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چکيده
در سالهای اخیر ،به کارگیری شخصیّتها و مضامین دینی در شعر ادیبان مسلمان ،نمود باارزی داشاته اسات پاژوه حاضار باا
روش توصیفی  -تحلیلی به تبیین شخصیّتهای دینی به کار رفته در شعر دو شاعر معاصر فارسی و عربی؛ یعنی نااز المالئکاه و
طاهره صفارزاده پرداخته است تا میزان اهتمام دو شاعر مسلمان به آن شخصیّتها مشخّص شده و روش باهکارگیری آن نیاز تبیاین
شود در این پژوه  ،ضمن معرّفی دو مرحلة نقا و ثبات شخصایّت (باازخوانی) و بیاان باه وسایلة شخصایّت یاا تعبیار معاصار از
شخصااااایّت میراثااااای (باااااازآفرینی) کاااااه باااااه عناااااوان روش تعامااااا شااااااعران باااااا شخصااااایّت میراثااااای شاااااناخته
میشود ،شعر این دو شاعر ،دستهبندی و مورد تحلی قرار گرفته اسات همچناین در مرحلاة دوّم ،شایوة باه کاارگیری شخصایّت،
عام به کارگیری و نیز موضع شاعر در کاربرد شخصیّت نیز مشخّص میگردد یافتههای این پژوه  ،نشاندهندة ایان اسات کاه
هر دو شاعر از شخصیّتهای دینی در شعر خود بهره بردهاند و شخصیّتهایشان در هر دو مرحلة مذکور به کار رفته اسات باا ایان
تفاوت که شخصیّتهای دینی در شعر ناز المالئکه ،بیشتر متعلّق به مرحلة دوّم و در شعر صفارزاده ،بیشتر مربوط باه مرحلاة اوّل
است
واژگان کليدی :ادبیّات تطبیقی ،شعر معاصر عربی ،شعر معاصر فارسی ،شخصیّتهای دینی ،فراخوانی میراث
 1تاریخ دریافت1331/4/33 :

 2رایانامة نویسندة مسئولm.n136089@yahoo.com :
 3رایانامهsaberehsiavashi@yahoo.com :
 4رایانامهleilajadidi89@yahoo.com :

تاریخ پذیرش1331/8/23 :
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 .5پيشگفتار
 .5-5تعریف موضوع

هر ادیب مسلمان و متعهّدی بر خود الزم میداند که به وسیلة هنر ،مبانی و اصول اسالمی را در اثارش پدیادار
سازد تا از این طریق ،مسئولیت خود را در برابر دیان اساالم باه انجاام برسااند و باا بیاان اعتقاادات ماذهبی در
تااروی آن سااهمی داشااته باشااد شاااعران معاصاار نیااز از ایاان اماار مسااتینی نیسااتند و نمااود اشااارات قرآناای و
شخصیّتهای دینی و مذهبی را در شعرشان میتوان یافت به منظور فهم میزان توجّه شاعران معاصر باه مسائلة
دین ،دو شاعر ایرانی و عربی به نامهای نااز

المالئکاه( )1و طااهره صافارزاده( )2برگزیاده شادند تاا کااربرد

شخصیّتهای دینی در شعر ایشان بررسی گردد علّت انتخاب این دو شاعر ،فراوانای کااربرد شخصایّتهاای
دینی در شعرشان بود از سویی ،مقصود از روش تعام  ،دو مرحلاة باه کاارگیری میاراث یعنای «نقا و ثبات
توسا علای
میراث (بازخوانی)» و «بیان به وسیلة میراث یا تعبیر معاصر از میراث قدیم (بازآفرینی)» اسات کاه ّ

عشری زاید در کتاب استدعاء الشخصيات الرتاثية يف الشعر العريب املعاصر معرّفی و تبیین گردیده است
 .3-5ضرورت ،اهمّيّت و هدف

هدف اصلی پژوه

بررسی کاربرد شخصیّتهای دینای در اشاعار نااز

المالئکاه و طااهره صافارزاده بار

اساس نوع تعام شاعران با آن است کاه باه منظاور مقایساه و بیاان شاباهتهاا و تفااوتهاای شاعر دو شااعر
صورت میگیرد تا میزان اهتمام دو شاعر مسلمان به شخصیّتهای دینی سنجیده شود
 .2-5پرسشهای پژوهش

 1ناز

المالئکه و طاهره صفارزاده از کدامیک از شخصیّتهای دینی در اشعار خود استفاده کردهاند؟

 2روش تعام هر یک از این دو شاعر با شخصیّتهای دینی چگونه است؟
 .3-5پيشينة پژوهش

پژوه های مرتب با موضوع مورد بحث از این قرار است :کارکرد سنّت در شعر معاصار عارب (بادر شااکر
السیاب ،خلی حاوی ،ناز

المالئکاه ،البیااتی ،أدونای ،،عباد الصابور) (عرفاات الضااوی ،)1384 ،در ایان

کتاب ،در حوزة دین ،تنها شخصیّت هابی و قابی در شعر ناز

المالئکه بررسی شاده اسات و تحلیا ساایر

شخصیّتها در آن مشاهده نمیشود الرمز واألسطورة يف شعر انزك املالئکة (بیاتی ،)1383 ،در ایان پایاانناماه ،تنهاا
دو شخصیّت آدم و حوّا در شعر ناز

بررسی شده ،در حالی که در جستار حاضر سیزده شخصایّت دینای باه

صورت تطبیقی مورد بررسای قارار گرفتاهاناد بینامتنیات داساتانهاای انبیاا در قارآن باا شاعر معاصار عربای،

کاربرد شخصیّتهای دینی در شعر ناز
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(رخشااندهنیااا ،)1383 ،در ایاان پایاااننامااه ،داسااتان حضاارت محمّااد (ع) ،عیساای (ع) ،آدم (ع) ،موسای (ع) و
اسماعی (ع) در شعر ناز

المالئکه تحلی شده است؛ امّا شخصایّتهاایی کاه باهگوناهای باه مباحاث دینای

مرتب اند  -حوّا ،شیطان ،هابی  ،قابی  ،هارون ،حضرت ابراهیم (ع) ،هاجر و مریم مجدلیه  -بررسای نشادهاناد
افزون بر این ،این شخصیّتها از دیدگاه بینامتنیت و با تکیه بر نظریات جابر عصفور تحلی شدهاناد ،در حاالی
که در اثر حاضر شخصیّتها با تکیه بر نظریات علی عشری زاید مورد بررسی قرارگرفتهاند حضاور قارآن در
شعر معاصر عراق (با تکیه بر اشعار السیاب ،البیاتی ،ناز
پایاننامه ،شخصیّتهای دینی در شعر ناز

المالئکه و احماد مطار)( ،سامیعی ،)1331 ،در ایان

المالئکه بررسی شده امّا عوام مؤثّر در به کاارگیری میاراث در

شعر او مورد بررسی قرار نگرفته؛ همچناین میاراثهاا باا توجّاه باه دو مرحلاة «التعبیر ابلشخصیية» (باازخوانی) و
«التعبر عن الشخصیية» تحلی نشدهاند بررسی و تحلی کهنالگو نماد و اسطوره در شعر فارسی معاصر باا تأکیاد
بر اشعار نیما ،سپهری ،اخوان ،شفیعی کدکنی ،صفارزاده و موسوی گرمارودی (سلمانیناژاد ،)1383 ،در ایان
اثر به بررسی کهنالگوها ،نماادهاا و اساطورههاای موجاود در شاعر معاصار پرداختاه شاده اسات کاه برخای
شخصیّتهای دینی را هم شام میشود امّاا باا اصاول و قواعاد موجاود در ایان جساتار تحلیا نشاده اسات
بررسی الگوهای دینای در شاعر  1شااعر زن معاصار (قاائم مقاامی ،اعتصاامی ،فرخازاد ،بهبهاانی ،صافارزاده)
(عبداللهی ،)1383 ،پایاننامة حاضر دربارة مسائلی مانند ادبیّات دینی ،توحید ،نبوت ،امامت ،معاد نوشاته شاده
است الزم به یادآوری است که شخصیّتها با توجّه به رویکرد موجود در این مقاله بررسی نشادهاند بررسای
تحلیلی داستان پیامبران در شعر معاصر (حقی ،)1331 ،در این پایاانناماه ،تنهاا تاأثیر داساتان پیاامبران در شاعر
صفارزاده و دیگر شاعران بررسی شده در حالی که در این جستار ،ضمن تطبیقای باودن ،عاالوه بار پیاامبران،
امامان و شخصیّتهای مرتب با آنان نیز بررسی مایشاود بازتااب مفااهیم قرآنای در ادبیّاات معاصار (اوساتا،
صفارزاده ،راکعی ،قیصر امینپور و علیرضا قزوه) (جباری ،)1383 ،نگارناده در ایان پاژوه  ،ساعی کارده
مضامین مختلف قرآنی را با در نظر داشتن بسامد آن ارزیابی کناد و نتیجاه را در بخا

پایاانی عرضاه نمایاد

سیمای معصومین در سرودههای چند شاعر معاصر( :صفارزاده ،موسوی گرمارودی ،علای معلّام ،سایّد حسان
حسینی و قیصر امینپور)( ،حسینی )1383 ،این پایاننامه ،تنها به معصاومین و برخای شخصایّتهاای تااریخی
وابسته به آنها پرداخته و پیامبران و دیگر شخصیّتهای مرتب با دین بررسی نشدهاند
 .1-5روش پژوهش و چارچوب نظری

مقایسة میان اشعار دو شاعر در این پژوه

بر اساس مکتب آمریکایی ادبیّات تطبیقی صورت گرفته است
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 .3پردازش تحليلی موضوع
 .5-3شيوههای تعامل شاعران با شخصيّتهای پيشين

در برههای از تاریخ ،ادبیّات شاهد جدال میان سنّت و مدرنیته بوده است این نبردها باه پدیاد آمادن دو گاروه
منجر شد :گروه اوّل کسانی بودند کاه تعصاب بسایاری باه میاراث پیشاین خاود داشاتند و هرگوناه تحاوّل را
تهاجمی از سوی غرب علیه هویّت میراث عربی و اسالمی قلمداد میکردند از این رو ،برای احیاای فرهنا
خوی

به میراث پناه بردند در کنار ایان دساته ،گاروه دیگاری ظهاور یافتناد کاه مایا بودناد دساتاوردهای

فرهن

غرب را در میان اعراب تروی دهند که این اقدامشان ناوعی شاورش علیاه میاراث عربای باه حسااب

میآمد (عرفات ضاوی)13 :1384 ،
«در میان این دو گروه ،نوپردازان رویکردهای گزینشی داشته و به بازنگری در چهاارچوب حفا اصاول
سنّتی معتقد بودند » (همان )13 :آنان دریافتند که شعر عربی بدون ارتباط مستحکم باا گذشاته و میاراث خاود
قادر به اثبات وجود نخواهد بود و اینکه جدایی شعر در هماة عصارهاا از ریشاة خاود ،مایتواناد سساتی و در
نهایت نابودی آن را رقم زند از سوی دیگر مشاهدة دورة طوالنی ضعف شعر عربی از اواخر عصر عباسای تاا
آغاز نهضت نیز که ناشی از قطع ارتباط آن با گذشتة درخشان خود بود ،سبب شاد تاا باه ضارورت بازگشات
دوباره به میراث باارزش گذشته پی ببرند (عشاریزایاد )41 :1331 ،ارتبااط شااعر معاصار باا عناصار میاراث
خود ،طبق نظر علی عشریزاید در طی دو مرحلة اساسی ادامه یافت -1 :التعبر عین الیرتاث (نق و ثبت میاراث و
یا بازخوانی آنها) -2 ،التعبر ابلرتاث (بیان به وسیلة میراث یا تعبیر معاصر از میراث قدیم و یا بازآفرینی آن)
 .5-5-3مرحلة اوّل :التّعبير عن التّراث (بازخوانی ميراث)

در مرحلة اوّل ،شاعران نهایت تالششان را برای به تصویر کشیدن عناصر میراث  -همانگونه که بود  -به کاار
بردند؛ به عبارت دیگر ،هیچ تالشی در جهت افازودن تفسایر معاصار و ناوین باه میاراث صاورت نپاذیرفت و
ارتباط شاعران با میراث گذشته سطحی و شکلی بود و مقصود آنان از به کار بردن میراث احیاا و برگردانادن
آن با همة مشخّصات و ویژگیهای

بود لذا عملکرد این شاعران از این جنبه در راستا و امتداد کاار باارودی

قرار داشت (همان )48 :به عبارتی دیگر ،شاعر در این مرحله ،وظیفة خاود را نقا  ،ثبات و باه نظام درآوردن
میراث میدانست و قصد نداشت از طریق آن ،مسائ جدید عصر خوی

را بازگو نماید

 .3-5-3مرحلة دوّم :التّعبير بالتّراث (بازآفرینی ميراث یا تعبير معاصر از ميراث قدیم)

«در مرحلة دوّم ،شاعران ،تنها به نظم و چین

عناصر موروثی و یا نق گزارش گونة آن بسنده نکردناد؛ بلکاه

کاربرد شخصیّتهای دینی در شعر ناز
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این عناصر را در راستای بیان دردهای انسان معاصار و مساائ خاا

وی باه کاربردناد » (هماان )43 :در ایان

مرحله ،نه تنها شیوه و اسلوب شاعر در به کارگیری شخصیّت موروثی تغییر یافت بلکه ماهیّت ارتباط شااعر باا
میراث و فهم وی از مسئلة احیای آن نیز تغییر کرد شاعر در این مرحله بر این نکتاه آگااهی کاما یافات کاه
باید با میراث گذشتة خود ارتباط جدیدی برقرار کند و اهداف و انگیزههای وی نسبت باه دورة پیشاین رنا
دیگری به خود بگیرد (ر

 :هماان  )13-18باا نگااهی اجماالی باه مرحلاة اوّل و دوّم و نیاز تعااریف اوّلیاة

عشریزاید از فراخوانی میراث ،میتوان پی برد که وی میان مرحلاة اوّل (باازخوانی) و دوّم (باازآفرینی) فارق
میگذارد؛ چراکه بارها در اثنای کتاب به تفاوت میان این دو و افزودن تأوی و تفسایر و نیاز بیاان تجرباههاای
شعری معاصر  -که از شروط مرحلة دوّم اسات  -اشااره مایشاود (ر

 :هماان 13 :و  43و  14و  11و  11و

)11
 .5-3-5-3شيوههای به کارگيری شخصيّت در مرحلة دوّم

شاعر برای حاضر کردن و فراخوانی شخصیّتهای میراثی از روشهای زیر مدد میجوید:
 1شاعر به انتخاب ویژگیهایی از شخصیّت میپردازد که متناسب با تجربة خوی

باشد به بیان دیگار عینااً از

ویژگیهای آن شخصیّت بدون دخ و تصرّف استفاده میکند
 2آن ویژگیهایی را که با طبیعت تجربه ،متناسب است به شیوهای خا
 3شاعر ،ابعاد معاصر تجربة خوی

تفسیر میکند

را بر آن ویژگیها میافزاید و از آنهاا در شاعر تعبیار ماینمایاد (هماان:

)133
حال باید به شناخت و تبیاین ویژگایهاایی بپاردازیم کاه شااعر از شخصایّت ماورد نظار خاوی

باه عاریات

میگیرد:
 1شاعر ،صفتی را از میان اوصاف شخصیّت برمیگزیند و آن را به صورت استعاری ،محور عما خاود قارار
میدهد
 2برخی از حوادث زندگیِ آن شخصیّت را به کار میگیرد تا از این طریاق باه تعبیار از تجرباة شااعرانة خاود
بپردازد
 3در برخی مواقع ،شاعر به اقتباس سخنان شخصیتها میپاردازد؛ بایآنکاه باه شخصایّت گوینادة آن توجّاه
کند
 .3-3-5-3عوامل به کارگيری شخصيّت در مرحلة دوّم

 1عوام هنری  2عوام فرهنگی  3عوام سیاسی و اجتماعی  4عوام قومی  -1عوام روحی و روانی
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 .2-3-5-3جایگاه و موضع شاعر در به کارگيری شخصيّت در مرحلة دوّم

شاعر برای به کارگیری شخصیّتهای کهن باید از ضمیر استفاده کند؛ بنابراین ،جایگاه شاعر به  4گوناه قابا
تقسیم است:
 1شاعر ،خود را به جای آن شخصیّت قرار میدهد و از زبان وی سخن میگوید
 2شاعر ،شخصیّت را مورد خطاب قرار میدهد؛ به گونهای که نمیتوان آمیختگی میاان او و شخصایّت پیادا
کرد
 3شاعر ،شخصیّت را به صورت غائب به زمان حال دعوت میکند تا مضاامین شاعری را از خاالل آن باازگو
نماید
 4شاعر ،از آرایة التفات ( )3استفاده کرده و شخصایّت را در مقاام مخاطاب و غائاب قارار مایدهاد (ر

:

همان)233 :
تمساک
همانطور که گفته شاد ،میاراث دینای از جملاه مناابع مهام و الهاام بخشای اسات کاه ادبیاان باه آن ّ
میجویند و از آن تأثیر میپذیرند از این رو ،پیوسته با آثاری مواجه میشویم که مفاهیم دینی از عناصار مهام
آن به شمار میرود در واقع شاعران ،چاه در گذشاته و چاه در زماان حاال ،دریافتناد کاه میاراث دینای منباع
ارزشمندی است و از آن بینیاز نیستند و برای الهام از اندیشاة دینای در آثاار ادبیشاان تاالش کردناد (ر

:

کمال زکی )131-188 :1383 ،شخصیّتهای دینی که شاعر معاصر در شعر خود به کار میبارد ،عبارتناد از:
شخصیّتهای پیامبران ،شخصیّتهای مقدس ،شخصیّتهای رانده شده یا خطاکار
 .3-3کاربرد شخصيّتهای دینی در شعر نازک المالئکه

ناز

المالئکه در زندگی خود ،دو ح ّ،متضاد در مورد دین را تجربه کرد :تمای باه دوری از دیان ،تمایا

به دینداری او در ابتدای دوران شاعری ،بسیار اندوهگین بود و این احساس را در قصاید دیوان اوّل و دوّما
صراحتاً بیان میکند اینهمه حزن و اندوه را به گفتة خودش میتوان در احساساات درونای او نظیار بادبینی و
ترس از مرگ ،یافت (المالئکه )1/11 :2338 ،ترس از مرگ و دیاد منفای کاه باه زنادگی داشات او را باین
سالهای  1348تا  1311تا مرز الحاد پی

میبرد (علی )38 :1331 ،امّا در برههای از زندگی ،بهویژه در ساال

 ،1311نور ایمان در دل او روشن شده و نگرش

به زندگی و مرگ کامالً تغییر مایکناد او جادایی دیان از

زندگی را رد میکند و رویکردهای الحادی که در ابتدا باه آن پایبناد باود را ناشای از مطالعاة ادبیّاات غارب،
اعالم میکند (ر

 :همان )41-33 :گرای

به دین در دفتر شعری «یغر ألوانه البحر» به خوبی مشاهود اسات؛

کاربرد شخصیّتهای دینی در شعر ناز

المالئکه و طاهره صفّارزاده بر اساس روش تعام شاعران با شخصیّت 113/

به طوری که قصایدی همچون «زانبق صوفية للرسول» و «املاء والبارود» کامالً صبغة دینی دارند
 .5-3-3شخصيّتهای دینی مرحلة اوّل (بازخوانی)
 .5-5-3-3شيطان

شیطان ،جز شخصیّتهای رانده شده است ناز

المالئکه در بی تر مواردی که از بیرون راناده شادن آدم

و حوّا از بهشت ،سخن میگوید ،شایطان را عاما وسوساه شادن ایان دو و در نهایات خروجشاان از بهشات
معرّفی مینماید:
لشيمط نََميتجنّي َ( ملالئکي ََ 8002جََ:1
يعزيي/يين َعي َ لعي مَ لي َقي َفقي  /ل/لم ََحییواءَمَتي ق ََثي ََ ل و/حيََلمي َ ّ
فيم ََجئني َهني َومي ا َ ّ
.)152
(ترجمه :برای چه به اینجا آمدهایم؛ چه چیزی به ما به خاطر جهانی که از دست دادهایام تسالیت مایگویاد؟ ای کااش
حوّا میوة آن درخت را نمیچشید و ای کاش شیطان هم [برای فریب حوا] پنهان نمیشد )
 .3-5-3-3مسيح

ناز

المالئکه در قصیدة «عيیو األمیوات» و «احلیر العامليیة الثانيیة» ناامی از مسای (ع) مایبارد و باه رنا هاا و

سختیهای وی اشاره میکند:
م َ َلّ َرمَهقَاملسيحَلکيَ قُييَ/يزیَمب َک ن َم َ ل َک نََمنه َ(مه ن َجََ55َ:1وََ )892
(ترجمه :مسی خواستار چه چیزی بود که به خاطرش مجازات شد؟ چه گناهی از او سرزد؟)

با توجّه به مفهوم قصیده ،گمان میرود؛ مقصود شاعر از ذکر نام مسی  ،تقاب میان نتای جنا

جهاانی دوّم و

مشکالت حضرت عیسی(ع) باشد
 .2-5-3-3مریم مجدليه

مریم مجدلیه که سرگذشت

در انجیا آماده اسات؛ در ابتادای زنادگیاش ،زنای خطاکاار باود کاه حکام

سنگسار برای او صادر شد مسی (ع) در مراسم سنگسار کردن او باه ماردم گفات :کساانی مایتوانناد سان
بیندازند که خود هرگز گناهی نکرده باشد با این سخن مسی  ،به سرعت ،میادان شاهر از ماردم خاالی شاد و
دیگاار کساای ساانگی نینااداخت (ر

 :الریجااانی 814 :1383 ،و المالئکااه )223 :1338 ،ناااز

در قصاایدة

«زانبیق صیوفية للرسیول» از مجدلیه که توبه کرد و باه زن قدیساهای تبادی شاد ،یااد مایکناد و باه عطا
خداوند سبحان اشاره مینماید ،بیآنکه کارکرد معاصری در قصیده داشته باشد:

أمحد اي شاطئ األبدیة /عیر مسیاء روحيیة الص ،
یتِ ليلکيیة /تشیر صیوفية الغيیو //اي العبیا ابلضیبا

)18 :8991

او باه

اي عطی اجملدليیةَ(املالئکیة
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(ترجمه :احمد ای ساح جاودانگی! /از طریق آسمانی با سکوت معنوی  ،یاس بنفشی /جام عرفانی ابرها را ماینوشاد/
(ای مقصد) مریم مجدلیه )

ای کسی که مِه را دستخوش خود میکنی /ای عط
 .3-5-3-3پيامبر اسالم(ص)

المالئکه در قصیدهای با عنوان «زانبق صیوفية للرسیول» محبّت و ارادت خود را به پیاامبر ( ) باا شایوهای

ناز

امروزی بیان میدارد در ابتدا با بیانی هنرمندانه به وصف چهرة پیامبر( ) میپردازد:

وجه حبييب أكر من ال هنایة البحر من مداهُ /یسد أقطاره الزرق /... /وجهُ حبييب زانبیق أكیس ،ميیاهُ (املالئکیة -47 :8991

)47
(ترجمه :چهرة محبوب من از بیکران دریا نیز بزرگتر است /دریایی که کرانههای

آبای اسات / /چهارة محباوب

من سوسن ،جام شراب و آب است )

یاد پیامبر در خیال شاعر در هیئت پرندهای در کنار شاعر قرار میگیرد و موجب آرام
وجاءين طائر مجيل وحط قريب /وامتص قليب صب علي هلفيت السكينة( .مها )44 :
(ترجمه :پرندهای زیبا به سویم آمد و نزدیک من فرود آمد و قلبم را مکید و آرام

قلب او میشود:

را بر دلواپسی من سرازیر کرد )

جدول  .5بسامد شخصيّتهای دینی به کاررفته در شعر نازک المالئکه (مرحلة اوّل :بازخوانی)

ردیف

شخصيّت

1

شیطان

پی

2

مسی

پی

بسامد

ردیف

شخصيّت

دوره
از اسالم

2

3

مریم مجدلیه

از اسالم

2

4

حضرت محمّد ( )

دوره
پی

از اسالم
اسالمی

بسامد
42
1

 .3-3-3شخصيّتهای دینی متعلّق به مرحلة دوّم (بازآفرینی)
 .5-3-3-3آدم و حوّا

این دو شخصیّت در شعر مالئکه ،بارها به کار رفتهاند از آنجا که در ابتادای دوران شااعری ،نگااه نااز

باه

زندگی ،بدبینانه بود و از بیچارگی انسان در این جهان مینالید؛ طبیعی بود به دنبال علّات بادبختی خاود باشاد
او میخواهد منشأ اندوه خود را در این دنیا بیابد؛ او شاد نیسات و مایخواهاد بداناد چارا؟ از ایان رو ،باا بیاان
چگونگی پیدای

حیات بر روی زمین ،میخواهد راز آفرین

را کشاف نمایاد؛ بناابراین ،گااه آدم را ماتهم

میکند و گاه حوّا را و گاه نیز هر دو را از گناه مبرّا میداند نماود ایان دو شخصایّت را در دو قصایدة «آدم و
حوّا» و «آدم و فردوسه» میتوان دید در این دو قصیده ،شاعر معتقد اسات؛ ماا نبایاد باه عقوبات گنااه آدم ،از
بهشت رانده میشدیم و او خود به تنهایی سزاوار خروج از بهشت بود:

آدَ/حتیَ/نيتل ّقیَ لعق بََحن قََمجمعي َ/وليمک َآد /جنيیَحسيُقَهقَفققييَ/ي قَنَف دوسيهََ جلممي ََعقي اَ( ملالئکي ََ 8002جََ:1
أ ََانبََجن َهقَ ُ

کاربرد شخصیّتهای دینی در شعر ناز

المالئکه و طاهره صفّارزاده بر اساس روش تعام شاعران با شخصیّت 111/

.)45
(ترجمه :آدم کدامین گناه را مرتکب شده /که همة ما باید مجازات آن را بپذیریم /امّا حضرت آدم کاه مرتکاب گنااه
شده ،مجازات از دست دادن /بهشت زیبا ،او را کفایت میکند )

شاعر در قصیدهای دیگر به موضوع وسوسههای شایطان مایپاردازد و او را سابب راناده شادن آدم از بهشات
معرّفی کرده و آرزو میکند که ای کاش ،حوّا اسیر اغواگری مار نمیشد و بد و خوب را در

نمایکارد و

در جه خود باقی میماند:

آدَ/حتيیَ/نتل ّقيیَ لعقي بََحني قََمجمعي َ/أ ََانيبََجنتيهَحیواء َمي ا َ/ع في َمي َثعُ هني َ ملشيووَِ/لمتهي َمَمتي ََدوحتهي َقيَُّ/
أ ََانبََجن َهقَ ُ
يبَللجنييیَ ملسييمََِ/لمته ي َمَحت ي ََّالش يََّوخلم يي َ/ي َومَت ي رََللتم يّدَطعم ي َ/لمته ي َح فظ ي َعلييیَجهله ي َ ملط ييَ/ييُ َم ي َد م ي َ لغُ ي وَقَ
ومَتصي قَ
نيقَ/عمیَ/ولمک َآدَ/وحواءُ ق َاثَ/رَود س َ لسم ءََيفَإص رََ(مه ن َجََ .)802َ:1
(ترجمه :آدم کدامین گناه را مرتکب شده که همة ما باید مجازات آن را بپذیریم  /چه گناهی از حوا سارزده اسات؟ از
مار شوم بهشت چه میدانست  /ای کاش هرگز درخت
کاش بدی و نیکی را در

را لم ،نمیکارد /و گرفتاار آن میاوة مساموم نمایشاد /ای

نمیکرد /و طعم سرپیچی را نمیچشید /ای کاش تا زمانی که حماقت ،یاک ناوع نعمات

است؛ /نادانی شدید خود را حف میکرد  /امّا آدم و حوا شوریدند و آسمان را با پافشاری لگدکوب کردند )

الزم به توضی است که اشارة شاعر به داستان مار بر اساس متون تورات است
او پ ،از آنکه حسرت خود را از اشتباهی که معتقد اسات مجاازات

هماة انساانهاای روی زماین را شاام

شده ،ابراز میکند ،به حوّا گوشزد مینماید که بهای سنگینی را بابت یکلحظاه غفلات پرداختاه اسات؛ زیارا
«به گفتة تورات حوّا به اغوای مار ،شوهرش را به خوردن میوه ترغیب کرد » (الریجانی)23 :1383 ،

إيييهَحییواءُ!َکم ي َ قع قُ ي ََالنف ييَ/يييَول ي ََم ي َع فن ي َ لن ي رَ/أن ي ََايَم ي َبع ي ََ خلل ي دََأبحييزَ/نََلم لم ي ََوش يتي ََ لشييع ر َ/خلط ي ايَ ليييَ
الاَيفَوج دلَوضم ءََ( ملالئک ََ 8002جََ .)802َ:1
قتف ََستُقی َ/قشع َ
(ترجمه :حوا! چگونه محکوم به تبعید شدی و اگر تو نبودی ،ما روشنایی را نمیشناختیم /تو ای کسای کاه جااودانگی
را به اندوه و غمهای روزگارت فروختی و ادرا

را خریدی /گناهانی که مرتکب شدی باه صاورت شاعله و ناور در

وجود ما خواهد ماند )

امّا شاعر تحم ِ نسبتِ چناین اتهاامی باه یاک زن را نادارد و او را از گنااه
پرومتئوس میداند که به بهای ربودن آت  ،مجازات شده است:

تبرئاه مایکناد و او را همچاون

بَ لي َسي َ لني َ/رََلعُي دهَوللَ لشييق ءَ/آهيََيفَ ل جي دَتقسم ي َايَحییو /اءَُروحيييَحي ي كََ جملهي َ/کمي ََألقمي ََرأسي َ
کخطي ايَ لي َّ
حلل َيفَأيَ/سََعلیَصخ ََوَ قحن ََط يالَ(مه ن َجََ .)802َ:1
(ترجمه :مانند اشتباهات الههای[زئوس] که روشنایی را برای بندگان ربود و دچاار بادبختی شاد  /ای حاوا تاو آهای
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هستی که درکائنات به گوش میرسد /راز ناشناختة خود را بگو /که چگوناه سار زیبایات را باا ناامیادی بار صاخرهای
نهادی /و دیرزمانی ناله سردادی )

شاعر ،متأثّر از برخی حااالت روانای خاوی

کاه ریشاه در غام و انادوه دارناد ،باه روایات زنادگی ایان دو

شخصیّت میپردازد و گاه به صورت غائب نامی از آنان میبرد و گاه ایشان را مورد خطاب قارار مایدهاد از
آنجا که این اشعار ،متعلّق به دیوان دوّم وی؛ یعنی «مأسیاة احليیاة» است ،بدبینی در آن مشهود اسات و نتیجاة آن
غلبة اندیشههای پوچگرایانه بر اشعار اوسات همچناین «نااز

المالئکاه از آن دساته شااعرانی اسات کاه باه

واسطة غلبة روح رماانتیکی ،ساخت از حاوادث متاأثّر مایگاردد» (سایدی )131 :1333 ،و هالاهای از غام بار
اشعارش سیطره مییابد با این اوصاف ،ممکن است هدف شاعر از پارداختن باه سرنوشات آدم و حاوّا ،بیاان
احساسات درونی حاص از نوع نگرش او به زندگی باشد عالوه بر این ،میتوان بعاد اجتمااعی دیگاری هام
توسا حاوّا را بیاان
برای به کارگیری شخصیّت حوّا به کاربرد؛ از آنجا که شاعر در جایی وسوسه شادن آدم ّ
میکند ،ممکن است این موضوع ،اعتراضی به نگرش منفی به زن در جامعه و مورد اتهام قارار دادن وی باشاد
که در آن زمان و فضا ،امری طبیعی بود همچنین شاعر ،آدم را در مقام غائب فرامیخواند؛ امّاا حاوّا را گااهی
مورد خطاب قرار میدهد و گاهی نیز او را به صورت غائب ،توصیف میکند
 .3-3-3-3هابيل و قابيل

ناز

المالئکه داستان هابی و قابی را در قالب قصایدهای باه ناام «قابیا و هابیا » مطارح مایکناد؛ در ابتادا

فضایی را که در آن قابی  ،هابی را به قت میرساند شرح میدهد و از پشیمانی قابی نیز سخن میگوید:

كلم َ اََاخلم لَجتلّیَ/ألس َهقَم َك نََم َ ،
قابيلَ/أوََمََتسم ََ حلق قَلَص یَص َ/خيََهابيیلَحينَخي ََقتيمال َ/أوََمََيشيه ََ لقطييم قََعليیَ
ّ
جل َ/ين َأمََيصبََ ل َََِّ ملطل َ/أي ََه بم قَ َأي ََوق قََ قخطیَأغيَ/ين مهََيفَ حلقي لََوَ لي داينَ َ/ليم َمنيهَإََّضي ي ََكئميبَ/شي دَهقَيفَ لعي ءََ
يبَ ألفكي رََوألوجي ََ( ملالئکي َ
ّأوقَلَج نَ/وأت َظلم َ ملس ءَعلیَ حلقيَ/ي ََوع دََ لقطمي قََمي َدونََرعييَ/ليم ََإََّق بمي قََميشييَکئمُيَاََ/وهن قَ
َ 8002جََ )42-42َ:1
(ترجمه :هر زمان که به خیال پناه میبردکردة قابی او را اندوهگین میکرد  /آیا دشتها پژوا فریاد هابی را آنگاه

که کشته بر زمین افتاد ،نشنیدهاند؟ /آیا رمههای گوسفندان جنایت قابی را مشاهده نکردهاند؟ آیا بر خون بر زمین
ریخته شده صبر نکردهاند؟ /کجاست هابی ؟ ردّ پای گوسفندان

در دشتها و درّهها ،کجاست؟ /چیزی جز

آرامگاهی غمآلود از او به جای نمانده  /که اولین جنایتکار آن را در بیابان برافراشته است  /تاریکی شب بر کشتزار
فرود آمد /و گله بدون چوپان بازگشت /کسی جز قابی نیست که با هجوم اندیشهها و دردها با گامهای ترسان راه
میرود )

کاربرد شخصیّتهای دینی در شعر ناز

المالئکه و طاهره صفّارزاده بر اساس روش تعام شاعران با شخصیّت 113/

پرداختن به موضوع برادرکشی؛ آنهام پا ،از جنا

جهاانی دوّم و درگیاریهاای داخلای ،نمایتواناد

بیغرض باشد و شاعر مسلماً مصداق معاصری برای آن در نظر گرفته ،امّا صراحتاً به آن اشاره نمیکند و ایان
کار را به خواننده واگذار مینماید (عرفات ضااوی)13 :1384 ،؛ بناابراین ،عواما سیاسای و اجتمااعی در باه
کارگیری این دو شخصیّت سهیم است؛ همچنین موضع شاعر در به کارگیری ایان دو شخصایّت باه صاورت
غائب است
 .2-3-3-3موسی و هارون

ناز

بِ التحرییر» (شنبة رهایی) که به گفتة خودش ،شعری سیاسای اسات باه موضاوع
المالئکه در قصیدة «س ُ

آزادسازی صحرای سینا و جوالن میپاردازد کاه روز شانبه و در ساال  1313باه وقاوع پیوسات (المالئکاه،
 ،2338ج  )433 :2او در ابتدای قصیده به مقایسة قب و بعد از آزادی این دو منطقه میپردازد؛ به ایان صاورت
که ابتدا از مصائب و غم و اندوه حاص از تجاوز دشمن به سرزمین سینا سخن مایگویاد و خاود را خاوار و
گریان وصف مینماید:

نَ( ملالئکي ََ 8002جََ:8
قُ َي َِ لسُ َکنّ َمست لّنَ/ويفَأعمنن َيُکييَوقميطي َلمي قََتشي ي َ/وکي نَ حليزقَنَخلي َشي ودَنظ تني َسيک ک َ/
َ )505
(ترجمه :قب از روز شنبه خوار و ذلی بودیم /و شب ماه اکتبر در چشمان ما گریه مایکارد و مایباریاد  /و غام پشات
نگاه گریزان ما بُرنده بود )

سپ ،به بعد از آزادی و احساس شادی حاص از آن میپردازد:
وصُ حَ لسُ ََأصُحن َضم ءَ/وت هجن َأن لَلم ََسمن ءََ حلزي َ/وتفتّحن َوروداَ/وغن ءََ( ملالئک َ505َ:1992
(ترجمه :و بامداد روز شنبه ما نور شدیم /و درخشیدیم ،شب غمگین سینا را نورانی کردیم /و بهسان گ ها شاکفتیم /و
آواز خواندیم )

پ ،از آن برای وصف حال صهیونیستها به داستان حضرت موسی و قوم

اشاره میکند و آناان را باه قاوم

نافرمان حضرت موسی تشبیه میکند که راه نجاتی ندارند و همانطور که آن قوم ،گرفتار عذاب شدند ،آناان
نیز با شکست در مقاب مردم و خوار و ذلی شدنشان ،مورد عذاب قرار گرفتندَ :
لسييخَُّقي َ
ويفََسيمن ءََاثنميَاََ-کمي َاتهي َ-يتمهي نَ/إلييیَأبي َ لزمي نَولييم َمي َم سييیََ-لمقنقي قه َ-وهییارو َ/فتوسی َغ ضييبَيلعيينقه َ/و ق
حلبَعلیَم سیَوه رونَ(مه ن ََ 8002جََ .)509َ:8
أهلبََه رونَ/سالَِهللاَو َّ
(ترجمه :در صحرای سینا بار دیگر  -همانگونه که[در زمان حضرت موسی(ع)] سرگردان شدند -تا پایان دنیاا گماراه
میشوند /و موسی و هارون نیستند که آنها را نجات دهند /و موسی خشمگین است و آنان را نفرین میکند /و خشم،
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هارون را برافروخته است /سالم خدا بر موسی و هارون )

در این قصیده ،موسی و هارون به صورت غائب به کار گرفتاه شادهاناد و شااعر باا اشااره باه سرگذشات
موسی و قوم  ،سعی در بیان تشابه میان رهبران آزادسازی سینا و حضرت موسی (ع) و نیز تشابه میان رژیام
صهیونیستی با قوم حضرت موسی (ع) را دارد
 .3-3-3-3ابراهيم ،هاجر و اسماعيل

شاعر در قصیدة «املاء والبارود» شاعر به داستان حضرت ابراهیم (ع) ،همسر و فرزند او ،حضارت اساماعی (ع)،
میپردازد موضوع این قصیده ،دربارة اوضاع سربازان در جن
گروهی از سربازان ارت

اکتبر  1313است شاعر بااخبر مایشاود کاه

مصر که روزهدار هم بودند ،تحت محاصرة دشمن قارار گرفتاهاناد و بعاد از افطاار،

هم آبی برای خوردن نداشتند از این رو ،به درگاه خداوند زاری کردند و درخواست آب نمودند تا اینکاه بار
توسا
اثر بمبهایی که هواپیمای اسرائی به سمت اردوگاه ساربازان شالیک مایکارد ،منباعهاای آبای کاه ّ
یهودیان در زیر زمین دفن شده بود ،مورد اصابت قرار گرفات و بادین ترتیاب ،ساربازان بارای رفاع تشانگی،
خود را با آب آن منابع سیراب کردند از آنجاا کاه ایان داساتان باه واقعاة چااه زمازم شابیه اسات ،نااز

باه

فراخواندن شخصیّتهای آن رویداد در قالب یک قصیده پرداخته است
ابتدا شرایطی را توصیف میکند که سربازان در زمان افطار ،آبی برای نوشیدن ندارند و در حالی کاه از یاک
روز قب آبی ننوشیدهاند در بیابانی بایآب و علاف خیماه زدهاناد و از شادّت تشانگی ،لابهایشاان فشارده و
گلویشان سوزان است:

وخمّم َف ََقف رََ قُم ق تََ ل مي َيفَ لصيح ءَ/وهي َعطي َميي وق َمني َأمي ََ ملي ءَ/شيف هه َمنعصي هَ/صيم مه َمي َعطي َحني ج ََ
جتمع َ َ
ّ
مستع هَ( ملالئک ََ )52َ:1992
(ترجمه :سربازان جمع شدند ودر صحرایی آکناده از شانهاای ساوزان خیماه زدناد /و تشانه بودناد و از دیاروز آبای
ننوشیده بودند  /لبهایشان خشک و فشرده بود /روزة ایشان از جن ،تشنگی ،وگلوهایشان ،سوزان بود )

سپ ،از خدا میخواهد تا همانطور که اسماعی (ع) را سیراب کرد ،آنان را نیز سیراب کند:

ه تََ سقن َکم َسقم ََ لطف َإمساعيلَ/کم َروي ََ ّمهَ ل هل َ ملنکس َ(مه نَ )52َ:
(ترجمه :همانطور که اسماعی کوچک و مادر سرگشته و دلشکستهاش را سیراب کردی ما را نیز سیراب گردان )

از این قسمت قصیده ،رفت و برگشت به زمان حال و گذشته آغاز میشود به این صورت که ابتادا باه وصاف
حال و روز سربازان تشنه میپردازد و بعد به زمان گذشاته مایرود و باه تشانگی و تضارّع اساماعی و تاالش
مادرش هاجر برای یافتن آب اشااره مایکناد؛ بناابراین ،پا ،از بیاان حاال ساربازان ،داساتان انتقاال هااجر و

کاربرد شخصیّتهای دینی در شعر ناز

المالئکه و طاهره صفّارزاده بر اساس روش تعام شاعران با شخصیّت 111/

فرزندش توسّ ابراهیم(ع) به یک مکان بیآب و علف روایت میشود:

وخمم َصغري َهل ج َ...ولم َم َحم َ َ/ظقل ََن يََ َمه ََأعش بََو َمم هَ(مه نَ .)50َ:
(ترجمه :و اینجا چادری کوچک برای هاجر برقرار است و از آثار زندگی /هیچیک از سایههای تر و نمنا  ،علفازار،
و آب وجود ندارد )

ويهت َ لص تَ حلزي َ:أي ََقي َتکتني َ:وفيم َإبیراهي َ/وخيتفييَخلي َ ليتاللَشيخ قََإبیراهي  /وهي ج َاکمي َولطفي َ مس عمي َفي ََصي ره َ
(مه نَ )51َ:
(ترجمه :صدای غمگین فریاد میزند :ابراهیم! ما را کجا رها کردی /ابراهیم پشت تپهها پنهان مایشاود /هااجر گریاان
است در حالی که اسماعی کوچک روی سینهاش است )

بدین ترتیب دو ماجرا باهم مقایسه میشاوند؛ باه ایان صاورت کاه مقطعای از شاعر باه داساتان حضارت
اسماعی (ع) و مادرش تعلّق دارد و مقطع دیگر نیز به روایات داساتان ساربازان در صاحرای ساینا اختصاا
مییابد
پ ،از وصف تالش هاجر برای یافتن آب ،به جاری شادن آب زیار پاای اساماعی و سایراب شادن

از آن

اشاره میکند:

هللاَأکييبق َ/لکي قَنَحي لَ لطفي َمُهي رَيقکي ّيبقَ/عطشي قَنَإمس عمي قََعطشي نََومَيعي َعلييیَ لعي بَيصييبقَ/رجييالهَتضي انَيفَحييزنََتي بََمکي َ
جب بهَوُملهَ/وت فق قََ ملم هَنش یَع ب َ(مه نَ )25َ:
(ترجمه :اهلل اکبر /هستی ،به دورکود  ،به نف،نف ،افتاده وتکبیر میگوید /اسماعی بسیار تشنه است و نمیتواند در
مقاب این عذاب صبر پیشه کند /پاهایاش در نهایت بی قراری بر خا

خشک و شورهزار مکه ضربه مایزناد /و آب،

سرمست و گوارا جاری میشود )

سپ ،جریان سیراب شدن سربازان به وسیلة آب متعلّق به صهیونیستها را بازگو مینماید:

ودَ/يفَاط َ ألرضَهن َولتنُج ََ/ايَم ء!َ(مه نَ )22َ:
ألق َأبم َهللاَايَيه /دَ/قنُلَاَثقملَاَونش ََايَأخ /
(ترجمه :ای یهود به خواست خدا /بمبی بزرگ را پرتاب کنید و ای گودالها /اینجا ،در دل زمین شاکافته شاوید و ای
آب روان شو )

بنابراین ،ناز

المالئکه برای پرداختن به ماجرای سربازانی که در محاصارة دشامن قرارگرفتاه بودناد و آبای

برای باز کردن روزة خود نداشتند ،برخی از رویدادهای داستان حضرت اسماعی و ماادرش را در شاعر خاود
به عاریت گرفته و مستقیم و بیواسطه آن را به کار بارده اسات و ویژگایهاایی؛ نظیار تشانگی و محاصاره در
بیابان و عجز و البه از فرط تشنگی که بر اسماعی (ع) عارض شده بود ،را بارای ساربازان نیاز در نظار گرفتاه
است نکتة مهم در این قصیده ،استفادة پیاپی از آرایة التفات است
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جدول  .3بسامد شخصيّتهای دینی به کاررفته در شعر نازک المالئکه (مرحلة دوّم :بازآفرینی)
ردیف

شخصيّت

عامل

موضع

بسامد

ردیف

شخصيّت

1

آدم (ع)

روحی و روانی

غائب

11

1

هارون

2

حوّا

روحی و روانی

غائب/مخاطب

1

1

ابراهیم

3

هابی

غائب

3

8

اسماعی

4

قابی

غائب

1

3

هاجر

1

موسی

غائب

1

-

-

سیاسی و
اجتماعی
سیاسی و
اجتماعی
سیاسی و
اجتماعی

عامل

موضع

بسامد

غائب

1

غائب

1

غائب

11

سیاسی و
اجتماعی
سیاسی و
اجتماعی
سیاسی و
اجتماعی
سیاسی و

غائب/

اجتماعی

مخاطب

-

-

13
-

 .2-3کاربرد شخصيّتهای دینی در شعر طاهره صفارزاده

مضامین دینی و گرای های مذهبی در اشعار صفارزاده امری انکارناپذیر است مضامین ماذهبی در دفترهاای
شعری که از سال  1313به بعد سروده شده ،نمود بیشتری دارد و بعد از انقالب اسالمی این گرای
افزای

مییابد و بخ

باه شادّت

اعظمی از شعرهای او سرشار از اسامی پیامبران و امامان مایشاود در حقیقات ،شااعر

شعرش را در خدمت اعتقادات و ایمان خوی

قرار مایدهاد و احساساات ماذهبی خاود را در خاالل زباانی

ساده بیان مینماید
 .5-2-3شخصيّتهای دینی متعلّق به مرحلة اوّل (بازخوانی)
 .5-5-2-3آدم (ع)

صفارزاده در شعر «عصر فتنه» که در آن از شرارتهاای انساان اماروز ساخن مایگویاد باه آفارین
دمیدن روح خداوند در وی اشاره میکند تا بگوید انسان فطرتاً پا

انساان و

است و اگر بخواهد مایتواناد در مقابا

پلیدیها ایستادگی کند:
روح /این عنصر امانی /این بندة صدیق خداوند /از ناور آماده /در آدم /کاالم صااحب ناور /از وقاوع واقعاة
فرخنده /بارها خبر داده است /ونَفَختُ فیه مِن روحِی /و نَفَختُ فیه مِن روحِی /و کالبد هار آدم /بعاد از آدم/
ارث پدر را /قوام هستی خود میداند (صفارزاده)181 :1331 ،
صفارزاده ،روح انسان را میراثی از حضرت آدم (ع) قلمداد میکند که پ ،از او در جان دیگار انساانهاا

کاربرد شخصیّتهای دینی در شعر ناز

المالئکه و طاهره صفّارزاده بر اساس روش تعام شاعران با شخصیّت 111/

قرار میگیرد
 .3-5-2-3هابيل و قابيل

«سفر بیداران» ،یکی از قصایدی است که واقعة پی

از انقالب و شهادت و سلحشاوری عادهای از جواناان را

به تصویر میکشد و صحنة دفن شدن اجساد مطهر ایشان را ترسیم مینماید و در این میان نیاز باه دفان هابیا ،
توسّ قابی اشاره دارد:
قبر تمام مظلومان را کندند /و قبرکن شتاب غریبی دارد /کالغ قبرکن اوّل باود /و قبار اوّل قبار هابيـل اسات/
کالغهای سیاه /کالغهای قبرکن زشت /سپاه قابيلاند (همان)331 :
او مقایسهای میان هابی و شهیدان و نیز میان قابی و رژیم ظالم شاهنشاهی برقرار میکند و داساتان آناان را
در تقاب با رویدادهای مرتب با زمان انقالب قرار میدهد
 .2-5-2-3شيطان

شیطان از جمله شخصیّتهای مطرودی است که بارها در شعر صفارزاده مورد استفاده قرار گرفته است:
«رهگذر مهتاب» عنوان شعری است که در اوّلین مجموعة شعری شاعر به همین نام ،وجاود دارد در ایان شاعر
که به نظر غزلی عاشقانه است ،غرور به شیطانی تشبیه شده که موجب دوری از خداوند میشود:
آن شب که آسمان دلم بیستاره بود /بر ماهتاب مهر تو من رهگذر شدم /در پیچ و تاب راه بیابان ناشاناس /باا
رهنمای دیدة تو همسفر شدم /با پای شوق بر ت اندوه رفتهها /رقص مراد کردم و چرخ صافا زدم /ابلـي

آن

غرور چنان در برم کشید /کز بام کبر طعنه به شهر خدا زدم (همان)21 :
از آنجا که این شخصیّت به صورت تشبیهی استفاده شده و کاربرد باه خصوصای نادارد ،در مرحلاة اوّل قارار
میگیرد
 .3-5-2-3حضرت ادری (ع)

ادریا ،از جملااه پیاامبران الهاای اسات کااه در قاارآن متصاف بااه صافاتی همچااون «صاابر ،صااال  ،راسااتگو،
هدایتشده ،مشمول رحمت و برخوردار از نعمت» (الریجانی )31 :1383 ،است
در شعری با نام «خزنده» که در سال  1312سروده شاده ،شااعر ،افارادی را کاه علام خاود را باه بهاایی نااچیز
میفروشند بسان خزندهای بایارزش مایداناد او ضامن نکاوه

ایان افاراد روشانفکرنما ،خطااب باه آناان

میگوید :شما از علم و آگاهی هیچ بهرهای نبردهاید و جه و نادانی از شما ،افرادی بیهویّت ساخته کاه تنهاا
صدایتان بلند است ،امّا مغزهایتان خالی است:
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ادری

نیستی /تو ابوجهلی /چون موج بیهویّت و بیشک  /فق هیاهو داری (صفارزاده)313 :1331 ،

شاعر ،ادری ،را نماد علم و آگاهی و ابوجه را نماد نادانی و بیخردی میداند و افاراد خودفروختاه را باه او
تشبیه میکند و آنان را از داشتن صفات حضرت ادری(،ع) مبرّا میداند
 .1-5-2-3حضرت نوح (ع)

صفارزاده در شعر «گردشگران جهانی» به استعمارگرانی اشاره میکند که با رانت و رشاوه ،ساعی در نفاوذ در
کشورهای دیگر دارند و آنان را از نوادگان قاوم حضارت ناوح (ع) برمیشامارد کاه همچاون آناان مساتحق
مجازات اند:
پروناادهای /از ایاان گااروه تخریااب /در دسااتگاه قضااایی /منتظاار حکاام نیساات /در فاان رشااوه و ران ات /وارد
نمیشوند /آنها نوادگان قهر زمان هستند /اجدادشان  /طوفان نوح /ابر آت بار /باد صرصر /سایة آتا خیار/
صاعقه ،صاعقه ،صاعقه /تاریخهای کفر و ستم را /ممهور کردهاند (همان)111 :
 .2-5-2-3حضرت ابراهيم (ع)

صفارزاده در شعری به نام «خمپشتان» موضوع به آت

افتادن حضرت اباراهیم(ع) را مطارح ماینمایاد و بیاان

میکند که از دید ابراهیم (ع) پشت این واقعه ،حکمت و ارادة الهی قرار دارد:
خليل خصم اوّل خمپشتان بود /خليل حامی کرامت انسان باود /خليـل مایدانسات /آتا

هام از ارادة حاق

بیرون نیست (همان)311 -313 :
 .7-5-2-3حضرت یوسف(ع)

شاعر در شعر «سفر عاشقانه» ،عشق خود به سرزمین

را باه زیباایی چهارة حضارت یوساف (ع) تشابیه کارده

است که در این امر ،غرض یا تجربة معاصری دیده نمیشود:
آیا روزی /تو هم /به کینه /به شک دیگر عشاق/خواهی پرداخات /و عشاق مان باه خاا

اسایریسات /کاه

صورت یوسف دارد (همان)242 :
 .1-5-2-3حضرت ایوب (ع)

حضرت ایوب(ع) از جمله پیامبرانی بود که در طول زندگی خوی

به بیماری و رن های بسایاری دچاار شاد

ولی صبر پیشه کرد و از درگاه خداوند دور نشد از این رو ،در ادبیّاات فارسای ،نمااد صابوری اسات (ر

:

الریجانی)311 :1383 ،
صفارزاده در شعری با نام «سفر بیداران» به صبر حضرت ایوب (ع) اشاره کرده است همانطاور کاه پای تار
بیان شد ،این قصیده به مناسبت تشییع پیکر شهیدان سروده شده و شااعر ،بزرگای ایان شاهیدان را بارهاا ماورد

کاربرد شخصیّتهای دینی در شعر ناز

ستای
پی
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قرار میدهد و صبر و بردباری آنان را در مقابله با ظلم میستاید:
شما که لشکر صبرید /لشکر صبر ایّـوب /لشاکر صابر طاالوت /جاالوت خواهاد شکسات (صافارزاده،

)331 :1331
 .3-5-2-3حضرت سليمان (ع)

حضرت سلیمان(ع) یکی از پیامبران الهی بود او پرندهای به نام هُدهُاد داشات کاه خبرهاا را از سارزمینهاای
مختلف برای او میبرد روزی برای

خبر آورد که زنی به نام بلقای ،از راه راسات منحارف شاده اسات باه

دستور سلیمان ،بلقی ،به قصد تسلیم نزد او حاضر میشاود و در برابار پروردگاار ،سار تسالیم فارود مایآورد
(ر

 :الریجانی)113-113 :1383 ،

شاعر در چکامهای با نام «هُدهُد» ،درباارة راساتی و درساتی ایان پرناده کاه باه فرماان خداوناد تحات تسالّ
حضرت سلیمان بود و برای

از سرزمینهای مختلف خبر میآورد ،سخن میگوید:

سلمان /و یا سليمان /این حاکمان الهی /طالب خبر راست /خبر حق راسات /هدهاد اگار خباری ماییاباد /باا
ذهن پا  /خبر را برمیگیرد /و میرساند به گوش قلب سليمان (صفارزاده)133 :1331 ،
 .51-5-2-3حضرت مسيح (ع)

شخصیّت حضرت مسی (ع) در قصیدة «آزادی در کشتار» به کار رفته است شاعر باه کشاته شادن مسالمانان
در کشورهای اسالمی پرداخته و بیان میکند که مسی نیز از اینکه دیان و دساتورات الهای در میاان ماردم باه
اجرا درنمیآید ،ناراحت و حیرتزده است:
مرا سُلطه /خدانشناس است /مسـيح علیاه الساالم /در بااغ صاالحان /غماین و آزرده /در بهات ایساتاده /دنباال
گمشدهای /میان مردم میگردد (همان)132 :
 .55-5-2-3حضرت محمّد (ص)

شخصیّت پیامبر ( ) در شعر صفارزاده نمود بسیاری دارد و برخی وقاایع حیاات ایشاان مانناد تولّاد ،بعیات،
معراج و توصیف شده است
روزی که آن دو شانه /ز مادر زاد /دستی به سینة ایوان شکاف داد (صفارزاده)218 :1331 ،
همچنین ،معراج پیامبر ( ) توسّ صفارزاده ،اینگونه توصیف شده است:
در مسجدی که پلّکان معجزه بود /در ارتفاع جاودانی معراج /معراج آسمانی عبد خدا (همان)183 :
 .53-5-2-3عبداهلل

عبداهلل پدر حضرت محمّد ( ) بود «عبداهلل چون متولّد شاد ناوری نباوی کاه از دیادار هار یاک از اجاداد
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پیامبر ( ) میدرخشید از پیشانی او ساطع گشت » (قمی)24 :1331 ،
شاعر در شعر «بر شانههای عبداهلل» این موضوع را محور قصیدة خوی

قرار میدهد و آن ناور را نشاانة نباوّت

میداند که ابتدا نزد حضرت ابراهیم (ع) بوده سپ ،به پیامبر اسالم( ) انتقال مییابد:
و ما /مجذوب آن دو پارة نوریم /کز آسمان میآمد /و مینشست /بر دو شانة عبداهلل /و از دو شاانة عبـداهلل/
برمیخاست /به هم میپیوست /و سایبان سرش میشد /آن رمز آسمانی /نخست با پدر توحیدیها /با اباراهیم
بود /و بعد /به امر خداوند /در طول صخرههای زمان /خود را دواندوان /رساند /باه خااتم ناورآوران /باه ابان
عبداهلل (صفارزاده)112 :1331 ،
 .52-5-2-3حضرت فاطمه(س)

«بانوی ما» نام شعری است در وصف حال حضرت زهرا (س)؛ صفارزاده در این شاعر از مساائلی چاون واقعاة
کااربال ،اشااک ریخااتن حضاارت فاطمااه ( ) در روز رحلاات پیااامبر ( ) ،شااهادت فرزندشااان و سااخن
میگوید:
بانوی ما /بانوی معرفت /در ظهر خونی عاشورا هستیم /شوری اشک /روز ازل /ز خون دیدة عاشور آماده /از
شام تلخ غریبان /تا اربعین (همان)484 :
 .53-5-2-3حضرت علی (ع)

صفارزاده ،شعری در دیوان «در پیشواز صل » دارد که با نام حضرت علای (ع) مازین شاده اسات ایان شاعر،
بیشتر دربر گیرندة حیات سیاسی امام و دیدگاهها و عقاید ایشان در زمینههای مختلف اسات از جملاه مساائلی
که در این شعر به آن پرداخته شده ،میتوان به دانایی ،امامت ،آگاهی از غیب ،فروتنی ،مباارزه باا نژادپرساتی،
شجاعت ،بخش  ،ضربت خاوردن ،داوری منصافانه ،علام ،صابر و شاب ليلیة املبيیِ ،اشااره کارد واقعاة «ليلیة

املبيِ» در شعر صفارزاده اینگونه منعک ،شده است:
در مکه /در کنار خانة رحمت /شمشیرها /در دست مکر /آماادة جادایی /از حلقاة غاالف /آماادة شاکار یاار
نبی /شکار جسم علی (ع) بودند /امّا در بستر رسول /حصار امن توکّ  /کُناام شایر خادا باشاد /پناهگااه قلاب
علی (ع) /یقین به قدرت القادر /با خوف از مداخلة شیطان /در اوج همجواری راه ستیز پای

گرفات (هماان:

)113
 .51-5-2-3امام حسن(ع)

صفارزاده در شعر «کینه به عشق الهی» ،وجود امام حسن(ع) را برای خاندان رسول خدا ( ) لطفای از جاناب

کاربرد شخصیّتهای دینی در شعر ناز
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خداوند میداند که توسّ جبرئی تحقّق یافته است:
نام حَسَن /از عرش آمدهست /و جبرئی امین /سرور مالئکه اللّه /آورندة ایان لطاف باود /بارای رساول اهلل /و
خاندان الهی به شکر پیوستند (همان)331 :
 .52-5-2-3امام حسين (ع)

امام حسین (ع) جایگاه ویژهای در اشعار صفارزاده دارد بیشترین توجّه شاعر به حیات سیاسی ایشان ،مقابلاه باا
دشمنان و واقعة عاشورا است او در قصیدة «سفر بیداران» فارازی از زیاارت عاشاورا ( )4را مطارح ماینمایاد و
نوعی تقاب میان واقعة عاشاورا و رویاداد  11شاهریور  1311ایجااد مایکناد؛ زیارا معتقاد اسات آن شاهیدان
همچون شهدای کربال حقطلب و ظلمستیز بودند؛ از این رو خود را مدافع انقالب و آرمانهای شاهیدانی کاه
در آن جمعة سیاه جان از کف دادهاند معرّفی مینماید:
می همیشه /طوق گردن تاریخ است /در این مساحت تاریخی /ما در محاربه هستیم /با هرکسی که باا حسـين

(ع) به جن

است /و در صلحیم /با هرکسی که با حسين (ع) باه صال  /و خانادان زیااد /عجاب زیادناد /و

کوفیان میگویند /باید در اختیار ابرقدرتها باشیم /و امّت بزرگ علی (ع) /و امّت بزرگ حقیقت مایگویاد
نه /بهشت از کالم نه آغازید /شما بهشتیها /شما که مرگ را قبلة خود کردید /آیا میبینید /که این قبلاه /ایان
قبلة متحر  /این روزها /در شهر /در خیابان /چه تند تند قدم برمیدارد (همان)312 -311 :
 .57-5-2-3حضرت ابوالفضل (ع)

صفارزاده در شعر «برادر دین» ،ارادت خود را به حضرت ابوالفض (ع) نشان میدهد:
بابالحوائ باب شفاعت است /و باب برادری را در ازدحام بیوفایی و نامردی /باه جامعاة انساانی آموخات/
او شیعة پدر و برادر خود بود (همان)128 -121 :
 .51-5-2-3حضرت زینب (س)

«شام غریبان» نام یکی از قصیدههای دفتر «روشنگران راه» است که در پایان آن ،باه ناام حضارت زیناب (س)
اشاره شده و ایستادگی ایشان در برابر ظلم و صبر و پایداریشان وصف میگردد:
و عصر عاشورا /در راه است /و قلب زینب صابر میخواند /آه ای غریبههای ساتمکاار /ماا /اها حاق /رو باه
شام غریبان داریم (همان)111 :
 .53-5-2-3عون و محمّد

عون و محمّد ،فرزندان حضرت زینب (س) بودند در شعر «ساالر صبر» شاعر به صبر مادری داغ دیاده اشااره
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ماایکنااد کااه بااه جااای نشسااتن در سااوگ فرزناادان ،در خیمااههااا از یاااران و فرزناادان باارادرش پرسااتاری
مینماید:
ساالر صبر /بیعون /بیمحمّد /بیشِکوه از شهادت فرزندان /در سرآوری خیماههاا /محااف اسات و پرساتار
(همان)111 :
 .31-5-2-3علیاکبر و قاسم بن عباس

علیاکبر ،فرزند امام حسین (ع) و قاسم بن حسن ،فرزند امام حسن (ع) از جمله کسانی بودند که در کاربال باه
شهادت رسیدند شاعر بار دیگر به بیقراری حضرت زینب (س) در غام شاهادت فرزنادان  2بارادرش اشااره
میکند و بیان مینماید او شکایتی از شهادت فرزندان خود نادارد ،بلکاه آنچاه قلاب او را مایفشاارد ،غام از
دست دادن فرزندان برادران

است:

در دشت کربال /گاه عروج علیِّ اکبر /و قاسم بن حسن /ساالر صبر /از عالئم باطن /نزدیک گشاتن واقعاه را
دید /از خیمهگاه /همراه شیون و واویال /بیرون دوید /وجودهای نوجوان و مقدّس را /برای مرتبة آخار نامیاد/
امام از عونِ اکبر /از محمّد /از هدیههای خوی

به بارگاه الهی /نامی نبرد و ننالید (همان)113 :

 .35-5-2-3امام سجاد(ع)

نمود شخصیّت امام سجاد (ع) را در قصیدهای با عنوان «امام سجدهشناسان» مییابیم «بیشک بیمااری موقّات
آن حضرت در آن حادثه ،عنایت خداوندی بوده است تا بدینوسیله از وظیفاة جهااد معاذور گاردد و وجاود
مقدس

از خطر کشتار مزدوران یزید محفوظ بماند و از این رهگذر ،رشاتة امامات تاداوم یاباد » (پیشاوایی،

 )243 :1333شاعر در این قصیده ،با همین نگااه ،باه مااجرای بیمااری اماام ساجاد(ع) در زماان وقاوع حادثاة
عاشورا پرداخته است:
تمهید منشأ حکمت /تب را  /روانه فرمود /تا شيطان /مریض را /ناماندنی بپندارد (صفارزاده)111 :1331 ،
 .33-5-2-3امام باقر(ع)

«از عطر پیشگویی» ،عنوان قصیدهای است که شاعر ،ضمن مدح امام محمّاد بااقر (ع) ،باه برخای رویادادهای
مهم حیات ایشان ،مانند حضور در واقعة کربال در سن  1سالگی اشاره مینماید:
چشمان پاک  /در پن سالگی /قدرت القادر را /هنگام حملاههاای شاقاوت /در دشات کاربال /زیاارت کارد
(همان)118 :
 .32-5-2-3امام صادق(ع)

عصر امام صادق(ع) عصر برخورد اندیشهها و پیادای

فرقاههاای مختلاف باود؛ از ایان رو ،اماام صاادق (ع)

کاربرد شخصیّتهای دینی در شعر ناز

المالئکه و طاهره صفّارزاده بر اساس روش تعام شاعران با شخصیّت 113/

جهت معرّفی اسالم ،مناظرات بسیاری با سران و پیروان این فرقهها داشت و طی آنهاا باا اساتداللهاای متاین،
پوچی عقاید آنان و برتری مکتب اسالم را ثابت کرد (ر
شعر «امام در مناظره» همانطور که از نام

 :پیشوایی)313 :1333 ،

پیداست به مناظرات امام صادق (ع) اشاره میکند:

حضرت میان اقتدار توکّ  /به کار درس و هدایت بود /و راه عبور را /برای منااظره /هماوار ماینماود (هماان:
)138
 .33-5-2-3امام موسی کاظم (ع)

امام موسی کاظم (ع) بارها توسّ هارونالرشید زندانی شدند صفارزاده در شعر «بانوی ماا» باه زنادانی شادن
امام (ع) اشاره مینماید:
دوباره میخوانم /بانوی ما /آن قبر هفتگانه /آن گور رو نهفته ز دیدار اشقیا /در قلب ماسات /آن هفاتگاناه
صورت قبر /معنای سلطة ناحق است /معنای انزجار شما از باط  /معنای کاما درد /دردی باه ساهمگینی درد
امام /امام هفتم /در انقیاد ظالمانة زنجیر /در انزوای دلشکن زندان (صفارزاده)481-481 :1331 ،
 .31-5-2-3امام رضا (ع)

صفارزاده در شعری که به نام «زیارتنامه» سروده ،به نحوة شهادت ایشان با انگور سمّی میپردازد:
این خانه خواب ندارد /این بارگاه داد /یکسره بیدار است /تعطی و فص نادارد /ساردار واقعاه /آن داناههاای
سمّی را /در عین بیداری خورده است /که خواب غفلت را /تا منزل ابد /از چشم شیعیان بزداید (همان)113 :
پ ،از آن به غربت امام رضا (ع) و نیز شفاعت ایشان اشاره مینماید:
طبیب اینهمه بیمار /گرهگشای اینهمه مشک  /هرگز غریب نیست /غریب ما هستیم /که در دیاار خاودیم /و
در محاصرة محرمان بیگانه (همان)123-113 :
 .32-5-2-3امام جواد (ع)

امام جواد (ع) فرزند امام رضا(ع) ،در  1سالگی پدر خود را از دست مایدهناد ماأمون تصامیم مایگیارد باه
علّت هوش و زکاوت حضرت امر خالفت را به ایشان بسپارد امّا بنیعباس و خویشان او باا ایان امار مخالفات
میکنند (ر

 :داییرة املعیار تشیع )343-342 :1381 ،این موضوع در شعر «حسد باه علام و هاوش خاداداد»

توسّ صفارزاده مطرح میگردد:
خدانشناس /در تنگنای بیخردی /حساد مایورزیاد /باه هفتساالهای کاه هفتادسااله باود /در علام و هاوش
خداداد /و همچو جدّش /علی علیه السالم /نزد معاندان /جوانسالیاش خالف باود /بارای خالفات /و انتشاار
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نور فکر امامان /در وادی هراس و حسد /خفّاشان را به توطئه وامیداشت (همان)133 :
 .37-5-2-3امام هادی (ع)

در انتهای قصیدهای که در باال توضی داده شد ،صفارزاده بعد از آنکاه از مخالفاان اماام جاواد (ع) باه عناوان
«خفاش» یاد میکند ،آسودگی آنان را پ ،از شهادت ایشان تا زمان امامت فرزندشان ،امام هاادی( ،ع) اعاالم
مینماید:
و ترس خفّاشان /تنها اند

زمانی آسوده شد /و این اند

زمان /فاصلة فرارسیدن امامت هادی باود (هماان:

)133 -132
 .31-5-2-3امام حسن عسکری (ع)

امام حسن عسکری (ع) بارها زندانی شده است صفارزاده در شعر «آن پارسا» که «به مناسابت هامزماانی روز
انتشار ترجمة قرآن حکیم با والدت امام عسکری (ع) ساروده اسات » (صافارزاده )111 :1331 ،باه نشار دیان
اسالم توسّ امام در میان زندانبانها اشاره میکند:
آن پارسا پدر /آن پدر برترین پسر /از برترین تبار /در تالوت قرآن /هماره زنادانی باود /در شاهری در هاوای
آزاد /و در محاصرة میلهها /زندانبانها /گروهگروه به پارسایی رو میبردند /و پارسایی مدام تصرّف مایکارد
(همان)111 :
 .33-5-2-3امام زمان (عج)

موضوع مهدویت که در اشعار طاهره صفارزاده بروز و ظهور بسیاری دارد و شااعر بسایاری از اشاعار خاود را
به مدح امام زمان(ع) ،وصف حال منتظاران ،وصاف جهاان پای
اختصا

و پا ،از ظهاور ،وصاف زماان ظهاور و

داده است وی در شعر «جمعة دیدار» نیز شاعر پ ،از مدح امام زمان (ع) ،باه زماان و نحاوة ظهاور

ایشان میپردازد:
صاعب
تو میبینی /تو بهتر از همیشه /ذات حقیقت را میبینی /بر صعب /او سوار میآید /در رعاد و بارق /بار َ
او سوار میآید /خورشید حضرت ثاراهلل /در صبحگاه وعده /آمادة برآمدن است (همان)133 :
در همین شعر بارها به احوال منتظران اشاره شده است:
در منتهای صبر و ستیز /تمام ماههای تحمّ  /تمام سالهای ارادت /تماام منتظاران /دلبساتهاند /باه روز روشان
موعود /به روز جمعة دیدار (همان)113 :

کاربرد شخصیّتهای دینی در شعر ناز

المالئکه و طاهره صفّارزاده بر اساس روش تعام شاعران با شخصیّت 111/

جدول  .2بسامد شخصيّتهای دینی به کاررفته در شعر طاهره صفارزاده (مرحلة اوّل :بازخوانی)

بسامد

ردیف

شخصيّت

دوره

بسامد

دوره

ردیف

شخصيّت

از اسالم

1

11

امام حسین (ع)

اسالم

23

1

حضرت آدم (ع)

پی

1

18

حضرت ابوالفض (ع)

اسالم

2

2

هابی

پی

از اسالم

13

حضرت زینب (س)

اسالم

4

3

قابی

پی

از اسالم

2

عون

اسالم

1

4

شیطان

پی

از اسالم

21

23

اسالم

1

1

حضرت ادری(،ع)

پی

از اسالم

1

21

محمّد

1

1

حضرت نوح(ع)

پی

از اسالم

1

22

علیاکبر

اسالم

1

حضرت ابراهیم(ع)

پی

از اسالم

1

23

قاسم بن حسن

اسالم

1

8

حضرت یوسف(ع)

پی

از اسالم

1

24

امام سجاد (ع)

اسالم

3

3

حضرت ایوب(ع)

پی

از اسالم

2

21

امام باقر (ع)

اسالم

1

13

حضرت سلیمان(ع)

پی

از اسالم

1

21

امام صادق (ع)

اسالم

13

11

حضرت مسی (ع)

پی

از اسالم

3

21

امام موسی کاظم (ع)

اسالم

2

12

پیامبر( )

اسالم

21

28

امام رضا (ع)

اسالم

1

13

عبداهلل

اسالم

1

23

امام جواد (ع)

اسالم

1

14

حضرت فاطمه (س)

اسالم

13

33

امام هادی (ع)

اسالم

3

11

امام علی (ع)

اسالم

13

31

امام حسن عسکری (ع)

اسالم

2

11

امام حسن (ع)

اسالم

1

32

امام زمان (ع )

اسالم

41

 .3-2-3شخصيّتهای دینی متعلّق به مرحلة دوّم (بازآفرینی)
 .5-3-2-3حضرت آدم (ع)

«در پیشواز صل » نام دفتر شعری صفارزاده است کاه عناوان یاک قصایده هام اسات شااعر درباارة مناسابت
سرای

قصیده میگوید« :صل و ادبیّات عنوان کنفران ،بینالمللی گیناه باود کاه دو مااه قبا در آن کشاور

برگزار شد چون در آن کنفران ،حضور پیدا نکردم در این شاعر باه موضاوع پارداختم » (صافارزاده:1331 ،
 )113او در این قصیده ناامیدی خود را از استقرار صل جهانی ابراز میکند و معتقد است تا زمانی که جنا
و خونریزی برپاست و تا زمانی که عق بر نحوة استفاده از دان

بشری حاکم نباشاد و اتحااد میاان کشاورها

ایجاد نشود ،صل برقرار نمیشود در اثنای قصیده نیز اشاره میکند که حضارت آدم(ع) از اینهماه شارارت
و ظلم انسانها شرمنده است:
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آدم /بی

از همیشه /از شرارت فرزندان  /آن نطفههای خصیم /در پیشگاه خالق /شرمنده است و سارافکنده

(همان)121 :
موضوع قصیده ،رواج جن

در دوران معاصر است و شاعر برای بیان عمق فاجعه ،آدم را در مقاام پادری

قرار داده که از اینهمه ظلم فرزندان

به یکدیگر شرمنده است با توجّه به عبارت «نطفههاای خصایم» کاه در

آیة  11ی ،نیز به آن اشاره شده ،میتوان گفت کاه ماراد از فرزنادان آدم ،تنهاا هابیا و قابیا نیسات؛ بلکاه
تعمیم به همة انسانها دارد؛ از این رو ،شاعر با این لف  ،بُعد معاصری به فراخاوانی حضارت آدم (ع) بخشایده
است شااعر ،بخشای از زنادگی آدم (ع) و فرزنادان
استخراج کرده و به تجربة معاصر خوی

را کاه هماان نازاع و درگیاری اسات از ورای تااریخ

پیوند داده است؛ در واقاع ،گنااه درگیاری و نازاع انساانهاا در ایان

دوره در جایگاه گناهی که قابیا در حاق بارادرش مرتکاب شاده ،قارار گرفتاه اسات لاذا شااعر ،برخای از
حوادث شخصایّت فراخواناده شاده را باا طبیعات تجرباة خاوی

همساو سااخته اسات موضاع شااعر در باه

کارگیری شخصیّت به صورت غائب است
 .3-3-2-3حوّا

در قصیدة «در پیشواز صل » شخصیّت حضرت آدم (ع) مورد بررسی قارار گرفات شااعر در هماین قصایده،
بالفاصله از حوّا نیز نام میبرد و او را مادری میداند که از کردار نادرست فرزندان

در پیشگاه خادا در رنا

است:
حوّا /باید /در وقت غائله /به عزا بنشیند /روزی که بچههای او /به سخن آیناد /ایان بچّاههاای پیار و جاوان و
میانهسال /اقرار حافظة نف،ها /زلزلة استغاثه را /در سراسر دنیا /در شهر و روستا /ایجاد میکند (همان)121 :
همانطور که پی تر اشاره گردید؛ شاعر در تالش است تا با اشاره به درگیری میان انساانهاا باا یکادیگر
عدم تحقّق صل تا پی

از ظهور امام زمان(ع ) را به اثبات برسااند حاوّا نیاز مانناد شخصایّت آدم باه هماین

انگیزه فراخوانده شده و شاعر به صورت غیر مستقیم و تلویحی به بُعدی از زندگی حوّا کاه هماان انادوه او از
کردار فرزندش قابی است ،اشاره میکند شاعر ،رن حوّا از همة انسانها را به تصویر میکشاد و بااز هام آن
رویدادی از زندگی شخصیّت که با تجربة معاصر خوی

سازگار است را به شیوهای خاا

تفسایر مایکناد

موضع شاعر در به کارگیری شخصیّت ،به صورت غائب است
 .2-3-2-3حضرت ابراهيم (ع)

توسا حضاارت ابااراهیم (ع) اشاااره
«ساافر بیااداران» عنااوان قصاایدهای اساات کااه در آن بااه شکسااتن بااتهااا ّ

کاربرد شخصیّتهای دینی در شعر ناز

المالئکه و طاهره صفّارزاده بر اساس روش تعام شاعران با شخصیّت 111/

میشود شاعر در قصیدهای که موضوع آن حوادث انقالب و تشییع پیکر شهیدان اسات ،برانادازی حکومات
طاغوت را به شکستن بتها تشبیه کرده است و در ادامه بیان میکند که ایان عما  ،پایاان کاار نیسات؛ بلکاه
شروع مقابله با افکار منحرفی است که ریشه دواندهاند ،شاعر این مضمون را در لفافه و با این جملاه کاه «رنا
ابراهیم از بت نیست از بت تراشان است» بیان مینماید:
صدای حرکت توده از بدر است /صدای بتشکن ابـراهيم /و رنا ابـراهيم /از بات نیسات /از بات تراشاان
است /که سلسلهشان همواره هست /ادامه دارد (همان)311 :
توسا اباراهیم(ع) را باه عناوان یکای از حاوادث مهام حیاات ایشاان
صفارزاده ،ماجرای شکستن بتهاا ّ
سرلوحة کار خود قرار داده و استنباط میکند که این سازندگان بات هساتند کاه بارای اباراهیم ،نگرانکنناده
میباشند شاعر این شخصیّت را به صورت غائب فراخوانده است
 .3-3-2-3ابوطالب

شخصیّت ابوطالب در شعر «سفر زمزم» نمود دارد این شاعر از جملاه شاعرهای ضاد اساتعماری اسات کاه در
سال  1313سروده شده است (قاسمی ،1381 ،ج  )41 :1صفارزاده در این شاعر ،سافری زیاارتی باه اماامزاده
داوود (ع) را توصیف میکند که با قاطر ،طی میشود شاعر در طاول ایان سافر ،مساائ سیاسای و اجتمااعی
روز نظیر بیعدالتی ،عدم توزیع متعادل ثروت ،سلطهگری ،پارتیبازی ،نفوذ غربیها ،فروش کاالهاای چینای
در ایران و را مطرح مینماید به نظر میرسد که شاعر ابوطالب را مسئول کاروان معرّفی میکناد و در طاول
مسیر از لغزش و سقوط مسافران میهراسد؛ بنابراین ،بارهاا باه ابوطالاب گوشازد مایکناد کاه دهناة افساار را
بگیرد:
افسار را محکم بگیر ابوطالب /گفتی اسمت ابوطالب است /آیا اجر مردی که عصاازنان خاا

را در آفتااب

میشکافد /از آنک ،که روی قاطر برهنه نشسته بیشترست /دهنه را محکم بگیر ابوطالب /اینان که پیشااپی
ما میروند به دنبال زمازم هساتند /مان هام لیاوان پالساتیکیام را آمااده کاردهام /شااید قسامتی داشاته باشام
(صفارزاده)142 :1331 ،
جملة «افسار را محکم بگیر»  4بار تکرار شده و هر بار پا ،از آن یاک موضاوع اجتمااعی یاا سیاسای مطارح
میگردد
ممکن است ،علّت فراخوانی شخصیّت ابوطالب ،احساس نیاز شاعر به یک راهنماا باشاد تاا اوضااع سیاسای و
اجتماعی را سر و سامان دهد و مردم را از خطر سقوط برهاناد شااعر ،معتقاد اسات ایان راهنماا بایاد در ایان
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مسیر ،جسور و کار بلد باشد:
ابوطالب آیا هرگز سواری در دره پرت شدهست؟ /با قاطرهای من نه /پ ،امکان

هسات /امّاا دیادم کسای

استغاثه میکرد /و تو دهنه را محکم نگرفته بودی /خوب فکر کن آیا با قاطرهای تو نبود (همان)148 :
همانطور که مالحظه میشود؛ شاعر در قالب داستانی تمییلی نیاز جامعه را به یک فارد قدرتمناد و باانفوذ
را بیان میکند و معتقد است که اگر او گامهای

را مستحکم برندارد ،موجب انحراف دیگران میشود

صفارزاده ،ابعاد تجربة معاصر خاود را باا صافت کااردانی و هاادی باودن ابوطالاب آمیختاه اسات و باه تعبیار
تجربههای خود میپردازد همچنین موضع شاعر در به کارگیری میراث به صورت خطابی است
جدول  .3بسامد شخصيّتهای دینی به کاررفته در شعر طاهره صفارزاده (مرحلة دوّم :بازآفرینی)

ردیف

شخصيّت

عامل

موضع

بسامد

1

حضرت آدم (ع)

سیاسی و اجتماعی

غائب

1

2

حوّا

سیاسی و اجتماعی

غائب

1

3

حضرت ابراهیم (ع)

سیاسی و اجتماعی

غائب

2

4

ابوطالب

سیاسی و اجتماعی

مخاطب

1

 .2نتيجه
با بررسی میراث دینی در شعر ناز

المالئکه میتوان فهمید؛ او جمعاً  13شخصیّت دینی را در شعر خود به کاار بارده

است که  4شخصیّت در مرحلة اوّل (بازخوانی) و  3شخصیّت در مرحلة دوّم (بازآفرینی) قرار میگیارد امّاا صافارزاده
 34شخصیّت دینی در شاعر خاود باه کاار بارده کاه  32شخصایّت در مرحلاة اوّل و  4شخصایّت در مرحلاة دوّم قارار
میگیرد ناز

در فراخوانی میراث دینی در مرحلة دوّم (بازآفرینی) نسبت به صفارزاده از شخصایّت بیشاتری اساتفاده

کرده و در عوض ،شخصیّتهای دینای باه کاررفتاه در مرحلاة اوّل (باازخوانی) در اشاعار صافارزاده بیشاتر از نااز
المالئکه است
در مرحلة اوّل ،ناز

المالئکه بیشتر از شخصیّتهاای پای

از اساالم بهاره بارده اسات ایان در حاالی اسات کاه

صاافارزاده در ایاان مرحلااه بیشااتر از شخص ایّتهااای اسااالمی بهااره گرفتااه و بیشااتر حیااات سیاساای امامااان را روایاات
مینماید
در مرحلة دوّم ،ناز

المالئکه فق از شخصیّتهای دینی پی

از اسالم بهره گرفته و صفارزاده نیز در این مرحله

تنها یک شخصیّت اسالمی دارد شیوة به کارگیری میاراث دینای در شاعر نااز
حوادث زندگی شخصیّتها را با مصداق معاصر آن و به تناسب تجربة معاصر خوی

باه ایان صاورت اسات کاه شااعر،
بیاان مایکناد باه عناوان میاال،

کاربرد شخصیّتهای دینی در شعر ناز

المالئکه و طاهره صفّارزاده بر اساس روش تعام شاعران با شخصیّت 113/

جریانی از زندگی حضرت اسماعی (ع) که همان تشنه ماندن در بیابان بود را در شعر خود میآورد و بعاد باا مصاداق
معاصر آن؛ یعنی تشنگی سربازان در صحرای سینا مطرح مینماید؛ بناابراین ،شااعر ساادهتارین شایوه را در فراخاوانی
میراث برمیگزیند و از کاربرد عکسای و یاا اساتفاده از شخصایّت باه صاورت پا ،زمیناة رمازی اجتنااب ماینمایاد
صفارزاده نیز در به کاارگیری شخصایّتهاا شایوهای چاون نااز

دارد و باه بیاان رویادادهای شخصایّت ماورد نظار

میپردازد تنها در مورد شخصیّت ابوطالب ،بیشتر به اوصاف او تکیه میکند
بنابراین ،در فراخوانی شخصیّتهای دینی هر دو شاعر به همان شیوة سادة فراخوانی اکتفا میکنند شلید دلی ایان
امر این باشد که شخصیّتهای دینی از احترام و منزلت ویژهای برخوردارند و شاعران این امکاان را ندارناد تاا آناان را
به زمان حال فراخوانند و صفات و یا تفسیری بر شخصیّت آنان بیفزایند
جایگاه و موضع ناز

المالئکه نسبت به شخصیّتها در این مرحله ،در  1مورد به صورت غائب و در  2ماورد باه

صورت التفات (مخاطب و غائب) است که این دو شخصیّت حوّا و هاجر میباشند ممکان اسات علّات خطااب قارار
دادن آنان ،زن بودنشان باشد؛ زیرا در این نوع خطاب کردن ،نوعی دلسوزی و ترحّم وجود دارد؛ شاعر ،حوّا را پ ،از
رانده شدن از بهشت سرزن

میکند و حال بد او را توصیف مینمایاد و هااجر را پا ،از نیاافتن آب بارای اساماعی

دلداری داده و امید یافتن آب برای فرزندش را به او القا مینماید؛ بنابراین ،احساسات زنانه به او اجاازه مایدهاد تاا باا
آنان احساس نزدیکی کند
جایگاه و موضع صفارزاده نسبت به شخصیّتها در  3مورد غائب و در  1ماورد مخاطاب اسات و آن یاک ماورد هام
ابوطالب است
در به کارگیری شخصیّتهای دینی در مرحله دوّم در اشعار ناز
با به کارگیری شخصیّت هابی و قابی به موضوع جن

المالئکه ،بیشتر عوام سیاسی دخیا اسات او

توسا یهودیاان مایپاردازد ،از شخصایّت
و کشتار مسلمانان ّ

هاجر و حضرت ابراهیم و اسماعی برای نشان دادن بیرحمی و سنگدلی یهودیان و تجاوز آنان باه حاریم ماردم مصار
توسا ارتا
استفاده میکند و از شخصیّت موسی و هارون در اشاره به حادثاة آزادساازی صاحرای ساینا ّ ،
چنگال صهیونیستها بهره برده است عام روحی و روانی نیز زمانی که ناز

مصار از

از بادبینی و احسااس بادبختی در ایان

دنیا سخن میگوید ،نمود مییابد؛ مخصوصاً زمانی کاه آدم و حاوّا را مؤاخاذه کارده و آناان را باه خااطر نافرمانیشاان
سرزن

میکند

در شعر صفارزاده نیز عام سیاسی و اجتماعی در باه کاارگیری شخصایّتهاا ماؤثّر اسات جنا  ،عادم اساتفادة
درست از دان

بشری ،عدم تحقّق صل  ،فساد در کشور و افزای

روزافزون مفسدان ،پاارتیباازی ،نفاوذ غربایهاا و

وارد کردن کاالهای چینی به کشور از جمله مضامینی است کاه وجودشاان ایان عاما را در شاعر صافارزاده تقویات
میکند
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نمودار  .5مقایسة ميزان شخصيّتهای دینی در شعر دو شاعر در مراحل دوگانة به کارگيری ميراث

40
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 .3پینوشتها
( )1ناز

صادق المالئکه در سال  1323م در بغداد به دنیا آمد او از پی آهنگان شعر معاصار عارب اسات و خاودش در کتااب

«قضااي الشعر املعاصیر» بر این موضوع تأکید میکند و معتقد اسات باا سارودن قصایدة «کیولرا» در ساال  1341اوّلاین شاعر آزاد را
سروده است (ر

 :آل طعتة )13 :2332 ،آثاار شاعری او عباارت اسات از :دیاوان «عاشیةة الليیل» ،دیاوان «شیاااي ورمیاد» ،دیاوان

«قرارة املوجه» ،دیوان «شجرة الةتر» ،دیوان «مأساة احلياة وأغنية لإلنسا » دیوان «للصالة والثیورة» دیاوان «یغیر ألوانیه البحیر» .تألیفاات

ادباای و انتقااادی وی عبااارت اساات از« :قضییااي الش یعر املعاصییر»« ،دراسییات ف ی شییعر عل یي حمتییود طییه»« ،الص یومعة والش یرفة احلت یراء»،

«سيکولوجية الشعر»« ،التجزیئية يف اجملتتع العريب» (بصری )113 :1334 ،وی در سال  2331در مصر درگذشت

( )2طاهره صفارزاده شاعر ،محقق ،مترجم و بنیانگذار نقد علمی ترجمه در سال  1311ها ش در سیرجان باه دنیاا آماد صافارزاده
به دلی مطالعات ادبی به زبان خا ّ شعری خود دست یافته و صاحب نظریههایی شده بود او موفق شد زباان و سابک جدیادی از
شعر را با عنوان شعر «طنین» در ایران معرّفی کند (رفیعی« )21 :1381 ،آثار وی در سه زمینة قصه ،شعر و ترجماه عباارت اسات از:
الف :شعر« :رهگذر مهتاب»« ،چتر سرخ»« ،دفتر دوّم»« ،طنین در دلتاا»« ،سادّ و باازوان»« ،سافر پانجم»« ،بیعات باا بیاداری»« ،ماردان
منحنی»« ،دیدار با صب »« ،روشنگران راه»« ،در پیشواز صل »« ،از جلوههای جهانی»« ،حرکت و دیروز»« ،هفات سافر» ب :داساتان:
«پیوندهای تلخ» ج :ترجمه و نقد« :اصول و مبانی ترجمه»« ،ترجمههاای ناامفهوم»« ،ترجماة مفااهیم بنیاادی قارآن مجیاد»« ،ترجماة
قرآن حکیم»« ،لوح فشردة قرآن حکیم»« ،معجزه»« ،ترجمة دعای عرفه»« ،ترجمة دعای ندباه و دعاای کمیا »« ،مفااهیم قرآنای در
حدیث نبوی» (همان)321-321 :
( )3التفات در لغت به سویی نگریستن و روی برگرداندن به سوی کسی و یا از گوشاة چشام نگریساتن اسات هرگااه نویسانده یاا
گوینده در حین ادای مطلب از غیبت به خطاب و یا از خطاب به غیبت منتق شود ،به این شیوه التفات میگویند
(، « )4إين ،سلْ ل،تن سالت ُک وحر ل،تن حارب ُک إل یییو، /،
الةيام ،یة( ».ترجمه :من تا قیامت با هرک ،که با شاما در صال اسات ،در صال
ْ
ْ
ْ
ْ ْ
هستم و با هرک ،که با شما در جن است در جن و جهادم )

کتابنامه
الف :کتابها

َ.1آلَطعمه َسلم نَه دیَ()8008؛َرواد الشعر احلر ف العراق َ لطُّع َ ألولی َبريوتَ:د رَ لُالغ .

کاربرد شخصیّتهای دینی در شعر ناز

المالئکه و طاهره صفّارزاده بر اساس روش تعام شاعران با شخصیّت 181/

َ.8بصَ َمريَ()1995؛َأعال /األد يف العراق احلدیث َجََ.8بیج َ:د رَ حلکم .
 3پیشوایی ،مهدی ()1333؛ سيرة پيشوایان ،چاپ  ،24قم :مؤسّسة امام صادق
 4رفیعی ،علیمحمّد ()1381؛ بيدارگری در علم و هنر ،جلد  ،1تهران :هنر بیداری
 1سیدی ،حسین ()1333؛ بررسی تطبيقی نظریة ادبی نيما و نازک المالئکه .مشهد :ترانه
 1صفارزاده ،طاهره ()1331؛ مجموعه اشعار طاهره صفارزاده ،تهران :پارس کتاب
 1عرفات ضاوی ،احمد ()1384؛ کارکرد سنّت در شعر معاصر عرب ،ترجمة حسین سیّدی ،مشهد :دانشگاه فردوسی
َ.2عش یَزي َعليَ()1992؛ استدعاء الشخصيات الرتاثية يف الشعر العريب املعاصر َ لق هَ َ:د رَ لفک َ لع يب.
َ.9علی َعُ ل ض َ()1995؛َانزك املالئکة الناقدة َبريوت َ:ملوسس َ لع بم َلل رس تَولنش .
 13قمی ،عباس ()1331؛ کلّيّات منتهی اآلمال ،چاپ پنجم ،تهران :آدینة سبز

َ.11کم لَزکي َ مح َ()1920؛َدراسات يف النةد األديب َبريوتَ:د رَ ألن ل .
 12الریجانی ،محمّد ()1383؛ داستان پيامبران در تورات ،تلمـود ،انجيـل و قـرآن و بازتـاب آن در ادبيّـات فارسـی،
تهران :اطّالعات

 َ.13ملالئک َلز َ()8002؛ دیوا انزك املالئکه َجََ1وََ 8بريوتَ:د رَ لع د .
)1992(َ--------َ.14؛ یُیغ،ر ألوانه البحر َ لق هَ َ:آف َ لکت ب .

ب :مجالّت
لسن َ لَّ نم َع دََ 2ص ََ .44-89
 َ.15ملالئک َلز َ()1995؛َ«حمل تَم َسري َحم يتَوثق في» َجملة اجلدید َ َّ

حبوث يف األد املةار (فصلية علتية  -حمكتة)

کلية اآلدا والعلو /اإلنسانية جامعة رازي کرمانشاه

السنة السادسة العدد  32خریف  9215هی .ش 9321 /هی .ق / 3192 /صص 913-952

توظيف الشخصيات الدینية يف شعر انزک املالئکة وطاهره صفارزاده
عل أسا ،مراحل

تطور عالقة الشاعر ابلشخصية9
قزویين3

معصومه نعتيت
أست ا َمس ع َيفَقس َ للّغ َ لع َبمّ َوآد هب َمعه َ لعل َِ نس نمّ َول ّ رس تَ ل ق َفمّ َطه ن َ ي ن َ
صابره سياوشي2

أست ا َمس ع َيفَقس َ لَلّغ َ لع َبمّ َوآد هب َمعه َ لعل َِ نس نمّ َول ّ رس تَ ل ق فمَّ َطه ن َ ي ن َ
ليال جدیدي3
م جست َري َيفَف َ لَلّغ َ لع َبمّ َوآد هب َمعه َ لعل َِ نس نمّ َول ّ رس تَ ل ق فمَّ َطه ن َ ي ن َ
امللخص
لش يع ءَ
لش يع َوه ي َت ظم ي َ َّ
لشخصيَيمّ تَوملف ي هم َ ل َّينمّ ي َ.کم ي َظه ي َه ي َ ّجت ي هَيفَشييع َ ّ
لس ين تَ ألخييري َ ّجت ي هَج ي ي َيفَ ّ
ظه ي َيفَ ّ
لشخصيَيمّ تَ ل َّينمّ ي َيفَشييع َش ي ع تنَلز َ ملالئک ي َوط ي ه هَ
ملع ص ي ي َ إلي ي نمنَولع ي بَ.أس س يَاَعلييیَه ي َتق ي َِه ي هَ ملق ل ي َب َرس ي َ َّ
لشخصَيمّ تَ.فهي َ هلي َ َتَّ ل صي لَ
لشي ع تنَبت ظمي َهي هَ َّ
صيف َرزد َيفَإطي رَ ملينه َ َلتّ صيمفیََ َ-لتّحلمليیَحتّييیَتقُ ّ َ
ينَمي یَ هتمي َِ ّ
قسيمن َ
أیَم حل َ َلتّعُيريَعي َ َّ
خصمّ َ َّ
الش َ
لش ع َ َّ
إلمهَبتُمنَم ح َتطَّرَعالق َ َّ
لشخصَيمّ َأوَتسيجملهَوم حلي َ َلتّعُيريَال َّيتثَأوَت ظمفيهَ َثَّ ّ
لشخصيَيمّ َ
لش ي ع تنَم ي َ َّ
لش ي ع تنَعلييیَه ي َ ألس ي سََوقمن ي َبتحلمله ي َ.إض ي ف َإلييیَه ي َفف ييَ مل حل ي َ لَّ نم ي َتط قن ي َإىلَم ق ي َ ّ
أشييع رَ ّ
لشخصَيمّ تَ ل َّينمّي َيفَ ملي حلتنَ
لشي ع تنَل َّ
ملست ع َوع م َنزوعهم َإلیَه هَ َّ
لشخصَيمّ تَ.فمنجيزتَهي َ لُحي َتي َّلَعليیَت ظمي َ ّ
الشخصيَيمّ َويتعلّي َأک هي َيفَشييع َصييف رزدهَ
لشخصيَيمّ تَ ل َّينمّي َيفَشييع َلز َ ملالئکي َامل حل ي َ لَّ نم ي َوهييَ َلتّعُييريَ َّ
ولکي َيتعلّي َأک ي َ َّ
خصمّ َ .
لش َ
امل حل َ ألولیَوهيَ َلتّعُريَع َ َّ
خصمّ تَ ل ّ ينمّ َ ست ع ءَ ّلتثَ .
لش َ
شع َ لع يبَ ملع ص َ ل َّ
الکلتات الدليلية :ألدبَ ملق رن َ ل َّ
شع َ لف رسيَ ملع ص َ ّ

َ.1اتريخَ ل ص ل1431/10/14َ:

َ

َ

َ

 َ.8لعن نَ إللکتوينَللک تبَ ملسئ لm.n136089@yahoo.comَ:
 َ.3لعن نَ إللکتوينَ saberehsiavashi@yahoo.comَ:
 َ.4لعن نَ إللکتوينleilajadidi89@yahoo.com :

َاتريخَ لقُ ل1432/8/19َ:

