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 چکیده

اعی، اص ربرباعی یکی از قالبهای اصلی در گسترۀ ادب فارسی است. بدلیل قابلیتهای خ

 بودن اهکوت این قالب همواره مورد توجه شاعران بوده است. در دوران معاصر، با توجه به

ن، ین بیل روبرو شده است. در اقالب مذکور از سوی مخاطبان با استقبا ابیات رباعی،

و دسد. رباعیات جلیل صفربیگی و میالد عرفانپور در ساختار و محتوا شاخص بنظر میر

اند و  اشتهدشاعر با تکیه بر قدرت تخیل و شعرپردازی، مهمترین موضوعاتی را که در ذهن 

ترین مهم ،اند. به این اعتبار برایشان دغدغه بوده است، در قالب رباعیات بازگو کرده

ه وجو وسئواالت تحقیق آن است که محورهای اصلی رباعیات صفربیگی و عرفانپور چیست 

. دتحلیلی میباش-اشتراک و افتراق منظومة فکری آنها کدام است؟ روش پژوهش، توصیفی

نگی، و فره نتایج تحقیق نشان میدهد که دو شاعر بیش از همه به مسائل غنایی، اخالقی و

جتماعی اوعات ند. دربارۀ وجوه افتراق نیز، باید گفت که صفربیگی به موضا مذهبی پرداخته

 اند. و حکیمانه و عرفانپور به مفاهیم سیاسی توجه بیشتری نشان داده

 کری.شناسی، سطح ف رباعیات، جلیل صفربیگی، میالد عرفانپور، سبک کلمات کلیدی:
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 مقدمه -1

است که از دیرباز برای تبیین و شرح رباعی یکی از کوتاهترین قالبهای شعری فارسی 

موضوعات فلسفی، حکیمانه، عاشقانه، اجتماعی، دینی و ... بکار گرفته میشد. به دلیل 

محدودیت بیتها، ژرفناکترین مفاهیم در دو بیت بازگو میشوند. قالب رباعی از گذشته تا 

های فزایندۀ عصر حاضر، به حیات خود ادامه داده است. در دوران ما با وجود پیشرفت

های ارتباطی و اجتماعی شاهد آن هستیم که این قالب دیرپا فناوری و گسترش رسانه

رباعی که آن را »همچنان کارکردش را حفظ کرده و مخاطبان خود را، از دست نداده است. 

در قدیم به اسامی ترانه، دوبیتی، دوبیت، چهاربیتی، چهارگانی )کلمة گان در چهارگان 

اند، یکی از انواع مهم شعر فارسی ست، نظیر دهگان، صدگان، هزارگان( گفتهعالمت تکرار

است که به عقیدۀ جماعتی از استادان سخن، مشکلترین انواع شعر است؛ برای اینکه رباعی 

)رودکی و اختراع رباعی، همایی، «. دادن استگفتن، در واقع، بحر را در کوزه جایخوب

صیده، به دلیل تعدد ابیات، فضا و فرصت مناسبی در ( در قالبهای دیگر، خاصه ق40ص

های خود را به ظهور برساند. ولی در رباعی، آغاز و پایان اختیار شاعر قرار دارد تا اندیشه

 یک اندیشه باید در چهار مصراع نمایانده شود.
رباعی معاصر همچون رباعی کالسیک به لحاظ محتوایی از تنوع قابل توجهی برخوردار 

در سطح فکری به »بنابراین، بررسی آن، بیانگر سبک هر شاعر و طرز فکر اوست. است. 

پرسشهایی مانند: آیا اثر درونگرا )انفسی( است یا برونگرا )آفاقی(؟ شادیگراست یا غمگرا؟ 

گرایی یا مذهبی چه فکر خاصی را تبلیغ میکند؟ آیا نویسنده، احساسات خاصی مانند ملی

 (156)بیان، شمیسا، ص «. میشوددارد؟ پاسخ داده 
بیشترین تغییراتی که در رباعی معاصر حاصل شد، به دوران پس از انقالب اسالمی 

گردد. شاید به این دلیل که با آغاز جنگ تحمیلی، شاعران انقالبی رباعی را  ابزاری بازمی

غالب مناسب برای انتقال پیامها بمخاطب، در کمترین زمان  تشخیص داده بودند؛ در 

اند: خورشیدی سروده شد، این مضامین نمود داشته 1357رباعیاتی که پس از سال 

ستایش مردم، ستایش شهدا، ستایش مجاهدان و ایثارگران، ستایش بزرگان انقالب، »

ستایش سرزمین و وطن، ستایش آزادی و عدالت، درسهای عاشورایی، تهییج و ترغیب 

ستیزی، عرفان حماسی، اغراق بر باطل، بیگانه رزمندگان، امید به آینده، پیروزی حق

حماسی، نگاه جدید به مرگ، دعوت به مبارزه و دفاع، رجزخوانی، شعارهای انقالبی و 

حسینی و خدادادی، بررسی عناصر حماسی علی، غریب)جعفری قریه«. خوارداشت دشمنان
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ری بارز است که ( بسامد این مفاهیم بقد84-85در رباعیات پس از انقالب اسالمی، صص 

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. 

های اخالقی، بازگویی و شرح کمبودهای اجتماعی و نیازهای مردم، همچنین، مؤلفه

های ئل سیاسی و فرهنگی و انتقاد از رجالیون، وجه دیگری از درونمایهپرداختن به مسا

رباعی معاصر محسوب میشود. در مجموع، آنچه باعث شد قالب مذکور در میان مردم پایگاه 

سرایان با نیازهای روز جامعه و استفاده از عناصر ای بدست آورد، سازگارشدن رباعیویژه

فهم بوده است. کسلحن و سبک روان و سلیس و همه گیری ازپسند و بهرهزبانی عامه

جلیل صفربیگی، میالد عرفانپور، قیصر امینپور، مصطفی محدثی خراسانی و ... اصلیترین 

ای کردند. سرا در این سالها هستند که رباعی را وارد مسیر تازهشخصیتهای ادبی رباعی

میدهد که رباعی معاصر،  بررسی سبک شعری این افراد و تحلیل سطح فکری آنها نشان

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 

اند، عار خود بمسائلی که خودشان و مردم با آن درگیر بودهاند. آنها در اشکردهخلق 

آموخته و دارای دانش( ایالمدر  1353سال  بهمنمتولد سوم )جلیل صفربیگی اند. پرداخته

. او در استشعر سپیدو  رباعیدر قالبهای  اًاکثراشعار او ت. اس ریاضیمدرک کارشناسی 

ای دارد و با سبک و سیاق خاص خود ه ویژهزبان جایگاسرایان معاصر فارسیمیان رباعی

ای به قالب رباعی بخشیده است. آنچه موجب شده رباعیهای صفربیگی در میان جان تازه

پیوستگی فرم و محتوا، تازگی در مضمون، کشف »نسل جوان هواداران زیادی داشته باشد، 

است. « ان گفتاربودن به زبنگری، پرهیز از کلیشه و تکرار و نزدیکو نوآوری، جزئی

 ( بنابراین، سرودههای صفربیگی بنوعی زبان منظوم مردم است. 61: 1387)حسنزاده، 
، شاعر و حمیدرضا شکارسریآمده است. بدنیا  شیرازدر 1367در سالمیالد عرفانپور 

میداند. « هشتاد خورشیدی ةاز جمله احیاگران قالب رباعی در ده»، عرفانپور را منتقد ادبی

ن عتبر ادبی از جمله قلم زریاو تاکنون برنده یا نامزد جایزههای م (1394)جام جم آنالین، 

د. )همشهری عرفانپور سرایش شعر را از کودکی آغاز کر. شعر فجر بوده است ۀو جشنوار

او غالباً از مسائل مذهبی و اعتقادی سخن گفته است. موضوع دیگری که در ( 1394جوان، 

یعت سرودۀ عرفانپور بسامد باالیی دارد، موضوعات عاشقانه است. او به همة مظاهر طب

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C
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های چنین نگاهی دارد و از عشق در بیان و شرح جهانبینی خود بهره برده است. دغدغه

 اجتماعی و طرح مشکالت  جامعه همچون فقر، ویژگی دیگر دفترهای شعری اوست.
های فردی و گروهی است. شعر برای صفربیگی و عرفانپور، ابزاری جهت بازتاب دغدغه

صاحبنظران »ه بسبک شعری آنها بدل شده است. نمود این موضوع بقدری واضح است ک

در تعریف و تعیین سبک از دیدگاه ادبی، گاه عامل محتوا را مهمتر میدانند. گروهی که بر 

عامل محتوا تأکید میکنند، در تحلیل و تعریف سبک بعواملی از قبیل شخصیت، جهانبینی 

صوری را هم، تابع همان هنرمند و محیط اجتماعی او تکیه میکنند و ظاهراً ویژگیهای 

)تأثیر گزینش ادبی در سبک با تأکید بر دیدگاه پاول سیمپسون، «. عوامل میدانند

( به این اعتبار، در مقالة حاضر، رباعیات صفربیگی و 70کردچگینی و پورنامداریان، ص

شناسی و با رویکرد بسطح فکری بررسی و مقایسه شده است. روش عرفانپور به لحاظ سبک

تحلیلی است. مهمترین سئواالت تحقیق آن است که محورهای اصلی -، توصیفیپژوهش

 رباعیات صفربیگی و عرفانپور و وجوه اشتراک و افتراق منظومة فکری آنها چیست؟

 پیشینۀ پژوهش -2

با وجود رشد قابل توجهی که رباعی معاصر خاصه آثار صفربیگی و عرفانپور در ساختار و 

ای در پیوند با آن صورت نگرفته است. پژوهشهای تحلیلی گستردهمحتوا تجربه کرده است، 

اند که در (، در مقالة خود به این نتیجه رسیده1392در این میان، تنها قیطاسی و اسدی )

اجتماعی جامعة ایالم به سود زن تغییر کرده  -اشعار صفربیگی با آنکه شرایط سیاسی

ست مردان ساخته شد، بازتولید شده است. است،  ایدئولوژی مردساالر که قرنها پیش بد

کم کلمه اگر در آثار صفربیگی خط سیری را در نظر بگیریم، در آثار ابتدایی ایشان )کم

های یک زنبور کارگر( زن منفعل و خاموش است و در هیچ کاری دخالت میشوم و عاشقانه

ولی در سونات بلوط  های مجهول، نقش مفعول را بازی میکند،ندارد و اغلب موارد در جمله

 ناگاه این آتشفشان خاموش از فوران درد آتش میگیرد و راهی جز انتحار ندارد.

 بررسی محتوایی رباعیات جلیل صفربیگی -3

بررسی رباعیات صفربیگی حاکی از این است که، مسائل فردی و فراشخصی در منظومة 

مردمی که در میانشان حضور فکری وی موج میزند. او تنها به خود فکر نمیکند، بلکه با 

سبک »دارد، پیوند برقرار کرده است و این امر به سبک شعری او اعتبار میبخشد؛ چراکه 

نویسنده یا شاعر بازتاب نگاه خاص او به جهان درون و بیرون است که در بیان وی متجلی 

نی و )تأثیر گزینش ادبی در سبک با تأکید بر دیدگاه پاول سیمپسون، کردچگی«. میشود
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( در رباعیات صفربیگی موضوعات غنایی از بسامد بیشتری برخوردار 69پورنامداریان، ص

است. مسائل فرهنگی و اخالقی نیز، مورد نظر او بوده است. صفربیگی راه رسیدن به 

های اخالقی و فرهنگی میداند. بازگویی و بالندگی فردی و اجتماعی را در توجه به مؤلفه

 آیینی هم، در جهانبینی فکری او تأثیر دارد.  -اجتماعی، و مذهبی  شرح موضوعات فلسفی،

 مسائل غنایی -3-1

 عشق -3-1-1

عشق در نهاد نوع بشر جای گرفته و در همة فرهنگها ارزشمند شمرده میشود. شفیعی 

کدکنی معتقد است عاطفه یا احساس عاشقانه، زمینة درونی و معنوی شعر است. )ادوار 

( بنابراین، پرداختن به مسائل عاشقانه، به شعر عمق و 87شفیعی کدکنی، ص شعر فارسی، 

دهندۀ همة پدیدهها از جمله آثار ادبی است. در بُعد افزونتری میبخشد. عشق تعالی

رباعیات صفربیگی هم، چنین وضعیتی حاکم است. او بخش قابل توجهی از اشعار خود را 

شوق اختصاص داده و این مقوله را بسبک به شرح و توصیف عشق و روابط عاشق و مع

شعری خود بدل کرده است. او غالباً از عشقهای زمینی سخن میگوید؛ چراکه بلحاظ فکری، 

مفاهیم عرفانی و اصطالحات وابسته به آن در رباعیات وی جایگاهی ندارند. او با نگاهی 

-ه و اتهامش عاشققلندروار خودش را عاشقی میخواند که مورد سوءظن خداوند قرار گرفت

گیری از صنعت تشخیص، خودکار بیک را عاشقی شدن است. در رباعی دیگری، او با بهره

تصور کرده که قلب زیبایی کشیده و تیری در وسط آن. این تصویر خیالی که با 

 چهارچوبهای فرهنگ جامعه آمیخته شده، بر دالنگیزی سرودۀ او افزوده است.
 از فـــرط خجــالت سـرمان پایین است      ا بدبین است      از بس که خــدا به مـا دو ت

 ایم، جرممان سنگین استمــا متـــهـــم ردیـــف اول هســـتیم            عـــاشق شده

 (20)هیچ، صفربیگی، ص 

 ه استشدجیـک، عاشـق است            افتاده به جـیک شدهو شیک، عاشق  تمیزو  خطخوش

 ه استشداست و تـیری در آن            خــودکار ســیاه بیک، عاشـق  یک قلب کشیـــده

 (12)انجیل به روایت جلیل، صفربیگی، ص 

 نیایش -3-1-2

یکی از وجوه مسائل غنایی در ادب فارسی، مناجات مخلوق با خالق است. صفربیگی نیز 

کند و نسیم  در همین راستا، از خداوند درخواست میکند که شادی را بر جهان حکمفرما

اش روانه کند تا جانی دوباره بگیرد و زندگی روحبخش خویش را بسوی وجود خشکیده
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ای آغاز کند. او که در اوج ناامیدی بسر میبرد، از حق تعالی خواهان فروغ امید و رجا تازه

است تا خویش را از شب تاریک برهاند و به روشنایی روز برسد. آنچه در این نیایش 

 سته بنظر میرسد، تجلی عواطف شخصی است.یکسویه برج
 ایم، ابـــر و بــادی بفرستزدهیا رب به جهــان نغمة شـــادی بفرست            خشـــکی

 ، بــامــــدادی بفرستیماســـینة مــا فـــروغ امیدی نیــست            مـــا شـــبزده در

 (34)هیچ، صفربیگی، ص 

 حب وطن -3-1-3

دگاه خود عالقة وافری دارد. شهر جنگزده و محروم ایالم همواره در رباعیات صفربیگی بزا

او جایگاهی ویژه دارد. شاعر ایالم را همچون زنی ستمدیده و بالکش معرفی میکند که 

خود را برای هدفی بزرگتر فدا کرده و آسیب دیده است. صفربیگی خودش را متعلق به این 

اضر به دلکندن از آن نیست، اگرچه در این دیار با شهر میداند و میگوید بهیچ روی ح

بیشتر « سونات بلوط»ای روبرو است. توجه به حب وطن در مجموعة محدویتهای گسترده

 ها بچشم میخورد. از سایر مجموعه
 هــرچند که تنــگ است لباست به تنم             بیـــرون زده از هــــزار جـــایش بدنم

 ه، ایـــــالم عـــزیــز!            مـــن از تو چگــــونه میشـود دل بکنمایـــالم عــزیز، آ

 (53)سونات بلوط، صفربیگی، ص 

 مرگ -3-1-4

مرگ بعنوان سرنوشت حتمی، همواره مورد نظر انسانها بوده است. معتمدی بر این باور 

یباً مبهمی است که ترس از مرگ، احساسی جهانی و عمومی است. از آنجا که ما تصور تقر

از مرگ داریم، واکنش ما در برابر آن به اضطراب بیشتر شبیه است تا ترس. )انسان و مرگ؛ 

( در رباعیات صفربیگی، مرگ یکی از 42درآمدی بر مرگشناسی، معتمدی، ص 

ای که ای ترسناک و مخوف توصیف شده است. مقولهکلیدواژههای سبکساز است و پدیده

اند و لذت و شیرینی زندگی را بر او تلخ میکند. مرگ عامل آدمی را بکام نیستی میکش

سیاهبختی انسانها و عاری از معناست. این موضوع بقدری در اندیشة صفربیگی منفی و 

ناخوشایند است که آن را به لشکر ویرانگر و کشندۀ مغول تشبیه کرده است. در رباعی 

فرومیبرد. انسان نیز، در این  دیگری، مرگ عنصری معرفی شده که زندگی را در کام خود

شدن ندارد و بکِرم سر قالب میماند. این تصویرسازی زیبا برای میان، راهی جز تسلیم

 تبیین و اثبات ضعف آدمی در برابر مرگ خلق شده است.
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 ه استزدمــرگ آمــده و ببخــت ما پا زده است            خــود را بــدروغ، زندگی جــا 

 ســیاه خـــالی اسـت            انــگار مـــغـــول بــخانة مـا زده استیک بی در و پیکر 

 (30)گاوصندوق بر پشت مورچة کارگر، صفربیگی، ص 

 ماننـد علفـــهای لـــب مـــــردابیـــم            خـــوابیم و همیشـــه تا کمــر در آبیم

 همه کــرم ســـر قالبیم کههـــم مـــرگ آمـــده است زندگــی را بخورد            مـــا 

 (28کم کلمه میشوم، صفربیگی، ص )کم

 تنهایی -3-1-5

یکی دیگر از کلیدواژههای اصلی و سبکساز رباعیات صفربیگی، مقولة تنهایی است، 

است. تنهایی، همزاد صفربیگی و « نُتهای تنهایی»بطوریکه نام یکی از دفترهای شعری او، 

ای زجرآور که همواره در حال آزار اوست. دهای زندگی است. پدیدههمراه او در فراز و فرو

تنهایی باعث گریة او میشود و قرین خاطراتش است. وی تنهایی را متعلق به خود و بخشی 

از وجودش میداند و حتی تنهایی را همچون میراثی که به او رسیده است، حق خویش 

خود را شاعر اسطورۀ تنهایی مینامد. کسی میداند. پیوند او و تنهایی بقدری عمیق است که 

که در کورۀ تنهایی و غار خلوت سوخته است. چنین توصیفی، از این بابت است که 

بمخاطب نشان دهد تا چه اندازه بیکس و تنهاست و همدمی ندارد.او از یک تلمیح مذهبی 

ر غار آیات الهی بر هم، بهره برده است. همانطور که پیامبر اسالم )ص( در ابتدا تنها بود و د

 های غربت بر پیکرۀ او فرود میاید. او نازل میشد، در غار تنهایی صفربیگی نیز، آیه
 هام زیســــتی تنهـــایییک عمـــر مــرا گـــریستی تنهـــایی             با خـــاطـــره

 نیســــتی تنهـــاییاند            ارث پـــدرم کـــه دانگ تو را ســـند به نامـم زدهشـش

 (47)گاوصندوق بر پشت مورچة کارگر، صفربیگی، ص 

 امتنــهایی  کــــورۀ جــانـســـوخــتة          ام    مـن شــاعـــر اســـطـورۀ تنهایـــی

 امتنـــهایــی  ســــــورۀ   پیــغـامـبـر        در غار خودم سـکوت بر مـــن شد وحی    

 (12صفربیگی، ص )نتهای تنهایی، 

 آشفتگی، یأس و تضاد درونی و روانی -3-1-6

وقتی اندیشة 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 

و از باغ جوانی خود سخن میگوید هایی از این رفتارها دیده میشود. اصفربیگی، گاهی رگه

که بهار را به خود نمیبیند. رگهای حیات در وجود او خشکیده و به آشفتگی مبتال شده 
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است. همچنین، به تضادهایی درونی دچار شده که او را به انزوا کشانیده است. صفربیگی با 

ت، بیان اینکه هنگام خواب گنجشکی بوده و وقت بیداری به کالغی بدل شده اس

کشاکشهای درونی خود را بخوبی نشان داده است. ظرافت و زیبایی گنجشک و سیاهی و 

 زمختی کالغ، بیانگر وجه دیگری از شرایط نامساعد روحی شاعر است.  
 از باغ جـــوانیــم بهـــاری نگذشــــت            برخــــاست غـــبار و تکسواری نگذشت

 نگـذشت ریــرگ            از خــــالی رگهـــام  قطــاه ایستگــــاه متروکة مشدقلـــبم 

 (15)سونات بلوط، صفربیگی، ص 

 ای از خــــودم تلــنبار شدمعمــر درون خویـش تــکرار شــدم            در گوشـــه یک

 گنجشک بــخواب رفـــته بـودم دیشب            امـــروز ولــی کـــــالغ بیـــــدار شدم

 (34ص )همان، 

 مسائل اخالقی و فرهنگی -3-2

ها برای ماندگاری و حیات یک جامعه است. بنابراین، اخالق و فرهنگ یکی از بایسته

ملت عاری از فرهنگ محکوم به نابودی است. در رباعیات صفربیگی، توجه به این مقوله 

زبانی ساده، برجسته بنظر میرسد، بطوریکه از تنوع قابل توجهی برخوردار است. شاعر با 

گویا و غالباً غیرمستقیم، به مسائل تعلیمی و فرهنگساز اشاره کرده و مبانی اخالقی را 

بمخاطب خود انتقال داده است. گستردگی دامنة این موضوعات نشان میدهد که صفربیگی 

 مند است و برای رشد و تعالی سطح فرهنگی جامعه، هدف دارد.شاعری دغدغه

 خودپسندی -3-2-1

از موضوعات اخالقی مورد نظر صفربیگی، غرور است. او خطاب به چارلی چاپلین، از یکی 

او میخواهد مردم خودپسند را به ریشخند بگیرد و رفتار نکوهیدۀ آنها را بسخره بگیرد. 

اند، گویی در حال استهزاء صفربیگی معتقد است کسانیکه به این رذیلة اخالقی آلوده شده

س، شایسته است که از سوی دیگران )چارلی چاپلین( مسخره شخصیت خودشان هستند. پ

شوند. دلیل گزینش این هنرمند برجسته، حضور مؤفق او در عرصة سینمای کمدی است 

که ضمن خنداندن مخاطبان، آنها را به اندیشه واداشته است. در نتیجه، میخواهد با این 

 ار منفی غرور بیندیشند.طرز بیان، شنوندگان را به فکر وادار کند تا دربارۀ آث
 بر مــردم خــودپســـند چارلی چاپلین!            ایـــن پنجـــره را نبـند چارلی چاپلین!

 دارنـد به ریـــش خـــودشان میـخندند            یک گــریه تو هم بخـند چارلی چاپلین!

 (55)هیچ، صفربیگی، ص 
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 ناپایداری عمر و روزگار -3-2-2

صفربیگی از منظری غیرعرفانی و صرفاً اخالقی، ناپایداری عمر تبیین شده در رباعیات 

است. او از سالهایی سخن میگوید که قطاروار، یکی پس از دیگری، از شهر حیات او 

میگذرند و عمرش را با خود میبرند. صفربیگی عمرش را به زنی سبزه تشبیه کرده است که 

اعتباری القاکنندۀ مفهوم بی« رد شدن»رار عبارت زنبیل بدست از کنار او عبور میکند. تک

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. 
 دامســـالم و پیـــــرارم و پـــارم رد شد            از شهــــر جـــوانیم قــطــارم رد شـ

 مـــانند زنی ســـبزه، بهــــار عـــمرم            زنبیـــل به دســــت از کنـــارم رد شد

 (14)انجیل به روایت جلیل، صفربیگی، ص 

 ستایش پدر و مادر -3-2-3

در رباعیات صفربیگی شخصیت پدر و مادر بارها مورد استفاده قرار گرفته است، بطوریکه 

اند. او مادر را به چراغی مانند کرده است که در ی او شدهاین کلمات نمایانگر سبک شعر

خانه میسوزد و از خود نور ساطع میکند و دیگران از این فروغ ارزشمند استفاده میبرند. 

مادر برای او در حکم کوهی سترگ است که استواری و قوام خانه را حفظ کرده است. پدر 

ای است که در وجودش معدن راشخوردهنیز، از این منظر توصیف شده است. او تندیس ت

بزرگی از درد را جای داده است و از بس اضطرابهای زندگی را تحمل کرده، آسیبهای 

جسمی بسیاری بخود زده و رگهای قلبش پاره شده است. از این بایت، پدر همچون معدنی 

 است که کوهی بزرگ در آن فروریخته و راههای اصلیش را مسدود کرده است. 

 زدمان میسوـــینه اگرچه شعـــله میافــــروزد            صــــد شکـــر، چـراغ خانهدر س

 زدکوهیســت بزرگ مـــادرم در خـــــانه            دارد شـــب و روز ابـــر بــهم میــدو

 (12)گاوصندوق پشت مورچة کارگر، صفربیگی، ص 

 ردقلبــش شـــده معــــدن بزرگی از د  ای از یـک مــــرد          تندیس تراشخـــورده

 رگـهــای پـــدر دوباره مســـدود شدند            یک کـــوه بزرگ در دلــش ریزش کرد

 (13)همان، ص 

 شاعر متعهد -3-2-4

صفربیگی به شعر متعهد پایبندست. در نظر او، شعر باید در خدمت اهداف واالی عمدتاً 

د از نظر وی در این روزگار تنها شاعر مردی است که او فرهنگی باشد. لذا، فروغ فرخزا
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میشناسد. صفربیگی، رسالت شاعران را برآوردن فریاد و اعتراض میداند. آنها نباید در برابر 

کاستیها سرفرود آورند و باید با بازگویی و یادآوری چندبارۀ کمبودها، مسئوالن را وادار به 

ها نفوذ پیدا کرده است، شاعران ابرابریها در همة زمینهای که ناندیشی کنند. در زمانهچاره

 نباید بیطرف و خنثی عمل کنند و باید شعر را بتریبونی برای بازگویی انتقاد تبدیل کنند. 
 عصـر ظلمت و بیداد است            شـــاعر همـــة رســـالتش فریـاد است کهاین عصــر 

 بی هـیچ سخـــن، فـــروغ فرخزاد است           یــک شـــاعر مَــرد میشناســم، آنـهم 

 (53)و، صفربیگی، ص 

 مسائل فلسفی و حکیمانه -3-3

ای فراگیر و همگانی دارد، در قالب رباعی های شخصی خود را که جنبهصفربیگی دغدغه

بازگو کرده است. آگاه نبودن آدمی از آغاز و فرجام کارش، او را سرگردان میکند و در برابر 

نیافتن به ای روبرو است. دستموضوعات فلسفی، همچنان با ابهام و سردرگمی فزاینده

کننده، تنها بر آشوب فکری آدمی میافزاید. صفربیگی از این حیرت با عنوان پاسخی قانع

اش را به خود مشغول کرده است. در مصراع سوم، یاد میکند که اندیشه« یک هیچ بزرگ»

 تر کردن ابهامات و حیرانیهای شاعر مؤثر بوده است. در برجستهاستفاده از واژۀ حفره، 
 تمــــام پیــکـــرم رویـــیده ویشــــب آمــــده روی بــاورم روییــده            بـــر ر

 یک هیـــــچ بزرگ در ســـرم روییــده            دهیک حفــره که ناگهــــان دهـان واکر

 (48)همان، ص 

 اجتماعیمسائل  -3-4

های شخصی توجه نمیکند و نیازهای مردم را هم، در اشعار صفربیگی تنها به دغدغه

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 

بینش و در فرجام، نحوۀ بیان فرد میانجامد. هر خوی و خصلت که به تغییر شیوۀ زندگی، 

ای در زندگی و هر صفتی از صفات روحی او در آثارش پنهانی در سرشت ادیب، و هر تجربه

( 61الدراسات األسلوبیه، شریم، صگر میشود و سبکش را تغییر میدهد. )دلیلجلوه

تعهد به جامعه و انسانها میداند که صفربیگی که بشعر متعهد پایبند است، خود را شاعری م

های اجتماعی رسالتش صدای مردم بودن است و از این طریق به تبین و شرح دغدغه

میپردازد. وی از مسائلی سخن گفته است که غالب آحاد جامعه با آن درگیر هستند. 

 د. های اصلی سطح فکری رباعیات صفربیگی بشمار میروبنابراین، اجتماعیات یکی از الیه
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 آزادی -3-4-1

در رباعی ذیل، شاعر از آزادی سخن میگوید که مهجور و غریب مانده و کسی سراغی از 

روها حرف میزند که در اوج بیتفاوتی و دادن آزادی در میانة پیادهآن نمیگیرد. او از جان

غفلت مردم روی داده است. در این رباعی، بدست آوردن آزادی مستلزم تالش دانسته شده 

دهندۀ ناآگاهی مردم از روایی این مقوله ، بخوبی نشان«بستن در بروی آزادی»ست. عبارت ا

است. دلیل پرداختن صفربیگی به آزادی از این جهت است که او رشد و پیشرفت جامعه و 

 مردم را در گرو تحقق این مقولة مهم اجتماعی میداند.
 دیرو افــتاهــــا وســــــط پیــــادهتن            دیدیدیم غریـــب و خســته، جان میدا

! هایمان را بســتیـم           ما هـــم، درِ خانـــه زادی  آ ی   ا    ! ادی  ز آ     ! زادی   آ

 (40)هیچ، صفربیگی، ص 

 فاصلۀ طبقاتی -3-4-2

شکاف طبقاتی باعث فاصله میان مردم و دهها معضل خُرد و کالن دیگر میشود. 

این مشکل اشاره میکند. او در یکی از رباعیهای خود زندگی  صفربیگی با نمادسازی به

ها با خیالی آسوده سر بر بالین متفاوت دو گربه را به نمایش گذاشته است. یکی از گربه

کند، اما گربة دیگر، تنها بیخوابی میکشد میگذارد و در قصابی از بهترین گوشتها تناول می

رفاه و آرامش و از سوی دیگر، بیچارگی و آشفتگی.  و در خیابانها ولگردی میکند. از یکسو،

بدیهی است که منظور صفربیگی از روایت دو شیوۀ زندگی، تبیین معضل فاصلة طبقاتی در 

 جامعه است که زندگی نابرابری را برای گروهی از مردم رقم زده است.  
 ره ولـی بیخوابیستاو مثـــل همیشه خوابهــایش  آبیسـت             کــــار من بیچــــا

 من گـربة ولگـــرد خـیابـــان هســـتم            او گــــربة چــــاق و چـــلة قصابیست

 (29)سونات بلوط، صفربیگی، ص 

 گرسنگی و فقر -3-4-3

یکی از معضالت اجتماعی که در رباعیات صفربیگی به آن اشاره شده، فقر است. در یکی 

-مهمانی بر آنها وارد شده است، میگوید بر روی سفرۀ خانه از رباعیات، از زبان کودکی که

شان چیزی جز گرسنگی نیست. او پدرش را که بخانه آمده است، توصیف میکند. دستان او 

خالی است و تنها چیزی که بر سر سفره یافت میشود، باران اشک اهل خانه است. در 

وی سفره چیزی جز خون رباعی دیگر، کودکی منتظر و چشم بدر توصیف شده است و ر
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جگر )کنایه از غم و رنج( برای خوردن وجود ندارد. صفربیگی با ایجاد جناسی لطیف میان 

 های منفی فقر را ترسیم کرده است. جگر و خون جگر، بخوبی جنبه
 در زد کســـی، انگـــار مهمـــان داریم            در سفــــره گرســــنگی فــراوان داریم

 امــــــروز پـــدر ابــــر زیـــادی آورد            ماننــد همیــــشه شـــــام باران داریم

 (33)سونات بلوط، صفربیگی، ص 

 مانند همیشـــه چشمهـایم بـــدر است            بر سفــــرۀ ما جگـر نه، خون جگر است

 استگر ، پـــدرم مــورچـــة کـــارمــــاندۀ ســـفـــرۀ شـــما را آورد            آریتــه

 (9)گاوصندوق بر پشت مورچة کارگر، صفربیگی، ص 

 کمبود امکانات -3-4-4

صفربیگی به ایالم عالقة خاصی دارد و در رباعیات خود بارها از زادگاهش سخن گفته 

است. است. البته، توصیفاتی که شاعر از این شهر ارائه میدهد، ناخوشایند و نچندان مطلوب 

عقبماندگی ایالم و نبود امکانات گسترده برای زندگی، یکی از مهمترین محورهای نگرش 

صفربیگی به ایالم است. او این شهر را خاک حاصلخیزی میداند که علیرغم برخورداری از 

قابلیتهای بسیاری برای رشد و پیشرفت، در غربت و پسرفت غلیظی قرار گرفته است. او 

سالة ایران و عراق، در راه ایران ک و سیاهی میداند که در جنگ هشتایالم را ماهی کوچ

فدا شده است. ایالم به واسطة آسیبهایی که در جنگ دیده، ماهی سیاه و کوچک خوانده 

شده است. نقشة ایران نیز، شبیه به گربه است. در نگاه شاعر، ایالم شهری است که از 

 قرار دارد و نه جای قطار! ابتداییترین امکانات محروم است و نه جای
 ایالم چه خـاک حاصلخــیزی شده است            ایـــالم چه غــربت غلیظــی شده است

 ة عـــزیـزی شده استـگــــرب نیقـــربا            ماایـــالم سیـــــاه ماهـــی  کوچــک 

 (50)سونات بلوط، صفربیگی، ص 

 ، چــه کـنم؟ردنـه! راه فـــرار هـــم ندا            یک جـای قرار هــم ندارد، چـــه کنم؟ 

 پــس مـــن چمــــدان آرزوهــایم را؟            ایــــالم قطـــــار هــم ندارد، چه کنم؟

 (36کم کلمه میشوم، صفربیگی، ص )کم

 مذهبی و آیینی -3-5

و در سبک در رباعیات صفربیگی، موضوعات مذهبی از کمترین بسامد برخوردار است 

ای ندارد. بنابراین، نمیتوان از او بعنوان شاعری آیینی یاد کرد. با شعری وی جایگاه برجسته
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-، شاهد تجلی مضامین دینی هستیم. سوگ«شین»این حال، در برخی دفترها از جمله 

 سروده برای اهل بیت )ع( و نیز، ستایش حق تعالی دو محور اصلی این بخش میباشد.

 سرایی برای اهل بیت )ع(مرثیه -3-5-1

 اصغـــر که نشست تیـر بــر حنــجر او             مـاننــد کــــبوتری کـه بــــال و پر او

 وقتی که بــروی دســـت بابا جــان داد            یکســــو تنش اوفـــتاد و یکسـو سر او

 (32)شین، صفربیگی، ص  

 ستایش خداوند -3-5-2

 ها بنــویسید            با خــــــط درشـــت عشق را بنویسیدسطـــر، بچـهنقطه، ســـر 

 تکلیف شـــب شماســــت در دفتر دل:            صــــد مرتـبه از روی خــــدا بنویسید

 (50)و، صفربیگی، ص 

 بررسی محتوایی رباعیات میالد عرفانپور -4

معاصر محسوب میشود. او همچون  میالد عرفانپور در قالب رباعی از سرآمدان شعر

ها را بخوبی بازگو کرده است. صفربیگی بموضوعات شخصی و گروهی اهمیت داده و دغدغه

سبک عبارت است از خودِ »عرفانپور بیش از همه بمسائل غنایی توجه نشان داده است. 

ور ( است. به این اعتبار، عرفانپ162)شعر بیدروغ، شعر بینقاب، زرینکوب، ص « انسان

عواطف شخصی خود را شرح و توصیف کرده 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 

 عری او بشمار میروند.کلماتی کلیدی دارد که سبک ش

 مسائل غنایی -4-1

 عشق -4-1-1

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 که نوع بشر با 

ای مهم است و بازتاب برجستهآن درگیر است، سخن میگوید. در این بین، عشق اصلی 

دارد، بطوریکه میتوان این موضوع را سبک او بحساب آورد. توجه بعشق در منظومة فکری 

عرفانپور بقدری باالست که او نام یکی از دفترهای شعری خود را با کلمة عشق آراسته 

ا با مقولة است. او در رباعی زیر، با نگاهی عاشقانه از طبیعت سخن میگوید و زردی پاییر ر

عاشقی مرتبط میداند. از نگاه شاعر، پاییز، بهاری سرسبز بوده که در اثر سختیهای مربوط 
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به عشق اینگونه 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. 

 به عشق، همچون صفربیگی، غالباً زمینی و جسمانی است. نگرش شاعر
 ه استشدتلخ است که لبــریز حقــایق شده است            زرد اســـت که با درد موافــق 

 عاشق نشـــدی وگــــرنه میــفهمیدی            پـاییــــز بهاریسـت که عاشق شده است

 (18ص  )پاییز بهاریست که عاشق شده است، عرفانپور،

 و دیــــن میخواهم دلاز آن خُــم بســـته انگـبیــن میخواهم            داروی شفــــای 

 ترمیـم دل شکســـته کار عســـل است            چـشمان تـــو را بـرای ایـــن میخواهم

 (18)جشن فراموشیها، عرفانپور، ص 

 غم و اندوه -4-1-2

ژرف در نهاد راوی )شاعر( است. او از من جمعی سخن رباعیات عرفانپور روایتگر اندوهی 

میگوید که درونی سرشار از غم دارد و همة وجودش را سردی و یأس فراگرفته و آه در 

-دهانش یخ زده است. او همچون درختی پیر وبرهنه است و این موضوع، بغایت افسوس

ی را توصیف میکند که در دادن اوج تنهاییهای خود، مردمبرانگیز مینماید. شاعر برای نشان

چهارشنبة پایان سال سرگرم شادی و سرور هستند، اما او آتش بجگر، در غار تنهایی خود 

 گریزی و تنهایی انسانی معاصر است.میلولد. آنچه در این رباعیات نمود دارد، شرح جامعه
 ــخ زده در دهنمســـرد است و ســـپید، بنــد بند بدنم             آنـگـــونه کـــه آه، یـ

 ت پیـــرم، افســــوس             جــــز بـــرف، کســی نمیدهد پیرهنمـخدرعریانی یک 

 (26)پاییز بهاریست که عاشق شده است، عرفانپور، ص 

 مردم همــــه با آتـش و هیـــزم شادند            مــــردم به تصــــور و توهــــم شادند

 آخــــر ســـال             آتش بــجـــگر دارم و مــــردم شـادندمن مثــــل چهارشنبة 

 (8)جشن فراموشیها، عرفانپور، ص 

 مرگ -4-1-3

در رباعیات عرفانپور، توجه به مقولة مرگ برجسته است، بطوریکه بنوعی سبک شخصی 

را بدل شده است. او بمرگ نگاهی مثبت و در عین حال، اخالقی دارد، یعنی از سویی مرگ 

ای برای گریختن از زندان تن میداند و از سوی دیگر، خطاب به آزمندان، آنها را دروازه

شکار مرگ میداند. این بخش از باورهای عرفانپور، دنیادوستی برخی مردم با علم به اینکه 

 فرجام کارشان مرگ است، شگفت و غریب مینماید.
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 مــــان تو را هجــوم دستیم ای مرگما پیکــــر خویش را شکستیم ای مرگ            دا

 جشـــن تولـد تـو هســتیم ای مرگ درامــروز که پیراهنمــان گلگــون اســت            

 (14)از شرم برادرم، عرفانپور، ص 

 اندیشند             هرچـــند بــکـــوچ خـود نمیـاندیشندهرچـــند حریصـــند و معـاش

 کـــه در آن            پیــــران خمیــده از جـــوانان پیشـنداز جادۀ مرگ درشگــــفتم 

 (29)جشن فراموشیها، عرفانپور، ص 

 تنهایی -4-1-4

همانند رباعیات صفربیگی، در اشعار عرفانپور هم، تنهایی یکی از کلیدواژههای اصلی و 

ده سبکساز است. تنهایی با شخصیت شاعر گره خورده و بنوعی در وجودش ریشه دوانی

ای میداند که کسی در فکر آبادکردن آن نبوده است. در حالیکه از است. او خود را ویرانه

غم تنهایی جانش بر لب آمده، هیچکس او را از غربتش آزاد نکرد. او خود را تکدرختی تنها 

در پهنة دشت زندگی میداند که فقطحوادث ناخوشایند و آزاردهنده بسراغش میایند. او در 

 هاییها، فقط بدامان خداوند پناه میبرد و در نزد حق از نامالیمتها شکوه میکند.دل این تن
 غــربتــم آزاد نکرد ازویرانة مــن را کســـی آبـــاد نکــــرد             مُـــردم، کســـی 

 در پهــنة دشــــت، تکــــدرختی بودم            جـــز صـــاعقه هیچکــس مرا یاد نکرد

 (52بهاریست که عاشق شده است، عرفانپور، ص )پاییز 

 ام دست امشبسرگـــرم مناجانم و ســرمســت امشب            از هرچـــه جز او کشیده

 ای            تنهایی مـــن ســـرش شلوغ استامـشبدیر آمدی ای رفیـــق! دیــــر آمـده

 (25)جشن فراموشیها، عرفانپور، ص 

 ستایش -4-1-5

یکی از نمودهای غنایی است که در رباعیات عرفانپور برجسته است. او با مناجات 

رویکردی کلگرا، 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 

و نسیم پیوسته به ذکر یاد او مشغول هستند. در  رودها بمنزلة مدح خداوند است و درختها

 مجموع، عرفانپور طبیعت را پویا و زنده میخواند که به بزرگی خداوند شهادت میدهند.
 ابــری همــــه در قنـــوت بارندگـــیم            رودی همـــه تســــبیح خروشــندگیم

 همـــدســـت نســــیم در نوازندگــیمبا ساز درختهــا به هنگــــام سحـــــر             

 (85)مجلس آخر، عرفانپور، ص 
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 اخالقی و فرهنگی -4-2

در رباعیات عرفانپور، اخالقیات و مسائل حوزۀ فرهنگ بدلیل اهمیتی که دارند از کارکردی 

-ویژه برخوردار هستند. این موضوعات دارای تنوع بسیاری هستند. در نتیجه، شاعر دغدغه

کرده است بشماری از مسائل اخالقی مغفول بپردازد. او بر آن است تا با اشاره به مند سعی 

این مضامین، ضمن غنابخشیدن به رباعیات خود، انسان معاصر را متوجه مفاهیمی کند که 

 در شکلگیری و تعالی شخصیتش مؤثر هستند.

 مرگ انسانیت -4-2-1

فانپور در آیینة رباعیات است. او های عرهای انسانیت، یکی از دغدغهتوجه به شاخصه

شدن انسانها به یکدیگر بیان میکند و غایت یکی از آرزوهای خود را مهربانی دلها و نزدیک

آمال خود را وجود جانهایی بدور ار کدورت و چرکینی میخواند. انسان معاصر در دنیایی 

اه نخستین بشر، گون از سرشت اصیل خود دور شده و شاعر با گوشزد کردن جایگکارخانه

 درصدد یادآوری آن به مخاطبانش است. 
 دلها ای کـــاش سرد و سنگیـن نشـوند            جــانها چون ابــــرهای چــرکین نشوند

 گوشـــة کـارخـــانه ماشـــین نشوند دراند           کاش آدمیــان که از بهشـــت آمــده

 (29پور، ص )پاییز بهاریست که عاشق شده است، عرفان

 بازگشت به خویشتن -4-2-2

توجه به سرشت حقیقی بشر که همراه با سادگی و صداقت است، یکی از موضوعات مورد 

« دهاتی»اشارۀ عرفانپور به آن بوده است. او برای تبیین هرچه بهتر دیدگاه خود از کلمة 

دنیا بلطف پیشرفت  نام میبرد و میگوید هنگام شادی و ناراحتی باید دهاتی بود و اکنون که

ای کوچک مانند شده است، نباید از سرشت انسانی دور شد. فناوریهای گوناگون به دهکده

 در مجموع، جان کالم شاعر، بازگشت به خویشتن و اصالت است.
 هنگـام نشــاط و غـــم دهـــاتی باشیم            در اینهــمه بیــش و کـم، دهاتی باشیم

 ای کوچــک شد            ای کــاش مــن و تــو هم دهاتی باشیمهحاال که جهان دهکــد

 (32)پاییز بهاریست که عاشق شده است، عرفانپور، ص 

 اعتباری دنیابی -4-2-3

یکی از پرتکرارترین آموزههای اخالقی در ادب فارسی، دنیاستیزی است. در شعر معاصر، 

های منفی با زبانی امروزین به جنبهخاصه رباعیات عرفانپور این اصل دیده میشود. او 

تمایل صرف بدنیا اشاره کرده است. از دید او، دنیا که در کودکی آرزوی افراد است، در 
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واقع، آنها را فریب میدهد و بمرحلة پیری میرساند. در آخر مسیر زندگی، همان فرد 

اد رفته است. آرزومند متوجه میشود که در این مدت بدور خود میچرخیده و همة آمالش بب

اعتباری دنیا ارزشی و بیدادن کمآنچه عرفانپور از بازگویی این مسائل در سر دارد، نشان

است. از نظر او، هیچکس از همنشینی و الفت با دنیا سود نمیبرد و در این مزرعه نمیتوان 

 و نباید در اندیشة دروکردن محصوالت نیکو بود.  
 ــا را            بـــازی دادی دلـخـــوشـــی فـــردا راکــودکــی آرزو شــدی دلــهــ در

 ما پیـــر شــدیم و دور خــود میگردیم            ای چــرخ و فلـــک! چه باد دادی ما را؟

 (46)همان، ص 

 تا کی اندوخت؟ تا کجـــا پنهــان کرد؟             بایســت چگـــونه مرگ را کتمان کرد؟

 ـــاصـلیم از دنـــیا؟            زیــن مزرعـــه جـــز آه درو نتـوان کرددنبـــال کــدام ح

 (82)مجلس آخر، عرفانپور، ص 

 خدمت به مردم -4-2-4

رسانی به مردم را بسیار مهم میداند. در نظر او کمک به دیگران و عرفانپور خدمت

همچون تنور بود و با  ای برخوردار است. وی میگوید در این راه بایدبخشش از جایگاه ویژه

های مالی خود، تنها با دارایی اندکی زندگی کرد. با این سبک زندگی، بذل و بخشش داشته

 آدمی از دوزخ تن رها میشود و بمرتبة دوستی و لقاءاهلل نائل میگردد.
 از دوزخ تــــن، بهشـــت را بـــاور کن            بـــا آتـــش دوسـتی، لبـــت را تـر کن

 های نان شـــبت را سـر کنســـوخته بانند تنـــور باش و در خـدمت خـــلق            ما

 (47)پاییز بهاریست که عاشق شده است، عرفانپور، ص 

 مبارزه با نفس -4-2-5

اسالمی نمود بارزی دارد، اما در شمار آموزههای  -این موضوع اگرچه در عرفان ایرانی

که به خواهشهای درونی خود توجه بیش از اندازه نشان دهد، اخالقی قرار میگیرد. انسانی 

-دچار سقوط اخالقی میشود. عرفانپور نفس را عامل شرمساری آدمی میداند که باعث بی

-شدن نماز میگردد. همچنین، انسان را دچار غرور و خودخواهی میکند و مانع توبهارزش

 ینیان، منفی و ناخوشایند است.کردن او میشود. رویکرد شاعر بنفس اماره همانند پیش
 باری است            هـر رکعـــت تو منـــت بیمقداری استای نفـــس! تو را نماز خجـلت

 فاصلة دو سجـــده استغفـــاری است درمغـرور مشـــو به داغ پیــشانی خـویش            

 (52)جشن فراموشیها، عرفانپور، ص 
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 مذهبی و آیینی -4-3

ر جشنوارههای مذهبی متعددی شرکت کرده و مقامهای خوبی نیز بدست عرفانپور د

آورده است.بنابراین رباعی او با مباحث آیینی و اعتقادی پیوند تنگاتنگی دارد و برخالف 

های معنوی اشعار صفربیگی، بیشتر به این مسائل پرداخته است. لذا این ویژگی بر جنبه

 اشعار او افزوده است.

 جهاد و شهادتفرهنگ  -4-3-1

ساله با عراق و لمس جنگ و عواقب آن به صورت مردم ایران بدلیل تجربة جنگ هشت

اند و این موضوع به اصلی بنیادی در زندگی مستقیم، با فرهنگ جهاد و شهادت عجین شده

معنوی آنها بدل شده است و در نزد ایشان بسیار ارزشمند است. فرهنگ شهادت و شهید و 

قرب زیادی نزد مردم دارد و مورد احترام آحاد جامعه است. در رباعیات مجاهد، ارج و 

عرفانپور، به این دست موضوعات پرداخته شده است. عرفانپور از شهدا و فداکاریهایشان 

اند، ترسیم شده است. گوید. در اشعار وی رنجهایی که این افراد شاخص بجان خریدهمی

شهادت، به بهترین شکل نشان داده شده است. او از همینطور، پایان کار جانبازان، یعنی 

خون، سرفة خشک و دردی میگوید که جانبازان در بیمارستانها تحمل میکنند و در نهایت، 

آوردن سختیهای بسیار جان میسپارند. لحن عرفانپور در رباعی ذیل، حاکی از با تاب

 احترامی است که برای این افراد قائل است. 
 نبـــرد، بیمـارســتــــان ازای شـک، درد، بیمارستان             آییــــنهخـــون، سرفة خ

 ناگـاه صــــدای شیــــــون شــیرزنی             یک خـــط کشـــیده، مرد، بیمارسـتان

 (40)پاییز بهاریست که عاشق شده است، عرفانپور، ص 

 حجاب -4-3-2

ای منظومة فکری  عرفانپور جایگاه ویژهحجاب یکی از موضوعات مهم دینی است که در 

های نامکشوف دارد. وی اهل حجاب را باحیا میخواند و میگوید با رعایت این فریضه جنبه

شخصیت آدمی به منصه ظهور میرسد و شکوفا میگردد. او رعایت حجاب را برآمده از ایمان 

در عالم به ارج و قرب  میداند و معتقد است اینگونه فرد محجبه در دنیا شهره خواهد شد و

 میرسد. 
 نارس بـــودی، حـــیا شکـــوفایت کرد            ایمـــان تــــو نامـــدار دنـــیایت کرد

 یک ســکة بیــــرواج بودی ای مــــاه!            این چــــادر شـــب بود که زیبایت کرد

 (42)جشن فراموشیها، عرفانپور، ص 
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 ع(مرثیۀ اهل بیت ) -4-3-3

در رباعی ذیل، صحبت از مظلومیت امام حسین )ع( در صحرای کربال است. عرفانپور با 

کنان و دردمند نشان داده تکیه بر آرایة اغراق، خورشید را در روز شهادت حضرت، افسوس

 است. همچنین، محبت میان امام و زینب )س( بزیبایی تشریح شده است.
 ای آه کشــیدتپیدهخــورشید بــخــون           ای آه کشــید  در وسعـت شـــب سپیده

 ای آه کشـــیدآن لحظه که زینــب به اســارت میرفت            بر نیـــزه ســـر بـــریده

 (50)پاییز بهاریست که عاشق شده است، عرفانپور، ص 

 سیاسی -4-4

سیاسی بیرون از  در رباعیات عرفانپور سخنی از سیاستهای داخلی نیست و تنها از مسائل

گسترۀ مرزهای ایران صحبت شده است. جنگ ایران و عراق که منجر به بروز معضلهای 

جانی و مالی گوناگون شد و نیز، درگیری میان فلسطین و اسرائیل، دو رویکرد اصلی شاعر 

 در این بخش هستند. 

 جنگ ایران و عراق-4-4-1

 بر لـــب آورد، ریخــــت آتـــش در باد      فنجــان را بـرداشــت و فـــرمان را داد      

 هر جرعه که در گـــور گلویش میریخت            بر خــــاک حلبـچه کـــودکی میـافتاد

 (37)پاییز بهاریست که عاشق شده است، عرفانپور، ص 

 نبرد فلسطینیان با اسرائیل -4-4-2

 جــا که نگـــاه میکنی مشـق خداستهر            در دفتر کهـــنه، قصـــة خون خواناست   

 دیــــــوار فــــروریختة مــدرســـه را            بــردار و ببــین چند نظـــامی آنجاست

 (50)مجلس آخر، عرفانپور، ص 

 گیرینتیجه -5

هایی هنگامی که سبک شاعر بلحاظ محتوایی و فکری مورد بررسی قرار میگیرد، مؤلفه

صیت، جهانبینی هنرمند و محیط اجتماعی اثرگذار هستند. در رباعیات صفربیگی چون شخ

اند. نتایج تحقیق نشان داد که سبک رباعیات دو و عرفانپور، این مسائل بخوبی نمود یافته

شاعر بلحاظ فکری و محتوایی،دربردارندۀ نکات مشابه بسیاریاست. از جمله اینکه 

است. در « مذهبی»و « فرهنگی -اخالقی »، «یغنای»پربسامدترین مضمون، مسائل 

رباعیات صفربیگی، موضوعات سیاسی چندان جایگاهی ندارد. در عوض، او به مسائل 

بسیار توجه کرده است. در شعر عرفانپور، از موضوعات « حکیمانه -فلسفی »و « اجتماعی»
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اسی توجه نشانی نیست و در مقابل، به مضامین سی« حکیمانه -فلسفی »و « اجتماعی»

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 

دهندۀ دغدغة هر دو شاعر نمود دارد. بازتاب موضوعات اخالقی و فرهنگی در رباعیها نشان

سطح شخصیتی آحاد جامعه است. آنها در پی تلنگر زدن به مردمی  دو شاعر برای رشد

هستند که بدلیل شرایط ویژۀ دوران معاصر تا حدودی از اخالقیات و مسائل فرهنگی فاصله 

 اند و یا اهمیت این مفاهیم در زندگی آنها کمرنگ شده است.گرفته
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