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چکیده
رباعی یکی از قالبهای اصلی در گسترۀ ادب فارسی است .بدلیل قابلیتهای خاص رباعی،
این قالب همواره مورد توجه شاعران بوده است .در دوران معاصر ،با توجه به كوتاهبودن ابیات
رباعی،قالب مذكور از سوی مخاطبان با استقبال روبرو شده است .در این بین ،رباعیات جلیل
صفربیگی و میالد عرفانپور در ساختار و محتوا شاخص بنظر میرسد .دو شاعر با تکیه بر
قدرت تخیل و شعرپردازی ،مهمترین موضوعاتی را كه در ذهن داشتهاند و برایشان دغدغه
بوده است ،در قالب رباعیات بازگو كردهاند .به این اعتبار ،مهمترین سئواالت تحقیق آن است
كه محورهای اصلی رباعیات صفربیگی و عرفانپور چیست و وجوه اشتراک و افتراق منظومۀ
فکری آنها كدام است؟ روش پژوهش ،توصیفی-تحلیلی میباشد .نتایج تحقیق نشان میدهد
كه دو شاعر بیش از همه به مسائل غنایی ،اخالقی و فرهنگی ،و مذهبی پرداختهاند .دربارۀ
وجوه افتراق نیز ،باید گفت كه صفربیگی به موضوعات اجتماعی و حکیمانه و عرفانپور به
مفاهیم سیاسی توجه بیشتری نشان دادهاند.
کلمات کلیدی :رباعیات ،جلیل صفربیگی ،میالد عرفانپور ،سبکشناسی ،سطح فکری.
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 -1مقدمه
رباعی یکی از كوتاهترین قالبهای شعری فارسی است كه از دیرباز برای تبیین و شرح
موضوعات فلسفی ،حکیمانه ،عاشقانه ،اجتماعی ،دینی و  ...بکار گرفته میشد .به دلیل
محدودیت بیتها ،ژرفناكترین مفاهیم در دو بیت بازگو میشوند .قالب رباعی از گذشته تا عصر
حاضر ،به حیات خود ادامه داده است .در دوران ما با وجود پیشرفتهای فزایندۀ فناوری و
گسترش رسانه های ارتباطی و اجتماعی شاهد آن هستیم كه این قالب دیرپا همچنان
كاركردش را حفظ كرده و مخاطبان خود را ،از دست نداده است« .رباعی كه آن را در قدیم
به اسامی ترانه ،دوبیتی ،دوبیت ،چهاربیتی ،چهارگانی (كلمۀ گان در چهارگان عالمت
تکرارست ،نظیر دهگان ،صدگان ،هزارگان) گفتهاند ،یکی از انواع مهم شعر فارسی است كه
به عقیدۀ جماعتی از استادان سخن ،مشکلترین انواع شعر است؛ برای اینکه رباعی خوبگفتن،
در واقع ،بحر را در كوزه جایدادن است»( .رودكی و اختراع رباعی ،همایی ،ص )40در
قالبهای دیگر ،خاصه قصیده ،به دلیل تعدد ابیات ،فضا و فرصت مناسبی در اختیار شاعر قرار
دارد تا اندیشه های خود را به ظهور برساند .ولی در رباعی ،آغاز و پایان یک اندیشه باید در
چهار مصراع نمایانده شود.
رباعی معاصر همچون رباعی كالسیک به لحاظ محتوایی از تنوع قابل توجهی برخوردار
است .بنابراین ،بررسی آن ،بیانگر سبک هر شاعر و طرز فکر اوست« .در سطح فکری به
پرسشهایی مانند :آیا اثر درونگرا (انفسی) است یا برونگرا (آفاقی)؟ شادیگراست یا غمگرا؟ چه
فکر خاصی را تبلیغ میکند؟ آیا نویسنده ،احساسات خاصی مانند ملیگرایی یا مذهبی دارد؟
پاسخ داده میشود»( .بیان ،شمیسا ،ص )156
بیشترین تغییراتی كه در رباعی معاصر حاصل شد ،به دوران پس از انقالب اسالمی بازمی-
گردد .شاید به این دلیل كه با آغاز جنگ تحمیلی ،شاعران انقالبی رباعی را ابزاری مناسب
برای انتقال پیامها بمخاطب ،د ر كمترین زمان تشخیص داده بودند؛ در غالب رباعیاتی كه
پس از سال  1357خورشیدی سروده شد ،این مضامین نمود داشتهاند« :ستایش مردم،
ستایش شهدا ،ستایش مجاهدان و ایثارگران ،ستایش بزرگان انقالب ،ستایش سرزمین و
وطن ،ستایش آزادی و عدالت ،درسهای عاشورایی ،تهییج و ترغیب رزمندگان ،امید به آینده،
پیروزی حق بر باطل ،بیگانه ستیزی ،عرفان حماسی ،اغراق حماسی ،نگاه جدید به مرگ،
دعوت به مبارزه و دفاع ،رجزخوانی ،شعارهای انقالبی و خوارداشت دشمنان»( .جعفری قریه-
علی ،غریب حسینی و خدادادی ،بررسی عناصر حماسی در رباعیات پس از انقالب اسالمی،
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صص  ) 84-85بسامد این مفاهیم بقدری بارز است كه میتوان آن را نوعی سبک و نظام
فکری بشمار آورد .پس از جنگ ،موضوعات متنوع دیگری برباعیات معاصر راه یافت .عشق
یکی از مهمترین مفاهیم برجسته و جذاب غنایی بود .همچنین ،م لفههای اخالقی ،بازگویی
و شرح كمبودهای اجتماعی و نیازهای مردم ،پرداختن به مسائل سیاسی و فرهنگی و انتقاد
از رجالیون ،وجه دیگری از درونمایههای رباعی معاصر محسوب میشود .در مجموع ،آنچه
باعث شد قالب مذكور در میان مردم پایگاه ویژهای بدست آورد ،سازگارشدن رباعیسرایان با
نیازهای روز جامعه و استفاده از عناصر زبانی عامهپسند و بهرهگیری از لحن و سبک روان و
سلیس و همهكسفهم بوده است .جلیل صفربیگی ،میالد عرفانپور ،قیصر امینپور ،مصطفی
محدثی خراسانی و  ...اصلیترین شخصیتهای ادبی رباعیسرا در این سالها هستند كه رباعی
را وارد مسیر تازهای كردند .بررسی سبک شعری این افراد و تحلیل سطح فکری آنها نشان
میدهد كه رباعی معاصر ،همگام با نیازهای مخاطبان خود ،از موضوعات غنایی ،سیاسی،
مذهبی ،اخالقی و تعلیمی ،فلسفی و حکیمانه ،اجتماعی و تا حدودی عرفانی سخن میگوید.
جلیل صفربیگی و میالد عرفانپور بلحاظ ساختاری و محتوایی رباعیهای درخور توجهی
خلق كردهاند .آنها در اشعار خود بمسائلی كه خودشان و مردم با آن درگیر بودهاند ،پرداخته-
اند .جلیل صفربیگی (متولد سوم بهمن سال  1353در ایالم) دانشآموخته و دارای مدرک
كارشناسی ریاضی است .اشعار او اكثراً در قالبهای رباعی و شعر سپیداست .او در میان رباعی-
سرایان معاصر فارسیزبان جایگاه ویژهای دارد و با سبک و سیاق خاص خود جان تازهای به
قالب رباعی بخشیده است .آنچه موجب شده رباعیهای صفربیگی در میان نسل جوان هواداران
زیادی داشته باشد« ،پیوستگی فرم و محتوا ،تازگی در مضمون ،كشف و نوآوری ،جزئینگری،
پرهیز از كلیشه و تکرار و نزدیکبودن به زبان گفتار» است( .حسنزاده )61 :1387 ،بنابراین،
سرودههای صفربیگی بنوعی زبان منظوم مردم است.
میالد عرفانپور در سال1367در شیراز بدنیا آمده است .حمیدرضا شکارسری ،شاعر و منتقد
ادبی ،عرفانپور را «از جمله احیاگران قالب رباعی در دهۀ هشتاد خورشیدی» میداند( .جام
جم آنالین )1394 ،او تاكنون برنده یا نامزد جایزههای معتبر ادبی از جمله قلم زرین و
جشنوارۀ شعر فجر بوده است .عرفانپور سرایش شعر را از كودكی آغاز كرد( .همشهری جوان،
 )1394او غالباً از مسائل مذهبی و اعتقادی سخن گفته است .موضوع دیگری كه در سرودۀ
عرفانپور بسامد باالیی دارد ،موضوعات عاشقانه است .او به همۀ مظاهر طبیعت چنین نگاهی
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دارد و از عشق در بیان و شرح جهانبینی خود بهره برده است .دغدغههای اجتماعی و طرح
مشکالت جامعه همچون فقر ،ویژگی دیگر دفترهای شعری اوست.
شعر برای صفربیگی و عرفانپور ،ابزاری جهت بازتاب دغدغههای فردی و گروهی است.
نمود این موضوع بقدری واضح است كه بسبک شعری آنها بدل شده است« .صاحبنظران در
تعریف و تعیین سبک از دیدگاه ادبی ،گاه عامل محتوا را مهمتر میدانند .گروهی كه بر عامل
محتوا تأكید میکنند ،در تحلیل و تعریف سبک بعواملی از قبیل شخصیت ،جهانبینی هنرمند
و محیط اجتماعی او تکیه میکنند و ظاهراً ویژگیهای صوری را هم ،تابع همان عوامل
میدانند»( .تأثیر گزینش ادبی در سبک با تأكید بر دیدگاه پاول سیمپسون ،كردچگینی و
پورنامداریان ،ص ) 70به این اعتبار ،در مقالۀ حاضر ،رباعیات صفربیگی و عرفانپور به لحاظ
سبکشناسی و با رویکرد بسطح فکری بررسی و مقایسه شده است .روش پژوهش ،توصیفی-
تحلیلی است .مهمترین سئواالت تحقیق آن است كه محورهای اصلی رباعیات صفربیگی و
عرفانپور و وجوه اشتراک و افتراق منظومۀ فکری آنها چیست؟
 -2پیشینة پژوهش
با وجود رشد قابل توجهی كه رباعی معاصر خاصه آثار صفربیگی و عرفانپور در ساختار و
محتوا تجربه كرده است ،پژوهشهای تحلیلی گستردهای در پیوند با آن صورت نگرفته است.
در این میان ،تنها قیطاسی و اسدی ( ،)1392در مقالۀ خود به این نتیجه رسیدهاند كه در
اشعار صفربیگی با آنکه شرایط سیاسی -اجتماعی جامعۀ ایالم به سود زن تغییر كرده است،
ایدئولوژی مردساالر كه قرنها پیش بدست مردان ساخته شد ،بازتولید شده است .اگر در آثار
صفربیگی خط سیری را در نظر بگیریم ،در آثار ابتدایی ایشان (كمكم كلمه میشوم و عاشقانه-
های یک زنبور كارگر) زن منفعل و خاموش است و در هیچ كاری دخالت ندارد و اغلب موارد
در جمله های مجهول ،نقش مفعول را بازی میکند ،ولی در سونات بلوط ناگاه این آتشفشان
خاموش از فوران درد آتش میگیرد و راهی جز انتحار ندارد.
 -3بررسی محتوایی رباعیات جلیل صفربیگی
بررسی رباعیات صفربیگی حاكی از این است كه ،مسائل فردی و فراشخصی در منظومۀ
فکری وی موج میزند .او تنها به خود فکر نمیکند ،بلکه با مردمی كه در میانشان حضور دارد،
پیوند برقرار كرده است و این امر به سبک شعری او اعتبار میبخشد؛ چراكه «سبک نویسنده
یا شاعر بازتاب نگاه خاص او به جهان درون و بیرون است كه در بیان وی متجلی میشود».
(تأثیر گزینش ادبی در سبک با تأكید بر دیدگاه پاول سیمپسون ،كردچگینی و پورنامداریان،
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ص ) 69در رباعیات صفربیگی موضوعات غنایی از بسامد بیشتری برخوردار است .مسائل
فرهنگی و اخالقی نیز ،مورد نظر او بوده است .صفربیگی راه رسیدن به بالندگی فردی و
اجتماعی را در توجه به م لفههای اخالقی و فرهنگی میداند .بازگویی و شرح موضوعات
فلسفی ،اجتماعی ،و مذهبی  -آیینی هم ،در جهانبینی فکری او تأثیر دارد.
 -1-3مسائل غنایی
 -1-1-3عشق
عش ق در نهاد نوع بشر جای گرفته و در همۀ فرهنگها ارزشمند شمرده میشود .شفیعی
كدكنی معتقد است عاطفه یا احساس عاشقانه ،زمینۀ درونی و معنوی شعر است( .ادوار شعر
فارسی ،شفیعی كدكنی ،ص  )87بنابراین ،پرداختن به مسائل عاشقانه ،به شعر عمق و برعد
افزونتری میبخشد .عشق تعالیدهندۀ همۀ پدیدهها از جمله آثار ادبی است .در رباعیات
صفربیگی هم ،چنین وضعیتی حاكم است .او بخش قابل توجهی از اشعار خود را به شرح و
توصیف عشق و روابط عاشق و معشوق اختصاص داده و این مقوله را بسبک شعری خود بدل
كرده است .او غالباً از عشقهای زمینی سخن میگوید؛ چراكه بلحاظ فکری ،مفاهیم عرفانی و
اصطالحات وابسته به آن در رباعیات وی جایگاهی ندارند .او با نگاهی قلندروار خودش را
عاشقی میخواند كه مورد سواظن خداوند قرار گرفته و اتهامش عاشقشدن است .در رباعی
دیگری ،او با بهرهگیری از صنعت تشخیص ،خودكار بیک را عاشقی تصور كرده كه قلب
زیبایی كشیده و تیری در وسط آن .این تصویر خیالی كه با چهارچوبهای فرهنگ جامعه
آمیخته شده ،بر دالنگیزی سرودۀ او افزوده است.
از فخخخرط خجخخالت سخرمان پایین است
از بس كه خخخدا به مخا دو تا بدبین است
عخخخاشق شدهایم ،جرممان سنگین است
مخخا متخخخهخخخم ردیخخخف اول هسخخختیم
(هیچ ،صفربیگی ،ص )20
افتاده به جخیکجیخک ،عاشخق شده است
خوشخط و تمیز و شیک ،عاشق شده است
خخخودكار سخخیاه بیک ،عاشخق شده است
یک قلب كشیخخخده است و تخیری در آن
(انجیل به روایت جلیل ،صفربیگی ،ص )12
 -2-1-3نیایش
یکی از وجوه مسائل غنایی در ادب فارسی ،مناجات مخلوق با خالق است .صفربیگی نیز
در همین راستا ،از خداوند درخواست میکند كه شادی را بر جهان حکمفرما كند و نسیم
روحبخش خویش را بسوی وجود خشکیدهاش روانه كند تا جانی دوباره بگیرد و زندگی
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تازهای آغاز كند .او كه در اوج ناامیدی بسر میبرد ،از حق تعالی خواهان فروغ امید و رجا
است تا خویش را از شب تاریک برهاند و به روشنایی روز برسد .آنچه در این نیایش یکسویه
برجسته بنظر میرسد ،تجلی عواطف شخصی است.
خشخخخکیزدهایم ،ابخخخر و بخخادی بفرست
یا رب به جهخخان نغمۀ شخخخادی بفرست
مخخخا شخخخبزدهایم ،بخخامخخخخدادی بفرست
در سخخخینۀ مخخا فخخخروغ امیدی نیخخست
(هیچ ،صفربیگی ،ص )34
 -3-1-3حب وطن
صفربیگی بزادگاه خود عالقۀ وافری دارد .شهر جنگزده و محروم ایالم همواره در رباعیات
او جایگاهی ویژه دارد .شاعر ایالم را همچون زنی ستمدیده و بالكش معرفی میکند كه خود
را برای هدفی بزرگتر فدا كرده و آسیب دیده است .صفربیگی خودش را متعلق به این شهر
میداند و میگوید بهیچ روی حاضر به دلکندن از آن نیست ،اگرچه در این دیار با محدویتهای
گستردهای روبرو است .توجه به حب وطن در مجموعۀ «سونات بلوط» بیشتر از سایر
مجموعهها بچشم میخورد.
بیخخخرون زده از هخخخخزار جخخخایش بدنم
هخخرچند كه تنخخگ است لباست به تنم
مخخخن از تو چگخخخخونه میشخود دل بکنم
ایخخخالم عخخزیز ،آه ،ایخخخخخالم عخخخزیخخز!
(سونات بلوط ،صفربیگی ،ص )53
 -4-1-3مرگ
مرگ بعنوان سرنوشت حتمی ،همواره مورد نظر انسانها بوده است .معتمدی بر این باور
است كه ترس از مرگ ،احساسی جهانی و عمومی است .از آنجا كه ما تصور تقریباً مبهمی از
مرگ داریم ،واكنش ما در برابر آن به اضطراب بیشتر شبیه است تا ترس( .انسان و مرگ؛
درآمدی بر مرگشناسی ،معتمدی ،ص  )42در رباعیات صفربیگی ،مرگ یکی از كلیدواژههای
سبکساز است و پدیدهای ترسناک و مخوف توصیف شده است .مقولهای كه آدمی را بکام
نیستی میکشاند و لذت و شیرینی زندگی را بر او تلخ میکند .مرگ عامل سیاهبختی انسانها
و عاری از معناست .این موضوع بقدری در اندیشۀ صفربیگی منفی و ناخوشایند است كه آن
را به لشکر ویرانگر و كشندۀ مغول تشبیه كرده است .در رباعی دیگری ،مرگ عنصری معرفی
شده كه زندگی را در كام خود فرومیبرد .انسان نیز ،در این میان ،راهی جز تسلیمشدن ندارد
و بکِرم سر قالب میماند .این تصویرسازی زیبا برای تبیین و اثبات ضعف آدمی در برابر مرگ
خلق شده است.
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خخخود را بخخدروغ ،زندگی جخخا زده است
مخخرگ آمخخده و ببخخخت ما پا زده است
انخخگار مخخخغخخخول بخخخانۀ مخا زده است
یک بی در و پیکر سخخیاه خخخخالی اسخت
(گاوصندوق بر پشت مورچۀ كارگر ،صفربیگی ،ص )30
خخخخوابیم و همیشخخخه تا كمخخر در آبیم
ماننخد علفخخخهای لخخخب مخخخخخردابیخخخم
مخخخا هخخخم كه همه كخخرم سخخخر قالبیم
مخخخرگ آمخخخده است زندگخخی را بخورد
(كمكم كلمه میشوم ،صفربیگی ،ص )28
 -5-1-3تنهایی
یکی دیگر از كلیدواژههای اصلی و سبکساز رباعیات صفربیگی ،مقولۀ تنهایی است،
بطوریکه نام یکی از دفترهای شعری او« ،نآتهای تنهایی» است .تنهایی ،همزاد صفربیگی و
همراه او در فراز و فرودهای زندگی است .پدیدهای زجرآور كه همواره در حال آزار اوست.
تنهایی باعث گریۀ او میشود و قرین خاطراتش است .وی تنهایی را متعلق به خود و بخشی
از وجودش میداند و حتی تنهایی را همچون میراثی كه به او رسیده است ،حق خویش
میداند .پیوند او و تنهایی بقدری عمیق است كه خود را شاعر اسطورۀ تنهایی مینامد .كسی
كه در كورۀ تنهایی و غار خلوت سوخته است .چنین توصیفی ،از این بابت است كه بمخاطب
نشان دهد تا چه اندازه بیکس و تنهاست و همدمی ندارد.او از یک تلمیح مذهبی هم ،بهره
برده است .همانطور كه پیامبر اسالم (ص) در ابتدا تنها بود و در غار آیات الهی بر او نازل
میشد ،در غار تنهایی صفربیگی نیز ،آیههای غربت بر پیکرۀ او فرود میاید.
با خخخخاطخخخرههام زیسخخخختی تنهخخخایی
یک عمخخخر مخخرا گخخخریستی تنهخخخایی
ارا پخخخدرم كخخخه نیسخخخختی تنهخخخایی
شخشدانگ تو را سخخخند به نامخم زدهاند
(گاوصندوق بر پشت مورچۀ كارگر ،صفربیگی ،ص )47
جخخانخسخخخوخخختۀ كخخخخورۀ تنخخهاییام
مخن شخخاعخخخر اسخخخطخورۀ تنهایخخخیام
پیخخغخامخبخر سخخخخخخورۀ تنخخخهایخخی ام
در غار خودم سخکوت بر مخخخن شد وحی
(نتهای تنهایی ،صفربیگی ،ص )12
 -6-1-3آشفتگی ،یأس و تضاد درونی و روانی
وقتی اندیشۀ محدود آدمی دربارۀ سرنوشت و زندگی یاریگر او نباشد و جوابی درخور برای
ابهامات ذهنی پیدا نشود ،نوعی یأس و تضاد درونی نمود مییابد .در رباعیات صفربیگی ،گاهی
رگه هایی از این رفتارها دیده میشود .او از باغ جوانی خود سخن میگوید كه بهار را به خود
نمیبیند .رگهای حیات در وجود او خشکیده و به آشفتگی مبتال شده است .همچنین ،به
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تضادهایی درونی دچار شده كه او را به انزوا كشانیده است .صفربیگی با بیان اینکه هنگام
خواب گنجشکی بوده و وقت بیداری به كالغی بدل شده است ،كشاكشهای درونی خود را
بخوبی نشان داده است .ظرافت و زیبایی گنجشک و سیاهی و زمختی كالغ ،بیانگر وجه
دیگری از شرایط نامساعد روحی شاعر است.
برخخخخخاست غخخخبار و تکسواری نگذشت
از باغ جخخخوانیخخم بهخخخاری نگذشخخخخت
از خخخخخالی رگهخخخام قطخخاری نگخذشت
قلخخخبم شده ایستگخخخخاه متروكۀ مخخرگ
(سونات بلوط ،صفربیگی ،ص )15
در گوشخخخهای از خخخخخودم تلخخنبار شدم
یک عمخخر درون خویخش تخخکرار شخخدم
امخخخروز ولخخی كخخخخخالغ بیخخخخخدار شدم
گنجشک بخخخواب رفخخخته بخودم دیشب
(همان ،ص )34
 -2-3مسائل اخالقی و فرهنگی
اخالق و فرهنگ یکی از بایستهها برای ماندگاری و حیات یک جامعه است .بنابراین ،ملت
عاری از فرهنگ محکوم به نابودی است .در رباعیات صفربیگی ،توجه به این مقوله برجسته
بنظر میرسد ،بطوریکه از تنوع قابل توجهی برخوردار است .شاعر با زبانی ساده ،گویا و غالباً
غیرمستقیم ،به مسائل تعلیمی و فرهنگساز اشاره كرده و مبانی اخالقی را بمخاطب خود
انتقال داده است .گستردگی دامنۀ این موضوعات نشان میدهد كه صفربیگی شاعری دغدغه-
مند است و برای رشد و تعالی سطح فرهنگی جامعه ،هدف دارد.
 -1-2-3خودپسندی
یکی از موضوعات اخالقی مورد نظر صفربیگی ،غرور است .او خطاب به چارلی چاپلین ،از
او میخواهد مر دم خودپسند را به ریشخند بگیرد و رفتار نکوهیدۀ آنها را بسخره بگیرد.
صفربیگی معتقد است كسانیکه به این رذیلۀ اخالقی آلوده شدهاند ،گویی در حال استهزاا
شخصیت خودشان هستند .پس ،شایسته است كه از سوی دیگران (چارلی چاپلین) مسخره
شوند .دلیل گزینش این هنرمند برجسته ،حضور م فق او در عرصۀ سینمای كمدی است كه
ضمن خنداندن مخاطبان ،آنها را به اندیشه واداشته است .در نتیجه ،میخواهد با این طرز
بیان ،شنوندگان را به فکر وادار كند تا دربارۀ آثار منفی غرور بیندیشند.
ایخخخن پنجخخخره را نبخند چارلی چاپلین!
بر مخخردم خخخودپسخخخند چارلی چاپلین!
یک گخخریه تو هم بخخند چارلی چاپلین!
دارنخد به ریخخخش خخخخودشان میخخندند
(هیچ ،صفربیگی ،ص )55
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 -2-2-3ناپایداری عمر و روزگار
در رباعیات صفربیگی از منظری غیرعرفانی و صرفاً اخالقی ،ناپایداری عمر تبیین شده
است .او از سالهایی سخن میگوید كه قطاروار ،یکی پس از دیگری ،از شهر حیات او میگذرند
و عمرش را با خود میبرند .صفربیگی عمرش را به زنی سبزه تشبیه كرده است كه زنبیل
بدست از كنار او عبور میکند .تکرار عبارت «رد شدن» القاكنندۀ مفهوم بیاعتباری به مخاطب
است .به عبارت دیگر ،دنیا محل سرگردانی و آشفتگی خاطر انسانهاست و به همین اعتبار،
نباید به آن دل بست و وابسته شد.
از شهخخخخر جخخخوانیم قخخطخخارم رد شخد
امسخخخالم و پیخخخخخرارم و پخخخارم رد شد
زنبیخخخل به دسخخخخت از كنخخخارم رد شد
مخخخانند زنی سخخخبزه ،بهخخخخار عخخخمرم
(انجیل به روایت جلیل ،صفربیگی ،ص )14
 -3-2-3ستایش پدر و مادر
در رباعیات صفربیگی شخصیت پدر و مادر بارها مورد استفاده قرار گرفته است ،بطوریکه
این كلمات نمایانگر سبک شعری او شده اند .او مادر را به چراغی مانند كرده است كه در
خانه میسوزد و از خود نور ساطع میکند و دیگران از این فروغ ارزشمند استفاده میبرند .مادر
برای او در حکم كوهی سترگ است كه استواری و قوام خانه را حفظ كرده است .پدر نیز ،از
این منظر توصیف شده است .او تندیس تراشخوردهای است كه در وجودش معدن بزرگی از
درد را جای داده است و از بس اضطرابهای زندگی را تحمل كرده ،آسیبهای جسمی بسیاری
بخود زده و رگهای قلبش پاره شده است .از این بایت ،پدر همچون معدنی است كه كوهی
بزرگ در آن فروریخته و راههای اصلیش را مسدود كرده است.
صخخخخد شکخخخر ،چخراغ خانهمان میسوزد
در سخخخینه اگرچه شعخخخله میافخخخخروزد
دارد شخخخب و روز ابخخخر بخخهم میخخدوزد
كوهیسخخت بزرگ مخخخادرم در خخخخخخانه
(گاوصندوق پشت مورچۀ كارگر ،صفربیگی ،ص )12
قلبخخش شخخخده معخخخخدن بزرگی از درد
تندیس تراشخخخخوردهای از یخک مخخخخرد
یک كخخخوه بزرگ در دلخخش ریزش كرد
رگخهخخای پخخخدر دوباره مسخخخدود شدند
(همان ،ص )13
 -4-2-3شاعر متعهد
صفربیگی به شعر متعهد پایبندست .در نظر او ،شعر باید در خدمت اهداف واالی عمدتاً
فرهنگی باشد .لذا ،فروغ فرخزاد از نظر وی در این روزگار تنها شاعر مردی است كه او

 /154سبک شناسی نظم و نثر فارسی /شماره پیاپی  /42زمستان 1397

میشناسد .صفربیگی ،رسالت شاعران را برآوردن فریاد و اعتراض میداند .آنها نباید در برابر
كاستیها سرفرود آورند و باید با بازگویی و یادآوری چندبارۀ كمبودها ،مسئوالن را وادار به
چارهاندیشی كنند .در زمانهای كه نابرابریها در همۀ زمینهها نفوذ پیدا كرده است ،شاعران
نباید بیطرف و خنثی عمل كنند و باید شعر را بتریبونی برای بازگویی انتقاد تبدیل كنند.
شخخخاعر همخخخۀ رسخخخالتش فریخاد است
این عصخخر كه عصخر ظلمت و بیداد است
بی هخیچ سخخخخن ،فخخخروغ فرخزاد است
یخخک شخخخاعر مَخخرد میشناسخخم ،آنخهم
(و ،صفربیگی ،ص )53
 -3-3مسائل فلسفی و حکیمانه
صفربیگی دغدغههای شخصی خود را كه جنبهای فراگیر و همگانی دارد ،در قالب رباعی
بازگو كرده است .آگاه نبودن آدمی از آغاز و فرجام كارش ،او را سرگردان میکند و در برابر
موضوعات فلسفی ،همچنان با ابهام و سردرگمی فزایندهای روبرو است .دستنیافتن به
پاسخی قانع كننده ،تنها بر آشوب فکری آدمی میافزاید .صفربیگی از این حیرت با عنوان
«یک هیچ بزرگ» یاد میکند كه اندیشهاش را به خود مشغول كرده است .در مصراع سوم،
استفاده از واژۀ حفره ،در برجستهتر كردن ابهامات و حیرانیهای شاعر م ثر بوده است.
بخخخر روی تمخخخخام پیخخکخخخرم رویخخخیده
شخخخخب آمخخخخده روی بخخاورم روییخخده
یک هیخخخخخچ بزرگ در سخخخرم روییخخده
یک حفخخره كه ناگهخخخخان دهخان واكرده
(همان ،ص )48
 -4-3مسائل اجتماعی
صفربیگی تنها به دغدغههای شخصی توجه نمیکند و نیازهای مردم را هم ،در اشعار خود
جلوه میدهد .این موضوع درسطح فکری و در نتیجه ،سبک شعری او اثر گذاشته است .شریم
معتقد است خاستگاه تغییر سبک ،دگردیسیهای اجتماعی و  ...است .از آنروی كه به تغییر
شیوۀ زندگی ،بینش و در فرجام ،نحوۀ بیان فرد میانجامد .هر خوی و خصلت پنهانی در
سرشت ادیب ،و هر تجربها ی در زندگی و هر صفتی از صفات روحی او در آثارش جلوهگر
میشود و سبکش را تغییر میدهد( .دلیلالدراسات األسلوبیه ،شریم ،ص )61صفربیگی كه
بشعر متعهد پایبند است ،خود را شاعری متعهد به جامعه و انسانها میداند كه رسالتش صدای
مردم بودن است و از این طریق به تبین و شرح دغدغههای اجتماعی میپردازد .وی از مسائلی
سخن گفته است كه غالب آحاد جامعه با آن درگیر هستند .بنابراین ،اجتماعیات یکی از
الیههای اصلی سطح فکری رباعیات صفربیگی بشمار میرود.
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 -1-4-3آزادی
در رباعی ذیل ،شاعر از آزادی سخن میگوید كه مهجور و غریب مانده و كسی سراغی از
آن نمیگیرد .او از جاندادن آزادی در میانۀ پیادهروها حرف میزند كه در اوج بیتفاوتی و
غفلت مردم روی داده است .در این رباعی ،بدست آوردن آزادی مستلزم تالش دانسته شده
است .عبارت «بستن در بروی آزادی» ،بخوبی نشاندهندۀ ناآگاهی مردم از روایی این مقوله
است .دل یل پرداختن صفربیگی به آزادی از این جهت است كه او رشد و پیشرفت جامعه و
مردم را در گرو تحقق این مقولۀ مهم اجتماعی میداند.
تنهخخخخا وسخخخخخخط پیخخخخادهرو افخختادی
دیدیم غریخخخب و خسخخته ،جان میدادی
آزادی ! آزادی ! ای آزادی !
ما هخخخم ،درِ خانخخخههایمان را بسخختیخم
(هیچ ،صفربیگی ،ص )40
 -2-4-3فاصلة طبقاتی
شکاف طبقاتی باعث فاصله میان مردم و دهها معضل خآرد و كالن دیگر میشود .صفربیگی
با نمادسازی به این مشکل اشاره میکند .او در یکی از رباعیهای خود زندگی متفاوت دو گربه
را به نمایش گذاشته است .یکی از گربهها با خیالی آسوده سر بر بالین میگذارد و در قصابی
از بهترین گوشتها تناول میكند ،اما گربۀ دیگر ،تنها بیخوابی میکشد و در خیابانها ولگردی
میکند .از یکسو ،رفاه و آرامش و از سوی دیگر ،بیچارگی و آشفتگی .بدیهی است كه منظور
صفربیگی از روایت دو شیوۀ زندگی ،تبیین معضل فاصلۀ طبقاتی در جامعه است كه زندگی
نابرابری را برای گروهی از مردم رقم زده است.
كخخخخار من بیچخخخخاره ولخی بیخوابیست
او مثخخخل همیشه خوابهخخایش آبیسخت
او گخخخخربۀ چخخخخاق و چخخخلۀ قصابیست
من گخربۀ ولگخخخرد خخیابخخخان هسخخختم
(سونات بلوط ،صفربیگی ،ص )29
 -3-4-3گرسنگی و فقر
یکی از معضالت اجتماعی كه در رباعیات صفربیگی به آن اشاره شده ،فقر است .در یکی
از رباعیات ،از زبان كودكی كه مهمانی بر آنها وارد شده است ،میگوید بر روی سفرۀ خانهشان
چیزی جز گرسنگی نیست .او پدرش را كه بخانه آمده است ،توصیف میکند .دستان او خالی
است و تنها چیزی كه بر سر سفره یافت میشود ،باران اشک اهل خانه است .در رباعی دیگر،
كودكی منتظر و چشم بدر توصیف شده است و روی سفره چیزی جز خون جگر (كنایه از
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غم و رنج) برای خوردن وجود ندارد .صفربیگی با ایجاد جناسی لطیف میان جگر و خون
جگر ،بخوبی جنبههای منفی فقر را ترسیم كرده است.
در سفخخخخره گرسخخخخنگی فخخراوان داریم
در زد كسخخخی ،انگخخخار مهمخخخان داریم
ماننخخد همیخخخخشه شخخخخخام باران داریم
امخخخخخخروز پخخخدر ابخخخخر زیخخخادی آورد
(سونات بلوط ،صفربیگی ،ص )33
بر سفخخخخرۀ ما جگخر نه ،خون جگر است
مانند همیشخخخه چشمهخایم بخخخدر است
آری ،پخخخدرم مخخورچخخخۀ كخخخارگر است
تخخهمخخخخاندۀ سخخخفخخخرۀ شخخخما را آورد
(گاوصندوق بر پشت مورچۀ كارگر ،صفربیگی ،ص )9
 -4-4-3کمبود امکانات
صفربیگی به ایالم عالقۀ خاصی دارد و در رباعیات خود بارها از زادگاهش سخن گفته
است .البته ،توصی فاتی كه شاعر از این شهر ارائه میدهد ،ناخوشایند و نچندان مطلوب است.
عقبماندگی ایالم و نبود امکانات گسترده برای زندگی ،یکی از مهمترین محورهای نگرش
صفربیگی به ایالم است .او این شهر را خاک حاصلخیزی میداند كه علیرغم برخورداری از
قابلیتهای بسیاری برای رشد و پیشرفت ،در غربت و پسرفت غلیظی قرار گرفته است .او ایالم
را ماهی كوچک و سیاهی میداند كه در جنگ هشتسالۀ ایران و عراق ،در راه ایران فدا شده
است .ایالم به واسطۀ آسیبهایی كه در جنگ دیده ،ماهی سیاه و كوچک خوانده شده است.
نقشۀ ایران نیز ،شبیه به گربه است .در نگاه شاعر ،ایالم شهری است كه از ابتداییترین امکانات
محروم است و نه جای قرار دارد و نه جای قطار!
ایخخخالم چه غخخربت غلیظخخی شده است
ایالم چه خخاک حاصلخخخیزی شده است
قخخخربانی گخخخخربخۀ عخخخزیخزی شده است
ایخخخالم سیخخخخخاه ماهخخخی كوچخخک ما
(سونات بلوط ،صفربیگی ،ص )50
نخه! راه فخخخرار هخخخم ندارد ،چخخه كخنم؟
یک جخای قرار هخخم ندارد ،چخخخه كنم؟
ایخخخخالم قطخخخخخار هخخم ندارد ،چه كنم؟
پخخس مخخخن چمخخخخدان آرزوهخخایم را؟
(كمكم كلمه میشوم ،صفربیگی ،ص )36
 -5-3مذهبی و آیینی
در رباعیات صفربیگی ،موضوعات مذهبی از كمترین بسامد برخوردار است و در سبک
شعری وی جایگاه برجسته ای ندارد .بنابراین ،نمیتوان از او بعنوان شاعری آیینی یاد كرد .با
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این حال ،در برخی دفترها از جمله «شین» ،شاهد تجلی مضامین دینی هستیم .سوگسروده
برای اهل بیت (ع) و نیز ،ستایش حق تعالی دو محور اصلی این بخش میباشد.
 -1-5-3مرثیهسرایی برای اهل بیت (ع)
اصغخخخر كه نشست تیخر بخخر حنخخجر او
وقتی كه بخخروی دسخخخت بابا جخخان داد

مخاننخخد كخخخخبوتری كخه بخخخخال و پر او
یکسخخخخو تنش اوفخخختاد و یکسخو سر او
(شین ،صفربیگی ،ص )32

 -2-5-3ستایش خداوند
نقطه ،سخخخر سطخخخر ،بچخهها بنخخویسید
تکلیف شخخخب شماسخخخخت در دفتر دل:

با خخخخخخخط درشخخخت عشق را بنویسید
صخخخخد مرتخبه از روی خخخخخدا بنویسید
(و ،صفربیگی ،ص )50

 -4بررسی محتوایی رباعیات میالد عرفانپور
میالد عرفانپور در قالب رباعی از سرآمدان شعر معاصر محسوب میشود .او همچون
صفربیگی بموضوعات شخصی و گروهی اهمیت داده و دغدغهها را بخوبی بازگو كرده است.
عرفانپور بیش از همه بمسائل غنایی توجه نشان داده است« .سبک عبارت است از خودِ
انسان» (شعر بیدروغ ،شعر بینقاب ،زرینکوب ،ص  )162است .به این اعتبار ،عرفانپور عواطف
شخصی خود را شرح و توصیف كرده است .موضوع دیگر ،اخالقیات و مفاهیم فرهنگی است.
مقوالت سیاسی و مذهبی نیز ،در رباعیات عرفانپور بازتاب باالیی دارند .علیرغم این،
موضوعات اجتماعی و فلسفی بسامدی ندارد .عرفانپور نیز ،همچون صفربیگی كلماتی كلیدی
دارد كه سبک شعری او بشمار میروند.
 -1-4مسائل غنایی
 -1-1-4عشق
پرداختن به مسائل غنایی یکی از رویکردهای اصلی عرفانپور است .او درونیهای خود را به
بهترین شکل بروز داده و همواره از موضوعات عاطفی و برآمده از احساس كه نوع بشر با آن
درگیر است ،سخن میگوید .در این بین ،عشق اصلی مهم است و بازتاب برجستهای دارد،
بطوریکه میتوان این موضوع را سبک او بحساب آورد .توجه بعشق در منظومۀ فکری عرفانپور
بقدری باالست كه او نام یکی از دفترهای شعری خود را با كلمۀ عشق آراسته است .او در
رباع ی زیر ،با نگاهی عاشقانه از طبیعت سخن میگوید و زردی پاییر را با مقولۀ عاشقی مرتبط
میداند .از نگاه شاعر ،پاییز ،بهاری سرسبز بوده كه در اثر سختیهای مربوط به عشق اینگونه
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زرد و نزار شده است .عرفانپور ،عشق را انگبین و داروی شفابخش دل و دین میخواند و
میگوید ترمیم دلهای شکسته با دیدن چشمان زیبای یار میسر میشود .نگرش شاعر به عشق،
همچون صفربیگی ،غالباً زمینی و جسمانی است.
زرد اسخخخت كه با درد موافخخق شده است
تلخ است كه لبخخریز حقخخایق شده است
پخاییخخخخز بهاریسخت كه عاشق شده است
عاشق نشخخخدی وگخخخخرنه میخخفهمیدی
(پاییز بهاریست كه عاشق شده است ،عرفانپور ،ص )18
داروی شفخخخخای دل و دیخخخخن میخواهم
از آن خآخخم بسخخخته انگخبیخخن میخواهم
چخشمان تخخخو را بخرای ایخخخن میخواهم
ترمیخم دل شکسخخخته كار عسخخخل است
(جشن فراموشیها ،عرفانپور ،ص )18
 -2-1-4غم و اندوه
رباعیات عرفانپور روایتگر اندوهی ژرف در نهاد راوی (شاعر) است .او از من جمعی سخن
میگوید كه درونی سرشار از غم دارد و همۀ وجودش را سردی و یأس فراگرفته و آه در
دهانش یخ زده است .او همچون درختی پیر وبرهنه است و این موضوع ،بغایت افسوسبرانگیز
مینماید .شاعر برای نشاندادن اوج تنهاییهای خود ،مردمی را توصیف میکند كه در
چهارشنبۀ پایان سال سرگرم شادی و سرور هستند ،اما او آتش بجگر ،در غار تنهایی خود
میلولد .آنچه در این رباعیات نمود دارد ،شرح جامعهگریزی و تنهایی انسانی معاصر است.
آنخگخخخونه كخخخه آه ،یخخخخ زده در دهنم
سخخخرد است و سخخخپید ،بنخخد بند بدنم
جخخخخز بخخخرف ،كسخخی نمیدهد پیرهنم
عریانی یک درخخت پیخخخرم ،افسخخخخوس
(پاییز بهاریست كه عاشق شده است ،عرفانپور ،ص )26
مخخخخردم به تصخخخخور و توهخخخخم شادند
مردم همخخخخه با آتخش و هیخخخزم شادند
آتش بخخجخخخگر دارم و مخخخخردم شخادند
من مثخخخخل چهارشنبۀ آخخخخخر سخخخال
(جشن فراموشیها ،عرفانپور ،ص )8
 -3-1-4مرگ
در رباعیات عرفانپور ،توجه به مقولۀ مرگ برجسته است ،بطوریکه بنوعی سبک شخصی
بدل شده است .او بم رگ نگاهی مثبت و در عین حال ،اخالقی دارد ،یعنی از سویی مرگ را
دروازه ای برای گریختن از زندان تن میداند و از سوی دیگر ،خطاب به آزمندان ،آنها را شکار
مرگ میداند .این بخش از باورهای عرفانپور ،دنیادوستی برخی مردم با علم به اینکه فرجام
كارشان مرگ است ،شگفت و غریب مینماید.
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ما پیکخخخخر خویش را شکستیم ای مرگ
امخخروز كه پیراهنمخخان گلگخخون اسخخت
هرچخخخند حریصخخخند و معخاشاندیشند
از جادۀ مرگ درشگخخخخفتم كخخخه در آن

دامخخخخان تو را هجخخوم دستیم ای مرگ
در جشخخخن تولخد تخو هسخختیم ای مرگ
(از شرم برادرم ،عرفانپور ،ص )14
هرچخخخند بخخکخخخوچ خخود نمیخاندیشند
پیخخخخران خمیخخده از جخخخوانان پیشخند
(جشن فراموشیها ،عرفانپور ،ص )29

 -4-1-4تنهایی
همانند رباعیات صفربیگی ،در اشعار عرفانپور هم ،تنهایی یکی از كلیدواژههای اصلی و
سبکساز است .تنهایی با شخصیت شاعر گره خورده و بنوعی در وجودش ریشه دوانیده است.
او خود را ویرانه ای میداند كه كسی در فکر آبادكردن آن نبوده است .در حالیکه از غم تنهایی
جانش بر لب آمده ،هیچکس او را از غربتش آزاد نکرد .او خود را تکدرختی تنها در پهنۀ
دشت زندگی میداند كه فقط حوادا ناخوشایند و آزاردهنده بسراغش میایند .او در دل این
تنهاییها ،فقط بدامان خداوند پناه میبرد و در نزد حق از نامالیمتها شکوه میکند.
مرخخخردم ،كسخخخی از غخخربتخخم آزاد نکرد
ویرانۀ مخخن را كسخخخی آبخخخاد نکخخخخرد
جخخخز صخخخاعقه هیچکخخس مرا یاد نکرد
در پهخخنۀ دشخخخخت ،تکخخخخدرختی بودم
(پاییز بهاریست كه عاشق شده است ،عرفانپور ،ص )52
از هرچخخخه جز او كشیدهام دست امشب
سرگخخخرم مناجانم و سخخرمسخخت امشب
تنهایی مخخخن سخخخرش شلوغ استامخشب
دیر آمدی ای رفیخخخق! دیخخخخر آمخدهای
(جشن فراموشیها ،عرفانپور ،ص )25
 -5-1-4ستایش
مناجات یکی از نمودهای غنایی است كه در رباعیات عرفانپور برجسته است .او با رویکردی
كلگرا ،تمام طبیعت را در حال ستایش و تسبیح حق تعالی میداند و با تکیه بر تشخیص،
ابرها را یکسره در حال قنوت بارندگی معرفی میکند و معتقد است خروشندگی رودها بمنزلۀ
مدح خداوند است و درختها و نسیم پیوسته به ذكر یاد او مشغول هستند .در مجموع،
عرفانپور طبیعت را پویا و زنده میخواند كه به بزرگی خداوند شهادت میدهند.
رودی همخخخه تسخخخخبیح خروشخخندگیم
ابخخری همخخخخه در قنخخخوت بارندگخخخیم
همخخخدسخخخت نسخخخخیم در نوازندگخخیم
با ساز درختهخخا به هنگخخخخام سحخخخخخر
(مجلس آخر ،عرفانپور ،ص )85
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 -2-4اخالقی و فرهنگی
در رباعیات عرفانپور ،اخالقیات و مسائل حوزۀ فرهنگ بدلیل اهمیتی كه دارند از كاركردی
ویژه برخوردار هستند .این موضوعات دارای تنوع بسیاری هستند .در نتیجه ،شاعر دغدغهمند
سعی كرده است بشماری از مسائل اخالقی مغفول بپردازد .او بر آن است تا با اشاره به این
مضامین ،ضمن غنابخشیدن به رباعیات خود ،انسان معاصر را متوجه مفاهیمی كند كه در
شکلگیری و تعالی شخصیتش م ثر هستند.
 -1-2-4مرگ انسانیت
توجه به شاخصههای انسانیت ،یکی از دغدغههای عرفانپور در آیینۀ رباعیات است .او یکی
از آرزوهای خود را مهربانی دلها و نزدیکشدن انسانها به یکدیگر بیان میکند و غایت آمال
خود را وجود جانهایی بدور ار كدورت و چركینی میخواند .انسان معاصر در دنیایی كارخانه-
گون از سرشت اصیل خود دور شده و شاعر با گوشزد كردن جایگاه نخستین بشر ،درصدد
یادآوری آن به مخاطبانش است.
جخخانها چون ابخخخخرهای چخخركین نشوند
دلها ای كخخخاش سرد و سنگیخن نشخوند
در گوشخخخۀ كخارخخخخانه ماشخخخین نشوند
كاش آدمیخخان كه از بهشخخخت آمخخدهاند
(پاییز بهاریست كه عاشق شده است ،عرفانپور ،ص )29
 -2-2-4بازگشت به خویشتن
توجه به سرشت حقیقی بشر كه همراه با سادگی و صداقت است ،یکی از موضوعات مورد
اشارۀ عرفانپور به آن بوده است .او برای تبیین هرچه بهتر دیدگاه خود از كلمۀ «دهاتی» نام
میبرد و میگوید هنگام شادی و ناراحتی باید دهاتی بود و اكنون كه دنیا بلطف پیشرفت
فناوریهای گوناگون به دهکده ای كوچک مانند شده است ،نباید از سرشت انسانی دور شد.
در مجموع ،جان كالم شاعر ،بازگشت به خویشتن و اصالت است.
در اینهخخمه بیخخش و كخم ،دهاتی باشیم
هنگخام نشخخاط و غخخخم دهخخخاتی باشیم
ای كخخاش مخخن و تخخو هم دهاتی باشیم
حاال كه جهان دهکخخدهای كوچخخک شد
(پاییز بهاریست كه عاشق شده است ،عرفانپور ،ص )32
 -3-2-4بیاعتباری دنیا
یکی از پرتکرارترین آموزههای اخالقی در ادب فارسی ،دنیاستیزی است .در شعر معاصر،
خاصه رباعیات عرفانپور این اصل دیده میشود .او با زبانی امروزین به جنبههای منفی تمایل
صرف بدنیا اشاره كرده است .از دید او ،دنیا كه در كودكی آرزوی افراد است ،در واقع ،آنها را
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فریب میدهد و بمرحلۀ پیری میرساند .در آخر مسیر زندگی ،همان فرد آرزومند متوجه
میشود كه در این مدت بدور خود میچرخیده و همۀ آمالش بباد رفته است .آنچه عرفانپور از
بازگویی این مسائل در سر دارد ،نشاندادن كمارزشی و بیاعتباری دنیا است .از نظر او،
هیچکس از همنشینی و الفت با دنیا سود نمیبرد و در این مزرعه نمیتوان و نباید در اندیشۀ
دروكردن محصوالت نیکو بود.
بخخخازی دادی دلخخخخخوشخخخی فخخخردا را
در كخخودكخخی آرزو شخخدی دلخخهخخخخا را
ای چخخرخ و فلخخخک! چه باد دادی ما را؟
ما پیخخخر شخخدیم و دور خخخود میگردیم
(همان ،ص )46
بایسخخت چگخخخونه مرگ را كتمان كرد؟
تا كی اندوخت؟ تا كجخخخا پنهخخان كرد؟
زیخخن مزرعخخخه جخخخز آه درو نتخوان كرد
دنبخخخال كخخدام حخخخاصخلیم از دنخخخیا؟
(مجلس آخر ،عرفانپور ،ص )82
 -4-2-4خدمت به مردم
عرفانپور خدمترسانی به مردم را بسیار مهم میداند .در نظر او كمک به دیگران و بخشش
از جایگاه ویژه ای برخوردار است .وی میگوید در این راه باید همچون تنور بود و با بذل و
بخشش داشتههای مالی خود ،تنها با دارایی اندكی زندگی كرد .با این سبک زندگی ،آدمی
از دوزخ تن رها میشود و بمرتبۀ دوستی و لقاااهلل نائل میگردد.
بخخخا آتخخخش دوسختی ،لبخخخت را تخر كن
از دوزخ تخخخخن ،بهشخخخت را بخخخاور كن
با سخخخوختههای نان شخخخبت را سخر كن
مانند تنخخخور باش و در خخدمت خخخخلق
(پاییز بهاریست كه عاشق شده است ،عرفانپور ،ص )47
 -5-2-4مبارزه با نفس
این موضوع اگرچه در عرفان ایرانی -اسالمی نمود بارزی دارد ،اما در شمار آموزههای
اخالقی قرار میگیرد .انسانی كه به خواهشهای درونی خود توجه بیش از اندازه نشان دهد،
دچار سقوط اخالقی میشود .عرفانپ ور نفس را عامل شرمساری آدمی میداند كه باعث بی-
ارزششدن نماز میگردد .همچنین ،انسان را دچار غرور و خودخواهی میکند و مانع توبهكردن
او میشود .رویکرد شاعر بنفس اماره همانند پیشینیان ،منفی و ناخوشایند است.
هخر ركعخخخت تو منخخخت بیمقداری است
ای نفخخخس! تو را نماز خجخلتباری است
در فاصلۀ دو سجخخخده استغفخخخاری است
مغخرور مشخخخو به داغ پیخخشانی خخویش
(جشن فراموشیها ،عرفانپور ،ص )52
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 -3-4مذهبی و آیینی
عرفانپور در جشنوارههای مذهبی متعددی شركت كرده و مقامهای خوبی نیز بدست آورده
است.بنابراین رباعی او با مباحث آیینی و اعتقادی پیوند تنگاتنگی دارد و برخالف اشعار
صفربیگی ،بیشتر به این مسائل پرداخته است .لذا این ویژگی بر جنبههای معنوی اشعار او
افزوده است.
 -1-3-4فرهنگ جهاد و شهادت
مردم ایران بدلیل تجربۀ جنگ هشتساله با عراق و لمس جنگ و عواقب آن به صورت
مستقیم ،با فرهنگ جهاد و شهادت عجین شدهاند و این موضوع به اصلی بنیادی در زندگی
معنوی آنها بدل شده است و در نزد ایشان بسیار ارزشمند است .فرهنگ شهادت و شهید و
مجاهد ،ارج و قرب زیادی نزد مردم دارد و مورد احترام آحاد جامعه است .در رباعیات
عرفانپور ،به این دست موضوعات پرداخته شده است .عرفانپور از شهدا و فداكاریهایشان
میگوید .در اشعار وی رنجهایی كه این افراد شاخص بجان خریدهاند ،ترسیم شده است.
همینطور ،پایان كار جانبازان ،یعنی شهادت ،به بهترین شکل نشان داده شده است .او از
خون ،سرفۀ خشک و دردی میگوید كه جانبازان در بیمارستانها تحمل میکنند و در نهایت،
با تاب آوردن سختیهای بسیار جان میسپارند .لحن عرفانپور در رباعی ذیل ،حاكی از احترامی
است كه برای این افراد قائل است.
آییخخخخنهای از نبخخخرد ،بیمخارسخختخخخخان
خخخخون ،سرفۀ خشخک ،درد ،بیمارستان
یک خخخخط كشخخخیده ،مرد ،بیمارسختان
ناگخاه صخخخخدای شیخخخخخخون شخخیرزنی
(پاییز بهاریست كه عاشق شده است ،عرفانپور ،ص )40
 -2-3-4حجاب
حجاب یکی از موضوعات مهم دینی است كه در منظومۀ فکری عرفانپور جایگاه ویژهای
دارد .وی اهل حجاب را باحیا میخواند و میگوید با رعایت این فریضه جنبههای نامکشوف
شخصیت آدمی به منصه ظهور میرسد و شکوفا میگردد .او رعایت حجاب را برآمده از ایمان
میداند و معتقد است اینگونه فرد محجبه در دنیا شهره خواهد شد و در عالم به ارج و قرب
میرسد.
ایمخخخان تخخخخو نامخخخدار دنخخخیایت كرد
نارس بخخخودی ،حخخخیا شکخخخوفایت كرد
این چخخخخادر شخخخب بود كه زیبایت كرد
یک سخخکۀ بیخخخخرواج بودی ای مخخخخاه!
(جشن فراموشیها ،عرفانپور ،ص )42
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 -3-3-4مرثیة اهل بیت (ع)
در رباعی ذیل ،صحبت از مظلومیت امام حسین (ع) در صحرای كربال است .عرفانپور با
تکیه بر آرایۀ اغراق ،خورشید را در روز شهادت حضرت ،افسوسكنان و دردمند نشان داده
است .همچنین ،محبت میان امام و زینب (س) بزیبایی تشریح شده است.
خخخورشید بخخخخخونتپیدهای آه كشخخید
در وسعخت شخخخب سپیدهای آه كشخخید
بر نیخخخزه سخخخر بخخخریدهای آه كشخخخید
آن لحظه كه زینخخب به اسخخارت میرفت
(پاییز بهاریست كه عاشق شده است ،عرفانپور ،ص )50
 -4-4سیاسی
در رباعیات عرفانپور سخنی از سیاستهای داخلی نیست و تنها از مسائل سیاسی بیرون از
گسترۀ مرزهای ایران صحبت شده است .جنگ ایران و عراق كه منجر به بروز معضلهای جانی
و مالی گوناگون شد و نیز ،درگیری میان فلسطین و اسرائیل ،دو رویکرد اصلی شاعر در این
بخش هستند.
-1-4-4جنگ ایران و عراق
بر لخخخب آورد ،ریخخخخخت آتخخخش در باد
فنجخخان را بخرداشخخت و فخخخرمان را داد
بر خخخخخاک حلبخچه كخخخودكی میخافتاد
هر جرعه كه در گخخخور گلویش میریخت
(پاییز بهاریست كه عاشق شده است ،عرفانپور ،ص )37
 -2-4-4نبرد فلسطینیان با اسرائیل
در دفتر كهخخخنه ،قصخخخۀ خون خواناست
دیخخخخخخوار فخخخخروریختۀ مخخدرسخخخه را

هرجخخا كه نگخخخاه میکنی مشخق خداست
بخخردار و ببخخین چند نظخخخامی آنجاست
(مجلس آخر ،عرفانپور ،ص )50

 -5نتیجهگیری
هنگامی كه سبک شاعر بلحاظ محتوایی و فکری مورد بررسی قرار میگیرد ،م لفههایی
چون شخصیت ،جهانبینی هنرمند و محیط اجتماعی اثرگذار هستند .در رباعیات صفربیگی
و عرفانپور ،این مسائل بخوبی نمود یافتهاند .نتایج تحقیق نشان داد كه سبک رباعیات دو
شاعر بلحاظ فکری و محتوایی،دربردارندۀ نکات مشابه بسیاریاست .از جمله اینکه
پربسامدترین مضمون ،مسائل «غنایی»« ،اخالقی  -فرهنگی» و «مذهبی» است .در رباعیات
صفربیگی ،موضوعات سیاسی چندان جایگاهی ندارد .در عوض ،او به مسائل «اجتماعی» و
«فلسفی  -حکیمانه» بسیار توجه كرده است .در شعر عرفانپور ،از موضوعات «اجتماعی» و
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«فلسفی  -حکیمانه» نشانی نیست و در مقابل ،به مضامین سیاسی توجه شده است .سبک
عبارت از خود انسان است .این اصل در رباعیات صفربیگی و عرفانپور بخوبی مشاهده میشود.
بر این اساس ،حضور و بروز موضوعات غنایی و شخصی در اشعار هر دو شاعر نمود دارد.
بازتاب موضوعات اخالقی و فرهنگی در رباعیها نشاندهندۀ دغدغۀ دو شاعر برای رشد سطح
شخصیتی آحاد جامعه است .آنها در پی تلنگر زدن به مردمی هستند كه بدلیل شرایط ویژۀ
دوران معاصر تا حدودی از اخالقیات و مسائل فرهنگی فاصله گرفتهاند و یا اهمیت این
مفاهیم در زندگی آنها كمرنگ شده است.
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