سیبیست نازنین
عاشق شدن چه کار عجیبیست نازنین
                                  (همان)279 :

از دیگـر مضامیـن غزلیـات مجموعـۀ الیمایـس ،میتـوان به یاد شـهدا (برای شـهید
علیمحمـد جمالالدینـی) و انتظـار مـرگ (بـرای بیمـار سـوختۀ اتاق  )174اشـاره
کرد.
••دوبیتیها
در دوبیتیهای مجموعۀ الیمایس دو مضمون عشق و شهید به کار رفته است:
.1عشق
سـرودههای صفربیگی دارای مضامین عاشـقانۀ مختلفی از قبیل :غم عشق ،جفاکاری
معشـوق ،تمنای معشـوق ،جفای معشـوق ،دعا برای عاشـق شـدن ،بیوفایی معشوق
و ناکامی در عشـق است:
خدایـا اتفاقـی مرحمـت کن

به انسان درد و داغی مرحمت کن

مرید و شیخ بسیار است اینجا

خداونـدا چراغـی مرحمت کن
         (صفربیگی)303 :1392 ،

تمام ماه و سـالم را گرفته

همه فکر و خیالم را گرفته

نمیدانم بسـازم یا بسوزم

غم عشق تو حالم را گرفته
              (همان)
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بـرای دیـدن دیگر اشـعار عاشـقانۀ صفربیگی رجـوع کنید بـه دوبیتیهای شـمارۀ ،
11،12 ،10 ،9 ،8 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2و .13
.2مسائل اجتماعی (جنگ و شهادت)
غم شهید شدن برادر:
بـرادر بی تو داغم تازهتر شـد  

تو رفتی سوز اشکم بیشترشد

به دنبال سرت سنگر به سنگر

دل مـن نیـز مفقوداالثر شـد
            (همان)307 :

تو رفتی بی تو روز من کدر شد

سـکون در بالهایم منتشـر شـد

بـه یـاد روزهای خـوب جبهه

دلم در سینه یک شب منفجر شد
                   (همان)308 :

نتیجه گیری
از بررسـی رباعیهـا ،اشـعار سـپید ،غزلیـات و دوبیتیهای مجموعـۀ الیمایس نتایج
زیـر به دسـت آمد:
 .1در رباعیـات بـا مضامین گسـتردهای چون :عشـق ،فقر ،گوشـهگیری و انزوا ،غم،
ناامیـدی از اوضـاع زمانـه و مردمان ،ازخودگذشـتگی زنان در خانواده ،خشکسـالی،
بیتوجهی به درختان بلوط و اشـعار آیینی در سـوگ کربال مواجه هسـتیم .بیشـترین
مضمـون بـه کار رفتـه در ایـن بخـش از اشـعار صفربیگـی بـه ترتیـب عشـق ،فقر،
اختلاف طبقاتی ،مشـکالت زندگی ،غم و تنهایی انسـانها ،ناامیـدی از بهبود اوضاع
زمانـه و مضامیـن آیینی اسـت .فراوانی مصادیـق ناامیدی که اغلب به خاطر مسـائل
اجتماعـی از قبیـل فقـر ،یـاری نکـردن بـه همنـوع ،اختلاف طبقاتـی ،ناجوانمردی
زمانـه و  ...اسـت رنگـی تیـره و تـار بـه شـعر او بخشـیده و فضـای رباعیـات او را
غمگیـن و ناامیدانـه کـرده اسـت؛ طـوری کـه شـاعر در شـعرش بـه محـض اینکه
روزنـۀ امیـدی از عشـق در دل او روشـن میشـود اتفاقـی اجتماعـی ،زندگـی او را
دوبـاره تیـره و تـار میکند و حتی او را به فکر خودکشـی و مرگ میانـدازد .ناامیدی
از اوضـاع جامعـه ،بیانگـر دردهـای اجتماعـی شـاعر و در بطن جامعه قرار داشـتن
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اوست.
     مضامیـن عاشـقانۀ رباعیـات صفربیگـی کـه بیشـترین کاربـرد را دارد ،اغلـب
نشـاندهندۀ بیوفایـی و جفـاکاری معشـوق و نامالیمـات ایـن مسـیر اسـت .در کنار
مضامیـن اجتماعـی و آیینـی ،طبیعتگرایـی شـاعر قابـل توجـه اسـت .او از درختان
بلـوط بـه نیکـی یاد میکند و نابـودی آنها را بـه خاطر بیتوجهی انسـانها ،بخصوص
مسـئولین میدانـد .مضامیـن اشـعار آیینی او بیشـتر وصف شـهدای کربلا ،بیوفایی
کوفیـان و از جـان گذشـتگیها و مصائـب حضـرت زینـب (س) در ادامـۀ راه امـام
حسـین و تأکیـد بـه پشـتیبانی از والیت اسـت.
 .2دومیـن بخـش از اشـعار مجموعـۀ الیمایـس اشـعار سـپید اسـت .شـاعر در این
بخـش از اشـعار بـا دیـدی مثبتـی بـه زندگـی نـگاه میکنـد و از عشـق و دوسـت
داشـتن سـخن میگویـد ،بـه اصلاح جامعـه امیـدوار میشـود ،کمتـر از وضـع بد
اقتصـادی و فقـر گالیـه میکنـد ،قـدر زندگـی را میدانـد و سـختیهای زندگی را
قابـل تحمـل میبینـد و از دور ریختـن افکار کهنه سـخن بـه میان میآورد .در اشـعار
سـپید نیـز عشـق پرکاربردترین مضمـون اسـت .کار و زحمت پـدر ،دخالت نکردن
در زندگـی دیگـران و تلاش و کار زنـان در زندگـی از دیگر مضامین اشـعار سـپید
اوسـت .صفربیگـی در ایـن بخش از اشـعار مانند رباعیـات نگاهی ویـژه به طبیعت
و بخصـوص درختـان بلـوط دراد و از وضعیـت وخیـم و بیتوجهـی بـه آنـان گالیه
میکنـد.
 .3غزلیـات سـهم کمتـری از حجـم کتـاب الیمایس را بـه خود اختصـاص دادهاند.
این غزلیات بیشـتر عاشـقانه و در وصف معشـوق ،شـوق وصال ،دوسـت داشـتن و
عاشـق شـدن و نامهربانیهـای معشـوق هسـتند .از دیگـر مضامینـی که بـه صورت
مـوردی و بسـیار کوتـاه بـه آنها اشـاره شـده اسـت میتوان بـه تنهایی ،یاد شـهدا و
گالیـه از مـردم زمانه اشـاره کرد.
 .4دوبیتیهـای صفربیگـی دارای دو مضمـون عشـق و یـاد شهداسـت کـه عشـق
بیشـترین کاربـرد را داشـته و در چهـار دوبیتـی بـه شـهدا و زنـده بـودن یـاد آنهـا
پرداخته شـده اسـت.
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