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Source of Symbols Inspiration in Tahereh 

Safarzadeh’s Poetry 

Abstract 
Symbolism was initiated by Nima Yushij, a contemporary poet. Symbolism sought to 

express the social and political problems of its age. Many poets were affected by his 

movement and Safarzadeh was not an exception. Her poems are a reflection of her age, 

and as the socio-political circumstances were not right to express one’s ideas openly, 

she resorted to symbolism. Accordingly, the present research aims at analyzing the 

function of symbolism in Safarzadeh’s poetic style. The findings indicate that symbols 

are closely interwoven with her own religious, social, and political experiences. Colors, 

nature, and national and religious myths connote many other ideas and themes and 

thereby the audience faces a multilayer of meanings. 

Keywords: Symbolism, Symbol, Contemporary Poetry, Tahereh 

Safarzadeh. 
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 رزادهصفا طاهره شعر در نمادها الهام منشأ

    ساز کطیور زیرک
 زادآ دانشگاه تحقیقات، و علوم واحد فارسی، ادبیات و زبان دکتری دانشجوی
                                                                                                           ایران تهران، اسالمی،

  

  اسماعیل آذر
 سالمی،ا آزاد دانشگاه تحقیقات، و علوم فارسی، واحد ادبیات و انزب دانشیار،گروه

                                                                                                           ایران تهران،
  

 یرانا اسالمی، آزاد هدانشگا شهر،اسالم واحد فارسی، ادبیات و زبان دانشیار، گروه فرهاد طهماسبی
  

 عبدالحسین فرزاد
رهنگی، ف مطالعات و انسانی علوم گروه زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگاه دانشیار،

 تهران، ایران

 چکیده 
 کار هب سياسي و اجتماعي معضالت راستاي در را نماد وي شد. آغاز نيما با ایران معاصر ادب در سمبوليسم

 شعر  هک است شاعراني زمرۀ از صفارزاده. داد قرار تأ ير تحت را معاصر شاعران از بسياري جریان، این و برد
 از شود بيان صراحت به سخن که کردنمي ایجاب اجتماعي -سياسي شرایط که آنجا از و بوده زمانه آیينة
 الهام نشأم تحليلي،-توصيفي رو  به تا است آن بر حاضر نوشتار راستا، همين در. استگرفته  بهره نماد

 هايتجربه اب سمبل و نماد که است آن بيانگر پژوهش، هايیافته. کند تحليل صفارزاده طاهره شعر در  نمادهارا
 هاياسطوره» و «طبيعت» ،«هانگر» آن، تبع به و دارد ناگسستني پيوندي صفارزاده، اجتماعي و سياسي دیني،
 در مخاطب که شودمي موجب امر همين و کنندمي ااال  را ظاهر وراي مفهومي وي شعر در «ملي و دیني
 .شود شریک معنا فهم در گرفته، قرار وي هايسروده با تعامل

  .صفارزاده طاهره معاصر، شعر نماد، سمبولیسم،ها: کلیدواژه

                                                            
 .مااله حاضر برگرفته از رسالة دکتري رشتة زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد  علوم و تحاياات است -

 ل: نویسنده مسئوdrazar.ir@gmail.com 
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 مقدمه
سامبوليسم مکتبي اروپایي است که همانند دیگر مکاتب ادبي، تعریف جامع و مانعي از آن  

ش از ها پيسال»سات. با  آنکه خاساتگاه این مکتب ادبي  مغرب زمين است؛ اما   اارائه نشاده 
ظهور مکتب سامبوليسام در شاعر فارساي رهنيتي به وجود آمد که اشاياء را جانشين حاایق      

ها را نردبان عروج به آساامان و جساات و نشااانه کرد. در جزء، ماهيت کل را ميبزرگ مي
(. نمادهاي عرفاني در زبان صااوفيان که از 6836 )فتوحي،« ساااختجهان ماوراي حسااي مي

الاضاات همداني، سانایي و غزالي بود از سانت تغزلي اقتباس شده است. ناطة    ابداعات عين
عطف این امر در شعر کالسيک فارسي، سنایي غزنوي بود و سپا به شاعران دیگري نظير 

دریا، رمز و نماد خداوند است عطار، موالنا، حافظ و... تسري یافت. براي مثال در شعر زیر، 
 که هستي انسان و دیگر مظاهر حيات، قطراتي نشأت گرفته از او هستند:

 ان توپایمن کيم یک شبنم از دریاي بي
 

 گررساادبویي از آن دریاا باه یاک شاابنم رواساات      
 (6836)عطار،                                                          

ایران بعد از مشاااروطه، زمينة آشااانایي با مکتب ادبي   با ترجمة آ ار اروپایي و تحوالت 
سامبوليسام فراهم آمد، اما کارکرد سمبوليسم ایراني با نوع اروپایي آن کامالً متفاوت بود؛   

 طیراششااعران معاصار فارسي زایيدۀ    شاعر  در هاکارگيري سامبل  ا و بهنماده شینآفرزیرا 
 هاي سياسي واز همة رو »ي اروپایي هاایراني بود. سامبوليست  ةجامع ساياساي   -ياجتماع

اجتمااعي و فکري و هنري کااه ميراث گاارشاااتگااان بود، متنفر بودنااد، نيروي نظااامي، نظم  
هاي اما اقبال سمبوليست  (.6839 ،ينيدحسيس)« ها از نظرشان باطل بوداخالقي  و... همة این

شاااعر آزاد، ایجاد کارگيري نماد، اسااتابال از  اسااات؛ بهایراني به چند وجه منحصاار شااده   
اي فضاااهاي مغموم و کانکریت )به شااکل محدود(. کاربساات نماد در شااعر معاصاار، صاابغه

بيني شاعر است. واکاوي چگونگي ایراني، اجتماعي، سنتي و دیني دارد و در راستاي جهان
 هاي شاعر آشنا کند.تواند ما را با اهداف و اندیشهاستخدام این نمادها مي

هاي شااعري متفاوتي در ادب معاصاار فارسااي نمود پيدا کرد.   ، جریانهاي اخيردر دهه 
هاي ها، سااامبوليسااام اجتماعي اسااات؛ جریاني که با تفاوتها و گرایشیکي از این جریان

فراواني متااأ ر از سااامبوليسااام اروپااایي رخ نمود. در این رویکرد شاااعري، فردگرایي و  
هاي ئل سااياسااي و اجتماعي و آرمانهاي رمانتيک جاي خود را به مضااامين و مساااعاشاااانه
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 «شاااعر رمزگراي اجتماعي»دهند؛ البته با رمز و نماد و به همين دليل، اصاااطالو مردمي مي
تواند عنوان مناساابي بر این نوع ساامبوليساام ِشااعر معاصاار فارسااي باشااد. به هر حال،       مي

 نانه؛يبشنرو و يفلسف و ياجتماع يمحتوا با اسات  یيماين شاعر  ينوع»سامبوليسام اجتماعي   
 يماعاجت ياميپ غالباً و است ياجتماع و يهنر نشيب و ادراک بردن باال آن هدف که يشعر
 اب هم و دارد کار و سر خواننده احساس با هم که يشعر ؛...شاود يم بازگو آن در يانساان  و

 و کند باز را خود گو  و چشاام خواننده خواهديم و اساات تماس در او ةشاایاند و ادراک
 ياجتماع هست هرچه و روديم انيم از فرد ةمساأل  ،رو نیا از .کند حا و ندبيب را زيچ همه
 دايپ ياجتماع روو و جنبه است يفرد شیگرا ينوع که عشق يحت ،شعر نوع نیا در. است
مؤلفة  دو پردازينماد و یيگرامعه(.  بر اساااس این تفسااير، جا 6893، کوبنیزر) «کنديم

 د.انهاي خویش به آن پرداختهاست که شاعران در سروده اصلي این جریان شعري معاصر
 نيمضامبيان  يبرا (سمبل) نماد از کهطاهره صافارزاده  در زمرۀ شاعران معاصري است   
ساات. وي همچون دیگر شاااعران، ا هبهره گرفت شیخو جامعة در واقع يِاساايساا و ياجتماع
مرداد، آشنایي با  23کودتاي  هاي فکري و حوادث سياسي پا از  مشروطه،نهضت متأ ر از

بيني نویني دست یافت. شعر معاصر عرصة مضامين به جهان 52آ ار اروپایي و نيز قيام ساال  
هایي متفاوتي با شاعر کالسيک فارسي بود. صفارزاده  و تصااویري اسات که حاصال تجربه   

ها، مانند رنگا هاست با تکيه بر رهنيات و با استعانت از تخيل خویش  برخي پدیدهکوشيده 
ین نمادها ابا تکرار پيوستة کار گيرد. او را در معنایي نمادین و رمزآلود به طبيعت و اسطوره

د. تر سوق دهاي فراخخواهد رهن مخاطب را به گسترهبوده، ميخاص پي  ایجاد فضایي در 
زي را داتحليلي، نمادپر-در همين راستا، پژوهش حاضر بر آن است تا با رویکردي توصيفي

در شعر طاهره صفارزاده  بررسي و تحليل کرده، تأ يرگراري جریان سمبوليسم اجتماعي را 
هاي او نشان دهد و به سؤاالت که در اوایل قرن بيساتم  به شاعر معاصار راه یافت بر ساروده    

 زیر پاسخ گوید:
 کارگيري نماد و سمبل چگونه است؟رویکرد طاهره صفارزاده در  به -
 گرفته ارکبه ياصل ميمفاه و فکر انتاال در هاي صفارزادهدر سروده سامبل  ای دنما چگونه -
 ؟است شده
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 . پیشینة پژوهش9
شده  انجام وي شعري سبک و صفارزاده طاهره هايسروده پيرامون متعددي هايپژوهش
 شعر در اعتاادي مضامين تجلي»جستار  در( 6868)مدرسي  و شعاعي: از عبارتند که است
 و قضا خداوند، ارادۀ توحيد،: همچون دیني هايمایهبن از برخي بازتاب «صفارزاده هطاهر
 دبا وجو صفارزاده که دهندمي نشان و است شده بررسي صفارزاده شعر در و... امامت قدر،
 و دیني مضامين به گرایش شهواني، و مادي مسائل به پهلوي دورۀ در فارسي شعر سوق

 . دارد اعتاادي
 «فارزادهص طاهره شعر در رمانتيستي فضاهاي بر تحليلي»ماالة  در( 6865)محابد  و رحيمي 
 اجتماعي و اناالبي بوي و رنگ و است ایراني نوع از وي شعر رمانتيسم که هستند باور این بر
 . دارد
 در نمادین هايچهره دگردیسي»عنوان  تحت پژوهشي در( 6865) رستمي و مدرسي 
 طاهره عرش در تاریخي و دیني نمادین هايشخصيت کاربرد ميزان بررسي به «صفارزاده اشعار

 که شده سبب او دیني بينيچهان و عايدتي نگر  که اندگرفته نتيجه و پرداخته صفارزاده
 . باشد االب گيريچشم طرز به تاریخي هايشخصيت به نسبت مرهبي نمادین هايچهره بسامد
 در درخت و آب الگوي کهن بررسي» نام با نوشتاري در( 6833) همکاران و نيکوبخت 
 مختصري اشارۀ فارسي، شعر در الگوکهن دو این پيشينة به اشاره ضمن «صفارزاده طاهره شعر
 . دداننمي زندگي و پاکي از نمادي را هاآن و دارند الگوکهن دو این نمادین کارکرد به هم
 «صفارزاده طاهره شعر در گرایياسالم ابعاد»جستارِ  در( 6869)ایوري  مدني و سامخانياني 
: همچون يیهامؤلفه در را ابعاد این و اندکاویده را صفارزاده طاهره دیني اندیشة و فکري بعد

 هب استناد با و... استبداد و استعمار با مبارزه دیني، وحدت باوري،امام قرآن، محوریت
 هايمایهبن محوریت با دیگري هايشپژوه براین افزون. اندداده نشان وي هايسروده
 اشاره هک استشده انجام دیگران هايسروده با آن تطبيق و صفارزاده طاهره شعر در پایداري

 . گنجدنمي مجال این در هاآن همة به
 يسمسمبول بررسي به شد اشاره بدان که هایيپژوهش از کدامهيچ شد؛ مشاهده چنانکه 
  ونگيچگ نوین، رویکردي با حاضر نوشتار رو، این از. اندداختهنپر صفارزاده طاهره شعر در

 رررهگ این از تا کندمي بررسي نمادها این تأکيد در را وي شگردهاي و هاسمبل استخدام
 داز،نوپر شاعران اغلب مانند به نيز صفارزاده طاهره زیرا دهد؛ نشان را هاآن معنایي کارکرد
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 که استبرده  بهره نماد از خویش هايسروده در روزگار عياجتما و سياسي شرایط از متأ ر
 .کند آشکار را وي شخصيتي و فکري زوایاي از بسياري تواندمي آن تحليل

 . مباني پژوهش6
 وابستگي معني به Symballienیوناني  فعل از است؛شده  گرفته سمبل کلمة از سمبوليسم»
 در. شدبا دیگري چيز معرف که اينشانه یا دال رمز، عالمت، معني در همچنين یکدیگر. به
 به توجه با(. 6868  روت،) «اندکرده ترجمه اشاره و رمز نماینده، نماد، را سمبل فارسي زبان
 کردن بيان ونهچگ»معناي  به سمبوليسم که کرد استنباط چنين توانمي سمبل واژگاني معناي
 و ايممست شرو راه از نه عواطف، و افکار بيان هنر توانمي را سمبوليسم. »است «رمز و نماد
 طریق از کهبل ملموس، و عيني تصویرهاي به عواطف و افکار آن آشکار تشبيه وسيلة به نه

 در فکارا و عواطف آن ایجاد براي توضيحبي نمادهایي از استفاده و آنها چگونگي به اشاره
 (.6873 ،6چدویک) «دانست خواننده رهن
 متازم خصوصيات به توسل با شعر که شد سبب نوزدهم، قرن در شعر مخاطبان کاهش 

 ظهوري و درآید به حاشيه از کرده قوا تجدید برخاسته، خود دوبارۀ کشف به خویش
 وانعن به مخاطبان طلبيدن چالش به مفهوم نوزدهم سدۀ آخر دهة چند در. »بيابد پرقدرت
(. 615: 6833 ،2هارلند) «تگرف قرار قبول مورد ادبيات، کنندۀتوصيف عامل ترینمهم
 کوشيد( 6397)« اهریمني هايگل سرایش با»مکتب  این پيشگامان از یکي عنوان به 8«بودلر»
 گو  هب طبيعت معبد از که مرموزي آواهاي مسيحيت، عرفان و افالطوني عرفان به توسل با
 با روو هايقله رازف بر تا ببرد باال علوي سرزمين به را انساني وجود و دهد انعکاس رسيد،مي
 هنر موضوع او نظر از. برسد رواني و روحي آرامش به و( 6898 هنرمندي،)کند  دیدار خدا
. نبود ائلق اجتماعي یا اخالقي وظيفة شعر براي تخيل بر تأکيد ضمن وي. است رهني کامالً
 کاربرد کالم، موسياي به توجه»دارد  تأکيد کلي اصل چند بر سمبوليسم شيوۀ بر این، افزون
 (.6869 داد،) «واقعيت انکار و احساسات و هيجان غلبة تمثيل، و نماد
 اعرشاا ولي. »داشاات احساااس تأکيد اصااالت بر و بود رمانتيساام دارميراث ساامبوليساام 

(. 6865 پرهام،) «کرد یکتا و خصوصي هم را خود زبان احساسات، از گرشته سامبوليست، 

                                                            
1. Chadwick, C. 

2. Harland, R. 

3. Baudelaire, C. 
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 نماد، ترۀگس زیرا شدند؛ متوسل سمبل به ناگزیر ،مرسوم زبان و صراحت از گریز براي آنان
 القاط عبارتي یا کلمه به»ادبيات  در نهاده نشاانة  نماد،. اسات  رازآميز و نشادني درک جهان
 باشد، يچيز بر دال خود نوبة به هم آن و باشد داشته داللت واقعه یا شئ یک بر که شودمي
 (. 6837 ،6آبرامز) «باشد مختلف هايمرجع داراي خود از فراتر یا
 یيدۀزا( عرب ادبيات همچون)همسایه  کشورهاي دیگر و فارسي شعر در سامبوليسم  

 رنگ بسااايار، گرایانةجامعه هايگرایش دليل به و بود ساااياساااي و اجتماعي شااارایط
 اروپایي، ساامبوليساام شاااعران نمادهاي معناي و مدلول» عالوه بر این،. داشاات رمانتيک
 «کردمي جدایش ایران اجتماعي هايساامبوليساات لوحيساااده زا که بود پرده در چنان
 (. 6837 تسليمي،)
 مبوليسم،س ادبي مکتب از متأ ر  که است  کسي نخساتين  یوشايج  نيما معاصار،  شاعر  در 
 آغاز( 6861)قانوس  انتشار با ایران معاصر ادبيات در نمادگرایي. زد ادبي آفرینش به دست
 اب نگر  عرصااة در اما دارد، قرابت فرانسااوي مبوليساامساا با بيان نظر از شااعر این شااد،

 و تعهد نيز و اجتماعي وقایع به شدید گرایش در تمایز این. است متفاوت غربي سامبوليسام  
 «تمحتواگراساا ایران در رمانتيساام چون ساامبوليسام . »اسات بوده ساياسااي  و اجتماعي التزام
 سااال از. یافت پيرواني نيما اجتماعي ساامبوليساام 6828 شااهریور از پا(. 6837 تسااليمي،)

 معاصاار عرشاا در اجتماعي ساامبوليساام نواي رفته رفته اجتماعي، -سااياسااي تغييرات با 6882
 این( خارجي اشااعار نشاار و ترجمه)فرهنگي  عوامل 6858 سااال از و رساايد گو  به بيشااتر
 خصش بر فرانسه مااومت شاعران از 8آراگون و 2الوار»که  ايگونه به کرد تساریع  را تحول
 بر گراشته ا ر دوره این شعر بر 5پرس ژون سن فرانساه  شاعراي  اند... ازگراشاته  تأ ير شااملو 
 (.6896 کدکني،شفيعي) «سپهري

 ها. یافته3
هاي پژوهش حاضر است که ها زیربخشها، عناصر طبيعت و اسطورهکارکرد نمادین رنگ
 شوند:در ادامه  بررسي مي

                                                            
1. Abrams, M. 

2. Alwar, P. 

3. Aragon, L. 

4. John Press, S. 
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 ها. رنگ3-9
اي در جهان اند. هر پدیدههاي هنري داشاااتهاي در آفرینشبرجساااته همواره ناش هارناگ 

. در شعر نيز عنصر رنگ با جلوۀ دیداري اسات   (Color) ( و رنگForm) متشاکل از فرم 
آنجا  است. اززدایي به کار آمدهخود در پيوند با نماد و در راساتاي تأکيد آن و گاه آشنایي 

ي، فرهنگي و بومي قرار داشاااته و حامل رمز و رازي ها در پيوند با عوامل اجتماعکاه رنگ 
مورد نظر یاري کنند. از این رهگرر صفارزاده   الااي مفاهيم درتوانند هنرمند را هستند، مي

 است.نيز با عنصر رنگ، تصویرسازي خود را مؤکد ساخته

 . رنگ سرخ3-9-9
 قرمز، رنگ»ار( دارد. ب28هاي صفارزاده، بيشترین بسامد را ))قرمز( در ساروده  سارخ  رنگ
 و بوده يغدد و يعصب تيفعال ،ياتيح يروين انگريب است، فراوان يانرژ بردن کاربه نشانگر

 دسااته ب لزوم يعنی ؛قرمز. دارد را اقياشاات و ليم يهاشااکل تمام و آرزو يمعنا از این رو،
 است يیزهايچ يتمام يبرا دیشد يآرزو نشانگر. يابيکام کساب  و نظر مورد جینتا آوردن
 يبرا اراده محرک، يعنی ؛قرمز. دارند خود پوشااش در را تجربه کمال و يزندگ شاادت که
 تحول تا گرفته يجنسااا التیتما از- قدرت و يزندگ شاااور يهاشاااکل تمام و يروزيپ

 (. 683337 ،6لوشاار)« رقابت کار،يپ ورز ، د،یشااد تيفعال يبرا اساات يازهيانگ-ياناالب
 شیرو دیتشد و يساازندگ  در يمؤ ر عامل و يزندگ و اتيح ادنم» را قرمز رنگ زين 2تنیا
 (.   6817 )ایتن، «استدانسته شور  و جانيه کنندۀانيب و اهانيگ
انتخاب این رنگ  در شعر صفارزاده با روحية اناالبي وي ارتباط دارد. وي هنگامي که  

ي هجوم دشمن خارج مخاطبش را به خيز  و اناالب  و یا ایستادگي در برابر ظلم و ستم و
 دفتر از «شااکنجه و سااکوت معبر از» شااعرکند. در کند از این رنگ اسااتفاده ميدعوت مي

ضااامن اشااااره به مظلوميت ایران، فلساااطين، مبارزان ایرلندي و مبارزات   «صااابح داریا د»
  :شوددهد و ادامة قيام و اناالب را خواستار ميها، نوید فتح و ظفر سر ميخواهانة آنآزادي

 راه شما و ما خلق فلسطين
 هاي تحت ستمراه تمام خلق

                                                            
1. Loosher, M. 

2. Itten, J. 
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 از معبر شکنجة سلطه
 ستا وستهيپ هم به
 ميکنيم دنبال را راه ما

 سرخدنبال این همه تابوت 
 هاي روشن حقبر شانه

 کنيمما راه را دنبال مي
 و فتح با ما خواهد بود

 (6835)صفارزاده، 

کنندۀ ( رنگ ساارخ، تداعي6897« )ا بيداريبيعت ب» از مجموعه اشااعار« دعوت»در شااعر    
 است:« شهادت»

 بهار آمدیم سرخدر فصل 
 فصل دميدن همراهان 

 از خون
 خونانفصل تپيدن هم 

 برخاک
 (6893)صفارزاده، 

، نشااان «دیدار صاابح» از مجموعه اشااعار« از غار تا مدینة انسااان»در مثال زیر از شااعر  
 و شهادت نماد همواره ياساالم  و يرانیا گفرهن در سارخ  رنگطلبي اسات؛ زیرا  شاهادت 

 :است ثاریا

 در جبهه
 کردعشق و شوق گرر مي

 در پشت جبهه
 دعا
 اميد

 در دور دست جبهه
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 تفرقه و نوميدي
 آمدموج کبود توطئه مي

 بردخون مي سرخيو سال را به 
 )همان( 

 ديع رنگ ،رو نیا از ؛دارد طرب و يشاااد بر داللت» رانیا يساانت اتيادب دررنگ قرمز  
نيز همين رویکرد مشاااهده « ساافر عاشاااانه»در شااعر  (.6837 سااا،يشاام) «شااوديم محسااوب

 کارکرد« نوروز»و « عشق»، «سرخاب»شود. همنشيني واژۀ قرمز در کنار واژگاني همچونمي
 معنایي این واژه را دو چندان کرده است:

 نوروز کفش نویي باید داشت
 باریدنوروز برف غریبي مي

 سين باستانيدر هفت 
 کردرا دیدم که هلهله مي سرخاب
 ساکت بود قرمز و سين

 اي بانوان شهر
 استگلویتان هرگز از عشق بارور نشده

 (6837)صفارزاده،  

 یاهس رنگ. 3-9-6
 در اهيس رنگ بار کاربرد، بساامد قابل توجهي در شعر صفارزاده دارد.  28رنگ ساياه  نيز با  

 اباضطر وحشت، غم، ظلمت، شب، نماد» را رنگ نیا .اردند يمثبت مفهوم ،يرانیا فرهنگ
 يبرا يرنگ و دانسااته منانیاهر و طانيشاا نماد را رنگ نیا. داننديم مرگ و اندوه رنگ و

از (. 6835 زاده،قاساام يدعليساا و کوبختين) «اندکردهيمعرف يدزد و تیجنا و يدگيپوشاا
 توقفم يزندگ آن، يفراسو در که است يمطلا مرز انگرینما» اهيس رنگنظر روانشاناسي،  

 ترک گرنشاان  خود، کنندۀينف اهيسا . اساات ينابود و يپوچ فکر انگريب شاود؛ از این رو، مي
 (.6833 لوشر،) «استبوده یينها انصراف ای ميتسل عالقه،
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يت ، نشااانة نفي وضااع اهيساا رنگ به لیتما کهتوان نتيجه گرفت از آنچه رکر شااد، مي 
طراب از آن است. کاربرد این واژه، استارار ظلم و بيداد را مؤکد موجود و یا وحشت و اض

این هيکل » شاااعر  کند. چنانکه درزده وصاااف ميکرده، عمق تاریکي را در جامعة بحران
 این رویکرد وجود دارد:«  سياه

 ستم سياهاین هيکل 
 ستايمجموعه 

 هاي نامردياز همه اندام
 هاي سر زده ازاندام
 هاي جهلریشه
 ین هيکل تناور ظلمانيا

 نشيند... خصمانه مي
 (6835)صفارزاده، 

، رنگ سياه کالغ، نمادي از «بيعت با بيداري» از مجموعه اشعار« سافر بيداران »در شاعر   
پليدي طينت یاوران بيداد اسات، همنشيني رنگ سياه در کنار اسطورۀ قابيل که نماد ظالمان  

 است:را دوچندان کرده  کاران است، کارکرد منفي این رنگو ستم

 قبر تمام مظلومان را کندند
 کالغ قبرکن اول بود

 سياههاي کالغ
 هاي قبرکن زشتکالغ
 اندقابيلسپاه 

 (6893)صفارزاده، 

 استخدام این رنگ در راستاي توصيف دشمن است:«  پيشواز»در شعر  

 در  جبهه دست غيبي امداد
 را سياه ابر
 داردمي بر هواپيما مسير از
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 باراندمي هاتاول تشنگي به باران
 غنچگان نسل کز او و
 رستم و یل همه این

 رویانده
 بردمي خود
 ...  داردمي نگه و آوردمي

 (6835)صفارزاده، 

 ياراساات در رنگ نیا از يريگبهره با صاافارزاده که افتیدر توانيم شااد رکر آنچه از 
 د. به تصویر بکش را شیخو زمان امعةج تار و رهيت يایزوا خواهد،يم ياجتماع سمبوليسم

اي از موارد، رنگ سااياه نشاااني براي بيان اندوه و سوگواري است. افزون بر این در پاره 
اندوه و ساوگ و ماتم است، چنانکه در شعر   و غم از ينماد  رنگ ساياه در فرهنگ ایراني 

 د:شوسوگواري حضرت زینب )س( را بر شهداي کربال یادآور مي« بانوي ما»

 بانو نشسته بود
 اي بلندبر تپه

 خورشيد
 رنگ غریبي داشت

 پو سياهتنها 
 بانو نشسته بود ... 
 از شام تلخ غریبان

 تا اربعين
 آلودي استمسافت اشک

 اشک صفوف شيعة شيدا
 همراه اشک زینب کبري ... 

 (6835)صفارزاده، 
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 فیدس رنگ. 3-9-3
 انتظار فردایي روشنیابد؛ اما همچنان چشمي ميبار  و بحرانصافارزاده اوضاع اجتماع را غم 

توان مشاهده بار است، مي 66اسات و این اميدواري را از بساامد رنگ سافيد در شعر او که    
 و يادش خلوص، ،يگناهيب و عصمت ،يپاکدامن د،يسف رنگ نینماد يمعان نیبارزتر»کرد 
به توصيف بالل حبشي  که« ساپيدي صاداي سياه  »در شاعر   (.6876 ،6کوپر) «اسات  يروزيپ

 پرداخته، رنگ سپيد، نشان پاکي و خلوص است:

 هارنگيدر مراسم یک
 کالم ناب اران را
 المالهمراه با خزانة بيت

 به آن سياه
 بود، سپردند سپيدا  که پرونده

 که برترین انسان
 انسان رهرو تاواست

 (6835)صفارزاده، 

 کي است:رنگ سپيد، نماد روشني و پا« پيشواز»در شعر 

 شود شکسته چون که
 ا رره هر

 شد خواهد ايآینه دوباره
 کامل و روشن و سپيد
 را ناحق بطالت ا رره هر

  گرانهافشانه
  کندمي ابراز

 (6835)صفارزاده، 

                                                            
1  Kooper. j 



 0010بهار |  90شماره  | 62سال | متن پژوهی ادبی  | 602

 

 بزس رنگ. 3-9-0

 باور از نشااان»اي از بهار همراه اساات. این امر این رنگ، همواره با توصاايف طبيعت و جلوه
 ،اساات يخوشاابخت و شااگون رنگ ساابز، رنگ ،يرانیا فرهنگ در چراکه ،سااتا انيرانیا

 و حرکت طراوت، نشانة سبز، رنگ نيهمچن .است يشاداب و يزندگ از هیکنا بودن سارسبز 
 يوارد)« است لرت و يخوشحال دانش، بهار، يدواريام ت،یرضا ،يروشن و آرامش ،يانرژ
  (.6831 مختارنامه، و
 :است حرکت و اتيح ،يزندگ سبز، نماد « دو بال شناور»در شعر  

 دارسایه سبز آن
 خامو  و خاکستري سبزآن 
 سبزِ سبزاین 
 آمده در پيکر شما سبزانواع 

 کندرنگ شما نگاه مرا زنده مي
 همچون که آن شجر پاک و پاکساز

 مشام جانم را 
 (99)صفارزاده،                                                                                         

ها در خدمت بيان مساااائل چنانکه مشااااهده شاااد در این بخش، کارکرد نمادین رنگ  
بر خالف استعاره انسان را به شناسایي یک معني مخفي »اجتماعي و ساياساي ایران اسات و    

(. باه هر حال خاساااتگاه رواني و نمادین رنگ از  6839)سااايادحسااايني،   « کناد دعوت مي
هاي سامبوليسام اجتماعي در شااعر اوست و کارکردهاي رنگ با معناي روانشناسي   يویژگ

از ساااویي فرهنگ و تاریخ بومي هنرمند و از ساااوي دیگر  »اند؛ یعني آن همخواني داشاااته
 (.6868) روت،« حاالت شخصي او دخالت دارد

 . طبیعت3-6
 يبراي بزارا به يدبا گسااترۀ در خود يايحا مصااداق از گرفتن فاصااله با يعيطب يهادهیپد
راي ترین منبع را بمایه و غنيطبيعت بهترین دسااات» دشاااونيم لیتبد يرهن ميمفاه يالاا
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  به ااي از گنجينهنمادپردازي در اختيار شاعران و نویسندگان نهاده و هر زمان عناصر تازه
 (. 6836)فتوحي، « کندهنرمندان هدیه مي

 . باغ3-6-9
کار تاارن با مسائل سياسي و اجتماعي زمانه در معناي یکساني بهباغ در شاعر صافارزاده در   

 و شده غارت ياجامعه نماد» معاصر شاعران گرید همانند اسات. باغ در شعر او   گرفته شاده 
 و انیمدارپورنا) «استشده رهيچ آن بر يديناام و أسی که است ستم و ظلم اساتبداد  گرفتار

کرار و تداول در شااعر تازگي خود را از دساات داده به این نماد به علت ت(.6866 همکاران،
 «يداريب با عتيب» اشعار مجموعهاز « سافر بيداران »اسات.  شاعر   نمادي مرساوم تبدیل شاده   

( باغ، درخت، گل و شاکوفه کارکردي نمادین دارند، باغ نماد سرزمين ایران است،  6897)
راي نجات باغ، جان خویش را فدا ها مردمان اناالبي هسااتند که بها، درختان و شااکوفهگل
 کنند:مي

 دوباره چوب شدند هاي باغدرخت
 تابوت شدند

 اندداده گلها تابوت
 اندداده شکوفه
 کفن و غسلبي هايگل

 (6893)صفارزاده، 

کند و معتاد اساات؛ هاي این باغ را به قيام دعوت ميصاافارزاده در ادامة شااعر، شااکوفه 
واره رو، هملح و عدالت صورت گيرد، ارزشمند است؛ از اینمرگي که در راستاي نيل به ص

 فرستد:بر آنان درود مي

 شما بر خدا درود
 ريفا هايشکوفه شما
 دیدار نيای که شما
 اول مرگ در
 رديگيم انیپا عرابتان و زجر
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 شاهدم من
 شاهدم من

 (6893)صفارزاده، 

هاي دفاع ( که در سااال6812« )دیدار صاابح» از مجموعه اشااعار« معناي روز» در شااعر 
به مثابة نمادي از مضایق از مخاطبان « روزنه»و « پنجره»است با کاربرد مادس ساروده شاده   

ها را با بردباري تحمل کنند تا به هدف خواهد که در روزهاي تلخ هجوم دشمن، سختيمي
 متعالي خود نایل شوند: 

 بلندان باغبه  پنجرهاز 
 بلندي باغاز پنجره به 

 کن پرواز
 جسم تو در نهایت این نهر عافيت

 شودرنگ ميکم
 هاي  ابتِ انا انزلنابر بال

 از هر چه پنجره
 از هر چه روزنه
 از هر چه تنگنا
 خواهي گرشت 

 (6835)صفارزاده، 

،  «6دزبابي سان»که در ر اي  «صابح  دارید» دفتر از «شاکنجه  و ساکوت  معبر از»در شاعر   
نيز باغ، سامبل سرزمين ایران و ایرلند است که گرفتار چنگال   شاده  مبارز ایرلندي، ساروده 

اساتکبار و استعمار جهاني است. در این شعر با زباني رمزآلود، چگونگي چپاول کشورهاي  
 است: استعمارزده به تصویر درآمده

 هایمانباغدر 
 ها راجان جوانه

                                                            
1. Bobby Sands 
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 از اشتياق رویش خالي کردند
 و ما با دستمزد خویش

 بيگانگان شدیم کاالفرو  دکة
 هاي رسمي گانگسترهاو خادمين جشن

 مانو خانه
 انبار اسلحة دشمن بود

 ما خواب بودیم
 ما بيش از آن در خواب بودیم

 که همهمة پاي دزدان
 دزدان داخلي و خارجي بيدارمان کند 

 (6835)صفارزاده، 

 . باد3-6-6
 اورهابي، باستان متون در. ستاصفارزاده   شعر در ي و مرسومقراداد يهاسامبل  باد از دیگر

 به ود.شاااز باد سااتایش مي هانیيآ يبرخ در. دردا وجود ي نساابت به بادمتفاوت اعتاادات و
« شاااوديم اشااااره باد ينويم و باد زدیا به يسااانیمزد متون و يمهر نیيآ در» مثال عنوان
 پورداوود،)« است شاده  نشاان  خاطر مزدا دۀیآفر عنوان به باد شیساتا » و( 6872 ورمازرن،)

 باد با  جان آن، در» چراکه ؛است شاده  ارائه باد به نسابت  يمثبت دید زين بندهشان  در(. 6891
 متون در» شااود.گاه بار معنایي مثبتي از آن اسااتنباط نمي اما ،(6816 بهار،)« اساات وسااتهيپ

 (.6879 بهار،)« استشده ادی وانید گریاری عنوان به باد  از يرياساط
 انشاعر خاص نگر  و ياسيسا  يهاکنش ،ياجتماع منش ليدل به»ر معاصار  باد در شاع  
 و هرج ،يخراب ،يرانگریو ساامبل معاصاار شااعر در باد. ابدی يم دیجد يکارکرد دوره، نیا

  (.6837 ب،يشک يخسرو و انیپورنامدار) «است يدگرگون تینها در و مرج
 در هچنانک باد وجود دارد؛رویکردهاي متفاوتي نسبت به  زين صافارزاده  هايساروده  در 
 ترکيبي هک شوديم ارائه آن از تصااویر گوناگوني  طوفان و گردباد، تندباد باد، م،ينسا  قالب
 و يستين عامل يگاه . باداست ياجتماع سمبوليسم انیجر و باستاني يباورها ها واندیشاه  از

، نيستي و تباهي مرگ ،باد «سفر پنجم» از مجموعه اشعار« سفر سلمان». در شاعر  اسات زوال 
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 يروشن و نور يسو به نورسش يهاشااخه  که را باغ  تا اسات  آن يپ درکند و را تداعي مي
 :کند نابود اند،کرده فراز دست

 و سرزمين
 باد درخت خستة پایيز بود، در گررگه

 در مرگ برگ
 شاخه نشسته

 در مرگ شاخه
 ریشه

 دهبان پارسي
 بيدار بود
 داربيدار و بيم
 مهلک بادشاید که 
 با بال

 در قصد سلسلة بيداد ...
 (6891)صفارزاده، 

توفندۀ  يهاحرکت و خواهانيآزاد سااامبال  ،اناالب رمزافزون بر این، گااهي بااد،    
هاي ، نماد حرکت«ساافر پنجم» از مجموعه اشااعار« ساافر عاشاااانه»اساات؛ در  يخواهيآزاد
م تحریض کرده، غفلت و خواهااناه علياه اساااتبداد پهلوي اسااات و مخاطب را به قيا    آزادي
 داند: خبري را جایز نميبي

 آیدنمي بادوقتي که 
 پاروي بيشتري باید زد

 آشناب بر
 برازنده نيست

 جان کندن در آب 
 (6891)صفارزاده، 
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 . شب3-6-3
 يبرا ينماد شب» .با کارکردي سامبوليک در صادر نمادهاي صافارزاده قرار دارد    «شاب »

 در(. 6839 ،6گربران آلن و هيشااوال) «اساات بیفر و هاينگران و اهاؤیر مرگ، و خواب
 ر،، اما در شعر معاصاسات بوده عاشااانه  و عارفانه ازين و راز يبرا يزمان شاب  ي،سانت  اتيادب

 با شب واژۀ  بيترک آنکه ژهیو به. است يناآگاه و ينابرابر ظلم، خفاان، انيب يبرا يسامبل 
 شااعر در .بخشااديم شاادت را آن نینماد يامعن... و تار اه،يساا ک،یتار همچون یيهاصاافت

آور اجتماع را فضاااي خفاان« شااب» (6898« )مردان منحني»از مجموعه اشااعار  «سااتارگان»
 کند:تداعي مي

 ما آن ستارگان بلندیم
 رسيممي شبهمراه با رسيدن 

 ایمرا شکسته شب
 از دور دست

 ما آن ستارگان کوچک و خردیم
 اما ستارگان خرد
 ناسانشدر چشم شب
 همواره در زمان

 اند را شکسته شب
 (6811)صفارزاده، 

 را یيرها و نجات يهابارقه و است شدهن ميتسل دزمان خو تيوضاع  برابر درصافارزاده   
در  زين ار يکیتار در نور درخشااش و باور دارد اوضاااع رييتغ به ، بنابراین،دانديمن  مريب

اني مکتب ترین مبرویکرد یکي از برجسته اینداند. در راساتاي از بين رفتن ظلمت شب مي 
يوند تاریخ پردرد ایران را با شب پ« سفر عاشاانه»است. در سرودۀ سمبوليسم نمود پيدا کرده 

 دهد: مي

 داشت را شب لیشما مغول

                                                            
1 J. Cavalier, J and Gerbran, A. 
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 است سوگواران رنگ شب
 سوگوار مکتوب
 است يپلوخوار خام نسل خیتار
 رفتنش و آمدن که
 وانگانید خندۀ مثل
 استهودهيب و ببس نبدو
 ا يزندگان و
 آب در مانديم را خزه
 باطن رکود و ظاهر تحرک از پر

 (6891)صفارزاده، 

 . آب3-6-0
هاي گوناگون آن )باران، دریا و رودخانه( از دیگر نمادهاي مرسااوم  در شااعر  آب و تجلي

 به کامالً بلکه ست،ين يعيطب يارابطه مدلول، و گرداللت عامل انيم رابطة»صفارزاده است. 
از « ساافر ساالمان»به عنوان مثال، در شااعر  (.6837 ،6آبرامز) «دارد يبسااتگ ياجتماع ساانت

 ياهيس که است يآزاد و آرامش ،يپاک نماد «رود»و « باران»، «سافر پنجم »مجموعه اشاعار  
 .برديم نيب از را خفاان و ظلم

 یاران
 آمدصداي نبض نبي مي

 بارانصداي شرقي 
 ودرصداي شور  

 شددستش از شاخ نخل جدا مي
 شددستش به سوي ریشه رها مي

 (6891)صفارزاده، 

                                                            
1. Abrams, M. 
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 هب باور داشااتن رایز؛ دارد تناسااب آب به نساابت يرياساااط يباورها با  ينمادپرداز نیا 
 آب به را شود جدا زنده تن از چه هر و يناپاک» :هاي کهن داردریشه در اندیشه ،آب يپاک
 با غساال و وضااو نیيآ در طهارت و يپاک ،اسااالم نید در همچنين (.6816 مزداپور،) «برند
 «:دیدار صبح» از مجموعه اشعار« معناي روز» پيوند دارد، نگاه شود به شعر آب

 است کنندهپاک آب
 که تا سحر

 دار راگرد و خاطر غبار شب زنده
 از این جهان کهنه و آلوده

 شویدنهایت خود ميدر نهر بي
 (6835)صفارزاده، 

تا  کوشدمي  ،هااز آن دیجد ادراکات نمایش و اساتفاده از عناصار طبيعت   با صافارزاده  
، تال  و جنبش وادار حرکت به را را نمایش دهد و مخاطب خود استبدادزدۀ و ستایا جامعة
 و رشو از ينماد او شعر در عت،يطب عناصر عنوان به  باریجو، رود و رودخانه ،رواز این کند.
از « درختتک»عليه حکومت اساتبدادي اسات. در شعر    انيطغ و اعتراض و يباناال جانيه

ي هاانگيز استبداد و سرکوب جنبش( فضاي رخوت6856« )رهگرر مهتاب» مجموعه اشعار
ترسيم « جویبار»و « سارچشمه»، «دشت»، «هامون»خواهي به واسطة عناصري همچون: آزادي
 است: شده

 پهناور هاموندر این 
 آورمالل دشت در این

 پا نيستمرا یاران هم
 جویبارانگو نيست، نواي مهربار مرا یاران هم
 سارانچشمهبانگ نو  

 ميرددر فضایي دور مي
 (6837)صفارزاده، 
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 ةمنفعالن يريگجهتهاي صفارزاده،  شاهد مخاطب در این شعر، برخالف دیگر سروده 
 ياداعتا چندان و دانديم  مريب را یيرها و نجات يهابارقه واست  ستم و ظلم برابر دروي 
باشد وند داشته ها پيتواند با روحية بدبيني سمبوليست. این رویکرد ميندارد اوضااع  رييتغ به
آلود و مبهمي که تمام خطوط تند و تر از دکور مهبراي چنين شااعراني هيچ چيزي مناسب »

 «از نيمة تاریکي وجود نداشاااتقااطع زندگي در آن محو شاااود، نبود و هيچ محيطي بهتر  
 (. نمادگرایي اجتماعي در شعر معاصر نيز با یأس و بدبيني همراه است.6868) روت، 

 . اسطوره3-3
ها و نيازهاي آدمي در اعصار باستان است. و سمبوليک آرزوها، آرمان نینماد انيب اسطوره

 تیبشر يمتماد ياهایرو و...  ملل و اقوام اليام و التيتخ افتةی شکل رييتغ ۀماند ته رياساط»
 در هاآن و نتایج ویدادهاي سااياسااي و اجتماعي ر (.6878، 6ديباساات) «انديجوان دوران در

هر قومي براي بيان »کشاند. رخدادهاي معاصر  ساحت به را هااساطوره  رهن، و نيع عرصاة 
برخاساااته از هاي اسااااطيري خویش نمادهاي ویژۀ خود را دارد. این نمادها ها و نگر ایده
هاي آیيني، تاریخي و ساانتي آن قوم اساات و نزد همة افراد آن قوم مفهوم مشااترکي   تجربه
بخش صفارزاده در سرایش ها همواره الهام(. بر همين اسااس، اسطوره 6836)فتوحي، « دارد

هاي ملي و دیني تاسيم هاي در شاعر او به دو بخش اسااطوره اسات. اساطوره  اشاعار  بوده  
 شوند.مي

 های ملي. اسطوره3-3-9
هاي اساطيري اقوام نيز در متون ادبي ها و زماننام قهرمانان، دانشامندان، پادشاهان، مکان 

هاي ملي همچون: کاوۀ آهنگر، رستم، سياو ، شاوند. اسطوره به شاکل نمادین ظاهر مي 
، در لکند. به عنوان مثارا به رهن مخاطب متبادر مي هاي خاصيفریدون و کيخسرو  پيام

اساات. کاوه در ادب فارسااي، همواره اساتفاده کرده  « کاوه»از نماد « ماشااين آبي»سارودۀ  
اساات، اما در این شعر، انفعال و خواهي بودهدار آزادينماد قيام عليه ظلم و ساتم و پرچم 

شود که نمادینگي این اسطوره با طنز تلخي نااميدي شااعر از وضاعيت موجود، باعث مي  
 بيان شود:

                                                            
1. Bastid, R. 
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 هاستسال ما
 ميهست ماصد منتظر
 هاابانيخ يخیتار تااطع در ما
 کورو  امتداد در
 ديجمش تخت تینها در و
 زمان بلند صف نیا در
 ريپ يهاکاوه
 ما با

 ما کنار
 کشنديم ازهيخم

 (6891صفارزاده، )

اي شااااعر که دل بر ظهور قهرمان و بشاااارت نجات بساااته بود، نااميدي خود را با کنایه  
ها نيست اند و اميدي به دالوري و عصيان آنها، پير و سترون شدهکند. کاوهبيان ميدار نيش
 خطر يلاس رابابر در يداا س ،هارهسطوا از يگيرهبهر رود،مي ملتي هویت دينابو ميب يتقو»
از آن روسااات که ساااتيز با بيداد و  « هاي پيرکاوه». کاربرد ترکيب (6862 ،يقربان) «ستا

اند، یادآور شود و آنان را را براي قومي که دالوري را فرامو  کردهشاکوه پيروزي و فتح  
 به بيداري و قيام فراخواند.

دوباره این رویکرد « مردان منحني»از مجموعه اشعار « هاي دیگر ساودابه از نام»در شاعر   
گسااتري و اساات. در ادب فارسااي، فریدون نيز که همچون کاوه، نماد عدالت تکرار شااده 

هي بوده، اینک ناتوان و فرسااوده شااده  و یاراي ماابله با ضااحاک را که ساامبل  خواآزادي
 اسارت و بيداد است، ندارد: 

 بودي تنها شهيهم
 تو برگشت

 بود انیتنها سرآمد آن سوي به
 ميانیتنها همه ما و

 است مانده ضحاک
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 است گرشته دونیفر عمر
 (6811)صفارزاده، 

هاي نخسااتين شهيد اسطوره وميت اساات. ويدر ادب فارساي ساياو  نماد پاکي و مظل   
ملي ایران زمين اساات.  نام او در کنار افرادي از جمله افراسااياب، کاووس و سااودابه که به  

راني و ناپاکي و فریبکاري هسااتند، جلوه سااري و هوسترتيب نماد دشاامن متجاوز، ساابک
 بنمایاند: راني را در برابر آزادگانآرایي بيداد، جهل و هوساست تا صفکرده

 ستا اوو يس يپا رد نیا
 باغ داريسپ يهابرگ بر
 خیتار يکاغر باغ در

 کن دود اسفند
 ساله هزار نکبت کان
 او يس دوستدار تو ...گرفته را ما ساله هزار نیچند
 يبود لتيفض دوستدار تو
  يبنگر کين چون
 کاووس و ابيافراس
 فتح وسوسه رياس کی آن
 سودابه سوسه و رياس کی آن
 بود شده يکی دو هر او يس سرنوشت در

 (6811)صفارزاده، 

 های دیني. اسطوره3-3-6
هاي ملي بيشااتر اساات. این رویکرد به خاطر گرایش هاي دیني از اسااطورهبسااامد اسااطوره

هاي دیني و اعتاادي آیين اسااالم اساات. او از جمله شاااعران پيشااگام   شاادید وي به آموزه
اسااات؛ بنابراین، توجه بسااايار او به   وارد شاااعر کرده هاي دیني رانيمایي اسااات که آموزه

 يسااازهيشااب و ي از بزرگانريالگوگ نماید. عالوه بر این،نمادهاي دیني و مرهبي طبيعي مي
 دنبال بههمواره  انسااان ي اساات؛ زیراابیتیهو يهاراه از يکی همواره ،کنش و منش ایشااان
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 رهنگف در ن،یبرا افزون. یافتني استتاین الگوها در پهنة دین دسا   و تعالي اسات  و لکما
 ؛اندودهب ستم و ظلم برابر در يداریپا و مااومت نماد ،نيمعصوم ائمة ع،يتش ژهیو به ياساالم 
 فاطمة حضاارت يداریپا و يصاابور ،(ع)ي عل امام عدل و شااجاعت ،(ص) امبريپ يمردیپا

در سرایش  مایة شااعران هم دسات  که هساتند  يموضاوعات  ينيحسا  يعاشاورا  و( س) زهرا
ع( امام علي ) .است ياجتماع و ياسيس جهاد به رومندين يفراخوانمدایح و مرا ي بوده و هم 

ت است، حضرهاي دیني است که در شعر صفارزاده بارها از او نام برده شدهیکي از اسطوره
علي )ع( گاه سامبل شجاعت است و گاه نشان عدالت و گاهي نيز نماد خردمندي و دانش.  

ده گستري معرفي شساتيزي و عدالت ، امام علي )ع( نماد ظلم«انتظار»ان مثال، در شاعر به عنو
 است:

 تو مثل ماه
 ستاره

 خورشيد
 هميشه هستي

 درخشي از بدرو مي
 رسي از کعبهو مي

 و کوفه همين تهران است
 آیيکه بار اول مي

 کنيو رورالفاار را باز مي
 بنديو ظلم را مي

 هميشه منتظرت هستم
 (66837عدل وعده داده شده                                                                   )صفارزاده،  اي

 نجها سراسر در مااومت شااعران  اکثر بخش الهام( ع) حساين  امام برجساتة  شاخصايت   
 :است باطل و شرک و کفر و ظلم ماابل در پایداري و مااومت نماد ایشان .است اسالم

 يخیتار مساحت نیا در
 ميهست محاربه در ما
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 است جنگ به نيحس با که يهرکس با
 ميصلح در و
 است صلح به نيحس با که يکس هر با
 ادیز خاندان و
 ادندیز بيعج
 ندیگويم انيکوف و
 ميباش هاابرقدرت ارياخت در دیبا

 (6835)صفارزاده،                                                                                                                     

ستي پرهمچنين در شعر زیر، حضرت ابراهيم )ع( نمادي از ایمان و توکل و مبارزه با بت 
 است:

 صداي حرکت توده از بدر است
 ابراهيمشکن صداي بت
 ابراهيمو رنج 

 از بت نيست
 پرستان استاز بت

 شان همواره هستکه سلسله
   ردادامه دا

 (6837)صفارزاده، 

رکر این نکتاه ضاااروري اسااات کاه ناش دین و مارهاب در نماادپردازي از اباداعات         
در دورۀ مدرن به خصوص پا از »صافارزاده و یا دیگر شاعران ایراني نبوده است؛ چراکه  

جنگ جهاني اول، بسااياري از نویسااندگان بزرگ از نمادهایي اسااتفاده کردند که از طرفي  
هااي مارهبي و و رازورزاناه و از طرف دیگر حااصااال ابتکاارات آنان      نات برگرفتاه از سااا 

کارگيري نمادهاي دیني و مرهبي در شعر طاهره (. در ارتباط با به6837)آبرامز، « استبوده
 هاي مرهبي است و چندان ابتکاري در آنصافارزاده باید گفت که عمدتاً برگرفته از سنت 

 شود.دیده نمي
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 گیری بحث و نتیجه
 ویگردانير احساس، اصالت به گرایش با نوزدهم قرن در که است ادبي مکتبي مبوليسام سا 
 جليمت ادراکات سازيخصاوصي  و آلودابهام بيان راساتاي  در نماد، به توسال  و بدیهيات از
 نماد، اماستخد آن در که نهاد بنيان را اجتماعي سمبوليسم یوشيج، نيما معاصر، ادب در. شد

 این. تاسبوده  زمانه اجتماعي -سياسي مسائل بيان راستاي در اغلب ،اروپایي شايوۀ  خالف
 توجه مورد گرارند،مي را تنش پر دوراني ایران که 58 و 88 دهة در ویژه به شااعري جریان
 زمرۀ رد ایران اجتماعي سمبوليسم اسااس،  این بر. رسايد  خود اوج به و گرفته قرار شااعران 
 در نمادها زا شاعري  جریان این به پيوساتن  با نيز فارزادهصا . گرفت قرار ملتزم و متعهد شاعر 
 نوع از هرفت کار به او شعر در که نمادهایي است، اما گرفته بهره ساتم  و ظلم با مبارزه جهت

 .شودنمي مشاهده آن در ابداعي و است مرسوم و قراردادي
 پيدا نمود علمنف یا و فعال صااورت دو به صاافارزاده طاهره شااعر در نمادها از اسااتفاده 
. ستا رستگاري و رهایي به اميد ها،سامبل  این از اساتفاده  در شااعر  غالب رویکرد کند؛مي
  مربي بود،شااده  ایجاد جامعه در خيز  و قيام روو تاویت پي در که اميدي هايبارقه وي
 گراید.مي نااميدي و یأس به جامعه، بر حاکم فضاي از تأسي به نيز گاه اما داند،نمي
 رنگ. هسااتند وي شااعر ساامبوليک هايشاااخصااه از یکي هم خود راز و رمز با هارنگ 
 و يز خ که است نکته این مؤید امر این و دارد صفارزاده  شعر در را بسامد باالترین سارخ 
 از صفارزاده وحشت و اضطراب نشان هم ساياه  رنگ. اسات  او شاعر  اصالي  مشاخصاة   قيام،

 لااا مخاطب به سفيد رنگ رهگرر از نيز روشان  دۀآین به اميدواري. موجوداسات  وضاعيت 
 است. زندگي و حيات بيانگر، نيز سبز رنگ شود،مي
 شب يو. است صافارزاده  نمادین رویکردهاي دیگر از نيز طبيعت عناصار  از گيريبهره 
. است رگيتي این گرفتار سرزمين نماد هم باغ. داندمي استبداد حاکميت تيرگي از نمادي را

 با هک است خواهآزادي مبارزان براي نمادي صفارزاده سمبوليک شاعر  در باد این، بر افزون
 رویکرد این موارد ايپاره در البته. دهند تغيير را موجود وضااعيت تالشااند در خویش وز 
 در نيز دیني و ملي هاياساااطوره نمادهاي. شاااودمي ساااتم و ظلم رمز باد و کندمي تغيير
 هاياسطوره کاربرد شاعر، مرهبي و دیني رویکرد اما دارد، ازممت جایگاهي وي هايسروده
 عاراش در هاآن از کدام هر حضور و کندمي تربرجساته  ملي هاياساطوره  به نسابت  را دیني
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لي ع امام شکني،بت نماد( ع)ابراهيم  حضرت کنند؛مي تداعي را خاصاي  معناي صافارزاده 
 .است ستيزيظلم و مقيا نماد( ع)حسين  امام و دادگري نماد( ع)
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