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چکيده
طاهره صفارزاده نویسنده ،محقق ،مترجم و یکي از شاعران برجسته ادبیات معاصر است کهه شهعرر را بسهترر بهرار بیهان
عواطف ،اندیشه و باورهار مذهبي قرار داده است .یکي از شگردهار ایه شهاعر در بیهان عواطهف و اندیشههههای ،،نمهاد
پردازر است .شیوه ار که در شکل گیرر زبان ادبي و هنرر صفارزاده و نیز روش شدن جهان بیني شاعر در زمینهه مفهاهیم
گوناگون بسیار حائز اهمیت است .ای پژوه ،بر آن است تا تغییر و دگردیسي چهرهههار نمهادی را در سهرودهههار ایه
شاعر معاصر مورد بررسي و واکاور قرار دهد .برآیند تحقیق حاکي از آن است که پارهار از نمادهها در اشهعار شهاعر دچهار
تغییر و دگردیسي شده و پارهار دیگر بي تغییر ماندهاند .چنانچه تغییهر و دگردیسهي در نمهادینگي چههرهههار اسهاطیرر و
تاریخي تا حدودر در اشعار ای شاعر دیده ميشود حال آنکه ،در پارهار از دیگر نمادها همچهون شخیهیت ههار مهذهبي
دگرگوني در مفهوم نمادها رور نداده است ،که ای نکته نیز خود ميتواند ناشي از جهان بیني دیني شاعر و اهمیًت و تقدس
باورهار مذهبي در نزد او باشد .در پاره دیگر از نمادها ،خاصه شخییت هار عادر نیز ،شاهد خلق نمادهار نویني هسهتیم
که پی ،از آن در آثار شاعران پیشی مسبوق سابقه نیست و اگر هم هست اغلب در مفهوم نمادهار پرداخته شدة ذه شاعر
نیستند که ای ویژگي شعرر خود حاکي از قدرت و توانمندر شاعر در تغییر و دگردیسي مفهوم برخي از نمادهار شهناخته
شده و نیز ذوق و ابتکار او در ایجاد سمبلهار خیوصي نویني است که در شعر شاعران پیشی دیده نميشود.
کليدواژهها :اشعار صفارزاده ،شخییت هار نمادی  ،دگردیسي ،شخییت هار اساطیرر
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است .ای مکتب که در سالهار  2513تا 2913م توسط گروهي از شاعران فرانسور پدید آمد ،تأکید ویژهار بر تأثیر زبان سمبلیک
بر خلق اثرادبي دارد ،چنانچه بر باور شاعران مکتب «سمبولیسم ،شعر چیزر جز بیان روابط سحر آمیزر که کالم ،میان مظاهر
مادر و معنور ،محسوس و غیر محسوس ،همچنی مابی عوالم مختلف برقرار ميکند ،نیست .همچنی  ،زبان سمبلیک ،تنها زباني
است که مناسبات مرموز و ناپیدار اشیا با احساس را که ،از راه مستقیم و منطقي غیر قابل توضیح است ،ميتواند آشکار سازد .به
همی جهت است که ماالرمه اعتقاد دارد شاعر بایستي خویشت را به ابتکار کلمات تسلیم کند و خود را به دست امواج کالم و
طغیان اندیشه هار پیاپي بسپارد» (رحیمي.)213 :2911 ،
مکتب ادبي سمبولیسم اگر چه در ادبیات فارسي ایران نظیر آنچه که دراروپا به وقوع پیوست ،به صورت یک جریان ادبي
مستقل مطرح نگردید اما ریشههار ای مکتب ادبي را ميتوان با بررسي که تری نمونههار شعر فارسي که مربوط به حماسههار
اساطیرر ایراني هستند ،مشاهده کرد .در داستانهار اساطیرر ،سمبلها اغلب به صورت عناصر و شخییتهار فراطبیعي جلوه گر
ميشوند .که از بهتری

نمونه ای

نمادها در ادب فارسي ميتوان به شخییتهار اساطیرر شاهنامه فردوسي چون رستم،

کیخسرو ،فریدون و ضحاک و عناصرر چون هفت خان رستم ،اسفندیار و ...اشاره کرد.
افزون بر آثار حماسي در دیگر آثار ادبي فارسي نیز شاهد کاربرد فراوان ای نمادها به ویژه در ادبیات عارفانه یا صوفیانه و
همچنی تغزالت عاشقانه هستیم .در ادبیات صوفیانه نمادها و رمزها ،بیشتر مربوط به تجربههار عرفاني صوفیه از جهان ماوراء
الطبیعي است که برار دور ماندن رازهار کشفیات جهان دروني آنها از گور نامحرمان و ترس از رد و انکار عقایدشان توسط
مردم عامه ،به رمزگویي در قالب تمثیل و داستانها نمادی و حتي فابل رور آوردهاند ،که از بهتری نمونههار آن ميتوان به
داستانها و تمثیلهار مثنور معنور موالنا و منظومه سمبلیک منطقالطیر عطار و داستانهار رمزآلود شهابالدی سهروردر چون
آواز پر جبریل ،عقل سرخ و...اشاره کرد .در تغزالت عاشقانه نیز بیشتری نمادپردازر و رمز گویيها معموالً مربوط به حاالت و
نشانههار معشوق و امیال و آرزوهار سرکوب شده شاعران عاشق پیشه است ،که به صورت استعاره و مجاز هار گوناگون نمایان
است و نمونههار آن را ميتوان در سراسر اشعار تغزلي ادبیات فارسي یافت .با دقت نظر در نمادهار آثار گوناگون عرفاني،
حماسي و تغزلي ميبینیم که گاه برخي نمادها در هر نوع اثر ،دچار دگردیسيهار تازهار شده و در نتیجه مفهوم نمادی نویني را
به خود ميگیرند و همی عامل سبب حیات و دوام ای نمادها و راهیابي آنان به آثار ادبي بعدر شده است.
در ادبیات معاصر ایران نیز نمادپردازر و توجه به زبان نمادی به دالیل گوناگون سیاسي و اجتماعي گسترر چشمگیرر یافت
و ای گسترر روز افزون سبب خلق نمادهار شعرر جدید و نیز دگردیسي مفهوم نمادهار پیشی در آثار شاعران و نویسندگان
معاصر شد .در یک نگاه کلي ميتوان عوامل زیر را در گسترر نماپردازر در ادبیات دوران معاصر مؤثر دانست.
الف :اختناق و اسبتداد شدید حاکم بر جامعه بسته دوران حکومت پهلور و تأثیر منفي آن برادبیات.
ب :تاثیر و تأثر از مکتب هار ادبي جهان به خیوص مکتب سمبولیسم.
ج :ابهام آفریني و عمق بخشي و جست راهي برار غنار جوهر هنرر و ادبي آثار از مسیر نمادپردازر و نمادآفریني یا آشنایي
زدایي از نمادهار پیشی .
د :غنار معنایي و چندآوایي کردن آثار هنرر از طریق نمادپردازر» (خسرور شکیب.)215 :2951 ،
یکي از شاعران برجستة نمادپرداز معاصر که با رویکردر جدید به مسئله شعر و شاعرر و توجه به جایگاه و نق ،شاعر در جهان
پیرامون خوی ،به زیبایي اندیشه ها و باورهار خود را در کسوت نمادهار که و نیز نمادهار نور که حاصل ابتکار ذه خالق
شاعر است به تیویر کشیده است ،طاهره صفارزاده است .صفارزاده اغلب عناصر گوناگوني را برار نمادپردازر در اشعارر به
کار ميگیرد که از جمله برجسته تری نمادهار او ميتوان به ،شخییتهار مذهبي تاریخي و اساطیرر و حتي شخییت هار
عادر اشاره کرد .نمادهایي که حضور آنها در شعر شاعر گاه با دگردیسيهایي جزیي و گاه با دگردیسيهار کلي همراه است .با
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توجه به گستردگي ای نمادها در اشعار صفارزاده و نیز تأثیر آن بر زبان ادبي و نیز روش شدن جهان بیني شاعر ،در پژوه ،پی،
رو به بررسي نمادینگي ای چهره هار نمادی با اشاره به دگردیسي آنها پرداخته شده است.
در یک نگاه کلي مي توان چهره هار نمادی اشعار صفارزاده را در عناوی شخییت هار مذهبي ،تاریخي ،اساطیرر و عادر
بررسي نمود.
شخصيت های مذهبی
از آنجایي که صفارزاده شاعرر باورمند و مذهبي است ميتوان نمود اندیشههار دیني را به صورت کاربرد گسترده نمادهار
شخییتهار مذهبي در سرودههار او مشاهده کرد .نمادهایي که هر چند به سبب عشق سرشار صفارزاده به باورهار دیني از
نمود پر رنگي در سروده هار او برخوردارند ،اما اغلب به دلیل تقدس ارزر هار مذهبي در نزدر ،تغییر و دگردیسي در مفهوم
نمادینگي آنها رور نداده است و نمادینگي آنها به صورت همان چهره هار متداول در آثار ادبي و عقیدتي ،در اشعار شاعر به
تیویر کشیده شده است .ای نمادها که بیشتر شخییت هار ص در اسالم هستند به تمامي در اشعار صفارزاده نمادهایي مثبت و
گاه در مواردر نادر نماد هایي دو پهلو چون شخییت ابوطالب هستند .در ذیل به پارهار از ای نمادها اشارت ميرود.
امام علی (ع)
امام علي(علیه اسالم) به عنوان یکي از پیشوایان بزرگ دی اسالم ،بسیار مورد توجه صفارزاده قرار گرفته است .شاعر در شعر
بلندر با نام امام علي(علیه السالم) به زندگي و شخییت ای امام همام مي پردازد و ضم یادآورر رشادت ها و فداکارر هار
ای شیر بیشة توحید در راه پیروزر اسالم ،دردمندر روح واالر ایشان را از ضربه هار زهرآگی زخم زمانه به تیویر ميکشد.
ضربههار زهرآگی جهل و نفاق متزوران ستمگرر که از نخستی روزهار وفات پیامبر اکرم (ص) و جانشیني آن حضرت ،بر
ساحت مبارک ایشان که چون نوشدارویي از دان ،و دی بر ت بیمار کافران بود ،فرود مي آمد ،تا آنجا که جاهل تری منافقان در
اندیشهار تاریک ،مهلک تری ضربه نفاق خود را بر تارک بلند تری قله خردمندر فرود آورد و شیشة جسم مقدس علي (علیه
السالم) را در هم شکست .در ای شعر صفارزاده "امام علي" (ع) را به صورت نمادر از «رشادت ،خردمندی و صبر» نشان
ميدهد.
علي (ع) /به حکم خالق یکتا /کلید گنجهار دان ،و دی را /ناسخ و منسوخ را /محکم و متشابه را /دریافت کرده است /و با
وجود ای همه دارایي /ذات فروتني ار زیباست...
علي (ع) /مقابله با شیطان را خواهان بود /در جنگ ضد کفر /بدر و حنی و خندق /صف نخست را /عاشقانه تیرف کهرد /...ابلهه
تری شقي /آن نابکار بود /که شیشه ر جسم مقدس را /در هم شکست /اما در هم شکست نماز علي (ع)را /ضربت شمشیر ههم /
نتوانست (امام علي(ع))111- 119 :2992 ،
در ای شعر مي بینیم که سیمار تابناک امام علي (ع) چون چهره همیشگي او در ادبیات فارسي و عهرب بهه صهورت نمهادر از
صداقت ،شجاعت ،دالورر ،دانایي و حق خواهي ترسیم مي شود و تغییر در نمادینگي ای شخییت به چشم نميخورد.
حضرت فاطمه زهرا (س)
صفارزاده در شعر بانور ما ،حضرت فاطمه زهرا (س) ،ای بانور به صدر میطبه عشق آمده را ،نماد شیر زني واال ،درد کشهیده و
حق طلب قرار ميدهد که زخم دل رسول ،وامام حسی و شهادت فرزندان و زخم زمانه حق ناشهناس را بهر دل دارد .بهانور بهي
نظیرر که در دامان پر مهر او فرزند دالور و آزادهار چون امام حسی (ع) پرورر مي یابد ،راد مهردر کهه بها مبهارزه دالورانهه و
شهادت شجاعانه خود ،مفهوم آزادیخواهي و آزادگي را به جهانیان ميآموزد.
بانور زخم دیده  /زخم دل رسول  /زخم دل امام  /زخم شهادت فرزندان  /زخم زمانه حق ناشناس  /بانو به صدر میهطبه عشهق
آمده  /در بی ماست (دیدار صبح.)222 :2966 ،
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"امام حسين" (ع)
"امام حسی " (ع) یکي دیگر از پیشوایان بزرگ دیني است که اشعار بسیارر در رثار شهادت ایشان از بدو واقعه کهربال تها کنهون
سروده شده است .سروده هار حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع) از جمله ای اشعارند« .ای شعرها و اشعارر نظیرآن درواقهع
سرآغاز شعرهار عاشورایي است که در آنها شاعران ضم به تیویر کشیدن جلوه هایي از مبارزه و مقاومت شهیدان کربال به بیان
ارزر و ابعاد گوناگون شخییت حضرت امام حسی (ع) و یاران ،مي پرداختنهد ،درضهم اینکهه چههرة سهیاه دشهمنان دیه و
بیدادگران را کامالً ترسیم مينمودند .البته ای اتفاقي است که نه تنها در شعرهار عاشورایي بلکه در تمام شعرهایي که درباره بقیهه
امامان سروده شده به روشني هویداست ،روشي که هنوز ادامه دارد و یکي از مشخیه ههار عمهدة شهعر شهیعي اسهت» (ترابهي،
 .)26 :2959در شعر صفارزاده نیز که شاعرر با اعتقاد است ،شهدار کربال در درجه واالیي از الهام بخشهي بهرار اشهعارر قهرار
دارند .ور تکیه بر امامان و توسل به آنان به ویژه امام حسی (ع) ،امام و مقتدار آزاد اندیشان جهان را پشتوانهار مههم ،در مبهارزه
با ستم و طرد شریر ميداند.
در طرد ای شریر  /دستي باید باشد  /دستي به اقتدار توال  /دستي که دور مي شود از دستگیره ها /دستي که وصل مهي شهود  /بهه
دسته تنهایي  /ایمان /دستي دراز مانده  /به دامان هر امام  /امام مظلوم  /امام شهید (دیدار صبح.)12 :2966 ،
و در شعر «پیشواز» به صراحت امام حسی (ع) را نام دیگر حق ميداند و اعالم ميدارد که ما در محاربه هستیم با هر کهه بها امهام
حسی به جنگ باشد و در صلحیم با آن کسي که با آن حضرت در صلح باشد.
«ما در محاربه هستیم  /با هر که با حسی به جنگ است  /و در صلحیم  /با هر که با حسی به صلح است /2حسی نام دیگر حق
است» (دیدار صبح.)96 :2966 ،
امام سجّاد(ع)
واژه سجًاد در معنار« ،بسیار سجده کننده» (آنندراج ،ذیل واژه) و لقب امام چهارم شیعیان ،امام زی العابدی (علیه السالم) اسهت.
از آنجایي که آن حضرت در زمان حیاتشان ،در عبادت پروردگار ،زبان زد عام و خاص بودند از ای رو "سجاده سجاد" به عنهوان
نمادر از «عبادت بسيار و خالصانه» در فرهنگ مردم تجلي چشمگیرر یافته است .صفارزاده در شعر بلند «جمعة دیدار» بها بههره
گیرر از ای نماد ،دوران ظهور امام زمان (ع)را ،در مهرورزر بندگان نسبت به یکدیگر و شکوهمندر و جاذبه عشق حقیقهي آنهها
به پروردگارشان ،به سجده سجّاد تشبیه کرده است.
مهر و توانگرر /دل همگان را در بر ميگیرد /و عمر /مثل عشق دیر ميگذرد /و عشق /مثل سجاده سجاد /شهکوهمند و جهاذب و
طوالني است (جمعه دیدار.)299 :
امام زمان(عج اهلل)...
باور به منجي یکي از عقایدر است که در برخي ادیان چون اسالم و به ویژه در تفکر شیعي به صورت چشمگیرر دیده ميشهود.
در ای باور ظهور منجي بشارتي از ظهور دوراني از عدل و آزادر و برابرر برار تمامي مردم جههان اسهت .از ایه رو در اشهعار
صفارزاده نیز که یکي از معتقدان راستی به مذهب تشیع است ،باور انتظار تجلي روشني دارد و حضور امام زمهان در اشهعار ایه
شاعر نمادر از «آزادگی و برقراری صلح و دوستی» است.
دل بسته اند  /به روز روش موعود  /به روز جمعه دیدار  /نام تو جمعه است ار بهتری اهل زمان  /ار بهتهری اههل زمهی  /ار
یار  /ار خجسته تری صبح انتظار (دیدار صبح.)216 :2966 ،
حضرت مسيح(س)

 -ای سخ در سروده شاعر ،بر گرفته از دعار زیارت عاشوراست.
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"مسیح" در شعر صفارزاده همچون امام زمان ،نمهادر از «اميد وآزادی» بهرار روز فهتح و گشهای ،اسهت و حضهورر در کنهار
انسانهار حق طلب و آزاده همیشگي است .در شعر «از معبر سکوت و شکنجه» صفارزاده مسیح را در کنهار قهرمهان ملهي ایرلنهد
قرارمي دهد که روح بلند انسانهار آزادر طلب را برار رسیدن به مقید نهایي شان مشایعت ميکند.
تابوت کوچک و سبک او  /ظرف خالصه تری جسم  /نشانة بزرگي ایمان ،بود  /همراه و در هدایت تابوت  /مسیح آمده است و
«اِمِت» (دیدار صبح.)11 :2966 ،
مالک
"مالک" اشتر یکي از یاران وفادار امام علي (ع) بود که در جنگ هار بسیارر دوشادور آن حضرت به مبهارزه حهق علیهه باطهل
پرداخت .در شعر سفر عاشقانه مالک نماد «انسانهای عاشقی است که با عقيدهای راستين در راه ایمان و عشق حقيقی ،جانشان
را فدا میکنند»
به رهگذر دوباره رسیدم /گفتم نشاني تو غلط بود /کدام مالک را گفتي /مالک اشتر را گفتم /زهیچ آمد به هیچ رفت /مقید اشهاره
بود /که عشق جمله اشارات است (سفر عاشقانه.)221 :
بالل
بالل یکي از صحابه پیامبر (ص) بود که در آغاز اسالم به دی مبی اسالم درآمد و همواره یهار و معهی پیهامبر در تبلیه اسهالم و
تحمل دشواریهار صدر اسالم بود .او همچنی مؤذن پیامبر اکرم (ص) بود وآنگونه که در روایهات اسهالمي آمهده اسهت پهز از
درگذشت پیامبر ،بالل دیگر اذان نگفت .صفارزاده از صدار اذان او باعنوان «سپیدر صهدار سهیاه» یهاد مهيکنهد و در شهعر بلنهد
«سپیدر صدار سیاه»" ،بالل حبشي" و "سلمان فارسي" و "صهیب رومي" را در کنار هم مينهد تا نمادر از «یهک رنگهي یهاران
رسول حق» (ص) در پیکار با ستم و خدانشناسي و کسب آزادر و برابرر برار همه انسان ها با هر رنگ و زباني باشند.
بالل /در جوار رسول آمده  /هم در جوار او  /صهیب سر زده از روم  /سلمان فرا رسیده از فارس  /تا انزوار رنگ  /نماد یکرنگي
باشد (سپیدر صدار سیاه)215 :2966 ،
سلمان
سلمان یکي از مشاهیر صحابة پیغمبر و از شخییت هار بسیار بزرگ اسالم اسهت .ور مهردر فهارس و دهقهانزادهار از ناحیهة
«جي » اصفهان بود» (دهخدا،ذیل واژه) .ای شخییت در اشعار صفارزاده چهره پر رنگي به خود ميگیرد بهه گونههار کهه ضهم
تجلیل از مقام او در شعرر بلند ،از ور با عنوان «دهبان پارسي»« ،سلمان پاک» یاد ميکند .دهباني که با پار عاشقانه به سور قبلهه
روشنایي ميرود و خدای ،همیشه با اوست .سلمان در شعر ذیل نمادر از «پاکدامنی و روشنفکری» است.
دهبان پارسي /سلمان پاک /دیگر نه برده بود /نه تنها /ناهید و مهر /همراه دشنمان /به اسارت ميرفتند  /اما خهدار سهلمان  /بها او
مي ماند /همیشه مي ماند...
رفت به راه مي پیوندد ماندن به رکود  /سلمان به راه رفت /با پار عاشقانه /و راه به او پیوست /با روشنایي و قبله(...سهفر سهلمان:
)113
اهل بدر
غزوة بدر یا بدر الکبرر نخستی نبرد بزرگ دوران ختم رُسُل ،محمد میطفي (ص) میان مسلمانان و اهل مکه بود که در هفهدهم
رمضان سال دوم پز از هجرت در شهر بدر رور داد .وقتي خبر حرکت کاروان ثروتمند صخر ب حرب از مکه ،به محمّهد(ص)
رسید ،قریب به سیید ت از مسلمانان برار حمله به آن آماده شدند و در ای میان ،سپاه هزار نفرر مکه برار مقابله بها آنهان وارد
عمل شد و با وجود برترر در شمار نفرات ،پیروزر کامل از آنِ مسلمانان شد و بسیارر از مکیان کشهته و اسهیر شهدند .پیهروزر
مسلمانان در ای نبرد نفوذ مکیان را تا حد زیادر کاه ،داد و جایگاه سیاسي مسلمانان را در مدینه مستحکم کرد .در قرآن از ای
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پیروزر به عنوان رویدادر الهي یاد شدهاست« .وَ لَقَدْ نَیرَکُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَ أَنتُمْ أَذِلَّهة فَهاتَّقُوا اللَّههَ لَعَلَّکُهمْ تَشهکُرُون»َ « و بههحقیقهت
خداوند در بدر به شما پیروزر بخشید با آنکه شما ضعیف بودید ،پز از خدا پروا کنید باشد کهه شهکر نعمهتههار او بهه جهار
آورید» (سورة آل عمران ،آیة .)219
در شعر پیشواز ،صفارزاده مبارزان ایران را در کنار دلیران جنگ احد و بدر قرار ميدهد و با ستای ،از رشادتهار ایشهان ،آنهان
را رزم آوران جبهه حق علیه باطل ميداند .بر ای پایه "اهل بدر" در شعر او همواره نمهاد «مبهارزان راه حهق و حهق طلبهي» قهرار
ميگیرند.
رزم آوران راه جهتي دیری دارند /با هر گلوله /پیوند مي خورند  /با اهل بدر /آن پرچم رهایي /از بدر تا احد /تا جبهه هار غرب
و جنوب /دست به دست دلیران ميگردد /پرچم به دست  /غرقه به خون ميافتد  /اما پرچم  /بهه رور زمهی نمهيافتهد (پیشهواز،
.)95 :2966
ابوطالب
"ابوطالب" عمور حضرت محمًد(ص) و حامي بزرگ ایشان در تبلی دی مبی اسالم بود .ای شخییت که در شعر سهفر زمهزم
مورد توجه صفارزاده است ،یکي از نمادهار مستثني در بی شخییت هار مذهبي است که چههره دوپهلهویي را در ایه شهعر از
خود ارائه ميدهد .ای شخییت که به سبب حمایت هار بي دریغ ،از پیامبر در صدر اسالم ،نماد یک حامي را در ذه متبلهور
ميکند ،در ای شعر ،دچار دگرگونيهایي شده و چهره تازه ترر را از خود ارائه مهيدههد .در ایه شهعر ابوطالهب ،تیهویر مهرد
راهبرر است که مأموریت دارد قاطرهار کاروانیان را از لبة دره عبور دهد .ر اهبرر کهه گهاه کاروانیهان را بهه سهالمت بهه مقیهد
هدایت مي کندوگاه بیم گم شدن کاروانیان ،و یا افتادنشان در دره ميرود .دره ،قاطر ،زمزم ،درخهت سهیب ،لیهوان پالسهتیکي و..
همه از نمادهار بارز ای شعراند که هر یک در ارتباط با دگرر تیویر خاصي از شخییت ابوطالب را ارائه ميدهند.
افسار را محکم بگیر ابوطالب /گفتي اسمت ابوطالب است /آیا اجر مردر که عیا زنان خاک را در آفتاب ميشهکافد  /از آن کهز
که رور قاطر برهنه نشسته است بیشتر است؟ /دهنه را بگیر ابوطالب /اینان که پیشاپی ،ما هستند به دنبال زمزمند /م ههم لیهوان
پالستیکیم را آماده کرده ام (سفر زمزم.)19 :
"زمزم" نیز در ای شعر نماد «حقيقت ،درک و حيات معنوی» است که روان آدمي درطي سفر معنهور ومهادر خهوی ،تحهت
رهبرر پیرر راهدان ميکوشد به آن برسد.ای پیر یا مرشد مسؤولیت گذر انسان را از درة مادیهات و عقبهة ههواجز نفسهاني بهه
سور کمال و خردگرایي به عهده ميگیرد .با توجه به اهمیت نق ،ای پیر و ارشاد او ،صفارزاده در جار جار شهعرر ،ابوطالهب
را مورد خطاب و مؤاخذه قرار ميدهد تا اطمینان حاصل نماید که آیا او صالحیت رهبرر و هدایت را دارد یا نه!
ابوطالب آیا هرگز قاطر سوارر در دره پرت شده است؟ /با قاطرهار م نه! /پز امکان ،هست /اما دیدم کسي استغاثه ميکهرد/
و تو دهنه را محکم نگرفته بودر /خوب فکر ک آیا قاطر هار تو نبود؟ (سفر زمزم.)11 :2919 ،
شاعر در ای شعر همانند برخي از آثار عرفاني" ،قاطر" را نمادر از «جسم و تن» قرارداده است ،او همچنی عالقهه منهدر جسهم
برار نیل به مادیات و سود جست از آنها را به صورت عالقه مندر قاطر به حرکت از کنار دره به تیویر ميکشد.
قاطر چرا دوست دارد از لب دره عبور کند /افسار را محکم بگیر ابوطالب (سفر زمزم.)15 :
شخصيت های تاریخی
شخییت هار تاریخي نیز از جمله چهره هار نمادیني هستند که با بررسي جلوه هار گوناگون آنها در آثار ادبهي مهيتهوان رونهد
دگردیسي آنها را پي گرفت ،با ای حال حضور ای

چهرههار نمادی در اشعارصفارزاده بسیار کمرنگ است و تنها شخییتهار

تاریخ معاصر مورد توجه او واقع شده اند .از ای رو بررسي تغییر و دگردیسي مفهوم نمادینگي ای نمادها به علهت مقهارن بهودن
زمان شکل گیرر آنان با دوران حیات شاعر چندان میسر نیست .از چهره هار نمادی تاریخي کهه کهه در اشهعار صهفارزاده بهه
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صورت محدودر به آنها اشاره شده است ميتوان به شخییت هایي مثبتي چون مزدک و شخییت هار منفي چون اسکندر و اب
راوندر اشاره کرد.
مزدک
"مزدک" پسر بامداد از مردم استخر فارس ،درگذشته در  111یا  115پز از میالد بود« .مزدک از روحانیون زرتشتي بود و بر پایهة
آموزههار ماني در باب آفرین ،و جهان دیگر معتقداتي ویژه داشت .ور به دو اصل نور و ظلمت و رهایي نهایي نور معتقد بود و
مي گفت انسان باید از عالیق دنیور بپرهیزد تا هرچه بیشتر به رهایي نور از بند ظلمت ماده ،یارر داده باشد (مهرر باقرر:2951 ،
 )215هرچند که آیی مزدک به طور گسترده ار فراگیر نشد امها باورههار ایه آیهی کمهابی ،در فرهنهگ ایرانهي و آثهار شهعرا و
هنرمندان بازتاب یافت .صفارزاده نیز با بهره گیرر از روشنفکرر مزدک و آزادر آیین ،برار عموم مردم ،از ای شخییت نمادی
برار بیان مضمون «صلح و آزادی» که یکي از مضامی بارز اشعارر است بهره جسته است.
کواذ دوست مزدک بود /م یک شاخة مریم برار مزدک خواهم فرستاد /آیا مزدک پیام مرا خواهد خوانهد  /آیها تشهنگي مها را بهه
زمزم خواهد برد (سفر زمزم)53 :2911 ،
اسکندر
"اسکندر" یکي از پادشاهان بزرگ و پیروزمند مقدوني بود .او در زمان داریور سوم به ایران حمله کرد و به دلیل تاخت و تازهها
و کشتارهایي که انجام داد از ای رو در ایران باستان به اسهکندر گجسهتک (ملعهون) مشههور شهد .صهفار زاده ازاسهکندربه دلیهل
پیروزرهار پي در پي در جنگ های ،به عنوان نماد «پیروزر و شکست ناپذیرر» یاد کرده است.
در تاریکي  /وقتي اسکندر شهر مرا گرفت /نطفه ها /در راهروهار شبانه نفز نفز میزدند /و قیر را  999/رامشهگر مهيکوفتنهد
(نهنگ ها با م مهربان بودند)19 :2919 ،
صفارزاده در شعر «سفر عاشقانه» با زیر سؤال بردن صفت پیروزر و کامیابي اسهکندر ،مخاطهب را بهه پرسه ،و اندیشهیدن در
مورد جایگاه خود وا ميدارد .و به ای ترتیب با دگردیسي مفهوم نماد اسکندر ،چهره جدیدر را از ای نماد ارائه ميدهد.
م اهل مذهب پرس ،کارانم  /اسکندر گرفت /یا تو تقدیم کردر /خریدار خرید  /یا تو فروختي؟(سفر عاشقانه.)91 :2911 ،
ابن راوندی
"ابوالحس احمد ب یحیي ب اسحاق راوندر" معروف به اب راوندر از اهالي روستار راوند واقع در بی راه اصفهان و کاشهان،
متولد سال  123هجرر قمرر که در  13سالگي درگذشت .دوران زندگي او با تحوالت مذهبي و فکرر عظیمهي روبهرو بهود .ور
در ابتدا یکي از بزرگان معتزله قرن سوم هجرر محسوب ميگردید لیک تغییر عقیده داد و در کتاب «فضیحه المعتزلهه» کهه آن را
در پاسخ به کتاب جاحظ با نام «فضیلت معتزله» نوشت بشدت از معتزله انتقاد کرد .آنگاه برار مهدت کوتهاهي بهه مهذهب تشهیع
گروید و کتاب «االمامت» از آثار دوره کوتاه تشیع اوست ،اما مالقات او با ابوعیسي الوراق ملحد باعث خروج او از تشیع و اسهالم
گردید و از آن پز به یکي از مهمتری ندانمگرایان و زندیقان تاریخ اسالم تبدیل شهد (میهاحب،ذیل واژه) بها توجهه بهه پیشهینه
تاریخي اب راوندر ،او در ادبیات ایران و به ویژه در آثار معتقدان مذهبي همواره نمادر از گمراههي ،فسهاد و جههل بهوده اسهت.
شخییت اب راوندر در شعر «روشنگران راه» صفارزاده همانند چهره ارائه شده از اب راوندر در سهایر کتهب تشهیع بهه عنهوان
نمادر از «باطل» و نمادر «ضد حق» به کار رفته است.
اما /مسیر حرکت نیرو /بسور مقید اصلي باید باشد /مقید اساس رابطه باید باشد /که جسهم در خهور هسهتي /کهه ذهه الیهق
حرمت باشد /وگرنه پرورر ت  /آن نطفه خییم خواهد شد /آن نطفه /اب راوندر ست (روشنگران.)251 :2966 ،
شخصيت های اساطيری
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اگرچه حضور چهرههار اساطیرر همچون چهرههار تاریخي در آثار صفارزاده بسیار کمرنگ است اما بها ایه حهال چههره ههار
اساطیرر برخالف چهره هار تاریخي و مذهبي ،در پارهار از موارد دچار تغییر و دگردیسيهار چشم گیرر شده اند ،به گونه ار
که گاه حتي چهره یک نماد بکلي تغییر یافته و از صورت یک چهره مثبت به صورت یک چهره منفي و گاه برعکز تغییر شهکل
داده است .از چهره هار اساطیرر مثبت در اشعار صفارزاده ميتوان به شخییت هار سیاور و کیخسرو و از دیگرچهره هار نهه
چندان مثبت نیز ميتوان به شخییت کاوه و فریدون و شخییت هار منفي چون سودابه و ضحاک اشاره کرد .در یک نگهاه کلهي
ميتوان دریافت که صفارزاده بی ،از تمام داستانهار شاهنامه به داستان قیام کاوه بر علیه ضحاک و به بند کشیدن ضهحاک توسهط
فریدون و نیز داستان سیاور و سودابه توجه داشته است و درسراسر اشعار او دیگر اثر آشکارر از دیگر چهره هار شناخته شهده
اساطیرر ایراني به چشم نميخورد.
سياوش
سیاور پسر کاووس و از چهره هار محبوب رستم در شاهنامه فردوسي است که به دارنده اسب سیاه یا شهبرنگ مشههور اسهت.
آنگونه که از شاهنامه و داستانهار حماسي آن برميآید برغم آنکه سیاور شاهزاده ار صاحب شکوه و فهر بهود ،بهه دلیهل فهزون
خواهي هار کاووس شاه و خیانت هار سودابه به شاه ایران ،ای شاهزاده کیاني نه تنها در ایران به سلطنت نرسید بلکه بهه تهوران
زمی پناهنده شد و در نهایت در ای کشور بیگانه به دست دشم دیری ایرانیان ،افراسیاب کشته شد .داستان سیاور و مظلومیت
سرانجام اندوهبار او از دیرباز بازتاب گسترده ار در آثار ادبي ایران داشته اسهت و چههره ایه شخیهیت نمهادی همچهون چههره
سهراب در شاهنامه ،از جمله چهره هار مثبت و اغلب به صهورت نمهادر از پهاکي و مظلومیهت شهناخته شهده اسهت .در اشهعار
صفارزاده نیز چهره سیاور ،چهره مثبتي است که شاعر در شهعر بلنهدر بهه نهام از «نامههار دیگهر سهودابه» بهه نمهادینگي ایه
شخییت ميپردازد و "سیاور" را نمادر از «پاکی و پاکدامنی» و« نيکی و فضيلت» قرار ميدهد .پاکدامني که شهرارت تمهامي
شریران را به سور خود آنها ميکشاند و در نهایت سبب نابودیشان ميشود.
ای رد پار سیاوور ست /بر برگهار سپیدار باغ /در باغ کاغذر تاریخ /اسفند دود ک  /کان نکبت هزار ساله /چندی هزار سهاله
ما را گرفته ...
تو دوستدار سیاور /تو دوستدار فضیلت بودر /چون نیک بنگرر  /افراسیاب و کاووس /آن یک اسیر وسوسه فتح /آن یک اسهیر
وسوسه سودابه /در سرنوشت سیاور هر دو یکي شده بودند (از نامهار دیگر سودابه.)952 - 953 ،
کيخسرو
نام کیخسرو در ادبیات پهلور کي خسرو یا کي خسروک است .پدرر سیاور پسر کي اوس و مادرر ویسپان فریهه (فهرنگیز)
دختر افراسیاب بود (دینکرد ،کتاب  ،5فیل  29فقره  .)21او هشتمی کز از خانهدان کیهان و پادشهاه کشهور خهونیروس اسهت.
مولدر گنگ دژبود (دینکرد ،نهم ،فیل  ،62فقره ( .)29صفا.)625-111 :2969 ،
همانگونه که از شاهنامه بر ميآید ،کیخسرو چهرهار محبوب و صاحب فر است که پهز از کشهته شهدن ناجوانمردانهه پهدرر
سیاور ،به دست افراسیاب ،به یارر رستم به خونخواهي از خون پدر برميخیزد و انتقام او را از تورانیان مهيگیهرد .چنانچهه «در
سبب آت ،کرکور نیز آمده است که چون کیخسرو به آذربادگان رفهت و رسهتم دسهتان بها ور و آن تهاریکي و پتیهاره بدیهد کهه
آذرگشسب پیدا گشت و...پز کیخسرو از آنجا باز گشت و به ترکستان شد به طلب خون سیاور ،پدر خوی ...،افراسیاب گریهز
گرفت و به سور چی شد و از آنجا به هندوستان و از آنجا به سیستان آمد و گفت م به زنههار رسهتم آمهدهام و او را بهه بنکهوه
فرود آوردند .چون سپاه او (افراسیاب) همي آمد فوج فوج ،اندر بنکوه انبار غله بود  ...و جادوان با او گرد شدند و او خهود جهادو
بود .تدبیر کرد که اینجا علف هست و حیار محکم .عجز نباید آورد تا خود چه باشد .به جادویي به ساختند که از ههر سهور دو
فرسنگ تاریک گشت .چون کیخسرو ایران شد و خبر او شنید ،آنجا آمد بدان تاریکي اندر نیارست شد ...پالس پوشید و دعا کرد.
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ایزد تعالي آنجا روشنایي فرا دید آورد که اکنون آتشگاه است .چون آن روشنایي برآمد برابر تاریکي ،تاریکي ناچیز شد و کیخسرو
و رستم به پار قلعه شدند و  ...افراسیاب از آنجا به جادویي بگریخت و دیگر کسان بسوختند و قلعه ویهران شهد (طبهرر ،تهاریخ
سیستان.)96-91 :
صفارزاده در شعر بلند «سفر هزاره» به نمادینگي ای شخییت در ارتباط با سیاور ميپهردازد و سهیمار کیخسهرو را همچهون
سیاور به صورت چهرة مثبتي به نیویر ميکشد .او در ای شعر با بهره گیرر از اسطوره سیاور و ارتباط آن با گیهاه سیاووشهان
که در اساطیر چنان آمده که از خون سیاور روییده است"،کیخسرو" را نمادر از «یک ناجی و یک حق خواه» قرار ميدهد ،حق
خواهي که به کی خون سیاور سیرتان بر ميخیزد و انتقام خون پاک آنان را هرچند که دیرگاهي به طول بیانجامهد ،از سهتمگران
خواهد گرفت و بدی سان ای نماد شناخته شده ادبیات را بي آنکه تغییرر در آن ایجاد کند در اشعار خود به کار ميگیرد.
زکام  /دیرینه  /تب  /دیرینه ست /همخانه ام /پهر سیاوشهان را /در کتهرر کسهالت /مهي جوشهاند /و قطهره قطهره /مهي نوشهد و
مينوشاند /آیا همیشه  /فرزندر /کیخسرور /باید به کی برخیزد /از ابر تا دریا /از دریا تا ابر /پیونهد پایهدار سلسهله آب اسهت /و
حق آب است /تبدیل مي شود /و ميماند
و راه ميماند /سلولًهار عشق /سلًول هار راه /از ماه و سال و قرن نمي میرند /و راهیان دگر مهيآینهد /و گامههار عاشهقانه آنهان/
پرواز بال هار بلند است (سفر هزاره.)115 :2992 ،
فریدون
فریدون یا افریدون یا آفریدون یکي از چهره هار تأثیر گذار در شاهنانه فردوسي است که در شکلگیرر وقهایع حماسهي مهمهي
چون قیام بر علیه ضحاک و کشته شدن او نق ،بسزایي داشته است ،چنانکهه در تهاریخ طبهرر در بهاب او ذکهر شهده اسهت کهه،
«نخستی کز بود که لقب کي گرفت ،او را کي افریذون گفتند و معني کي پاک باشهد .چنانکهه گوینهد روحهاني ،یعنهي کهار ور
خالص و پاک است و به روحانیت پیوسته است و گویند که معني کي سود جور باشد و به پندار بعضي ها کهي بهه معنهي شهکوه
باشد و افریذون وقتي ضحاک را بکشت شکوه یافت» (طبرر .)219 :بر پایه ای اسطوره که و ذکر اهمیت کار فریدون در کتهب
تاریخي گوناگون ،شخییت فریدون در ادبیات ایران بازتاب گسترده ار یافتهه و در اغلهب آثهار ادبهي نمهادر از آزادر و عهدالت
گسترر قرار گرفته است .اما برخالف چهره شناخته شده ای نماد در ادب فارسي ،در اشعار صفارزاده ای چههره دچهار تغییراتهي
ميشود و از صورت یک نماد مثبت و پویا به صورت یک نماد منفي و راکد در ميآید که ایه امهر خهود حهاکي از آن اسهت کهه
شرایط سیاسي و اجتماعي شاعر ،چندان مجالي را برار بروز فریدون ها و داد گسترر آنها نميدهد.
ما همه تنهاییم /ضحاک مانده /عمر فریدون گذشته است (از نامهار دیگر سودابه.)952 :
کاوه های پير
کاوه از جمله برجسته تری چهره هار نمادی شاهنامه فردوسي است که پهز از شهاهنامه در سهایرآثار کهه و معاصهر هنهرر و
تاریخي ایراني نمود چشمگیرر یافته است .آنگونه که از روایات شاهنامه بر ميآید ،کاوه مردر آهنگر پیشه بود کهه بهر اثهر سهتم
ضحاک پسران خود را یک به یک از دست داد و در نهایت برار نجات آخری فرزندر به کمک فریدون به قیام در برابر ضهحاک
برميخیزد .محمًد جریر طبرر در باب او مينویسد« :کاوه هر کجا حرب کردر آن علم خوی ،در پی ،داشتي و پیروزر یهافتي و
بیست سال کاوه اندر جهان بگشت و جهان راست کرد بر فریدون  ...و فریدون والیت اصفهان و ناحیت ،را به کاوه سپرد و کهاوه
برخاست و به اصفهان شد و ده سال بر والیت بماند ،سپز در آنجا بمرد و او را فرزندان ماندنهد» (محمهد جریهر طبهرر:2911 ،
 .)93 -11علي رغم آنکه کاوه از دیر باز به عنوان نمادر از آزادگي و دادخواهي و قیام بر علیهه ظلهم و بیهداد در ادبیهات فارسهي
نمود پیدا کرده است ،در شعر صفارزاده ،چهره تازهار از او به تیویر کشیده ميشود .در ای شعر "کاوه" نمادر از «اندیشه هاای
آزادی خواهانه و عدالت طلبانه ای» است که به دلیل اوضاع نابسامان اجتمهاعي و سیاسهي هرگهز مجهالي بهرار بهروز و مبهارزه
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نميیابند .از ای رو در شعر ماشی آبي ،شاعر ضم انتقاد از اوضاع رخوت آلود زمان خوی ،از نماد کاوه ،با صهفت کهاوه ههار
پیر یاد مي کند و بدینسان نمادینگي ای شخییت را از یک نماد مثبت به یک نماد خنثي تغییر ميدهد.
ما سالهاست  /منتظر مقید هستیم /ما در تقاطع تاریخي خیابانها /در امتداد کورور /و در نهایت تخت جمشید /در ای صف بلند
زمان /کاوه هار پیر /با ما/کنار ما/خمیازه ميکشند (ماشی آبي.)59 :2911 ،
سودابه
یکي از چهرههار اساطیرر شاهنامه فردوسي" سودابه" همسر کاووس است که «بایهد داسهتان او را جهزو اسهطوره ههار سهکاها
بدانیم ،چراکه بنا به گفته فردوسي ،سودابه دختر شاه هاماوران بوده است و از پیوستگي طوالني نژاد سهکایي بها هامهاوران آگهاهي
داریم» (بهار )11 :2919 ،در شاهنامه فردوسي ،سودابه چهره پررنگهي را از خهود نشهان مهيدههد و در شهکل گیهرر بسهیارر از
رویدادهار حماسي از جمله نجات کاووس از هاماوران و گذر سیاور از آت ،و همچنی رفت او به توران زمی و کشته شدن،
در آنجا نق ،چشمگیرر را ایفا ميکند .بر پایه ای روایت ها سودابه نیز همچون زلیخا در ادب پارسي نمهادر از ههوس و امیهال
مادر ميباشد از ای رو صفارزاده با نگاهي زیبا به اسطوره سودابه و سرانجام شوم کشته شدن ،به دست رسهتم ،از ایه اسهطوره
بهره ميگیرد و سودابه را نمادر از امیال مادر و هوسهار نفساني قرار ميدهد که تنها انسانهار پاک سرشتي چون سیاور قادر به
ایستادگي در برابر آنها هستند.
سودابه /در اندروني شاهانه /و در تبسم خون آرمیده است /سودابه میز /سودابه باغ /سودابه سکه /سودابه دام و دانهه اسهت /رسهتم
چو مي رسد /آسیمه سر /با خنجرر که آخته از انتقام خون /سودابه مرده است /سودابه راسهیاور کشهته  /ههم او کهه وسوسهه را
کشته (از نامهار دیگر سودابه.)251 :
ضحاک (ماردوش)
چنانچه در شاهنامه آمده است «ضحاک را بیوراسب مي خوانند که به زبان پهلور بیور ده هزار اسهت .زیهرا کهه او ده ههزار اسهب
تازر داشت» (فرهنگ اساطیرر حماسي ایران .)215 :2959 ،ای شخییت اساطیرر نیز یکي دیگر از چهره هار شناخته شهده در
شاهنامه فردوسي است که افسانه هار بسیارر حول محور شخییت او شکل گرفتهاند .در شاهنامه فردوسي اژر دهاک یا ضحاک
پادشاه ستمگرر است که بر رور شانه های ،دو مار روییده است و ای پادشاه ستمگر برار خوراک سر مهاران خهوی ،ههرروزه
جوانان بسیارر را به کام مرگ ميکشیده است.
در سراسر اساطیر ایران ،مار «اژر دهاک» ،به شکل مارر ویرانگر (دیو طوفان و قحطهي) کهه بهه دوران طالیهي حکومهت یمهه
خاتمه ميدهد ،ظاهر شده است (ر.ک :هاشم رضهي .)161 :2912 ،ایه شخیهیت اسهاطیرر در اشهعار صهفارزاده نیهز همچهون
شخییت سودابه به صورت یک نماد منفي و نمادر از «پلیدر ،ظلم و نیروههار اهریمنهي» آمهده اسهت ،نیروههایي کهه در نبهود
انسانهار فریدون سرشت نیرو ميگیرند و اسباب رنج و زحمت آدمیان را فراهم ميآورند .با مقایسهة ایه دو نمهاد بها نمهادینگي
متداول آنها در ادب پارسي ،ميبینیم که دگردیسي در مفهوم ای دو شخییت منفي رور نداده و مانند اغلهب نمادههار منفهي در
اشعار صفارزاده ،نمادینگي خود را حفظ کردهاند.
در ایستگاه /ایستادهایم /و ایستاده دماوند  /در پی ،چشم ما /و پرسشي به ای سپیدر خاکستر /پیوسته /مهيپیونهدد /دیهو وددر
همیشه حاضر  /بند دگر کجاست /ما ایستاده ایم /در رهگذر دود  /در خوارر هنر /و مغزهار مضطرب بیمار /اندام مهار دور را/
تیویر ميکنند (ماشی آبي.)59 :2911 ،
شخصيت های عادی
شخییت ها ر عادر نیز همچون شخییت هار مذهبي ،از جمله پرکاربرد تری نمادههار اشهعار صهفارزاده هسهتند ،امها بها ایه
تفاوت که ای نمادها حاصل وضع و ابتکار شاعرند و اغلب پی ،از شاعر نمادینگي آنها در آثار ادبي پی ،از خود مسهبوق سهابقه
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نیست و اگر هم هست ،با تغییر و دگردیسي هایي از سور شاعر همراه اند ،به گونه ار که در بیشتر موارد ای دگردیسيها سهبب
شده است که نمادهار شعرر شاعر ،چهره تازه ار را از خهود ارائهه دههد و یها در ضهم دربرداشهت نمهادینگي مفههوم پیشهی ،
نمادینگي برار مفهوم نویني را نیز در ذه خواننده متداعي کنند .ای نمادها گاه به صورت نمادهایي مثبت چون نمادههار دهقهان
و سپور و اغلب به صورت نمادهایي منفي چون اجداد ،زنگي ،همکاران ،باغبان و مرد  ...و نیز در مواردر بهه صهورت نمادههار

دوپهلویي که هم چهره مثبت و هم چهره منفي دارند چون نماد «مادر» به تیویر کشیده شدهاند.
دهقان
«دهقانان یکي از طبقات قدیم نجبار ایران بودهاند .از بعضي از اشارات کتب اسالمي مانند تاریخ بخارا و چهارمقاله بر ميآید ،ای
طبقه ،صاحب ضیاع و مکنت و دارار نوعي اشرافیت ارضي بوده و ظاهراً در ایًام پی ،از اسهالم از طبقهات ممتهاز ایهران شهمرده
ميشدهاند  ...دهقانان در ایام اسالمي نیز نفوذ محلي خود را حفهظ کهرده و جهزو ،طبقهات اشهراف و بزرگهان کشهور و در زمهره
توانگران بوده و اغلب در کار حکام عرب دخالت ميکردند .ای طبقه ممتاز جامعه با گذشت زمان و در طي دوره هار جدیهد بها
رور کار آمدن سرمایه داران و زمی داران که به آنها ارباب ميگفتند از نظر ثروت و جایگاه اجتماعي ،وضعیت آنهها رو بهه افهول
نهاد ،تا آنجا که به یکي از اقشار ضعیف و کم بضاعت جامعه تبدیل شدند .دهقان که در ادبیات کالسیک ایران نمادر از اصهالت
و ثمربخشي شناخته مي شده است ،در شعر«دهقان» صفارزاده نیز نمادر از «حق شناسی» و «ثمر بخشی» است و شاعر در ضهم
یادآورر جایگاه و ارزر کار دهقانان در ای شعر ،به ستای"،دهقان" و تقدیر از او ميپردازد.
تو ار دهقان! /تو ار مردر که ملک از توست آبادان /تو بودر از ازل نان آور دوران /...تو آن مرد خدا هستي /:خهدار خهوی ،را
در زیر شالق خدایان دروغی یاد مي کردر  /و از ژرفار غم در پی ،او /آهسهته در دل /شهکوه از آن جهور کیشهان تههي از داد
ميکردر (دهقان.)62 :2961 ،
سپور
"سپور" از جمله شخییت هایي است که درشعر «سفر عاشقانه» بسیار مورد توجه صفارزاده قرار ميگیهرد .ایه شخیهیت نمهاد
«ذهن هشيار و وجدان بيدار شاعر» است که همچون ناظر و شاهدر رفتارهار او را دنبال ميکنهد و شهاعر را از حقیقهت وقهایع
جهان پیرامون ،آگاه مي سازد.
آیا حدیث معده لبریز /لبهار دوخته /و حنجره خامور /ربط و اشاره ایي /به مبحث«بودن» دارد /سپور را گفتم  /خبهر چهه دارر/
گفت زباله /بودن از انحیار خبر بیرون است (سفر عاشقانه.)99 :2911 ،
همچنی در ای شعر صبح رمز «هشياری وآگاهی» و خواب رمز «غفلت و فراموشی» است از ای رو «آمهدن سهپور صهبح در
زمان تاریکي و ناپیدایي سپیده» ميتواند ،رمزر از« هشیارر و خردورزر شاعر در زمهان غفلهت سهایری و آگهاهي او نسهبت بهه
حقایق محیط پیرامون »،باشد.
سپور صبح مرا دید /که گیسوان درهم و خیسم را /از پلکان رود مي آوردم /سپیده ناپیدا بود (سفر عاشقانه.)92 :2911 ،
از آنجایي که نمادقرار دادن شخییت سپور به صورت محسوسي نظیر آنچه صفارزاده به کار برده ،در آثار ادبي معاصهر بهه چشهم
نميخورد مي توان ای نماد را در قلمرو نمادهار خیوصي شاعر قرار داد .از ای رو دگردیسي در ای نمادها مطرح نیست.
اجداد (نياکان)
در بستر جامعة سنتي ایران توجه به گذشته و بزرگداشت نیاکان و اجداد جزو سنتي جداناشدني و دیری در فرهنگ ایراني اسهت،
که ریشه هار ای سنت را ميتوان در ساختار بدور جامعه ایران باسهتاني جسهت« .در میهان قبایهل بهدور ،نیها پرسهتي نخسهتی
تیورات را راجع به وجود خدایان پدید مي آورد .ميتوان باور داشت که در مرحله بسیار کهه  ،اقهوام هنهد و ایرانهي ،نیاپرسهت
بودهاند» (بهار .)16 :2911 ،صفارزاده که شاعرر نوگرا و نواندی ،است بر خالف اندیشهههار رایهج در جامعهه سهنتي ایهران ،در
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اغلب اشعارر ،نه تنها تیویر مثبتي از شخییت ها و وقایع گذشته ارائه نمي دههد بلکهه در بطه اشهعار خهوی ،بهه کهرًات بهه
سنتهار پوسیده عامه ميتازد و با نگاهي آمیخته به طنز و زباني کنایه آمیز از شخییت هایي چون" اجداد" ،مهادر بهزرگ ،خالهه
تاجي ،و اشیایي چون پیژامه بهادرخان با عنوان نمادر از «کهنگی ،و پس رفت به گذشته» یاد ميکند از ای رو ميتوان دگردیسي
نماد اجداد را از صورتي مثبت به صورتي منفي در اشعار شاعر به وضوح مشاهده کرد.
خاله تاجي دندانهار مینوعيار را در پاشویه خیز ميکرد /آنطرف تر دخترر آفتابه را در حوض فرو مهيبهرد /خمیهر دنهدان
ام.پي.اف میرف کنیم...
امروز در سر سرار موزه ایستدهام /و طرح پیژامه بهادر شاه را به عنوان سوغات /برار سوسیالیست ههار سهابق محلهه مهان از بهر
کردم  /باشد که از م خوشنود شوند /باشد که ای طرح طرح جهاني گردد (سفر اول.)21 :2919 ،
باغبان
"باغبان" در شعر «نسترن» صفارزاده نماد «انسانهای منفعت طلبی» است که پیوسته بها بههره کشهي از نیهرور انسهانهار مفیهد ،در
تالر برار تأمی منافع شخیي خود حتي به قیمت نابودر دیگران هستند .ای چهره منفي نیز حاصل ذهه خهالق شهاعر اسهت
چراکه از باغبان اغلب در ادبیات ایران به صورت نمادر مثبت و مثمر ثمر یاد مهيشهود حهال آنکهه در اشهعار صهفارزاده اینگونهه
نیست.
و ميبینم  /که معدن وجود تو /تاراج ميشود /و هیچ یار و نگهباني نیست /...دو دست پر طمع باغبان /سیمار پاک پهنج پهرت را/
برار دیگ عرق گیران /از ریشه ميکند(...نسترن.)59 :2966 ،
پسر سيزده ساله
"پسر سیزده ساله" در شعر «سفر اول» صفارزاده ،نماد «خرد و اندیشه بالغ بشری» است کهه بها گهذر از دوران چنهد ههزار سهاله
آزمون و خطا ،به مرحله تکامل و بلوغ اجتماعي رسیده است .اندیشهار که انسان را از مرحله چند خدایي و بردگي ،به مرحله تک
خدایي و حق برابرر انسانها سوق ميدهد .در ای شعر ،پسر سیزده سالهار که به دنبال ارابه مهاجره و با نو ميدود و به سور آنها
سنگ پرتاب ميکند ،در حقیقت ،سمبل خرد گرایي و نوید ظههور اندیشهه سهتم سهتیزر و بیهانگر دوران گهذر اندیشهه بشهرر از
طفولیت ،به سور بلوغ خرد جمعي است.ای نماد نیز در قلمرو نمادهار خیوصي شاعر و حاصل ابتکار اوست.
در کوچه هار تنگ بنارس اگر سیزده ساله ار دیدر  /که دنبال ارابه مهاراجه و بانو میدود و قلوه سنگ پرت ميکند /او پسهر مه
است  /در پنج سالگي هزار و پنج ساله بود /هزار سال ادامه آفتاب( ...سفر اول.)29 :2919 ،
دختر ژرنال
در شعر «سفر اول»"،دختر ژرنال" نماد انسانهای به ظاهر اصيل است که ،همواره در توهم اندیشه هار ایده آل به سر مهيبرنهد و
پیوسته بر ای اندیشه ها پار مي فشارند ،اما در نهایت در واقعیات روزمره جامعه ادغام شده و زندگیشان رنهگ و بهور نیازهها و
خواسته هار زمان حال را به خود ميگیرد .ای نماد نیز همچون نماد پسر سیزده ساله در زمره نمادهار خیوصي شاعر است.
دختر ژرنال همواره اصرار دارد که الهیجان بهتری چار جهان است /اما خودر چار کلکته مينوشد (دلتنگي.)12 :2911 ،
زنگی
"زنگي" که در اصل نام قبایلي «منسوب به زنگ» و از قبایل «منسوب به قبایل سهیاه پوسهت سهاک آفریقهار شهرقي» اسهت (از
فرهنگ فارسي معی ذیل واژه) .از جمله شخییت هایي است که در کتب ادبي وآثار منظوم و منثهور کهه بهرار بیهان مضهامیني
چون سياهی ،تاریکی ،پليدی ،زشتی و در کل به صورت یک نماد منفي بسیار مهورد توجهه شهاعران و نویسهندگان قهرار گرفتهه
است .در شعر زنگي صفار زاده نیز مقیود از زنگي ،غم است ،چراکه شاعر زنگي را به لحاظ سیاهي به غم تشبیه کهرده و از ایه
رهگذر به بیان احساس غم و اندوه و ناراحتي خود پرداخته است ،از ای رو چهرة «زنگي» در ای شعر ،همچون سایر کاربردههار
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نمادین« ،چهره ای هراس انگيز» است ،چهرهار که با آمدن ،،کودک دل شاعر به هراس ميافتد و در جست و جور آغور پهر
مهرر برار رهایي از چنگال زنگي سیاه به تکاپو ميافتد ،اما در نهایت ای جست و جو به جایي نميرسد و شاعر در بنهد زنگهي
غم گرفتار ميشود.
زنگي غم /چو پا نهد /بآشیان خاطرم /کودک دل  /زبیم جان /نفز زنان /طپ ،کنان /بجست و جور روشني /بهآرزور یهک پنهاه/
دود به سور تو /ولي دری ! /...دوباره دل /فکنده سر /فسرده جان /بجستجور یک پناه /رود کهه خهو کنهد /بزنگهي سهیاه (زنگهي،
.)19 :2961
مرد
"مرد" در اغلب اشعار صفارزاده نمادر از «هوس و اميال نفسانی» است ،از ای رو هرگاه که در صورت ههار گونهاگوني چهون:
مرد ،پدر ،همسر یا معشوق جلوه گر ميشود معموالَ چهره مثبتي را از خود ارائه نميدهد و برخورد شهاعر بها او اغلهب بها زبهاني
کنایه آمیز و گاه حتي تحقیر آمیز نیز هست .نمونه آشکار چهره ناخوشایند مرد را ميتهوان در شهعر بیگانهه کهه در اوایهل جهواني
خطاب به یکي از دوستداران ،سروده بود به روشني دید.
م آت ،گاه احساسم /ترا ار توده برف ریا در خود نميگیرم /چه مي ترسم که خاموشم کني  /از یاد انسانها /...تو همرنگ مه
آزاده هرگز نیستي ار مرد /روان شو سور آن قومي که سنگینند از سنگ جواهر ها /و رنگینند از رنگ دورویي ها /و خاموشهند از
غوغار انسانها /بروکورانه دست همسرر برگیر /تا پا جار پار کهنه اجداد بگذارر (بیگانه.)95 :2911 ،
ای نگاه تند و منفي او به شخییت مرد ،در دیگر اشعار او نیز به چشم ميخورد .نگاهي که نشأت گرفته از شخیهیت و رفتهار
اجتماعي مرد در جامعه معاصر شاعر است .شخییتي که اغلب تلقي از حضور او در جامعه ،احساس امنیهت و احتهرام اسهت امها
ازدید شاعر ،همیشه ای طور نیست ،و گاه وجود خود مرد عاملي برار ایجاد ناأمني و حز ناخشنودر در محیط پیرامون ،است.
چرا باید اینچنی لرزان و ترسان باشیم /ما که درمحاصره مردان هستیم /مردان پاسبان مردان تاجر مهردان امنیهت /مردانهي کهه در
بیمه نامهاشان بسته بندر شده اند /مرداني که پرده ها را ميآویزند /مرداني که پشت پرده ها به کمی مينشینند /مرداني که چنگال
در آورده اند /همة آنها که یکبار با انگشتان خرد کودکیشان برار پرندگان النه ساختهاند (دلتنگي.)11 :2911 ،
در ای اشعار تغییر و دگردیسي نماد مرد از یک نماد شناخته شده مثبت به یک نماد پرداخته شده منفي از سور شاعر بهه وضهوح
به چشم ميخورد.
مردم عایق
صفارزاده در شعر «سفر عاشقانه» به زیبایي تأثیر و پیامد ها ر منفي زندگي شهر نشیني را بر روحیات و خلهق و خهور مهردم بهه
تیویر ميکشد .در شعر او "مردم عایق" نماد انسانهار «تنها ،بی روح و فاقد عواطف سرشار انسانی» هستند .مردمهي محیهور
در دیوارهار خانه شان ،که هرچند در ظاهر ایم و آسیب ناپذیر به نظر ميرسند اما در حقیقت روحشان از رنج تنهایي افسهرده و
آزرده است .این نماد نيز در قلمرو سمبل های خصوصی شاعر محسوب میشود.
و خانهام دو سور خیاباني است /که مردم عایق  /در آن گذر دارند /صدار هق هقي از دور دسهت مهيآیهد /چطهور اینهمهه جهان
قشنگ را  /عایق کردند /چطور /چطور /چطور؟ (سفر عاشقانه.)233 :2911 ،
همکاران
"همکاران" در شعر صفارزاده نماد انسانهار «مادی و گرفتار در چهارچوب قواعد و هنجارهای خشک زندگی روزمره» هستند.
انسانهار وابستهار که توان زندگي در خارج از تعلقات و دلبستگي ههار شخییشهان را ندارنهد و همهواره زندگیشهان بهه دور از
خالقیت و سنت شکني و مملو از تکرار و نیازمندر است .انسانهایي که ترس از دست دادن ،تمام شخییت وجودیشان را احاطهه
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کرده و زندگي آنها را در مرداب روزمرگي به رکود نشانده است .صفارزاده با به سخره گرفت رفتار و بین ،اجتماعي ای افراد راه
زندگي خود را از آنان جدا ميداند .نماد همکاران نیز همچون نمادمردم حاصل ابتکار ذه شاعر است.
در راهرو دراز همکارانم در جا زنان به هم ميرسند  /با آنها پنجره هار بسته و هوار  13تا  11درجه را شریک بوده ام /همکارانم
درجا زنان به هم ميرسند و داورر ميکنند /او از ای پز چطور زندگي خواهد کرد؟ /بدون مرخیي ساالنه /بدون قهوه سهاعت
ده صبح /بدون رئیز  (...استعفا.)11 :2911 ،
کودک
ویژگيهار شخییتي "کودک" چون هوس ها و خواه،هار پیوسته ،سبب شده است که صفارزاده از ای ویژگهيههار شهناخته
شدة کودک در شعر خوی ،بهره جسته و کودک را چون نماد متداول آن در ادب پارسي ،نمهادر از «احساسات خام و هوسهای
زودگذر و ناپایدار» و نیز «ضعف و نیازمندر» قرار دهد .از ای رو از کودک با تعابیرر چون :کودک نادان شادر ها ،کهودک ته ،
کودک تنها و ...یاد ميکند.
کودک تنها دهد آواز« /:مادر خالهار بخت م در دست هار توست  /آرر آن دستي که محکم مي فشارد برگ بازر را( ...کهودک
قرن.)22 :
در شعر «نستوه» نیز کودک نماد «تن و تعلقات دنيوی» قرار گرفته است.
نستو جاودانه مهرم که پایدار /در پایگاه یاد تو فرزانه /پر شکیب /فکر نجات کودک ت را رها کند (نستوه.)21 :
و همچنی در شعر «بیگانه» او شادیها و شادکامي ها را به کودکي نادان تشبیه کرده است.
ولي هرگز تو را ار کودک نادان شادیها نميفهمم (بیگانه.)5 :
مادر
"مادر" از جمله شخییتهار مورد توجه صفارزاده است که در شعر او حول محور نقشه ،در ارتبهاط بها کهودک ،چههره ههار
نمادی گوناگوني را به خود ميگیرد .گاه مادر شخییتي قهرمان گونه و الهي ميیابد و به یک «ایزد بانو» تبدیل ميشود .اله ار که
همواره حامي کودک و نجات بخ ،او از نیروهار اهریمني و ترس ها و تنهایي هار اوست .مادرر که سوار شخییت فهردر و
لغزر ها و اشتباهات ،،همیشه برار کودک مقدس و اطمینان بخ ،است .نمونه زیبار ای چهره مادر را ميتوان در شهعر کهودک
قرن دید .در شعر کودک قرن ،کودک در اندیشهها و راز و نیازهار شبانهار پیوسته خواستار بازگشت مادر به خانهه و در آغهور
کشیدن اوست ،اما مانع بزرگ ای بازگشت پدر و نامهرباني او با مادراست.
کودک ای قرن /هرشب در حیار خانه ار تنهاست /پر نیاز از خواب امها /وحشهت ،از بسهتر آینهده و فرداسهت /بانهگ مهادر
خواهی /،آویزه ار در گور ای دنیاست /...شام دیگر چون که خواب آید درون دیده او /پرسد از خود«باز امشهب مهادرم کهو؟/
بانگ آرامي درون گور او آهسته لغزد « :مادرت اینجاست! /...در سرار رنگي شب زنده داران /در هوار گرم و عطهر آمیهز یهک
زندان /...ميزند فریاد مادر! /جار م آنجاست /آغوشي که مرد ناشناسي سر نهاده /...شام دیگر مادرر درخانه اسهت ،آنجاسهت/
در اطاق او جدالي با پدر برپاست  /گفتگویي تلخ و ناهنجار ،دعوایي پر از تکرار( ...کودک قرن.)21 - 23 :2911 ،
از چهرههار نمادی دیگرر که از شخییت "مادر" در شعر صفار زاده جلوهگر ميشود ،نماد زن در ارتباط بها مهرد ،یها همسهر
است .در ای چهره زن چهره چندان خوشایندر را از خود ارائه نميدهد و بیشتر نمهاد «زنی وابسته و یا شخصايتی خودباختاه»
است که تمام فلسفة وجودر خود را در ارتباط با آرام ،و لذت مرد ميداند .در شعر سفر عاشقانه صفارزاده با زباني کنایه آمیز از
شخییت ای زنان سطحي نگر که از ارزر حقیقي خود غافلند انتقاد ميکند و آنان را مورد شماتت قرار ميدهد .ای نماد زن در
ادبیات ایران به کرات از سور شاعران و نویسندگان مورد نکوه ،قرار گرفته است و به صورت چههرهار منفهي مطهرح گردیهده
است.
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در هفت سی باستاني /سرخاب را دیدم که هلهله ميکرد /و سی قرمز سر ساکت بود /ار بانوان شهر /گلویتان هرگهز از عشهق
بارور نشده است /وگرنه سرخاب را به اشک ميآلودید /و سی ساکت سر را سالم ميگفتید (سفر عاشقانه.)96 :
یکي دیگر از چهره هار نمادی "مادر" که در اغلب اشعار صفارزاده به گونهار مرمهوز و گهذرا جلهوه مهيکنهد ،چههره «مهادر
صفارزاده» است .شخییتي که به سبب حضور پر رنگ ،در ذه شاعر در اغلب موارد ،بها خهود شهاعر یکهي شهده و او را وادار
ميکند تا با به تیویر کشیدن ویژگي ها و خیوصیات مادرر ،مجالي برار بیان عواطهف و احساسهات گونهاگون خهوی ،بیابهد.
همی نمادینگي چهره مادر سبب شده است ،که گاه او به صورت چهرهار مثبت و در اوج اعتال و بزرگهي و همهراه بها بها نهوعي
نوستالوژر نمایان شود و گاه به صورت چهرهار نه چندان خوشایند و تداعي کننده نیمه تاریک شخییت شاعر و آرزوها و امیهال
سرکوب شده او به تیویر کشیده شود .از ای رو ،شاعر هر گاه چهره مادرر را به تیویر ميکشد ،به گونهار به شخییت خهود
نیز اشاره کند ،که از بهتری نمونه هایي که شاعر در آن چهره مثبتي از مادرر را ارائه ميدهد ،ميتوان به شعر«زادگاه» اشاره کهرد.
در ای شعر ،شاعر با اشاره به زادگاه ،و درد ها و غم هایي که مادرر در زادن او متحمل شده در احساس یگهانگي سرشهار بها
مادر ،با او احساس همدردر ميکند و گویي که خود اوست ،که در جایگاه مادرر وقایع را دیده و طعم درد را چشیده است.
م زادگاهم را ندیده ام /جایي که مادرم /بار سنگی بطن ،را /در زیر سقفي فرو نهاد /هنوز زنده است /نخسهتی تیهک تهاک هها
قلب کوچکم /در سوراخ بخارر /و درز آجرهار کهنه /و پیداست جار نگاهي شرمسار /بردر و دیوار اطاق /نگاه مادرم به پهدرم/
و پدر بزرگم( ...زادگاه.)19 :2911 ،
همچنی از نمونه هایي که شاعر درآنها چهرة ناخوشایندر را از مادرر ارائه ميدهد ،ميتوان به شعر«تطاول پیوسهتگي» اشهاره
کرد .در ای شعر صفارزاده با احساس نه چندان خوشایندر از مادرر یاد ميکند و شخییت مادرر را در ارتباط با پهدرر ،بهه
چال ،ميکشد.
م از ستوه به دیدار بغض ها رفتم /و شکوهار که ميآید ز راههار حزی  /و نفرتي سنگی  /زمادرم که نگهبان لهذت پهدرم بهود/
زحرف ها که همه یاوران شب بودند( ...تطاول پیوستگي.)99 :2992 ،
نتيجه
برآیند تحقیق حاکي از آن است که بسامد برخي چهره هار نمادی در اشعار صفارزاده چون چهره هار مذهبي ،بهه دلیهل نگهرر
عقیدتي و جهان بیني مذهبي شاعر در حد چشم گیرر باالست ،به گونهار که گاه ای شخییت ها تمام فضار شهعرر را احاطهه
کرده و با تحت تأثیر قرار دادن زبان شعرر شاعر به آن صبغهار نمادی ميبخشند که از بهتری نمونه هار نمادینگي ای چهرهها،
ميتوان به شعر بلند «سفر زمزم» اشاره کرد ،که شاعر در آنها به صورتي نیک شخییت اصلي شعر را در صورت یک نماد برجسته
جلوه داده است .با وجود بسامد باالر نمادهار مذهبي در اشعار صفارزاده شاهد آنیم که روند تغییر و دگردیسهي در ایه نمادهها
چندان چشمگیر نیست ،چراکه به دلیل تقدس باورهار مذهبي در نزد شاعر ،آنها کمتر از سهور شهاعر دچهار تغییهر و دگردیسهي
شدهاند حال آنکه در اغلب دیگر شخییت هار نمادی ميتوان روند دگردیسي را پي گرفت.
در بررسي نمادهار تاریخي نیز چنان به نظر مي آید که کاربرد شخییت هار تاریخي که در اشعار شاعر بسیار کمرنگ اسهت
و دگردیسي چشمگیرر در آنها رور نداده است و آنچه که از نمادینگي ای شخییت بیشتر به چشم ميخورد ،اغلب مربهوط بهه
شخییت هار تاریخ معاصر شاعرند که به دلیل مقارنت زماني با عیر شاعر ،بررسي رونهد تغییهر و دگهر دیسهي در آنهها چنهدان
مشهود نیست .در خیوص نمادهار شخییت هار اساطیرر نیز ای نکته قابهل توجهه اسهت کهه پهارهار از ایه نمادهها دچهار
دگرگونيهار عمده شده و از صورت چهرهار مثبت به چهرهار منفي تغییر شکل دادهاند ،اما پارهار دیگهر بهي تغییهر مانهده و در
صورت متداول خود به کار گرفته شدهاند.
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اما شایان توجه است که ،آن دسته از نمادهار شعرر شاعر که بیشتر حیطه توانمندر او را در خلق نمادهار نهوی و نیهز تغییهر
در مفهوم نمادهار شناخته شده ادبي ميرساند ،نماد شخییت هار عادر هستند .ای نمادها که به صهورت گسهتردهار در اشهعار
شاعر به کار گرفته شدهاند ،حاصل ذوق و ابتکار ذه خالق شاعردر ایجاد سمبلهار نویني هستند که اغلهب در آثهار پهی ،از او
مسبوق سابقه نیستند و اگر هم هستند ،شاعر از دریچه نگاه تیزبی خوی ،،با حفظ نمادینگي پیشی آنها ،رنگ و بویي تهازهار بهه
آنها بخشیده است .به بیاني روش تر گویي شاعر با خلق گسترده سمبلهار خیوصهي در اشهعار خهود ،راههي بهتهر بهرار بیهان
عواطف و احساسات خود و نیز بیان اندیشه هایي که اقتضار سیاسي و اجتماعي زمان ،مجالي برار بیان آشکار آنهها را بهه شهاعر
نميداد ،یافته و از ای رهگذر نمادهار جدیدر را وارد گنجینة زبان و ادب پارسي کرده است.
در نهایت با تأمل و مداقه در تمام چهره هار نمادی اشعار صفارزاده شاید بتوان گفت که صفارزاده شاعرر است که در اغلهب
موارد به جار دگردیسي هار گسترده در اشعارر به خلق نمادهار نوی رور آورده و از ای رهگذر با تحت تأثیر قرار دادن زبان
شعری ،،آن را از زباني عادر و شعارگونه به زباني سمبلیک و شاعرانه نزدیک ساخته است.
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