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چکیده
درآثـارهـرشـاعریمضامیـنادبـی،سیاسـی،اجتماعـیوعرفانـیبهچشـممیخوردکـهبازخورد
مسـائلجامعهواندیشـۀآنشـاعراسـت.جلیلصفربیگیازشـاعرانمطرحوتوانایایالمیمعاصر
اسـتکـهدرشـعرخـودمضامیـنمتنوعاجتماعـی،عاشـقانهوآیینیرابـهکارگرفتهاسـت.تحقیق
وپژوهـشدرایـنمضامیـنباعـثشـناختبهترفرهنـگ،اعتقـاداتوزندگیاجتماعیمـردمایالم
میشـود.درایـنمقالـهمهمترینمضامینشـعریجلیلصفربیگـیباتکیهبرمجموعـۀ»الیمایس«که
مشـتملبررباعیات،اشـعارسـپید،غزلیاتودوبیتیهاسـت،بااسـتفادهازشـیوۀتوصیفی-تحلیلیو
روشکتابخانـهایبررسـیشـدکـهنتایجآننشـانمیدهدصفربیگیبهعشـقومسـائلاجتماعیاز
قبیـلفقـر،اختـالفطبقاتیونبودحسنوعدوسـتیاشـارۀفراوانداشـتهاسـت.دربخـشرباعیات
بیشـترینمضمونهـایشـعریبـهترتیـبعبارتنـداز:عشـقومشـکالتاجتماعـیازقبیـلفقـرو
وضعیـتبـداقتصـادیجامعـه،شـعرآیینـیوتوجـهبـهطبیعـت،بخصـوصخشکسـالیونابودی
جنگلهـایبلـوط.صفربیگـیدررباعیاتـشدیدگاهیمنفـیوناامیدانهبهمسـائلوزندگـیداردکه
دراشـعارسـپیدشکمرنـگمیشـود.مضامیـنبهکاررفتهدراشـعارسـپیدصفربیگـیازقبیلهمان
مضامیـنقبلـیاسـت.غزلیـاتودوبیتیهـایاونیـزبیشـترعاشـقانههسـتند.درکلمیتـوانگفت

مضامیـنعمـدۀشـعراو،اجتماعی،آیینـیوطبیعتگرایانهاسـت.
واژگان کلیدی:شعرایالم،جلیلصفربیگی،الیماس،مضامینشعری.
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مقدمه
ادبیاتیکیازشـاخصهایمهمسـنجشمیزانرشـدفرهنگدرجوامعبشـريو
شـعرازمهمترینمصادیقوبخشهایادبیاتاسـت.درسرزمینهایفرهنگپرور،
بهویـژهایـرانشـعربخشقابـلتوجهیازشـاهکارهایعرصـۀادبیـاترابهخود
اختصـاصدادهاسـتودرحیطۀزبانوادبیاتفارسـیکمتـرموضوعیرامیتوان
یافـتکـهتـاحدودیبهآنپرداختهنشـدهباشـدوچـونادبیاتازوجـودآدمیو
تمـامابعـادفـرديواجتماعیزندگیاوسرچشـمهمیگیرد،میتواندبرایبررسـی
وشـناختبهتـروبیشـترجامعـه،مـوردمطالعهقـرارگیـرد.»ادبیات،بهویژهشـعر
بازتابـيازآرمانهـایفـرديواجتماعياسـت.اگرکسـیبخواهدمحیـطاجتماعي
شـاعريرابشناسـد،سـرودههایشـاعران،حتـيسـرودههایمدحـيمیتوانـد
یاریگـراوباشـدومدینـۀفاضلـۀتمـامحکیمـانجهـانرامیتـواندرآنیافـت«

)شـفیعيکدکنی،255:1386(.
ازآنجاییکهانسـانهادرمسـائلمهماشـتراکدارند،اعتقادشـاعربرایناسـت
کـهشـعربایـدهمـۀوجـوهژرفزندگانـیرادربـرگیردوبهمشـترکاتاندیشـۀ
بشـریبرگردد،اینجاسـتکهنقشمخاطبوگروهیکهخواهانشـعروشـاعرند
تعیینکننـدۀنـوعبیـاناومیشـود؛زیـراازدیـدگاهجامعهشناسـِیادبیـات،هنرمند
وازجملـهشـاعرازهمیـنانسـانهایجامعـهزادوجامعـهزیاسـتکـهازهمـۀ
فرآوردههـایفکـریوفرهنگـیجامعهبرخوردارمیباشـدومرهـونکاروفعالیت
نسـلهایفعـالبودهوهسـت؛بـههمینخاطر،هسـتیاجتماعی،حیـاتفکریو
فرهنگـیوشـخصیتاجتماعـیوهنـریخودرابـهجامعهمدیوناسـتو»اثرش
نیـزعصـارهایازفرهنگجامعهمیباشـدکههنرمنددرآنپـرورشفکریوذوقی
وفرهنگـییافتهوبهاثرخودشـکلومحتوابخشـیدهاسـت«)ترابـی،17:1379(.
سـخنورانوسـرایندگانایالمـینیـزازدیربـازبـهدلیـلنبـودامکانـاتفرهنگـی،
مکتبخانههـاومـدارسونداشـتنپیشـینهایدرخشـانوراهـیهمـواردرشـعر
فارسـیبـابهرهگیـریازتـوانواسـتعدادخـدادادیوذاتـیخـودوبـااسـتفاده
ازحداقـلامکانـاتموجـود،عـالوهبـرسـرایشاشـعارمحلیبـهعنـوانتحفهای
دگرگـونونوبـاوهایمتفـاوتاقـدامبـهسـرایششـعربـهزبـانفارسـینمودهاند

)سـپیدنامه،17:1393(.
ادبیـاتهـردورهوهـرقومـینشـانمیدهـدکـهمـردمآندورهچگونـه
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میزیسـتهاند؟چـهآدابورسـومواعتقاداتـیداشـتهاند؟وحتـیچگونـهفکـر
میکردهانـد؟هیـچگاهادبیـاتملتـیجـداازاجتمـاع،مبـارزات،سیاسـت،فرهنگ،
روانشناسـیوامیدهـایآیندهنیسـت.باپژوهـشدربابشـاعرانمعاصرمیتوانیم
گامـیمؤثردرشـناختهرچهبهترعقایـدوتفکراتآناندربارۀمسـائلاجتماعی،
مذهبـی،سیاسـی،اقتصـادیوفرهنگـیبرداریـموایـنخـوددالبـراهمیـتو
ضـرورتبررسـیآثـارشـاعرانایـندورهاسـت.هـدفازنـگارشمقالـۀحاضر
بررسـیمضامینشـعری،نگرشهاوباورهایذهنیجلیلصفربیگی-ازشـاعران
توانـایمعاصـراسـتانایالم-درمجموعۀ»الیمایس«اسـت.ایشـانشـاعریپرکار
وخـوشذوقاسـتکـهباتشـکیلکالسهـاوکارگاههـادرانجمنحـوزۀهنري،
داشـتههاودانسـتههايخـودرابـهنوسـرایانميکنـد.درمـوردمضامیـنشـعری
شـاعرانمعاصـر،تحقیقاتگوناگونیازقبیلبررسـیاشـعارآیینـی،اجتماعی،طنز
و...صـورتگرفتـهاسـت؛امـاتحقیـقجامـعوکاملـیدرمـوردمضامینشـعری
جلیـلصفربیگـیبخصـوصمجموعـۀ»الیمایـس«یافـتنشـد.درتدویـنمقالـۀ
حاضـرازروشکتابخانـهایوتحلیـلابیاتاسـتفادهشـدهاسـتونویسـندگانبه
دنبـالپاسـخبهاینپرسـشهابودهانـد:1.جلیلصفربیگیبیشـترازچـهمضامینی
سـودجسـتهاسـت؟2.ویچـهنگرشـیبـهجامعـهپیرامـوندارد؟و3.محتـوای

اشـعاراوبیشـتربـهچـهموضوعاتیاختصـاصدارد؟

مضمون و محتوا
منتقـدانشـعررابهدوبخشتقسـیمکردهانـد:محتواوفـرم.ازکهنترینروزگاري
کـهتاریخفلسـفهنشـانميدهد،همیشـهمسـئلۀ»فرم«بـاچشـماندازهايگوناگون
ودرتقابلهـايمختلـفمـوردتوجـهفالسـفهبـودهاسـت.اصطالحـاتجوهـر
)substance(،صـورت)form(ومـاده)matter(همیشـهدرمرکـزگفتگوهـاي
صاحبنظـرانبـودهاسـت.جوهـرآنبخـشازماهیـتشـيءاسـتکهبـاوجود
هرگونـهدگرگونیدرشـيءهمچنانباقيمیماند.دردیدگاهارسـطوجوهرشـامل
مـادهوصـورتهـرچیـزاسـت؛امـاوجـوديمسـتقلازشـيءومـادۀسـازندۀ
شـيءدارد.بـاچنیـنچشـماندازيجوهـرغیرقابلدانسـتنخواهـدماند.مـاده،به
گونـهايسـنتي،همیشـهدرتقابـلبـاformیـاذهـن)mind(قـراردارد.بـرطبـق
نظریـاتارسـطو،مـادهدرتقابلباجوهر،آناسـتکهدارايفرماسـت.هرشـيء
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کـهدارايعینیـتباشـدازمـادهوصـورتترکیـبشـدهاسـت)شـفیعیکدکنی،
69:1396(.منظـورازمحتـوا،عقایـدوعواطفـیاسـتکـهدریـکاثرهنـریبیان
میشـودومنظـورازفـرموصـورتنیـزتمـامعوامـلزبانـیاسـتکـهمحتـوارا
بیـانمیکنـد.گروهـیاصالـتراازآنفـرمدانسـتهاندوگروهـیاصالـترابـه
محتـوادادهانـد؛امـاگروهـیدیگـراعتقـاددارنـدکـهچنینمـرزیدرشـعروجود
نـداردوفـرمومحتـوادرشـعرهمچـونجسـموروحدرانسـاناسـتکـهقابـل
تفکیـکنیسـت.آنهامعتقدنـدجداکردنشـکلومحتواممکننیسـت؛زیراهرگز
محتوایـیبـدونشـکلوشـکلیجداازمحتـوا،امکانوجـودنتواندداشـتواین
دوازیکدیگـرجداییناپذیرنـد؛ولـیآنچـهدرایـنمیـانمهماسـتایناسـتکه
»شـکلبـاتأثیـراتخـودبرمحتـوامیتواندتوسـعهوتکاملآنراتسـریعنمایدیا
برعکسراهرابرشـکوفاییآنبندد«)ترابی،87:1379(.شـاعرانپیشـینارزشو
اصالـتواقعـیراازآنمحتوامیانگاشـتندوشـکلرادارایارزشتبعیوعرضی
میدانسـتند؛امـامعتقـدانبـهاصالـتفرممیگوینـد:»درهنـرطرزبیانمهماسـت
وهنـرچیـزیجزارائۀشـکلوقالبنیسـت.ازدیـدگاهاینانمحتوامهمنیسـتو
درگیـریبامسـائلحـاّداجتماعینیزضرورتینـدارد«)دسـتغیب،151:1349(.به
نظـرآنهـااگـرمحتوابـرفرمغلبهپیـداکندوشـاعربخواهدبـهدغدغههایذهنش
اجـازهبدهـدکهبـدونهیچآدابیسـرریزکنندوبیـرونبیایند،درحیـناینعمل،

آفرینشهنـریصـورتنمی-گیرد.
آنچـهدرمرحلـۀاولدریـکاثـرهنـریبـهچشـممیخورد،محتـواومضمون
آناسـت.اشـتباهبـزرگشـاعرانمعاصـرمـادرایـناسـتکـهتصـّورمیکننـدبا
جـورکـردنمقداریایمـاژوتعبیرتـازهوگنجانیدنآنهادریـکقالبغیرمعمولی
میتواننـدشـعرنـاببسـرایند؛درواقع»علیرغمخودپسـندیهایاقلیتشـکلگرا
ومعّماسـراکـهجامعۀفرهنگیبسـیارگسـتردۀتشـنۀ»محتـوا«رابههیـچمیگیرند
وجهانشـعرودوسـتدارانآنرامحدودبهجمعهمگنانوسـتایندگانانگشـت
شـماریمیدانندکهدراسـارتفرمشـعربهسـرمیبرند،امروزهاساسـاًمنظورنظر
مـردمآگاهوادبدوسـتانصاحبنظـروآنـانکـهدنبـالادبیاتواقعـیمیگردند،

بیشـتروپیشـترازهـرچیزمحتوابودهوهسـت«)ترابـی،90:1379و91(.
مفهـوم»مایـۀغالـب«بـهمفهـوم»مضمـون«نزدیـکاسـتتـابهحـدیکهآن
دوراخلـطکردهانـد.معالوصـف،اگـربتوانیـمیابکوشـیمآنهـاراازیکدیگرتمیز
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دهیـم،خواهیمتوانسـتطریقههـایگوناگونسـاختاربندیآثـاروالیههایمتعدد
معناییرااسـتخراجکنیم.بوریستوماچوسـکی،فرمالیستروسدرسال1925در
مقالـهایبـاعنوان»مضمونشناسـی«کهتودوروفآنرادرمجموعـۀنظریۀادبیات،
متـونفرمالیسـتهایروس،درجکـرد،مایۀغالـبراواحدپایـهودقیقتربگوییم
»کوچکتریـنجـزءمصالـحمضمونـی«تعریفکرد؛لـذامایۀغالببرحسـباندازه
ومیـزانحضـورآن؛بخصـوصدررابطـهبامضمـونتعریفمیشـود.عناصریاز
اثـرکـهبهاشـیایـارویدادهـایمصـوریکمضمـونبازمیگـرددنیزچنیناسـت

)سـمیعیگیالنی،54:1386(.

موتیف
ریشـۀواژگانـيموتیـفرافعـلالتیـنmovereواسـمmotivusدرقرونوسـطا
ميداننـدکـههـردوبـهحرکـتکـردنیـاحرکـتدادنبهسـمتجلـوواصرار،
انگیختـنوبـهفعالیّـتواداشـتناشـارهدارنـد)سـینیورت،1998:ذیـلواژه(و
)آکسـفورد،698:1978(.موتیـفدرشـکلوکاربـردامروزيآنواژهاياسـتکه

اززبـانفرانسـهبـهزبانهـايدیگـرواردشـدهاسـت)همان(.
درفرهنـگاصطالحـاتادبـی»موتیفیکـیازباورهایمسـلطدرهراثـرادبیو
بخشـیازمعنـایـادرونمایـۀاصلـیاثـراسـت؛اینمعنیممکناسـتشـاملیک
شـخصیت،یـکتصویـریایـکالگـویزبانـیتکرارشـوندهباشـد«)کادن،2006:
98(.درفرهنـگشـگردهایادبـینیـزبـرایایـنواژهچنـدمعنـیدرنظـرگرفته
شـدهاسـت:دریـکمعنـیمعـادلدرونمایـهیـامضمـونوکهنالگوسـتودر
معنـیوتعریـفدیگرعبارتاسـتاز:سرمشـقیـاالگویگفتاریپویاباسـاختار
خیرهکننـدهوبرانگیزانـدهدرکلیّـتاثـر)دوپرایز،1991:ذیـلواژه(.تقویودهقان
)23:1388(نیـزیکـیازتعاریفشـاخصموتیفرا»عناصرخاصتکرارشـونده«
میداننـدکـهمیتوانـددربردارندۀشـئ،حادثه،صـدا،تصویر،رنـگ،واقعۀضمنی،

حـاالتروانـی،نشـانیاویژگـیعمومی،شـخصیت،موقعیتو...باشـد.

نگاهی به مجموعۀ الیمایس
دفتـراولشـعرهایجلیـلصفربیگـی»الیمایـس«نـامدارد.بنـابـرنظـرشـاعردر
مصاحبـهایکـهدرتاریـخ1392/1/26بـاخبرگـزاریمهـرداشـتهاند»الیمایسنام
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قدیـمایـالمبـهزبانیونانیاسـتکـهمعنایـشکوهسـتاناسـت«)..........(.دراین
دفتـرشـعریکـهدرسـال1392در312صفحهودرقطعرقعیتوسـطانتشـارات
فصـلپنجمچاپشـده،473رباعی،150شـعرسـپید،20غـزلو17دوبیتیآمده
اسـتکـهمضامیناینسـرودههاعبارتنداز:عشـق،اجتماع،خانـواده،فقر،کودکان
کار،مسـائلمهـمجامعـۀمعاصر،مضامینبومیواشـارهبهاسـممکانهاوطبیعت
ایـالمبخصـوصدرختـانوجنگلهـایبلـوط.علـتانتخـابمجموعـۀالیمایس
بـرایپژوهـشونـگارشایـنمقالـه،نـگاهعمیـقصفربیگیبـهمسـائلاجتماعی
بخصوصمشـکالتموجوددرسـرراهزندگی،اشـارهبهعناصربومیاسـتانایالم

ومعرفـیهرچهبیشـتراینشـاعرایالمیاسـت.
همانطـورکـهدربـاالذکرشـد،مجموعۀالیمایسشـاملاشـعاریدرقالبهای
رباعـی،سـپید،غـزلودوبیتـیاسـتکـهبههمـانترتیِبمذکـوردردفترشـعری
بـهبررسـیآنپرداختهشـدهومضامینشـعریآن،دسـتهبندی،ارائـهوجمعبندی
شـدهاسـت.بهدلیلباالبودنبسـامدمضامینبهکاررفتهدراینمجموعۀشـعری،
پربسـامدتریننمونههـاذکـرمیشـوندوبقیـهبـهصـورتکمیمـورداشـارهقرار

میگیرند.

رباعی  •
1.عشق

عشـقیکـیازمضامیـناصلـیادبغناییدرهمۀدورههابودهوهسـت.معشـوق
نیـزبـهعنـوانقطـبومحـوراصلـیداسـتانپایانناپذیـرعشـقدرهمـۀدورهها
درآثـارحـوزۀادبغنایـیچـهبـهعنوانمعشـوقزمینـیوچهبهعنوانمعشـوق
آسـمانیبـاشـکلوشـمایلرفتـاریخـاصحضـوریچشـمگیردارد.ازآنجاکه
درونمـاسرشـارازعواطـفگوناگونیهمچونعشـق،غـم،امید،یأس،شـادیو
نظایرآناسـت»شـاهکارهایادبیجهانسرشـارازعواطفعامومسـائلمشترک
انسـانیاند«)فتوحـی،68:1385(؛بـههمیـنجهـت»شـعرغنایـیصمیمانهتریـن
نـوعشـعروآیینۀشـخصیتحقیقیشـاعراسـت«)پورنامداریـان،53:1380(نوع
نگرششـاعرانپارسـیگودرطولتاریخادبیاتفارسـیبهمعشـوقمتفاوتبوده
اسـتوازآنجـاکـهعشـقازاحساسـاتانسـانسرچشـمهمیگیـرد،عامـلپیوند
میـانانسانهاسـت.جلیـلصفربیگـینیزدراشـعارخودبـهاینمضمـونپرداخته

علی حسن سهراب نژاد-  حنا شکری
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وآنرابـهشـیوههایمختلـفبیـانداشـتهاسـت.مضامیـنعاشـقانۀرباعیهـای
صفربیگیبیشـتردربیاندوسـتداشـتن،جفاووصفمعشـوقاسـتکهدرزیر

بـهآنپرداختهمیشـود:
وصفمعشوق:

شـاعربـااغراق،تنمعشـوقراباعثشـیفتگیچنـاروشـکوفهدادندرختبیدو
گیـالسگرفتـنآنمیداند.

جفاکاریمعشوق:

شاعردررباعیباالرفتنمعشوقراعلتمرگخودمیداند.
بـرایدیـدنسـایررباعیاتـیکـهبـهایـنموضـوعاشـارهداردرجـوعکنیـدبـه
رباعیهایشـمارۀ100،101،102،103،106،107،108،109،111،112،114،117،11

.8،119،120،113،61،119،149،155،218

اندازۀصدغزلکمآوردهدلمدروصفتوازازلکمآوردهدلم
دریاییتوبغلکمآوردهدلمدرعشقتومنماهیریزیهستم

)صفربیگی،45:1392(

دردستهزارشاخۀیاسگرفتازعطرتنتچناراحساسگرفت
ناگهشکوفهدادوگیالسگرفتبیدیکهتودرسایۀآنخوابیدی

)همان:46(

تنهابهتوفکرمیکنماماتو...تنهابهتوفکرمیکنمزیراتو
تنهـابهتوفکرمیکنمتنهاتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتو

)صفربیگی،17:1392(

درگیـرمتومیرویومنازخودمهمسیرم ثانیههـا عقربههـا بـا
وقتیچمدانبستهشودمیمیرممـرگآمدهراهنفسـمرابسـته

)همان(
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2.مسائل اجتماعی )ازدواج، فقر و فاصلۀ طبقاتی(
الـف(مضمـونرباعیاتشـمارۀ215،214،213،112و216عشـقداراوسـاراو
اعتـراضبـهدخترانـیاسـتکهنـهازرویعشـقبلکهبهخاطـرثـروتودارایی

خواسـتگارازدواجمیکننـدکـهنوعـیشـعراعتراضینیزمحسـوبمیشـود.

ب(شـکایتهایشـخصیازروزگاروانسـانهایدیگـروسـایرموضوعاتـیکـه
میتوانـددرصـدرزندگـیروزمـرهقـرارداشـتهباشـدوقتـیبـهنـگارشمیآیند
صورتـیجـدیبـهخـودمیگیرند.ازمسـائلیکـهصفربیگیبـهآنتوجـهویژهای

داشـتهودرشـعراوبیـانشـدهاسـتزندگـی،سـختیهایآنوفقراسـت:

صفربیگـیزندگـیخـودراتباهـیوسـیاهیمیداندکـهازمرگچیزیکـمندارد.
ویبـاتعبیـریزیبـاوبکـر،ویرانـیزندگـیخـودرابـهآثـارحملـۀمغـولمانند

میکنـد.
ازدیگـرمضامیـناجتماعـیدرشـعراومیتـوانبـهقانـعنبـودنانسـانهابهحق

بیخاصیترذلتوراخواهمکشتایبیهنرهزلتوراخواهمکشت
دارابهابـالفضلتوراخواهمکشتکــــــمدوروبـرانارسارابپلک
باایننفسسردتوراخواهمکشتمنازلجآنمردتوراخواهمکشت
منبیبروبرگردتوراخواهمکشتســاراخودمانیمتـــــوهمنامردی

)همان82(

خودرابهدروغزندگیجازدهاستمرگآمدهوبهبختماپازدهاست
انـگارمغـولبهخانۀمازدهاسـتیکبیدروپیکرسیاهوخالیست

)صفربیگی،32:1392(

دردینکشیدوگوهرمراهمبردتادیدمراگفتکهخوشحالممرد
اعضایمراهمینبنیآدمخوردشـرمندۀرویماهتمسعدیجان

)همان:37(
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خـودودسـتدرازیبـهحقدیگراناشـارهکردکهباعثاعتـراضبهاینوضعیت
شـدهاست:

صفربیگـیدررباعـیزیـربـااشـارهبـهفقـرواختـالفطبقاتـیدرجامعهاشـاره
میکنـدکـهزندگـیآنهابـاوجودزحمتپـدرهمچنـاندرفقروتلخـیمیگذرد

وتهمانـدۀغـذایدیگـرانرابـرسـفرهدارند:

اوکـهمیبینـددیگـرکسـیبـهفکـرهمنـوعخودنیسـتوانسـانهابیتفـاوتاز
کنـارهـممیگذرنـد،بااشـارهبهمرگآدمیـتاعتراضخـودرابهاوجمیرسـاند:

دررباعیهـایصفربیگـی،ناامیـدی،تنهایی،سـیاهی،تباهیونارضایتـیاززندگی
بـهوفـوردیـدهمیشـود؛گاهیناامیـدازرسـیدنبهمعشـوقاسـتوگاهناامیداز
وضعیـتاسـفبـارجامعـهوفقرکهباعثشـدهاسـترباعیهـایاودیدیمنفی
بـهزندگـیوشـرایطاجتماعـیوجامعهایجادکنـد.اینناامیدیگاهـیبهصورت

خودکشـیوتباهـیزندگـینمودپیـدامیکند:



برسفرۀماجگرنه،خونجگراستمانندهمیشهچشمهایمبهدراست
آورد را شـما سـفرۀ آریپـدرممورچـۀکارگـراسـتتهمانـدۀ

)همان:25(

لبریـزشکسـتهمچنـانمیگردمدیوانهومستهمچنانمیگردم
خورشیدبهدستهمچنانمیگردمدرشـهرشـمادربـهدرانسـانم

)همان:19(

مـرگآمـدودربرابـرمزانوزدتاعشقدروندلمنپهلوزد
تنهاییامازپشتبهمنچاقوزدناگاهکالهمسرمنرادزدید

)صفربیگی،20:1392(
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همچنیـنبنگریـدبـهرباعیـاتشـمارۀ50،51،121،180و298بـامضمـونفقـر؛
رباعیـاتشـمارۀ45،49،61و66بـامضمـونزحمـتکشـیدنپـدرودرآمـدکم؛
رباعـیشـمارۀ27بـامضمـونمـرگآدمیـت؛رباعیـاتشـمارۀ46،75و79بـا
مضمـونفاصلـۀطبقاتـیورباعیـاتشـمارۀ15،82،85،116،128،142و209بـا

مضمـوننامیـدیازوضعیـتزندگـی.

3. زن و مرد )نگاه جنسیتی(
زنازدیگـرمضامینشـعریصفربیگیاسـت.اوسـختیهایزندگیزنـان،تنهایی
وبیتوجهـیوبیمهـرینسـبتبـهآنهـارادراشـعارخـودبـهزیبایـینشـانداده

است:

شـاعرسـیاهیزندگی،ازبینرفتنشـادیهاووجودغموغصهدرزندگیزنرا
بـهنمایـشمیگـذارد؛زنیکـهتاریکیوغموجـوداورافراگرفتهاسـتوامیدها

درتاختوتازخالیخانۀماستاسبیکهبهرویقالیخانۀماست
خوشبختترازاهالیخانۀماستآنگاوکهدرتابلوینقاشیست

)همان:49(

درزودپزشگذاشـتفریـادشراتنهاییوزخمساختساالدشرا
درآینـهدیـدمـرگهمـزادشراآمدکهکمیسرمهبهچشمشبکشد

)همان:74(

همصحبتاسفناجواسفنجشدهاستتنهاییاوچقدربغرنجشدهاست
یکدانهبرنجکوهیازرنجشدهاستدرسینۀاوکهارزنیشادینیست

)همان:75(

زنبـاهمـهچیزخانهمشـکلداردزنباهمهچیزخانهمشکلدارد
یکعالمهرختچرکدردلداردهرروزچروکمیشودرؤیایش

)همان:77(

علی حسن سهراب نژاد-  حنا شکری



دورۀ  بیستم، شمارۀ  64 و 65  ؛  پاییز و زمستان  1398

160

فصلنامۀ  علمي

وآرزوهایـشتبدیـلبـهناامیـدیوزخمشـدهاند.مـرادصفربیگـیاززندراینجا
میتوانـدمـادرباشـدکـهدرابیاتزیـربهآناشـارهمیکند:

صفربیگـیسـختیزندگـیزنانایـالمراباعـثخودکشـیوخودسـوزیدرمیان
میداند: آنـان

شـاعرازدردبـهخـودپیچیـدنزنـانبههنـگامخودسـوزیرابهرقصکـردیکه
دارایجنـبوجـوشفراواناسـتتشـبیهکردهوشـعلههایآتـشرالباسکردی

آناندانسـتهاست.
ازمضامینبهکاررفتهدربارۀسختیهایزندگیزنانوتوصیفازخودگذشتگیهای

آنانمیتوانبهرباعیهایشمارۀ95تا98و189تا204اشارهکرد.

4. زندگی و تنهایی 
رباعیـاتصفربیگـیسرشـارازناامیـدیوغـموتنهایـیاسـتکهشـایدنشـانگر

دردهـایاجتماعیاوباشـد:

بانورونسیموزندگیقاطیبودمـادرکهپرازصفـایایلیاتیبود
باآنکهپرازسوزنخیاطیبودباعشقتپیدقلبپاکشیکعمر

)صفربیگی،78:1392(

انگارکهزندانیحبسابداستکبریتکشیددلپرازجزرومداست
باآنکهپرازسوزنخیاطیبودزنشعلۀآتشاستیاآتشزن؟

)همان:55(

جانسـوختۀکورۀتنهاییهاممـنشـاعراسـطورۀتنهاییهـام
تنهاییهـامدرغارخودمسکوتبرمنشدوحی سـورۀ پیغامبـر

)همان:12(
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صفربیگیعلتتنهاییخودرارفتنمعشوق)شخصیمجهول(ذکرمیکند:

رفتنمعشوقباعثسرگردانیوغمدردلاوشدهاست:

رباعیـاتشـمارۀ4تـا36همگـیبهتنهاییشـاعروغماوکهناشـیازدردعشـق
استاشـارهدارد.

5. ژانر طنز، شعر آیینی، بومی گرایی
الـف(طنـزدرشـعرصفربیگـیطنـزیتلخاسـتکهحکایـتازغمومشـکالت

اجتماعیجامعـهدارد:

صفربیگـیدرشـعرخـودبابیانـیطنزآمیزواسـتفادهازضربالمثل،افتـادناتفاقی
شـومدرزندگیشـانرابهنمایـشمیگذارد:

فریادیکهسکوتبارانشدهاستدریاستکویرلوتبارانشدهاست
بارفتنتعنکبوتبارانشدهاستتنهایـیمناتاقسـهدرچاریسـت

)همان:14(

بـادیکهمراباخـودشاینجاآوردبرگیهسـتمبهدستبادولگرد
تنهایـی سـرودۀ شـعرم یکمصرعمنغماستیکمصرعدردبیتـی

)همان:14(

باخاطرههامزیستیتنهایییـکعمـرمـراگریسـتیتنهایـی
ارثپدرمکهنیستیتنهاییششدانگتوراسندبهناممزدهاند

)همان:21(

مادرکهدوبارهخوابشومیدیدهبدجـوربـههمریختهوترسـیده
زاییـدهازبهتوسکوتپدرممیترسم ولـی نداریـم گاو مـا

)همان:26(
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»شـرمندۀگربههایهمسـایه«تعبیریبرایبیانفقراسـتکهشـاعرآنراباطنزی
تلخبهکاربردهاسـت:

ب(شـعرشـیعیعاشـورایی)حسـینی(یکـیازشـاخههایپربـارادباسـالمی
اسـتکـهبیگمـانمیتـوانآنرابرگزیدهتریـنواثرگذارتریـنشـعردرنـوع
خـوددانسـت.ویژگـیمهـمواصلـیایـننـوعشـعردرتعّهـدآننهفتـهاسـت؛
شـعریکـهدربردارنـدۀپیامـیالهـیوانسـانیوهماهنـگبافطرتسـلیمبشـری
اسـت.صفربیگـیدربخشـیازرباعیـاتخوددرکنـارمضامیناجتماعـیدیگربه
واقعـۀکربـالوشـهادتیـارانامامحسـین)ع(،ازخودگذشـتگیآنان،اسـارتو

مشـکالتبعـدازعاشـورااشـارهکردهاسـت:

اسـتفادهازتعبیـر»سـیپارۀقـرآن«به»قرآنناطق«بودنامامحسـیناشـارهداردکه
سـرمبـارکایشـانبرسـرنیـزهقـرآنمیخواندو»سـیپـاره«اشـارهبهبـدنپاره

پـارهوزخمیامامحسـین)ع(دارد.
دیگرمضامینآیینیرباعیاتاوعبارتنداز:امامحسینوشهدایکربال)376،380،381،382،
389،390،393،410،411،413،414،451،452،463(،حادثۀعاشورا)446،445،427،426و
447(،حضرتعباس))449،448و450(،خیانتکوفیان)397،395،394،392،387،383،
406،405،404،403،402،401،400،399و407(،حضرتزینب)415،386،385،384،
443،442،441،440،439،438،437،436،435،434و444(،علیاصغر)412،428،388،
432،431،430،429،427و433(،عزایامامحسین)459،458،457،456،454،455،391
و460(،علیاکبر)396(،پشیمانیازتنهاگذاشتنامامحسینودادخواهیخوناو)417،416

،424،423،422،421،420،419،418و425(.

همسـایۀبینوایهمسایهشدیممادردسریبرایهمسایهشدیم
شرمندۀگربههایهمسایهشدیمازبـسبهکبابدلمانبوبردند

)همان:27(

قطعهقطعهشـدهتنبیکفنتافتادهبهخاکجسمبیپیرهنت
سیپارۀقرآنمجیداستتنتحمداستوبرائتاستواعرافوفجر

)همان:165(
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ازدیگرمضامینیکهدرالبهالیمضامینآیینیبهآناشـارهشـدهاسـتمسـئلۀوالیت
اسـت؛چنانکـهشـاعرمیگویـدمثـلکوفیاننباشـیموبهوالیـتوامامعصرپشـت

نکنیم:

همچنینبنگریدبهرباعیاتشمارۀ466،462،461،460،4459و467.
ج(صفربیگـیگاهـیدرشـعرخـودبـااسـتفادهازعناصربومـیبهبیـانمضامینی
ماننـدتنهایـی،ناامیـدی،غم،فقـرو...پرداختهاسـت.نابودیجنگلهـایبلوطکه

طعمـۀبیتوجهـیشـدهاندخـودیکـیازمضامینمهمشـعریاوسـت:

شـاعرنامیدانـهتنهاییخودراکهباعثمرگتدریجیاوسـتبهبلوطهایمانشـت
کهگرفتاربیتوجهیشـدهاندتشـبیهکردهاسـت.

صفربیگـیبـراینشـاندادنزندگیسـختوفقیرانۀمـردمایالمدرشـعرش،آنان
راایـلبلـوطمیخوانـدکهسـختیهایزیـادیبهخـوددیدهاندو»دسـتهایزبر
ایـالم«راهمچـون»کفدسـتانپدرش«نشـانۀتحملمشـقتوسـختیمیداند.

شـاعرایـالمراکـهازاوبـهعـروسزاگـرسیـادمیشـود،زنبلوطـیمینامـدو
بـهآتشسـوزیجنگلهـایبلـوطاشـارهمیکنـدکـهمانندزنـانایالمـیدرآتش

میسـوزند: بیتوجهـی

باشعلۀروشنیکهدرحّرزدهاستمارانهمگرعشقتلنگرزدهاست
درسـینۀمایزیدچادرزدهاسـتدرتاختوتازشمروابنسعدیم

)همان:459(

مرگآمدهانگارهمیندوروبراستچندیستکهسختچشمهایمبهدراست
تنهاییمنپرازصدایتبراستماننـدبلوطهـایخشـکمانشـت

)صفربیگی،18:1392(

یکایلبلوطدرسرمزخمشدهانگارتمامباورمزخمشـده
مثلکفدستپدرمزخمشدهایالمچهدستهایزبریدارد

)همان:53(
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ابیاتزیرنیزبهازبینرفتنبلوطاشارهدارند:

تلخـی و ایـالم مـرزی اسـتان مـردم جانفشـانیهای و سـختیها صفربیگـی
ویرانیهایـیکـهدرزمـانجنگتحمیلـیبهخـوددیدهاندرابهتصویرمیکشـدو

ایـالمراقربانـیجنـگتحمیلـیدرایـرانمیدانـد:

ازدیگـرعناصـربومیشـعراومیتوانبه»بلوط«،»ون«،»مانشـت«،اسـامیمکانها
و»ترخینه«کهغذاییمحلیاسـت،دررباعیاتشـمارۀ130،129،127،126،22،
135،137و136ومـرگبلـوطونابـودیجنگلهـایبلـوطدررباعیـاتشـمارۀ

133،132،135،134،131،130،129و141141اشـارهکرد.

6. آرایۀ ادبی تلمیح
صفربیگـیبـرایبیـانمضامیـنشـعریخـودازتلمیحـاتگوناگونسـودجسـته
اسـت؛چراکـهبرخـیازمضامیـنازرهگـذرتلمیـحشـکلمیگیرنـد.درزیـربـه

نمونههایـیاشـارهمیشـود:
شـاعربـرایبیـانتنهایـیخـودازتلمیحبـه»درددلکـردنحضرتعلیبـاچاه«

بهرهگرفتهاسـت:

بردامنخویشزخمگلدوزیکردبرخاکنشستوغربتاندوزیکرد
مـا قصـۀ بلوطـی زن یکروزبهتنگآمدوخودسـوزیکردایـالم

)همان:54(

ازحالبلوطاگربپرسیبدنیستباآنکهبرایشعلههایشحدنیست
اینسوختگیهنوزصددرصدنیستمیسـوزدومیسـوزدو...نـه!میرقصد

)همان:54(

ایالمچهغربتغلیظیشـدهاستایالمچهخاکزخمخیزیشدهاست

قربانیگربۀعزیزیشدهاستایـالمسـیاهماهـیکوچـکمـا
)همان:56(

بررسی مضامین شعری مجموعۀ »الیمایس« ...



فصلنامۀ  علمي

165

دورۀ  بیستم، شمارۀ  64 و 65  ؛  پاییز و زمستان  1398

صفربیگـیهمچنـانازفقـرمینالدوآرزوینازلشـدنمعجـزهایهمچونعصای
موسـی)ع(راداردتـافقـروگرسـنگیراببلعدوازجهانریشـهکنکند:

درابیـاتزیـرهـمبـاتلمیحبهداسـتانحضـرتیوسـف)ع(وبرادرانـشبهبیان
مضمـونعشـقوگرفتارشـدندرداممعشـوقپرداختهاسـت:

اشعار سپید •
1.عشق )نگاه به عشق، امید به وصال، جفاکاری و بی وفایی معشوق( 

الـف(دیـدگاهجلیـلصفربیگینسـبتبهزندگـیدررباعیاتـشمنفیبـود؛امادر
اشـعارسـپیدشدیدبهترینسـبتبـهزندگیپیدامیکنـدوناامیدیجـایخودرا
بهعشـقوعاشـقیمیدهد.دراشـعارسـپیداوآنچهدربابعشـقآمده،دوسـت

داشـتنوعاشقشـدناست:
درچشمهایت

جنگجوییمغولکمینکرده
جرئتنمیکنم

دوستتنداشتهباشم)صفربیگی،200:1392(

درپیشنگاهدیگرانگریهکندآدمکـهبداسـتناگهانگریهکند
تاسرببرددرونآنگریهکندتنهاییهرکسیبرایشچاهیست

)همان:18(

کمتربهخودشبپیچدوتابخوردبامعجزهایکاشدلمجابخورد
میگویمشاینگرسنگیرابخورددردستماگرعصایموسیباشد

)همان:35(

درتـبوتابنگاهتوافتادمگمـراهشـدمبـهراهتـوافتادم
باپایخودمبهچاهتوافتادممنیوسفبیبرادروبیگرگم

)همان:48(
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اوبـهوصـفزیباییهـایمعشـوقکـهناشـیازدوسـتداشـتنوعشـقاسـت
میپـردازدوبـهزیبایـیحـسخـودراابـرازمیکنـد:

زیباییتدیکتاتوریاستکه

کلماترادرمنبهگلولهمیبندد
هرلحظه

شعریدرمنشهیدمیشود)همان:201(.

****
دوستداشتنت

ماهیگیریباتورسوراخاست
داشتنتصیدنهنگاست

باقالبیکوچک)همان:202(.

دیگـراشـعارسـپیدصفربیگـیکـهبهدوسـتداشـتنوعاشـقشـدنپرداختهاند،
عبارتنـداز:بندهـای51،50،49،48،47،46،45،44،43،42،31،26،7،4،2،

103،61،58،56،53،52و104.
همچنیـنرجـوعکنیدبـهبندهای57و60بـاموضوعوصـال،80،66،63،46،8،
109و111بـاموضـوعجفـاکاریمعشـوق،103،7،5و104بـاموضـوعبیوفایی
معشـوق،56،43،31و126بـاموضـوعبـیپروایـیدرعشـقو16بـاموضـوع

دلتنگی.
توعقربۀساعتشماری

مندقیقهشمار
لحظهشماریمیکنم

برایدوازدهتمام)همان:207(.

ب(معشـوقدرشـعرزیـربـه»پـریکوچکدریایـی«مانندشـدهکـهبیوفاییاو
بلوطهـایزیـادی)نمـادیازجوانـان(راگرفتارکردهاسـت.شـاعردراینجاضمن
اشـارهبـهجفاکاریمعشـوقبـهبرخیمسـائلاجتماعـیپیرامونخودنظیرپرسـه
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زدنجوانـاندرخیابانهـاوکوچههـایشـهرودغدغۀمحیطزیسـتیخودومرگ
بلوطهـایجوانپرداختهاسـت:

سالهاسـت/ملوانـان/خیابانهایایالمرا/ماهیگیران/کوچههایـشرا/دزداندریایی
کوههایـشرامیگردنـد/دنبـالیـکپـریکوچکدریایـی/کهبلوطهـایزیادیرا

جوانمرگکردهاسـت)صفربیگـی،175:1392(.
ج(شـاعردرشـعرزیـربیوفایـیمعشـوقراامریقدیمـیمیداندکهبـاتحملو

گذشـتشـاعرهمراهاست:
توازاولهمبنایماندننداشتی

داشتی؟
حاالهم...

اصاًلفراموشکن)همان:232(

2. زندگی و مرگ
مـرگ،بخصـوصمـرگعزیـزانازموضوعاتیاسـتکههمـوارهشـعرارابهفکر

فـرومیبـرد.صفربیگـیدربیـانمـرگپدربزرگخـودچنینگفتهاسـت:
دیشبمرگرادیدم

باپدربزرگگپمیزد
لهجهداشت)همان:177(.

همچنیندربیانمرگمادربزرگخودچنینبیانمیدارد:

مادربزرگرابهبیمارستانمیبرند
دوفرشته

زیربغلشراگرفتهاند
مادربزرگرا

پیچیدهدرمالفهایسفیدمیآورند)همان:181(.

صفربیگیمرگراکهازآنگریزینیستهموارهدرکمینانسانمیداند:
درراپشتسرشمیبندد

سگشپارسمیکند
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برمیگردد
قفلدررابراندازمیکند

مرگ
درپیادهروپرسهمیزند)همان38(.

ازدیگـرمضامیـناشـعارسـپیدصفربیگـی،گـذرعمراسـتکـهباعثفراموشـی
خاطـراتمیشـود:

رودخانۀدورانکودکیامرادیدم
ازکنارهمدیگرگذشتیم

نهاومراشاخت
نهمناوراشناختم)همان:174(.

همچنیـنبـهکارگیریمضمونگذرعمردراشـعارسـپیدشرامیتـواندربندهای
69و128مشـاهدهکرد.

3.مسائل اجتماعی )دغدغۀ محیط زیست، قدردانی از پدر(
الـف(ازمضامیـنپرکاربـردوقابـلتوجـهدرشـعرصفربیگـی،بخصوصاشـعار
سـپیداومیتـوانبـهجنگلهـایبلـوطاشـارهکـردکـهبـهعلتهـایگوناگـوناز
قبیـلمسـائلجـوی،بیتوجهـیو...روبـهنابـودینهادهانـد.درشـعرزیـرعلت
خرابـیجنگلهـایبلـوطراخشکسـالیوگرمایهـوامیداند.توجهخـاصاوبه

جنگلهـایبلـوطگویـایطبیعتدوسـتیاوسـت.
تااینابرهایمردد

بروندازپروردگاراجازهبگیرند
استخوانبلوطهمخاکسترشده

کاش
بارانیابدیمیبارید)صفربیگی،228:1392(.

درادامـهآرزومیکنـدکـهفرمانـروایآبهـاشـودتابلـوطراازخشکسـالینجات
دهد:
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کاشفرمانروایآبهابودم
وپایتمامدریاهارابهاینجامیکشاندم

تا...
»تا«یشرادیگرهربچهایدرایالممیداند)همان:229(.

صفربیگـیدرجـایدیگـردرختـانبلـوطرابیکـسمیدانـدکـهبـهغیـرازخدا
کسـیبـهدادآنهـانمیرسـد.اوبیانمیکنـدکهدرختـاندرآتـشبیتوجهیمردم

ومسـئولینخاکسـترشـدهوروبهنابـودینهادهاند:

غیرازخداهیچکسنبود
نیست
یکی

کهآبیبراینآتش
نهحتیکالغی

کهنخشعلهایازآنبهدوردست...
نه!

هیچکسنیست
اینقصهمادربزرگهمندارد)همان:229(.

آتشسـوزیهایپـیدرپـیدرجنگلهـایایـالمرابـهمشـعلالمپیـکتشـبیه
میکنـدکـهازدرختـیبـهدرختـیدیگـرمیرسـد:

آتش
ازتنی

بهتندیگر
اینجاهرروزالمپیکاست

یکیاینمشعلرابگیردازایالم)همان:230(.

اشـارهبـهخشکسـالی،آتشسـوزیونابـودیجنگلهـایبلـوطرامیتـواندر
بندهـای90تـا101نیـزمشـاهدهکـرد.

ب(صفربیگـیزحمـتوکاربیوقفـۀپدررابرایگذرانزندگیبهشـکلیبسـیار
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زیبـابـهنمایشمیگـذارد.اوپدررامانندخورشـیدروشـنیبخشزندگـیمیداند
وبیـانمـیداردکـهصبـحقبلازطلـوعآفتـاببـرایکارازخانهبیرونمـیرودو

شـببـرمیگردد:
خورشید
هرروز

دیرترازپدرمبیدارمیشود
اما

زودترازاوبهخانهبرمیگردد)همان:224(.
***

گاوصندوقیبرپشت
باالمیرودازپلههایساختمانیدهطبقه

بلوطپیر)همان:228(.

چنانکهمالحظهشدپدربهبلوطیپیرتشبیهشدهاست.

4.ژانر)بومی گرایی، تلمیحات(
الـف(ازعناصـربومـیومحلـیبـهکاررفتهدراشـعارسـپیدمجموعـۀ»الیمایس«
میتـوانبـهاسـامیمناطـقخـاص،جنگلهـا،داروهـایگیاهیوموسـیقیاشـاره
کـرد.ایـناشـاراتباعثآشـناییمخاطـببابرخـیویژگیهایاسـتانمیشـود:

رفتهبودمآویشنوپونهبچینم
صدایهورۀکلهاخوابمکرد

بیدارشدم
کبیرکوه

چندبلوط
پیرترشدهبود)صفربیگی،176:1392(.

شـاعربـااسـتفادهازکلماتـیچونآویشـن،پونـهوصـدایهوره)نوعیموسـیقی
سـنتی(آرامـشخاصـیرابهمخاطبالقامیکنـدودرادامه،خوابخودراسـبب
نابـودیبلوطهـامیدانـد.درکلبایـدگفـتموضـوعاصلـیایـنشـعرنابـودی
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درختـانبلوطبـهخاطـرغفلتانسانهاسـت.
خویشآویشنم
همزبانپونه

مانشتوسیوانبرادرانمهستند
خونکبیرکوهدررگهایمناست

بلوطجوانیهستم
کهریشهدرخاکنیاکانمدارم
دستمالرنگینکماندردستم

شانهبهشانۀشلممیرقصم)همان:176(.

اشـارهبـهدیگـرعناصربومیومناطـقخاصرامیتواندربندهـای11،10،9،8و
13مشاهدهکرد.

درشـعرسـپیدصفربیگـیدرمجموعـۀالیمایسعـالوهبرمضامینیکـهبهصورت
گسـتردهبـهآنهـاپرداختـهاسـتمضامینـینیزبـهکاررفتهکـهبهصـورتمحدود
وبرخـیفقـطیکبـاربـهآنهـااشـارهشـدهاسـت.ایـنمضامیـنعبارتنـداز:درک
فرزنـدان)بنـد18(،همکفـوبـودندرزندگـی)بنـد19(،فاصلۀطبقاتـی)بند25(،
شـهید)بنـد131(،تجـددودورریختـنافـکارکهنـه)بنـد142(،بیتوجهـیبـه
همنـوع)بنـد112(،دخالتنکـردندرزندگیدیگران)بنـد122(،کودکانکار)بند

149(،انتظـارفـرج)بنـد71و72(وتزویـروریـا)بند14(.
ب(صفربیگـیدرشـعرهایسـپیدمجموعـۀالیمایـسازتلمیحـاتفراوانـیبرای

بیـانمضامیـنشـعریخـودسـودجسـتهکـهدرزیربـهآنهااشـارهمیشـود:
دربیانعشقودلدادگی:

منداشتمبرادریراکهنداشتممیکشتم
کالغیکهبهخانهاشنرسیدهبود

قاریآوازیشد
کهخاکرابرمننازلکرد

منتازهداشتمبرادرمرامیکاشتم
کهتوسبزشدیبرکوهنشستهبودم

پدرمپسریخلفنیاوردهبود)همان:196(.
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کشـتنبـرادرواسـتفادهازتعبیـرکاشـتنیـاهمـاندفـنکـردندرخاکاشـارهبه
داسـتانهابیلوقابیـلدارد.
گوسالهکردیمرا

کهعشقخرمیکندعزیزم!
ومنشدهبودم

جادوشدم
هیچماریعصایدستمنشد
رودیدریایینبوددلبزنم

بشکافمازهم)صفربیگی،195:1392(.

کهبهترتیباشـارهبهداسـتانگوسـالۀسـامری،تبدیلشـدنعصایموسـیبهمار
وشکافتنرودنیلدارد.

درادامـۀهمینشـعربهداسـتانحضرتسـلیمانکهتکیـهبرعصـازدهومیمیرد،
داسـتانحضـرتعیسـیومریـموخوردنمیـوۀممنوعهتوسـطآدموهوااشـاره

شـدهاست:
پدرممقدسنبود

نخلیمادرمنشدهبود)همان:198(.

غزلیات •
1.عشق

بیشـترینمضامیـنبهکاررفتهدرغزلیاتعاشـقانهوغنایـیصفربیگیدرمجموعۀ
الیمایسعبارتنداز:شـوقوصال،تمجیدازمعشـوق،فراق،عاشـقشدن،جفاکاری

معشـوق،برحذرداشـتنازعشـقودوستداشتن.
شوقوصال:

شایدکهقرنسلطۀپاییزبگذردآنمـاهگـرزکوچۀمانیزبگذرد
کوآنکهزاینپیالهلبریزبگذردچشمتوجاممملوازاکسیرزندگیست

)همان:291(
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فراق: 

عاشق شدن: 

مضامیـنعاشـقانۀبهکاررفتـهدرغزلیاتصفربیگیدرصفحـات283،282،279،
296،294،292،291،290،289،288و299درمجموعـۀالیمایـسقابلمشـاهده

هستند.

2.مسائل اجتماعی )شکوائیه از مردم زمانه(
ازمهمتریـنمضامیـنشـعریدرهـردورهمیتـوانبهاعتـراضبهوضعیـتزمانه
ومـردمآناشـارهکـردکـهصفربیگـیدریکـیازغزلیـاتخـودبـهایـنمضمون
پرداختـهوخطـاببـهجالاللدیـنمحمـدمولویبیـانمـیداردکهنیکیهـاوزمان
دلبریهـابـهپایـانرسـیدهوتزویـروریاجـایخوبیهایگذشـتهراگرفتهاسـت:

دلفریبتـرسیبیکجاستازلبسرختوسیبتر و رسـیدهتر و زیباتـر
امـامیاناینهمـهمنبینصیبترچاقوبهدسـتآمدهاندازچهارسمت
امازهرچهکوهودّرهفرازونشیبترمـنپشـتکوهقـافوصـالتـومانده

)همان:294(

شبیهشکفتنداردمیآیدبهخوابمآهستهآهستهداردگلمیکندالتهابمچیزی
دیروزعاشـقنبودمامروزمستمخرابمنگارچیزیدلمرادرمشتخودمیفشارد

)همان:296(

سرمینهمبهکوهوبیابانجاللجانازدسـتاینجماعتبیجانجاللجان!
)صفربیگی،280:1392(

دونانبهنامنامیانسانجاللجانباورنمیکنیکهدراینجاچهمیکنند
)همان:281(
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3.تلمیحات
درغـزلزیـرصفربیگـیبـااسـتفادهازآرایـۀتلمیحعلتراندهشـدنازبهشـترا

عشـقمیداندنـهخوردنسـیب:

ازدیگـرمضامیـنغزلیـاتمجموعـۀالیمایـس،میتـوانبهیادشـهدا)برایشـهید
علیمحمـدجمالالدینـی(وانتظـارمـرگ)بـرایبیمـارسـوختۀاتاق174(اشـاره

کرد.

دوبیتی ها •
دردوبیتیهایمجموعۀالیمایسدومضمونعشقوشهیدبهکاررفتهاست:

1.عشق
سـرودههایصفربیگیدارایمضامینعاشـقانۀمختلفیازقبیل:غمعشق،جفاکاری
معشـوق،تمنایمعشـوق،جفایمعشـوق،دعابرایعاشـقشـدن،بیوفاییمعشوق

وناکامیدرعشـقاست:

نازنیـن غریبیسـت اتفـاق عاشقنشوکهعشقفریبیستنازنینهرچنـد
راهپـرازفـرازونشیبیسـتنازنینبحریستبحرعشقکههیچشکنارهنیست
تنهابهجرمخوردنسیبیستنازنینبـاورنکـنکـهراندنمـاهردوازبهشـت
عاشقشدنچهکارعجیبیستنازنینآریهمانگناهنبخشودنیسـتعشق

)همان:279(

بهانساندردوداغیمرحمتکنخدایـااتفاقـیمرحمـتکن
خداونـداچراغـیمرحمتکنمریدوشیخبسیاراستاینجا

)صفربیگی،303:1392(

همهفکروخیالمراگرفتهتمامماهوسـالمراگرفته
غمعشقتوحالمراگرفتهنمیدانمبسـازمیابسوزم

)همان(
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بـرایدیـدندیگراشـعارعاشـقانۀصفربیگیرجـوعکنیدبـهدوبیتیهایشـمارۀ،
11،12،10،9،8،6،5،4،3،2و13.

2.مسائل اجتماعی )جنگ و شهادت(
غمشهیدشدنبرادر:

نتیجه گیری
ازبررسـیرباعیهـا،اشـعارسـپید،غزلیـاتودوبیتیهایمجموعـۀالیمایسنتایج

زیـربهدسـتآمد:
1.دررباعیـاتبـامضامینگسـتردهایچون:عشـق،فقر،گوشـهگیریوانزوا،غم،
ناامیـدیازاوضـاعزمانـهومردمان،ازخودگذشـتگیزناندرخانواده،خشکسـالی،
بیتوجهیبهدرختانبلوطواشـعارآیینیدرسـوگکربالمواجههسـتیم.بیشـترین
مضمـونبـهکاررفتـهدرایـنبخـشازاشـعارصفربیگـیبـهترتیـبعشـق،فقر،
اختـالفطبقاتی،مشـکالتزندگی،غموتنهاییانسـانها،ناامیـدیازبهبوداوضاع
زمانـهومضامیـنآیینیاسـت.فراوانیمصادیـقناامیدیکهاغلببهخاطرمسـائل
اجتماعـیازقبیـلفقـر،یـارینکـردنبـههمنـوع،اختـالفطبقاتـی،ناجوانمردی
زمانـهو...اسـترنگـیتیـرهوتـاربـهشـعراوبخشـیدهوفضـایرباعیـاتاورا
غمگیـنوناامیدانـهکـردهاسـت؛طـوریکـهشـاعردرشـعرشبـهمحـضاینکه
روزنـۀامیـدیازعشـقدردلاوروشـنمیشـوداتفاقـیاجتماعـی،زندگـیاورا
دوبـارهتیـرهوتـارمیکندوحتیاورابهفکرخودکشـیومرگمیانـدازد.ناامیدی
ازاوضـاعجامعـه،بیانگـردردهـایاجتماعـیشـاعرودربطنجامعهقرارداشـتن

تورفتیسوزاشکمبیشترشدبـرادربیتوداغمتازهترشـد
دلمـننیـزمفقوداالثرشـدبهدنبالسرتسنگربهسنگر

)همان:307(

سـکوندربالهایممنتشـرشـدتورفتیبیتوروزمنکدرشد
دلمدرسینهیکشبمنفجرشدبـهیـادروزهایخـوبجبهه

)همان:308(
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اوست.
مضامیـنعاشـقانۀرباعیـاتصفربیگـیکـهبیشـترینکاربـردرادارد،اغلـب
نشـاندهندۀبیوفایـیوجفـاکاریمعشـوقونامالیمـاتایـنمسـیراسـت.درکنار
مضامیـناجتماعـیوآیینـی،طبیعتگرایـیشـاعرقابـلتوجـهاسـت.اوازدرختان
بلـوطبـهنیکـییادمیکندونابـودیآنهارابـهخاطربیتوجهیانسـانها،بخصوص
مسـئولینمیدانـد.مضامیـناشـعارآیینیاوبیشـتروصفشـهدایکربـال،بیوفایی
کوفیـانوازجـانگذشـتگیهاومصائـبحضـرتزینـب)س(درادامـۀراهامـام

حسـینوتأکیـدبـهپشـتیبانیازوالیتاسـت.
2.دومیـنبخـشازاشـعارمجموعـۀالیمایـساشـعارسـپیداسـت.شـاعردراین
بخـشازاشـعاربـادیـدیمثبتـیبـهزندگـینـگاهمیکنـدوازعشـقودوسـت
داشـتنسـخنمیگویـد،بـهاصـالحجامعـهامیـدوارمیشـود،کمتـرازوضـعبد
اقتصـادیوفقـرگالیـهمیکنـد،قـدرزندگـیرامیدانـدوسـختیهایزندگیرا
قابـلتحمـلمیبینـدوازدورریختـنافکارکهنهسـخنبـهمیانمیآورد.دراشـعار
سـپیدنیـزعشـقپرکاربردترینمضمـوناسـت.کاروزحمتپـدر،دخالتنکردن
درزندگـیدیگـرانوتـالشوکارزنـاندرزندگـیازدیگرمضامیناشـعارسـپید
اوسـت.صفربیگـیدرایـنبخشازاشـعارمانندرباعیـاتنگاهیویـژهبهطبیعت
وبخصـوصدرختـانبلـوطدرادوازوضعیـتوخیـموبیتوجهـیبـهآنـانگالیه

میکنـد.
3.غزلیـاتسـهمکمتـریازحجـمکتـابالیمایسرابـهخوداختصـاصدادهاند.
اینغزلیاتبیشـترعاشـقانهودروصفمعشـوق،شـوقوصال،دوسـتداشـتنو
عاشـقشـدنونامهربانیهـایمعشـوقهسـتند.ازدیگـرمضامینـیکهبـهصورت
مـوردیوبسـیارکوتـاهبـهآنهااشـارهشـدهاسـتمیتوانبـهتنهایی،یادشـهداو

گالیـهازمـردمزمانهاشـارهکرد.
4.دوبیتیهـایصفربیگـیدارایدومضمـونعشـقویـادشهداسـتکـهعشـق
بیشـترینکاربـردراداشـتهودرچهـاردوبیتـیبـهشـهداوزنـدهبـودنیـادآنهـا

اسـت. پرداختهشـده
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