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چکیده
اصلی انسان در مسئلهیکی از مفاهیم مهم و » درد و رنج«

شاعران و نویسندگان به عنوان ،ه و هستطول تاریخ بود
مهم آگاهی مسئلهنمایندگان فرهنگ و هنر هر دوره به این 

- اند تا جایی که میداشته و در آثار خویش به آن پرداخته
توان گفت یکی از دالیل ماندگاري و راز بقاي یک اثر 

له درد و رنج ئادبی، توجه عمیق و دقیق صاحب اثر به مس
در میان شاعران . بیان هنري آن استبشریت و نحوه 

معاصر، شعر طاهره صفارزاده از این نظر قابل توجه و 
ضدبربرندهسالحیبه عنوانراو شعرا،بررسی است

باآزادي،وبراي برقراري عدالتوبردکاره بستمواستبداد
وصلحوعدالتستایشگراو،برخاستنبردبهحاکمرژیم

روشحاضر که بهپژوهش.تو برابري اسمردمی
- است، میگرفتهانجامامحتوتحلیلشیوهبهوايکتابخانه

کوشد تا ضمن آشنایی بیشتر با مفاهیم شعري صفارزاده، 
موضوع درد و رنج را در اشعار او و در چهار حوزه 

شناسی شناسی و وظیفه، غایتشناسی، وجودشناسیماهیت
ست که با توجه انگر آننتیجه بیا. درد و رنج بررسی نماید

مدار است، به اینکه صفارزاده شاعري اجتماعی و رسالت
اش باعث شده تا به دردها طلبی و ظلم ستیزيروحیه مبارزه

و آالم بشري واکنش  نشان دهد و با همه دردمندان جهان 
بنابراین درد و رنج در شعر او بیشتر از ،ابراز همدردي نماید

.ی استنظر اجتماعی قابل بررس

صفارزاده، ادبیات پایداري، درد و رنج، : هاواژهکلید
.شعر معاصر
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Investigating the Nature and Concept
of Pain and Suffering in Poems of

"Tahereh Saffarzadeh"
T. Mirzaee13, M. Gurji24

Abstract
Self-praise or self –glorying means
praising and glorying oneself and is
among the widespread concepts in
Persian literature (mostly in poetry and
sometimes in prose). A lot of artists,
poets, and writers defend their artistic
superiority against others and display
different manifestations of self-praise.
Some had an abnormal behavior which
can be regarded as a psychological
disorder, but some others tried to justify
themselves regarding the cultural, social,
political and economical issues of the
society and considered themselves
superior to others and therefore started
opposing others. Looking at the book
"Nafthat al- Masdour", we can find out
that its writer praised and gloried himself
indirectly in many cases. But Shahab al-
Din Muhammad Zeydari Nasavi's
(writer) self-praising is moderate and
rational and rather a display of his skill
and ability in writing an artificial and
technical prose.Besides more familiarly
with the attractive text of Nafthat al-
Masdour, this paper tries to get more
acquainted with the meaning of self-
praise and determine the manifestations
of self-praise of the writer of this literary
masterpiece and found it influential in
enriching the Persian prose.
Keywords:Self-praise,Nafthatal-
Masdour, Shahab al-Din Nasavi, Prose.

31. PhD student of Persian Literature
42. Assistant Professor of Payam noor University



11مصطفی گرجی/ طاهره میرزائی،»طاهره صفارزاده«در اشعار بررسی ماهیت و مفهوم درد و رنج 

مقدمه
جنگمو من که با جهالت می«

جنگ و شهادتم ادامه دارد
»در من جاري خواهد بودو نهر غم 

)41:طنین در دلتا(
ومحققنویسنده،شاعر،صفارزاده،طاهره

در سیرجاندر1315سالدرمتعهدمترجم
بازنانیومردانازايپیشینهبامتوسطايخانواده
اتمامازپس.آمدبه دنیاعرفانیرفتاريونگرش

و رفتایرانازخارجبهگاهیدانشتحصیالت
عملینقدوادبینقدهايحوزهدرتحصیلازپس

ایران شد و بهMFA1درجهکسببهموفق
دربه تدریسشاعريباهمزمان.بازگشت
. شدمشغولمختلفآثارترجمهودانشگاه

هاي شاخص و درخشان صفارزاده یکی از چهره
شاعري که تعهد، . ماستشعر در روزگار

باوري از محوري و دینگرایی، اندیشهمفهوم
وي عالوه بر . هاي اصلی شعر اوستمؤلفه

شاعري، در نویسندگی، تحقیق، تدریس و ترجمه 
نیز دستی توانا دارد، چنان که قرآن را به سه زبان 

.زندة دنیا ترجمه کرده است
برخورداري از دانش و بینش ادبی، آشنایی 

ات پارسی، تنفس در هواي ادبیبا پیشینۀ هزارسالۀ 
تسلط کامل به زبان انگلیسی و ادبیات معاصر، 

آشنایی با ادبیات جهان باعث شده که نام 

1.MFAاي مستقل است که به نویسندگان و هنرمندانی درجه
شود و نویسندگان که داوطلب تدریس در دانشگاه باشند اعطا می

به جاي محفوظات و تاریخ ادبیات به آموختن نقد به صورت 
تئوري و عملی و انجام پروژه هاي ادبی متنوع مطالعات وسیع 

دوره آن یک سال . پردازنداره آثار نویسندگان و شاعران میدرب
بیش از فوق لیسانس است و استخدام دارنده این مدرك در 

.پذیردهاي آمریکا با پایه دکتري انجام میدانشگاه

صفارزاده همواره از دهۀ چهل تا کنون در ذهن و 
زبان جامعۀ ادبی جاري و ساري باشد و حتی 
توجه محافل و مجامع ادبی و علمی جهان را به 

.سوي او معطوف گرداند
ده شاعري را همچون عالمه اقبال صفارزا

داند می» گرياصالح«سازي و الهوري مسند انسان
نگاه » مصلح اجتماعی«و به شاعر به عنوان یک 

رو در اکثر شعرهاي او توجه به از همین. کندمی
. هاي اخالقی ـ دینی مشهود استآموزه

برخی شاعري صفارزاده را در سه دوره قابل 
و با چاپ 1335اول از سال دورة: دانندبحث می

رهگذر مهتابنخستین مجموعه شعر او با عنوان 
با بررسی . یابدادامه می1341شود و تا سال آغاز می

شعرهاي اولین دفتر صفارزاده به شاعري 
هاي اخالقی پیامخوریم که به دنبال ابالغبرمی

هایی از در شعرهاي این دفتر رگه. اجتماعی است
.دشوعنوي از پروین اعتصامی دیده میتأثیرپذیري م

یکی از وجوه تمایز صفارزاده به عنوان یک 
شاعر نیمایی با شاعران معاصر خویش، وارد کردن 
مضامین دینی به شعر است که تا پیش از او در 

:سابقه بوده استشعر نیمایی و سپید کم
رهایم تا ز بند کام

و از زنجیرهاي زنگدار نام
نیستنیازم پیش تنها

خدا و شعر
.اینهایند پیوندان جاویدم

نکتۀ دیگري که دربارة صفارزاده باید گفت 
این است که او از همان آغاز ـ در نظر و عمل ـ 

مدار است که براي شاعري اجتماعی و رسالت
.در شعر اصالت قائل است» معنا«
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با 1347دورة دوم زندگی ادبی شاعر از سال 
شود و آغاز می» دلتاطنین در«چاپ مجموعه شعر 

هاي شاخصه. کندادامه پیدا می1356تا سال 
صفارزاده در این دوره، گرایش به اصلی شعر 

چاپ دفترهاي . روایت و پیچیدگی در زبان است
نیز حاصل سلوك » سفر پنجم«و » سد و بازوان«

.ادبی شاعر در این دوران است
در شعرهاي این دوره از زندگی ادبی شاعر، 

و این . ه و استعاره محلی از اعراب نداردتشبی
گیرد است که مرکز توجه شاعر قرار می» روایت«

.دهدو ساختار اشعار او را شکل می
دوم گویی شاعر در مرحلۀ ُغلقپیچیدگی و م

از زندگی ادبی خویش، برقراري ارتباط خواننده 
رسد به نظر می. با شعر او را مشکل کرده است

تأثیر ن مرحله به نوعی تحت صفارزاده در ای
هاي ادبی غربی قرار گرفته و مطابق با آن تئوري
چرا که ها به سرودن شعر پرداخته است،تئوري

زدگی در شعرهاي این دوره از نوعی تئوري
شود، هرچند این زندگی شاعر دیده می

زدگی ناخودآگاه و در نتیجۀ آشنایی با زبان تئوري
.شدو ادبیات خارجی بوده با

و اما دورة سوم زندگی ادبی صفارزاده از 
بیعت با با چاپ دو مجموعه شعر 1356سال 

در این دوره . شودآغاز میدیدار صبحو بیداري
شاعر به سبکی مستقل و زبانی کارآمد و منسجم 

گویی را در پیش کند و سادهدست پیدا می
گویی و در رویگردانی شاعر از پیچیده. گیردمی

به لحن طبیعی گفتار در این دوره، گرایش او
تأثیر نبوده اي چون انقالب اسالمی بیشاید مؤلفه

سوم زندگی ادبی شاعر را در واقع دورة .است

چرا که . کمال ادبی او به شمار آوردباید دورة 
وقفه و شاعر طی سالیانی دراز با تالشی بی

گذر » آزمون و خطا«ناپذیر از منزل خستگی
س از توقفی ناگزیر در منزل کند و پمی

و بیان روایی، خود را به آخرین » گوییپیچیده«
اي است رساند و آخرین منزل همان نقطهمنزل می

که آزادي و رهایی انسان را در بیانی صمیمی و 
)1383:15آرمین، (.کندساده فریاد می

که زبان و مینیبیرا ميدوره، شاعرنیدر ا«
يهااز گزارهزیساده و لبررایشعرش بسانیبوةیش

يهااو به گزارهکردیرو. و شعارگونه استیخطاب
بود ـ دوباره افتهیـ که در دورة دوم کاهش یمذهب

اریاشعار او بس»يداریبا بعتیب«در . ردیگیشدت م
یشکل فنی، کمياست، اما در دفتر بعدترییابتدا

اثرش، هم نیدر آخر. ردیگیبه خود ميو هنر
شتریدارد و هم منثور و البته بییمایشعار نا

-یدو نوع شعر قرار منیانیبییاشعارش در جا
با دارید«. رومیِزنگ و نه رومینه زنگرند،یگ

. استنیدلتا در طندر واقع ادامۀ معتدل »صبح
دفتر به طرف مذهب نیایواژگانرةیمنتها دا

معموالً بر آن است که مضمون . شده استلیمتما
ِرد آن را در مرکز شعرش قرار دهد و بر گیمذهب

،یزرقان(.»شاعرانه بسازديمضمون، ساختار
1391 :678(

درد و رنجمسئله
شعر  درد و رنج در وضوع از پرداختن به مشیپ

دریاساسۀلئمسگفت که چهاردیباصفارزاده 
درد و رنج وجود دارد یو فلسفیروانشناسحوزة

درد قیمصادمفهوم وضاحیبه اکه توجه به آنها، 
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، مسئلهنینخست. خواهد کردیو رنج کمک فراوان
.درد و رنج استتیماه

درد و رنج گفته زيیاساساً به چه چنکهیا
و ماريیب،یسختو نوع ارتباط آن باشودیم

آن کمک تیماهنییبه تبا،یدر دنستنیاندوه و ز
علل ای، علت مسئلهنیدوم. خواهد کردیفراوان

موجب یچه علل و عواملنکهیا. درد و رنج است
اي طبقهایفردي از افراد بشر و ایبشرابتالي نوع

نیتردهیچیاز پگردد،یمخاص به درد و رنج
، مسئلهنیسوم. مباحث در حوزة درد و رنج است

نیدرد و رنج و چهارمیو منفمثبتجیآثار و نتا
درد و دةیپداست که انسان در مواجهه بانیآن ا
کردیچه روگران،یو دشیخویزندگدررنج

؟اتخاذ کنددیباايی اخالق

در شعر صفارزادماهیت درد و رنج
از آن زمان که انسان به کرة خاکی پا نهاد، درد و 

در زندگی . رنج، همراه با او گسترة جهان را پیمود
- ناپذیر به نظر میانسان، درد و رنج امري اجتناب

شر هر آن چیزي را که موجب گریز و رسد و ب
رنج، . نهدرهایی او از درد و رنج شود ارج می

از . واقعیتی گزیرناپذیر و بلکه گریزناپذیر است
این روست که اندیشمندان و متفکران به ویژه 
بزرگان دین به جستجو دربارة ماهیت درد و رنج، 

هاي رهایی از آن اهتمام علل و عوامل و راه
طاهره صفارزاده )1388:30گرجی،. (اندورزیده

همچون بسیاري از شاعران دیگر از شعر براي 
است به هاي بشري کمک گرفتهبیان دردها و رنج

اي که آتشگاه احساس خود را ناشی از  درد گونه
:سرایدفهمد و چنین میداند و شادي را نمیو غم می

من آتشگاه احساسم «
رمیگیود نمدر خایتوده برف ريتو را ا
یکه خاموشم کنیترسیچه م

هاانسانادیاز 
فهمم غم حرمان تنها یکه ممیمن آن انسان تنها

را
سکوت صبر داران و خروش خشم داران را 

فهممینمهايکودك نادان شاديهرگز تو را ایول
و شهیکه با انديمرا لبخند تلخ مرد خودساز

راه فردا رادیبازو گشا
هاثروتنیاز رخساره رنگباتریبود ز

ربود برت
» .که ارث رفتگان توستیاز آن گنج

)8:رهگذر مهتاب(
در شعر صفارزاده، هرچند دردهاي شخصی 
ناشی از عواطفی مثل عشق و تنهایی و غربت و 

اما نسبت ،شوددوري از وطن در شعر او دیده می
ردهاي اجتماعی و آالم بشري بیان این درد به د

صفارزاده است شاید به این علت که بسیار ناچیز
يکه با الفباافتیرشد و پرورش یطیدر مح

یحرمتیبلیاو، به دلیدر کودک. مبارزه آشنا شد
آن يریو درگاتیمأمور مالکیيو بدرفتار

يبرایهیمأمور با خانواده صفارزاده، حکومت تنب
طاهره در . در نظر گرفته شدخانواده صفارزاده 

حفظ راشد و نزد مادربزرگش قرآن میتییکودک
صفارزاده . آشنا شدیاسیکرد و کم کم با مسائل س

-جهانمیبه مفاه،یستیونالیناسهیرغم روحیعل

،استانیاعتقاد داشت که در اشعار او نمایشمول
شیدر شعرهاینیاو با کودکان فلسطیمثالً همدل

،یگذشته از بعد اجتماع. شودیمهدیبه کرات د
-یاو مآثاررا در ییخداجو و خردگرادیدکی
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طلب یانسان تعهد و فطرت الهياو برا. مینیب
در . استیاش از نوع ربانییکند و خردگرایم
هزمبارهیتوان به مبارزات و روحیمیعد اجتماعب-

ياشعار ويجاياو اشاره کرد که در جایطلب
بنابراین درد و رنج او همان درد و ،شودیمدهید

رنج محرومان و ستمدیدگان جهان است به طور 
ی، نگاهیشاول شاعرمهیزاده در نصفارکلی 
شعر از نیمثالً در ا. استهبه شعر داشتیجهان

و یرا به انقالب اسالمتنامی، جنگ ودارانیسفر ب
: زندیموندیپ) اشهد(ژاله دانیم

گانهیبحکومتيبولدوزرها«
در ژاله
تنامیدر و

».داشتیماجساد کشتگان را بر
)24:سفر بیداران(

رانیايمتوجه روزهاشتریب،دوممهیاما در ن
،صبحدارید،يداریبا بعتیبيهادر نمونه. است

روشنگران راهحتیو اتیادبدهیگز،یمردان منحن
ملتیبر یکه ستمایکه در هر گوشه دندهدمینشان 

دایحضور پيويزیو ستم ستيوارد شود همدرد
نیاو معتقد بود جنگ با جهل و ظلم، باالتر. کندیم

به آرامش و لیکه در جهت نیصلح است و جنگ
به همین .ارزشمند استردیگیانسان در متیامن

:بردعلت از نبود صلح و عدالت رنج می
درود خدا بر شما «

هاي فقیرشما شکوفه
قین دارید شما که ی

در مرگ اول 
گیرد زجر و عذابتان پایان می

من شاهدم
من شاهدم

که مردم ما تاب فشار قبر ندارند
فشار قرض

فشار قسط 
فشار دلتنگی 

فشار چکمه دژخیمان
در این جهان پیوسته استخوانشان را کوبانده

» .است
)37:همان(

یکی دیگر از دردهاي صفارزاده، درد عدم 
در هر دوره از . ر اندیشه و عقاید استثبات د

نان به نرخ «تاریخ هستند کسانی که به اصطالح
خرند و اند، ذلت و پستی را به جان می»روزخور

شوند تا پیش نااهالن کمر خم کرده و منحنی می
-همواره انسانمسئلهبه امتیازاتی دست یابند، این 

: دداردهد و به واکنش وا میهاي آزاده را رنج می
هم یار شاعري«

هم یار ضد شاعر
هم با سکند و هم با دارا

هم یار صید 
هم یار صیاد

من روبروي که هستم سرود خوان
اي است که دست بلیغ آب پیوند ما سلول مرده

آن را خواهد شست
..... و من تمیزتر و تنهاتر خواهم شد

در سر سراي کرنش 
هاي شهامت کید آنگه کمر انسان که پایگه شانه

باید باشد 
شودپل می

پل خمیده 
پشتان خمۀاین سرزمین ز غائل

»  ...... شده استاینک پلی
) 25:، خم پشتانمردان منحنی(
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شعر یکی دیگر از موضوعاتی که در
روشنفکرى هیروح،خوردبه چشم مىصفارزاده

ا هاست که از فضاى روشنفکرى جهان در آن سال
شاعر با آنچه در ذهن او وارد شده . ردیپذمىریثأت

کیو آنچه که مطالعه کرده و خوانده در 
توان گفت نه مى. بردکشمکش ذهنى به سر مى

توان مىو نه ردیپذفضاى ذهنى غربى را کامالً مى
و تیبراساس شخصدىیاندازى جدگفت طرح

براى او زىیراه گرىیگو. نگاه خود به جهان دارد
تجربه ایو دهیجود ندارد جز آنکه هر چه را د

به هر حال یک مورد . داردانیکرده به زبان شعر ب
از بیان درد در شعر صفارزاده، درد نبود اندیشه و 

.روشنفکري در جامعه است
» .شودگاهی دلم براي یک روشنفکر تنگ می«

)14:طنین در دلتا(
به نامه گفتم «

اي واال
برخیز

پرواز کن
پرهیزت از آنان باد

نیمه روشنفکران
که نیم دیگرشان جبن است

نیاز است
خوانندآنان تو را به عمد غلط می
شکل نهفته گل دانه است

شکل نهفته ترس نیاز است
ها را بگشایندگیرم تمام پنجره

گیرم تمام درها را بگشایند
اي بنده خمیده از آوار بار قسط

اقساط ماهیانه
سالیانه

نهجاودا
آیا تو قامتی براي نشان دادن داري

و صدایی براي آواز خواندن
سرك کشیدن کوتاهان از بلندي دیوار

» ....چندین قامت کم دارد
)83:هاسفر پنجم، سفر عاشقانه(
شده در شعر صفارزاده، گاه دردهاي مطرح

دردهایی که با هیچ ،دردهاي شخصی اوست
:گیردچیزي مرهم نمی

گیر گفتمن فالدر فال قهوه«
نعل عالمت خوشبختی است

آیا نعلی از ابر هم خوشبختی است
گرید آیا خوشبخت استابر که می
».گریم آیا خوشبختممن که می

) 115: همان(
توان گفت آنچه که در وهله اول از نظر می

عدالتی و آید، بیصفارزاده، درد به حساب می
خ بر نابرابري و ظلمی است که در طول تاری

است و پس از آن درد ستمدیدگان جهان وارد آمده
.تنهایی و غربت و دیگر دردهاي شخصی شاعر

انواع درد و رنج
بندي عمومی در یک نگاه کلی و در یک تقسیم

هاي بشر را به دردهاي توان درد و رنجمی
. بندي کردگریزناپذیر و دردهاي گریزپذیر طبقه

د که گریزي از آنها ها هستناي از درد و رنجدسته
نیست و جزء وجوه تراژیک زندگی هستند براي 

گمنامی و ها دچار بیماري،نمونه همۀ انسان
دسته دیگر . شونداحساس تنهایی و مرگ می

توان با تالش و حرکت دردهاي گریزپذیرند که می
.و گاه تغییر مسیر زندگی از آنها رهایی یافت
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دردهاي گریزناپذیر . 1
ییتنها)الف

اعتمادي تنهایی انسان معاصر که بیشتر ناشی از بی
انسان معاصر ریناپذزیگريدردهااست و از 

:ه هم نمود بسیاري داردصفارزاد، در شعر است
تنها بودم«

من مثل آب در عمق چاه 
آمدندهاي پریشان میتنها بودم و دسته دسته مرغ

نشستندمی
».کردندتنهایی مرا مهار می

)52:يداریبا بعتیب(
شاعر تنها گاه در انتظار شنیدن صداي یک 

:سپاردهمدم هر نوع صدایی را به گوش می
شکر که اگر تو نیستی تنهایی هست«

خواند انار نوبر پاییزه انارگرد میدوره
خواهم به سالمتی دوك گیالسی بزنممن هم می

» .و بزنم زیر گریه
)80:طنین در دلتا(

: گویددر جاي دیگر می
من از مداومت پنجره دریچه و در «

اممیان شعر زمانم به تنگ آمده
چقدر آینه

چقدر ماهی
چقدر مصلوب

».مگر فضاي این همه تنهایی کافی نیست
)35:دفتر دوم(

فهمم غم حرمان تنها من آن انسان تنهایم که می«
را

» .داران راداران و خروش خشمصبرسکوت
)8:رهگذر مهتاب(

و گاه این تنهایی و نبود مخاطب همدرد 
:نمایدتحمل تنهایی را بر شاعر بسی دشوار می

گویندشنوي بهم میمردم را می«
چه روز آفتابی قشنگی اینطور نیست 

بینیکنی و میتو به طرف باال نگاه می
».آوردسقف دارد روي سرت فشار می

)59:دفتر دوم(
گر همچنین گاه تنهایی شاعر در واقع نمایان

تنهایی 
:دیگران است

،خرداد آمدي«
مرداد رفتی

تو اشک اول بودي
اشک هزارم

اشک همیشه
همیشه تنها بودي

برگشت تو
به سوي آن سرآمد تنهایان بود

و ما همه تنهایانیم 
ضحاك مانده است

».عمر فریدون گذشته است
)41:مردان منحنی(

عشق)ب
است عشقاز دیگر دردهاي گریزناپذیر درد 

:که همواره در شعر شاعران مطرح بوده و هست
مرا به ساندویچ عشق دعوت کن«

ام از ناهارهاي بزرگ خسته
هاي بزرگ تدارك
گ هاي بزروعده

من آن مسافرم که سنگینی بار و بنه بسیار را 
تجربه کرده است 
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که فقط به کوله بار سبک
معده سبک 

خاطره سبک 
.اندیشدمی

)23:سد و بازوان(
دلتنگی)ج

تواند نیز مییدلتنگو رنج ناشی از درد
:داردقرار دهد و به واکنش واتأثیرانسان را تحت 

ون را دیدمآن رود دل گرفته و مغب«
بردرودي که آشتاب را در خود می

اما دلتنگی مرا که سنگ حجیمی است 
».با خود نمی برد

)105:سفر پنجم(
درد زن بودن)د

یکی از مسائلی که شاعران زن را همیشه آزار 
داده و باعث رنجش آنان بوده، نگرش می

تحقیرآمیز جامعه به زن بوده است که گاه این 
در . کندردي گریز ناپذیر تبدیل میموضوع را به د

:شودشعر صفارزاده، این درد این گونه بیان می
اممن زادگاهم را ندیده«

جایی که مادرم 
بار سنگین بطنش را در زیر سقفی فرو نهاد 

است هنوز زنده
هاي قلب کوچکمنخستین تیک تاك

در سوراخ بخاري و درز آجرهاي کهنه و 
سار پیداست جاي نگاهی شرم

بر در دیوار اتاق 
نگاه مادرم 

به پدرم
و پدر بزرگم

صدایی خفه گفت

!دختر است
قابله لرزید 

در تردید سکه ناف بران
»و مرگ حتمی شیرینی ختنه سوران

)23:دومشعر زادگاه از مجموعه دفتر(
با این وجود، شاعر در پایان این شعر از زن 

کند به بودن خویش راضی است و افتخار می
:اینکه مرد نیست

در اولین زیارت از زادگاهم «
نگاه شرمسار مادرم را

زدایماز دیوارها می
و آنجا که نبضم آشکارا کوفتن آغازید

آغازم کهاقرار می
هاي روشنم در دست

شهوت گره شدن و کوبیدن نیست 
کشم عربده نمی

ندارم ها راافتخار کشتن انسان
هاي نر آدمبر سفره برتري 

.امپروار نشده
)24:همان(

و گاه به نشانه اعتراض به شیوه اجراي قانون 
:گویددر مورد زنان می

بر دیوار یک جزیره نفتی خواندم «
آهوها را نکشید 

جزیره هرگز خواب هیچ گیاهی ندیده بود 
زدندو آهوان در حمایتی ظالمانه له له می

ده بود یا زیبایی کسی به زیبایی آنان رحمت آور
جزیره

اش و گوسفندش در از مردي که با زنش و بچه
باتالق بندري نشسته بود

کنید پرسیدم اینجا چه می
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گفت زندگی 
مخاط گلویم از بوي خاك سوزش مطبوعی دارد 

هاي هاي سوخته جنگل روي گوشوارهآیا ریشه
افتدزنی که در دره می

» .اي خواهند انداختسایه
)46: سفر زمزمهمان، (

ها و حصارهایی که در جایی دیگر محدودیت
در جامعه براي دختران وجود داشته به تصویر کشیده 

:شودمی
هاي من هرگز آن سوي غروب پرواز بادبادك«
نکردند

بردند وگرنه دستهاي مرا با خود می
رفتندشان میهاي کشیدههایم با نخدستنهو گر

داد گذاشت که فرمان مییشه صدایی بود که نمیهم
بیا پایین دختر 

دم غروبی از لب بوم
»پایین، بیا پایین، بیا پایین،بیا پایین،بیا پایین

) 45:سد و بازوان(

ریپذزیگردردهاي.2
غربت)الف

رانیدر خارج از ایکه مدتنیصفارزاده به علت ا
ت و دوري از غم غربکرده یو دور از وطن زندگ

در چشیده و آن را بارها را سرزمین مادري 
:شعرش نشان داده است

از الفباي چین سر راهم بود ندريب«
بندري که وطن هیچکس نبود

فروختندساکنینش درد غربت می
» .خریدو توریست پیراهن پولک دوزي می

)78:سفر پنجم(
بومی است مه در لندن «

غربت در من 
در زمستان توریست اول مه را می بیند و بعد

باغ وحش
و من تلو تلو خوران ....بوکینگهام و برج لندن 

که با وجود عشق عظیمزنمرا تنه میساختمان اداراتی
شان به مستعمرات آفتابی 

»....کننداسم مرا غلط تلفظ می
)70:طنین در دلتا(

دياعتمادرد بی)ب
زندگی در دیار غربت، شاعر دردمند ما را 

:سرایدآورد که چنین میگاه چنان به ستوه می
هامان برگردیم ایم باید به خانهما خسته«

زیر درخت خصومت همسایگان بنشینیم 
هاي اعتماد متقابل را دست به دست فنجانو 
بگردانیم

باید برگردیم و جیره عشق را از بازار سیاه ابتیاع 
کنیم

سفر از یک قاره خون است به قاره دیگر 
».هرج و مرج غریبی است

)25: رهگذر مهتاب(
درد ذلت و خواري)ج

طلب و آزاده است و صفارزاده شاعري مبارزه
:کوبدپشتان فرومایه را همواره میمردان منحنی و خم

پشتانیابی خمو بار«
ي اهریمنبه آستانه
هاي صوت و نئون ي شب بر جعبهبه آستانه

درد سؤال را به سینه کشانده 
خداي را چه شد آن آفتاب عالمتاب

که آفتاب اینان
» .خیزداز مغرب بر می

)26: یمردان منحن(
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علل درد و رنج . 1
زمان و دوره مسئلهبررسی علل آالم بشر با توجه به 

علل درد در نگاه .شودمیی تقسیمبه دو نوع کل
امر قدسی، دوري ازگناه،(انسان پیشین و کالسیک 

) ناهماهنگی با نظام طبیعت و فطرت و تعلّق خاطر
محرومیت از حقوق بشر، (و در نگاه انسان معاصر 

محرومیت از حقوق طبیعی، نابسامانی ذهنی و روانی 
.)و اینجایی و اکنونی نزیستن است

گناهو یاز امر قدسيدور
يدر نظر فالسفه، شعرا و حکما، سرچشمۀ دردها

آن جۀیاست که نتیو گناهتیاز معصیناشيبشر
است که در یهبوط از بهشت و تحمل کفارة گناه

صفارزاده در . انداز وجود مرتکب شدهگریدیحالت
خشی از اشعارش به گناه بزرگ دروغ که درد و ب

:کندپراکند چنین اشاره میبیماري را می
سمپاشانو«

چه سربلند
چه گستاخ 

دارند سوي تو بر میه قدم ب
و کوي پاك تو را 

زدگان را پناه سم
هزار باره 

آالیندبه ننگ مکر و دروغ و قرق می
هوا پر از درد است 

».هوا پر از بیماري است
)10:بیعت با بیداري(

:و در شعر دیگري
و حال یتشنگانیبومنیا«

دهن بسته يهاها، چاهشنمارها،ها،اسکلت
اند و نمک سوگند خوردهامبریکه به پیمسافران

هاشانشان دروغبحثزیبر سر م
فرداشان جشن يپورهایکدام شاهزاده را در ش

خواهد گرفت 
.»پرچم پارهکیریددان گردآمده در زنیا

)39: همان(
همچنین در جایی دیگر با اشاره به واقعه 

:نگونه سرودهکربال ای
خاکستر تو اي جماعت خاموش«

خواندام میاز عمق حنجره
گریان از آب هم مضایقه کردند کوفیان

این شهر رنجبران است
بهر خودي 

خرابه 
بهر غریبه 

».آبادان
)49:همان(

تعلق خاطر.2
دلبستگی و تعلق خاطر به گذشته و گاه هراس به 

غم و اندوه بشر بودهاي مبهم همیشه موجب آینده
ها و احساس تعلّق خاطر به خاطره1نوستالژي. است

ها جزء الینفک و گریزناپذیر آالمی است و گذشته
این . دهدکه روح بشر را در دنیاي مادي آزار می

که بیشتر ناشی از دلبستگی و احساس دردها
یند از وضع فعلی است موجب شده که در اناخوش

این ،واالیی داشته باشدادبیات و هنر جایگاه 
:استموضوع در شعر صفارزاده چنین آمده

اندوه و گرفتگی روحی به علت دوري از سرزمین : وستالژين. 1
اي از شیوهدر اصطالح ادبی به» نوستالژي«. مادري و درد وطن
شود که بر پایه آن شاعر یا نویسنده در سروده نگارش اطالق می

اي را در نظر دارد یا سرزمینی که ي خویش، گذشتهیا نوشته
کند و به آمیز و دردآلود ترسیم مییادش را در دل دارد، حسرت

)1356-9: 1376انوشه، . (کشدقلم می
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گردم که در چارده اي برمیفردا من به کوچه«
سالگی میان آن ایستادم 

اي و قلبم را همراه با شب نامه
به جوانی دوچرخه سوار تقدیم کردم 

ي دورتر ارتعاش انگشتانم تا سه کوچه
».هاي ارمکم ادامه داشتدر جیب
: طور در جایی دیگرو همین

است دلمان تنگ شده«
میشناسیکه خوب میخاکيبرا
میشناسیکه خوب میتقلبيبرا
تعارف خودمان،نان خودمان تعارف،نان
روزیتنگ ديهاابانیخیصبحگاهيهوا، هوا
»خودمان

)25:سد و بازوان(

محرومیت از حقوق طبیعی.3
شوداین نکته روشن میاشعار صفارزادهبا توجه به

او در مورد علل درد و رنج هاي که بیشترین دغدغه
هاي او از حقوق متوجه انسان معاصر و محرومیت

صفارزاده در جاي جاي . طبیعی و فطري است
:اشعارش در صدد دفاع از حقوق بشر است

میرندبرادران ما در سینا می«
قبري براي آنان نیست 

اند یل را اجاره دادهي نهاي درهباغستان
»  .به اشراف تعلق دارد» حق وتو «در لهستان 

)32:سد و بازوان(

نگري و آینده هراسیگذشته.4
دم غنیمت شمردن و فراموشی گذشته و عدم تأمل 

1هايترین موتیفدر باب آینده از جمله شایع

1.)motif یاmotiv (»فکر و موضوع یا : »مایهبن«یا » موتیف
تکرار بن مایه، تأثیر . شوداي اکه در اثري ادبی تکرار میدرونمایه

فردا از جمله رنج دیروز و غم.شعر فارسی است
هاي زندگی کنندة لذتمواردي است که ویران

هاي گذشته کش رنجانسان همیشه در کشا. است
عدم اطمینان انسان . و غم و اضطراب آینده است 

معاصر در باب بهبود اوضاع، مدام او را در این 
درد و ،داردآلود و یأس بار نگه میکشاکش درد

اینجایی و اکنونی رنجی که تنها راه رهایی از آن 
.استو دم غنیمت شمردنزیستن
آید پیري ز کودکی سراغ شما می«

در روستا 
گونههر کاخ

ها ها و زاغهروي کپراي است در پیشقداره
ها ست میان نشستنمسافتی

نشینکپر
نشین کلبه

نشین چادر
ویالنشین 

شوي وقتی تو سوي النه خود می
یک پاره از خیال مرا 

بريهمراه می
کار مسافران درد 

» .همیشه همین بوده ست
)14:مردان منحنی(

نابرابري و ظلم و ستم.5
یکی از دردهاي انسان معاصر، نابرابري و 

حقوق طبیعی و انسانی است که به محرومیت از
اي ها از عدهانساناي ازعلت ظلم و ستم عده

این تأثیر مسلط گاه از طریق . آوردمسلط اثر هنري را به وجود می
ها و حوادث و اعمالی که ها، شخصیتتصویرهاي خیال، عبارت

.آیدروند، نیز به وجود میدر اثر هنري به طور مکرر به کار می
) 42: 1376میرصادقی، (
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صفارزاده در جاي جاي ،دیگر سلب شده است
:اشعارش به بیان این رنج بشري پرداخته است

صداي حرکت توده از بدر است«
صداي بت شکن ابراهیم

و رنج ابراهیم از بت نیست 
از بت تراشان است

شان همواره هستکه سلسله
».ادامه دارد

)50:بیعت با بیداري(
گاهی شاعر ضمن اشاره به درد، مخاطب را 

به مبارزه براي پایان دادن به خواند به بیداري فرا می
:این درد
من قلب پر تپش آسیا در متن شورشی دنیا«

کلکته درد غذا دارد 
سانتیاگو درد هوا

انسان خواب رفته درد صدا
صداي بیداري 

در پاي آن مجسمه همبانگ من شدي 
در شهر من 

».گوش دادن به فتنه و شر برخاست
)36:همان(

فقدان آزادي.6
دیگر موضوعاتی که باعث رنج انسان معاصر از

شود، از بین رفتن آزادي و انسانیت است در می
:چنین سروده استاین باره صفارزاده

سازند یو بازسازان دوباره م« 
از کشته 

پشته 
از کله 

مناره

از خون 
دجله 

يقامت آزاديبنایوقت
قامت انسان يبنا

در اتصال ظلم و گلوله
شود یمرانهیروز وشبانه 
ابانیمسجد و کالس و خيدر کو

جار يهااز جعبه
رسدیو مژده متیتهن
رانگریولهیقبنکیکا
» .بقعه استيبازسازکاردر 

)8:يداریبا بعتیب(
دردهاي اجتماعی و بررسی مشکالت 
خانوادگی زنان و کودکان در شعر بانوان معاصر 

صفارزاده ) 1387:176زاده،حسین(.جلوه دارد
:سرایددر شعر چراغانی این گونه می

در آن مصیبت؟ مؤذنین به قرص خواب پناه «
بردند 

هاي برافروخته از سرخاب فریاد زدند زنان با چهره
مرد 
مرد 
مرد 

به ما مرد بدهید 
گریست حتی کسی از ایشان می

» مردان سراغ مردان رفته بودند
)106:طنین در دلتا(

شناسی درد و رنجغایت
پردازد که نتیجه یا شناسی به این نکات میغایت

احیاناً هدف نهایی درد و رنج چیست و نتایج و 
درد و . آموزدانسان صاحبدل از درد و رنج چه می
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رنج در زندگی انسان با دو رویکرد مثبت و منفی 
رك دردها عمدتاً مح. حائز اهمیت فراوانی است

انسان براي نیل به اهداف واال و رسیدن به تکامل 
آگاهی بشر در گرو رنج اونامونوبه تعبیر . هستند

رنج راه آگاهی است و موجودات . کشیدن اوست
. یابندزنده با رنج کشیدن به خود آگاهی دست می
» منش«زیرا دست یافتن به آگاهی از خویشتن و 

د را جدا یافتن، همانا شناختن خویش است و خو
از دیگران احساس کردن و این احساس جدایی 
با تکانی شدید همراه است و با کشیدن رنجی 
کمابیش گران و پی بردن به محدودیت وجود 

)67: 1385اونامونو،(.آیدخود به دست می
-صفارزاده نیز محصول درد و رنج را بیداري می

: داند
در راه صبح «

خوارانما زخمیان جنگ جهان
از درد خویش و بانگ اذان بیداریم

شب هرگز اینهمه بیداري در پی نداشته 
شب این همه بیداران در خود نداشته 

» بیداري ابتداي دیدن حق است
)78:بیعت با بیداري(

گاه رنج کشیدن و تحمل درد، انسان را به  
: کشاندآن میآزادیخواهی و تالش و مبارزه در راه 

ست ما را چه چیز گرد هم آورده«
ما شاکیان 

ما زخم خوردگان 
هاي غربت و تنهایی ما قله

جویندگان حشمت  آزادي
مان فقط در دست

».فسانه و تاریخ مانده است
)34:مردان منحنی(

حرکت و تفکر در جهت پایان بخشیدن به 
:باشددرد و رنج می تواند یکی دیگر از نتایج آن 

و ما پرندگان پرآواز «
سرشار از تهاجم دلتنگی
سرشار از همیشه حرکت

با هم نشسته بودیم 
».بر سفره تفکر و تکرار

)35:همان(

اخالق درد و رنجاییشناسفهیوظ
معناست نیاخالق درد و رنج به ااییشناسفهیوظ

در مواجهه با یاخالقکردیچه رودیکه انسان با
به عبارت ؟ردیگشیدر پيبشريهاآالم و درد

؟ستیها چانسان در قبال دردها و رنجفۀیوظگرید
ها و رفع مرارتلیتقليبرایو هر شخص

؟ردیبگشیرا در پيکردیچه رودیها بایآزردگ
ییانسان معموالً در مواجهه با آالم و دردها

صبورانه در يکردیرودیچون مرگ باریناپذزیگر
جز قبول ياانسان چارهگریارت دبه عب. ردیگشیپ
آالم، خارج از توان نیبا اییارویکه روتیواقعنیا

دیاوست ندارد و بایعیطبةاو و فراتر از محدود
.کندشهیپيصبور،آالمنیخاضعانه در برابر ا

صبر و پایداري.1
رویکرد صبورانه در شعر صفارزاده چنین بیان شده 

:است
و من«

مانم ماهتاب میبه ساحلی از 
ماند که گاه خشم تموج صبور می
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خوابان به که درد گم شدن خواب را ز بی
»خواندخویش می

)32:دفتر دوم(
خوان وز وز حشرات کتاب«

هاي رابطه هاي شکنجه در سیمعبور جیغ
درید نسوج خواب مرا می

بیداري ام یگانه یاور من بود 
شدتر میام ناشناسمدام حنجره

».مردو درد در تحمل من می
)38:مردان منحنی(

امید به آینده.2
-امید به آینده روشن می تواند تحمل درد را آسان

در شعر صفارزاده به دلیل رویکرد دینی، . تر کند
امیدواري به اجر اخروي، صبر و پایداري در برابر 

:نمایدپذیر میدرد را امکان
آه اي شهید «

دست مرا بگیر 
هاییا دستب

هاي زمینی کوتاه است کز چاره
دست مرا بگیر

من شاعر شما هستم
با جان زخم دیده 

ام که پیش شما باشممن آمده
و در موعود دوباره با هم برخیزیم 

در روز فصل 
در روز حق 

ها روزي که کوه
هاي صبورآن میخ

».از انزواي نشستن برخیزند

)41:همان(

- ت جاودانه ایمان براي حقتوکل به قدر

خواهان مایه دلگرمی و صبوري است، صفارزاده 
:در شعري چنین سروده است

رشریینادطردر «
شدبابایدستید
توکلارقتدابهستید
هاهستگیراز دشودمیدورهـکتیـسد
شودمیصلوکهستید
»    ...ایماننگی وداجابه

)72:دیدار صبح(

مبارزه و حرکت.3
توان با یمریپذزیگريدردهامواجهه بادر
یرو شد و با صفتهبا آن روبیمختلفيکردهایرو

- یاز شجاعت و جسارت انسان نشأت مشتریکه ب
این مورد با توجه به روحیه . برخورد نمودردیگ

طلبی صفارزاده در شعر او از بسامد باالییمبارزه
:برخوردار است

جنگم و من که با جهالت می«
جنگ و شهادتم ادامه دارد و نهر غم در من 

» جاري خواهد بود
)44:بیعت با بیداري(

شاعر پایدار ما هرگاه توان مبارزه و قیام را 
کند، صبر و نیاز را رها در خویش احساس می

:کندکرده و شور به پا می
شود از درد هایمان کشیده میرگ«

-شود از ریشه در بیکرانههایمان کشیده میرگ

ترین هجران
گونهگونه شکافتی و ما زمینتو آسمان

تر شدیمگسترده
و ناگه افکندیم هر چه که در ما بود
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از صبر 
از سپاس
از بغض 

از نیاز
» .تو شاهد این شوریدن هستی
)75:يداریبا بعتیب(

در جاي دیگر فلسفه خلقت انسان و اساس و
:داندحرکت و مبارزه و فریاد میندگی را درز

استينسل خام پلوخورخیمکتوب سوگوار تار«
وانگانیکه آمدن و رفتنش مثل خنده د

خزه را شیست و زندگانهودهیبدون سبب و ب
ماند در آب یم

پر از تحرك ظاهر و رکود باطن
است که در تصور خوردن ياهـلیانسان قبایآ

کوچد یم
زیمعده لبرثیحدایآ

دوخته و حنجره خاموشيهالب
».دارد» بودن«به مبحث ياربط و اشاره

)98:سفر پنجم(
و در این شعر خبر از امید و به بار نشستن 

:دهدخواهانه میهاي عدالتتالش
بیداري من «

کند اي تسکین پیدا نمیبا هیچ کلمه
بچه محله نجواي 

و حرف نان
آرامش مردابی تل خاکروبه را

کندآواره می
روزي بر این درخت

هاي سختروید با میوهریسمانی می
بر روي این درخت

سرهاي خواب رفته 
شوند فانوس می

خیزدهر شب زنی به جنگ آینه می
هاي جواهبا تکه سنگ

اما صداقت آیینه
حرف شکست را در نورهاي اشک

کندفریاد می
در مزرعه 

.»دهنددستان پینه بسته اوراد گنگ عدالت را پرواز می
)29:روزیحرکت و د(

یريگنتیجهبحث و 
یکی از موضوعات مهم قابل بررسی در اشعار 

درد و رنج مسئلهطاهره صفارزاده، پرداختن به 
است، گراز آنجا که او شاعري اندیشه. است

هاي سیاسی و اجتماعی در شعر او نمود اندیشه
ها، بیان دردهاي یکی از این اندیشه. زیادي دارد

خواهی و صلح اجتماعی است که در نتیجه عدالت
پس ماهیت درد در شعر او ،شودطلبی مطرح می

در باب انواع درد و رنج در . بیشتر اجتماعی است
دهاي به دربندي کلی دردهاي بشريیک تقسیم

شود که به هر گریزناپذیر و گریزپذیر تقسیم می
علل . دوي آنها در شعر صفارزاده اشاره شده است

نظر انسان کالسیک و انسان ازرا درد و رنج 
دوري از امر قدسی، گناه،. متفاوت استمعاصر

دلبستگی و تعلق خاطر از علل ایجاد درد و رنج در 
ی نزیستن، نظر انسان کالسیک و اینجایی و اکنون

- محرومیت از حقوق طبیعی و فطري و نابسامانی

هاي ذهنی و روانی را از علل ایجاد درد و رنج در 
صفارزاده درد ناشی از . باشدیمعاصر منظر انسان 

تر از همه بر درد گناه و درد تعلق خاطر و مهم
.محرومیت از حقوق طبیعی بشري تأکید دارد
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رزاده ج، صفاشناسی درد و رنباب غایت
معتقد است که درد و رنج به بیداري و آگاهی 

در مقابل دردهاي گریزپذیر او . شودمنجر می
-طلبی را در پیش میرویکرد شجاعانه و مبارزه

ناپذیر، صبر و گیرد و در برابر دردهاي اجتناب
.کندشکیبایی را توصیه می

منابع 
ی تأمل«).1383تابستان (پیوند جاویدان؛آرمین، منیژه

شماره . فصلنامه شعر.»در شعر طاهره صفارزاده
.20-29صص .37

).1389زمستان (احمدخلیلی، ؛اکبري، منوچهر
.»بررسی اشعار طاهره صفارزاده از دیدگاه فکري«

بهار (شناسی نظم و نثر فارسیفصلنامه سبک
.45-67صص . شماره چهارم.سال سوم).ادب

، جلدبی فارسینامه ادفرهنگ.)1376(انوشه، حسن 
.سازمان چاپ و انتشارات: تهران.2

ترجمه .درد جاودانگی.)1385(.اونامونو، میگل د
.ناهید: بهاءالدین خرمشاهی، تهران

: انتهر.اولپچا.مسدر طال.)1371(ضار،هنیابر
.ناشرهنویسند

بررسی شعر .)1387(زاده بوالقی، شهربانوحسین
.نوید: شیراز.اپ اوچ.بانوان در ادبیات معاصر

انداز شعر معاصر چشم.)1391(زرقانی، سیدمهدي 
.ثالث: تهران.چاپ اول.ایران

چاپ .بیعت با بیداري.)1358(صفارزاده، طاهره 
.همدمی: تهران.اول

.چاپ اول.حرکت و دیروز.)1357(ـــــــــــــ 

.رواق:تهران
.ولچاپ ا. سد و بازوان.)1350(ـــــــــــــ

.کتاب زمان: تهران
.امیرکبیر: تهران.طنین در دلتا.)1349(ــــــــــــ

. چاپ اول.مردان منحنی.)1366(ـــــــــــــ
.نوید: شیراز

.پنجمپچا.رهگذر مهتاب.)1386(ـــــــــــــ
.   هنرراتنتشاااريبید: انتهر

.چاپ دوم.دیدار با صبح.)1386(ـــــــــــــ
.پارس کتاب: انتهر

). 1389بهار و تابستان (عرب بافرانی، علیرضا
بررسی ماهیت و مفهوم درد و رنج در اشعار «

نشریه .»)ام به رنجمن زنده(احمد شاملو
شماره .سال چهارم.مطالعات و تحقیقات ادبی

.135- 153صص .15و14
دست او برده هر که را در.)1388(گرجی، مصطفی

پژوهشگاه علوم : تهران.ولچاپ ا.است بو
.انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

دردهاي پنهانی«).1387تابستان (ـــــــــــــ 
بررسی ماهیت و مفهوم درد و رنج در اشعار (

سال .هاي ادبیفصلنامه پژوهش.»پورقیصر امین
.20شماره .5

ي افسانه امیري،  دردها«). 1388اسفند (ـــــــــــــ 
بررسی ماهیت و مفهوم درد و رنج در (نهفته

کتاب ماه .»)اشعار محمدکاظم کاظمی شاعر افغان
.11- 21صص . )149پیاپی (35شماره .ادبیات

.واژه نامه هنر شاعري.)1376(میرصاقی، میمنت 
.کتاب مهناز: تهران.چاپ دوم


