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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.
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اسالمی ،تهران ،ایران
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عبدالحسین فرزاد

دانشیار ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،
تهران ،ایران

چکیده

آیينة زمانه بوده و از آنجا که شرایط سياسي -اجتماعي ایجاب نميکرد که سخن به صراحت بيان شود از
نماد بهره گرفته است .در همين راستا ،نوشتار حاضر بر آن است تا به رو
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نمادهارا در شعر طاهره صفارزاده تحليل کند .یافتههاي پژوهش ،بيانگر آن است که نماد و سمبل با تجربههاي
دیني ،سياسي و اجتماعي صفارزاده ،پيوندي ناگسستني دارد و به تبع آن« ،رنگها»« ،طبيعت» و «اسطورههاي
دیني و ملي» در شعر وي مفهومي وراي ظاهر را الاا ميکنند و همين امر موجب ميشود که مخاطب در
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تعامل با سرودههاي وي قرار گرفته ،در فهم معنا شریک شود.
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سمبوليسم در ادب معاصر ایران با نيما آغاز شد .وي نماد را در راستاي معضالت اجتماعي و سياسي به کار
برد و این جریان ،بسياري از شاعران معاصر را تحت تأ ير قرار داد .صفارزاده از زمرۀ شاعراني است که شعر
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مقدمه
سامبوليسم مکتبي اروپایي است که همانند دیگر مکاتب ادبي ،تعریف جامع و مانعي از آن
ارائه نشادها سات .با آنکه خاساتگاه این مکتب ادبي مغرب زمين است؛ اما «سالها پيش از
ظهور مکتب سامبوليسام در شاعر فارساي رهنيتي به وجود آمد که اشاياء را جانشين حاایق
بزرگ ميکرد .در جزء ،ماهيت کل را ميجساات و نشااانهها را نردبان عروج به آساامان و
جهان ماوراي حسااي ميساااخت» (فتوحي .)6836 ،نمادهاي عرفاني در زبان صااوفيان که از
ابداعات عينالاضاات همداني ،سانایي و غزالي بود از سانت تغزلي اقتباس شده است .ناطة
عطف این امر در شعر کالسيک فارسي ،سنایي غزنوي بود و سپا به شاعران دیگري نظير
عطار ،موالنا ،حافظ و ...تسري یافت .براي مثال در شعر زیر ،دریا ،رمز و نماد خداوند است
که هستي انسان و دیگر مظاهر حيات ،قطراتي نشأت گرفته از او هستند:
من کيم یک شبنم از دریاي بيپایان تو

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

با ترجمة آ ار اروپایي و تحوالت ایران بعد از مشاااروطه ،زمينة آشااانایي با مکتب ادبي
سامبوليسام فراهم آمد ،اما کارکرد سمبوليسم ایراني با نوع اروپایي آن کامالً متفاوت بود؛
زیرا آفرینش نمادها و به کارگيري سامبلها در شاعر شااعران معاصار فارسي زایيدۀ شرایط
اجتماعي -ساياساي جامعة ایراني بود .سامبوليستهاي اروپایي «از همة رو هاي سياسي و
اجتمااعي و فکري و هنري کااه ميراث گاارشاااتگااان بود ،متنفر بودنااد ،نيروي نظااامي ،نظم
اخالقي و ...همة اینها از نظرشان باطل بود» (سيدحسيني .)6839 ،اما اقبال سمبوليستهاي
ایراني به چند وجه منحصاار شااده اسااات؛ بهکارگيري نماد ،اسااتابال از شاااعر آزاد ،ایجاد
فضاااهاي مغموم و کانکریت (به شااکل محدود) .کاربساات نماد در شااعر معاصاار ،صاابغهاي
ایراني ،اجتماعي ،سنتي و دیني دارد و در راستاي جهان بيني شاعر است .واکاوي چگونگي
استخدام این نمادها ميتواند ما را با اهداف و اندیشههاي شاعر آشنا کند.
در دهههاي اخير ،جریانهاي شااعري متفاوتي در ادب معاصاار فارسااي نمود پيدا کرد.
یکي از این جریانها و گرایشها ،سااامبوليسااام اجتماعي اسااات؛ جریاني که با تفاوتهاي
فراواني متااأ ر از سااامبوليسااام اروپااایي رخ نمود .در این رویکرد شاااعري ،فردگرایي و
عاشاااانههاي رمانتيک جاي خود را به مضااامين و مسااائل سااياسااي و اجتماعي و آرمانهاي
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مردمي ميدهند؛ البته با رمز و نماد و به همين دليل ،اصاااطالو «شاااعر رمزگراي اجتماعي»
ميتواند عنوان مناساابي بر این نوع ساامبوليساام ِشااعر معاصاار فارسااي باشااد .به هر حال،
سامبوليسام اجتماعي «نوعي شاعر نيمایي اسات با محتواي اجتماعي و فلسفي و روشنبينانه؛
شعري که هدف آن باال بردن ادراک و بينش هنري و اجتماعي است و غالباً پيامي اجتماعي
و انسااني در آن بازگو ميشاود...؛ شعري که هم با احساس خواننده سر و کار دارد و هم با
ادراک و اندیشاة او در تماس اساات و ميخواهد خواننده چشاام و گو خود را باز کند و
همه چيز را ببيند و حا کند .از این رو ،مساألة فرد از ميان ميرود و هرچه هست اجتماعي
است .در این نوع شعر ،حتي عشق که نوعي گرایش فردي است جنبه و روو اجتماعي پيدا
ميکند» (زرینکوب .)6893 ،بر اساااس این تفسااير ،جامعهگرایي و نمادپردازي دو مؤلفة
اصلي این جریان شعري معاصر است که شاعران در سرودههاي خویش به آن پرداختهاند.
طاهره صافارزاده در زمرۀ شاعران معاصري است که از نماد (سمبل) براي بيان مضامين
اجتماعي و س اياس ايِ واقع در جامعة خویش بهره گرفته اساات .وي همچون دیگر شاااعران،
متأ ر از نهضتهاي فکري و حوادث سياسي پا از مشروطه ،کودتاي  23مرداد ،آشنایي با
آ ار اروپایي و نيز قيام ساال  52به جهان بيني نویني دست یافت .شعر معاصر عرصة مضامين
و تصااویري اسات که حاصال تجربههایي متفاوتي با شاعر کالسيک فارسي بود .صفارزاده
کوشيده است با تکيه بر رهنيات و با استعانت از تخيل خویش برخي پدیدهها مانند رنگها،
طبيعت و اسطوره را در معنایي نمادین و رمزآلود بهکار گيرد .او با تکرار پيوستة این نمادها
در پي ایجاد فضایي خاص بوده ،ميخواهد رهن مخاطب را به گسترهاي فراختر سوق دهد.
در همين راستا ،پژوهش حاضر بر آن است تا با رویکردي توصيفي-تحليلي ،نمادپردازي را
در شعر طاهره صفارزاده بررسي و تحليل کرده ،تأ يرگراري جریان سمبوليسم اجتماعي را
که در اوایل قرن بيساتم به شاعر معاصار راه یافت بر سارودههاي او نشان دهد و به سؤاالت
زیر پاسخ گوید:
 رویکرد طاهره صفارزاده در بهکارگيري نماد و سمبل چگونه است؟ چگونه نماد یا سامبل در سرودههاي صفارزاده در انتاال فکر و مفاهيم اصلي بهکار گرفتهشده است؟
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 .9پیشینة پژوهش
پژوهشهاي متعددي پيرامون سرودههاي طاهره صفارزاده و سبک شعري وي انجام شده
است که عبارتند از :شعاعي و مدرسي ( )6868در جستار «تجلي مضامين اعتاادي در شعر
طاهره صفارزاده» بازتاب برخي از بنمایههاي دیني همچون :توحيد ،ارادۀ خداوند ،قضا و
قدر ،امامت و ...در شعر صفارزاده بررسي شده است و نشان ميدهند که صفارزاده با وجود
سوق شعر فارسي در دورۀ پهلوي به مسائل مادي و شهواني ،گرایش به مضامين دیني و
اعتاادي دارد.
رحيمي و محابد ( )6865در ماالة «تحليلي بر فضاهاي رمانتيستي در شعر طاهره صفارزاده»
بر این باور هستند که رمانتيسم شعر وي از نوع ایراني است و رنگ و بوي اناالبي و اجتماعي
دارد.
مدرسي و رستمي ( )6865در پژوهشي تحت عنوان «دگردیسي چهرههاي نمادین در
اشعار صفارزاده» به بررسي ميزان کاربرد شخصيتهاي نمادین دیني و تاریخي در شعر طاهره
صفارزاده پرداخته و نتيجه گرفتهاند که نگر عايدتي و چهانبيني دیني او سبب شده که
بسامد چهرههاي نمادین مرهبي نسبت به شخصيتهاي تاریخي به طرز چشمگيري باال باشد.
نيکوبخت و همکاران ( )6833در نوشتاري با نام «بررسي کهن الگوي آب و درخت در
شعر طاهره صفارزاده» ضمن اشاره به پيشينة این دو کهنالگو در شعر فارسي ،اشارۀ مختصري
هم به کارکرد نمادین این دو کهنالگو دارند و آنها را نمادي از پاکي و زندگي ميدانند.
سامخانياني و مدني ایوري ( )6869در جستارِ «ابعاد اسالمگرایي در شعر طاهره صفارزاده»
بعد فکري و اندیشة دیني طاهره صفارزاده را کاویدهاند و این ابعاد را در مؤلفههایي همچون:
محوریت قرآن ،امامباوري ،وحدت دیني ،مبارزه با استعمار و استبداد و ...با استناد به
سرودههاي وي نشان دادهاند .افزون براین پژوهشهاي دیگري با محوریت بنمایههاي
پایداري در شعر طاهره صفارزاده و تطبيق آن با سرودههاي دیگران انجام شدهاست که اشاره
به همة آنها در این مجال نميگنجد.
چنانکه مشاهده شد؛ هيچکدام از پژوهشهایي که بدان اشاره شد به بررسي سمبوليسم
در شعر طاهره صفارزاده نپرداختهاند .از این رو ،نوشتار حاضر با رویکردي نوین ،چگونگي
استخدام سمبلها و شگردهاي وي را در تأکيد این نمادها بررسي ميکند تا از این رهگرر
کارکرد معنایي آنها را نشان دهد؛ زیرا طاهره صفارزاده نيز به مانند اغلب شاعران نوپرداز،
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متأ ر از شرایط سياسي و اجتماعي روزگار در سرودههاي خویش از نماد بهره برده است که
تحليل آن ميتواند بسياري از زوایاي فکري و شخصيتي وي را آشکار کند.

 .6مباني پژوهش
«سمبوليسم از کلمة سمبل گرفته شده است؛ از فعل یوناني  Symballienبه معني وابستگي
به یکدیگر .همچنين در معني عالمت ،رمز ،دال یا نشانهاي که معرف چيز دیگري باشد .در
زبان فارسي سمبل را نماد ،نماینده ،رمز و اشاره ترجمه کردهاند» ( روت .)6868 ،با توجه به
معناي واژگاني سمبل ميتوان چنين استنباط کرد که سمبوليسم به معناي «چگونه بيان کردن
نماد و رمز» است« .سمبوليسم را ميتوان هنر بيان افکار و عواطف ،نه از راه شرو مستايم و
نه به وسيلة تشبيه آشکار آن افکار و عواطف به تصویرهاي عيني و ملموس ،بلکه از طریق
اشاره به چگونگي آنها و استفاده از نمادهایي بيتوضيح براي ایجاد آن عواطف و افکار در
رهن خواننده دانست» (چدویک.)6873 ،6
کاهش مخاطبان شعر در قرن نوزدهم ،سبب شد که شعر با توسل به خصوصيات ممتاز
خویش به کشف دوبارۀ خود برخاسته ،تجدید قوا کرده از حاشيه به درآید و ظهوري
پرقدرت بيابد« .در چند دهة آخر سدۀ نوزدهم مفهوم به چالش طلبيدن مخاطبان به عنوان
مهمترین عامل توصيفکنندۀ ادبيات ،مورد قبول قرار گرفت» (هارلند.)615 :6833 ،2
«بودلر» 8به عنوان یکي از پيشگامان این مکتب «با سرایش گلهاي اهریمني» ( )6397کوشيد
با توسل به عرفان افالطوني و عرفان مسيحيت ،آواهاي مرموزي که از معبد طبيعت به گو
ميرسيد ،انعکاس دهد و وجود انساني را به سرزمين علوي باال ببرد تا بر فراز قلههاي روو با
خدا دیدار کند (هنرمندي )6898 ،و به آرامش روحي و رواني برسد .از نظر او موضوع هنر
کامالً رهني است .وي ضمن تأکيد بر تخيل براي شعر وظيفة اخالقي یا اجتماعي قائل نبود.
افزون بر این ،شيوۀ سمبوليسم بر چند اصل کلي تأکيد دارد «توجه به موسياي کالم ،کاربرد
نماد و تمثيل ،غلبة هيجان و احساسات و انکار واقعيت» (داد.)6869 ،
ساامبوليساام ميراثدار رمانتيساام بود و بر اصااالت احساااس تأکيد داشاات« .ولي ش ااعر
سامبوليست ،گرشته از احساسات ،زبان خود را هم خصوصي و یکتا کرد» (پرهام.)6865 ،
1. Chadwick, C.
2. Harland, R.
3. Baudelaire, C.
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آنان براي گریز از صراحت و زبان مرسوم ،ناگزیر به سمبل متوسل شدند؛ زیرا گسترۀ نماد،
جهان درکنشادني و رازآميز اسات .نماد ،نشاانة نهاده در ادبيات «به کلمه یا عبارتي اطالق
ميشود که بر یک شئ یا واقعه داللت داشته باشد و آن هم به نوبة خود دال بر چيزي باشد،
یا فراتر از خود داراي مرجعهاي مختلف باشد» (آبرامز.)6837 ،6
سامبوليسم در شعر فارسي و دیگر کشورهاي همسایه (همچون ادبيات عرب) زایيدۀ
شااارایط اجتماعي و ساااياساااي بود و به دليل گرایشهاي جامعه گرایانة بسااايار ،رنگ
رمانتيک داشاات .عالوه بر این« ،مدلول و معناي نمادهاي شاااعران ساامبوليساام اروپایي،
چنان در پرده بود که از ساااده لوحي ساامبوليسااتهاي اجتماعي ایران جدایش مي کرد»
(تسليمي.)6837 ،
در شاعر معاصار ،نيما یوشايج نخساتين کسي است که متأ ر از مکتب ادبي سمبوليسم،
دست به آفرینش ادبي زد .نمادگرایي در ادبيات معاصر ایران با انتشار قانوس ( )6861آغاز
شااد ،این شااعر از نظر بيان با ساامبوليساام فرانسااوي قرابت دارد ،اما در عرصااة نگر با
سامبوليسام غربي متفاوت است .این تمایز در گرایش شدید به وقایع اجتماعي و نيز تعهد و
التزام اجتماعي و ساياسااي بودهاسات« .ساامبوليسام چون رمانتيساام در ایران محتواگراسات»
(تسااليمي .)6837 ،پا از شااهریور  6828ساامبوليساام اجتماعي نيما پيرواني یافت .از سااال
 6882با تغييرات سااياسااي -اجتماعي ،رفته رفته نواي ساامبوليساام اجتماعي در شاعر معاصاار
بيشااتر به گو رساايد و از سااال  6858عوامل فرهنگي (ترجمه و نشاار اشااعار خارجي) این
تحول را تساریع کرد به گونهاي که «الوار 2و آراگون 8از شاعران مااومت فرانسه بر شخص
شااملو تأ ير گراشاتهاند ...از شاعراي فرانساه سن ژون پرس 5بر شعر این دوره ا ر گراشته بر
سپهري» (شفيعيکدکني.)6896 ،

 .3یافتهها
کارکرد نمادین رنگها ،عناصر طبيعت و اسطورهها زیربخشهاي پژوهش حاضر است که
در ادامه بررسي ميشوند:
1. Abrams, M.
2. Alwar, P.
3. Aragon, L.
4. John Press, S.
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 .9-3رنگها
رناگها همواره ناش برجساااتهاي در آفرینشهاي هنري داشاااتهاند .هر پدیدهاي در جهان
متشاکل از فرم ( )Formو رنگ ( )Colorاسات .در شعر نيز عنصر رنگ با جلوۀ دیداري
خود در پيوند با نماد و در راساتاي تأکيد آن و گاه آشنایيزدایي به کار آمدهاست .از آنجا
کاه رنگها در پيوند با عوامل اجتماعي ،فرهنگي و بومي قرار داشاااته و حامل رمز و رازي
هستند ،ميتوانند هنرمند را در الااي مفاهيم مورد نظر یاري کنند .از این رهگرر صفارزاده
نيز با عنصر رنگ ،تصویرسازي خود را مؤکد ساختهاست.

 .9-9-3رنگ سرخ
رنگ سارخ (قرمز) در سارودههاي صفارزاده ،بيشترین بسامد را (28بار) دارد« .رنگ قرمز،
نشانگر بهکار بردن انرژي فراوان است ،بيانگر نيروي حياتي ،فعاليت عصبي و غددي بوده و
از این رو ،معناي آرزو و تمام شااکلهاي ميل و اشااتياق را دارد .قرمز؛ یعني لزوم به دساات
آوردن نتایج مورد نظر و کساب کاميابي .نشانگر آرزوي شدید براي تمامي چيزهایي است
که شاادت زندگي و کمال تجربه را در پوشااش خود دارند .قرمز؛ یعني محرک ،اراده براي
پيروزي و تمام شاااکلهاي شاااور زندگي و قدرت -از تمایالت جنسااي گرفته تا تحول
اناالبي-انگيزهاي اساات براي فعاليت شاادید ،ورز  ،پيکار ،رقابت» (لوشاار.)683337 ،6
ایتن 2نيز رنگ قرمز را «نماد حيات و زندگي و عامل مؤ ري در ساازندگي و تشدید رویش
گياهان و بيانکنندۀ هيجان و شور دانستهاست» (ایتن.)6817 ،
انتخاب این رنگ در شعر صفارزاده با روحية اناالبي وي ارتباط دارد .وي هنگامي که
مخاطبش را به خيز و اناالب و یا ایستادگي در برابر ظلم و ستم و هجوم دشمن خارجي
دعوت ميکند از این رنگ اسااتفاده ميکند .در شااعر «از معبر سااکوت و شااکنجه» از دفتر
«دیادار صااابح» ضااامن اشااااره به مظلوميت ایران ،فلساااطين ،مبارزان ایرلندي و مبارزات
آزاديخواهانة آنها ،نوید فتح و ظفر سر ميدهد و ادامة قيام و اناالب را خواستار ميشود:
راه شما و ما خلق فلسطين
راه تمام خلقهاي تحت ستم
1. Loosher, M.
2. Itten, J.
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از معبر شکنجة سلطه
به هم پيوسته است
ما راه را دنبال ميکنيم
دنبال این همه تابوت سرخ
بر شانههاي روشن حق
ما راه را دنبال ميکنيم
و فتح با ما خواهد بود
(صفارزاده)6835 ،
در شااعر«دعوت» از مجموعه اشااعار «بيعت با بيداري» ( )6897رنگ ساارخ ،تداعيکنندۀ
«شهادت» است:
در فصل سرخ بهار آمدیم
فصل دميدن همراهان
از خون
فصل تپيدن همخونان
برخاک
(صفارزاده)6893 ،
در مثال زیر از شااعر «از غار تا مدینة انسااان» از مجموعه اشااعار «دیدار صاابح» ،نشااان
شاهادتطلبي اسات؛ زیرا رنگ سارخ در فرهنگ ایراني و اساالمي همواره نماد شهادت و
ایثار است:
در جبهه
عشق و شوق گرر ميکرد
در پشت جبهه
دعا
اميد
در دور دست جبهه
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تفرقه و نوميدي
موج کبود توطئه ميآمد
و سال را به سرخي خون ميبرد
(همان)
رنگ قرمز در ادبيات ساانتي ایران «داللت بر شااادي و طرب دارد؛ از این رو ،رنگ عيد
محسااوب ميشااود» (شااميسااا .)6837 ،در شااعر «ساافر عاشاااانه» نيز همين رویکرد مشاااهده
ميشود .همنشيني واژۀ قرمز در کنار واژگاني همچون«سرخاب»« ،عشق» و «نوروز» کارکرد
معنایي این واژه را دو چندان کرده است:
نوروز کفش نویي باید داشت
نوروز برف غریبي ميبارید
در هفت سين باستاني
سرخاب را دیدم که هلهله ميکرد
و سين قرمز ساکت بود
اي بانوان شهر
گلویتان هرگز از عشق بارور نشدهاست
(صفارزاده)6837 ،

 .6-9-3رنگ سیاه
رنگ ساياه نيز با  28بار کاربرد ،بساامد قابل توجهي در شعر صفارزاده دارد .رنگ سياه در
فرهنگ ایراني ،مفهوم مثبتي ندارد .این رنگ را «نماد شب ،ظلمت ،غم ،وحشت ،اضطراب
و رنگ اندوه و مرگ ميدانند .این رنگ را نماد ش ايطان و اهریمنان دانسااته و رنگي براي
پوشايدگي و جنایت و دزدي معرفيکردهاند» (نيکوبخت و سايدعلي قاساامزاده .)6835 ،از
نظر روانشاناسي ،رنگ سياه «نمایانگر مرز مطلاي است که در فراسوي آن ،زندگي متوقف
ميشاود؛ از این رو ،بيانگر فکر پوچي و نابودي اساات .ساياه نفيکنندۀ خود ،نشاانگر ترک
عالقه ،تسليم یا انصراف نهایي بودهاست» (لوشر.)6833 ،
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از آنچه رکر شااد ،ميتوان نتيجه گرفت که تمایل به رنگ سااياه ،نشااانة نفي وضااعيت
موجود و یا وحشت و اض طراب از آن است .کاربرد این واژه ،استارار ظلم و بيداد را مؤکد
کرده ،عمق تاریکي را در جامعة بحرانزده وصاااف ميکند .چنانکه در شاااعر «این هيکل
سياه» این رویکرد وجود دارد:
این هيکل سياه ستم
مجموعهايست
از همه اندامهاي نامردي
اندامهاي سر زده از
ریشههاي جهل
این هيکل تناور ظلماني
خصمانه مينشيند...
(صفارزاده)6835 ،
در شاعر «سافر بيداران» از مجموعه اشعار «بيعت با بيداري» ،رنگ سياه کالغ ،نمادي از
پليدي طينت یاوران بيداد اسات ،همنشيني رنگ سياه در کنار اسطورۀ قابيل که نماد ظالمان
و ستمکاران است ،کارکرد منفي این رنگ را دوچندان کرده است:
قبر تمام مظلومان را کندند
کالغ قبرکن اول بود
کالغهاي سياه
کالغهاي قبرکن زشت
سپاه قابيلاند
(صفارزاده)6893 ،
در شعر «پيشواز» استخدام این رنگ در راستاي توصيف دشمن است:
در جبهه دست غيبي امداد
ابر سياه را
از مسير هواپيما بر ميدارد
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باران به تشنگي تاولها ميباراند
و او کز نسل غنچگان
این همه یل و رستم
رویانده
خود ميبرد
ميآورد و نگه ميدارد ...
(صفارزاده)6835 ،
از آنچه رکر شااد ميتوان دریافت که صاافارزاده با بهرهگيري از این رنگ در راسااتاي
سمبوليسم اجتماعي ميخواهد ،زوایاي تيره و تار جامعة زمان خویش را به تصویر بکشد.
افزون بر این در پاره اي از موارد ،رنگ سااياه نشاااني براي بيان اندوه و سوگواري است.
رنگ ساياه در فرهنگ ایراني نمادي از غم و اندوه و ساوگ و ماتم است ،چنانکه در شعر
«بانوي ما» سوگواري حضرت زینب (س) را بر شهداي کربال یادآور ميشود:
بانو نشسته بود
بر تپهاي بلند
خورشيد
رنگ غریبي داشت
تنها سياهپو
بانو نشسته بود ...
از شام تلخ غریبان
تا اربعين
مسافت اشکآلودي است
اشک صفوف شيعة شيدا
همراه اشک زینب کبري ...
(صفارزاده)6835 ،
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 .3-9-3رنگ سفید
صافارزاده اوضاع اجتماع را غمبار و بحراني ميیابد؛ اما همچنان چشمانتظار فردایي روشن
اسات و این اميدواري را از بساامد رنگ سافيد در شعر او که  66بار است ،ميتوان مشاهده
کرد «بارزترین معاني نمادین رنگ سفيد ،پاکدامني ،عصمت و بيگناهي ،خلوص ،شادي و
پيروزي اسات» (کوپر .)6876 ،6در شاعر «ساپيدي صاداي سياه» که به توصيف بالل حبشي
پرداخته ،رنگ سپيد ،نشان پاکي و خلوص است:
در مراسم یکرنگيها
کالم ناب اران را
همراه با خزانة بيتالمال
به آن سياه
که پروندها سپيد بود ،سپردند
که برترین انسان
انسان رهرو تاواست
(صفارزاده)6835 ،
در شعر«پيشواز» رنگ سپيد ،نماد روشني و پاکي است:
که چون شکسته شود
هر ررها
دوباره آینهاي خواهد شد
سپيد و روشن و کامل
هر ررها بطالت ناحق را
افشانهگرانه
ابراز ميکند
(صفارزاده)6835 ،

1 Kooper. j
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 .0-9-3رنگ سبز
این رنگ ،همواره با توصاايف طبيعت و جلوهاي از بهار همراه اساات .این امر «نشااان از باور
ایرانيان اساات ،چراکه در فرهنگ ایراني ،رنگ ساابز ،رنگ شااگون و خوشاابختي اساات،
سارسبز بودن کنایه از زندگي و شادابي است .همچنين رنگ سبز ،نشانة طراوت ،تحرک و
انرژي ،آرامش و روشني ،رضایت ،اميدواري بهار ،دانش ،خوشحالي و لرت است» (واردي
و مختارنامه.)6831 ،
در شعر «دو بال شناور» سبز ،نماد زندگي ،حيات و حرکت است:
آن سبز سایهدار
آن سبز خامو و خاکستري
این سبزِ سبز
انواع سبز آمده در پيکر شما
رنگ شما نگاه مرا زنده ميکند
همچون که آن شجر پاک و پاکساز
مشام جانم را
(صفارزاده)99 ،
چنانکه مشااااهده شاااد در این بخش ،کارکرد نمادین رنگها در خدمت بيان مساااائل
اجتماعي و ساياساي ایران اسات و « بر خالف استعاره انسان را به شناسایي یک معني مخفي
دعوت ميکناد» (سااايادحسااايني .)6839 ،باه هر حال خاساااتگاه رواني و نمادین رنگ از
ویژگي هاي سامبوليسام اجتماعي در شااعر اوست و کارکردهاي رنگ با معناي روانشناسي
آن همخواني داشاااتهاند؛ یعني «از ساااویي فرهنگ و تاریخ بومي هنرمند و از ساااوي دیگر
حاالت شخصي او دخالت دارد» ( روت.)6868،

 .6-3طبیعت
پدیدههاي طبيعي با فاصااله گرفتن از مصااداق حاياي خود در گسااترۀ ادبي به ابزاري براي
الااي مفاهيم رهني تبدیل ميشاااوند «طبيعت بهترین دساااتمایه و غنيترین منبع را براي
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نمادپردازي در اختيار شاعران و نویسندگان نهاده و هر زمان عناصر تازهاي از گنجينها
هنرمندان هدیه ميکند» (فتوحي.)6836 ،

به

 .9-6-3باغ
باغ در شاعر صافارزاده در تاارن با مسائل سياسي و اجتماعي زمانه در معناي یکساني بهکار
گرفته شاده اسات .باغ در شعر او همانند دیگر شاعران معاصر «نماد جامعهاي غارت شده و
گرفتار اساتبداد ظلم و ستم است که یأس و نااميدي بر آن چيره شدهاست» (پورنامداریان و
همکاران.)6866 ،این نماد به علت تکرار و تداول در شااعر تازگي خود را از دساات داده به
نمادي مرساوم تبدیل شاده اسات .شاعر «سافر بيداران» از مجموعه اشعار «بيعت با بيداري»
( ) 6897باغ ،درخت ،گل و شاکوفه کارکردي نمادین دارند ،باغ نماد سرزمين ایران است،
گلها ،درختان و شااکوفهها مردمان اناالبي هسااتند که براي نجات باغ ،جان خویش را فدا
ميکنند:
درختهاي باغ دوباره چوب شدند
تابوت شدند
تابوتها گل دادهاند
شکوفه دادهاند
گلهاي بيکفن و غسل
(صفارزاده)6893 ،
صاافارزاده در ادامة شااعر ،شااکوفههاي این باغ را به قيام دعوت ميکند و معتاد اساات؛
مرگي که در راستاي نيل به صلح و عدالت صورت گيرد ،ارزشمند است؛ از اینرو ،همواره
بر آنان درود ميفرستد:
درود خدا بر شما
شما شکوفههاي فاير
شما که یاين دارید
در مرگ اول
زجر و عرابتان پایان ميگيرد
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من شاهدم
من شاهدم
(صفارزاده)6893 ،
در شااعر «معناي روز» از مجموعه اشااعار «دیدار صاابح» ( )6812که در سااالهاي دفاع
مادس ساروده شاده است با کاربرد «پنجره» و «روزنه» به مثابة نمادي از مضایق از مخاطبان
ميخواهد که در روزهاي تلخ هجوم دشمن ،سختيها را با بردباري تحمل کنند تا به هدف
متعالي خود نایل شوند:
از پنجره به باغ بلندان
از پنجره به باغ بلندي
پرواز کن
جسم تو در نهایت این نهر عافيت
کمرنگ ميشود
بر بالهاي ابتِ انا انزلنا
از هر چه پنجره
از هر چه روزنه
از هر چه تنگنا
خواهي گرشت
(صفارزاده)6835 ،
در شاعر «از معبر ساکوت و شاکنجه» از دفتر «دیدار صابح» که در ر اي «بابي ساندز،»6
مبارز ایرلندي ،ساروده شاده نيز باغ ،سامبل سرزمين ایران و ایرلند است که گرفتار چنگال
اساتکبار و استعمار جهاني است .در این شعر با زباني رمزآلود ،چگونگي چپاول کشورهاي
استعمارزده به تصویر درآمده است:
در باغهایمان
جان جوانهها را
1. Bobby Sands
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از اشتياق رویش خالي کردند
و ما با دستمزد خویش
کاالفرو دکة بيگانگان شدیم
و خادمين جشنهاي رسمي گانگسترها
و خانهمان
انبار اسلحة دشمن بود
ما خواب بودیم
ما بيش از آن در خواب بودیم
که همهمة پاي دزدان
دزدان داخلي و خارجي بيدارمان کند
(صفارزاده)6835 ،

 .6-6-3باد
باد از دیگر سامبلهاي قرادادي و مرسوم در شعر صفارزاده است .در متون باستاني ،باورها
و اعتاادات متفاوتي نساابت به باد وجود دارد .در برخي آیينها از باد سااتایش ميشااود .به
عنوان مثال «در آیين مهري و متون مزدیساااني به ایزد باد و مينوي باد اشااااره ميشاااود»
(ورمازرن )6872 ،و «ساتایش باد به عنوان آفریدۀ مزدا خاطر نشاان شاده است» (پورداوود،
 .)6891در بندهشان نيز دید مثبتي نسابت به باد ارائه شاده است؛ چراکه «در آن ،جان با باد
پيوسااته اساات» (بهار ،)6816 ،اما گاه بار معنایي مثبتي از آن اسااتنباط نميشااود« .در متون
اساطيري از باد به عنوان یاریگر دیوان یاد شدهاست» (بهار.)6879 ،
باد در شاعر معاصار «به دليل منش اجتماعي ،کنشهاي ساياسي و نگر خاص شاعران
این دوره ،کارکردي جدید مي یابد .باد در شااعر معاصاار ساامبل ویرانگري ،خرابي ،هرج و
مرج و در نهایت دگرگوني است» (پورنامداریان و خسروي شکيب.)6837 ،
در سارودههاي صافارزاده نيز رویکردهاي متفاوتي نسبت به باد وجود دارد؛ چنانکه در
قالب نسايم ،باد ،تندباد ،گردباد و طوفان تصااویر گوناگوني از آن ارائه ميشود که ترکيبي
از اندیشاهها و باورهاي باستاني و جریان سمبوليسم اجتماعي است .باد گاهي عامل نيستي و
زوال اسات .در شاعر «سفر سلمان» از مجموعه اشعار «سفر پنجم» باد ،مرگ ،نيستي و تباهي
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را تداعي ميکند و در پي آن اسات تا باغ را که شااخههاي نورسش به سوي نور و روشني
دست فراز کردهاند ،نابود کند:
و سرزمين
درخت خستة پایيز بود ،در گررگه باد
در مرگ برگ
شاخه نشسته
در مرگ شاخه
ریشه
دهبان پارسي
بيدار بود
بيدار و بيمدار
شاید که باد مهلک
با بال
در قصد سلسلة بيداد ...
(صفارزاده)6891 ،
افزون بر این ،گااهي بااد ،رمز اناالب ،سااامبال آزاديخواهان و حرکت هاي توفندۀ
آزاديخواهي اساات؛ در «ساافر عاشاااانه» از مجموعه اشااعار «ساافر پنجم» ،نماد حرکتهاي
آزاديخواهااناه علياه اساااتبداد پهلوي اسااات و مخاطب را به قيام تحریض کرده ،غفلت و
بيخبري را جایز نميداند:
وقتي که باد نميآید
پاروي بيشتري باید زد
بر آشناب
برازنده نيست
جان کندن در آب
(صفارزاده)6891 ،
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 .3-6-3شب
«شاب» با کارکردي سامبوليک در صادر نمادهاي صافارزاده قرار دارد« .شب نمادي براي
خواب و مرگ ،رؤیاها و نگرانيها و فریب اساات» (شااواليه و آلن گربران .)6839 ،6در
ادبيات سانتي ،شاب زماني براي راز و نياز عارفانه و عاشااانه بودهاسات ،اما در شعر معاصر،
سامبلي براي بيان خفاان ،ظلم ،نابرابري و ناآگاهي است .به ویژه آنکه ترکيب واژۀ شب با
صاافتهایي همچون تاریک ،ساياه ،تار و ...معناي نمادین آن را شاادت ميبخشااد .در شااعر
«سااتارگان» از مجموعه اشااعار «مردان منحني» (« )6898شااب» فضاااي خفاانآور اجتماع را
تداعي ميکند:
ما آن ستارگان بلندیم
همراه با رسيدن شب ميرسيم
شب را شکستهایم
از دور دست
ما آن ستارگان کوچک و خردیم
اما ستارگان خرد
در چشم شبشناسان
همواره در زمان
شب را شکستهاند
(صفارزاده)6811 ،
صافارزاده در برابر وضاعيت زمان خود تسليم نشده است و بارقههاي نجات و رهایي را
بي مر نميداند ،بنابراین ،به تغيير اوضاااع باور دارد و درخشااش نور در تاریکي را نيز در
راساتاي از بين رفتن ظلمت شب ميداند .در این رویکرد یکي از برجستهترین مباني مکتب
سمبوليسم نمود پيدا کرده است .در سرودۀ «سفر عاشاانه» تاریخ پردرد ایران را با شب پيوند
ميدهد:
مغول شمایل شب را داشت
1 J. Cavalier, J and Gerbran, A.
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شب رنگ سوگواران است
مکتوب سوگوار
تاریخ نسل خام پلوخواري است
که آمدن و رفتنش
مثل خندۀ دیوانگان
بدون سبب و بيهودهاست
و زندگانيا
خزه را ميماند در آب
پر از تحرک ظاهر و رکود باطن
(صفارزاده)6891 ،

 .0-6-3آب
آب و تجليهاي گوناگون آن (باران ،دریا و رودخانه) از دیگر نمادهاي مرسااوم در شااعر
صفارزاده است« .رابطة ميان عامل داللتگر و مدلول ،رابطهاي طبيعي نيست ،بلکه کامالً به
ساانت اجتماعي بسااتگي دارد» (آبرامز .)6837 ،6به عنوان مثال ،در شااعر «ساافر ساالمان» از
مجموعه اشاعار «سافر پنجم»« ،باران» و «رود» نماد پاکي ،آرامش و آزادي است که سياهي
ظلم و خفاان را از بين ميبرد.
یاران
صداي نبض نبي ميآمد
صداي شرقي باران
صداي شور رود
دستش از شاخ نخل جدا ميشد
دستش به سوي ریشه رها ميشد
(صفارزاده)6891 ،

1. Abrams, M.

زیرکساز و همکاران | 661

این نمادپردازي با باورهاي اساااطيري نساابت به آب تناسااب دارد؛ زیرا باور داشااتن به
پاکي آب ،ریشه در اندیشههاي کهن دارد« :ناپاکي و هر چه از تن زنده جدا شود را به آب
برند» (مزداپور .)6816 ،همچنين در دین اسااالم ،پاکي و طهارت در آیين وضااو و غساال با
آب پيوند دارد ،نگاه شود به شعر «معناي روز» از مجموعه اشعار «دیدار صبح»:
آب پاککننده است
که تا سحر
گرد و خاطر غبار شب زندهدار را
از این جهان کهنه و آلوده
در نهر بينهایت خود ميشوید
(صفارزاده)6835 ،
صافارزاده با اساتفاده از عناصار طبيعت و نمایش ادراکات جدید از آنها ،ميکوشد تا
جامعة ایستا و استبدادزدۀ خود را نمایش دهد و مخاطب را به حرکت ،تال و جنبش وادار
کند .از اینرو ،رودخانه ،رود و جویبار به عنوان عناصر طبيعت ،در شعر او نمادي از شور و
هيجان اناالبي و اعتراض و طغيان عليه حکومت اساتبدادي اسات .در شعر «تکدرخت» از
مجموعه اشعار «رهگرر مهتاب» ( )6856فضاي رخوتانگيز استبداد و سرکوب جنبشهاي
آزاديخواهي به واسطة عناصري همچون« :هامون»« ،دشت»« ،چشمهسار» و «جویبار» ترسيم
شده است:
در این هامون پهناور
در این دشت ماللآور
مرا یاران همپا نيست
مرا یاران همگو نيست ،نواي مهربار جویباران
بانگ نو چشمهساران
در فضایي دور ميميرد
(صفارزاده)6837 ،
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مخاطب در این شعر ،برخالف دیگر سرودههاي صفارزاده ،شاهد جهتگيري منفعالنة
وي در برابر ظلم و ستم است و بارقههاي نجات و رهایي را بي مر ميداند و چندان اعتاادي
به تغيير اوضااع ندارد .این رویکرد ميتواند با روحية بدبيني سمبوليستها پيوند داشته باشد
«براي چنين شااعراني هيچ چيزي مناسبتر از دکور مه آلود و مبهمي که تمام خطوط تند و
قااطع زندگي در آن محو شاااود ،نبود و هيچ محيطي بهتر از نيمة تاریکي وجود نداشااات»
( روت .)6868 ،نمادگرایي اجتماعي در شعر معاصر نيز با یأس و بدبيني همراه است.

 .3-3اسطوره
اسطوره بيان نمادین و سمبوليک آرزوها ،آرمانها و نيازهاي آدمي در اعصار باستان است.
«اساطير ته ماندۀ تغيير شکل یافتة تخيالت و اميال اقوام و ملل  ...و رویاهاي متمادي بشریت
در دوران جوانياند» (باسااتيد .)6878 ،6رویدادهاي سااياسااي و اجتماعي و نتایج آنها در
عرصاة عين و رهن ،اساطورهها را به ساحت رخدادهاي معاصر کشاند« .هر قومي براي بيان
ایدهها و نگر هاي اسااااطيري خویش نمادهاي ویژۀ خود را دارد .این نمادها برخاساااته از
تجربههاي آیيني ،تاریخي و ساانتي آن قوم اساات و نزد همة افراد آن قوم مفهوم مشااترکي
دارد» (فتوحي .)6836 ،بر همين اسااس ،اسطورهها همواره الهامبخش صفارزاده در سرایش
اشاعار بوده اسات .اساطورههاي در شاعر او به دو بخش اسااطورههاي ملي و دیني تاسيم
ميشوند.

 .9-3-3اسطورههای ملي
نام قهرمانان ،دانشامندان ،پادشاهان ،مکان ها و زمان هاي اساطيري اقوام نيز در متون ادبي
به شاکل نمادین ظاهر مي شاوند .اسطوره هاي ملي همچون :کاوۀ آهنگر ،رستم ،سياو ،
فریدون و کيخسرو پيامهاي خاصي را به رهن مخاطب متبادر مي کند .به عنوان مثال ،در
سارودۀ «ماشااين آبي» از نماد «کاوه» اساتفاده کرده اساات .کاوه در ادب فارسااي ،همواره
نماد قيام عليه ظلم و ساتم و پرچمدار آزادي خواهي بوده اساات ،اما در این شعر ،انفعال و
نااميدي شااعر از وضاعيت موجود ،باعث مي شود که نمادینگي این اسطوره با طنز تلخي
بيان شود:
1. Bastid, R.
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ما سالهاست
منتظر ماصد هستيم
ما در تااطع تاریخي خيابانها
در امتداد کورو
و در نهایت تخت جمشيد
در این صف بلند زمان
کاوههاي پير
با ما
کنار ما
خميازه ميکشند
(صفارزاده)6891 ،
شااااعر که دل بر ظهور قهرمان و بشاااارت نجات بساااته بود ،نااميدي خود را با کنایهاي
نيشدار بيان ميکند .کاوهها ،پير و سترون شدهاند و اميدي به دالوري و عصيان آنها نيست
«وقتي بيم نابودي هویت ملتي ميرود ،بهرهگيري از اسطورهها ،ساادي در برابار سايل خطر
است» (قرباني .)6862 ،کاربرد ترکيب «کاوههاي پير» از آن روسااات که ساااتيز با بيداد و
شاکوه پيروزي و فتح را براي قومي که دالوري را فرامو کردهاند ،یادآور شود و آنان را
به بيداري و قيام فراخواند.
در شاعر «از نامهاي دیگر ساودابه» از مجموعه اشعار «مردان منحني» دوباره این رویکرد
تکرار شااده اساات .در ادب فارسااي ،فریدون نيز که همچون کاوه ،نماد عدالتگسااتري و
آزاديخواهي بوده ،اینک ناتوان و فرسااوده شااده و یاراي ماابله با ضااحاک را که ساامبل
اسارت و بيداد است ،ندارد:
هميشه تنها بودي
برگشت تو
به سوي آن سرآمد تنهایان بود
و ما همه تنهایانيم
ضحاک مانده است
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عمر فریدون گرشته است
(صفارزاده)6811 ،
در ادب فارساي ساياو نماد پاکي و مظلوميت اساات .وي نخسااتين شهيد اسطورههاي
ملي ایران زمين اساات .نام او در کنار افرادي از جمله افراسااياب ،کاووس و سااودابه که به
ترتيب نماد دشاامن متجاوز ،ساابکسااري و هوسراني و ناپاکي و فریبکاري هسااتند ،جلوه
کردهاست تا صفآرایي بيداد ،جهل و هوسراني را در برابر آزادگان بنمایاند:
این رد پاي سياوو است
بر برگهاي سپيدار باغ
در باغ کاغري تاریخ
اسفند دود کن
کان نکبت هزار ساله
چندین هزار ساله ما را گرفته ...تو دوستدار سياو
تو دوستدار فضيلت بودي
چون نيک بنگري
افراسياب و کاووس
آن یک اسير وسوسه فتح
آن یک اسير و سوسه سودابه
در سرنوشت سياو هر دو یکي شده بود
(صفارزاده)6811 ،

 .6-3-3اسطورههای دیني
بسااامد اسااطورههاي دیني از اسااطورههاي ملي بيشااتر اساات .این رویکرد به خاطر گرایش
شاادید وي به آموزههاي دیني و اعتاادي آیين اسااالم اساات .او از جمله شاااعران پيشااگام
نيمایي اسااات که آموزههاي دیني را وارد شاااعر کرده اسااات؛ بنابراین ،توجه بسااايار او به
نمادهاي دیني و مرهبي طبيعي مينماید .عالوه بر این ،الگوگيري از بزرگان و شاابيهسااازي
کنش و منش ایشااان ،همواره یکي از راههاي هویتیابي اساات؛ زیرا انسااان همواره به دنبال
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کمال و تعالي اسات و این الگوها در پهنة دین دساتیافتني است .افزون براین ،در فرهنگ
اساالمي به ویژه تشيع ،ائمة معصومين ،نماد مااومت و پایداري در برابر ظلم و ستم بودهاند؛
پایمردي پيامبر (ص) ،شااجاعت و عدل امام علي (ع) ،صاابوري و پایداري حضاارت فاطمة
زهرا (س) و عاشاوراي حسايني موضاوعاتي هساتند که هم دساتمایة شااعران در سرایش
مدایح و مرا ي بوده و هم فراخواني نيرومند به جهاد سياسي و اجتماعي است .امام علي (ع)
یکي از اسطورههاي دیني است که در شعر صفارزاده بارها از او نام برده شدهاست ،حضرت
علي (ع) گاه سامبل شجاعت است و گاه نشان عدالت و گاهي نيز نماد خردمندي و دانش.
به عنوان مثال ،در شاعر«انتظار» ،امام علي (ع) نماد ظلمساتيزي و عدالتگستري معرفي شده
است:
تو مثل ماه
ستاره
خورشيد
هميشه هستي
و ميدرخشي از بدر
و ميرسي از کعبه
و کوفه همين تهران است
که بار اول ميآیي
و رورالفاار را باز ميکني
و ظلم را ميبندي
هميشه منتظرت هستم
اي عدل وعده داده شده

(صفارزاده)66837 ،

شاخصايت برجساتة امام حساين (ع) الهام بخش اکثر شااعران مااومت در سراسر جهان
اسالم است .ایشان نماد مااومت و پایداري در ماابل ظلم و کفر و شرک و باطل است:
در این مساحت تاریخي
ما در محاربه هستيم
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با هرکسي که با حسين به جنگ است
و در صلحيم
با هر کسي که با حسين به صلح است
و خاندان زیاد
عجيب زیادند
و کوفيان ميگویند
باید در اختيار ابرقدرتها باشيم
(صفارزاده)6835 ،
همچنين در شعر زیر ،حضرت ابراهيم (ع) نمادي از ایمان و توکل و مبارزه با بتپرستي
است:
صداي حرکت توده از بدر است
صداي بتشکن ابراهيم
و رنج ابراهيم
از بت نيست
از بتپرستان است
که سلسلهشان همواره هست
ادامه دارد
(صفارزاده)6837 ،
رکر این نکتاه ضاااروري اسااات کاه ناش دین و مارهاب در نماادپردازي از اباداعات
صافارزاده و یا دیگر شاعران ایراني نبوده است؛ چراکه «در دورۀ مدرن به خصوص پا از
جنگ جهاني اول ،بسااياري از نویسااندگان بزرگ از نمادهایي اسااتفاده کردند که از طرفي
برگرفتاه از ساااناتهااي مارهبي و و رازورزاناه و از طرف دیگر حااصااال ابتکاارات آنان
بودهاست» (آبرامز .)6837 ،در ارتباط با بهکارگيري نمادهاي دیني و مرهبي در شعر طاهره
صافارزاده باید گفت که عمدتاً برگرفته از سنت هاي مرهبي است و چندان ابتکاري در آن
دیده نميشود.
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بحث و نتیجهگیری
سامبوليسام مکتبي ادبي است که در قرن نوزدهم با گرایش به اصالت احساس ،رویگرداني
از بدیهيات و توسال به نماد ،در راساتاي بيان ابهامآلود و خصاوصيسازي ادراکات متجلي
شد .در ادب معاصر ،نيما یوشيج ،سمبوليسم اجتماعي را بنيان نهاد که در آن استخدام نماد،
خالف شايوۀ اروپایي ،اغلب در راستاي بيان مسائل سياسي -اجتماعي زمانه بوده است .این
جریان شااعري به ویژه در دهة  88و  58که ایران دوراني پر تنش را ميگرارند ،مورد توجه
شااعران قرار گرفته و به اوج خود رسايد .بر این اسااس ،سمبوليسم اجتماعي ایران در زمرۀ
شاعر متعهد و ملتزم قرار گرفت .صافارزاده نيز با پيوساتن به این جریان شاعري از نمادها در
جهت مبارزه با ظلم و ساتم بهره گرفته است ،اما نمادهایي که در شعر او به کار رفته از نوع
قراردادي و مرسوم است و ابداعي در آن مشاهده نميشود.
اسااتفاده از نمادها در شااعر طاهره صاافارزاده به دو صااورت فعال و یا منفعل نمود پيدا
ميکند؛ رویکرد غالب شااعر در اساتفاده از این سامبلها ،اميد به رهایي و رستگاري است.
وي بارقههاي اميدي که در پي تاویت روو قيام و خيز در جامعه ایجاد شااده بود ،بي مر
نميداند ،اما گاه نيز به تأسي از فضاي حاکم بر جامعه ،به یأس و نااميدي ميگراید.
رنگها با رمز و راز خود هم یکي از شاااخصااههاي ساامبوليک شااعر وي هسااتند .رنگ
سارخ باالترین بسامد را در شعر صفارزاده دارد و این امر مؤید این نکته است که خيز و
قيام ،مشاخصاة اصالي شاعر او اسات .رنگ ساياه هم نشان اضطراب و وحشت صفارزاده از
وضاعيت موجوداسات .اميدواري به آیندۀ روشان نيز از رهگرر رنگ سفيد به مخاطب الاا
ميشود ،رنگ سبز نيز بيانگر ،حيات و زندگي است.
بهرهگيري از عناصار طبيعت نيز از دیگر رویکردهاي نمادین صافارزاده است .وي شب
را نمادي از تيرگي حاکميت استبداد ميداند .باغ هم نماد سرزمين گرفتار این تيرگي است.
افزون بر این ،باد در شاعر سمبوليک صفارزاده نمادي براي مبارزان آزاديخواه است که با
وز خویش در تالشااند وضااعيت موجود را تغيير دهند .البته در پارهاي موارد این رویکرد
تغيير ميکند و باد رمز ظلم و ساااتم ميشاااود .نمادهاي اساااطورههاي ملي و دیني نيز در
سرودههاي وي جایگاهي ممتاز دارد ،اما رویکرد دیني و مرهبي شاعر ،کاربرد اسطورههاي
دیني را نسابت به اساطورههاي ملي برجساتهتر ميکند و حضور هر کدام از آنها در اشعار
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صافارزاده معناي خاصاي را تداعي ميکنند؛ حضرت ابراهيم (ع) نماد بتشکني ،امام علي
(ع) نماد دادگري و امام حسين (ع) نماد قيام و ظلمستيزي است.
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