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  2احمد خليلي ، )نويسنده مسئول (1منوچهر اكبري
  11/11/88: تاريخ دريافت مقاله 

 6/11/89:ش قطعيتاريخ پذير

  :چكيده
با پيگيري مسير شعر نو فارسي از فروغ به اين سو، با طاهره صـفارزاده مواجـه ميـشويم كـه                     
اگرچه نخستين اثرش را در آغاز دهه چهل منتشر كرد، اما عمدتا در دهه پنجاه بـه شـكوفايي                   

-و بـازوان  سـد   «،  »1349-طنـين در دلتـا    «صفارزاده با انتشار مجموعه شعرهايي نظير       . رسيد  
. اي از خود بروز داد و در كانون توجه قرار گرفت           خالقيتهاي ويژه » 1356-سفرپنجم«و  »1350

ـ    در اين مقاله تاكيد اصلي را ب       رو كـه عنـصر غالـب در شـعر     ر روي انديشه قرار داديم، از اين
شايد توجه به اين عنصر و تاكيد بر آن و توجه بـه چگـونگي               . عنصر انديشه است   صفارزاده،

 ام يافتن و هضم شدن آن در شعرهاي او، بتواند لزوم توجه به گسترش انديشه در كنار ساير                 قو
ـ             در ادامـه ضـمن تقـسيم بنـدي         . ست را يـاداور شـود     عناصري كه وجودشان در شـعر الزم

هاي شاعر به دو دسته سياسي و اجتماعي ، هر كدام را بطور جداگانه مـورد تحليـل و                    انديشه
  . مبررسي قرار ميدهي

نتيجه بيـانگر   . وه تحليل محتوي انجام گرفته است     اي و به شي    پژوهش حاضر به روش كتابخانه    
                                      .زيادي دارد در اشعار او نمود اجتماعي سياسي و هاي گرا و انديشه انديشه شاعريست او كه اينست

  
  :كلمات كليدي

  .اي اجتماعي   انديشههاي سياسي،  شعر، انديشه، انديشه

                                                 
  استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران-1

 ahmad_khalili64@yahoo.com دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه مازندران - 2
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 :مقدمه

 در سـيرجان در     1315محقق و متـرجم متعهـد در سـال           نويسنده، زاده ، شاعر،  طاهره صفار 
اي  اي از مردان و زناني با نگـرش و رفتـاري عرفـاني و روحيـه     اي متوسط با پيشينه  خانواده

 ضـمن   پس از اتمام تحصيالت دانـشگاهي بـه خـارج از ايـران رفـت و               . سيز بدنيا آمد   ستم
پـس از    .شـد )  mfa  (هاي نقد ادبي و نقد عملي موفق به كسب درجـه           تحصيل در حوزه  

. گاه و ترجمه آثار مختلف مشغول شد     بازگشت به ايران همزمان با شاعري بتدريس در دانش        
بعنوان شاعر مبارز و زن نخبـه و  ) سازمان نويسندگان آفريقا و آسيا  ( از سوي    2006در سال   

ن ايرانمهر ديده    در بيمارستا  1387او سرانجام در چهارم آبان      . گزيده شد دانشمند مسلمان بر  
، ادبي،  هاي علمي  وه بر مقاالت و مصاحبه    در حوزه تاليف و ترجمه عال     . از جهان فرو بست   

چهـار گزيـده     ، مجموعه شـعر   دوازدهك مجموعه داستان ،     زاده ي ، از صفار  ديني و اجتماعي  
  .رة نقد ترجمه منتشر شده است  اثر ترجمه يا دربادوازدهاشعار و 

 شـعرش كمتـر بحـث و        ةست، كه متاسـفانه دربـار     شعر معاصر انديش    يكي از شاعران نو    او
بررسي شده است و درصد بسيار كمي از نقدها و صحبتهاي شاعران و ناقـدان را بـه خـود                    

بـا  اگر بيراه نباشد ميتوان با  قاطعيت نظر داد كه بجـز چنـد مـصاحبه              . اختصاص داده است  
 شاعر و چند تحليل و حاشيه بر شعرهاي اين شاعر، هيچ نوشته راهگشاي ديگـري در ايـن                 

  .  نقد معاصر موجود نيستةباره در پروند
عنـصر غالـب در شـعر او را     زاده نوشـته شـده،  د نقدهايي كه در مورد اشعار صفار     در معدو 

ـ          ؤس. اند   انديشه معرفي كرده   ا عنـوان شـاعري     ال اصلي پژوهش حاضر اينست كه چـرا او ب
هاي اصلي در اشعار او چيست؟ در  گرا معرفي شده است و اينكه انديشه انديشمند و انديشه  

هاي اصلي شـاعر مـورد تجزيـه و     اين مقاله با بررسي دوازده دفتر شعري صفار زاده انديشه         
  . تحليل قرار گرفته است 

   
  در شعر»انديشه«عنصر

 صفارزاده آغاز كنيم بايد به يك سوال مهـم پاسـخ            پيش از آنكه ما بحث انديشه را در شعر        
: بـوريس پاسـترناك گفتـه اسـت        اي بين شعر و انديشه وجود دارد؟       اساساً چه رابطه  . دهيم

افتـد كـه وجـود هنرمنـد لبريـز از چيـزي گفـتن                ترين كشفها زماني اتفـاق مـي       العاده فوق«
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 بايد چيزي براي گفتن داشـته       اين سخن به اين معناست كه شاعر      ) 4ص:1368شفيعي كدكني، (».است
ن جـوهر اصـلي     بنـابراي . هاي خود را بيان كنـد      باشد تا بتواند با فرم و تكنيكي زيبا، انديشه        

صـفارزاده  . ست كه راهي براي بيرون رفتن از ذهن آدمي جستجو ميكند اي شعر همان انديشه  
  : در مورد لزوم بازتاب انديشه در شعر ميگويد

رخورداري از نفوذ كالم وظـيفه اش روشــنگريست كه مايه اصلي           من شاعر با ب    ةبه عقيـد «
شـاعر بايد در جامـعـه خـود ســــدي در بـــرابر           ...آن در ذات انديشـه و انديشيدن است      

انـحراف از انصــاف وتهـاجم سلـطه جهـل و ستمگري باشـد و با منطق انديشــه با آنـها               
  )282ص:1386رفيعي،( ».مقـابله كند

. ورنـد آ يفي كه از شعر بيان شده، انديشه را يكي از عناصر اصلي آن به حـساب مـي         در تعار 
شعر گره خوردگي عاطفي انديشه و خيـال        «: اسماعيل خويي شعر را اينگونه تعريف ميكند      

ست كـه نخـستين بـار اسـتاد شـفيعي           يـ كه البته اين تعريف   (.است در زباني فشرده و آهنگين     
 )99ص:1356خويي،(».انديشه، خيال و زبان   : سه عنصر اصلي دارد    شعر   )كدكني از شعر بيان داشته    

 اجتمـاعي،   ،شـعر بيـان عـاطفي از مـسائل فكـري          «:آزاد نيز شعر را اينگونه تعريف ميكند      .م
  )12ص:1366مشرف آزاد تهراني،(».فلسفي و يا فردي است

ا حـضور  يـ » شعر انديـشه «با توجه به تعاريف باال مالحظه ميشود كه در شعر، جانبداري از         
اين نظر دقيقاً در نقطـه مقابـل نظـر طرفـداران شـعر نـاب       . انديشه در شعر، امري جديست    

 جـاي تفكـر و انديـشه        از نظر پيروان شعرناب، نثر قلمرو انديشه است و عالم شـعر           . است
سـت  با اين طـرز فكر  . شعر لطمه ميزند  اي به شعريت     رو هر نوع فكر و انديشه     نيست، از اين  

  . يد ميكنندي هنر براي هنر را تأةظريكه اين شاعران ن
اما از آنجاييكه صفارزاده به هنر تجريدي يعني هنر براي هنر، اعتقادي ندارد، طبيعتـاً چنـين                 

آن انديشه مقدم بـر لفـظ و    ست كه دراز ديد صفارزاده شعري اصيل. اردبرداشتي از شعر ند
  :آهنگ باشد

رهگذر (»لفظها را  / نه انديشه ها / راها  انديشه/  لفظها  / سايه هايند / در شعر اصيل«
  )8مهتاب ، ص 

او را شكل ميدهد و انديـشه و تفكـر          ة  شك باورهاي تعبيه شده در وجود هنرمند، انديش        بي
. ها و محكهاي عقيدتي اوست كه سبب آفرينشهاي هنري ميشود          ها، تجربه   يافته ةشاعر نتيج 
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اش را به گوش ديگري ابالغ كنـد         انديشه از آنرو كه ميخواهد محتواي       ،شاعر سخن ميگويد  
يكـي از مـسائل عمـده و        . و با وي ارتباط برقرار كند و انسان را به تعمق و تفكر وادار كند              

ه رعايت ست و شاعر يا نويسنده ملزم ب     و بطور كلي در ادبيات مورد نظر       اساسي كه در شعر   
ـ عمـق و تفكـر در بـاب جهـان و      وادار كردن انسان بـه ت   ،ستكردن آن  اگـر ايـن   . ستانسان

   ديگر چيـز بـا ارزشـي بـراي آن بـاقي نميمانـد و فقـط                  ،خصوصيت از آثار ادبي جدا شود     
اي است كه مغز از آن جدا شده است و نوع ديگري از هنر براي هنر ميشود كه هـيچ                     پوسته

نويسنده ملتزم ميداند كه    « .اي ميل خودپرستي نويسنده يا شاعر     هدف وااليي ندارد جز ارض    
تغيير دادن است و نميتوان آشكار كرد مگر        ،  ا عمل است، ميداند كه آشكار كردن       همان سخن

  )46ص:1356سارتر،( ».آنكه تصميم بر تغيير دادن گرفت

بعبارت ديگر،  .  ميداند هدف از نوشتن او چيست      ،هاي بلندي باشد   شاعري كه داراي انديشه   
عران ديگر كه فقـط ميخواهنـد       مينويسد، چون چيزي براي گفتن دارد بعكس بسياري از شا         

نويسنده و محقق فرانسوي     ،ي براي گفتن داشته باشند، ژيرودو     آنكه چيز  چيزي بنويسند، بي  
امـا   )46همـان،ص (»تنها مسئله يافتن سـبك اسـت، انديـشه از پـس ميĤيـد             «: در اين زمينه گفت   

  . نديشه نيامدهمچنانكه سارتر گفت، اين فكري كامالً اشتباه است، همانگونه كه او كرد و ا
طاهره صفارزاده شاعريست توانا و آگاه در داشتن انديشه و جهانبيني در شعر، و البتـه ايـن                  

او در بسياري از اشعار خود جوهر ناب شعري و انديـشه            . بخشي است از ارزشهاي كار او       
اما در بعضي از اشعار خود بـه دليـل          . را بدون فداكردن يكي براي ديگري تلفيق كرده است        

 را بر ارزشهاي ديگر شعر      گاهي چشم اني كه برانديشگي هنر شعر ميكند،     كيه و اصرار فراو   ت
  . شعر او به نثر نزديك ميشود  عدم توازن انديشه با جوهر شعري،يكه بدليلئتا جا .ميبندد

هاي مختلف خـود را در يـك شـعر ميـĤورد ؛ يعنـي يـك شـعر بـا                      صفارزاده گاهي انديشه  
يند و شكل ذهني شعر را دچار پيچيدگي ميكنند،         آ پشت سر هم مي   درونمايه هاي متعدد كه     
ست، اما اين تصاوير مختلف باعث مبهم شـدن         او در شعر  » طنين «ةكه اين برخاسته از نظري    

  .شعر ميشود
اي مـبهم در خـدمت    گونهمام عناصر آن بچنانكه ميدانيم هر شعر يك تجربه است و بايد ت     «

 اي از شعر مربوط به عالمي باشد، ممكنست در درون           پاره اگر هر . تصاوير آن تجربه درآيند   
، قسمت ديگر را نفي كند و در نتيجه شعر بـي تـاثير       شعر تناقضي بوجود آيد و يك قسمت      
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اينچنـين شـعري از كمـال هنـري         . بماند يا ممكنست بعضي اجزا با يكـديگر تـزاحم كننـد           
  )98ص:1383شفيعي كدكني،( ».برخوردار نخواهد بود

ميتوان گفـت   ريم شعر متعهد در دوران معاصر يك جريان ادبي برجسته بوده است،       اگر بپذي 
 نـوع شـعر از اهميـت      شناسي در اين   هاي زيبا  هر چند جنبه  . قابل تأمل است  شعر صفارزاده   

       ست اما هدف شـاعر در ايـن نـوع شـعر، پيـام شعرسـت و زبـان و ابعـاد                      خاص برخوردار 
امـا  . ري داشته و از حيث اهميـت در مرتبـه دوم قـرار دارنـد               ابزا ةشناسي، صرفاً جنب   يئزيبا

حتي وقتـي شـعر و      «زيرا  . اي به زيبايي شعر بزند     همچنانكه بيان شد، تعهد شعر نبايد لطمه      
هنر در خدمت جامعه و اخالق بكار ميرود بايد در درجه اول به قول بلينسكي هنر باشـد و                   

ينگونـه شـعر حتـي وقتـي هـم گماشـته            دب.  يك عصر  ةسپس تعبيري شود از روح يا جامع      
 طبيعـت   ةحكومت است چيزي از آزادي طبيعي خويش به همراه دارد و اين دوگانگي الزم             

  )112ص:1346زرين كوب، (».اوست
      قالـب جمـالت عرضـه ميـشود،         ايـست كـه در     بيشتر اشعار صفارزاده انديشه   اين  با وجود   
و شـايد همـين     . اي را عرضـه ميكنـد      هكه شعر واقعي بايد جمالتي باشد كـه انديـش         درحالي

هاي شـاعر    در اينجا انديشه  . موضوع يكي از مهمترين علل كم مخاطب بودن اشعار او باشد          
  :، سياسي و اجتماعي مورد تحليل و بررسي قرار ميدهيمةرا در دو دست

  
  هاي سياسي  انديشه-1

ن از قـرن سـوم   در ايـرا . توجه به شعر سياسي از آغاز پيدايش شعر فارسـي وجـود داشـت            
ر سياسي از مـدح و  عهجري و به كتابت درآمدن زبان دري در قرن چهارم تا امروز، انواع ش       

... اميـر معـزي و        عنـصري، فرخـي،    :گروهـي بـسيار چـون     . ايم   ذم و سرزنش و پند داشته     
 شاعراني چون سـيف فرغـاني را نيـز      ،در برابر اين گروه   . شاعران درباري و مداحان قدرتند    

  .  به ذم و نكوهش حاكمان و درباريان ميپردازندداريم كه
 آنكس كه اسـب داشـت غبـارش فـرو نشـست           «

 اي تيغتـــان چـــو نيـــزه بـــراي ســـتم دراز    
  

 گـــرد ســـم خـــران شـــما نيـــز بگـــذرد   
  »ايــن تيــزي ســنان شــما نيــز بگــذرد     

  )134ص:1374فرغاني،(
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شـايد  . ديده نميـشود  » شعر سياسي «بي مدخلي به نام     يك از كتابها در حوزه انواع اد      در هيچ 
ــه   ــست ك ــ«علــت اين ــم   ةهم ــر، سياســي ه ــدي ريزت ــسيم بن ــد در تق ــواع شــعر ميتوان  ان

. بدين ترتيب شعر سياسي تعريف محدود دقيقي نميتواند داشـته باشـد            )11ص:1375موحد،(»باشد
اعراني چـون   اما شعر سياسي ايران بمعناي دقيق در دوران مشروطيت شكل گرفـت، بـا شـ               

  . عشقي و فرخي يزديةمحمد تقي بهار، ميرزاد

او يكـي از اولـين   . مضمون سياست در شعرهاي طاهره صفارزاده بطرز بـارزي وجـود دارد           
شاعران ايرانيست كه مضامين ضد امپرياليستي را در شعرهايش بطـور مـستقيم و شـجاعانه                

 افق جديدي را در شـعر فارسـي         او در كنار نوآوريها و خالقيتهاي ديگر،      . مطرح كرده است  
هـاي   هاي نيشدار و استعاره    ، كنايه طنزهاي ظريف . سياسي باز كرده است   در ارتباط با انتقاد     

آشـنايي صـفارزاده بـا چـم و         . اند تا خدعه ظالمان را افشا كننـد        زيبا همگي فراخوانده شده   
خـصوصاً  .  تحصيل و زندگي در غـرب اسـت        ةخمهاي پنهان سياست تا حدود زيادي نتيج      

هاي بـسياري را از مقابـل نگـاه          راهيابي او به محافل شاعران و نويسندگان آزادانديش، پرده        
  :كاوشگر و كنجكاو صفارزاده پس ميزند

بايد اعتراف كنم تا آن زمان نسبت به شبكه هاي جاسوسي بين المللي و غولي به                «
 همـه بـدبختيها     آن وقت فقط شـاه را عامـل       . نام امپرياليزم آگاهي چنداني نداشتم    

ميدانستم و راستش در آمريكا بود كه در اثر مراوده و گفتگو با برخي روشـنفكران                
متعهد خصوصاً شاعران و نويسندگان امريكاي التين نقش امپرياليزم را آنطور كـه             

  )71ص:1386رفيعي،( ». بايد شناختم
كار برد و براي استقراء     از همين رو، او شعر را بعنوان سالحي برنده بر ضد استبداد و ستم ب              

او ستايشگر عـدالت و صـلح و مردمـي و    . عدالت و آزادي، با رژيم حاكم به نبرد برخاست       
  . برابريست

/ بر روي استخوان صـدق و صـبوري         / بر روي حنجرة حقخواهي     / آوارگونه ميافتد بيداد    «
 ميـشود  از     دسـتي كـه دور    / دستي به اقتـدار توكـل       / دستي بايد باشد    / در طرد اين شرير     

  )72ديدار صبح،ص(»... به جاودانگي ايمان/ دستي كه وصل ميشود / دستگيره ها 
صفارزاده گاهي عمالً وارد مبارزه ميشود و حاكمان سياسي را با تيغ انتقاد خود نابود ميكند،       

خـصوصاً  . شجاعت وي در اعتراض به مسائل و مشكالت سياسي در خـور سـتايش اسـت     
 حقيقـي آنهـا   ة عريان، چهرهايي هدستگاه حاكم ميتازد و با استفاده از واژآنجا كه بي پروا به    
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يـه و  ورا براي خوانندگان شعرش ترسيم ميكند و از بوروكراتهاي موجود بعنـوان مـردم معا           
  :مأمون و ياوران يزيد ياد ميكند

 با عمروعاص هنر / در كوچه هاي شام / در بين چاكران شقاوت / در بين ياوران يزيد «

البته با علي هستم روباه پير البته با علي  / تو با علي هستي يا با ما / قرار مالقات داشتيم /
  )16مردان منحني ، ص (»  بدل شد به كارزار / و كار در سالهاي بعد / هستم

صفارزاده گاهي عوامل سياسي و نظامي و فرهنگي نفوذ بيگانه را در شعر خود ميĤورد و بـا                  
  :يخيزدآن به مبارزه برم

 ةطرح شكنج /  آبادان   ةطرح نمون / آباد از نظارت طراحان     / ست  ملك از جميع جهات آباد    «
  )149ص بيعت با بيداري،(»...بناي داخلي/ معمار خارجي/ هاي نهاني شكنجه طرح/ همگاني

او به نفوذ امپرياليسم سخت ميتازد و دخالتهـاي كـشورهاي بيگانـه را در امـور كـشورهاي                   
  :راض و انتقاد قرار ميدهدديگر مورد اعت

/ در مظان زلزله نيـست     / چرا عمارت اين خانه     / نشست سنا   / نشست شورا   / مرگ طبس   «
ــان ســست عناصــر   ــن مردم ــسيلهاي ســنا / اي ــن عمــارت محكــم چــه  در/ شــورا / ف  اي

  )21، ص همان(»ميكنند
اين . د سياسي شعر معاصر از همان آغاز دوره مشروطيت كامالً مشخص و برجسته بو             ةصبغ

ها بدليل شرايط خاص سياسي و برقراري نظام استبدادي، بصورت غير صـريح و بـا                 انديشه
زباني نمادين به تصوير كشيده ميشد تا شاعران از خطـرات احتمـالي ناشـي از صـراحت و                

      يـن زمينـه بـدون هـيچ        اامـا صـفارزاده در    . گويي و اعتـراض صـريح، در امـان بماننـد           رك
 خود را نشان ميدهد و با تـصويرهاي         ةكاري، فراز و نشيبهاي جامع     فظهكاري و محا   مالحظه

  :ن را نمايان ميكندهاي مسئوال زيبا و روشن، فريبكاريها و عوامفريبي
اي نوين است كه در شعر صـفارزاده متبلـور ميـشود و نويـد شـعري                  و اين رهاورد انديشه   

  :دگرگون كننده را با خود دارد
براي تقلبي كه خوب ميـشناسيم      / اي خاكي كه خوب ميشناسيم      بر/ دلمان تنگ شده است     «
هـواي صـبحگاهي خيابانهـاي تنـگ        / هوا  / تعارف خودمان   / تعارف  / نان خودمان   / نان  / 

 ةاما امنيـت نامـ    / خواهرم مينويسد كارت پستالهاي زيبا به مقصد نميرسند         / ديروز خودمان   
  )33سد و بازوان ، ص (» ستسفارشي هم غم انگيز
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ا نگاهي به آثار شاعر، ميتوان مشاهده كرد كه او در مورد سياست به چند اصل عمده تأكيد                  ب
هر يك از اين موضـوعات      . خواهي و عدالت طلبي   مارستيزي، آزادي عدوستي، است  وطن: دارد

  :را در ادامه بطور جداگانه مورد بررسي قرار ميدهيم
   وطن پرستي-1-1

مفهـوم وطـن بطـور       .اسـت   شعر صفارزاده ، وطـن     هاي اصلي  يكي از مضامين و درونمايه    
 وارد شـعر فارسـي      – دوره مـشروطه     – از ادبيـات دوره قبـل        ،گسترده و در معناي جديـد     

 ) بـه بعـد  1 ، ص 2الفبا ، جلـد  » تلقي قدما از وطن«محمد رضا شفيعي كدكني ،: براي مفهوم وطن در فرهنگ گذشته ر ك (. ميشود

ست كـه   ن مهم اي  ةنكت. گرايي است  ا تا حدودي مساوي با ملي     البته منظور ما از وطن در اينج      
ـ          وطني كه صفــارزاده از آن صحــــ       ست و در مـرز     بت ميكنـد بـه پهــــناي كـل جهــان

اي درگير بـا مناسـبات       شعرهاي او ناظر به انديشه    « جـــغرافيـــايي خــاص قرار نميگيرد،   
انديشه او در تبـادل بـا       . قيد نيست نگاه اين شاعر بهيچوجه، نگاهي بومي و م       . جهاني است   

  )34ص:1384احمدي،( ». اجتماعي جهان شكل ميگيرد–مناسبات سياسي 

در سـرزمين   / وطن دارنـد    / فغان و ناله و افغان هم       / اعالم كرده   / جغرافياي جور و ستم     «
  )47روشنگران راه ، ص (»كشتار ميشود/ انسان بيگناه / در افغانستان / فغان و افغان 

از سـربازان   » دلتنگـي «از مردم فلـسطين و در شـعر         » از معبر سكوت و شكنجه    «ر شعر   او د 
برادراني كه در صحراي سينا كـشته شـده و          : مصري كشته شده در جنگ با اسرائيل ميگويد       

  :ست دره نيل در اجاره كسان ديگريزيرا باغستانهاي. گوري براي آنها وجود ندارد
          اجـاره  / باغـستانهاي دره نيـل را       / ري بـراي آنـان نيـست        قبـ / برادران ما در سينا ميميرند      «

  )34سد و بازوان ، ص (» اند داده
  :يا
بولـدوزر  / اجساد كشتگان را بـر ميداشـت     / در ويتنام   / در ژاله   / بولدوزر حكومت بيگانه    «

  )34بيعت با بيداري،ص(» ...بر ميدارد/ تمام حكومتها را / زمان 
       بـه ايـن ترتيـب كـه جريـان          . بـا بـسياري از همعـصران او فـرق دارد          گرايي صفارزاده    ملي
آيـد و روشـنفكران،      گرايي در اين دوره به سبك و سياق غـرب در ايـران بوجـود مـي                 ملي

بسياري از شاعران   .  قبل از ورود اسالم را هويت خود ميدانند        ةآريازدگي و بازگشت به دور    
امـا  . رايي را مـساوي بـا حـذف اسـالم ميدانـستند     آن دوره با اعتقاد سكوالري خود، ملي گ    
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صفارزاده وطن را در عين اينكه سرزمين آبا و اجـدادي بـا مرزهـاي جغرافيـايي و سياسـي              
ن قائلست كه ناشـي از پيوسـتگي آن بـه نـوعي جهـان               آميداند، در عين حال تقدسي براي       

  :توصيف ميكند ايراني را قبل از ورود اسالم اينگونه ةاو جامع. وطني اسالمي است
/ روح ملـول جبـار      / در هر پگـاه     / خواب آلود   / معصوم و خواب زده     / ما ايستاده بوديم    «

كـسري چـرا چهـل      / از آستان چهل بستر برميخاسـت       / كنار سيمتن آز    / ترس  ة  روح تكيد 
سـفر  (» در ايوان خـوار  / ها عزيز  در يشت/برزيگران چرا / كسري چرا چهل حاجب     / بستر  

  )15 و 14پنجم ، صص 
ن او را شاعري ضد ايراني ناميدند كه فرهنگ عرب و           اخاطر همين اعتقاد، بسياري از منتقد     ب

  :او در اين مورد ميگويد. اسالم را بر فرهنگ ايراني ترجيح ميدهد
        انـد، اينـست كـه       نويـسان مـزدور اخيـراً از عهـده اش برآمـده            يك شرارتي كه برخي نقـد     «

من . خانم صفارزاده پيش از آنكه يك ايراني باشد، يك مسلمان است          اند بگويند كه     خواسته
وقتي در . در اثر جنگيدن در راه حق، براي مردم و وطنم، خدا دستم را گرفت و هدايتم كرد          

  :شعر سفر عاشقانه ميگويم
  و صبر ايوب/  يوسف دارد ةكه چهر/ و عشق من به خاك اسيريست 

اند و تلقين ميكنند      منتها اينها همه چيز را به بازي گرفته        .ام از سرزمين و مردم آن دفاع كرده      
در . اينترنـشنال زنـدگي كنـيم     كه ما كاري بـه ايـران نـداريم و ميخـواهيم براسـاس اسـالم                 

دل من  . كه اصالً اينطور نيست كسي كه دلش براي وطن سوخت با استعمار ميجنگد            صورتي
  )16ص:1383ده،صفارزا (».براي همه وطنها سوخت و خدا هدايتم كرد

در تـصوير   . در تصوير صفارزاده با مهاجران عربي كه ايران را فتح ميكنند، مواجه نميـشويم             
  :او مسلمانان حقيقت رهايي بخش اسالم را براي مردم منتظر ايران به ارمغان ميĤورند

يي رهـا / آنها رها كننده      / آنها اهالي ملك حق بودند        / آنها عرب نبودند آنها عجم نبودند       «
  )26سفر پنجم ، ص (» بودند 

در ايراندوستي صفارزاده شاخصهاي ايراني پارسي همراه ديگر شاخصهاي ايراني و اسالمي            
 مادر كوروش كبير اشاره ميكند، و به شعر و زبـان فارسـي و بـه قبايـل                   ااو به ماندان  . ميĤيند

او راه حـل    . ميدهدبلوچي و مردم روستايي جنوب ايران كه پراكندگي نژادي ايران را نشان             
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 قطـع كـردن دسـتان ابولهـب، جنـگ در برابـر              ونهايي براي نجات ايران را در دنياي قرآن         
  . مييابد امپرياليسم غرب بعنوان دشمن ايران و اسالم

اي عاشـقان خـط و      / شب شهادت گلهـاي پـارس       / و مادر علتها  /  مادر چوپان بود     اماندان«
مرد جشن و جشنواره    / مرد بزم و بطالت بوديد      /  كه    شاهد بود  اماندان/ شعر و زبان پارسي     

  )49، ص همان(» .بوديد
در ايـن   . گرايي صفارزاده موضعي ضد امپرياليسم غـرب دارد نـه موضـع ضـد عـرب                ملي«

جاي مواجهه نژادي و ملي بين ايـران        المي كه جايگزين الگوي غربيست ب     الگوي سياسي اس  
در اشعار او عرب حـضور      . ماترياليسم غربيست و عرب، ضديت با ايدئولوژي امپرياليسم و        

 مليـت ، زبـان،      ، ايـن   هويت او ايراني است، با وجـود       ] ...[ولي بيگانه ديده نميشود     . دارد
  )104ص:1382بلوندل سعد، (».اي را ايجاد ميكند كه به اسالم روي آورد فرهنگ و تاريخش زمينه

  :مار ستيزيع است-1-2
ها   زمينه ةن به منابع فرهنگي و مادي ملتهاي ضعيف در هم         مارگراع اخير، هجوم است   ةدر سد 

اند كه وظيفه مقابلـه بـا سـتم          واكنش عميقي را برانگيخته است و بيش از همه شاعران بوده          
. معتقد بودند » هنر متعهد « شاعراني بوده كه به      ةالبته اين وظيف  . اند مار را بر عهده داشته    عاست

هـا،  بردگـان اردوگاه  ... ستثمار ميـشود    دك خردسالي كه ا   كو«: آلبركامو در اين مورد ميگويد    
اينها همه از كساني كه قادر به سخن گفتنند ميخواهند كه سخنشان            ... وبردگان مستعمره ها    

  )66ص:1356سارتر و ديگران،(».را با سكوت پيوند دهد
هـاي   يـشه مار را از مهمتـرين اند     عيكه صفارزاده نيز شاعريست متعهد، مبارزه با است       ئاز آنجا 

  :صفارزاده خود در اين باره ميگويد. شعري خود قرار ميدهد
مارگران هـم  عبا اين شرط كه مردم مشغول دين خودشان باشند و است       ) مارگرانعاست(=آنها  «

آيـم و    من مي . كار خودشان را بكنند موافقند اما يك موقع آدمي مثل من آنها را رها نميكند              
  )16ص:1383صفارزاده،(». جامعه اسالمي بيرون ميكشمنيروهاي نفوذي آنها را از همين 

اي دقيـق و خـوب، اصـل         دوران حضور طاهره صفارزاده در آمريكا سبب شد شاعر بگونـه          
اصلي كه تحت عنوان كمكهاي باصطالح عمـران        . مار نوين را به تصوير بكشد     ع است ياساس

جهـان سـوم تحميـل      گر، بر ملل مستضعف     رماعو آبادي و ساير كمكهاي مالي دولتهاي است       
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هـاي اسـتعمار و      ميشود كه در حقيقت نه براي عمران و آبادي بلكـه بـراي احـداث جـاده                
 :بمنظور استثمار و بهره برداري است و بس 

و ايـن آبـادي از   / حلبـي آبـاد   / آن كشته اهل دولت آبـاد       / اين كشته اهل نازي آباد است       «
بـه  / و با وساطت باب استفعال        /  يد  آ يم  عمر ةكه از دروغ واژ   / قماش همان آبادي است     

  )50بيعت با بيداري ، ص (» . به استعمار ميرسد/ به چپاول / تخريب 
  :يا در جايي ديگر ميگويد

ليـد امـاره    پارث  / مرض تاريخي   / اين مرض مزمن    / و سلطه   / مريض است   / مرام سلطه   «
كـه مـرگ    /  كريه اسـت     آنگونه زشت و  / و اين مرض موذي     / درمان و مرگ ندارد     / است  

  )45روشنگران راه،ص(»هم گريزان است از او
 دولتهـاي  ةسـت كـه بوسـيل   كه از مفاهيم جديدي در قـرن حاضر      را  » سازي جهاني«او حتي   

قدرتمند مطرح شده، مورد انتقاد قرار ميدهد و آن را هدف دولتهاي استعمارگر براي از بين                
  .بردن كشورهاي جهان سوم ميداند

  رجـز  / در وصف يكـه تـازي در ميـدان          / يان  با لفظهاي سرزده از طغ    / جهاني  گران   سلطه«
 از  (» در دفـع و طـرد حـق تهيدستهاسـت         / همدستي توانگرهـا  / سازي   جهاني/ پراكنند   مي

  )16هاي جهاني ، ص  جلوه
مارگر را شياطيني ميداند كه با اتحاد هم، سختيها و مـشكالت            عدر نتيجه صفارزاده دول است    

  . وردآ را براي كشورهاي ديگر بوجود ميزيادي 
/ نگونگر نظام هويتهاسـت   /  ملتهاست   جداگر نهاني / كه اتحاد شياطين    / و او كه ميدانست     «

چندين / كه در تمام كوچه و پس كوچه ها         / ست  بانك نفاق و تزوير   /  اين اتحاد    و پشتوانه 
  )28 و27ديدار صبح ، صص (» هزار شعبه گشودست 

ايستد و مـردم را      سالمي خود با اراده اي قوي در مقابل استعمار و استثمار مي            ا ه با انديش  او
  :به ايستادگي دعوت ميكند 

ـ   / در پـاي پـرچم هيهـات        / در پاي پرچم    / ايم     ايستاده/ ما  « و پـرچم   / الذلـه   َ  ّنهيهـات م
در زيـر   / يستادگي پرچم   به ا / و ايستادگي ما    / سردار و سربلند    / زير پرچم حق    / ايستاده    

  )86روشنگران راه ، ص (»پرچم است
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   عدالت طلبي-1-3
يعني مربوط به مذهب خاص، دين خـاص         ؛عدالت، امري عمومي، فراتاريخي و انسانيست     

و دوره تاريخي خاصي نيست، بلكه همواره در ميان همـه اديـان و مكاتـب مطـرح بـوده و           
راي كليه انسانها اعتقاد دارد و      عنوان يك حق اجتماعي ب    ه  عدالت ب ه  صفارزاده ب  .خواهد بود 

حتي گاهي بوجه قانوني عدالت توجه ميكند و معتقدسـت كـه همـه بايـد در برابـر قـانون                     
  . يكسان باشند و اينكه انسانها بايد از استانداردهاي رفاه اجتماعي و اقتصادي برابر باشند

  )22دفتر دوم ، ص  (»پرواز ميدهند/ اوراد گنگ عدالت را / ه بسته يندستان پ /در مزرعه« 
سخن گفتن از عدل و عدالت در زماني كه كشور تحت اختناق شديد سياسي قرار داشـت،                 

 شـير ميخواسـت كـه شـاعري دم از عـدل و عـدالت                ةكار آساني نبود و بقول معروف زهر      
صفارزاده با توجه به تعهدي كه احساس ميكرده و ايماني كه به عدالت داشته              . خواهي بزند 
  :عدالتيها اعتراض داشت  پرداخته و با شجاعت مثال زدني خود به اين بيبه اين مهم

ـ    / الت  و اشتياق عد  /  بودن دارد    ةهمهم/ نبض مرا بگير    « / ست بودن از انحـصار خبـر بيرون
  )44ص سفر پنجم،(»خ هم به ياد ندارد تاري/ تاريخ انفجار عدالت را / چگونه بودن / بودن 

مـذهب  ه   خود را ب   ة تا آنجا پيش ميرود كه او عشق و عالق         عدالت طلبي ه  توجه صفارزاده ب  
عالقـه مـن بـه مـذهب        [«:سـتيزي ايـن مـذهب ميدانـد        تشيع ناشي از عدالت طلبي و ستم      

اساس و نقطـه قـوت      . م از ظلم و مصالحه دارد     شه در عشق من به عدالت و بيزاري       ري]تشيع
  )328ص:1386رفيعي،(».فلسفه شيعه عشق به عدالت و ستم ستيزي است

  :كنيممشاهده مي ،سالگي سروده ر سيزده وقتي كه نگرش و بينش شاعر را در شعري كه د
ــوانگر    ــا تـ ــر بـ ــار ديگـ ــستان بـ  زمـ
ــركين    ــده پ ــن دي ــر ت ــشم ب ــاس خ  لب

  

 هـــم آهنـــگ ســـتم بـــر بينـــوا شـــد  
ــد     ــزا شـ ــت فـ ــوا محنـ ــراي بينـ  بـ

  

      رشـت شـاعر  پي ميبريم كـه ايـن شـيفتگي بـه حـق و عـدالت را خداونـد در فطـرت و س            
به بلوغ »طنين در دلتا«وقتي كه سير نگرش اين شاعر سيزده ساله بصراحت در . آفريده است

 آنها كه بايد از اين نوع انديشه احساس نگراني داشته باشـند موضـوع         ،سني و هنري ميرسد   
را جدي ميگيرند و بكلي رنجيده خاطر ميشوند و دسـتور بـه مقابلـه و يـا توطئـه سـكوت                    

طلبي را خداوند در باطن روح       اما همانطور كه بيان شد نعمت حقدوستي و عدالت        . ميدهند
  :شاعر آفريده 
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لبخنـد هـر رئـيس      / هاي عدالت بودنـد      خواهان ميوه / دالن   ساده/ در سرزمين گمشدگان    «
       » تعقيـب عادالنـه نـدارد     / تبعيض و رشـوه و رانـت        / نمايش هنر غفلت است     / عدالتخانه  

  )37، ص هاي جهاني از جلوه(
عدالتيها را به سقيفه و كربال ميبرد و منشأ آن را از آن زمانها ميداند كه تا                   اين بي  ةشاعر ريش 

  :همين صورت، ادامه داشته استه زمان حاضر هم، ب
/ زيـان جـاودان بـشر بـوده         / كه كشت و كارش     / سرزمين غصبي و ناپاكي است      / سقيفه  «

/ آنسان رايج كردنـد     /  را   يسوداي حق كش  ) / ع(رباره  علي    د/ كتمان كنندگان امر خداوند     
  )80 و 79در پيشواز صلح ، صص (» گردش كند/ ميان ملل / كه قرنها 

او هيچگـاه   . صفارزاده دنبال عدالتيست در داخل سيستمي كه تيشه بر ريشه عـدالت ميزنـد             
  :نميشود و همواره منتظر عدالت است نااميد

  / سقاي كربال را/كه چون قيام كند/منتظر آن سقا هستيم/  مردم زمانماما تشنگان قسط و عدالت «
همـان ،   (» هماره منتظريم / ما تشنگان قسط و عدالت      / آورد    رجعت با خود مي    ةهمراه قافل 

  )85 و 84صص 
  :يا در جايي ديگر ميگويد

مـايش  كـه آن ه   / منتظر فردايي هستيم    / ما شاهدان عكسهاي سياسي     / ما ناظران هيچكاره    «
همايـشي در انحـصار   / ا شـود  پاسخ برپرسش و پبراي / با مشاركت اصحاب حق / موعود  

  )41و40از جلوه هاي جهاني،صص(»دلسوزي و مروت و عدل/ معني انصاف 
  :آزادي خواهي-1-4

آزادي . ترين موضـوعات اسـت     خواهي يكي از گسترده   در ادب معاصر بحث آزادي و آزادي      
انـد و از     ن معاصر باشد؛ براي عملي شدن آن فراوان كوشـيده         بزرگترين دغدغه شاعرا   شايد

 ةانـد زيـرا همـ      اند و بهاي گـزاف آن را نيـز پرداختـه           نبود آن لب به اعتراضهاي تند گشوده      
كلمـه آزادي در فرهنـگ      «. ناكاميها، بدبختيها و ويرانيها را ناشي از نبـود آزادي دانـسته انـد             

وم فلسفي و كالمي آن مرادف بود با حريـت يـا   در مفه: سنتي گذشته دو معني عمده داشت    
آورد و در معناي فردي و عرفي آن در برابر بند و              كه مفهوم نقيض جبر را به ياد مي        ،اختيار

 اما مفهوم آزادي در دوران مشروطه تقريبـاً بـه مفهـوم             )16ص:1385ياحقي،(». زندان قرار ميگرفت  
معنيست كه مردم عالوه بـر ايـن كـه از           دموكراسي غربي نزديك ميشود و بر رويهم به اين          
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هايي دارند، از نظر اجتماعي نيـز مختارنـد سرنوشـت سياسـي و               نظر فردي حقوق و آزادي    
  .اقتصادي خود و سرزمين خود را معين كنند

نفـوذ  و  آواز با شاعران معاصر خود فريـاد آزادي سـر ميدهـد و دخالـت                 صفارزاده نيز هم  
  :م ميكندوشورهاي جهان سوم محكمور داخلي كاه مارگران را بعاست

/ جوينـدگان حـشمت آزادي      / هاي غربت و تنهايي      ما قله / ما زخم خوردگان    / ما شاكيان   «
چـرا كـه در مـصاف      / از آن چـه خواسـتيم       / فسانه و تاريخ مانده است      / در دستمان فقط      

 شكار سكه و /شكار ماده و معنا / عقابهاي شكاري   / عقابهاي نقشه جغرافي    / عقابان بوديم   
  )7مردان منحني ، ص (» آزادي

  :يا در جايي ديگر ميگويد
/ لگدكوب كرده است  / اعصابتان را   / همواره گامهاي اجانب    / شما كه طالب آزادي هستيد      «

اين رشـتة طلـوع و      / بر ضد اتحاد تعرض     / يمان اعتراض   پ/ جنگ و گريز    / زندان و روزه    
  )32ار صبح،صديد(».برنامة شبانه روز شماست/ غروب 
چكمـه  هـايي گرفتـه اسـت كـه از جـاي پـاي              در شعر سبزه ، آزادي را معيـار سـبزه         شاعر  

  :سر ميزنداز زمين ) سردي و سختي سيماني(ستمشاهي 
تا منتهـاي   / در كوچه شبانه بابل     / و قشر سنگي را     / كز ضخامت سيمان گذشت     /آن سبزه   «

آن /و پـاي باطـل تـو        / بزه زندگاني بود    آن س /آن سبزه زندگاني بود     / شكافت  / پرده بودن   
آن سـبزه    / رويش آزادي   / آن سبزه   / آن سبزه را شكست     / هاي كور    با چكمه / پاي بويناك   

  )79سفر پنجم ، ص (» آزادي بود/ 
  :ست كه در راه رسيدن به آزادي فتح نهايي با آنها خواهد بوداما او همواره اميدوار

/ مـا راه را  / بر شانه هاي روشن حق    / ل اين همه تابوت سرخ      دنبا/ ما راه را دنبال ميكنيم      «
  )36ديدار صبح،ص(».و فتح با ما خواهد بود/ دنبال ميكنيم

  
   انديشه هاي اجتماعي-2

 مهمترين رويكردهاي شعري ايران از مشروطه تاكنون بوده         ةهاي اجتماعي از جمل    درونمايه
سبوق به سابقه بوده اما شعر نو گـرايش         له م ئهر چند در گذشته شعري ما نيز اين مس        . است

شعر نو هم مثل همـه  «: منوچهر آتشي در اين زمينه ميگويد  . ها را بيشتر كرد    به اين درونمايه  
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هاي فرهنگي در ارتباط تنگاتنـگ بـا مـسائل اجتمـاعي زمانـه بـود و بـه پرسـشها و                       مقوله
بازتـاب پويـايي     )34ص:1386كروني،(». ر، محكمتر و پرشورتر پاسخ ميداد     تخواستهاي مردم سريع  

موضوعات اجتماعي در شـعر نيمـه دوم سـده نـوزدهم و بعـداً در شـعر دوره مـشروطيت                     
 اين شعر، عميقاً اجتمـاعي      ةوجه مشخص . پيدايش و گسترش شعر اجتماعي را سبب گرديد       

آگاهي از رسالت هنر به تصوير زندگي        كه از ژرفاي جامعه نشات ميگيرد و با         . بودن آنست 
آفـرين اسـت، شـاعر    همچنانكه شعر محصول كار شـاعر هنر «.سبات اجتماعي ميپردازد و منا 

 جدايي هنرمنـد    ةنتيج« كه  درحالي )52ص:1379ترابي،(»نوپرداز نيز محصول هنرمندانه جامعه است     
خويشتن بينـي، ديـدگان     . پردازي است  دنياي باطني و خيال   ه  از جامعه، گرايش روز افزون ب     

اقعي ميبندد، تا آنجاكه هنرمند خود را مدار زندگي و مركز ثقـل عـالم       بين را بر عالم و     درون
 )18ص:1345پرهام، (».ميپندارد

» من شعري «. بخشي ديگر از اشعار طاهره صفارزاده مشتمل است بر بيان مضامين اجتماعي           
او در اين گونه اشعار، اجتماعي است يعني او در بطن جامعه محو شـده و اگـر فريـادي و                     

  . بيان ميدارد، برخاسته از قلبهاي مردميست كه او نماينده  آنهاستاعتراضي 
آيد كه از روبـرو شـدن بـا واقعيـات زنـدگي و               بيان دردهاي اجتماع بشري از كساني برمي      

يكـه صـفارزاده نـاظر حـساس و     ئاز آنجا. دردهاي حاكم بر اجتماع هراسي نداشـته باشـند         
 اسـت، اگـر اثـرش از مـسائل و واقعيـات             دقيقي بزمان معاصر خويش است، كامالً طبيعـي       

ست و اين رخدادها يكـي از       اره تحت تأثير رخدادهاي اجتماعي    او همو . اجتماعي متأثر باشد  
جواب طبيعـي شـاعري آگـاه       » سفر اول «مثالً شعر   . هاي مهم آفرينش اشعار او هستند      زمينه

فكـري  اجتمـاعي مهمتـرين مـشغله    سـت؛ شـاعري كـه مـسائل     مسائل زمان خوده  نسبت ب 
  :ست كه خود را با شاعري بي تفاوت مقايسه ميكندهمين دليله شايد ب و.اوست

 حـوض   ةكه هميشه پـايش را در پاشـوي       / ورم  آ و شاعر خوشبختي را در شهرم به ياد مي        « 
  )13ص در دلتا، طنين(».سيبهاي مهرباني را گاز ميزند/در ازدحام صداي گنجشكانو/ردميگذا

كـه در برابـر مـردم مـسئوليت          اجتماع ميداند ه  شاعري متعهد ب  اينچنين است كه او خود را       
شاعر اصيل در   «. در سرتاسر شعر او جايي نيست كه مردم در آن حضور نداشته باشند            . دارد

زمان و مكـان    ه  خارج از چهارچوب زمان و مكان خود  نميتواند وجود داشته باشد و اگر ب              
انسانهايي كه در كنـارش زنـدگي ميكننـد         خود وفادار بماند و نماينده صميمي نسل خود و          
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ست كـه  متعلق خواهد بود و از همين طريقزمانها و مكانهاي ديگر نيز   ه  باشد، بدون ترديد ب   
   )866ص:1371براهني،(»شاعر اصيل فرصت جاودانگي پيدا ميكند

ست كه  جتماعي ايران محور عمده بحث صفارزاده در اين موضوع ترسيم كاستيها و نواقص ا           
فقر اقتـصادي و بيماريهـاي اقتـصادي، جهـل و           : موارد زير محدود ميشود   ه  صه ب بطور خال 

ناداني عوام، فساد اخالقي رايج در اجتماع، فساد اداري، پايمال شدن ارزشهاي اخالقي، فقر              
 چنانكـه   .كفايتي دستگاه حكومـت و از بـين رفـتن ثبـات و امنيـت اجتمـاعي                 فرهنگي، بي 

. اده فقط محدود به يك زوايه خـاص از اجتمـاع نميـشود    مالحظه ميشود، نگاه دقيق صفارز    
بلكه از زواياي متعدد به جامعه نگريسته و اشكاالت هر بخـش را بدرسـتي تـشخيص داده                  

  :او خود در مورد اين مشكالت ميگويد. است
. عـدالتي نباشـد    وضع اجتماعي وقتي مطبوع است كه جامعه رنجور اقتصادي و دلتنگ بـي            «

ي ، تبعيض و بيست برابر بودن حقوق مـديران نـسبت بـه شـهرواندان                اختالف شديد طبقات  
عادي، نه تنها خالف وعده هاي عدالت اسالمي است كه زندگي را براي اقشار كـم درآمـد                  

  )284ص:1386رفيعي،(»غير ممكن ساخته 
منتها اين انتقادات گاه    . تر است    در ميان مضامين اجتماعي اشعار او، انتقاد اجتماعي برجسته        

گونه هاي وي در اين    ه اينست كه انگيزه    مهم در اين زمين    ةنكت. مستقيم است و گاه غيرمستقيم    
اشعار هم اكثراً اجتماعيست تا فردي و او كمتر در انديشه خويش و بيشتر در انديشه مـردم                  

  :است
مردان پاسـبان   / ما كه در محاصره مردان هستيم       / چرا بايد اين چنين لرزان و ترسان باشيم         «
مردانـي كـه    / انـد    بندي شـده   هاشان بسته  مرداني كه در بيمه نامه    / ردان تاجر مردان امنيت     م

  )35سد و بازوان ، ص (»  كمين مينشينندهها ب ه پشت پردهمرداني ك/ آويزند  ها را مي پرده
در جايي شاعر از قراردادهاي اجتماعي بوروكراسي كه به تخريـب روح انـسانها پرداختـه،                 

  :ددوري ميگزين
هـاي بـسته و هـواي        با آنهـا پنجـره    / در راهروهاي دراز همكارانم در جازنان بهم ميرسند         «

همكارانم درجازنان بهـم ميرسـند و داوري        / ام    درجه را شريك بوده    بيست و پنج   تا   بيست
بـدون قهـوه    / بـدون مرخـصي سـاالنه       / او ازين پس چطور زندگي خواهد كـرد         / ميكنند  
   )38 و 37همان،صص (» يسبدون رئ/  صبح دهساعت 
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اي زندگي ميكند كه تالشهاي فكري و عقلي از هر سو به بن بست رسـيده                 شاعر در جامعه  
شـورهاي عـاطفي در عـالم خيـال بـراي خـود             ه  است، در نتيجه گاهي ميكوشد تا با اتكا ب        

جهاني زيبا بيافريند، تنها نتيجه مثبت چنين شعري شايد اين باشد كـه بطـور غيـر مـستقيم                   
ـ            ه  ردم را نسبت ب   م ه ايستايي نسبي شرايط اجتماعي و زشتيهاي جامعه خود حساس كـرده ب

  :انهدام وضع موجود برميانگيزاند
و / ام بـه وسـعت قبـر         نشـسته / از آفتاب و خـاك      / به وسعت قبري است     / ام   ايوان خانه «

در ايـن   / / ... و قفـل خانـه را بگـشايد          /ادامه دستانم باشد    / كه دست رهگذري    / منتظرم  
بـا رنـج ايـن خبـر        / هموار ميكننـد      / ياران بر خود    / پيكار پلكان را    / سكون سكوت آلود    

سـفر  (» امروز هم هوا دوباره خراب است     / امروز هم هوا دوباره گرفته است       / سالهاي سال   
  )69 و 68پنجم ، صص 

را در ميـان    اجتماع و انسان را دوست ميدارد و همواره خـود           . ستصفارزاده فرزند اجتماع  
مردم ميبيند، زندگي خود را وقف اجتماع ميكند و مردانه در كنار مـردم بـه جنـگ سـياهي                    

رو شـعر او بيـشتر جنبـه و روح          ازاينـ . هـا ميبينـد    سختيها و شـكنجه   برميخيزد و در اين راه      
شعر اجتماعي بايد از حس مسئوليت اجتماعي سرچشمه بگيرد و اين           «. اجتماعي پيدا ميكند  

يت بايد واقعي و با روح و خون شاعر درآميخته باشد وگرنه غير اصيل است و                حس مسئول 
  )124ص:1358زرين كوب،(» .شعريست بي ارزش و بي تأثير

حـروف  / آورم  بـه نظـم در  /چگونه اغتشاش الفبـا را   /از هر سو  /وقتي كه صاعقه ميبارد   «
  )44ر صبح، صديدا ( »...ايم ما زير اينهمه آوار مانده/ پراكنده است  /ذهن

يكي از نكات مهم در مورد اشعار اجتماعي صفارزاده اينـست كـه او صـرفاً بـه مـشكالت                    
 قرن بيستم شـاهد  .بلكه دغدغه تمام جوامع بشري را داشته است  ،اجتماعي ايران نپرداخته  

و ظلم بـوده     هاي عظيم مردم در سرتاسر جهان، از زير يوغ استبداد، استعمار           آزاد شدن توده  
و شاعر كه در كنار اينها، موقعيت شريف اجتماعي خـود را كـشف كـرده بـود، بايـد                    است  
هاي مردم ميشد و بايد ميكوشيد تصويري دقيـق از            اصيل آرزوهاي انساني اين توده     ةنمايند

همـان ،   (» سپيدي صـداي سـياه    «او در   . دهدآن حقيقت برتر اجتماعي را به اين مردم نشان          
ــ)159ص ــان ژوهاســبورك مه ب ــردازد، در جري ــازوان ، ص (» شــيكاگو«يپ از ) 41ســد و ب
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تقديم بـه ارتـش جمهـوري       » از معبر سكوت و شكنجه    «در  . گرنيكايي نه در اسپانيا ميگويد    
  :اي براي بابي ساندز ميگويد خواه ايرلند، با عنوان مرثيه

/ هاي سـلطه     كنجهاز معبر ش  / راه تمام خلقهاي تحت ستم      / خلق فلسطين    راه شما و ما و    «
  )36ديدار صبح ، ص (» بهم پيوسته است

گرايي و مردمگرايي در شعر صفارزاده در حـوزه قلمـرو جغرافيـايي خـاص                رو جامعه از اين 
ـ      از كودكان و زنان و مرد     . نميگنجد سوي سـرزمينهاي  ان سـاده جنـوب ايرانـي گرفتـه تـا آن

   .را در برگرفته است... ايرلند، فلسطين، آرژانتين و : دوردست، از قبيل
  :آيند در ذيل مهمترين مسائل اجتماعي در شعر صفارزاده براي شرح بيشتر مي

  
  مهمترين مسائل اجتماعي در شعر صفارزاده

  : علم و دانش-2-1
پيشرفتهاي علمي و به تبع آن، جلوه هاي گوناگون مدنيت، هر چند تا اندازه زيادي در رشد           

 افول اصول اخالقـي و  ة بود، كم كم زمينگذار اقتصادي كشورها و رفاه مادي افراد بشر تأثير     
اين پيشرفتها بود بتدريج انسان را از توجه        ة  رفاه و آسايشي كه زاييد    . معنويت را فراهم كرد   

به دين و معنويت بازداشت و رفته رفته روح بشر دوستي و صلح طلبـي از جوامـع رخـت                    
ح جنگـي امكـان   از طرفي رشد صنايع نظامي و ساخت و توليد هـزاران نـوع سـال     . بربست

قدرت طلبي و كشور گشايي بعضي از كشورها را فراهم كرد و فجايعي چون جنگ جهاني                
وردي جـز دشـمني و   اصفارزاده نيـز از علـم و تمـدني كـه رهـ     . اول و دوم را بوجود آورد  

  :بيگانگي انسانها با يكديگر ندارد بيزاري ميجويد
/ همچـون شـرف     / دانـش   / يده  باوج خويش رسـ   / همچون ظلم   / همچون تباهي   / دانش  «

ديـدار  (» .در معرض خريد و فروش اسـت      / همچون فنون رايج مزدوري     /  همچون عقيده   
  )147صبح ، ص 

  :در جايي ديگر ميگويد
دوان اسـت   / ول  پول براي   پدنبال  / شبانه روز   / كه كيف به دست     / دانشمندي  / دانشوري  «
ـ انباراسـلحه را    / زهاي سياسـي را ميـسازد       ديوارهاي مر / و دستيارانه   / كورانه  / او هم   /  ر پ

  )130يشواز صلح،صپدر (»ميكند
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صفارزاده معتقدست كه دانش امروز بيشترين كمك را به فاتحان قلعه بيـداد كـرده اسـت و                  
اي خطري بزرگ براي حيات      ، جنگهاي هسته   است چراغي در دست رذالت نفس اماره داده      

ـ        و كبيـر رحـم نميكنـد و اينهـا مجموعـاً            ظـالم و مظلـوم، صـغير        ه  كره ارض اسـت كـه ب
انديشند، علمي كه نه تنها بـه پرسـشهاي          دستاوردهاي علمي بشرند كه به نابودي حيات مي       

  :ست بلكه بيش از پيش انسان را بعرصه زوال كشانده ا،هستي پاسخ نداد
سـپاس نعمتهـا را     / سپاس نعمتها را بايد داشـت       / اهل رفاه و معاش است      / اهل معاد هم    «

امـا در  / و قدر سـرعت طيـاره را   / و قدر فريزر را   / پس قدر برق را ميداند      / انسان ميدارد   
و زانـوان قطـع     / چگونه شـكر بگويـد      / ان و مغز آرد شده      بز/ زير آسياب بي مروت بمب      

  ) 118همان ، ص (» .به احترام به پا خيزد/ چگونه پيش پاي مخترع موشك / شده 
  :يا
در نضج دانـش    / گرا   افيون عالمان ماده  / و دفع تخدير است     / داري  تالوت بي / در معرفت   «

/ و در تجـسم بزرگـي دنياسـت         / در كسب قدرت و مـال       / در كشف عالم اشيا     / آور   مرگ
طـــراح آلـــت قتّالـــه / در ســـازمان فاســـد ســـوداگران / علـــم جـــدا شـــده از ايمـــان 

  )128همان،ص(»هاست
  :و يا در جايي ديگر ميگويد

دولـت  / وليـك   / عجيـب درخـشيد     / دانش عجيب شكوفا شـد      / يروزي  پل  در باغهاي او  «
بـه  / و حـق شـادكامي انـسان        / رستان شـد    پاجير ماده   / اسير خودنمايي و فخر     / مستعجل  
  )117همان،ص(»يوستپتلخكامي 

  :  صلح طلبي-2-2
نچـه دارد قـانع باشـد و        آست كه هر كس بـه       ا صلح به اين معن    كهپيش از همه بايد دانست      

طلبـي اسـت، يعنـي       متاسفانه طبيعت بشري افـزون    . م طمع به مال ديگران نداشته باشد      چش
چون . هميشه ميخواهد بيش از ديگران داشته باشد و دست كم كمتر از ديگران نداشته باشد              

همـين جهـت تـا      ه  اين ميل طبيعي در حال صلح ارضا نميشود متوسل به جنگ ميگردد و ب             
  . اكول قوي ضعيف را پايمال كرده و ميكنددنيا بوده بنا بقاعده آكل و م

  :صفارزاده در مورد صلح ميگويد
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كـه دنبـال    / معلولهاي جنگ   / ... / در سرزمين تو    / در سرزمين من    / معناي صلح چيست    «
/ معناي صلح را    / چشمان گمشده   / دستان گمشده   / پاهاي گمشده   / گمشده شان ميگردند    

  )14 و 13همان ، ص (» ننددايبهتر م
ست در اين جامعه جهاني كه ما درآن زندگي ميكنيم تنها در گفتار صـحبت         صفارزاده معتقد 

كساني كه ادعاي صلح و آزادي . اما در واقعيت چيزي از صلح وجود ندارد   ، از صلح است  
را مطرح ميكنند در عمل به شكل كشتارگران ظاهر ميشوند، فرياد اعتراض او حتي سـازمان       

 يرد، سازماني كه ادعاي برقـراري قـانون بـراي صـلح و دوسـتي ميـان                ميگ بر ملل را هم در   

  . شكنان ناديده گرفته ميشود اما در عمل توسط قانون  قرار داده،كشورها را شعار خويش
مقـام  / بـه مقـصد دمونكراسـي       / بـا كـاربرد لفـظ دموكراسـي         / ردازي در گفتـار     پحاشيه  «

/  استحالة اصـطالحات زنـدگي ميكنـيم         در عصر / ما  / اصطالحي خود را اعالم كرده است       
چـون سـازمان    / ... / ظاهر ميـشوند    / در هيات كشتارگران    / وعده دهندگان بخشش آزادي     

ناديــده گرفتــه / نون شــكنان قــرار بــود توســط قــا/ رســتي قــانون پايگــاه سرپايــن / ملــل 
  )149و148روشنگران راه،صص(»...شود

ور برگـزار   در آن كش 1369گينه بود كه در سال      المللي   عنوان كنفرانس بين  » صلح و ادبيات  «
  :به اين موضوع پرداخت» در پيشوار صلح«شد، صفارزاده در شعر 

و هـر كـدام     / هـا و عبارتهـا       در بـين واژه   / شـوق رقـابتي اسـت       / بايد به داوري بنشينيم     «
  )9در پيشوار صلح ، ص (» مرادف اول باشند/ معناي صلح را / ميخواهند 

ه دارد به اينكه برگزاري چنين همايشها و كنفرانسها و نوشتن در مورد صلح و               در ادامه اشار  
  :دوستي هيچ سودي ندارد بلكه مهم آنست كه صلح واقعي در جهان بوجود آيد

اي براي شور و جـذب       مرثيه/ در هرج و مرج دادوستدها      / قلم بوساطت برخيزد    / بفرض  «
  )15همان ، ص (» همين و ديگر هيچ /تخواهد نوش/ ها   در سوگ گمشده/همدلي زودپا 

او تنها راه برقراري صلح را بازگشت به دين و معنويات ميداند كه در دنياي جديـد ناديـده                   
  :گرفته شده است

  )16همان ، ص (» . ست»او«در مأمن شناختن / يجويد صلحي كه اندرون بشر م«
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  : مبارزه با مفاسد اجتماعي-2-3
 اجتماعي يكي ديگر از موضوعاتيست كه طاهره صفارزاده به آن           مبارزه با مفاسد و آسيبهاي    

اعتـراض بـه بـي تـوجهي اربابـان      . در اين مورد شاعر فرياد اعتراض سـر ميدهـد    . ميپردازد
مختلـف    هـاي  عرصه   در  باري  بند و  بي  و فساد    مشكالت مردم و رواج     نسبت به   مملكت
  . حكومتي
است كه صفارزاده بـسيار روي آن تأكيـد   » بازي ارتيپ«ين مفاسد اجتماعي موضوع      ا يكي از 

  :كرده است
در لحظه توقف حرفي بايد زد      / او گفت ببخشيد    / در نزديكي يك مترو به عابري تنه زدم         «

بايـد  / بايد با كسي سـاخت      / بايد كسي را ديد     / آقا در شهر شما براي رسيدن آيا        /پرسيدم  
  )23 طنين در دلتا ، ص(» كسي را از پا انداخت
  :گويديا در جاي ديگر مي

دوسـت دوسـت   / دوست دوسـت مـن رئـيس شـده سـت            / دوست من رئيس شده ست      «
  )44همان ، ص (» .دوست من رئيس شده ست

اين شعر فريـادي اسـت   . او آيينه ايست از وضعيت فاسد اجتماعي آنروز » كودك قرن «شعر  
الـشعاع قـرار ميدهـد و     حـت شها كه حتي عاطفه مـادري را ت      امان بر ضد ارز    عليه تهاجم بي  

. تنهايي و ناايمني كودك را در برابر مادري كه از طبيعت خود خارج شـده ، نـشان ميدهـد                   
شـدگي و نگـونبختي     د دوران گسست سلول خـانواده و رها       روح زمانه و در عين حال فسا      

  . از دست داده استرا ست كه آغوش گرم نگهبان اي سرپرستي زمانه اي از بي كودك استعاره
بانـگ  / پرسد از خود باز امشب مادرم كـو         / شام ديگر چون كه خواب آيد درون ديده او          «

/ در سراي رنگي شـب زنـده داران         / مادرت اينجاست   : / آرامي درون گوش او آهسته لغزد     
پيچـان و   / اي   قامت آن مادر زيبا به گرد قامت بيگانه       / در هواي گرم و عطرآميز يك زندان        

  )23رهگذر مهتاب ، ص (»دستش گردن آويز است
  : يا مفاسدي مانند رشوه و رانت

  )27هاي جهاني ، ص از جلوه(».سامان بخشيده / بازار رشوه و رانت را / طرد مدار دانايي «
هـاي   از جـاده  / در مقدم نظام جهاني     / چشمان خير خواه خرد را      / دروغ و رشوه و رانت      «

  )22همان،ص(»اند تبعيد كرده/ زندگاني انسان 
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  :نتيجه
نچه گفت شد ميتوان نتيجه گرفت كه در شعر صفارزاده، جانبداري از انديشه يا حضور               آاز  

 خـدمت عقايـد و      تفكر در شعر امري جديست، بطوريكه او شعر خـود را بطـور كامـل در               
او شاعريست انديـشمند و متفكر،همـه چيـز در ديـدگاه او در              . كار ميبرد هاي خود ب   انديشه

اي از   هزهاي واقعـي خـود را بـا آميـ           ميگيرد و گويي در عمق تجربه      عمق انديشه رنگ شعر   
او تفكر و انديشه را بر عاطفـه و         . دقيق و عميق تبديل ميكند     شعري سخت محكم،  ه  تفكر ب 

از . احساس مقدم ميدارد و اين زمانيست كه شاعر براي خود رسالت و تعهدي قائـل باشـد                
كه در جامعـه    زماني. ايستد   تعمار واستثمار مي  اينروست كه همواره در مقابل ظلم وستم و اس        

م و ستم بيداد ميكند، او نميتواند سكوت اختيـار كـرده و بقـول معـروف در بـرج عـاج                      لظ
نشسته و شاهد اين حوادث باشد، زيرا وظيفه اي بر دوش خود ميبيند كه بايد بـه آن عمـل                    

 انتقاد و اعتـراض در    ةه دامن و از اينروست ك   . مبارزه با ظلم و فساد و تباهي است       ،كند و آن    
 همـه اشـخاص ، طبقـات و ابعـاد           جـة شعر او قابل توجه است، بطوريكه او نگاهش را متو         

. مختلف اجتماعي ميكند و هيچ نهادي از جامعه از تير انتقاد و اعتراض او در امان نميمانـد                 
  . اينگونه است كه شعر او بيان كننده مضامين انتقادي ملتش و ديگر مليتهاست

  
  :فهرست منابع

  .نشر چشمه: تهران ، چاپ اول،  ز شعر زن از آغاز تا امرو،) 1384(پگاه  ،ياحمد)1
  .   ناشر نويسنده: ، چاپ اول، تهرانطال در مس، )1371( رضا، براهني)2
  . انتشارت نيل : ، چاپ سوم، تهرانرئاليسم و ضد رئاليسم، )1345( ، سيروسپرهام)3
 : ، چـاپ دوم،تهـران  شـعر نـو و تكامـل اجتمـاعي      :  جامعه شناسي ادبيات   ،)1379(ترابي، علي اكبر  )4

  .انتشارات فروغ آزادي 
  . انتشارات جاويدان: ،چاپ اول، تهرانجدال با مدعي، )1356(خويي ، اسماعيل)5
،چــاپ شــناختنامه طــاهره صــفارزاده:  بيــدارگري در علــم و هنــر،)1386(رفيعــي ، محمــد علــي)6

  .بيداريانتشارات هنر :اول،تهران
  . ، تهران، اتنتشارات توسچشم انداز شعر نو فارسي، )1358(زرين كوب، حميد)7
 انتـشارات   : ، چـاپ سـوم، تهـران        شعر بي دروغ شعر بي نقـاب       ،)1346( ، عبدالحسين زرين كوب )8

  .جاويدان
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 ، ترجمه ابوالحسن نجفي و مصطفي رحيمـي، چـاپ پـنجم،              ادبيات چيست  ،)1356(سارتر، ژان پل  )9
  . انتشارات كتاب زمان:تهران

، گزيـده   )مجموعه مقاله  (ادبيات و انديشه  ،  )1356  (، آلبر و لوكاچ، گوركه    ،و كامو  ____،  ____)10
  .ن انتشارات زما:و ترجمه مصطفي رحيمي، تهران

، چـاپ     ، ترجمه فرنـاز حـائري      ايران عرب ستيزي در ادبيات معاصر       ،)1382(سعد ، جويا بلوندل   )11
  .گ كارن نشر:اول، تهران

، چـاپ دوم،     ادوار شعر فارسي از مشروطيت تا سقوط سلطنت        ،)1383(شفيعي كدكني، محمدرضا  )12
  .انتشارات سخن :تهران

  .  انتشارات آگاه : ، تهرانموسيقي شعر، )1368( ______ ،________)13
  .  26 تا 1 ص :، تهران2الفبا، ج ، تلقي قدما از وطن ، )1352(_____ ،________)14
  . انتشارات هنر بيداري: ، چاپ پنجم، تهران رهگذر مهتاب،)1386(زاده ، طاهره صفار)15
  . انتشارات هنر بيداري : چاپ پنجم، تهران، دفتر دوم،)1386(____ ،_______)16
  . انتشارات هنر بيداري :چاپ چهارم، تهران ، سد و بازوان،)1386(_____ ،_______)17
  . انتشارات هنر بيداري: چاپ پنجم، تهران ،ن در دلتا طني،)1386(_____ ،_______)18
  . پارس كتاب :، چاپ پنجم، تهران سفر پنجم،)1384(_____ ،_______)19
  . انتشارات هنر بيداري :چاپ دوم، تهران،   مردان منحني،)1386(_____ ،_______)20
  .نر بيداري انتشارات ه:چاپ چهارم،تهران،بيعت با بيداري،)1386(_____ ،_______)21
  . پارس كتاب :چاپ دوم، تهران،  ديدار صبح،)1384(_____ ،_______)22
  .انتشارات هنر بيداري :چاپ دوم،تهران، در پيشواز صلح،)1386( _____ ،_______)23
  . ناشر برگ زيتون :چاپ اول، تهران،   روشنگران راه،)1384(، _____ ،_______)24
  .انتشارات هنر بيداري:چاپ اول،تهران، هاي جهانيجلوهاز،)1386(____ ،_______)25
  .16، ص1383تابستان ،37 فصلنامه شعر،شماره ، ساالر صبر)1383(_____ ،______)26
  .انتشارات فردوس:تصحيح ذبيح اهللا صفا،چاپ دوم،تهران ن ، ديوا،)1374(فرغاني،سيف)27
، بهمـن و    22سـال چهـارم، ش      ،   الفبـا  ،  هـاي قاصـد   ل بـا زبـان سـاده گ       ،)1386( كروني ، هاشم  )28

  .34،ص1386،اسفند
 ،  بـه كوشــش ناصــر حريــري،   هنـر و ادبيــات امــروز ،)1366(،مـشرف آزاد تهرانــي ، محمــود  )29
  .انتشارات كتابسراي بابل:بابل
  . انتشارات مرواريد : ، چاپ دوم، تهران شعر و شناخت،)1385(موحد، ضياء )30
  .انتشارات جامي:،چاپ هشتم،تهراناحظه ه جويبار ل،)1385( محمد جعفر، يا حقي)31


