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طنز در رباعیات جلیل صفربیگی

                         علیحسنسهرابنژاد1
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چکیده
ــه ــراییب ــارباعیس ــترب ــت.اوبیش ــیاس ــایایالم ــالوتوان ــاعرفع ــیش ــلصفربیگ جلی
عنــوانشــاعرینوگــراوخــالقبــرایاهــلادبامــروزشــناختهشــدهوبــهخوبــیتوانســته
اســتدرایــنقالــببــامخاطبــانخویــشارتبــاطبرقــرارکنــد.یکــیازجنبههــایمهــمو
ازشــاخصههایشــعرصفربیگــی،بهکارگیــریطنــزاســت.هرگونــهبررســیوکنــدوکاودر

طنــزاو،دادههایــیضــروریوارزشــمندرادراختیــارخواننــدهقــرارخواهــدداد.
ــام ــزدرتم ــواهدطن ــی،ش ــاتصفربیگ ــزدررباعی ــیطن ــدفبررس ــاه ــهب ــنمقال درای
ــدیو ــی،طبقهبن ــیوادب ــاظمضمون ــتخراجوازلح ــه(،اس ــان)10مجموع ــاتایش رباعی
تحلیــلشــد.روشگــردآوریاطالعــات،کتابخانــهایوشــیوۀانجــامپژوهــش،توصیفــی-
تحلیلــیبــود.ســؤالکلــیپژوهــشنیــزایــنبــودکــهبازنمــودطنــزدررباعیــاتصفربیگــی

چگونــهاســت؟
ــی،32 ــزاجتماع ــوردطن ــی34م ــاتصفربیگ ــهدررباعی ــتک ــیازآناس ــاحاک یافتهه
ــودداردو ــفیوج ــزفلس ــوردطن ــیو20م ــزمذهب ــوردطن ــخصی،19م ــزش ــوردطن م
ایــنبــهطــورصریــحبیانگــرتوجــهخــاصشــاعربــهطنــزاجتماعــی)فقــر،خودکشــی،
ــرای ــهشــگردیهنــریب ــهمثاب ــهخوبــیتوانســتهطنــزراب بیعاطفگــیو...(اســت.اوب
بیــانمقاصــدهنــریواجتماعــیخــودبــهکارگیــردوازهــرفرصتــیبــرایآفرینــشطنــز

ــد. ــتفادهکن ــشداراس ــزوگاهنی ــایمطایبهآمی ــهوکنایهه وگوش
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مقدمه
ــهتوصیــفوترســیمزیباییهــا،فضیلتهــاو ــانویســندهتنهــاب یــکشــاعری
ــة ــانهنرمندان ــاروزب ــاذوقسرش ــیب ــهگاه ــد؛بلک ــندهنمیکن ــابس عظمته
ــرد ــاریف ــیورفت ــخاخالق ــقتل ــهوحقای ــدجامع ــبومفاس ــشمعای خوی
ــه ــندترازآنچ ــتتروناپس ــیزش ــز،یعن ــیاغراقآمی ــهصورت ــهراب ــاجامع ی
هســت،بــهنمایــشمیگــذاردتــاویژگیهــاومشــخصاتآنمعایــبوحقایــق
روشــنترونمایانتــرجلــوهکنــدوتضــادعمیــقوضــعموجــودبــاآنچــهکــه
عالــیونیکوســت،آشــکارگــردد)دالویــز،40:1399(.طنــزبــهعنــوانیکــیاز
ــه ــاتکی ــزاریاســتکــهب ــی،اب ــاناحساســاتادب گونههــایشــوخطبعیدربی
بــرخالقیــتوبــاپشــتوانةتفکــروتأمــل،واقعیــتوحقیقــتمســائلاجتماعــی،
ــزار ــچاب ــههی ــرمیکشــدک ــهتصوی ــانب سیاســی،فرهنگــیوانســانیراآنچن
دیگــریقــادربــهانجــامآننیســت)همــان:39(.طنــزرازاییــدۀغریــزۀاعتــراض
ــری ــبشــدهوشــکلیهن ــه،تهذی ــییافت ــهتعال ــااعتراضــیک دانســتهاند؛منته
بــهخــودگرفتــهاســت؛ازایــنرو،اغلــبآثــارطنزآمیــزدروضعیــتخفقــانو
فشــارهایسیاســیواجتماعــیشــکلمیگیــردونشــاندهندۀاعتــراضوعــدم
ــای ــهوسیاســتهاوهنجاره ــرجامع ــمب ــتنویســندگانازاوضــاعحاک تابعی
مدونشــدۀآناســت)میرصادقــی،216:1385(.کاربــردطنــزدرشــعرپــارهایاز
شــاعرانطنزپــردازغالبــأضعیــفوبیمعنــیاســت؛زیــرامفهــومآنمعمــوألدر
ســطحوصــورتمجــازیمیگــذردواغلــببــهلودگــییــابــهیــکشــوخی
بامــزهمیانجامــد.ایــنقبیــلطنزهــابــهدلیــلفقــدانعمــقواندیشــه،درهمــان
گامنخســتخواننــدهراپــسمیزنــد.جلیــلصفربیگــیازطنزپــردازانبرجســتة
شــعرمعاصــرایــالمدردهــةهشــتادونــوداســت.ســبکبیــان،فکــروعاطفةوی
برگرفتــهازاوضــاعاجتماعــیجامعــةماســت؛ســبکیکــهطنــزراازهتاکیهــا،
خودســریها،ســخافتگوییهاو...جــداکــردهوبــهســمتانتقادهــای
ــت ــیهدای ــایمل ــیوآرمانه ــاداتدین ــهاعتق ــدیب ــاپایبن ــراهب ســازندههم
کــردهاســت.اوشــایدبــهســبباوضــاعاجتماعــی،عبــورازتابوهــاومســائل

ــد. ــزنمیدان ــیراجای اجتماع
طنــزصفربیگــیازایــنجهــتکــهمشــتملبــروقایــعاجتماعــیبســیاری
میشــودازارزشواالیــیبرخــورداراســت؛بنابرایــنهرگونــهبررســیدرطنــز
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ایشــاندادههایــیتلــخ؛امــابســیارارجمنــدوضــروریدراختیــارخواننــدهقــرار
میدهــد.اودررباعیهایــشظاهــراًبــهدنبــالنتیجــهنیســتوگاهــینتیجــهرا
هــمنمیدانــدوگویــیدرپــیطــرحمســئلهایاســتکــهپــرازتناقــضباشــد
ــیگاه ــواروحت ــا،دش ــا،زیب ــهنتیجهگیریه ــتک ــنرویاس ــایدازهمی وش
خنــدهداربــهنظــرمیرســد.ویوضــعموجــودرابــهتصویــرمیکشــدودرپــی
نقــدیــکفــردنیســت؛چــهایــنفــردصاحــبقــدرتباشــدوچــهنباشــد.در
متنهــایمنتســببــهطنــز،تیــغطنــزرابــهســویصاحــبقــدرتمیگرداننــد
کــهمیتوانــدچنیــنهــمباشــد؛امــاهمــهاشایــننیســت)مؤمنــی،9:1381(.
بخــشعمــدۀاشــعارصفربیگــیدرقالــبرباعــیاســت؛بــهطــوریکــهویبــه
ــم ــانمفاهی ــرایبی ــبرباعــیاغلــبب شــاعریرباعیســرامعــروفاســت.قال
ــزهمــراهاســت. ــاچاشــنیطن ــهکارمــیرودواغلــبب فلســفیواجتماعــیب
بررســیتمــامرباعیــاتصفربیگــی)شــامل10مجموعــه(،یافتــنمــواردطنــزو

ــنپژوهــشاســت. ــاهــدفای ــدیآنه طبقهبن
پیشــینةتألیــفکتابهــایمربــوطبــهطنــزوطنزپــردازیدرزبــانفارســیبــه
فراتــرازچهار-پنــجدهــةاخیــرنمیرســد.مطالبــیهــمکــهدرایــنمــدتگفتــه
شــدهصرفــأبــهجمــعآوریابیــاتانتقــادیازشــاعرانونویســندگانکالســیک،
تاریخچــةطنزنویســیو...اختصــاصیافتــهاســت؛بعضــیازنویســندگانهمتنها
ــای ــالههاوپایاننامهه ــد.رس ــندهکردهان ــزبس ــیازطن ــایناقص ــهتعریفه ب
ــاموضــوعطنــزموجــوداســتکــهدرآنهــابــهبررســیشــاعران دانشــجوییب
خاصــیپرداختــهشــدهاســت؛بــراینمونــه:محمــدزاده)1390(طنــزدرشــعر
محمــدالماغــوط،طاهــری)1390(طنــزدرگلســتانوبوســتانســعدی،نعمتــی
)1391(طنــزدرآثــارســنائیومــامشــریفی)1392(طنــزدراشــعارسیاســیو
اجتماعــیاحمــدشــوقیرابررســیکردهانــد.پارسپــور)1393(نیــزدرتحقیــق
ــورد ــتهرام ــیافراش ــارمحمدعل ــزدرآث ــوایطن ــةصــورتومحت ــودمقول خ
ــی ــایسیاس ــیجنبهه ــیتطبیق ــهبررس ــال)1394(ب ــراردادهوتوپ ــیق بررس

اجتماعــیطنــزدرگلســتان،بهارســتانوپریشــانپرداختــهاســت.
ــی ــهوضعیــتاجتمــاعکنون ــهاینکــهشــاعرانمعاصــربیشــترب ــاتوجــهب ب
پرداختهانــد؛تحقیــقدرآثــارایشــاناطالعــاتمفیــدیدراختیــارخواننــدهقــرار
ــارۀموضــوعایــنجســتار،محمدعلــیمؤمنــی)1381(درمقدمــة میدهــد.درب

علی حسن سهراب نژاد - نسرین کارزانی 
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مجموعــة»کــشدادنمــرگ«،بــهبیــانمطالبــیدربــارۀطنــزصفربیگــیپرداختــه
ــپیدنامه ــد.س ــتهبندیکن ــزویرادس ــاتطن ــیازرباعی ــتبرخ ــیدهاس وکوش
ــردر ــذراومختص ــیگ ــو«مطالب ــگاهن ــاب»ن ــزدرکت ــان)1393(نی وصادقی
مــوردطنــزبیــانکردهانــد.ســهرابنژادوشــکری)1398(وقیطاســیواســدی

ــهچــاپرســاندهاند. ــیب ــاموضــوعشــعرصفربیگــیمقاالت ــزب )1392(نی
ازآنجایــیکــهطنــزازانــواع)Genres(وشــگردهایمشــهورشــعریو
داللتهایــیاســتکــهنمایانگــرنگــرششــاعرواجتمــاعپیرامــوناوســتواز
ســویدیگــر،خــأپژوهشــیدربررســیطنــزدرآثــارشــاعرانایالمــی،بهویــژه
ــزدر ــواعطن ــاان ــنپژوهــشکوشــیدهشــدهت صفربیگــیموجــوداســت،درای
رباعیــاتصفربیگــیاســتخراج،طبقهبنــدیوازمنظــرمحتوایــیوادبــیبررســی
وتحلیــلشــود.ســؤالاصلــیتحقیــقایــناســتکــهبازنمــودطنــزدررباعیــات

صفربیگــیچگونــهاســت؟

ــای ــراردرفرهنگه ــلوتک ــهتفصی ــالحب ــتواصط ــزدرلغ ــارۀطن درب
اصطالحــاتادبــی،کتابهــاومقــاالتســخنگفتــهشــده؛بنابرایــنازتکــرار

میشــود. پرهیــز پیشگفتههــا

مروری کوتاه بر طنز در ادبیات فارسی 
ــای ــندگاندورهه ــارنویس ــانآث ــیودرمی ــیکفارس ــاتکالس ــزدرادبی طن
مختلــف،بــهاشــکالگوناگــونوجــودداشــتهاســت.شــایدبتــوانعبیــدزاکانــی
ــهبســیاریدیگــر ــهشــمارآورد؛البت ــزکالســیکفارســیب رانقطــهعطــفطن
ــزرگادبکالســیکفارســیهمچــون:ســعدی،عطــار،ســوزنی، ازشــاعرانب
ــهکار ــارخــودب ــزرادرآث ــاریو...طن بســحاقاطعمــه،نظامالدیــنمحمــودق
ــز، ــی،طن ــازمطبوعات ــبتاًب ــادفضــاینس ــروطهوایج ــورمش ــاظه ــد.ب گرفتهان
بندهــایتفریــحافراطــیوســطحیراگسســتوبــهعنــواننــوعادبــیبســیار
ــب ــودجل ــهخ ــزرگراب ــعرایب ــندگانوش ــیاریازنویس ــهبس ــدیتوج ج
ــرزاده ــمال(،می ــیمش ــی)نس ــرفالدینقزوین ــدا،سیداش ــردهخ ــرد.علیاکب ک
ــیدر ــاتفارس ــزدرادبی ــگامانطن ــهایازپیش ــنمراغ ــقیوزینالعابدی عش
ــد.درنســلهایبعــدی،محمدعلــیجمــالزاده، دورانانقــالبمشــروطهبودهان
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صــادقهدایــت،بهــرامصادقــی،منوچهــرصفــاوایــرجپزشــکزادازنویســندگانی
بودهانــدکــهطنــزرادربرنامــةکاریخــودداشــتهاند.ازطنزپــردازانبنــاممعاصــر
ــی، ــراحترام ــی،منوچه ــرانصالح ــندی،عم ــادیخرس ــوانه ــرانمیت ــزای نی
ــی ــلزروی ــا(،ابوالفض ــی)گلآق ــریفومن ــرثصاب ــوی،کیوم ــیدابراهیمنب س
نصرآبــاد)مالنصرالدیــن(،ابوالقاســمحالــت،جمشــیدعظیمینــژاد،دکتــرفرشــاد
روشــنضمیرودکتــرمازیــارنصرتــیرانــامبــرد)امینــی،767:1394(.طنــزاز
ــا ــهآنه ــلب ــهدرذی ــردک ــیرامیپذی ــیماتگوناگون ــف،تقس ــایمختل جنبهه

ــود: ــارهمیش اش

از نظر مضمون . 1
الــف( طنــز فــردی:ایــنگونــهطنــز،بیشــتربــهصــورتهجــونمایــانشــده
اســت؛امــاگاهــیدربــارۀمشــکالتودشــواریهایشــخصیشــاعر،نویســنده

ــد. ــزمیآی ــراددیگــرنی ــااف ی
ــش ــانراپی ــیدرکارجه ــونوچرای ــزچ ــوعطن ــنن ــفی:ای ــز فلس ب( طن
میکشــد.رباعیــاتخیــامنمونــةبــارزیازطنزهــایفلســفیدربــابزندگــیو

ــیاســت. ــارهایازباورهــایدین مــرگوپ
ت( طنــز عرفانــی:ایــنگونــهطنــزدرآثــارعطــارنیشــابوریومولــویوبرخی

دیگــرازادبــابــهچشــممیخــورد.
ــزاهمیــتاســتکــهبرخــی ــزآنقــدرحائ ــوعطن ــز اجتماعــی:ایــنن ث( طن

ــد. ــادرازآنمیدانن ــزرامتب ــردرآنوواژۀطن ــزرامنحص طن
ــان ــباززب ــتهاغل ــایگذش ــزدرزمانه ــوعطن ــنن ــی:ای ــز سیاس ج( طن
دلقکهــایدربــاریودیوانهنمایــانشــنیدهمیشــدوپــسازآندرآثــارادبــای
گوناگــونماننــدحافــظ،عبیــدزاکانــی،نســیمشــمالودهخــدانمــودپیــداکــرد.
ــه ــرتوســعةشهرنشــینیب ــراث ــدب ــِزجدی ــوعطن ــنن ــی:ای ــز خانوادگ ح( طن
وجــودآمــدهاســتوبــهســوژههاییماننــدروابــطمیــانزنوشــوهر،عــروس
ــرور،252-250:1377(. ــردازد)عزتیپ ومادرشــوهر،مــادرزنودامــادو...میپ

از نظر نحوۀ بیان و ارائه. 2
ــور ــهط ــاب ــاوحقیقته ــهدرآن،واقعهه ــتک ــزیاس ــیری:طن ــف( تفس ال
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مســتقیموصریــحوبــانگرشــیخنــدهآوربیــانوتفســیرمیشــوندوطنزپــرداز
حقایقــیرابــهصورتــیخنــدهدارنمایــشمیدهــدکــهگاهــینــهتنهــاخنــدهآور
نیســت؛بلکــهتلــخوناراحتکننــدهاســتتــامخاطــبرابــاکمــکخنــدهبــه
ــه، ــریازکنای ــز،خب ــوعطن ــنن ــد.درای ــتتوجــهده ــتوواقعی عمــقحقیق
تمثیــل،قیــاسومبالغــهنیســتونفــسواقعیــتبــادخالــتهنرمندانــةطنزپرداز

ــرکشــیدهمیشــود. ــهتصوی ب
ب( تمثیلــی:طنــزیاســتکــهدرآنحقیقــتوواقعیتــیجــدیبــهیــکواقعــة
ــانمقصــودوتشــدید ــرایبی ــردازب ــفودلنشــینتشــبیهمیشــودوطنزپ لطی
تأثیــردرمخاطــب،بــااســتفادهازقیــاس،تمثیــلوتشــبیهمناســبوبجــا،ضمــن
ــی ــتوحقیقت ــهواقعیّ ــود،اوراب ــبمیش ــاطروحمخاط ــثانبس ــهباع آنک

ــدری،129-128:1377(. ــهمیدهد)حی ــهوتنبّ ــقتوّج عمی

از نظر شیوۀ عرضه. 3
ــه ــتهارائ ــورتنوش ــهص ــاب ــهتنه ــتک ــزیاس ــتاری: طن ــز نوش ــف( طن ال

میشــود.
ب( طنز شنیداری:طنزیاستکهبهصورتشفاهیارائهمیشود.

ــد ــدنوپیون ــقدی ــاازطری ــدهتنه ــهبینن ــزیاســتک ــداری:طن ــز دی پ( طن
اجــزایآنمیتوانــدازآنبهرهمنــدشــود.

ت( طنــز شــنیداری - دیــداری:طنــزیاســتکــهازطریــقرســانهایهمچــون
ــارکت ــامش ــرب ــمتصوی ــداوه ــمص ــودودرآن،ه ــهمیش ــونارائ تلویزی

ــلمیزاده،14-13:1377(. ــد)مس ــلمیکنن ــزرامنتق ــامطن ــرپی یکدیگ

از نظر شیوۀ انتخاب نوع کالم. 4
الــف( طنــز رســمی یــا مســتقیم:درایــننــوعطنــزکــهبــهطنــزســادهنیــز
معــروفاســت،طنزنویــسیــاطنزنمــا،اززبــاناولشــخص؛یعنــیمنیــاخودم
طنــزراعرضــهمیکنــدوراویوظیفــةاســتخراجوهدایــتنظریههــایطنزآمیــز
رابــرعهــدهدارد.دونــوعطنــزمســتقیمدرادبیــاتغربــیمعــروفاســتکــه
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ــی)هــوراس1وجوونال2(اخــذ ــاازاســمطنزنویســانمعــروفروم ــوانآنه عن
شــدهاســت:

1 ــاحــّد. ــم،مــؤدبوت ــز،مالی ــوعطن ــزهوراســیک)horacic(:ایــنن طن
زیــادیاغماضگــراســتوتــاحــّدامــکانازسیاســتمدارانانتقــادنمیکنــد
وخنــدۀناشــیازآنبیشــترازســردلســوزیاســتتــاتحقیــروتمســخر.

2 ــهیــکمعلــم. ــال)juvenal(:درایــننــوعطنــز،طنزپــردازب طنــزجوون
اخــالقجــدیمیمانــد،ســبکوزبانــیموقــرداردومفســدههاوخطاهــا
راکــهبــهنظــراوکامــأجــدیهســتندبــدونگذشــتمطــرحمیکنــدو

ــرورنجــشمیشــود. باعــثتحقی
 ب( طنــز غیرمســتقیم یــا پیچیــده:ایــننــوعطنــزبرخــالفطنــزمســتقیم،از
ســبکروایــیوبیــاناززبــانفــرددیگــربهــرهمیگیــردوشــخصیتهانیــزبــه
جــایگفتــارمســتقیمدراعمــالورفتــارمضحــکمینماینــد)همــان:86-85(.

از چشم انداز بافت کالمی و ساختمان. 5
ــا ــزیآنه ــهریشــةخندهانگی ــدیاســتک ــاتتن ــی: فکاهی ــز عبارت ــف( طن ال
مبتنــیبــرموضوعــاتادبــیوبازیهــایزبانــیباشــد.اســاسایــننــوعطنــز،
ــاو ــاکلمهه ــازیب ــککالم،ب ــانودری ــیزب ــاتواژگان ــریازامکان بهرهگی
ــه ــهوکالم)ب ــاختمانکلم ــهس ــزیدرآنب ــلخندهانگی ــتوعام ــاراتاس عب
ــاد، ــابه،متض ــایمش ــاعبارته ــولکالمب ــیومعم ــوردنروالطبیع ــمخ ه
ــود. ــوطمیش ــی(مرب ــایکالم ــبکبازیه ــداوس ــدازص ــیوتقلی چندمعنای
ب( طنــز موقعیتــی:ایــننــوعطنــز،برخــالفطنــزعبارتــی،ارتبــاطچندانــی
بــهالفــاظوکلمــاتنــداردوبــرتصویرهــا،تصورهــاومفهومهــامبتنــیاســت.
ــة ــهجنب ــودک ــرمیش ــهایتصوی ــابهگون ــردارآدمه ــعوک ــا،وقای وضعیته

ــل،تطبیــق،تقابــلومقایســهداشــتهباشــد)شــیری،210-206:1377(. تمثّ

1. Horace
2.Juvenal
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از نظر محتوا و مضمون. 6
ــای ــهجنبهه ــترب ــهبیش ــتک ــزاس ــیطن ــیاه:نوع ــا س ــخ ی ــز تل ــف( طن ال
ســیماگونه،مشــوشوهولنــاکحیــاتبشــریمیپــردازدوخنــدۀناشــیازآن
الیــهایزودگــذراســتکــهبــهدنبــالانــدکتأملــیبــهســرعتازلبهــازایــل

میشــود.
ب( طنــز فکاهــی یــا شــیرین:ایــننــوعطنــزمعمــوألازوضــوحوصراحــت
بیشــتریبرخــورداراســتواعمــالورفتــارآدمهــایــاتصویــرموقعیتهــارابــه
ــری ــهطــورتفکیکناپذی ــدهوتفکــردرآنب ــابمیدهــدکــهخن ــهایبازت گون

ــی،150:1377(. ــد)اصالن باهــمدرمیآمیزن
چنانکــهمشــاهدهشــدطنــزرامیتــوانازدیدگاههــایمختلفــیبررســیونقــد
ــات ــزرباعی ــوایطنزآمی ــنومحت ــهمضامی ــترب ــشحاضــربیش ــرد.درپژوه ک

صفربیگــیتوجــهشــدهاســت.

جلیل صفربیگی و آثارش 
جلیــلصفربیگــییکــیازفعالتریــنشــاعرانفارسیســرایایالمــیدرســطح
کشــوراســتکــهدرســومبهمــن1353درروســتایچالســرایشهرســتانایــالم
ــعاراو ــت.اش ــیاس ــدرککارشناس ــیودارایم ــرریاض ــد.ویدبی ــدش متول
اغلــبدرقالبهــایرباعــیوشــعرســپیدســرودهشــدهاند.ازایشــانتاکنــون
ــده ــرش ــقمنتش ــردآوریوتحقی ــه،گ ــعر،ترجم ــابش ــوانکت ــشاز30عن بی
اســت.خالقیــتوکشــفهاینــابوزیبــادرشــعرهایعاشــقانهواجتماعــی
ــت:»[ ــاندهاس ــنشناس ــودراچنی ــشخ ــاندروبالگ ــت.ایش ــراواناس ویف
تولــد]1353/11/3.ایــالم.دبیــرریاضــی،»مــنرمــزپیــروزیرانمیدانــم؛ولــی
ــم ــنه ــی«.م ــهراراضــیکن ــیهم ــعیکن ــهس ــناســتک ــزشکســتای رم
ــردنهســتم. ــهک ــنکشــور،درحــالتجرب ــلبســیاریدیگــرازشــاعرانای مث
آثــاریدارمکــهسرشــارازضعــفوایرادنــد.اهــلتعــارفنیســتموتواناییهــا
ــم ــتانه ــردوس ــدونظ ــم.ازنق ــادیمیدان ــدودزی ــاح ــمرات وناتواناییهای
ــردم. ــوبمیگ ــتادخ ــالاس ــودمدنب ــتموخ ــتاد!نیس ــم.اس ــتقبالمیکن اس
دهاتــیاموعــالوهبــرمعلمــی،شــغلشــریفکشــاورزیراهــمدوســتدارم...«

.)http://varan.blogfa.com/tag(
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مجموعــهآثــارصفربیگــیدرچنــدبخــشدیــوانشــعر،گزیــدۀاشــعار،ترجمهها
وتحقیــققابــلدســتهبندیاســت:

الف( شعر
1 ــرای. ــدهنباشــم)مجموعــةشــعرســپید،1387(،2.شــکلکیب چــراپرن

مــرگ)1382(،3.مجموعــهرباعــی)1382(،4.هیــچ)1383(،5.انجیــل
بــهروایــتجلیــل)1383(،6.کمکــمکلمــهمیشــوم)1384(،7.
ســوناتبلــوط)1389(،8.اونویســی)1389(،عاشــقانههاییــکزنبــور
ــد ــهآوردهان ــهشیش ــترهاازفینیقی ــپید،1389(،10.ش ــعرس ــر)ش کارگ
)شــعرســپید،1389(،11.گاوصنــدوقبــرپشــتمورچــةکارگــر
ــا ــی)1391(،13.شــین)1392(،13.بیتنه )1390(،12.نتهــایتنهای
ــز،1392(،16. ــرایگوســفندی)شــعرطن )شــعرســپید،1392(،15.اپ

ــید)1398(. ــیروخورش ــزج)1392(و17.ش ه

ب( گزیدۀ شعر
ــیدعلی ــهوانتخــابس ــامقدم ــیب ــدۀرباع ــه)گزی 1.واران،2-هشــتچاران
ــهمقدمــهو میرافضلــی(،3.کــشدادنمــرگ)گزیــدۀرباعــیودوبیتــیطنــزب
انتخــابمحمدعلــیمؤمنــی(،4.الیمایــس)دفتــراولشــعرهایجلیــلصفربیگی(
و5.هــزجمثمــناخــربمکفــوفمجبــوب)گزیــدۀرباعــیبــهانتخــابفرهــاد

شــاهمرادیان(.

پ( ترجمه
ــردی ــایک ــةدوبیتیه ــم)ترجم ــارومیکن ــرفپ ــنب ــیم ــارآتش ــوکن 1.ت
ــاه ــعرهایکوت ــةش ــت)ترجم ــرازردپاس ــمپ ــاهمرادیان(،2.جیب ــادش فره
ــرد)ترجمــةشــعرهایحســینشــکربیگی(، ــودایک فرهــادشــاهمرادیان(،3.ب
4.عکــسیــادگاریبــامــرگ)ترجمــةشــعرهایســامانبختیــاری(،5.زمــانبــه
ــامشــهیدانســرودمیخوانــد)گزیــدۀشــعردفــاعمقــدسایــالم(،6-هفــت ن
وادیتشــنگی)گزیــدۀشــعرعاشــوراییایــالم(و7.بلوطهــایجــوان)گزیــدۀ

شــعرجــوانایــالم(.
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ت( تحقیق
عرششهر)داستانهاییازعنایاتاهلبیتبهشعرا،1389(.

بحث و بررسی
الف( طنز در آثار صفربیگی

اگــربنــابــرتعریفــیازطنــز،کــهآنرااجتمــاعنقیضیــنمیدانند،شــعرصفربیگی
ــت؛ ــاعریمخاطبگراس ــهویش ــودک ــکارمیش ــودآش ــیش ــهوبررس مطالع
ــامخاطــبآنقــدرباالســت زیــراوســواسوضریــبحساســیتاودررابطــهب
کــهبــهنظــرمیرســددرهمــهحــالبــهخواننــدهفکــرمیکنــد؛ازایــنرو،بــه
قصــدایجــادارتبــاطبــامخاطــبوبرانگیختــن،شــعرراحتــیدرجزئیتریــن
ــگاریــکاحســاسمشــترک ــیمــیکاود؛ان مســائلزندگــیوامــورایــنجهان
ــهو ــدهتجرب ــاخوانن ــهصــورتعینــیوملمــوس)همزمــان(ب نامکشــوفیراب

کشــفمیکنــدکــهدنیــایمتــنتنهــادرانحصــارشــخصمؤلــفنیســت.
طنز اجتماعی. 1

ــهای ــزراگون ــت.طن ــزاس ــوعطن ــنن ــنورایجتری ــیاصلیتری ــزاجتماع طن
ازادبیــاتتعریــفکردهانــدکــهنارســاییهاوانحرافــاتجامعــهرابــه
ــاتاز ــرادواجتماع ــاختناف ــرمندهس ــاش ــاب ــردت ــخندمیگی ــتهزاوریش اس
ــد ــننق ــانای ــهدربی ــد؛البت ــةاصــالحجامعــهفراهــمآی ــنکجرویهــا،زمین ای

ــود. ــهمیش ــرهگرفت ــهبه ــوخیومطایب ــزارش ــیازاب اجتماع
صفربیگــینیــزبــهخوبــیتوانســتهمشــکالتجامعــهاشرابــههمیــنزبــانبیان
کنــدوتــاحــّدزیــادینیــزموفــقبــودهاســت.درایــنتحقیــقســعیشــدهتمام
مــواردطنــزدرآثــارصفربیگــیاســتخراجوبررســیشــود.درادامــهمــواردیاز

طنــزاجتماعــیدرآثــاراوبیــانمیشــود:

فقر )نقد وضعیت زندگی طبقات پایین جامعه(. 1-1
قســمتاعظمــیازرباعیــاتصفربیگــیبــهفقــراشــارهدارد؛گویــاجلیــلفقــررا
نمایانتــرازهــرچیــزیدرزادگاهخــودمیبینــد.ایــنفقــریذهــناورابســیار

بــهخــودمشــغولکــردهاســتوباعــثشــدهاوغصــهبخــورد.
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اسبیکهرویقالیخانةماست
آنگاوکهدرتابلوینقاشیاست

درتاختوتازخانةخالیماست
خوشبختترازاهالیخانةماست
)سوناتبلوط/28(

ویدررباعــیمذکــوروضعیــتتصاویــررویقالــیراشــرحمیدهــدوآن
ــی ــهرویقال ــد:اســبیک ــدومیگوی ــرمقایســهمیکن ــرادفقی ــیاف ــازندگ راب
خانــةمــانقــشبســتهدرحــالتاخــتوتــازاســت؛چــونخانــةمــاراخالــی
دیــدهاســتوهیــچمانعــیبــرایاووجــودنــدارد.همیــنطــورگاورویقالــی
بســیارخوشــبختترازاهالــیخانــهاســت؛چــونبــررویقالــیتصویــرگیــاهو
علــفنیــزوجــودداردوگاودرآنجــاگیاهــیبــرایخــوردندارد؛امــادرخانــه

چیــزیبــرایخــوردنوجــودنــدارد!

مهمانعزیزیستبهماسرزدهاست
آوارشدهاستزندگیبرسرما

بهخانةماکهعینماتمکدهاست
اینزلزلهسالهاستکهآمدهاست

)هزج/46(

صفربیگــیدررباعــیبــاالبــازهــمازفقــرســخنگفتــهوآنرابــهمهمانــی
ــهای ــهخان ــد؛ب ــرمیزن ــاس ــةآنه ــهخان ــرروزب ــهه ــتک ــردهاس ــبیهک تش
کــهدرســتماننــدماتمکــدهایاســت؛ویایــنگونــهزندگــیکــردنراماننــد
زلزلــهایمیدانــدکــهبــرســرآنهــاآوارشــدهوآنهــاراتحــتتأثیــرقــرارداده
اســت؛بــهراســتیطنــزیتلــخوهنرمندانــهاســت.بیــانهنــریشــاعر،موضــوع

تلــخراتلختــرکــردهاســت!آیــازلزلــه)فقــر(،مهمــانعزیــزیاســت؟!

نمونههایدیگر:
ــازده ــاپ ــهبخــتم ــدهوب ــرگآم م
ــیدروپیکــرســیاهخالیســت ــکب ی

خودرابهدروغزندگیجازدهاســت
انــگارمغــولبــهخانــةمازدهاســت

)گاوصندوقبرپشتمورچةکارگر/30(
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مــادرکهکســیبهفکرفردایشنیســت
هــرروزنــگاهمیکنــمجــززیلــو

یــکذرهامیــدتــوینگاهشنیســت
یــکتکهبهشــتزیــرپایشنیســت
)همان/33(

شعر و شاعری. 1-2
یکــیدیگــرازموضوعــاتاجتماعــیایکــهجلیــلصفربیگــیازآنبــهمنظــور
انتقــاداســتفادهکــردهاســتشــعروشــاعریاســت؛البتــهایــنبــاراجتمــاعمحل
ــه ــهب ــراردادهاســتک ــهق ــدوگاهــیهــمگالی ــوردنق زندگــیشــاعرانرام

ــد! ــینمینه شــعروشــاعریوقع

درشـعرخـوداعتـراضمیکاشـتجلیل
اگـر امـروز میشـد شـهر میلیونـر

هــیپنجرههــایبــازمیکاشــتجلیل
ــل ــازمیکاشــتجلی ــهپی جــایکلم

)کمکمکلمهمیشوم/44(

یکــیازامتیــازاتورازموفقیــتصفربیگــیشــایدایــنباشــدکــهاغلــبخــود
ــد، ــنگســترشمییاب ــنوجــهدرمت ــرمینشــیند،ای ــهجــایســوژهوکاراکت ب
ــل ــنتبدی ــژهومت ــهاب ــدوب ــکلمیده ــرش ــردوتغیی ــتحالهمیپذی ــوژهاس س

میشــود.
رباعــیذکرشــده،طنــزآمیختــهبــهاعتــراضرابــهزبانــیســادهوکنایــیدرخــود
جــایدادهاســتکــهدرواقــعنقــداحــوالشــاعراندروضعیــتموجــوداســت.
صفربیگــیدراینجــابــاطعنــهونیشــخندهمــانموضــوعمعــروفانشــا)علــم
بهتــراســتیــاثــروت(رابســیارظریــفوهنرمندانــهمطــرحمیکنــدکــهازیــک

منظــرهیچکــدامدروضعیــتمطلــوبقــرارنمیگیرنــد.
ــج ــزیروحورن ــضعرقری ــةنق ــیبیانی ــادهوطبیع ــانس ــهزب ــیب صفربیگ
بشــریتوســطشــاعرانرابیشــائبهوبــهطــوررســمیاعــالممیکنــدومعتقــد
اســتکــهبــهاصطــالحایــنحقیقــتدرونــی)شــعر(بــاتمــامزیبایــیکالمو

ــورد: ــیانداختننمیخ ــهدردترش ــیب ــویحت ــةمعن جاذب
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ــاراپرداخــت ــموهویجه ــولکل پ
جوشــیددلــشمیــانســیروســرکه

ــت ــشراباخ ــهقافیههای ــمکلم کمک
باشــعرکــهنمیشــودترشــیانداخت
)همان/77(

راهــمراهــمراهــمراهــمراهــم
مــنآبــرویرباعــیاترابــردم

گــمگــمگــمگــمگــمگــمدرراهــم
خیــاممــنازتــومعــذرتمیخواهــم
)انجیل/64(

بــهنظــرمیرســدشــاعردررباعــیمذکــورازســرتفنــنوســرگرمیدســتبــه
ســرودنزدهوحــرفزیــادیبــرایگفتــننداشــتهاســت.اونــهادعــایابــداع
وخلــققالبــیجدیــدوابتــکاریدارد،نــهقصــدداردحرفــیفلســفیوعمیــق
بزنــد؛بلکــهخــودنیــزبــهخاطــرایــنبازیگوشــیشــاعرانهوبــههــمریختــن

ــاممعــذرتمیخواهــد. ســاختارســنتیرباعــیازخی

بی عاطفگی مردم. 1-3
بیبهرگــیمــردمزمانــهازعاطفــهوعشــقیکــیدیگــرازانتقادهــایاجتماعــی
ــاد ــنانتق ــهمصــراعاول،ای ــهدرس ــسازآنک ــرپ ــیزی ــاعراســت.دررباع ش
ــای ــرایمصراعه ــزب ــیطنزآمی ــهصورت ــارمب ــرعچه ــود،مص ــرحمیش مط
پیشــینمیآیــد.بــهخاطــراینکــهدرعبــارتکنایــی»هندوانــهبــهشــرطچاقــو«

بــهجــایهندوانــه،قلــبآمــدهاســت:

ــرد ــوبب ــقیب ــیازعاش ایکاشکس
خســتهشــدمازخــودم،خریــداریکو

دلرابــهشــکارچشــمآهــوببــرد
تــاقلــبمــرابــهشــرطچاقــوببرد
)و/43(

چنانکــهپیداســتبــهشــکلیســاختاری،دلوقلــبدرهــردوبیــتدرخدمــت
ــر ــرعآخ ــانمص ــیهم ــب«دررباع ــگمطل ــتو»زن ــقورزیاس ــومعش مفه
ــاعبــارتعامیانــة»بــهشــرطچاقــو«،قلبــی)قیــاسناســاز اســتکــهشــاعرب
ــا ــومب ــتودرمصــرعس ــتنخس ــوان»دل«دربی ــاعن ــهب ــه(راک ــاهندوان ب
ــی ــابیان ــت،ب ــتهاس ــروشگذاش ــهف ــدارانب ــازارخری ــادیب ــتگیازکس خس
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هنــریبــهحــراجمیگــذارد!شــایدشــاعردراینجــابــهبیعاطفگــیحاصــلاز
بیاعتمــادینیــزاشــارهدارد؛بــردنهندوانــهبــهشــرطچاقــوبــرایاطمینــاناز
خــوببــودنآناســتواینجــاقلــبخــودرابــهشــرطچاقــوتقدیــممیکنــد؛

قلبــیکــهخــودبــهخــوببــودنآناعتمــاددارد.

تــادیــدمــراگفتکــهخوشــحالممرد
ــان ــعدیج ــمس ــرمندۀرویماهت ش

دردینکشــیدوگوهرشراهمبرد
اعضــایمــراهمیــنبنــیآدمخورد
)گاوصندوق/43(

ــرار ــدق ــوردنق ــهایرام ــانهایبیعاطف ــور،انس ــیمذک ــیدررباع صفربیگ
میدهــدکــهبــهفقــرونــداریدیگــرانهیــچتوجهــیندارنــدوایــنرااوجیــک
ــز ــد.دراینجــاروشــناســتکــهنگاهــیطنزآمی ــیدردیمیدان بیاخالقــیوب

بــهشــعرســعدیداشــتهاســت:

یکدیگرنــد اعضــای آدم ــدبنــی ــکگوهرن ــشزی ــهدرآفرین ک

گویــاشــاعر،مفهــومبیــتســعدیراوارونــهکــردهاســتوایــنوارونگــیدر
ــیآدمرااعضــای ــه»اجــزا«پیداســت؛ســعدیبن ــایواژۀ»اعضــا«ب ــلمعن تبدی
ــده ــناعضــاراآدمخــواروخورن همدیگــردانســته،حــالآنکــهصفربیگــی،ای

ــد. ــتمیده ــهدس ــزب ــیطنزآمی ــدوخوانش ــیمیکن ــزایآدممعرف اج

ازبــسکــهدچــارنحســیوچلهشــدیم
پــابرســرماگذاشــتهرکسبرخاســت

ازدســتزمینوآســمانذلهشدیم
یــکعمــربــرایدیگرانپلهشــدیم
)و/9(

ــرار ــزق ــدوطن ــبرادســتمایةنق ــرادفرصتطل ــزاف ــینی ــنرباع شــاعردرای
میدهــدومیگویــدکســانیهســتندکــهدیگــرانراپلــةترقــیخــودنمــوده،از
آنــانبــرایرســیدنبــهاهدافشــاناســتفادهکــردهوبــاقربانــیوپایمــالکــردن
ــی ــدعبارت ــرانهرچن ــرایدیگ ــدن«ب ــهش ــیدهاند.»پل ــوارس ــانون ــهن ــاب آنه
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ــری ــان،تصوی ــکانس ــای ــاعری ــدنش ــهش ــرپل ــکعم ــای ــت؛ام ــیاس کنای
ــلدارد؛ ــیکام ــیهماهنگــیوهمخوان ــامصــراعقبل ــهب ــدک ــزمیآفرین طنزآمی
ــدشــاعر ــرســرپلهمانن ــایب ــیرســیده،پ ــهجای چراکــههرکــسبرخاســتهوب

گذاشــتهاســت!

وضعیت اجتماعی زنان. 1-4
صفربیگــیبــهوضعیــتاجتماعــیزنــانزادبومــشنیــزنقدهــایبســیاریدارد؛
زنانــیکــهزندگیشــاندرمســیریهمچــونکالفکامــواســردرگمشــدهاســت
ومســیرکمالشــانفاصلــةاتــاقخــوابوآشــپزخانهاســتوبهتریــنلحظــات

ــهبچــهداریوکهنهشــوییمشــغولهســتند. عمرشــانراب

کبریتکشــیددلپرازجزرومداســت
زن آتــش یــا اســت شــعله زن

ــت ــداس ــساب ــیحب ــهزندان ــگارک ان
آتــشچــهقشــنگرقصکــردیبلداســت
)سوناتبلوط/45(

ــان ــفگفتم ــوربیتخفی ــدنازحض ــگآم ــهتن ــلب ــایدحاص ــوزیش »خودس
مردســاالردرجامعــهباشــد.زنخــوبازمنظــرایــنگفتمــانزنــیاســتمطیــع،
زیبــاوخامــوش«)قیطاســیواســدی،67:1392(.دررباعــیبــاالصفربیگــیبــه
ــرده ــرارک ــیبرق ــشوزناینهمان ــانآت ــشجــانبخشــیدهومی شــعلههایآت
اســت؛زنــیمحبــوسابــدیدردنیــاکــهخودســوزیکــرده،همــانشــعلههای

ــهمیرقصــد! ــا،ُکردان ــهشــکلیزیب آتشــیاســتکــهب

بی هویتی. 1-5
صفربیگــیدررباعــیبــاسادهنویســیبــرایجــذبمخاطــب،آدمهــایریــاکار
رابــهبــادطنــزمیگیــرد؛آدمهایــیکــههمیشــهشــوروهیاهــودرســردارنــد؛
ــان ــوپنه ــکچاق ــدودرجیبشــانهمیشــهی ــهرویخودشــاننمیآورن ــیب ول
ــرای ــطب ــوفق ــنچاق ــاای ــند؛گوی ــممیترس ــانه ــیازخودش ــد؛حت میکنن

آســیبرســاندنبــهدیگــراننیســت!
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تــاکــیســرکوچهتــانهیاهــوبکشــم
ســاراتــورابههرکهدوســتدارینگذار

ازچهــارطــرفمحلهرابوبکشــم
مجبــورشــومدوبــارهچاقوبکشــم
)هیچ/50(

طنــزجلیــلدررباعــیزیــردرمــوردافــرادیاســتکــهبــهظاهــرقصــدکمــک
کــردنرادارنــد؛ولــیدرباطــنهمیشــهدنبــالبهانــهمیگردنــدکــهکارراازســر
ــة ــارتعامیان ــانضربالمثــلوعب ــابی ــد.صفربیگــیدراینجــاب ــازکنن خــودب
»دنبــالنخودســیاهفرســتادن«بــهخوبــیتوانســتهاســتمنظــورخــودرابرســاند.
شــاعرمیدانــدکــهقــراراســتاورابــهچــاهبفرســتندوکارشراانجــامندهنــد
ــراســتکاررایکســره ــدبهت ــنحــالمیگوی ــاای ــد؛ب وســرشراکالهبگذارن

کننــدوبــهاووعدههــایدروغیــنندهنــد:

ازپیــشخودتبهچاهمارانفرســت
ــن ــرهک ــنوکاررایکس ــیک لطف

بــاایــنســربــیکالهمــارانفرســت
ــت ــارانفرس ــیاهم ــودس ــالنخ دنب
)همان/7(

تنگناهای زادگاه. 1-6
ــالم ــهدارد.دوریای ــزتوج ــهرشنی ــوددرش ــایموج ــهکمبوده ــیب صفربیگ
ــیو ــائلاساس ــنازمس ــاروراهآه ــهقط ــازب ــاسنی ــورواحس ــزکش ازمرک
مهمــیاســتکــهشــاعرآنهــادرچارچوبــیغیررایــجیــادآورمیشــود،تناقــض
ــزشــده ــثایجــادطن ــهمصــرعاولباع ــارموس ــانمصــرعچه ــیمی موضوع
ــاخوانــدنرباعــیانتظــارمصــرعچهــارمرا ــهطــوریکــهخواننــدهب اســت؛ب

ــدارد: ن

یــکجایقــرارهــمنداردچــهکنم
پــسمــنچمــدانآرزوهایــمرا

ــم ــهکن ــداردچ ــمن ــراره ــهراهف ن
ــم ــهکن ــداردچ ــمن ــاره ــالمقط ای
)کمکمکلمهمیشوم/36(

ــمه ــیاوسرچش ــجدرون ــتوازرن ــیاس ــهایاجتماع ــل،دغدغ ــةجلی دغدغ
ــن ــرایدوگاهاندوهگی ــهمیس ــدریاشمرثی ــرزمینپ ــرایس ــرد.گاهب میگی
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زنــانســرزمینشاســتوبــهمعضلــیاجتماعــیمیپــردازد؛یعنــیبــهکابوســی
ــران ــی،ای ــنرباع ــالمرامیفشــارد.درای ــویای ــوزگل ــسازســالهاهن ــهپ ک
را-بــااشــارهبــهشــکلنقشــةآن-بــهگربــةعزیــزیتشــبیهکــردهکــهایــالمرا
ماننــدیــکماهــیســیاهکوچــکدرخــودجــادادهوقربانــیخــودکــردهاســت.

ایــالمچــهخاکزخمخیزیشــدهاســت
مــا کوچــک ســیاهماهی ایــالم

ایــالمچهغربتغلیظیشــدهاســت
ــزیشــدهاســت ــةعزی ــیگرب قربان
)50/ )سوناتبلوط

طنز شخصی. 2
یکــیازابعــادطنــزموجــوددراشــعارصفربیگــی،طنــزشــخصیوفــردیاســت؛
ــفو ــیظری ــابیان ــدوب ــوژۀآنمیکن ــودراس ــاعرخ ــهش ــزک ــیازطن نوع
ــز ــاتطن ــد.موضوع ــرارمیده ــدق ــاحــدیفکاهــیخــودرادرمعــرضنق ت

ــرمیباشــد: ــبزی ــهترتی ــاتصفربیگــیب شــخصیدررباعی

الف(عشقوعاشقی:
ــم ــتهمیگوی ــرمگذش ــنآبازس م
دیگــر نــدارم چــارهای انــگار

مــنعاشــقماحمقــمخــرممیگویم
مــناســمتــورابــهمــادرممیگویم
)و/26(

ــارآوردم ــیاهب ــودراس ــریدلخ عم
ــق ــودمایعش ــادنب ــلاعتم ــنقاب م

ــارآوردم ــاهب ــرازگن ــبپ ــکقل ی
آوردم بــار افتضــاح شــرمندهام
)و/7(

ب(خودانتقادی:
خســتهشــدمازدســتجلیلیکهمنم
باجادویعشــقکاشگنجشــکشوم

ــم ــهمن ــیک ــچ،زنذلیل ازشــاعرهی
بیــزارمازکروکودیلــیکــهمنــم
)انجیلبهروایتجلیل/46(

علی حسن سهراب نژاد - نسرین کارزانی 



دورۀ  بیستم  و دوم  شمارۀ  70 و 71؛  بهار و تابستان  1400

134

فصلنامۀ  علمي

مــنازطــرفخــودموکیلــمیــانــه
عمریســتبــهبودنخودمشــکدارم



ــه ــان ــمی ــودمدخیل ــیخ درزندگ
مــنمانــدهاماینکهمنجلیلــمیانه؟!
)هیچ/8(

ج( تنهایی:
درخلوتمنســکوتدرتکثیراست
درســینةخــودمترســکیکاشــتهام

مرگاســتکهبــازندگیامدرگیراســت
تنهایــیمــنپــرازکالغپیــراســت
)نتهــایتنهایــی/11(

طنز مذهبی. 3
ــر ــلاجتماعــیکمت ــهدالی ــزاســتکــهب ــییکــیازشــاخههایطن ــزمذهب طن
مــوردتوجــهقــرارمیگیــرد؛امــاصفربیگــیدرمــواردیبــهخوبــیتوانســتهاز
عهــدۀایــنکاربرآیــدوبــانقــدمســلمانانومنتظــراندرایــنزمینــهبــهخوبــی
هنرنمایــینمایــد.کتــاب»اونویســی«جلیــلصفربیگــیدربردارنــدۀاشــعارآیینــی
ــگاه ــاملمیشــود.ن ــاروشــعرعاشــوراییراش ــعرانتظ ــةش اوســتودوگون
ــهمخاطــبرا ــاوگویاســتک ــه،زیب ــهحــدیدیگرگون ــةانتظــارب ــهمقول اوب
متأثــرمیگردانــد.جلیــلدنیــایمــردۀانتظــارراماهرانــهکالبدشــکافیمیکنــد؛
درحالــیکــهمیدانــدبایــدبــرایانتظــارپالــودهشــدوازغفلــتودنیازدگــی
پرهیــزکــرد.او،خــودومــامنتظــرانراپیمانشــکنانیغافــلمیبینــد.هرکــس
ایــناشــعارراتــالوتکنــدبیاختیــاردردلزمزمــهمیکنــد:»راســتمیگویــد،
واقعــاًراســتمیگویــد!«وازخجالــتســرخمیشــود.طنــزمذهبــیدر

ــرمیشــود: ــواردزی ــلصفربیگــیشــاملم ــاتجلی رباعی

الف( اشعار انتظار، نمونه ها 
ازشــنبهدرونخویــشتلنبــارشــدیم
دیداریــم منتظــر ســرمان خیــر

ــدیم ــرارش ــنبهتک ــرپنجش ــاآخ ت
جمعهشــدولنگظهربیدارشــدیم
)اونویسی/18(

هرچنــدکهخســتهایمازایــنحالنیا
مــاخــطتمــامنامههامانکوفیاســت

ــا ــکالنی ــدارداش ــرن ــرمندهاگ ش
آقــایگلــمزبــانمــناللنیــا
)همان/10(

طنز در رباعیات جلیل صفربیگی
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ــانرا ــقدرهام ــهرویعش ــتیمب بس
اوآمــدهومــاخبــرنداریــمایکاش

چیدیــمبهدســتخــودپرهامــانرا
را ســرهامان درآوریــم بــرف از
)همان/33(

نــهشــرموحیــانــهعــارداریــمازتو
آقاجــان نیســتیم تــو منتظــر مــا

ــو ــمازت ــمارداری ــهبیش ــاگل ام
ــو ــمازت ــارداری ــهانتظ ــاهم تنه
)همان/14(

یــکعمــرتــوزخمهــایمارابســتی
شــعبانکــهبــهنیمــهمیرســدآقاجان

هــرروزکشــیدیبــرســرمادســتی
مــاتــازهبــهیادمــانمیآیــدهســتی
)همان/8(

کــن دریــا مــرا دل آمدنــت بــا
آقــا!تــومگــرنــهاینکــهدنبــالمنــی

ایــنســوختهراجزیــرۀخضــراکــن
مــنگــمشــدهام،بیــامــراپیــداکــن
)همان/21(

بعضیهــا کوچــک مزرعــة از
دارد کیفــی چــه خودمانیــم آقــا

ــا ــکبعضیه ــودمترس ــدهش برچی
ــهبرجــکبعضیهــا ــیب وقتــیبزن
)همان/20(

ب( اشعار عاشورایی، نمونه ها
ــد ــهآمدهان ــاهم ــهدوشه ــجادهب س
ــک ذیالحجــهومکــهومحــرمنزدی

آنحلقــهبــهگوشهــاهمــهآمدهاند
آمدهانــد همــه شمشــیرفروشها
)همان/38(

انــگارتمــامشــهرتســخیرشــده
ازچــارطــرفحرملههــاآمدهانــد

بنــگاهفــروشغــلوزنجیــرشــده
ــزهوشمشــیرشــده ــرازنی ــازارپ ب
)همان/39(

ایــنبغــضکهدرگلو...اگــربگذارند
ازخیمــهصــدایالعطــشمیآیــد

بــاایــنهمههایوهواگــربگذارند
ــد ــربگذارن ــواگ ــلبلندگ ــنخی ای
)شین/78(

نیــزه در مــا گذاشــتیم ســرمایه
زدهایــم بزرگــی شمشیرفروشــی

درتیــرسهشــعبه،زرهوســرنیزه
بایــدبــرودایــنهمــهســربــرنیــزه
)همان/77(

علی حسن سهراب نژاد - نسرین کارزانی 
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ــهدرعاشــورا ــاحرمل ــهب صــدمرحل
مــاکــربوبالبــهدورخولیهســتیم

مــازوزهکشــیدیمکمانهامــانرا
شمشــیرزدیــمبــرســرخــونخــدا
)هزج/38(

طنز فلسفی. 4
ــت« ــاباله ــرارتی ــشش ــعریدرنکوه ــزرا»ش ــالرد)5:1378(طن ــورپ آرت
تعریــفکــردهاســتکــهقســمتدومایــنتعریــفدرمــوردطنزفلســفیبیشــتر
صــادقاســت.بعضــیازاندیشــمندانوادیبــانبــاآراوافــکارســطحیوبالهــت
ــه ــراضخــودراب ــهاعت ــیطنزگون ــابیان ــدوب ــهمیکنن همعصــرانخــودمقابل

ــد. ــجاعــالممیدارن بینــشرای
درواقــعطنــز،اشــتباهاتیــاجنبههــاینامطلــوبرفتــاربشــری،فســادهای
ــه ــدهدارب ــهشــیوهایخن ــیتفکــراتفلســفیراب ــاحت ــیوسیاســیی اجتماع
چالــشمیکشــدواگرچــهطبیعتــشبــرخنــدهاســتواراســت؛امــاخنــدهراتنهــا
وســیلهایمیانــگاردبــرایرســیدنبــههدفــیبرتــرکــهآگاهکــردنانســانبــه
عمــقرذالتهاســت؛بــههمیــندلیــلدرمــوردآنگفتهانــد:»طنــزیعنــیگریــه
کــردنقــاهقــاهوخنــدهکــردنآهآه«.صفربیگــیدررباعیــاتخــودکلیــاتایــن

جهــانرابارهــامــوردطنــزقــراردادهاســت:

1-1 هبوطحضرتآدم:.
ــد ــتباهرابگذاری ــدواش ــوبوب خ
میخواهــمازایــنبــهبعــدآدمباشــم

ــد ــاهرابگذاری ــنوگن ــیطانوم ش
بگذاریــد کاله مــن ســر لطفــأ
)و/42(

اینباغبهشــتماروموراســتمگر
ــیم ــمباش ــلجهن ــااه ــهم ــذارک بگ

ابلیسخــداینکردهکوراســتمگر
ــر ــتمگ ــتیمزوراس ــونیس آدمبش
)هیچ/50(

ابلیسشــدموبرایکســیخمنشــدم
ــوی ــایدآدمبش ــهش ــروک ــدب گفتن

رانــدهشــدمازبهشــتوآدمنشــدم
اصــاًلبهتــوچهبــهجهنمکهنشــدم
)و/55(

1-2 مــرگ: قســمتعمــدۀطنــزجلیــل،طنــزیفلســفیبــاموضــوعمــرگ.

طنز در رباعیات جلیل صفربیگی
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ــهازآنواز ــتک ــیاس ــیازکالنروایتهای ــلزندگ ــرگدرمقاب ــت.م اس
ــنواقعیــتدرشــعرصفربیگــی ــرینیســت.ای ــزوگزی ــهآنگری اندیشــیدنب
یــکروایــتغالــباســت؛بــهطــوریکــهبــربســیاریازســرودههایایشــان
ســایهافکنــدهاســتوموضــوعومضمــوناغلــبطنزهــایصفربیگــیمــرگ
اســت.شــاعرخــودآگاهیــاناخــودآگاهازمــرگمیگویــدودرذهــنوزبــاناو

واقعیتــیانکارناپذیــراســتکــههمــوارهدرکمیــنزندگــیاســت:
مردابیــم لــب علفهــای ماننــد
مــرگآمــدهاســتزندگــیرابخــورد

ــم ــردرآبی ــاکم ــهت ــموهمیش خوابی
قالبیــم ســر کــرم هــم مــا
)کمکم/29(

امــروزببیــنعشــقچــهبــامــاکــرده
حــاالکــهقــراراســتبعشــقیمبــههــم

ــرده ــدههــرچــهرابجــاجــاک زودآم
مــرگآمــدهکفــشتــوییــکپــاکــرده
)همان/18(

تــاعشــقدروندلمــنپهلــوزد
نــاگاهکالهــمســرمــنرادزدیــد

زد زانــو برابــرم در و آمــد مــرگ
ــوزد ــنچاق ــهم ــتب ــیامازپش تنهای
)همان/23(

یــکروزمگــرکســیبیایــدآنرا
زنــگزده آهنــی زندگــی ایــن

را آن نبایــد نمیکنــم فکــر نــه
قفلــیاســتکــهمــرگمیگشــایدآنرا
)همان/40(

ــم ــودمرابکن ــمخ ــهازتن ــذارک بگ
حــاالشــدهامخــودخــودتنهایــی

ــم ــمرابزن ــکوتگردن ــتوس دربه
ــم ــهتن ــبانب ــرگرابچس ــرم ــًاس لطف
)هیچ/26(

ــند ــیرابکش ــهصندل ــدهک ــتورب دس
ــید ــمکش ــرگرانخواهی ــتم ــامن م

ــند ــیرابکش ــهصندل ــدهک ــتورب دس
ــند ــیرابکش ــهصندل ــدهک ــتورب دس
)همان/11(

ــم ــهمن ــهپشــتالکپشــتیک ــادهب افت
چــونلکــةننــگتــاابــدخواهــدمانــد

منــم کــه درشــتی مجســم دشــنام
بــهصــورتمــرگجایمشــتیکــهمنم
)همان/39(

ــت ــوهس ــیت ــیب ــرمن ــومگ ــیت ب
میخواســتمازدســتخــودمبگریــزم

ــت ــتمدس ــوشس ــدونت ــیب اززندگ
مــرگآمــدوبنــدکفشهایــمرابســت
)انجیل/34(

مــرگکههمیــنوظیفــةزندگیاســت
ــیآورد ــهدرم ــهرااگرچ ــکهم اش

مهریاســتکــهبرصحیفةزندگیاســت
اســت زندگــی لطیفــة بامزهتریــن

)کمکم/51(

علی حسن سهراب نژاد - نسرین کارزانی 
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ازبیــلوکلنگدســتهایشپیداســت
ــته ــاراکش ــرادرانم ــتب ــرگاس م



ازســنگوتفنگدســتهایشپیداســت
ــویلجنــگدســتهایشپیداســت ازب
)هزج/31(

میخواهــمازایــنشکســتهبالــیبروم
اکنونکهبلیطمرگدردســتمناســت

ــروم ــیب ــنحوال ــبیازای ــتهش آهس
ــروم ــیب ــارخال ــنقط ــیای ــازندگ ب

)و/54(

زندگی. 1-3
عمریســتاســیرصحنهســازیهستیم
ــم ــانمیچرخی ــهدورخودم ــمب داری

ــازیسرنوشــتراضــیهســتیم ازب
هســتیم شــهربازی قطــار ماننــد
)هیچ/21(

بگــذارکــهمشــکالترادرککنــی
زحمــتبکــشاینپیــازراپوســتبگیر

تــالــذتکیــشومــاترادرککنی
تــافلســفةحیــاترادرککنــی
)کمکم/21(

درحیرتــمازایــنهمهتعجیلشــما
ــم ــالقدی ــمازس ــرندیدی ــاخی م

ازاینهمهصبروطولوتفصیلشــما
ایــنســالجدیــدنیــزتحویــلشــما
)و/47(

ب( بررسی جنبه های مختلف طنز در رباعیات جلیل صفربیگی
جنبه های سبکی رباعیات از جهت ویژگی های زبانی. 1
واژگانی . 1-1

جلیــلصفربیگــیبــااســتفادهازتعابیــرواصطالحــاتعامیانهبســیاریازمســائل
ــه ــرعامیان ــادۀویازتعابی ــرد.استف ــزمیگی ــادطن ــهب ــقراب ــهعش ازجمل
ــر ــیزی ــدارد.دررباع ــیارن ــدوکاوبس ــهکن ــازیب ــتونی ــوساس ــیارملم بس
ــازه ــرارمیدهــدوآنرازخمــیهمیشــهت ــهق ــوردطعن ــیعشــقرام ــهخوب ب
میدانــدوبــاآوردنتعبیــرعامیانــة»گنــدشزده«میخواهــدبگویــدکــهعشــق
ــهیــکابوقراضــه ــشراب ــلکــردهاســت.شــاعردل ــازهتبدی ــهیــکجن اوراب
تشــبیهنمــودهکــهدرســینهاشجاخــوشکــردهاســتوقصــددرســتشــدن
ــد: ــدودوربیندازن ــشرابردارن ــهدل ــدک ــشمیخواه ــسازاطرافیان ــدارد؛پ ن
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ــد ــازهرابرداری ــهت ــمهمیش ــنزخ ای
بدجــوردرونســینهجــاخوشکردهاســت

گنــدشزدهایــنجنــازهرابردارید
ــد ــهرابرداری ــبابوقراض ــنقل ای
)هیچ/46(

استفاده از ادبیات عامیانه. 1-2
برخــیازرباعیــاتصفربیگــیبرگرفتــهازادبیــاتشــفاهیاســتوجنبههایــیاز
ورد،جــادوو...رادرکلیــتخــودجــایدادهاســت.ایــنامــرمیتوانــدیــادآور
ــاو ــنیدهاســت؛قصهه ــیش ــاعردرکودک ــهش ــدک ــانههاییباش ــاوافس قصهه
حکایتهایــیشــیرینوشــنیدنیکــهانــگارازخردســالیبــاروحشــاعرعجیــن
ــه ــروزیافت ــکانب ــاعرانهام ــاوتوش ــیمتف ــاندرفرم ــاگذشــتزم ــدهوب ش

اســت:
دورازمنــیوهنــوزهــمرویلجــی
چندیاستکهوردشبوروزمایناست

چــونآیینــهایوانگاربــامنلجی
ایعشــقبیــااجــیمجــیالترجی
)هیچ/49(

اقتباس از ادبیات کالسیک. 1-3
شــاعردربعضــیمــواردنیــزبــابهرهگیــریواقتبــاسازادبیــاتکالســیک،طنــز

خــودرامعنایــیویــژهبخشــیدهاســت،ماننــدرباعــیزیــر:
ــارا ــویم ــتهگل ــدهوبس ــضآم بغ
یــکچیزبهدردبخــوردراینخانهنبود



درمــاخفــهکردههــایوهــویمارا
را مــا آبــروی بــرد و آمــد دزد

)گاوصندوقبرپشتمورچةکارگر/16(

شــاعردرایــنرباعــیاجتماعــی،پدیــدهایمثــلفقــررابــهنحــویتحســین
ــیغیرمســتقیم ــابیان ــهرخمیکشــد؛آنهــمب ــز،شــاعرانهوتأثیرگــذارب برانگی
ــزنیــشداری ــدونذکــرلفــظفقــرکــهتأثیــررادوچنــدانکــردهاســت.طن وب
ــدازد ــیمیان ــدزاکان ــزیازعبی ــادطن ــهی ــاراب ــراســتم ــهدرمصــرعآخ ک
ــر ــرس ــرب ــاپس ــد.درویشــیب ــیمیبردن ــرراه ــازهایراب ــد:»جن ــهمیگوی ک
ــت ــت؟گف ــنچیس ــاندرای ــید:پدرج ــدرپرس ــرازپ ــد.پس ــتادهبودن راهایس
ــیباشــدو ــهخوردن ــهجایــیکــهن ــد؟گفــتب آدمــی.گفــت:کجایــشمیبرن
نــهپوشــیدنی،نــهنــانونــهآبونــههیــزم،نــهآتــش،نــهزرونــهســیم،نــه
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ــی، ــدش؟«)زاکان ــامیبرن ــةم ــهخان ــرب ــت:پدرجــانمگ ــم،گف ــهگلی ــان بوری
.)300 :1400

ترکیب سازی )خلق ترکیبات تازه(. 1-4
را بســیارش کتابهــای چاپیــد
درانجمنــیکــهشــاعرانشمردنــد



ســنگیدبهرویدوشخــودبارشرا
یــکاســکلتاســتخواناشــعارشرا
)هزج/23(

صفربیگــیدرایــنرباعــینقــدیداردبــرشــاعرانانجمنــیوبــاســاختنکلمات
ــة ــیکلم ــنرباع ــد.درای ــرارمیده ــزق ــوردطن ــانرام ــدآن ــاتجدی وترکیب
»چاپیــد«اشــارهایهمــراهبــاطنــزداردبــهچــاپکــردنبیرویــةآثــاربعضــی
ــد.درمصــرعدومکلمــة»ســنگید« ازشــاعرانکــهارزشچــاپکــردنراندارن
ازترکیــبواژگان»کشــید«و»ســنگین«بــهدســتآمــدهاســتو»بــارخــودبــه
ــی ــهجمع ــیراب ــاعرانانجمن ــد.صفربیگــیش دوشکشــیدن«رانشــانمیده
ازمــردگانتشــبیهکــردهاســتکــهزنــدهای)شــاعریکــهاشــعارشارزشبیــان
کــردنراداشــتهباشــد(دربینشــاننیســتویــکاســکلتکــهتمامــشاســتخوان

ــد. ــرادرامیخوان ــناف اســتاشــعارای

ج( جنبه های هنری رباعیات طنز
ــه درمــوردجنبههــایهنــریوانــواعآرایههایــیکــهدررباعیــاتصفربیگــیب
ــام، ــح،ایه ــه،تلمی ــون:کنای ــواردیهمچ ــهم ــوانب ــتمیت ــدهاس ــردهش کارب
ــیاز ــهنمونههای ــهدرادام ــردک ــارهک ــاسو...اش ــل،جن ــتفادهازضربالمث اس

ــود: ــرمیش ــدامذک هرک

تشبیه. 1
داریــممیــانچالههــامیگردیــم
چــونگربهبــهدنبالخوراکــیمانده



دردوروبــرتفالههــامیگردیــم
ــم ــامیگردی ــرزبالهه عمریســتس
)هیچ/10(
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جلیــلدرایــنرباعــیبــاتشــبیهخــودبــهگربــه،فقــررابــهبــادطنــزوانتقــاد
ــن ــاودربی ــانچالهه ــردهاســتمی ــورک ــدهایرامجب ــهع ــریک ــرد؛فق میگی
تفالههــادنبــالروزیخــودباشــند.ازآنجــاکــهگربههــاازســرناچــاریغــذای
خــودرادربیــنزبالههــاوباقیمانــدۀغذاهــاپیــدامیکننــد،میخواهــد
بگویــدکــهزندگــیبــافقــرشــدیدگاهــیهیــچفرقــیبــازندگــییــکگربــة
خیابانــینــداردکــهغــذایخــودراازپسمانــدۀغــذایدیگــرانتهیــهمیکنــد

.
بیهــودهنهاززیــادوکمحرفزدیم
تــاصبحمنوخدانشســتیموفقط



نهلحظهایازشــادیوغمحرفزدیم
ــم ــرفزدی ــمح ــیه ــارۀتنهای درب
)نتهایتنهایی/30(

شــاعردررباعــیبــاالبــهخوبــیتوانســتهتنهایــیانســانمعاصــررانشــاندهدو
بــهآناعتــراضکنــد.ویخــودرادرتنهــابــودنوبیکســیبــهخداونــدتشــبیه
کــردهوخــودرابــااوهمــدمدانســتهاســت؛همدمــیکــهشــبتــاصبــحبــااو
حــرفزده؛آنهــمدرمــوردتنهایــی.ازغــموغصــهوشــادیحــرفنزدهانــد؛

ــد. فقــطازتنهایــیگفتهان

میخواهــمازایــنشکســتهبالیبــروم
اکنــونکــهبلیطمرگدردســتمناســت



آهســتهشــبیازاینحوالــیبروم
بــازندگــی،اینقطــارخالیبروم
)و/54(

رباعــیبــاالبــااشــارهبــهاندیشــههاینــوخیامــی،کلیــتمــرگوپــوچبــودن
ــوچو ــاریپ ــهقط ــیراب ــاعردراینجــازندگ ــیدارد.ش ــانم ــزبی ــهطن آنراب
خالــیتشــبیهکــردهاســتکــهدرهــرشــرایطیدرحرکــتاســتوبایــدمســیر
ــتدارموآن ــرگرادردس ــطم ــهبلی ــنک ــد:م ــدومیگوی ــیکن ــودراط خ
هــممحکــومبــودنبــهزندگــیاســت؛پــسبهتــراســتهرچــهزودتــربــاایــن
ــاایــنبیــانخــودراتســلیممــرگمیکنــد. ــروموب ــیب زندگــیوقطــارخال
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تلمیح. 2
خــوبوبــدواشــتباهرابگذاریــد
میخواهــمازاینبهبعدآدمباشــم



ــد ــاهرابگذاری ــنوگن ــیطانوم ش
بگذاریــد کاله مــن ســر لطفــًا
)همان/42(

ــاره ــیطاناش ــطش ــانتوس ــوردنانس ــبخ ــهفری ــورب ــیمذک ــلدررباع جلی
ــشاز ــبخوردن ــتفری ــهقیم ــرب ــیاگ ــد؛حت ــدآدمباش ــدومیخواه میکن
ــدرا، ــاب ــوبی ــذارد؛خ ــاربگ ــزراکن ــهچی ــدهم ــد.اومیخواه ــیطانباش ش
ــز ــهچی ــدن ــدآدمباش ــطمیخواه ــاهرا.فق ــیطانوگن ــطرا،ش ــاغل درســتی
دیگــر؛گویــاانســانیتازهــرچیــزدیگــریبــرایجلیــلمهمتــراســت؛پــسبــا
اســتفادهازعبــارتایهــامدار»کالهبــرســرکســیگذاشــتن«وهمنشــینیمتناقــض
آنبــاادعــای»میخواهــمازایــنبــهبعــدآدمباشــم«موجبــاتطنــزومطایبــه

رافراهــمآوردهاســت.

اینباغبهشــتماروموراســتمگر
ــیم ــمباش ــلجهن ــااه ــهم ــذارک بگ



ابلیــسخــدانکــردهکوراســتمگر
آدمبشــونیســتیم،زوراســتمگــر
)هیچ/50(

گویــاجریــانهبــوطحضــرتآدمونــزولانســانبــرایجلیــلموضوعــیاســت
کــهبســیارجــایبحــثداردوفکــراورامشــغولکــردهاســت.درایــنرباعــی
ابتــدااشــارهایداردبــهباغــیکــهخداونــدآدمراپــسازاینکــهازخــاکآفریــد
بــهآنجــافرســتاد؛باغــیپــرازمــارومــور.دراینجــابــهکــوربــودنآدمدرآن
بــاغاشــارهمیکنــدومیگویــد:ابلیــسکــهخدایــینکــردهکــورنیســتومــا
ــیم ــمباش ــلجهن ــماه ــممیخواهی ــاه ــد؛م ــبده ــدفری ــدومیتوان رامیبین

ــویم. ــهزورآدمنمیش وب

کنایه. 3
کنایة»زیــادبــودنســربــهتــن«چنانچــهدرمــوردســومشــخصیــادومشــخص
بــهکاربــرودمعمولــیاســت؛امــادرمــورداولشــخصغیرمعمــولوطنزآمیــز
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ــرداســتعاریدر ــهوکارب ــااســتفادهازیــککنای ــرآنشــاعرب اســت؛عــالوهب
مصــرعچهــارم»روح«راقبایــیتصــورمیکنــدکــهازاولبرایــشگشــادبــوده

اســت:
مــنســربــهتنــمزیــادبــودازاول
ابعــادمــراعشــقبههــمریختــهبود

اول از بــود تضــاد از شــالودهام
ــودازاول ــادب ــمگش ــهتن ــمب روح
)کمکمکلمهمیشوم/32(

جناس. 4
شــاعردررباعــیزیــربــاانتســابصفــتنکوهیــدۀ»زنذلیــل«بــهخــودوایجــاد

جنــاسمیــان»جلیــل«و»ذلیــل«،لبخنــدیبــهلــبخواننــدهمینشــاند:

آورده کــم عاشــقیاش در
اصاًلســخنازردیفیاقافیهنیســت

ایــنشــاعرزنذلیــلکــمآورده
آورده کــم مطمئنــمجلیــل مــن
)هیچ/38(

استفاده از ضرب المثل. 5
صفربیگــیدررباعــیزیــربــااســتفادهازضربالمثــل»چــونخــردرگلمانــدن«
ــزرافراهــمکــرده ــاتطن ــرایخــود،موجب ــدهدارب واســتفادهازمشــبهٌبهیخن

ست: ا
دیریســتدچــاردورباطــلشــدهام
نــهراهبــهپــسدارمنــهراهبــهپیش

ازبــودونبــودخویــشغافلشــدهام
ماننــدخریکــهماندهدرگلشــدهام
)و/43(


جلیــلدررباعــیزیــربــهحماقتــیکبــکواراشــارهمیکنــدوبــاکمــکگرفتــن
ازضربالمثــل»مثــلکبــکســررازیــربــرفکــردن)بــهایــنمعنــیکــهوقتــی
ــا ــدت ــرفمیکن ــرب ــکســرشرازی ــیرود،کب ــکم ــهشــکارکب شــکارچیب
شــکارچیاورانبینــد(«میگویــدکــهامــامزمــانظهــورکــردهودربیــنماســت؛
ولــیمــاســرمانرازیــربــرفکردهایــمتــااورانبینیــم؛بــهخیــالاینکــهاونیــز

ــد. ــارانمیبین م
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ــانرا ــهرویعشــقدرهام بســتیمب
ــمایکاش ــرنداری ــاخب ــدهم اوآم

چیدیــمبهدســتخویــشپرهامانرا
را ســرهامان درآوریــم بــرف از
)اونویسی/33(

پارادوکس. 6
رنجــششــاعرازروزمرگــیوزندگــیتکــرارینیــزموضوعــیبراینقــدخویش
شــدهاســتوایــننقــدرابــاچاشــنیایپارادوکســیال»پیراهنــمازحفــظمــرا

ــامبــدلکنــد: ــهطنــزیزیب ــارباعــیراب ــدت میپوشــد«میآرای

تاریکموشــبازدلمنمیجوشــد
ــهحــاالدیگــر ــدرک تکــراریامآنق

تکــراربــهتکــرارخودشمیکوشــد
پیراهنــمازحفــظمــرامیپوشــد

کمکمکلمهمیشوم/33(

پارادوکسموجوددرمصراعچهارممایةاصلیطنزدررباعیزیراست:

مــرگکههمیــنوظیفةزندگیاســت
رچــهدرمــیآورد اشــکهمــهرااگ

مهریاســتکــهبرصحیفةزندگیاســت
اســت زندگــی لطیفــة بامزهتریــن
)همان/51(

نتیجه گیری
نتایــجایــنبررســینشــانمیدهــدکــهطنــزاجتماعــیدرمجموعــة»گاوصنــدوق
بــرپشــتمورچــةکارگــر«بیشــتر)34مــورد(خودنمایــیکــردهاســتوشــامل
ــورداز6رباعــی،در 13رباعــیمیباشــد.صفربیگــیدرمجموعــة»هــزج«3م
مجموعــة»ســوناتبلــوط«5مــورداز6رباعــی،درمجموعــة»هیــچ«2مــورد
ــورداز20رباعــی،در ــمکلمــهمیشــوم«5م از14رباعــی،درمجموعــة»کمک
مجموعــة»و«4مــورداز13رباعــیودرمجموعــة»انجیــلبــهروایــتجلیــل
صفربیگــی«2مــورداز6مــوردرباعــیرادرصحبــتازطنــزاجتماعــیســروده

اســت.
طنــزشــخصینیــزبــا32رباعــیدرجایــگاهدومقــرارگرفتــهاســت؛طنــزی
کــهدرآنشــاعربــاقــراردادنخــودشبــهعنــونســوژهوکاراکتــراصلــیتمــام
ــا ــهت ــهدرگفت ــیب ــهقول ــاب اتهامــاتواشــتباهاترامتوجــهخــودشکــردهت
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ــه ــلب ــاتجلی ــزدررباعی ــهازطن ــنگون ــد،تقســیمبندیای ــنیدهباش ــوارش دی
ــد: ــرمیباش ــرحزی ش

شــاعردرمجموعــة»کمکــمکلمــهمیشــوم«6مــورداز20مــورد،در
مجموعــة»و«6مــورداز13مــورد،درمجموعــة»هیــچ«7مــورداز14مــورد،
ــورد،در ــورداز6م ــی«3م ــلصفربیگ ــتجلی ــهروای ــلب ــة»انجی درمجموع
ــورد ــوط«1م ــة»ســوناتبل ــورد،درمجموع ــورداز6م ــة»هــزج«2م مجموع
از6مــورد،درمجموعــة»نتهــایتنهایــی«5مــورداز5مــوردودرمجموعــة
»گاوصنــدوقبــرپشــتمورچــةکارگــر«1مــورداز14مــوردطنــزخــودرابــه

ــزشــخصیاختصــاصدادهاســت. طن
ــام ــتوتم ــورداس ــامل13م ــهش ــی«ک ــة»اونویس ــاتمجموع ــامرباعی تم
رباعیــاتمجموعــةشــینکــهشــامل5رباعــیمیباشــددرطنــزمذهبــیســروده
شــدهاســت.مجموعــةهــزجنیــزبــایــکرباعــیســهمکوچکــیدربیــانطنــز

مذهبــیداشــتهاســت.
درطنــزفلســفی،کــهصفربیگــیبــازهــمبــهخوبــیتوانســتهازپــسآنبرآید،
موضوعاتــیهمچــونمــرگ،زندگــیوهبــوطحضــرتآدموحــوامــوردطنــزو
کنایــهقــرارگرفتــهاســت.وضعیــتایــننــوعطنــزدررباعیــاتاستخراجشــده

بــهشــرحزیــرمیباشــد:
صفربیگــیدرمجموعــة»و«4مــورداز13مــورد،درمجموعــة»هیــچ«5مــورد
ــورد،در ــورداز20م ــوم«8م ــهمیش ــمکلم ــة»کمک ــورد،درمجموع از14م
مجموعــة»انجیــلبــهروایــتجلیــل«1مــورداز6مــوردودرمجموعــة»هــزج«

1مــورداز6مــوردطنــزخــودرابــهایــننــوعطنــزاختصــاصدادهاســت.
اوشــاعریاخالقمــدارومتعهــداســتکــههرگــزخــودراازاجتمــاعوزادبومی
ــدو ــدانمیبین ــدج ــاروزگارمیگذران ــتودرآنج ــتهاس ــابرخاس ــهازآنج ک
ایــنتعلــقووابســتگیاجتماعــیرادرسراســراشــعارشبــهخوبــیوزیبایــی
بــهتصویــرکشــیدهاســت.صفربیگــیبــهجامعــهوزادگاهــشوفــادارونســبت
بــهاوضــاعمردمــاندیــارشمتعهــدومســئولاســت.دررباعیــاتاوکمبودهــای
زادگاهــشومشــکالتروزمــرۀمــردم)فقــر،خودکشــی،بیعاطفگــیو...(بــه
خوبــیبــهتصویــرکشــیدهشــدهاســت.جلیــلشــاعریصــادقوبیریاســتکــه
ــزاوبســیار ــارمیباشــد.طن ــندی ــانای ــقزندگــیمردم اشــعارشتجلــیحقای
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ــده ــهخوانن ــیک ــاجای ــنحــالســادهورواناســت؛ت ــقودرعی ــراوعمی گی
گاهــیبــاشــنیدنآنهــاخــودرادرمیــانرباعــیوحــوادثآناحســاسمیکنــد.
ــری ــانمقاصــدهن ــرایبی ــزرادراشــعارشب ــیتوانســتهاســتطن ــهخوب اوب
ــهو ــزوگوش ــشطن ــرایآفرین ــیب ــرفرصت ــردوازه ــهکارگی ــیب واجتماع
کنایههــایمطایبهآمیــزوگاهنیــشداراســتفادهکنــد.جلیــلاززیادهگویــی
ــدســخنانشرا ــحمیده ــلترجی ــندلی ــههمی ــزاراســت؛ب ــنبی وحاشــیهرفت
بســیارکوتــاهبیــانکنــد؛گویــیبــرایایــنمنظــورهیــچقالبــیرابهتــرازرباعــی

نیافتــهاســت.
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شیری،قهرمان)1377(،»رازطنزآوری«،پژوهشوسنجش،شمارۀ13و14.	 
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ــاتتطبیقــی،شــمارۀ2،صــص69-53. ادبی
مــامشــریفی،هیــوا)1392(،طنــزدراشــعارسیاســیواجتماعــیاحمــد	 
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