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چکیده
جلیــل صفربیگــی شــاعر فعــال و توانــای ایالمــی اســت .او بیشــتر بــا رباعیســرایی بــه
عنــوان شــاعری نوگــرا و خــاق بــرای اهــل ادب امــروز شــناخته شــده و بــه خوبــی توانســته
اســت در ایــن قالــب بــا مخاطبــان خویــش ارتبــاط برقــرار کنــد .یکــی از جنبههــای مهــم و
از شــاخصههای شــعر صفربیگــی ،بهکارگیــری طنــز اســت .هرگونــه بررســی و کنـ دوکاو در
طنــز او ،دادههایــی ضــروری و ارزشــمند را در اختیــار خواننــده قــرار خواهــد داد.
در ایــن مقالــه بــا هــدف بررســی طنــز در رباعیــات صفربیگــی ،شــواهد طنــز در تمــام
رباعیــات ایشــان ( 10مجموعــه) ،اســتخراج و از لحــاظ مضمونــی و ادبــی ،طبقهبنــدی و
تحلیــل شــد .روش گــردآوری اطالعــات ،کتابخانـهای و شــیوۀ انجــام پژوهــش ،توصیفــی-
تحلیلــی بــود .ســؤال کلــی پژوهــش نیــز ایــن بــود کــه بازنمــود طنــز در رباعیــات صفربیگــی
چگونــه اســت؟
یافتههــا حاکــی از آن اســت کــه در رباعیــات صفربیگــی  34مــورد طنــز اجتماعــی32 ،
مــورد طنــز شــخصی 19 ،مــورد طنــز مذهبــی و  20مــورد طنــز فلســفی وجــود دارد و
ایــن  بــه طــور صریــح بیانگــر توجــه خــاص شــاعر بــه طنــز اجتماعــی (فقــر ،خودکشــی،
بیعاطفگــی و  )...اســت .او بــه خوبــی توانســته طنــز را بــه مثابــه شــگردی هنــری بــرای
بیــان مقاصــد هنــری و اجتماعــی خــود بــه کار گیــرد و از هــر فرصتــی بــرای آفرینــش طنــز
و گوشــه و کنایههــای مطایبهآمیــز و گاه نیــشدار اســتفاده کنــد.
واژگان کلیدی :ایالم ،صفربیگی ،رباعی ،طنز ،طنز اجتماعی.
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مقدمه
یــک شــاعر یــا نویســنده تنهــا بــه توصیــف و ترســیم زیباییهــا ،فضیلتهــا و
عظمتهــا بســنده نمیکنــد؛ بلکــه گاهــی بــا ذوق سرشــار و زبــان هنرمندانــة
خویــش معایــب و مفاســد جامعــه و حقایــق تلــخ اخالقــی و رفتــاری فــرد
یــا جامعــه را بــه صورتــی اغراقآمیــز ،یعنــی زشــتتر و ناپســندتر از آنچــه
هســت ،بــه نمایــش میگــذارد تــا ویژگیهــا و مشــخصات آن معایــب و حقایــق
روش ـنتر و نمایانتــر جلــوه کنــد و تضــاد عمیــق وضــع موجــود بــا آنچــه کــه
عالــی و نیکوســت ،آشــکار گــردد (دالویــز .)40 :1399 ،طنــز بــه عنــوان یکــی از
گونههــای شــوخطبعی در بیــان احساســات ادبــی ،ابــزاری اســت کــه بــا تکیــه
بــر خالقیــت و بــا پشــتوانۀ تفکــر و تأمــل ،واقعیــت و حقیقــت مســائل اجتماعــی،
سیاســی ،فرهنگــی و انســانی را آنچنــان بــه تصویــر میکشــد کــه هیــچ ابــزار
دیگــری قــادر بــه انجــام آن نیســت (همــان .)39 :طنــز را زاییــدۀ غریــزۀ اعتــراض
دانســتهاند؛ منتهــا اعتراضــی کــه تعالــی یافتــه ،تهذیــب شــده و شــکلی هنــری
بــه خــود گرفتــه اســت؛ از ایــن رو ،اغلــب آثــار طنزآمیــز در وضعیــت خفقــان و
فشــارهای سیاســی و اجتماعــی شــکل میگیــرد و نشــاندهندۀ اعتــراض و عــدم
تابعیــت نویســندگان از اوضــاع حاکــم بــر جامعــه و سیاســتها و هنجارهــای
مدونشــدۀ آن اســت (میرصادقــی .)216 :1385 ،کاربــرد طنــز در شــعر پــارهای از
شــاعران طنزپــرداز غالبــأ ضعیــف و بیمعنــی اســت؛ زیــرا مفهــوم آن معمــوأل در
ســطح و صــورت مجــازی میگــذرد و اغلــب بــه لودگــی یــا بــه یــک شــوخی
بامــزه میانجامــد .ایــن قبیــل طنزهــا بــه دلیــل فقــدان عمــق و اندیشــه ،در همــان
گام نخســت خواننــده را پــس میزنــد .جلیــل صفربیگــی از طنزپــردازان برجســتۀ 
شــعر معاصــر ایــام در دهــۀ هشــتاد و نــود اســت .ســبک بیــان ،فکــر و عاطف ۀ وی
برگرفتــه از اوضــاع اجتماعــی جامعــۀ ماســت؛ ســبکی کــه طنــز را از هتاکیهــا،
خودســریها ،ســخافتگوییها و  ...جــدا کــرده و بــه ســمت انتقادهــای
ســازنده همــراه بــا پایبنــدی بــه اعتقــادات دینــی و آرمانهــای ملــی هدایــت
کــرده اســت .او شــاید بــه ســبب اوضــاع اجتماعــی ،عبــور از تابوهــا و مســائل
اجتماعــی را جایــز نمیدانــد.
     طنــز صفربیگــی از ایــن جهــت کــه مشــتمل بــر وقایــع اجتماعــی بســیاری
میشــود از ارزش واالیــی برخــوردار اســت؛ بنابرایــن هرگونــه بررســی در طنــز
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ایشــان دادههایــی تلــخ؛ امــا بســیار ارجمنــد و ضــروری در اختیــار خواننــده قــرار
میدهــد .او در رباعیهایــش ظاهــرا ً بــه دنبــال نتیجــه نیســت و گاهــی نتیجــه را
هــم نمیدانــد و گویــی در پــی طــرح مســئلهای اســت کــه پــر از تناقــض باشــد
و شــاید از همیــن روی اســت کــه نتیجهگیریهــا ،زیبــا ،دشــوار و حتــی گاه
خنــدهدار بــه نظــر میرســد .وی وضــع موجــود را بــه تصویــر میکشــد و در پــی
نقــد یــک فــرد نیســت؛ چــه ایــن فــرد صاحــب قــدرت باشــد و چــه نباشــد .در
متنهــای منتســب بــه طنــز ،تیــغ طنــز را بــه ســوی صاحــب قــدرت میگرداننــد
کــه میتوانــد چنیــن هــم باشــد؛ امــا هم ـهاش ایــن نیســت (مؤمنــی.)9 :1381 ،
بخــش عمــدۀ اشــعار صفربیگــی در قالــب رباعــی اســت؛ بــه طــوری کــه وی بــه
شــاعری رباعیســرا معــروف اســت .قالــب رباعــی اغلــب بــرای بیــان مفاهیــم
فلســفی و اجتماعــی بــه کار م ـیرود و اغلــب بــا چاشــنی طنــز همــراه اســت.
بررســی تمــام رباعیــات صفربیگــی (شــامل  10مجموعــه) ،یافتــن مــوارد طنــز و
طبقهبنــدی آنهــا هــدف ایــن پژوهــش اســت.
     پیشــینۀ تألیــف کتابهــای مربــوط بــه طنــز و طنزپــردازی در زبــان فارســی بــه
فراتــر از چهار-پنــج دهــۀ اخیــر نمیرســد .مطالبــی هــم کــه در ایــن مــدت گفتــه
شــده صرفــأ بــه جمـعآوری ابیــات انتقــادی از شــاعران و نویســندگان کالســیک،
تاریخچــۀ طنزنویســی و  ...اختصــاص یافتــه اســت؛ بعضــی از نویســندگان هم تنها
بــه تعریفهــای ناقصــی از طنــز بســنده کردهانــد .رســالهها و پایاننامههــای
دانشــجویی بــا موضــوع طنــز موجــود اســت کــه در آنهــا بــه بررســی شــاعران
خاصــی پرداختــه شــده اســت؛ بــرای نمونــه :محمــدزاده ( )1390طنــز در شــعر
محمــد الماغــوط ،طاهــری ( )1390طنــز در گلســتان و بوســتان ســعدی ،نعمتــی
( )1391طنــز در آثــار ســنائی و مــام شــریفی ( )1392طنــز در اشــعار سیاســی و
اجتماعــی احمــد شــوقی را بررســی کردهانــد .پارسپــور ( )1393نیــز در تحقیــق
خــود مقولــۀ صــورت و محتــوای طنــز در آثــار محمدعلــی افراشــته را مــورد
بررســی قــرار داده و توپــال ( )1394بــه بررســی تطبیقــی جنبههــای سیاســی
اجتماعــی طنــز در گلســتان ،بهارســتان و پریشــان پرداختــه اســت.
    بــا توجــه بــه اینکــه شــاعران معاصــر بیشــتر بــه وضعیــت اجتمــاع کنونــی
پرداختهانــد؛ تحقیــق در آثــار ایشــان اطالعــات مفیــدی در اختیــار خواننــده قــرار
میدهــد .دربــارۀ موضــوع ایــن جســتار ،محمدعلــی مؤمنــی ( )1381در مقدمــۀ 
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مجموعــۀ «کـشدادن مــرگ» ،بــه بیــان مطالبــی دربــارۀ طنــز صفربیگــی پرداختــه
و کوشــیده اســت برخــی از رباعیــات طنــز وی را دســتهبندی کنــد .ســپیدنامه
و صادقیــان ( )1393نیــز در کتــاب «نــگاه نــو» مطالبــی گــذرا و مختصــر در
م��ورد طنزــ بی��ان کردهان��د .ســهرابنژاد و شــکری ( )1398و قیطاســی و اســدی
( )1392نیــز بــا موضــوع شــعر صفربیگــی مقاالتــی بــه چــاپ رســاندهاند.
از آنجایــی کــه طنــز از انــواع ( )Genresو شــگردهای مشــهور شــعری و
داللتهایــی اســت کــه نمایانگــر نگــرش شــاعر و اجتمــاع پیرامــون اوســت و از
ســوی دیگــر ،خــأ پژوهشــی در بررســی طنــز در آثــار شــاعران ایالمــی ،بهویــژه
صفربیگ��ی موجــود استــ ،در ای��ن پژوه��ش کوش�یـده ش��ده ت��ا انــواع طنــز در
رباعیــات صفربیگــی اســتخراج ،طبقهبنــدی و از منظــر محتوایــی و ادبــی بررســی
و تحلیــل شــود .ســؤال اصلــی تحقیــق ایــن اســت کــه بازنمــود طنــز در رباعیــات
صفربیگــی چگونــه اســت؟
     دربــارۀ طنــز در لغــت و اصطــاح بــه تفصیــل و تکــرار در فرهنگهــای
اصطالحــات ادبــی ،کتابهــا و مقــاالت ســخن گفتــه شــده؛ بنابرایــن از تکــرار
پیشگفتههــا پرهیــز میشــود.
مروری کوتاه بر طنز در ادبیات فارسی
طنــز در ادبیــات کالســیک فارســی و در میــان آثــار نویســندگان دورههــای
مختلــف ،بــه اشــکال گوناگــون وجــود داشــته اســت .شــاید بتــوان عبیــد زاکانــی
را نقطــه عطــف طنــز کالســیک فارســی بــه شــمار آورد؛ البتــه بســیاری دیگــر
از شــاعران بــزرگ ادب کالســیک فارســی همچــون :ســعدی ،عطــار ،ســوزنی،
بســحاق اطعمــه ،نظامالدیــن محمــود قــاری و  ...طنــز را در آثــار خــود بــه کار
گرفتهانــد .بــا ظهــور مشــروطه و ایجــاد فضــای نســبت ًا بــاز مطبوعاتــی ،طنــز،
بندهــای تفریــح افراطــی و ســطحی را گسســت و بــه عنــوان نــوع ادبــی بســیار
جــدی توجــه بســیاری از نویســندگان و شــعرای بــزرگ را بــه خــود جلــب
کــرد .علیاکبــر دهخــدا ،سیداشــرفالدین قزوینــی (نســیم شــمال) ،میــرزاده
عشــقی و زینالعابدیــن مراغــهای از پیشــگامان طنــز در ادبیــات فارســی در
دوران انقــاب مشــروطه بودهانــد .در نس ـلهای بعــدی ،محمدعلــی جمــالزاده،
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صــادق هدایــت ،بهــرام صادقــی ،منوچهــر صفــا و ایــرج پزشــکزاد از نویســندگانی
بودهانــد کــه طنــز را در برنامــۀ کاری خــود داشــتهاند .از طنزپــردازان بنــام معاصــر
نیــز ایــران میتــوان هــادی خرســندی ،عمــران صالحــی ،منوچهــر احترامــی،
ســیدابراهیم نبــوی ،کیومــرث صابــری فومنــی (گلآقــا) ،ابوالفضــل زرویــی
نصرآبــاد (مالنصرالدیــن) ،ابوالقاســم حالــت ،جمشــید عظیمینــژاد ،دکتــر فرشــاد
روش ـنضمیر و دکتــر مازیــار نصرتــی را نــام بــرد (امینــی .)767 :1394 ،طنــز از
جنبههــای مختلــف ،تقســیمات گوناگونــی را میپذیــرد کــه در ذیــل بــه آنهــا
اشــاره میشــود:
1.1از نظر مضمون
الــف) طنــز فــردی :ایــن گونــه طنــز ،بیشــتر بــه صــورت هجــو نمایــان شــده
اســت؛ امــا گاهــی دربــارۀ مشــکالت و دشــواریهای شــخصی شــاعر ،نویســنده
یــا افــراد دیگــر نیــز میآیــد.
ب) طنــز فلســفی :ایــن نــوع طنــز چــون و چرایــی در کار جهــان را پیــش
میکشــد .رباعیــات خیــام نمونــۀ بــارزی از طنزهــای فلســفی در بــاب زندگــی و
مــرگ و پــارهای از باورهــای دینــی اســت.
ت) طنــز عرفانــی :ایــن گونــه طنــز در آثــار عطــار نیشــابوری و مولــوی و برخی
دیگــر از ادبــا بــه چشــم میخــورد.
ث) طنــز اجتماعــی :ایــن نــوع طنــز آنقــدر حائــز اهمیــت اســت کــه برخــی
طنــز را منحصــر در آن و واژۀ طنــز را متبــادر از آن میداننــد.
ج) طنــز سیاســی :ایــن نــوع طنــز در زمانهــای گذشــته اغلــب از زبــان
دلقکهــای دربــاری و دیوانهنمایــان شــنیده میشــد و پــس از آن در آثــار ادبــای
گوناگــون ماننــد حافــظ ،عبیــد زاکانــی ،نســیم شــمال و دهخــدا نمــود پیــدا کــرد.
ح) طنــز خانوادگــی :ایــن نــوع طن ـ ِز جدیــد بــر اثــر توســعۀ شهرنشــینی بــه
وجــود آمــده اســت و بــه ســوژههایی ماننــد روابــط میــان زن و شــوهر ،عــروس
و مادرشــوهر ،مــادرزن و دامــاد و  ...میپــردازد (عزتیپــرور.)252-250 :1377 ،
2.2از نظر نحوۀ بیان و ارائه
الــف) تفســیری :طنــزی اســت کــه در آن ،واقعههــا و حقیقتهــا بــه طــور
دورة بیستم و دوم شمارۀ  70و 71؛ بهار و تابستان 1400

فصلنامۀ علمي

122

طنز در رباعیات جلیل صفربیگی

مســتقیم و صریــح و بــا نگرشــی خنــدهآور بیــان و تفســیر میشــوند و طنزپــرداز
حقایقــی را بــه صورتــی خنــدهدار نمایــش میدهــد کــه گاهــی نــه تنهــا خنــدهآور
نیســت؛ بلکــه تلــخ و ناراحتکننــده اســت تــا مخاطــب را بــا کمــک خنــده بــه
عمــق حقیقــت و واقعیــت توجــه دهــد .در ایــن نــوع طنــز ،خبــری از کنایــه،
تمثیــل ،قیــاس و مبالغــه نیســت و نفــس واقعیــت بــا دخالــت هنرمندانــۀ طنزپرداز
بــه تصویــر کشــیده میشــود.
ب) تمثیلــی :طنــزی اســت کــه در آن حقیقــت و واقعیتــی جــدی بــه یــک واقعــۀ 
لطیــف و دلنشــین تشــبیه میشــود و طنزپــرداز بــرای بیــان مقصــود و تشــدید
تأثیــر در مخاطــب ،بــا اســتفاده از قیــاس ،تمثیــل و تشــبیه مناســب و بجــا ،ضمــن
آنکــه باعــث انبســاط روح مخاطــب میشــود ،او را بــه واقعیّــت و حقیقتــی
توجــه و تنبّــه میدهد (حیــدری.)129-128 :1377 ،
عمیــق ّ
3 .3از نظر شیوۀ عرضه
الــف) طنــز نوشــتاری :طنــزی اســت کــه تنهــا بــه صــورت نوشــته ارائــه
میشــود.
ب) طنز شنیداری :طنزی است که به صورت شفاهی ارائه میشود.
پ) طنــز دیــداری :طنــزی اســت کــه بیننــده تنهــا از طریــق دیــدن و پیونــد
اجــزای آن میتوانــد از آن بهرهمنــد شــود.
ت) طنــز شــنیداری  -دیــداری :طنــزی اســت کــه از طریــق رســانهای همچــون
تلویزیــون ارائــه میشــود و در آن ،هــم صــدا و هــم تصویــر بــا مشــارکت
یکدیگــر پیــام طنــز را منتقــل میکننــد (مســلمیزاده.)14-13 :1377 ،
4.4از نظر شیوۀ انتخاب نوع کالم
الــف) طنــز رســمی یــا مســتقیم :در ایــن نــوع طنــز کــه بــه طنــز ســاده نیــز
معــروف اســت ،طنزنویــس یــا طنزنمــا ،از زبــان اول شــخص؛ یعنــی من یــا خودم
طنــز را عرضــه میکنــد و راوی وظیفــۀ اســتخراج و هدایــت نظریههــای طنزآمیــز
را بــر عهــده دارد .دو نــوع طنــز مســتقیم در ادبیــات غربــی معــروف اســت کــه
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عنــوان آنهــا از اســم طنزنویســان معــروف رومــی (هــوراس 1و جوونال )2اخــذ
شــده اســت:
1 .1طنــز هوراســیک ) :)horacicایــن نــوع طنــز ،مالیــم ،مــؤدب و تــا حــدّ
زیــادی اغماضگــر اســت و تــا حــدّ امــکان از سیاســتمداران انتقــاد نمیکنــد
و خنــدۀ ناشــی از آن بیشــتر از ســر دلســوزی اســت تــا تحقیــر و تمســخر.
2 .2طنــز جوونــال ) :(juvenalدر ایــن نــوع طنــز ،طنزپــرداز بــه یــک معلــم
اخــاق جــدی میمانــد ،ســبک و زبانــی موقــر دارد و مفســدهها و خطاهــا
را کــه بــه نظــر او کامــأ جــدی هســتند بــدون گذشــت مطــرح میکنــد و
باعــث تحقیــر و رنجــش میشــود.
ب) طنــز غیرمســتقیم یــا پیچیــده :ایــن نــوع طنــز برخــاف طنــز مســتقیم ،از
ســبک روایــی و بیــان از زبــان فــرد دیگــر بهــره میگیــرد و شــخصیتها نیــز بــه
جــای گفتــار مســتقیم در اعمــال و رفتــار مضحــک مینماینــد (همــان  .)86-85 :
5 .5از چشمانداز بافت کالمی و ساختمان
الــف) طنــز عبارتــی :فکاهیــات تنــدی اســت کــه ریشــۀ خندهانگیــزی آنهــا
مبتنــیبــر موضوعــات ادبــی و بازیهــای زبانــی باشــد .اســاس ایــن نــوع طنــز،
بهرهگیــری از امکانــات واژگانــی زبــان و در یــک کالم ،بــازی بــا کلمههــا و
عبــارات اســت و عامــل خندهانگیــزی در آن بــه ســاختمان کلمــه و کالم (بــه
هــم خــوردن روال طبیعــی و معمــول کالم بــا عبارتهــای مشــابه ،متضــاد،
چندمعنایــی و تقلیــد از صــدا و ســبک بازیهــای کالمــی) مربــوط میشــود.
ب) طنــز موقعیتــی :ایــن نــوع طنــز ،برخــاف طنــز عبارتــی ،ارتبــاط چندانــی
بــه الفــاظ و کلمــات نــدارد و بــر تصویرهــا ،تصورهــا و مفهومهــا مبتنــی اســت.
وضعیتهــا ،وقایــع و کــردار آدمهــا بهگونــهای تصویــر میشــود کــه جنبــۀ 
تمثّــل ،تطبیــق ،تقابــل و مقایســه داشــته باشــد (شــیری.)210-206 :1377 ،

1. Horace
2.Juvenal
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6.6از نظر محتوا و مضمون
الــف) طنــز تلــخ یــا ســیاه :نوعــی طنــز اســت کــه بیشــتر بــه جنبههــای
ســیماگونه ،مشــوش و هولنــاک حیــات بشــری میپــردازد و خنــدۀ ناشــی از آن
الیـهای زودگــذر اســت کــه بــه دنبــال انــدک تأملــی بــه ســرعت از لبهــا زایــل
میشــود.
ب) طنــز فکاهــی یــا شــیرین :ایــن نــوع طنــز معمــوأل از وضــوح و صراحــت
بیشــتری برخــوردار اســت و اعمــال و رفتــار آدمهــا یــا تصویــر موقعیتهــا را بـه
کناپذیــری
گون ـهای بازتــاب میدهــد کــه خنــده و تفکــر در آن بــه طــور تفکی 
باهــم درمیآمیزنــد (اصالنــی.)150:1377 ،
چنانکــه مشــاهده شــد طنــز را میتــوان از دیدگاههــای مختلفــی بررســی و نقــد
کــرد .در پژوهــش حاضــر بیشــتر بــه مضامیــن و محتــوای طنزآمیــز رباعیــات
صفربیگــی توجــه شــده اســت.
جلیل صفربیگی و آثارش
جلیــل صفربیگــی یکــی از فعالتریــن شــاعران فارسیســرای ایالمــی در ســطح
کشــور اســت کــه در ســوم بهمــن  1353در روســتای چالســرای شهرســتان ایــام
متولــد شــد .وی دبیــر ریاضــی و دارای مــدرک کارشناســی اســت .اشــعار او
اغلــب در قالبهــای رباعــی و شــعر ســپید ســروده شــدهاند .از ایشــان تاکنــون
بیــش از  30عنــوان کتــاب شــعر ،ترجمــه ،گــردآوری و تحقیــق منتشــر شــده
اســت .خالقیــت و کش ـفهای نــاب و زیبــا در شــعرهای عاشــقانه و اجتماعــی
وی فــراوان اســت .ایشــان در وبالگــش خــود را چنیــن شناســانده اســت]« :
تولــد[  .1353/11/3ایــام .دبیــر ریاضــی« ،مــن رمــز پیــروزی را نمیدانــم؛ ولــی
رمــز شکســت ایــن اســت کــه ســعی کنــی همــه را راضــی کنــی» .مــن هــم
مثــل بســیاری دیگــر از شــاعران ایــن کشــور ،در حــال تجربــه کــردن هســتم.
آثــاری دارم کــه سرشــار از ضعــف و ایرادنــد .اهــل تعــارف نیســتم و تواناییهــا
و ناتواناییهایــم را تــا حــدود زیــادی میدانــم .از نقــد و نظــر دوســتان هــم
اســتقبال میکنــم .اســتاد! نیســتم و خــودم دنبــال اســتاد خــوب میگــردم.
دهاتـیام و عــاوه بــر معلمــی ،شــغل شــریف کشــاورزی را هــم دوســت دارم »...
(.)http://varan.blogfa.com/tag
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مجموعــه آثــار صفربیگــی در چنــد بخــش دیــوان شــعر ،گزیــدۀ اشــعار ،ترجمهها
و تحقیــق قابــل دســتهبندی اســت:
الف) شعر
1 .1چــرا پرنــده نباشــم (مجموعــۀ شــعر ســپید .2 ،)1387 ،شــکلکی بــرای
مــرگ ( .3 ،)1382مجموعــه رباعــی ( .4 ،)1382هیــچ ( .5 ،)1383انجیــل
بــه روایــت جلیــل ( .6 ،)1383کمکــم کلمــه میشــوم (.7 ،)1384
ســونات بلــوط ( .8 ،)1389اونویســی ( ،)1389عاشــقانههای یــک زنبــور
کارگــر (شــعر ســپید .10 ،)1389 ،شــترها از فینیقیــه شیشــه آوردهانــد
(شــعر ســپید .11 ،)1389 ،گاوصنــدوق بــر پشــت مورچــۀ کارگــر
( .12 ،)1390نتهــای تنهایــی ( .13 ،)1391شــین ( .13 ،)1392بیتنهــا
(شــعر ســپید .15 ،)1392 ،اپــرای گوســفندی (شــعر طنــز.16 ،)1392 ،
هــزج ( )1392و  .17شــیر و خورشــید (.)1398
ب) گزیدۀ شعر
  .1واران -2 ،هشــت چارانــه (گزیــدۀ رباعــی بــا مقدمــه و انتخــاب ســیدعلی
میرافضلــی) .3 ،کــش دادن مــرگ (گزیــدۀ رباعــی و دوبیتــی طنــز بــه مقدمــه و
انتخــاب محمدعلــی مؤمنــی) .4 ،الیمایــس (دفتــر اول شــعرهای جلیــل صفربیگی)
و  .5هــزج مثمــن اخــرب مکفــوف مجبــوب (گزیــدۀ رباعــی بــه انتخــاب فرهــاد
شــاهمرادیان).
پ) ترجمه
 .1تــو کنــار آتشــی مــن بــرف پــارو میکنــم (ترجمــۀ دوبیتیهــای کــردی
فرهــاد شــاهمرادیان) .2 ،جیبــم پــر از رد پاســت (ترجمــۀ شــعرهای کوتــاه
فرهــاد شــاهمرادیان) .3 ،بــودای کــرد (ترجمــۀ شــعرهای حســین شــکربیگی)،
 .4عکــس یــادگاری بــا مــرگ (ترجمــۀ شــعرهای ســامان بختیــاری) .5 ،زمــان بــه
نــام شــهیدان ســرود میخوانــد (گزیــدۀ شــعر دفــاع مقــدس ایــام) -6 ،هفــت
وادی تشــنگی (گزیــدۀ شــعر عاشــورایی ایــام) و  .7بلوطهــای جــوان (گزیــدۀ
شــعر جــوان ایــام).
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ت) تحقیق
عرش شهر (داستانهایی از عنایات اهل بیت به شعرا.)1389 ،
بحث و بررسی
الف) طنز در آثار صفربیگی
اگــر بنــا بــر تعریفــی از طنــز ،کــه آن را اجتمــاع نقیضیــن میدانند ،شــعر صفربیگی
مطالعــه و بررســی شــود آشــکار میشــود کــه وی شــاعری مخاطبگراســت؛
زیــرا وســواس و ضریــب حساســیت او در رابطــه بــا مخاطــب آنقــدر باالســت
کــه بــه نظــر میرســد در همــه حــال بــه خواننــده فکــر میکنــد؛ از ایــن رو ،بــه
قصــد ایجــاد ارتبــاط بــا مخاطــب و برانگیختــن  ،شــعر را حتــی در جزئیتریــن
مس�اـئل زندگ��ی و اموــر اینــ جهانــی م�یـکاود؛ انــگار یــک احســاس مشــترک
نامکشــوفی را بــه صــورت عینــی و ملمــوس (همزمــان) بــا خواننــده تجربــه و
کشـ�ف میکنـ�د کـ�ه دنیـ�ای متـ�ن تنهـ�ا در انحصـ�ار شـ�خص مؤلـ�ف نیسـ�ت.
1.1طنز اجتماعی
طنــز اجتماعــی اصلیتریــن و رایجتریــن نــوع طنــز اســت .طنــز را گونــهای
از ادبیــات تعریــف کردهانــد کــه نارســاییها و انحرافــات جامعــه را بــه
اســتهزا و ریشــخند میگیــرد تــا بــا شــرمنده ســاختن افــراد و اجتماعــات از
ایــن کجرویهــا ،زمینــۀ اصــاح جامعــه فراهــم آیــد؛ البتــه در بیــان ایــن نقــد
اجتماعــی از ابــزار شــوخی و مطایبــه بهــره گرفتــه میشــود.
صفربیگــی نیــز بــه خوبــی توانســته مشــکالت جامعـهاش را بــه همیــن زبــان بیان
کنــد و تــا حــدّ زیــادی نیــز موفــق بــوده اســت .در ایــن تحقیــق ســعی شــده تمام
مــوارد طنــز در آثــار صفربیگــی اســتخراج و بررســی شــود .در ادامــه مــواردی از
طنــز اجتماعــی در آثــار او بیــان میشــود:
1-111فقر (نقد وضعیت زندگی طبقات پایین جامعه)
قســمت اعظمــی از رباعیــات صفربیگــی بــه فقــر اشــاره دارد؛ گویــا جلیــل فقــر را
نمایانتــر از هــر چیــزی در زادگاه خــود میبینــد .ایــن فقــری ذهــن او را بســیار
بــه خــود مشــغول کــرده اســت و باعــث شــده او غصــه بخــورد.
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ماست
در تاختوتاز خانۀ خالی
خوشبختتر از اهالی خانۀ ماست
                  (سونات بلوط)28 /

     وی در رباعــی مذکــور وضعیــت تصاویــر روی قالــی را شــرح میدهــد و آن
را بــا زندگــی افــراد فقیــر مقایســه میکنــد و میگویــد :اســبی کــه روی قالــی
خانــۀ مــا نقــش بســته در حــال تاخــت و تــاز اســت؛ چــون خانــۀ مــا را خالــی
دیــده اســت و هیــچ مانعــی بــرای او وجــود نــدارد .همیــن طــور گاو روی قالــی
بســیار خوشــبختتر از اهالــی خانــه اســت؛ چــون بــر روی قالــی تصویــر گیــاه و
علــف نیــز وجــود دارد و گاو در آنجــا گیاهــی بــرای خــوردن دارد؛ امــا در خانــه
چیــزی بــرای خــوردن وجــود نــدارد!
مهمان عزیزیست به ما سر زده است
آوار شده است زندگی برسر ما

به خانۀ ما که عین ماتمکده 
است
این زلزله سالهاست که آمده است
                                (هزج)46 /

    صفربیگــی در رباعــی بــاال بــاز هــم از فقــر ســخن گفتــه و آن را بــه مهمانــی
تشــبیه کــرده اســت کــه هــر روز بــه خانــۀ آنهــا ســر میزنــد؛ بــه خانــهای
کــه درســت ماننــد ماتمکــدهای اســت؛ وی ایــن گونــه زندگــی کــردن را ماننــد
زلزل ـهای میدانــد کــه بــر ســر آنهــا آوار شــده و آنهــا را تحــت تأثیــر قــرار داده
اس�تـ؛ ب��ه راسـ�تی طنــزی تلــخ و هنرمندانــه اســت .بیــان هنــری شــاعر ،موضــوع
تلـ�خ را تلختـ�ر کـ�رده اسـ�ت! آیـ�ا زلزلـ�ه (فقـ�ر) ،مهمـ�ان عزیـ�زی اسـ�ت؟!
نمونههای دیگر:
مــرگ آمــده و بــه بخــت مــا پــا زده
یــک بــی در و پیکــر ســیاه خالیســت

خود را به دروغ زندگی جا زده اسـ 
ـت
انــگار مغــول بــه خانــۀ ما زده اســت

(گاوصندوق بر پشت مورچۀ کارگر)30 /
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مــادر که کســی به فکر فردایش نیسـ 
ـت
هــر روز نــگاه میکنــم جــز زیلــو

یــک ذره امیــد تــوی نگاهش نیسـ 
ـت
یــک تکه بهشــت زیــر پایش نیســت

                                  (همان)33/

1-111شعر و شاعری
یکــی دیگــر از موضوعــات اجتماعـیای کــه جلیــل صفربیگــی از آن بــه منظــور
انتقــاد اســتفاده کــرده اســت شــعر و شــاعری اســت؛ البتــه ایــن بــار اجتمــاع محل
زندگــی شــاعران را مــورد نقــد و گاهــی هــم گالیــه قــرار داده اســت کــه بــه
شــعر و شــاعری وقعــی نمینهــد!

جلیل
در شـعر خـود اعتـراض میکاشـت جلیل هــی پنجرههــای بــاز میکاشــت
میلیونـر شـهر میشـد امـروز اگـر جــای کلمــه پیــاز میکاشــت جلیــل
            (کمکم کلمه میشوم)44 /

یکــی از امتیــازات و راز موفقیــت صفربیگــی شــاید ایــن باشــد کــه اغلــب خــود
بــه جــای ســوژه و کاراکتــر مینشــیند ،ایــن وجــه در متــن گســترش مییابــد،
ســوژه اســتحاله میپذیــرد و تغییــر شــکل میدهــد و بــه ابــژه و متــن تبدیــل
میشــود.
رباعــی ذکرشــده ،طنــز آمیختــه بــه اعتــراض را بــه زبانــی ســاده و کنایــی در خــود
جــای داده اســت کــه در واقــع نقــد احــوال شــاعران در وضعیــت موجــود اســت.
صفربیگــی در اینجــا بــا طعنــه و نیشــخند همــان موضــوع معــروف انشــا (علــم
بهتــر اســت یــا ثــروت) را بســیار ظریــف و هنرمندانــه مطــرح میکنــد کــه از یــک
منظــر هیچکــدام در وضعیــت مطلــوب قــرار نمیگیرنــد.
صفربیگــی بــه زبــان ســاده و طبیعــی بیانیــۀ نقــض عرقریــزی روح و رنــج
بشــری توســط شــاعران را بیشــائبه و بــه طــور رســمی اعــام میکنــد و معتقــد
اســت کــه بــه اصطــاح ایــن حقیقــت درونــی (شــعر) بــا تمــام زیبایــی کالم و
جاذبــۀ معنــوی حتــی بــه درد ترشــیانداختن نمیخــورد:
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پرداخــت
پــول کلــم و هویجهــا را
جوشــید دلــش میــان ســیر و ســرکه


باخــت
کمکــم کلمــه قافیههایــش را
با شــعر کــه نمیشــود ترشــی انداخت


راهــم
راهــم راهــم راهــم راهــم
مــن آبــروی رباعــیات را بــردم

گــم گــم گــم گــم گــم گــم در راهـ 
ـم
خیــام مــن از تــو معــذرت میخواهــم
                               (انجیل)64 /

                                   (همان)77 /

بــه نظــر میرســد شــاعر در رباعــی مذکــور از ســر تفنــن و ســرگرمی دســت بــه
ســرودن زده و حــرف زیــادی بــرای گفتــن نداشــته اســت .او نــه ادعــای ابــداع
و خلــق قالبــی جدیــد و ابتــکاری دارد ،نــه قصــد دارد حرفــی فلســفی و عمیــق
بزنــد؛ بلکــه خــود نیــز بــه خاطــر ایــن بازیگوشــی شــاعرانه و بــه هــم ریختــن
ســاختار ســنتی رباعــی از خیــام معــذرت میخواهــد.
1-111بیعاطفگی مردم
بیبهرگــی مــردم زمانــه از عاطفــه و عشــق یکــی دیگــر از انتقادهــای اجتماعــی
شــاعر اســت .در رباعــی زیــر پــس از آنکــه در ســه مصــراع اول ،ایــن انتقــاد
مطــرح میشــود ،مصــرع چهــارم بــه صورتــی طنزآمیــز بــرای مصراعهــای
پیشــین میآیــد .بــه خاطــر اینکــه در عبــارت کنایــی «هندوانــه بــه شــرط چاقــو»
بــه جــای هندوانــه ،قلــب آمــده اســت:

ببــرد
ای کاش کســی از عاشــقی بــو
خســته شــدم از خــودم ،خریــداری کو

دل را بــه شــکار چشــم آهــو ببـ 
ـرد
تــا قلــب مــرا بــه شــرط چاقــو ببرد

                                        (و)43 /

چنانکــه پیداســت بــه شــکلی ســاختاری ،دل و قلــب در هــر دو بیــت در خدمــت
مفهــوم عشــقورزی اســت و «زنــگ مطلــب» در رباعــی همــان مصــرع آخــر
اســت کــه شــاعر بــا عبــارت عامیانــۀ «بــه شــرط چاقــو» ،قلبــی (قیــاس ناســاز
بــا هندوانــه) را کــه بــا عنــوان «دل» در بیــت نخســت و در مصــرع ســوم بــا
خســتگی از کســادی بــازار خریــداران بــه فــروش گذاشــته اســت ،بــا بیانــی
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هنــری بــه حــراج میگــذارد! شــاید شــاعر در اینجــا بــه بیعاطفگــی حاصــل از
بیاعتمــادی نیــز اشــاره دارد؛ بــردن هندوانــه بــه شــرط چاقــو بــرای اطمینــان از
خــوب بــودن آن اســت و اینجــا قلــب خــود را بــه شــرط چاقــو تقدیــم میکنــد؛
قلبــی کــه خــود بــه خــوب بــودن آن اعتمــاد دارد.
تــا دیــد مــرا گفت کــه خوشــحالم 
مرد
شــرمندۀ روی ماهتــم ســعدی جــان

دردی نکشــید و گوهرش را هم 
برد
اعضــای مــرا همیــن بنـیآدم خورد
                            (گاوصندوق)43 /

صفربیگــی در رباعــی مذکــور ،انســانهای بیعاطفــهای را مــورد نقــد قــرار
میدهــد کــه بــه فقــر و نــداری دیگــران هیــچ توجهــی ندارنــد و ایــن را اوج یــک
بیاخالقــی و ب ـیدردی میدانــد .در اینجــا روشــن اســت کــه نگاهــی طنزآمیــز
بــه شــعر ســعدی داشــته اســت:
بنــی آدم اعضــای یکدیگرنــد

کــه در آفرینــش ز یــک گوهرنــد

گویــا شــاعر ،مفهــوم بیــت ســعدی را وارونــه کــرده اســت و ایــن وارونگــی در
تبدیــل معنــای واژۀ «اعضــا» بــه «اجــزا» پیداســت؛ ســعدی بن ـیآدم را اعضــای
همدیگــر دانســته ،حــال آنکــه صفربیگــی ،ایــن اعضــا را آدمخــوار و خورنــده
اجــزای آدم معرفــی میکنــد و خوانشــی طنزآمیــز بــه دســت میدهــد.
از بــس کــه دچــار نحســی و چله شـ 
ـدیم
پــا بر ســر ما گذاشــت هرکس برخاســت


شدیم
از دســت زمین و آســمان ذله
یــک عمــر بــرای دیگران پله شــدیم
                                          (و)9 /

شــاعر در ایــن رباعــی نیــز افــراد فرصتطلــب را دســتمایۀ نقــد و طنــز قــرار
میدهــد و میگویــد کســانی هســتند کــه دیگــران را پلــۀ ترقــی خــود نمــوده ،از
آنــان بــرای رســیدن بــه اهدافشــان اســتفاده کــرده و بــا قربانــی و پایمــال کــردن
آنهــا بــه نــان و نــوا رســیدهاند« .پلــه شــدن» بــرای دیگــران هرچنــد عبارتــی
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کنایــی اســت؛ امــا یــک عمــر پلــه شــدن شــاعر یــا یــک انســان ،تصویــری
طنزآمیــز میآفرینــد کــه بــا مصــراع قبلــی هماهنگــی و همخوانــی کامــل دارد؛
چراکــه هرکــس برخاســته و بــه جایــی رســیده ،پــای بــر ســر پلهماننــد شــاعر
گذاشــته اســت!
1-111وضعیت اجتماعی زنان
صفربیگــی بــه وضعیــت اجتماعــی زنــان زادبومــش نیــز نقدهــای بســیاری دارد؛
زنانــی کــه زندگیشــان در مســیری همچــون کالف کامــوا ســردرگم شــده اســت
و مســیر کمالشــان فاصلــۀ اتــاق خــواب و آشــپزخانه اســت و بهتریــن لحظــات
عمرشــان را بــه بچــهداری و کهنهشــویی مشــغول هســتند.
کبریت کشــید دل پر از جزر و مد اسـ 
ـت
زن شــعله اســت یــا آتــش زن

انــگار کــه زندانــی حبــس ابــد اســت
آتــش چــه قشــنگ رقص کــردی بلد اســت
                       (سونات بلوط)45 /

«خودســوزی شــاید حاصــل بــه تنــگ آمــدن از حضــور بیتخفیــف گفتمــان
مردســاالر در جامعــه باشــد .زن خــوب از منظــر ایــن گفتمــان زنــی اســت مطیــع،
زیبــا و خامــوش» (قیطاســی و اســدی .)67 :1392 ،در رباعــی بــاال صفربیگــی بــه
شــعلههای آتــش جــان بخشــیده و میــان آتــش و زن اینهمانــی برقــرار کــرده
اســت؛ زنــی محبــوس ابــدی در دنیــا کــه خودســوزی کــرده ،همــان شــعلههای
آتشــی اســت کــه بــه شــکلی زیبــاُ ،کردانــه میرقصــد!
1-111بیهویتی
صفربیگــی در رباعــی بــا سادهنویســی بــرای جــذب مخاطــب ،آدمهــای ریــاکار
را بــه بــاد طنــز میگیــرد؛ آدمهایــی کــه همیشــه شــور و هیاهــو در ســر دارنــد؛
ولــی بــه روی خودشــان نمیآورنــد و در جیبشــان همیشــه یــک چاقــو پنهــان
میکننــد؛ حتــی از خودشــان هــم میترســند؛ گویــا ایــن چاقــو فقــط بــرای
آســیب رســاندن بــه دیگــران نیســت!
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تــا کــی ســر کوچهتــان هیاهــو بکشــم
ســارا تــو را به هر که دوســت داری نگذار

از چهــار طــرف محله را بو بکشـ 
ـم
مجبــور شــوم دوبــاره چاقو بکشــم
                                    (هیچ)50 /

طنــز جلیــل در رباعــی زیــر در مــورد افــرادی اســت کــه بــه ظاهــر قصــد کمــک
کــردن را دارنــد؛ ولــی در باطــن همیشــه دنبــال بهانــه میگردنــد کــه کار را از ســر
خــود بــاز کننــد .صفربیگــی در اینجــا بــا بیــان ضربالمثــل و عبــارت عامیانــۀ 
«دنبــال نخودســیاه فرســتادن» بــه خوبــی توانســته اســت منظــور خــود را برســاند.
شــاعر میدانــد کــه قــرار اســت او را بــه چــاه بفرســتند و کارش را انجــام ندهنــد
و ســرش را کاله بگذارنــد؛ بــا ایــن حــال میگویــد بهتــر اســت کار را یکســره
کننــد و بــه او وعدههــای دروغیــن ندهنــد:
از پیــش خودت به چاه ما را نفرسـ 
ـت
لطفــی کــن و کار را یکســره کــن

بــا ایــن ســر ب ـیکاله مــا را نفرسـ 
ـت
دنبــال نخــود ســیاه مــا را نفرســت
                                     (همان)7 /

1-111تنگناهای زادگاه
صفربیگــی بــه کمبودهــای موجــود در شــهرش نیــز توجــه دارد .دوری ایــام
از مرکــز کشــور و احســاس نیــاز بــه قطــار و راهآهــن از مســائل اساســی و
مهمــی اســت کــه شــاعر آنهــا در چارچوبــی غیررایــج یــادآور میشــود ،تناقــض
موضوعــی میــان مصــرع چهــارم و ســه مصــرع اول باعــث ایجــاد طنــز شــده
اســت؛ بــه طــوری کــه خواننــده بــا خوانــدن رباعــی انتظــار مصــرع چهــارم را
نــدارد:
یــک جای قــرار هــم ندارد چــه 
کنم
پــس مــن چمــدان آرزوهایــم را


کنــم
نــه راه فــرار هــم نــدارد چــه
ایــام قطــار هــم نــدارد چــه کنــم

              (کمکم کلمه میشوم)36 /

دغدغــۀ جلیــل ،دغدغــهای اجتماعــی اســت و از رنــج درونــی او سرچشــمه
میگیــرد .گاه بــرای ســرزمین پــدریاش مرثیــه میســراید و گاه اندوهگیــن
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زنــان ســرزمینش اســت و بــه معضلــی اجتماعــی میپــردازد؛ یعنــی بــه کابوســی
کــه پــس از ســالها هنــوز گلــوی ایــام را میفشــارد .در ایــن رباعــی ،ایــران
را  -بــا اشــاره بــه شــکل نقشــۀ آن  -بــه گربــۀ عزیــزی تشــبیه کــرده کــه ایــام را
ماننــد یــک ماهــی ســیاه کوچــک در خــود جــا داده و قربانــی خــود کــرده اســت.
ایــام چــه خاک زخمخیزی شــده اسـ 
ـت
ایــام ســیاهماهی کوچــک مــا

ایــام چه غربت غلیظی شــده اسـ 
ـت
قربانــی گربــۀ عزیــزی شــده اســت

                         (سونات بلوط)50/

2.2طنز شخصی
یکــی از ابعــاد طنــز موجــود در اشــعار صفربیگــی ،طنــز شــخصی و فــردی اســت؛
نوعــی از طنــز کــه شــاعر خــود را ســوژۀ آن میکنــد و بــا بیانــی ظریــف و
تــا حــدی فکاهــی خــود را در معــرض نقــد قــرار میدهــد .موضوعــات طنــز
شــخصی در رباعیــات صفربیگــی بــه ترتیــب زیــر میباشــد:
الف) عشق و عاشقی:
مــن آب از ســرم گذشــته میگویــم
انــگار چــارهای نــدارم دیگــر

بــارآوردم
عمــری دل خــود را ســیاه
مــن قابــل اعتمــاد نبــودم ای عشــق
ب) خود انتقادی:
خســته شــدم از دســت جلیلی که منم
با جادوی عشــق کاش گنجشــک شوم

مــن عاشــقم احمقــم خــرم می 
گویم
مــن اســم تــو را بــه مــادرم میگویم
                                    (و)26 /
یــک قلــب پــر از گنــاه بــارآوردم
شــرمندهام افتضــاح بــار آوردم
                                      (و)7/
از شــاعر هیــچ ،زنذلیلــی کــه منـ 
ـم
بیــزارم از کروکودیلــی کــه منــم

          (انجیل به روایت جلیل )46 /
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مــن از طــرف خــودم وکیلــم یــا نـ 
ـه
عمریســت بــه بودن خودم شــک دارم
ج) تنهایی:
در خلوت من ســکوت در تکثیر است
در ســینۀ خــود مترســکی کاشــتهام

در زندگــی خــودم دخیلــم یــا 
نــه
مــن مانــدهام اینکه من جلیلــم یا نه؟!
                                   (هیچ)8/
مرگ اســت که بــازندگیام درگیر اســت
تنهایــی مــن پــر از کالغ پیــر اســت
                     (نتهــای تنهایــی)11 /

3 .3طنز مذهبی
طنــز مذهبــی یکــی از شــاخههای طنــز اســت کــه بــه دالیــل اجتماعــی کمتــر
مــورد توجــه قــرار میگیــرد؛ امــا صفربیگــی در مــواردی بــه خوبــی توانســته از
عهــدۀ ایــن کار برآیــد و بــا نقــد مســلمانان و منتظــران در ایــن زمینــه بــه خوبــی
هنرنمایــی نمایــد .کتــاب «اونویســی» جلیــل صفربیگــی دربردارنــدۀ اشــعار آیینــی
اوســت و دو گونــۀ شــعر انتظــار و شــعر عاشــورایی را شــامل میشــود .نــگاه
او بــه مقولــۀ انتظــار بــه حــدی دیگرگونــه ،زیبــا و گویاســت کــه مخاطــب را
یگردانــد .جلیــل دنیــای مــردۀ انتظــار را ماهرانــه کالبدشــکافی میکنــد؛
متأثــر م 
در حالــی کــه میدانــد بایــد بــرای انتظــار پالــوده شــد و از غفلــت و دنیازدگــی
پرهیــز کــرد .او ،خــود و مــا منتظــران را پیمانشــکنانی غافــل میبینــد .هرکــس
ایــن اشــعار را تــاوت کنــد بیاختیــار در دل زمزمــه میکنــد« :راســت میگویــد،
واقعــ ًا راســت میگویــد!» و از خجالــت ســرخ میشــود .طنــز مذهبــی در
رباعیــات جلیــل صفربیگــی شــامل مــوارد زیــر میشــود:
الف) اشعار انتظار ،نمونهها
از شــنبه درون خویــش تلنبــار شــدیم
خیــر ســرمان منتظــر دیداریــم
هرچنــد که خســتهایم از ایــن حال 
نیا
مــا خــط تمــام نامههامان کوفی اســت
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                               (اونویسی)18 /

شــرمنده اگــر نــدارد اشــکال 
نیــا
آقــای گلــم زبــان مــن الل نیــا
                                 (همان)10 /
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بســتیم بــه روی عشــق درهامــان 
را
او آمــده و مــا خبــر نداریــم ای کاش
نــه شــرم و حیــا نــه عــار داریــم از 
تو
مــا منتظــر تــو نیســتیم آقاجــان
یــک عمــر تــو زخمهــای ما را بسـ 
ـتی
شــعبان کــه بــه نیمــه میرســد آقاجان

کــن
بــا آمدنــت دل مــرا دریــا
آقــا! تــو مگــر نــه اینکــه دنبــال منــی
از مزرعــۀ  کوچــک بعضی 
هــا
آقــا خودمانیــم چــه کیفــی دارد

ب) اشعار عاشورایی ،نمونهها
ســجاده بــه دوشهــا همــه آمدهانــد
ذیالحجــه و مکــه و محــرم نزدیــک

شــده
انــگار تمــام شــهر تســخیر
از چــار طــرف حرملههــا آمدهانــد

بگذارند
ایــن بغــض که در گلو  ...اگــر
از خیمــه صــدای العطــش میآیــد

نیــزه
ســرمایه گذاشــتیم مــا در
شمشیرفروشــی بزرگــی زدهایــم
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چیدیــم به دســت خــود پرهامــان 
را
از بــرف درآوریــم ســرهامان را
                                 (همان)33 /
امــا گلــه بیشــمار داریــم از تــو
تنهــا همــه انتظــار داریــم از تــو
                                 (همان)14 /
هــر روز کشــیدی بــر ســر ما دســتی
مــا تــازه بــه یادمــان میآیــد هســتی
                                   (همان)8 /
ایــن ســوخته را جزیــرۀ خضــرا کــن
مــن گــم شــدهام ،بیــا مــرا پیــدا کــن
                                 (همان)21 /
برچیــده شــود مترســک بعضیهــا
وقتــی بزنــی بــه برجــک بعضیهــا
                                 (همان)20 /


آن حلقــه بــه گوشهــا همــه آمده 
اند
شمشــیرفروشها همــه آمدهانــد
                               (همان)38 /
بنــگاه فــروش غــل و زنجیــر شــده
بــازار پــر از نیــزه و شمشــیر شــده
                                (همان)39 /
بــا ایــن همه های و هو اگــر بگذارند
ایــن خیــل بلندگــو اگــر بگذارنــد
                                 (شین)78 /
در تیــر سهشــعبه ،زره و ســرنیزه
بایــد بــرود ایــن همــه ســر بــر نیــزه
                                (همان)77 /
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صــد مرحلــه بــا حرملــه در عاشـ 
ـورا
مــا کــرب و بال بــه دور خولی هســتیم

مــا زوزه کشــیدیم کمانهامــان 
را
شمشــیر زدیــم بــر ســر خــون خــدا
                                   (هزج)38 /


4.4طنز فلسفی
آرتــور پــارد ( )5 :1378طنــز را «شــعری در نکوهــش شــرارت یــا بالهــت»
تعریــف کــرده اســت کــه قســمت دوم ایــن تعریــف در مــورد طنز فلســفی بیشــتر
صــادق اســت .بعضــی از اندیشــمندان و ادیبــان بــا آرا و افــکار ســطحی و بالهــت
همعصــران خــود مقابلــه میکننــد و بــا بیانــی طنزگونــه اعتــراض خــود را بــه
بینــش رایــج اعــام میدارنــد.
     در واقــع طنــز ،اشــتباهات یــا جنبههــای نامطلــوب رفتــار بشــری ،فســادهای
اجتماعــی و سیاســی یــا حتــی تفکــرات فلســفی را بــه شــیوهای خنــدهدار بــه
چالــش میکشــد و اگرچــه طبیعتــش بــر خنــده اســتوار اســت؛ امــا خنــده را تنهــا
وســیلهای میانــگارد بــرای رســیدن بــه هدفــی برتــر کــه آگاه کــردن انســان بــه
عمــق رذالتهاســت؛ بــه همیــن دلیــل در مــورد آن گفتهانــد« :طنــز یعنــی گریــه
کــردن قــاه قــاه و خنــده کــردن آه آه» .صفربیگــی در رباعیــات خــود کلیــات ایــن
جهــان را بارهــا مــورد طنــز قــرار داده اســت:
1-111هبوط حضرت آدم:
خــوب و بــد و اشــتباه را بگذاریــد
میخواهــم از ایــن بــه بعــد آدم باشــم
این باغ بهشــت مار و مور اســت 
مگر
بگــذار کــه مــا اهــل جهنــم باشــیم
ابلیس شــدم و برای کســی خم نشـ 
ـدم
گفتنــد بــرو کــه شــاید آدم بشــوی


بگذاریــد
شــیطان و مــن و گنــاه را
لطفــأ ســر مــن کاله بگذاریــد

                                      (و)42 /

ابلیس خــدای نکرده کور اســت 
مگر
آدم بشــو نیســتیم زور اســت مگــر
                                (هیچ)50 /
رانــده شــدم از بهشــت و آدم نشــدم
اصـ ً
ا به تــو چه بــه جهنم که نشــدم
                                    (و)55 /

1-111مــرگ :قســمت عمــدۀ طنــز جلیــل ،طنــزی فلســفی بــا موضــوع مــرگ
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اســت .مــرگ در مقابــل زندگــی از کالن روایتهایــی اســت کــه از آن و از
اندیشــیدن بــه آن گریــز و گزیــری نیســت .ایــن واقعیــت در شــعر صفربیگــی
یــک روایــت غالــب اســت؛ بــه طــوری کــه بــر بســیاری از ســرودههای ایشــان
ســایه افکنــده اســت و موضــوع و مضمــون اغلــب طنزهــای صفربیگــی مــرگ
اســت .شــاعر خــودآگاه یــا ناخــودآگاه از مــرگ میگویــد و در ذهــن و زبــان او
واقعیتــی انکارناپذیــر اســت کــه همــواره در کمیــن زندگــی اســت:

مردابیــم
ماننــد علفهــای لــب
مــرگ آمــده اســت زندگــی را بخــورد
امــروز ببیــن عشــق چــه بــا مــا کـ 
ـرده
حــاال کــه قــرار اســت بعشــقیم بــه هــم
تــا عشــق درون دل مــن پهلــو 
زد
نــاگاه کالهــم ســر مــن را دزدیــد
یــک روز مگــر کســی بیایــد آن 
را
ایــن زندگــی آهنــی زنــگزده

بکنــم
بگــذار کــه از تنــم خــودم را
حــاال شــدهام خــود خــود تنهایــی

بکشــند
دســتور بــده کــه صندلــی را
مــا منــت مــرگ را نخواهیــم کشــید
افتــاده بــه پشــت الکپشــتی کــه 
منــم
چــون لکــۀ ننــگ تــا ابــد خواهــد مانــد

هســت
بــی تــو مگــر منــی بــی تــو
میخواســتم از دســت خــودم بگریــزم
مــرگ که همیــن وظیفــۀ زندگی اسـ 
ـت
اشــک همــه را اگرچــه در مــیآورد


آبیــم
خوابیــم و همیشــه تــا کمــر در
مــا هــم کــرم ســر قالبیــم
                               (کمکم )29/
زود آمــده هــر چــه را بجــا جــا کــرده
مــرگ آمــده کفــش تــوی یــک پــا کــرده
                                (همان)18 /
مــرگ آمــد و در برابــرم زانــو زد
تنهایــیام از پشــت بــه مــن چاقــو زد
                               (همان)23 /
نــه فکــر نمیکنــم نبایــد آن را
قفلــی اســت کــه مــرگ میگشــاید آن را
                                (همان)40 /
در بهــت و ســکوت گردنــم را بزنــم
لطفــ ًا ســر مــرگ را بچســبان بــه تنــم
                                (هیچ)26 /
دســتور بــده کــه صندلــی را بکشــند
دســتور بــده کــه صندلــی را بکشــند
                               (همان )11 /
دشــنام مجســم درشــتی کــه منــم
بــه صــورت مــرگ جای مشــتی کــه منم
                                (همان)39 /
از زندگــی بــدون تــو شســتم دســت
مــرگ آمــد و بنــد کفشهایــم را بســت
                              (انجیل)34 /
مهری اســت کــه بر صحیفۀ زندگی اســت
بامزهتریــن لطیفــۀ  زندگــی اســت
                              (کمکم)51 /
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از بیــل و کلنگ دسـتهایش پیداسـ 
ـت
مــرگ اســت بــرادران مــا را کشــته
میخواهــم از ایــن شکســته بالــی 
بروم
اکنون که بلیط مرگ در دســت من اســت

1-111زندگی
عمریســت اســیر صحنهســازی هستیم
داریــم بــه دور خودمــان میچرخیــم

کنــی
بگــذار کــه مشــکالت را درک
زحمــت بکــش این پیــاز را پوســت بگیر

در حیرتــم از ایــن همه تعجیل شـ 
ـما
مــا خیــر ندیدیــم از ســال قدیــم

از ســنگ و تفنگ دسـتهایش پیداسـ 
ـت
از بــوی لجنــگ دس ـتهایش پیداســت
                                (هزج)31 /
آهســته شــبی از ایــن حوالــی بــروم
بــا زندگــی ایــن قطــار خالــی بــروم
                                   (و)54 /

از بــازی سرنوشــت راضــی هسـ 
ـتیم
ماننــد قطــار شــهربازی هســتیم
                                 (هیچ)21 /
تــا لــذت کیــش و مــات را درک کنی
تــا فلســفۀ حیــات را درک کنــی
                               (کمکم)21 /
از این همه صبر و طول و تفصیل شــما
ایــن ســال جدیــد نیــز تحویــل شــما
                                  (و)47 /

ب) بررسی جنبههای مختلف طنز در رباعیات جلیل صفربیگی
1 .1جنبههای سبکی رباعیات از جهت ویژگیهای زبانی
1-111واژگانی
جلیــل صفربیگــی بــا اســتفاده از تعابیــر و اصطالحــات عامیانه بســیاری از مســائل
از جمل�هـ عش��ق را ب��ه ب��اد طن��ز میگی��رد .استفــادۀ وی از تعابیــر عامیانــه
بســیار ملمــوس اســت و نیــازی بــه کنــدوکاو بســیار نــدارد .در رباعــی زیــر
بــه خوبــی عشــق را مــورد طعنــه قــرار میدهــد و آن را زخمــی همیشــه تــازه
میدانــد و بــا آوردن تعبیــر عامیانــۀ «گنــدش زده» میخواهــد بگویــد کــه عشــق
او را بــه یــک جنــازه تبدیــل کــرده اســت .شــاعر دلــش را بــه یــک ابوقراضــه
تشــبیه نمــوده کــه در ســینهاش جاخــوش کــرده اســت و قصــد درســت شــدن
نــدارد؛ پــس از اطرافیانــش میخواهــد کــه دلــش را بردارنــد و دور بیندازنــد:
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بردارید
برداریــد گنــدش زده ایــن جنــازه را

ایــن زخــم همیشــه تــازه را
ـت

ـ
اس
کرده
بدجــور درون ســینه جــا خوش
ایــن قلــب ابوقراضــه را برداریــد
                                 (هیچ)46 /
1-111استفاده از ادبیات عامیانه
برخــی از رباعیــات صفربیگــی برگرفتــه از ادبیــات شــفاهی اســت و جنبههایــی از
ورد ،ج��ادو و  ...را در کلیــت خــود جــای داده اســت .ایــن امــر میتوانــد یــادآور
قصههــا و افســانههایی باشــد کــه شــاعر در کودکــی شــنیده اســت؛ قصههــا و
حکایتهایــی شــیرین و شــنیدنی کــه انــگار از خردســالی بــا روح شــاعر عجیــن
شــده و بــا گذشــت زمــان در فرمــی متفــاوت و شــاعرانه امــکان بــروز یافتــه
اســت:
دور از منــی و هنــوز هــم روی لجــی
چــون آیینـهای و انگار بــا من لجی
چندی است که ورد شب و روزم این است
ای عشــق بیــا اجــی مجــی الترجی
                                 (هیچ)49 /
1-111اقتباس از ادبیات کالسیک
شــاعر در بعضــی مــوارد نیــز بــا بهرهگیــری و اقتبــاس از ادبیــات کالســیک ،طنــز
خــود را معنایــی ویــژه بخشــیده اســت ،ماننــد رباعــی زیــر:
بغــض آمــده و بســته گلــوی مــا را در مــا خفــه کرده هــای و هــوی ما را
یــک چیز به درد بخــور در این خانه نبود دزد آمــد و بــرد آبــروی مــا را
(گاوصندوق بر پشت مورچۀ کارگر )16 /

    شــاعر در ایــن رباعــی اجتماعــی ،پدیــدهای مثــل فقــر را بــه نحــوی تحســین
برانگیــز ،شــاعرانه و تأثیرگــذار بــه رخ میکشــد؛ آن هــم بــا بیانــی غیرمســتقیم
و بــدون ذکــر لفــظ فقــر کــه تأثیــر را دوچنــدان کــرده اســت .طنــز نی ـشداری
کــه در مصــرع آخــر اســت مــا را بــه یــاد طنــزی از عبیــد زاکانــی میانــدازد
کــه میگویــد« :جنــازهای را بــر راهــی میبردنــد .درویشــی بــا پســر بــر ســر
راه ایســتاده بودنــد .پســر از پــدر پرســید :پدرجــان در ایــن چیســت؟ گفــت
آدمــی .گفــت :کجایــش میبرنــد؟ گفــت بــه جایــی کــه نــه خوردنــی باشــد و
نــه پوشــیدنی ،نــه نــان و نــه آب و نــه هیــزم ،نــه آتــش ،نــه زر و نــه ســیم ،نــه
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بوریــا نــه گلیــم ،گفــت :پدرجــان مگــر بــه خانــۀ مــا میبرنــدش؟» (زاکانــی،
.)300 :1400
1-111ترکیبسازی (خلق ترکیبات تازه)
ســنگید به روی دوش خــود بارش را
چاپیــد کتابهــای بســیارش را
یــک اســکلت اســتخوان اشــعارش را
در انجمنــی کــه شــاعرانش مردنــد
                                (هزج)23 /
صفربیگــی در ایــن رباعــی نقــدی دارد بــر شــاعران انجمنــی و بــا ســاختن کلمات
و ترکیبــات جدیــد آنــان را مــورد طنــز قــرار میدهــد .در ایــن رباعــی کلمــۀ 
«چاپیــد» اشــارهای همــراه بــا طنــز دارد بــه چــاپ کــردن بیرویــۀ آثــار بعضــی
از شــاعران کــه ارزش چــاپ کــردن را ندارنــد .در مصــرع دوم کلمــۀ «ســنگید»
از ترکیــب واژگان «کشــید» و «ســنگین» بــه دســت آمــده اســت و «بــار خــود بــه
دوش کشــیدن» را نشــان میدهــد .صفربیگــی شــاعران انجمنــی را بــه جمعــی
از مــردگان تشــبیه کــرده اســت کــه زنــدهای (شــاعری کــه اشــعارش ارزش بیــان
کــردن را داشــته باشــد) در بینشــان نیســت و یــک اســکلت کــه تمامــش اســتخوان
اســت اشــعار ایــن افــراد را میخوانــد.
ج) جنبههای هنری رباعیات طنز
در مــورد جنبههــای هنــری و انــواع آرایههایــی کــه در رباعیــات صفربیگــی بــه
کار بــرده شــده اســت میتــوان بــه مــواردی همچــون :کنایــه ،تلمیــح ،ایهــام،
اســتفاده از ضربالمثــل ،جنــاس و  ...اشــاره کــرد کــه در ادامــه نمونههایــی از
هرکــدام  ذکــر میشــود:
1 .1تشبیه
داریــم میــان چالههــا میگردیــم
چــون گربه بــه دنبال خوراکــی مانده
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جلیــل در ایــن رباعــی بــا تشــبیه خــود بــه گربــه ،فقــر را بــه بــاد طنــز و انتقــاد
میگیــرد؛ فقــری کــه عــدهای را مجبــور کــرده اســت میــان چالههــا و در بیــن
تفالههــا دنبــال روزی خــود باشــند .از آنجــا کــه گربههــا از ســر ناچــاری غــذای
خــود را در بیــن زبالههــا و باقیمانــدۀ غذاهــا پیــدا میکننــد ،میخواهــد
بگویــد کــه زندگــی بــا فقــر شــدید گاهــی هیــچ فرقــی بــا زندگــی یــک گربــۀ 
خیابانــی نــدارد کــه غــذای خــود را از پسمانــدۀ غــذای دیگــران تهیــه میکنــد
.
نه لحظهای از شــادی و غم حرف زدیم
بیهــوده نه از زیــاد و کم حرف زدیم
دربــارۀ تنهایــی هــم حــرف زدیــم
تــا صبح من و خدا نشســتیم و فقط
                     (نتهای تنهایی)30 /
شــاعر در رباعــی بــاال بــه خوبــی توانســته تنهایــی انســان معاصــر را نشــان دهد و
بــه آن اعتــراض کنــد .وی خــود را در تنهــا بــودن و بیکســی بــه خداونــد تشــبیه
کــرده و خــود را بــا او همــدم دانســته اســت؛ همدمــی کــه شــب تــا صبــح بــا او
حــرف زده؛ آن هــم در مــورد تنهایـی .از غــم و غصــه و شــادی حــرف نزدهانــد؛
فقــط از تنهایــی گفتهانــد.

بــروم
میخواهــم از ایــن شکســتهبالی
اکنــون کــه بلیط مرگ در دســت من اســت

آهســته شــبی از این حوالــی 
بروم
بــا زندگــی ،این قطــار خالی بروم
                                  (و)54 /

رباعــی بــاال بــا اشــاره بــه اندیشـههای نــو خیامــی ،کلیــت مــرگ و پــوچ بــودن
آن را بــه طنــز بیــان مــیدارد .شــاعر در اینجــا زندگــی را بــه قطــاری پــوچ و
خالــی تشــبیه کــرده اســت کــه در هــر شــرایطی در حرکــت اســت و بایــد مســیر
خــود را طــی کنــد و میگویــد :مــن کــه بلیــط مــرگ را در دســت دارم و آن
هــم محکــوم بــودن بــه زندگــی اســت؛ پــس بهتــر اســت هرچــه زودتــر بــا ایــن
زندگــی و قطــار خالــی بــروم و بــا ایــن بیــان خــود را تســلیم مــرگ میکنــد.
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2 .2تلمیح
خــوب و بــد و اشــتباه را بگذاریــد
میخواهــم از این به بعد آدم باشــم


بگذاریــد
شــیطان و مــن و گنــاه را
لطفــ ًا ســر مــن کاله بگذاریــد
                               (همان)42 /

جلیــل در رباعــی مذکــور بــه فریــب خــوردن انســان توســط شــیطان اشــاره
میکنــد و میخواهــد آدم باشــد؛ حتــی اگــر بــه قیمــت فریــب خوردنــش از
شــیطان باشــد .او میخواهــد همــه چیــز را کنــار بگــذارد؛ خــوب یــا بــد را،
درســت یــا غلــط را ،شــیطان و گنــاه را .فقــط میخواهــد آدم باشــد نــه چیــز
دیگــر؛ گویــا انســانیت از هــر چیــز دیگــری بــرای جلیــل مهمتــر اســت؛ پــس بــا
اســتفاده از عبــارت ایهــامدار «کاله بــر ســر کســی گذاشــتن» و همنشــینی متناقــض
آن بــا ادعــای «میخواهــم از ایــن بــه بعــد آدم باشــم» موجبــات طنــز و مطایبــه
را فراهــم آورده اســت.
این باغ بهشــت مار و مور اســت 
مگر
بگــذار کــه مــا اهــل جهنــم باشــیم

ابلیــس خــدا نکــرده کور اســت 
مگر
آدم بشــو نیســتیم ،زور اســت مگــر
                                 (هیچ)50 /

گویــا جریــان هبــوط حضــرت آدم و نــزول انســان بــرای جلیــل موضوعــی اســت
کــه بســیار جــای بحــث دارد و فکــر اورا مشــغول کــرده اســت .در ایــن رباعــی
ابتــدا اشــارهای دارد بــه باغــی کــه خداونــد آدم را پــس از اینکــه از خــاک آفریــد
بــه آنجــا فرســتاد؛ باغــی پــر از مــار و مــور .در اینجــا بــه کــور بــودن آدم در آن
بــاغ اشــاره میکنــد و میگویــد :ابلیــس کــه خدایــی نکــرده کــور نیســت و مــا
را میبینــد و میتوانــد فریــب دهــد؛ مــا هــم میخواهیــم اهــل جهنــم باشــیم
و بــه زور آدم نمیشــویم.
3 .3کنایه
کنایۀ«زیــاد بــودن ســر بــه تــن» چنانچــه در مــورد ســوم شــخص یــا دوم شــخص
بــه کار بــرود معمولــی اســت؛ امــا در مــورد اول شــخص غیرمعمــول و طنزآمیــز
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اســت؛ عــاوه بــر آن شــاعر بــا اســتفاده از یــک کنایــه و کاربــرد اســتعاری در
مصــرع چهــارم «روح» را قبایــی تصــور میکنــد کــه از اول برایــش گشــاد بــوده
اســت:
شــالودهام از تضــاد بــود از اول
مــن ســر بــه تنــم زیــاد بــود از اول
روحــم بــه تنــم گشــاد بــود از اول
ابعــاد مــرا عشــق به هــم ریختــه بود
              (کمکم کلمه میشوم)32 /
4.4جناس
شــاعر در رباعــی زیــر بــا انتســاب صفــت نکوهیــدۀ «زنذلیــل» بــه خــود و ایجــاد
جنــاس میــان «جلیــل» و «ذلیــل» ،لبخنــدی بــه لــب خواننــده مینشــاند:

آورده
در عاشــقیاش کــم
اص ً
ال ســخن از ردیف یا قافیه نیســت


آورده
ایــن شــاعر زنذلیــل کــم
مــن مطمئنــم جلیــل کــم آورده
                                (هیچ)38 /

5.5استفاده از ضربالمثل
صفربیگــی در رباعــی زیــر بــا اســتفاده از ضربالمثــل «چــون خــر در گل مانــدن»
و اســتفاده از مشــب ٌهبهی خنــدهدار بــرای خــود ،موجبــات طنــز را فراهــم کــرده
ا ست :
از بــود و نبــود خویــش غافل شــدهام
دیریســت دچــار دور باطــل شــدهام
ماننــد خری کــه مانده در گل شــدهام
نــه راه بــه پــس دارم نــه راه بــه پیش
                                   (و)43 /
جلیــل در رباعــی زیــر بــه حماقتــی کبـکوار اشــاره میکنــد و بــا کمــک گرفتــن
از ضربالمثــل «مثــل کبــک ســر را زیــر بــرف کــردن (بــه ایــن معنــی کــه وقتــی
شــکارچی بــه شــکار کبــک مــیرود ،کبــک ســرش را زیــر بــرف میکنــد تــا
شــکارچی او را نبینــد)» میگویــد کــه امــام زمــان ظهــور کــرده و در بیــن ماســت؛
ولــی مــا ســرمان را زیــر بــرف کردهایــم تــا او را نبینیــم؛ بــه خیــال اینکــه او نیــز
مــا را نمیبینــد.
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بســتیم بــه روی عشــق درهامــان 
را
او آمــده مــا خبــر نداریــم ای کاش

چیدیــم به دســت خویــش پرهامان 
را
از بــرف درآوریــم ســرهامان را
                          (اونویسی)33 /

تاریکم و شــب از دل من میجوشـ 
ـد
تکــراریام آنقــدر کــه حــاال دیگــر

تکــرار بــه تکــرار خودش میکوشـ 
ـد
پیراهن��م از حف��ظ م��را میپوش��د                                                 
            کمکم کلمه میشوم)33 /

6.6پارادوکس
رنجــش شــاعر از روزمرگــی و زندگــی تکــراری نیــز موضوعــی برای نقــد خویش
شــده اســت و ایــن نقــد را بــا چاشــنیای پارادوکســیال «پیراهنــم از حفــظ مــرا
میپوشــد» میآرایــد تــا رباعــی را بــه طنــزی زیبــا مبــدل کنــد:

پارادوکس موجود در مصراع چهارم مایۀ اصلی طنز در رباعی زیر است:
مــرگ که همیــن وظیفۀ زندگی اسـ 
ـت
اشـ�ک همهــ را اگرچــه در م ـیآورد

مهری اســت کــه برصحیفۀ زندگی اســت
بامزهتریــن لطیفــۀ  زندگــی اســت

                            (همان)51 /

نتیجهگیری
نتایــج ایــن بررســی نشــان میدهــد کــه طنــز اجتماعــی در مجموعــۀ «گاوصنــدوق
بــر پشــت مورچــۀ کارگــر» بیشــتر ( 34مــورد ) خودنمایــی کــرده اســت و شــامل
 13رباعــی میباشــد .صفربیگــی در مجموعــۀ «هــزج»  3مــورد از  6رباعــی ،در
مجموعــۀ «ســونات بلــوط»  5مــورد از  6رباعــی ،در مجموعــۀ «هیــچ»  2مــورد
از  14رباعــی ،در مجموعــۀ «کمکــم کلمــه میشــوم»  5مــورد از  20رباعــی ،در
مجموعــۀ «و»  4مــورد از  13رباعــی و در مجموعــۀ «انجیــل بــه روایــت جلیــل
صفربیگــی»  2مــورد از  6مــورد رباعــی را در صحبــت از طنــز اجتماعــی ســروده
اســت.
     طنــز شــخصی نیــز بــا  32رباعــی در جایــگاه دوم قــرار گرفتــه اســت؛ طنــزی
کــه در آن شــاعر بــا قــرار دادن خــودش بــه عنــون ســوژه و کاراکتــر اصلــی تمــام
اتهامــات و اشــتباهات را متوجــه خــودش کــرده تــا بــه قولــی بــه در گفتــه تــا
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دیــوار شــنیده باشــد ،تقســیمبندی ایــن گونــه از طنــز در رباعیــات جلیــل بــه
شــرح زیــر میباشــد:
   شــاعر در مجموعــۀ «کمکــم کلمــه میشــوم»  6مــورد از  20مــورد ،در
مجموعــۀ «و»  6مــورد از  13مــورد ،در مجموعــۀ «هیــچ»  7مــورد از  14مــورد،
در مجموعــۀ «انجیــل بــه روایــت جلیــل صفربیگــی»  3مــورد از  6مــورد ،در
مجموعــۀ «هــزج»  2مــورد از  6مــورد ،در مجموعــۀ «ســونات بلــوط»  1مــورد
از  6مــورد ،در مجموعــۀ «نتهــای تنهایــی»  5مــورد از  5مــورد و در مجموعــۀ 
«گاوصنــدوق بــر پشــت مورچــۀ کارگــر»  1مــورد از  14مــورد طنــز خــود را بــه
طنــز شــخصی اختصــاص داده اســت.
   تمــام رباعیــات مجموعــۀ «اونویســی» کــه شــامل  13مــورد اســت و تمــام
رباعیــات مجموعــۀ شــین کــه شــامل  5رباعــی میباشــد در طنــز مذهبــی ســروده
شــده اســت .مجموعــۀ هــزج نیــز بــا یــک رباعــی ســهم کوچکــی در بیــان طنــز
مذهبــی داشــته اســت.
    در طنــز فلســفی ،کــه صفربیگــی بــاز هــم بــه خوبــی توانســته از پــس آن برآید،
موضوعاتــی همچــون مــرگ ،زندگــی و هبــوط حضــرت آدم و حــوا مــورد طنــز و
کنایــه قــرار گرفتــه اســت .وضعیــت ایــن نــوع طنــز در رباعیــات استخراجشــده
بــه شــرح زیــر میباشــد:
    صفربیگــی در مجموعــۀ «و»  4مــورد از  13مــورد ،در مجموعــۀ «هیــچ»  5مــورد
از  14مــورد ،در مجموعــۀ «کمکــم کلمــه میشــوم»  8مــورد از  20مــورد ،در
مجموعــۀ «انجیــل بــه روایــت جلیــل»  1مــورد از  6مــورد و در مجموعــۀ «هــزج»
 1مــورد از  6مــورد طنــز خــود را بــه ایــن نــوع طنــز اختصــاص داده اســت.
او شــاعری اخالقمــدار و متعهــد اســت کــه هرگــز خــود را از اجتمــاع و زادبومی
کــه از آنجــا برخاســته اســت و در آنجــا روزگار میگذرانــد جــدا نمیبینــد و
ایــن تعلــق و وابســتگی اجتماعــی را در سراســر اشــعارش بــه خوبــی و زیبایــی
بــه تصویــر کشــیده اســت .صفربیگــی بــه جامعــه و زادگاهــش وفــادار و نســبت
بــه اوضــاع مردمــان دیــارش متعهــد و مســئول اســت .در رباعیــات او کمبودهــای
زادگاهــش و مشــکالت روزمــرۀ مــردم (فقــر ،خودکشــی ،بیعاطفگــی و  )...بــه
خوبــی بــه تصویــر کشــیده شــده اســت .جلیــل شــاعری صــادق و بیریاســت کــه
اشــعارش تجلــی حقایــق زندگــی مردمــان ایــن دیــار میباشــد .طنــز او بســیار
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گیــرا و عمیــق و در عیــن حــال ســاده و روان اســت؛ تــا جایــی کــه خواننــده
گاهــی بــا شــنیدن آنهــا خــود را در میــان رباعــی و حــوادث آن احســاس میکنــد.
او بــه خوبــی توانســته اســت طنــز را در اشــعارش بــرای بیــان مقاصــد هنــری
و اجتماعــی بــه کار گیــرد و از هــر فرصتــی بــرای آفرینــش طنــز و گوشــه و
کنایههــای مطایبهآمیــز و گاه نیــشدار اســتفاده کنــد .جلیــل از زیادهگویــی
و حاشــیه رفتــن بیــزار اســت؛ بــه همیــن دلیــل ترجیــح میدهــد ســخنانش را
بســیار کوتــاه بیــان کنــد؛ گویــی بــرای ایــن منظــور هیــچ قالبــی را بهتــر از رباعــی
نیافتــه اســت.
منابع و مآخذ

-اصالنی ،محمدرضا ( ،)1377فرهنگ واژگان و اصطالحات طنز ،تهران :کاروان.

امینــی ،زهــرا (« ،)1394بررســی و مقایســۀ طنــز عصــر مشــروطیت وطنــز معاصــر» ،مجموعــه مقــاالت دهمیــن همایــش انجمــن ترویــج
زبــان و ادب فارســی ،دانشــگاه محقــق اردبیلــیhttps://www.sid.ir/fa/ ،
seminar/ViewPaper.aspx?ID=39240

پارسپــور  ،آیــدا ( )1393صــورت و محتــوای طنــز در آثــار محمدعلــیافراشـ�ته ،پایاننامــۀ کارشناســی ارشــد ،دانشــگاه تربیــت معلــم تهــران.
پالرد ،آرتور ( ،)1378طنز ،ترجمۀ سعید سعیدپور ،تهران :مرکز.حیــدری ،محمدباقــر (« ،)1377مقدمــهای بــر طنــز از دیــدگاه عقــل ونقــل» ،پژوهــش و ســنجش ،شــمارۀ  13و .14
دالویــز ،مســعود (« ،)1399نگاهــی بــه طنــز شــفیعی کدکنــی وشــگردهای پــردازش آن» ،زیباییشناســی ادبــی ،شــمارۀ  ،44صــص
.58-39

-زاکانی ،عبید ( ،)1400کلیات ،تصحیح و تعلیق پرویز اتابکی ،تهران :زوار.

ســهرابنژاد ،علیحســن و حنــا شــکری ( « ،)1398بررســی مضامیــنشــعری مجموعــه الیمایــس صفربیگــی» ،فرهنــگ ایــام ،شــمارۀ  64و
 ،65صــص .177-150
-شیری ،قهرمان (« ،)1377راز طنزآوری» ،پژوهش و سنجش ،شمارۀ  13و .14
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-صفربیگی ،جلیل ( ،)1389سونات بلوط ،مشهد :سپیده باوران.

-صفربیگی ،جلیل ( ،)1389کمکم کلمه میشوم ،مشهد :سپیده باوران.

صفربیگی ،جلیل ( ،)1389هیچ ،مشهد :سپیده باوران.-صفربیگی ،جلیل ( ،)1389و ،مشهد :سپیده باوران.

-صفربیگی ،جلیل ( ،)1391انجیل به روایت جلیل ،مشهد :سپید باوران.

صفربیگــی ،جلیــل ( ،)1391گاوصنــدوق بــر پشــت مورچــۀ کارگــر،مشــهد :ســپیده بــاوران.
صفربیگی ،جلیل ( ،)1391نتهای تنهایی ،مشهد :سپیده باوران.صفربیگی ،جلیل ( ،)1392شین ،مشهد :سپید باوران.صفربیگی ،جلیل ( ،)1392هزج ،تهران :فصل پنجم.طاهــری ،نســترن ( ،)1390طنــز در گلســتان و بوســتان ســعدی ،پایاننامــۀ کارشناســی ارشــد ،دانشــگاه سمنان.
عزتیپــرور ،احمــد (« ،)1377بررســی و ســیر تحــول طنــز در متــونادبــی و جایــگاه طنزپــردازان» ،پژوهــش و ســنجش ،شــمارۀ  13و .14
قیطاســی ،ســجاد و فاضل اســدی (« ،)1392بررســی تطبیقــی صــدای زندر نمایشــنامۀ تاجــر ونیــزی از و .شکســپیر و اشــعار جلیــل صفربیگــی
بــا توجــه بــه نظریههــای ا.گریــن بــات آ.ســین فیلــد و پیرماشــری»،
ادبیــات تطبیقــی ،شــمارۀ  ،2صــص .69-53
مــام شــریفی ،هیــوا ( ،)1392طنــز در اشــعار سیاســی و اجتماعــی احمــدشـ�وقی ،پایاننامــۀ کارشناســی ارشــد ،دانشــگاه کردســتان.
محمــدزاده ،مریــم ( ،)1390طنــز در شــعر محمــد الماغــوط ،پایاننامــۀ کارشناســی ارشــد ،دانشــگاه تربیــت معلــم تبریــز ،دانشــکدۀ ادبیــات و علــوم انســانی.

مســلمیزاده ،رضــا (« ،)1377هجــو و تعاریــف آن» ،پژوهــش و ســنجش،شــمارۀ  13و .14
-مؤمنی ،محمدعلی ( ،)1381کش دادن مرگ ،تهران :فصل پنجم.

-میرصادقی ،میمنت ( ،)1385واژهنامۀ هنر شاعری ،تهران :کتاب مهناز.

نعمتــی ،زهــرا ( ،)1391طنـ�ز در آثـ�ار سـ�نائی ،پایاننامــۀ کاارشناســیارشــد ،دانشــگاه کاشــان.
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