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 هاي سازنده آن در شعر انقالب فضا و مؤلفه

 با تأکید بر اشعار بعد از انقالب صفارزاده

 

 علی اکبر کمالی نهاددکتر 
 پردیس شهید باهنر اراك -عضو هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان

 چکیده
هاي مختلف شعر فارسی،  مهم و تأثیرگذار در آفرینش و قوت کالم ادبی است و در دورهفضاسازي از عوامل 

هاي زیادي در فضاهاي شعري ایجاد شده است. انقالب اسالمی و حوادث بعد از آن، به خصوص جنگ  دگرگونی
تا پیش از آن در شعر ها نهاد و فضاهایی به وجود آورد که  تحمیلی، تأثیر عمیقی بر شاعران انقالبی و فضاي شعر آن

حادثه کربال، انتظار، شهادت، مفاهیم ، ، باورهاي عمیق الهیقرآن ازاین فضاها که  فارسی معادل آنها کمتر حس شده بود.
شاعران انقالبی مثل صفارزاده را   اند، شعر و اندیشه اجتماعی و دیگر موضوعات جامعه دینی معاصر سرچشمه گرفته

هاي  هاي پس از انقالب صفارزاده پرداخته و مؤلفه پژوهش به تحلیل فضاهاي شعري در مجموعهدهند. این  تشکیل می
سازنده این فضاها را بررسی نموده است. بر این اساس فضاهاي مذهبی، مفهوم انتظار، رمانتیک و احساسی، یأس و 

عر صفارزاده پس از انقالب بوده و ترین فضاهاي حاکم بر ش آمیز از مهم ناامیدي، غم و اندوه و انتقادي و اعتراض
هایی چون عاطفه، توصیف، واژگان، تصویر، لحن، موسیقی، روایت، روحیات شاعرانه، شروع هنري و حسن ختام  مؤلفه

 باشند. ترین عوامل سازنده این فضاها می و تلمیحات از مهم
 واژگان کلیدي: فضاسازي شاعرانه، طاهره صفارزاده، شعر انقالب، فضاي شعر

 
 مقدمه: -1

هاي بهتر جوشش شاعرانه دانست که شاعر باید با  ي تجربه توان از نتایج کوشش هنري براي ارائه فضاسازي را می      
تر و  ها و عوامل، اثر هنري ها و شگردهاي مختلف، آن را ایجاد نماید تا با همراهی دیگر زمینه آن عادت کند و به شیوه

 »atmosphere«یا  »mood«هاي اصطالحات ادبی از آن با عنوان  هنگمؤثرتري خلق نماید. فضاسازي یا آنچه در فر
این عنصر همان حس غالب ) 82: 1388یاد شده، همان است که در زبان فارسی فضا یا فضا و رنگ گویند. (میرصادقی، 

نماید و در شعر داراي اهمیتی ویژه است و با همراهی لحن شاعرانه  اي است که شاعر بر اثر خود مسلط می و عمومی
 نمایند.  تأثیر عاطفی شعر را ایجاد می

ه جوششی و مسلماً در آفرینش، زیبایی، تأثیرگذاري و قوت کالم ادبی و سخن هنرمندانه، عوامل و عناصري، خوا     
ترین آنهاست و در این پژوهش نقش،  دهند که فضاسازي از مهم خواه کوششی، نقش دارند و شعر را تحت تأثیر قرار می

 نماییم.   اهمیت و جایگاه آن را در شعر صفارزاده بررسی می
 طرح مسأله: -1-1
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 1394بهمن اي زبان و ادبیات فارسی ههشتمین همایش پژوهش/ ۱۷٥۰

 
اي که شعر در  گونه ده است؛ بههاي زیادي در فضاي شعري ایجاد ش هاي شعر فارسی دگرگونی در برخی از دوره       

که مثالً با ظهور سنایی فضاي شعري نیز  چنان حال و هوا و فضایی متفاوت از دوران پیش از خود سیر کرده است. آن
تر و وارد حرم ستر  تغییر یافت و حال و هوایی معنوي و آسمانی وارد شعر شد و با ظهور موالنا و حافظ این فضا پررنگ

هایی در فضاهاي شعري شکل گرفت و  گشت، در دوران مشروطه و شعر معاصر نیز دگرگونیو عفاف و ملکوت 
 ي آنها نیز تأثیر گذاشت.  تحوالت جامعه، بر ذهن و زبان شاعران، تخیالت و تصاویر شاعرانه

شاعران هاي اخیر وقوع انقالب اسالمی و حوادث بعد از آن، به خصوص جنگ تحمیلی، تأثیر عمیقی بر  در دهه      
انقالبی نهاد که این تأثیرات در فضاي شعر آنها نیز جلوه یافت و فضاهایی به وجود آورد که تا پیش از آن در شعر 

شعر به طور عام و شعر انقالب به طور خاص، تشکیل فارسی معادل آنها کمتر حس شده بود. با اذعان به این نکته که 
هاي مؤثر در  ها، عوامل و مؤلفه این فضاها، قوت و تأثیرگذاري آنشده از فضاهایی مختلف است، معتقدیم بررسی 

اي  تواند ما را در شناخت و درکی بهتر از شعر دوره ساخت آنها و میزان موفقیت شاعران انقالبی در ساخت آنها و ...، می
یکی از شاعران تأثیرگذار و مهم در تاریخ ادبیات کشورمان یاري رساند و تحلیل اشعار پس از انقالب صفارزاده به عنوان 

ها، فضاها و مضامین شعر او مؤثر  تواند در ایجاد شناخت و درك بهتر ما از ویژگی بزرگ شعر انقالب از این منظر، می
 باشد.       

 ي تحقیق: پیشینه -2-1
عناصر «کتاب ي داستان هستند؛ جمال میرصادقی در  ي فضاسازي، در حوزه هاي انجام شده در زمینه بیشتر پژوهش

هاي مختلف  کند. مقاالتی نیز این عنصر را در داستان ، فضاسازي را به عنوان یکی از عناصر داستان معرفی می»داستان
از ناهید چگینی و » ي محمد حجازي نوشته ،لحن و فضاسازي در رمان زیبا«ي  اند؛ از آن جمله مقاله بررسی کرده

)؛ در 48 – 52: 1391(دوستی، » کاوي گاستن باشالر نگاهی به مفهوم مکانبا  "من ژانت نیستم"شاعرانگی فضا در «
تأثیر فضاسازي را در آفرینش فیلم شاعرانه بررسی کرده » فضاسازي شاعرانه در اثر هنري«ي هنر سینما نیز  حوزه

هاي مختلف  ) در خصوص نقد و تحلیل شعر صفارزاده نیز از دیدگاه ها و جنبه37 – 50: 1389است.(فرشته حکمت، 
ي آنها در شعر او پژوهش  هاي سازنده ي شعر و ساخت فضاهاي شعري و مؤلفه نقدهایی انجام شده است؛ اما در حوزه

 مستقلی صورت نگرفته است. 
 ي کار: شیوه -ا -3

گیري و موفقیت فضاسازي شاعرانه  این پژوهش در ابتدا به معرفی فضاي شعر و عوامل مؤثر بر ساخت، شکل      
پردازد و با  رداخته و به تحلیل فضاهاي شاعرانه و عوامل ساخت این فضاها در اشعار پس از انقالب صفارزاده میپ

ها و  مندي، قوت و ضعف و بسامد کاربرد هر مؤلفه در اشعار انقالبی او، فضاي کلی شعر او و مؤلفه بررسی میزان بهره
 کند. ي آن فضاها را تشریح می عوامل سازنده

 و نقش آن در انسجام و تأثیرگذاري شعر: اهمیت فضا و تعریف -2
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 ۱۷٥۱/ بعد از انقالب صفارزاده  رابا تأکید بر اشع هاي سازنده آن در شعر انقالب فضا و مؤلفه
 

 خود خیال در یا کند می فکر ها آن به شعر و سخن شاعرانه نیز چون بسیاري دیگر از موضوعات و مسایلی که انسان   
 دیگر فردي به را خوشحالی یا ناراحتی مثالً خاص، حالتی است قادر زمانی تنها انسان. است فضایی داراي پروراند، می

 توان به را می فضا .باشد درك قابل دیگران توسط نیز فضا این و باشد کرده ایجاد شاد یا غمگین فضایی که نماید منتقل
 دیگران به را خود هاي اندیشه و تفکرات احساسات، عواطف، آن طریق از هاانسان تا گرفت نظر در اي وسیله عنوان
 تصویر به است، آمده وجود به خاص احساسی یا تفکر قالب در که را خود ذهن فضاي نتواند انسانی تا نمایند؛ منتقل

 . نماید درك را آن تواند نمی دیگري بکشد،
اند که تفکیک آنها از یکدیگر  فضاي شعر، خلق محیطی شاعرانه است که در آن عناصر شعرساز چنان به هم آمیخته

است که تسلط بر آن، احتیاج به تجربه و مهارت بسیار در فنون پذیر نیست. به عبارتی: فضاسازي شاعرانه هنري  امکان
سراید و آن کس که مرثیه سراست، همگی  گوید، شاعري که شعر حماسی می شعري دارد. شاعري که شعر عاشقانه می

د براي خلق و ایجاد فضاهاي احساسی و عاشقانه، جنگ و ستیز و غم و اندوه، نیاز به خلق محیطی دارند که بتوانن
 )73: 1390ي خود را آن گونه که هست، انتقال دهند.(طاهري و رحمانی،  احساس و اندیشه

بار یا فضایی شاد، رمانتیک و...  بارها شده است که هنگام خواندن شعري، بگوییم این شعر فضایی غمگین و اندوه    
شناسیم؛ اما باید  اه حال و هواي شعر را میکنند، ما ناخودآگ هایی که این فضا را ایجاد می دارد. بدون توجه به مؤلفه

ها را به کار گرفته که چنین فضاهایی در ذهن  دانست که شاعر در سرودن شعر به چه چیزهایی توجه کرده و کدام مؤلفه
 ما ایجاد شده است؟ 

ي شعر در  زندهاي از عناصر سا شود و مجموعه ي آن احساس می هایی از شعر یا همه فضا معموالً از خواندن بخش    
آید.  ساخت آن نقش دارند. گاهی یکی از این عناصر برجستگی بیشتري دارد و گاهی از مجموع آنها فضا به وجود می

شود و در نتیجه انتقال عاطفه به مخاطب  اگر پیوند و هماهنگی کاملی بین این عناصر برقرار نباشد، فضا پریشان می
اي را در وزن شاد  اند که چرا مرثیه منتقدین، خاقانی را مورد نکوهش قرار داده گیرد؛ مثالً برخی خوبی انجام نمی به

 (مفعول مفاعلن فعولن) سروده است:                                                        
 )304: 1380( خاقانی،  ي جان کجات جویم؟                            جانی و به جان هوات جویم اي قبله

 در واقع این وزن به خاطر ریتم تند آن، فضایی شاد بر شعر حاکم ساخته و با موضوع آن تضاد ایجاد کرده است.     

 شعرانقالب و فضاهاي شاعرانه در آن: -3
با  ،کانون توجه جهانیان بوده استمورد اهمیت و  که ترین حوادث قرن به عنوان یکی از بزرگ ایران انقالب اسالمی    

به عنوان جریانی سیاسی، و  ادبیاتی متناسب با فضاي تازه و نیازهاي آن فراهم آورد آفرینش ي زمینه ،تازه هاییایجاد فضا
 بازتابادبیات انقالب تأثیري عمیق و گسترده نهاد و  ،آثار ادبی بویژه شعر ي مایه بر محتوا و درون ،فکري و اجتماعی

و  ها حادثهها،  لحظههاي بلند زاللی است که امت بزرگ ما را از گذرگاه دشوارترین  مانو آر ها ، اندیشهها باورها، نگرش
سرچشمه گرفته، از و باورهاي عمیق الهی قرآن  گذرانده و به امروز رسانده است؛ جریان زالل و جوشانی که از وقایع
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 1394بهمن اي زبان و ادبیات فارسی ههشتمین همایش پژوهش/ ۱۷٥۲

 
توان در  جدي آن را می و تجلی ساخته استدیده، صبور، بزرگ و پیروز  عطش کربال گذشته و امتی عاشق و بالنده را آب

 سخن برخی از شاعران چون صفارزاده مشاهده کرد.
هاي  افق فضاهاي متنوع وبا  هاي تازه، و پس از آن با توجه به تحوالت و نگرش باري، در شعر دوران انقالب اسالمی    

 توجه داشته اتتر به موضوع تر و ژرف گستردههاي تازه، شاعر گاه به طوري  ضاروشن و نوینی مواجه هستیم و در این ف
در تحلیل شعر صفارزاده به عنوان یکی از است.  ریستهنگ امور پیرامونها را شسته و جور دیگري به  و گاه نیز چشم

ي تصویرگري  شاعران مطرح این دوره، بررسی فضاهاي مختلف شعري، نوع نگاه او به موضوعات و امور پیرامون، شیوه
ي او و ... از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است  هاي مؤثر در ساخت فضاهاي شاعرانه ، عناصر و مؤلفهو تخیالتش

 گردد.  تر از کالم هنري او رهنمون می و ما را در شناخت هر چه بیشتر و عمبق
 فضا در شعر:   ي هاي سازنده عناصر و مؤلفه -4

هایی که غم  کند. وزن اي دیگر به ایجاد این فضا کمک میه در شعر کالسیک وزن و بسیاري اوقات ردیف یا مؤلفه
هاي  اند؛ وزن گونه کنند، این هاي حماسی نیز که هیجان را تعریف می دهند، سنگینی خاصی دارند و وزن را انتقال می

خاب زنند، جاي خودشان را دارند. شاعر شعر کالسیک بسیاري از اوقات با انت عاشقانه هم که سماعِ عشق را دف می
دهند که در بسیاري از اوقات انتخاب ردیف هم  وزن، از قبل فضاي شعرش را انتخاب کرده است. آثار کالسیک نشان می

ي مولوي، شاعر این خلقت شاعرانه را با قدرت »هیچ مگو«کند؛ براي مثال در غزل در خلق فضاي شاعرانه کمک می
 است: نمایش داده

 )832: 1377پیش من جز سخن شمع و شکر هیچ مگو ... (مولوي،               من غــالم قمـرم غیر قمــر هیچ مگو
اي عاشقانه را منتقل کند. بسیاري از  شعر عاشقانه باید در فضایی عاشقانه قرار بگیرد تا احساس و اندیشه

ال دهند؛ چون در خلق فضاي اند اندوه مرگ را انتق اند که نتوانسته ها موفق نبوده سرایان به این دلیل در خلق مرثیه مرثیه
ي  اند. تسلط بر این معنا، عالوه بر استعداد و علم و تجربه اندوه، به دلیل عدم توانایی در فضاسازي قدرتمند، موفق نبوده

گونه ترسیم کند که مخاطب خود را در فضاسازي شاعر  اي است که بتواند فضا را آن »آنِ شاعرانه«شاعرانگی، نیازمند 
 و آن فضا را تنفس کند. دخیل بداند 

 مورد نیز انقالب شعر در بیشتر شدتی با است، معاصر شاعران شعر در موفقیت عوامل جمله از که شاعرانه فضاسازي     
 از که اند لیدخ یمختلف عناصردر ساخت فضاي شعر  .است این دوره و شعر صفارزاده به طور خاص شاعران توجه
چینی و  به عاطفه، واژگان، توصیف، تصویر، تصویرکانونی، موسیقی، لحن، روحیات شاعر، مقدمه توان یم ها آن نیتر مهم

وگو و... اشاره کرد؛ در  پیرایگی سخن، گفت صفت، حرکت، سادگی و بیحسن ختام مناسب شعر، روایت، تلمیحات، 
بعد از انقالب صفارزاده به صورت  ي فضاي شعر به طور عام و اشعار ترین عناصر سازنده ادامه به معرفی برخی از مهم

 پردازیم: خاص می
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 ۱۷٥۳/ بعد از انقالب صفارزاده  رابا تأکید بر اشع هاي سازنده آن در شعر انقالب فضا و مؤلفه
 

 عاطفه: -1-4

نگرد و متأثر از احساسات و عواطف  هر شاعر و هنرمندي با شیوه و نگاه خاص خود به مسایل و موضوعات می
پیوند ترین عامل  ترین و اساسی اش، طرز نگاهی متفاوت با دیگران ممکن است داشته باشد. شاید بتوان گفت مهم ویژه

ي اجزاي شعر را به هم  دهد و همه ي اصلی شعر را سامان می ترین عنصري که پیکره دهنده و انسجام کالم هنري و اصلی
 ي حاکم بر روح و روان شاعر باشد. کند، عاطفه پیوندد و در نهایت فضاي یکسانی ایجاد می می
هاي مختلف سبکی شاعران  ها و ویژگی سی، تفاوتهاي مختلف شعر فار ها و سبک این همان چیزي است که در دوره    

ي یک احساس و عاطفه بر  هاي گوناگون آنان را موجب گشته است. هنر با غلبه و طرز نگاه و تخیالت و تصویرگري
ي درونی و معنوي شعر است، به اعتبار کیفیت برخورد شاعر با جهان  عاطفه یا احساس، زمینه«شود.  روح هنرمند آغاز می

) در حقیقت شاعر عواطف، روحیات، احساسات و درونیات 87: 1359شفیعی کدکنی، »(و حوادث پیرامونش.خارج 
  نماید. خویش را در ظرف تصویرهاي شعري و تخیالت هنري ارائه می

 واژگان: -2-4
ي  رگرفتن هنرمندانهنشینی و قرا در عینی کردن و بروز اندیشه و عاطفه هستند. هم هواژگان در شعر ابزار و مواد اولی     

آورد. عوامل زیادي در گزینش واژگان  وجود می دهد و شعر را به  واژگان در کنار یکدیگر، به سخن جنبش و تکاپو می
شخصیت فردي شاعر بویژه حاالت روحی وي، مخاطبان «نها برون زبانی هستند؛ مانند: آشعر نقش دارند که برخی از 

) 32: 1380(پورنامداریان، » تاریخی، محیط شاعر و اوضاع سیاسی و اجتماعی زمان.ي  شعر، سنت و میراث ادبی، گذشته
نشینی و  عوامل ساختاري واژه، شگردهاي بالغی، موسیقی، اصول هم«و برخی عوامل درون زبانی هستند؛ مانند: 

شاعر واژگان ) 157: 1386(عمرانپور، » هایی که هر واژه ممکن است سبب آنها شود. ها با یکدیگر و تداعی سازي واژه هم
 پردازند. ي شعر به جنب و جوش می ه در دایرهدهد ک هاي مختلفی قرار می کند و در صف را رام می

ي ادبیات انقالب اسالمی و در شعر صفارزاده به عنوان یکی از شاعران  مضامین و مسائل و ابعاد مختلف در حوزه     
 کارگیري واژگانی متناسب با آن مضامین و ساخت فضایی است که بتواند معنا را در خود بپروراند و مستلزم بهاین دوره، 

هاي لفظی و ساختاري شعر انقالب،  یکی دیگر از شاخصه«اند:  شعر در آن حرکت کند و رشد و نمو یابد. چنانچه گفته
هاي تعلیمی ویژه، واژگان و  ي انقالب با محتواي اندیشگی خاص خود و دیدگاه ي واژگانی است... . حادثه ي دایره گستره

ها و استعدادهاي طاهره صفارزاده ،  و یکی از مهارت) 78: 1389( کافی، .» ي ادبیات کرد...  اصطالحاتی را وارد عرصه
هاي نو و در خور توجه اوست که توانسته است براي ساخت فضاهاي شاعرانه به خوبی از  سازي سازي و ترکیب هنر واژه

 این عنصر استفاده نماید. 
 تصویر: -3-4

ي سخن منظوم است و اصطالحی است که در تعاریف و معانی  هاي اولیه تصویر یا همان خیال از ارکان و پایه    
هاي گوناگونی در تعریف سخن شاعرانه جلوه  اند، وجود دارد و با شکل هاي دور براي شعر آورده مختلفی که از گذشته

پردازي در تصویر نیست؛ بلکه هرگونه  هاي تشبیهی و خیال کرده است. منظور از تصویرپردازي صرفاً ایجاد پایه
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ي تصویر قرار  اي که مخاطب را در فضاي خاص قرار بدهد، در حوزه پردازي و بیان برجسته سازي، وصف، خیال تجسم

 ي شعر است که بدون آن شعر مفهوم واقعی خود را از دست خواهد داد.  خیال، عنصر اصلی و سازنده گیرد. می
هاي او دارد و شاعرانی که  میزان قدرت تداعیمیزان موفقیت یک شاعر در تصویرسازي، از یک نظر بستگی به     

هایی که  دهند. به تعبیر دیگر تصاویر بر اساس تداعی چشمی تیزبین و محفوظات بیشتري دارند، تصاویر پویاتري ارائه می
هیدات ها و تم گیرند. شاعر یا نویسنده از قابلیت واژگان و مفاهیم به همراه خود دارند، در ذهن شاعر و خواننده شکل می

افزاید و در  برد تا بتواند عاطفه را منتقل سازد و از این طریق  قدرت زبان را در انتقال عاطفه می پردازي بهره می سخن
نتیجه ساخت فضاهاي شاعرانه تا حد قابل توجهی وابسته به این تصاویر و تخیالت شاعر است و شبکه در هم تنیده این 

 دهد. صفارزاده را نشان میتصاویر است که فضاي شعر و کلی سخن 
 :کانونی یا مرکزي تصویر -4-4

 بینی، جهاني حاکم بر سخن و فضاي ذهنی شاعر است؛  ها در شعر، تصویر کلی و عمده یکی از انواع تصویرگري     
 باعث نمایند، می مشخص را شاعر هر فردیت و سبکی هاي شاخصه که هنري قدرت و عواطف ها، گرایش دانش،

 هاي تجربه و موضوعات برخی پیرامون آزمایی طبع و تصویرگري به اش هنري آثار محتواهاي و مضامین در تا شوند می
 محتوایی یا موضوعی وقتی حال .باشد متمایل بیشتر خاصی سوهاي و سمت به آثارش محتواي و بپردازد بیشتر خاص
 پیرامون نیز او شعر تر کوچک و تر جزئی عناصر و خیال تصاویر بالطبع گیرد، می قرار شعر یک يزمرک و کانونی محور

 .هستند موضوع این
درواقع این شیوه و شگرد از عوامل مهم و تأثیرگذار در ساخت فضاي شاعرانه است و بسیاري از عوامل فضاساز      

ثل یک تلمیح شود. انتخاب یک موضوع محوري م هاي متنوعی را باعث می دیگر با آن در ارتباط و تعامل هستند و تداعی
هاي متنوع مراعات النظیرها در ارتباط با  هاي مختلف پیرامون این تلمیح، ایجاد شبکه داستانی براي یک شعر و تداعی

هاي آن تلمیح، گزینش واژگان و اصطالحات مرتبط با آن مضمون و... همه و همه مواردي هستند که در یک  زیرموضوع
و با توجه به ایجاد یک تصویر کانونی توسط او، درهم تنیده شوند و فضاي کلی  توانند با انتخاب و تخیل شاعر شعر می

 یک شعر را تشکیل دهند.
ي این نوع تصویرگري را در اشعار انقالبی صفارزاده که تصویري مرکزي مثل عاشورا، جنگ، پایداري، آزادي،  نمونه   

اند، فراوان  هاي مختلف فضاساز ترسیم شده ی شعر با مؤلفههاي او قرار گرفته و فضاي کل انتظار و ... محور اصلی تداعی
 بینیم. می
 توصیف: -5-4

ي آوردن  به وسیله«اند که توسط بیهقی ایجاد شده است:  هاي نویسندگان سبک فنی دانسته ظاهراً وصف را از نوآوري
درپی مطلب را کامالً روشن  هاي پی الفاظ و مصطلحات تازه که در محاورات آن روز مستعمل بوده است و استعمال جمله

ه را در برابر آن واقعه قرار دهد و به تمام اجزاء واقعه رهنمونی کند. سازد و بیان واقعه را به طریقی بیاراید که خوانند
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 ۱۷٥٥/ بعد از انقالب صفارزاده  رابا تأکید بر اشع هاي سازنده آن در شعر انقالب فضا و مؤلفه
 

ترین فنون در داستان  ) و در ادب پارسی معاصر نیز دقت در توصیف و بیان جزئیات مناظر از اساسی69: 1355بهار، »(
 نویسی است که شباهت زیادي به توصیف در آثار کهن دارد. 

به عنوان سکوي پرش براي فضا و حال و هوا «ر نقش دارد؛ برخی توصیف را توصیف نیز در ایجاد فضاي شع     
اي را در قالب تمهیدات بیانی به دنبال  اي از اوصاف شیء یا پدیده ) با توصیف، شاعر مجموعه98: 1387نوبل، »(دانند. می

کند. در خصوص آن  شود، جلوگیري می آورد و از  پراکندگی تصاویر که موجب تغییر فضاي شعر می یکدیگر می
جوید، در تحلیل نهایی خود  هایی که هنرمند در آفرینش اثر خود از آنها سود می هاي ادبی و تکنیک تمام آرایش« اند:  گفته

 )285: 1384صرفی، »( شود.  منجر به توصیف می
گیري تصویر  ي تصویر است؛ هر چند که در آن استعاره و مجاز نباشد. براي شکل توصیف از اجزاي شکل دهنده       

هاي کالمی و مصادیق بیان و  تر از آرایش ي توصیف بسیار گسترده باید شاعر اوصاف یک چیز را توصیف نماید. حوزه
ها و اوصاف افراد، وقایع، مضامین و... یکی از انواع  یهاي مختلف آن و ذکر ویژگ بدیع و... است و صفت و گونه

هاي تخیل  ي زمینه توان گفت تنوع و عرصه دهد و می تواند در ساخت فضاي شعر مؤثر باشد. می توصیف را تشکیل می
تواند از  و تصویر در توصیف فراوان است و وصف در ساخت و پویایی شعر بیشتر اهمیت دارد. توصیف در دل خود می

     ستعاره و تشبیه و مجاز و ... بهره بگیرد.ا
 موسیقی: -6-4

شعر مظهر تجلّی موسیقایی زبان است و هر شاعر، خواسته یا ناخواسته، به نحوي با موسیقی در ارتباط است؛ به    
نزدیکی آنها به اند و توفیق اکثر شاهکارهاي ادبی جهان در میزان  ترین شیفتگان موسیقی بوده شاعران بزرگ، بزرگ«بیانی:
است و نظام و   ي موسیقی بسیار گسترده و وسیع ) حوزه389: 1376شفیعی کدکنی، »(باشد. هاي موسیقی می حوزه
 پیوندد. کند و کالم را به هم می هاي گوناگون فضاي شعر را ایجاد می هاي مختلف و به شیوه اي است که در حوزه جاذبه

 آوردن و خاص يها وزن از استفاده و یعروض يبحرها یبعض کاربرد ها، واك رتکرا ،واژگان برخی موسیقایی طنین    
 يشعر يفضاها جادیا در همه... و ژهیو یلحن داشتن و آنها آوردن در نظم و خاص يجاها ای مقاطع در خاص يهجاها

 و بخش عظیمی از زیبایی و تأثیرگذاري شعر، ناشی از انواع موسیقی به کار رفته در آن است.  ثرندؤم
اند:  و چنین بیان داشته  ي تعریفی آهنگ قرار داده موسیقی را هر نوع تناسب، خواه صوتی و خواه معنوي در حوزه   
تواند مورد بررسی قرار گیرد، چه وزن عروضی، چه ردیف و قافیه و چه  هایی که در یک شعر می ي تناسب مجموعه«

) و این 102: 1359شفیعی کدکنی، »(ه موسیقی معنوي.هاي کلمات یک شعر و چ ها و مصوت هاي میان صامت تناسب
 موارد همه در به وجود آوردن حال و هواي حاکم بر شعر و محیط کلی و فضاي اثر نقش اساسی دارند.

 لحن:   -7-4
برد. شاعر براي اینکه  هایی است که شاعر از آن در انتقال عاطفه و تجربیات خویش بهره می لحن از عوامل و مؤلفه    

اي را که به او دست داده، به مخاطب منتقل نماید یا همان انتظار عاطفی را که از مخاطب  بتواند همان احساس یا تجربه
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برد. در مقابل، خواننده نیز باید سخن شاعر را با همان لحنی که منظور او بوده،  دارد، بدان برسد، از لحن بهره می

 اي که شاعر در نظر داشته، دست یابد. عاطفه یا تجربهبخواند و دریافت نماید تا به همان احساس، 
  و که بیانگر تجربیات شخصی، اجتماعی و روحیات و عواطف درونی اوست است بیان هر شخصیت ي هلحن شیو     

هاي زیباشناختی  با توجه به اهمیتی که در انتقال احساسات و عواطف و ایجاد فضاهاي شاعرانه دارد و با نظر به نقش
همیشه به عنوان یکی از ارکان اساسی شعر مورد توجه بوده و شعرا متناسب با « تواند در شعر داشته باشد،  میکه 

آمیز، حق به جانب،  موضوعات گوناگون، از انواع مختلف آن از قبیل عارفانه، عاشقانه، رندانه، زیرکانه، ستایش
گونه، استداللی، خرافی، بحرانی، هیجانی،  یرآمیز، التماسلوحانه، تحق تفاخرآمیز، خطابی، صادقانه، احمقانه یا ساده

 )  131: 1384عمرانپور، »(اند. گیرکننده و غیره بهره برده انگیز، غافل رقت
 روحیات شاعر:  -8-4

در بررسی فضا باید به روحیات، نگرش، تخصص و عالیق شاعر توجه داشت؛ زیرا گاهی شاعر بر اساس آنها، به     
پردازد؛ به عنوان مثال فردوسی موضوعات مختلفی را در فضایی  اندیشه و موضوعی در فضایی خاص می انتقال پیام،

توان گفت تخیل و ذهنیت  تر است. از نگاهی دیگر می تر و عاشقانه حماسی بیان کرده است؛ اما شعر نظامی عاطفی
فضا عجین شده است. از همین نوع است اي با این  ها سرودن در فضایی حماسی، به گونه فردوسی بعد از گذشت سال

سرایی کند، شعرش تا حدي در فضایی غنایی به پیش  خواهد حماسه سخن سعدي در باب پنجم بوستان که با آنکه می
 رود.  می
اند. وجود فضاهاي حماسی،  روحیات صفارزاده نیز یقیناً در ایجاد فضاهاي مختلف موجود در شعرش نقش داشته    

ترین روحیات موجود در فضاي شعر  غنایی، طنز و انتقادي، دینی و مذهبی، حزن و اندوه، یأس و ناامیدي و... از مهم
میزان دانش، دردمندي و خصایص شاعرانه او هستند و به ها،  صفارزاده هستند که همگی ناشی از روحیات، اندیشه

 ي ایجاد شده توسط آنها جلوه کرده است. صورت مستقیم و غیر مستقیم در فضاهاي شاعرانه
 روایت: -9-4

 که هستند رخدادها این. است داستانی منطق باشد، معلولی و علّی ي منطق زندگی بشر پیش از آن که بر اساس رابطه     
 هاي پیرامونانسان براي درك پدیده براینابنند و هر داستانی توالی رخدادها در بستر زمان است. کنمی نقش را ما زندگی

 خویش به روایت و شناخت آن نیازمند است. 
ي ادبیات بررسی عنصر روایت و کارکردهاي روایی منحصر به نوع ادبی خاصی نیست و هر ژانر ادبی که  در حوزه   
اي  این عنصر در شعر نیز اهمیت و جایگاه ویژه ي حکایتی و روایی دارد، از نظر ساختار روایی قابل بررسی است؛ جنبه

شناسان  نامیده است و زبان »نظام«یا  »سیستم« نسجم و یکپارچه رام ي هبه طوري که فردینان دو سوسور این مجموعدارد؛ 
و عنصر روایت و ساختار روایی یکی از عوامل رسیدن به این  )185: 1377 (علوي مقدم،.نامند می »ساختار« آن را عمدتاً

 ساختار و ایجاد این نظام است.
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 ۱۷٥۷/ بعد از انقالب صفارزاده  رابا تأکید بر اشع هاي سازنده آن در شعر انقالب فضا و مؤلفه
 

. شود شعر تأثیرگذاري و يفضاساز موجب تواند یم که است شاعرانه يشگردهاروایت عالوه بر داستان، یکی از       
رسد.  اي به پایان می شود و معموالً بدون گسستگی و پراکندگی ادامه یافته و در نقطه جریان شعر از جایی آغاز می

شود. شعر انقالب شعر زندگی است و زندگی یک روایت بلند است و  روایت، عنصر مهمی در شعر انقالب محسوب می
 گري پیوندي عمیق داشته باشد. کند، باید با روایت حکایت حیات بشر را روایت میشعري که 

 :مناسب ختام حسن و ینیچ مقدمه -10-4
نماید و فضایی متراکم  می قوي و مند نظام ساختاري داراي و منسجم را شعر یک عمودي محوراز جمله عواملی که        

 تا ابتدا از شود می باعث زمینه این. اشاره کرد شاعر خیال و اندیشه وحدتتوان به  می ،سازد در آن می هم پیوسته و به
 شاعر و برسد ذهن به مند نظام و مرتبط است، کرده ایجاددر آغاز کالم  شاعر که اي هنرمندانه و خوب فضاي با شعر پایان

 پایان تا فضا این در او داشتن نگه و آن در مخاطب کردن وارد و اثر ابتداي در انگیز خیال فضاي یک توصیف و ترسیم با
 گذاري تأثیر و تعلیق حالت و کرده تقویت را شعر عمودي محور اثر، پایان در فضا همان زیباي و هنري ترسیم و شعر،

 شده، وارد تجربه و احساس یک و شاعرانه فضاي یک در شاعر با خواننده گویا که طوري به. نماید دوچندان را سخنش
 هست« ثالث، اخواناز  »زمستان« و »هشتم خوان« مثل اشعاري در مثال براي؛ است همراه شعر پایان تا و کرده سیر او با

 ابتدایی هاي فضاسازي چنین شاهد...  و کسرایی سیاوشاز  »کمانگیر آرش« سپهري،سهراب  از »نداي آغاز« نیما،از  »شب
 .هستیم موفقی پایانی و

هاي دیگري نیز  در ساخت فضاي کلی حاکم بر شعر و اشعار انقالبی صفارزاده به طور خاص، عناصر، عوامل و مؤلفه     
 کنیم. تأثیرگذارند که به دلیل اهمیت کمتر از ذکر آنها خودداري می

 فضاهاي کلی حاکم بر آن: شعر صفارزاده و -5
سخن او از برجستگی و اهمیت خاصی در ادب فارسی معاصر  نظر و موفقی است که صفارزاده از شاعران صاحب      

اش در مجامع علمی و  حضور طوالنی رسد. اي کمال و پختگی می هاي دینی و مذهبی به گونه برخوردار است و در حوزه
ارزاده نزد مردم ایران شهرت صفّدر  مندان و منتقدان بوده است. ي پربرگ آثارش، مورد توجه عالقه ادبی معاصر و کارنامه

پدید آمد که در نخستین کتاب شعر او به چاپ رسیده و توصیفی از وضعیت فرزند یک مادر اشرافی  »کودك قرن«با شعر
هایش، به تعاریف و نظریات جدیدي در  ي تالش نتیجه در صفّارزاده .و ترسیمی از انحطاط فرهنگ غربگرایانه بود

را به شهرت، اعتبار و احترامی قابل توجه  او این قبیل شعرهایش ي هنمون ویژه شعر توفیق یافت. نخستین هنر و به ي هزمین
هاي ادبی متقابلی را میان او و شاعران و هنرمندان  در میان شاعران و نویسندگان کشورهاي مختلف جهان رساند و ارتباط

شعرهاي انگلیسی طاهره صفّارزاده است که در  اي کوچک از نام مجموعه »چتر سرخ« دیگر کشورها پدید آورد. کتاب
هاي گوناگون  میالدي از سوي دانشگاه آیووا به چاپ رسیده است. بسیاري از شعرهاي این کتاب به زبان 1986سال 

  اند. شرقی و غربی ترجمه شده
برآن » شعر طنین«نوان صفارزاه به دلیل تحقیقات و مطالعات ادبی، به سبک خاص خود در شعر دست یافته بود که ع      

ي شعرهاي مقاومت دینی و  ها ازگونه هاي آن نهاد. از آنجاکه این نمونه شعرهاي صفارزاده به دلیل مضامین و درون مایه
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 1394بهمن اي زبان و ادبیات فارسی ههشتمین همایش پژوهش/ ۱۷٥۸

 
از  1355 در سال» مقاومت دینی«پسند نبودند. به همین دلیل به اتهام نوشتن شعر شدند، حکومت طنز سیاسی محسوب می

کرد و در نهایت  قرآنی مطالعات و تفاسیر خواندن وقف را خود وقت نشینی، تمام خانه زمان در و دانشگاه اخراج شد
 با چاپ سه به ماه، دو در 1356 سال در است، دینی مضامین با مقاومت ي اشعار دربرگیرنده که او « پنجم سفر«ي مجموعه
شاعر باید در «گوید:  طور که خود می خواهد؛ همان میها  رسید. او رهایی اجتماع را بري از ستمگري هزار سی شمارگان

ها مقابله  ي جهل و ستمگري باشد و با منطق اندیشه با آن ي  خود سدي در برابر انحراف از انصاف و تهاجم سلطه جامعه
 )282: 1386رفیعی، »(کند.

 )74: 1391صفارزاده، »(اي. روي ستم را / همواره برده تو کیستی/ تو شاعر حق گویی/ و آب« 
 هاي گوناگون هاي او به زبان سروده ي اشعار انتشار یافته وگزیده هگزید 5 و  شعر همجموع 11طاهره صفّارزاده  زا        

مردان منحنی، دیدار  بیعت با بیداري، سفر پنجم، سد و بازوان، طنین در دلتا،، چتر سرخ، رهگذر مهتاب. اند ترجمه شده
هاي  گزیده دهند و را تشکیل می هاي شعري او مجموعه هاي جهانی از جلوهو  پیشواز صلح رد روشنگران راه، صبح،

 هستند. طنین بیداريو  هفت سفر، اندیشه در هدایت شعر ،گزیده اشعار فارسی و انگلیسی حرکت و دیروز، شعري او

در آثار شعري صفارزاده سیر طوالنی او از نگرش شعري نوقدمایی تا بینش شعري نوین به وضوح مشاهده          
گرایی شاعر را  فکري و انسان شوند، روشن هاي پیش از انقالب می هاي نخستین شاعر که مربوط به سال شود. مجموعه می

شود؛ اما در  و مذهبی همچنین طنزهاي تلخ اجتماعی مشاهده می اي هاي اسطوره کنند. در این آثار برخی مایه منعکس می
هاي  هاي پیشین است. او در مجموعه هاي بعد از انقالب او متمایز از مجموعه ي تفاوت نگرش هنري او، مجموعه نتیجه

دیدار صبح ) و 1356هاي بیعت با بیداري ( در مجموعه«گرایی دارد؛ اما  شناسی و فرم هاي زیبایی اول بیشتر دغدغه
)259: 1386(روزبه، » شناسی شعري غرق در محتوا می گردد. هاي فرم و زیبایی ) شاعر فارغ از دغدغه1366(  

هاي بعد از انقالب، شعر او با رویکردهایی از شعر مقاومت پیوند خورده و به شعر مذهبی روي  در مجموعه      
اعتقاد اسالمی و روح اعتراض مذهبی کامالً غلبه یافته «هایی مانند بیعت با بیداري و سفر پنجم  آورد. در مجموعه می

متأثر از «ه محتوا، با نگاه فرمالیستی او در تضاد کامل نبود؛ زیرا او ) البته این گرایش شاعر ب152: 1388(یاحقی، » است.
)259: 1386(روزبه، » فرهنگ شعري غرب، همواره با ضعف و شدت جانب فرم را نیز نگاه داشته است.  

یات ادبی او را هایی نسبتاً متمایز قائل شد؛ چنانچه منتقدان ادبی ح توان دوره بنابر این براي حیات شعري او نیز می       
ي اول  دورههایى با هم دارند؛ اما از بنیاد متفاوتند.  ها گاهى نزدیکى البته این دورهاند.  ي شعري تفکیک کرده در سه دوره

شود و تا انتشار  آغاز می  »رهگذر مهتاب«و با چاپ نخستین مجموعه شعر او با عنوان  1335شاعري صفارزاده از سال 
هاى فردى و احساسی  ي زمانی آنچه در شعر او وجود دارد، تجربه در این فاصلهیابد.  ي سفر پنجم ادامه می مجموعه

این دوره ده در این دوره، گرایش به روایت و پیچیدگی در زبان است. در هاي اصلی شعر صفارزا شاخصه جوانى است.
 اند. هاي رهگذر مهتاب، دفتر دوم، طنین در دلتا و سد و بازوان سروده شده مجموعه
آغاز شد. » دیدار صبح«و » بیعت با بیداري«هاي  با چاپ مجموعه 1356ي دوم زندگی ادبی صفارزاده از سال  دوره        
ي دوم  دهد که تغییرات عمیق و وسیعى در آثار بعدى او به وجود خواهد آمد. در مرحله ر پنجم صفارزاده نشان مىدر سف
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 ۱۷٥۹/ بعد از انقالب صفارزاده  رابا تأکید بر اشع هاي سازنده آن در شعر انقالب فضا و مؤلفه
 

در این دوره شاعر به سبکی مستقل و زبانی کارآمد و منسجم دست گیرند.  شعر او، بیشتر عموم جامعه مخاطب قرار مى
ي زرقانی،  دوره محتواگرایی بیشتر مورد توجه بوده است. به گفتهگیرد. در این  گویی را در پیش می کند و ساده پیدا می

(زرقانی، » هاي خطابی و شعارگونه است. ي بیان شعرش بسیار ساده و لبریز از گزاره زبان و شیوه«صفارزاده در این دوره، 
1387 :678( 
ي اول را نشان  گري دوره نه احساسی کوشد تا منطقی و آرام باشد. دیگر ي سوم شاعرى خود می صفارزاده در دوره       

کمال  ي  سوم زندگی ادبی شاعر را باید دوره ي  در واقع دورهي دوم را همراه دارد.  دهد و نه هیجانات و آشفتگی دوره می
کند و پس از  ي اول) گذر می ي آزمون و خطا (دوره ادبی او به شمار آورد؛ زیرا شاعر با تالش خود طی سالیانی از مرحله

  رسد. ي دوم)، به بیان ساده و صمیمی مطلوب خود می گویی و بیان روایی (دوره افتادن در پیچیده
ي آنها، این نکته را به صورت جداگانه در هر کدام از  هاي سازنده براي بررسی فضاهاي حاکم بر شعر او و مؤلفه     

ها ارائه نموده و سپس  هاي حاکم بر آن مجموعهاي از فضا هاي شعري پس از انقالب او بررسی کرده و خالصه مجموعه
 بندي نهایی در این حوزه خواهیم پرداخت: به جمع

 ي آنها در اشعار بعد از انقالب صفارزاده: هاي سازنده تحلیل فضاهاي شاعرانه و مؤلفه -6

 بیعت با بیداري: -1-6
 58و آخرین شعر آن در آذرماه  56سفند شعري است که اولین شعر آن در تاریخ ا مجموعه» بیعت با بیداري«        

ترین رخدادهاي تاریخ  کننده در تاریخ ایران که در آن یکی از برجسته اند؛ یعنی در دو سال متالطم و تعیین سروده شده
ي تاریخی، نقش جاوید خویش را در این دفتر به جاي گذاشته است. انقالب اسالمی  پیوندد. این واقعه ایران به وقوع می

دانست در این حرکت عظیم شرکت کند و سهم  اي که او بر خود واجب می گونه و تفکر شاعر را متحول کرد؛ به روح
 خود را نسبت به آن ادا کند. 

ي آن سیاسی است. عالوه بر این فضاي کلی که حاصل و  قطعه شعر است که فضاي عمده 18این مجموعه شامل        
فضاهاي دیگر از جمله انتقادي و اعتراضی، رمانتیک اجتماعی، اندوه و یأس، عاطفی، ي طبیعی اوضاع زمانه است،  نتیجه

انتظار و امیدواري نیز وجود دارند که غالباً با رنگ و بوي سیاسی توأم هستند. متناسب با این فضاي سیاسی و انقالبی، 
صدا، شب، مرگ، تابوت، قبر، خون، گلوله گیري شاعر از واژگان مربوطه مانند: راه، شهید و شهادت، بیداري، درصد وام

 گیر است. و... در این مجموعه چشمگیر است؛ به عبارتی فضاسازي واژگانی نیز در مجموعه چشم
سروده شده است، یکی از بهترین نمونه اشعار این دفتر است که  57ماه  که در دي» سفر بیداران«شعر بلند          

 زاده را به وضوح در خود منعکس کرده است:بینی سیاسی و اجتماعی صفار جهان
/  باید ز خواب هراسید / وآمدن شب را/  باید بیدار بود/  ماست، گویم / تا بازوان عشق زیر سر همیشه از بیداري می

 )314: 1391(صفارزاده،  و این پیام جهاد است./  ندیده گرفت
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 1394بهمن اي زبان و ادبیات فارسی ههشتمین همایش پژوهش/ ۱۷٦۰

 
زبان ساده و بهنجار این قطعه شعر تأثیر بسزایی در همگام شدن مخاطب با حال و هواي شعر دارد. این شعر، مانند       

گاه تالقی فضاهاي گوناگونی از جمله مذهبی، یأس و اندوه و اعتراض است؛ یکی از  دیگر اشعار بلند صفارزاده، جلوه
 گرفته، تخیل است: عناصر مهمی که در خدمت فضاسازي این شعر قرار

بارد. (همان: بارد / صداي دعوت قم میبارد / گلوله میبارد / بارانی از گلوله / گلوله میو در خیابان / باران دارد می
308( 

از  74ي  اي به آیه اشاره» قم«ي  که در آن کلمه» بارد صداي دعوت قم می«جا و زیبا از تعبیر قرآنی  ي به استفاده       
صفارزاده در این شعر دارد، تأثیر بسیاري در ساخت فضاي این شعر داشته است. » قُم فَأَنذر«ي مدثر؛ یعنی ي مبارکه سوره

در این شعر استفاده از  با تخیلی سیال، فضاي شعر را به مخاطب انتقال داده و شعري تجسمی به وجود آورده است.
هاي ترین عناصر و ویژگی و تلمیحات تاریخی و مذهبی، مهم ي واژگانی متناسب با فضا ابزاري چون توصیف، دایره

 ي فضاي آن هستند. روایت شعر و سازنده
نگاه امیدوارانه و همگام و همسو با انقالب  58هاي پس از سال  ي بیعت با بیداري، در برهه صفارزاده در مجموعه       

سازد. فضاي حاصل از این نگاه، فضایی  خویش همراه میي  گیرد و مخاطبان خود را با جریان جامعه اسالمی به خود می
-ها و فرهنگ غنی مذهبی، حال و هوایی حماسی خلق میگیري صحیح وي از واژهاست امیدوارانه و پرشور که با بهره

 کند.
ت و از اشعار سیاسی این مجموعه است که فضایی اعتراضی و انتقادي بر آن سایه افکنده اس» آبادي ددان«شعر       
اي است که به خوبی میان پیام شعر و کلمات آن برقرار  ي عاطفی و شاعرانه ي فضاي آن، رابطه ترین عنصر سازندهمهم

 شده است:
 )287ي دزدان / مشرف به قوم دزد زده / مشرف به سرپناه. (همان: معمار خارجی / بنّاي داخلی / برج و بناي قلعه

کنند. از  ثبات است که سیل واژگان متضاد و مترادف آن را براي مخاطب تداعی می این فضا، فضایی مردد و فاقد       
ترین ي شاعر که از همین واژگان حاصل شده، از دیگر ارکان فضاساز شعر است. پراقبال طرف دیگر لحن زننده و گزنده

هاي درسی نیز  هاست در کتاب است که سال» انتظار«شعر این مجموعه که در ذهن شعرخوانان بیشتر حضور یافته، شعر 
 ي محتوا و مضمون و طبیعتاً فضاي آن است: شود. عنوان این شعر بیان کنندهتدریس می

 )337همیشه منتظرت هستم / بی آنکه در رکود نشستن باشم، / همیشه منتظرت هستم. (همان: 
ي  بار تکرار جمله 5با » انتظار«ي مرکزي   که اندیشه عنصر تکرار، یکی از عوامل فضاساز این شعرکوتاه است؛ چنان      

نیز بر این تقویت بار معنایی، مؤثر بوده » همیشه«شود. ضمن اینکه کاربرد قید  در طول شعر، تقویت می» منتظرت هستم«
 است.

 دیدار صبح: -2-6
چاپ شده و محتواي آن را مسایل بعد از انقالب و  1366گزیده شعرهایی هستند که در سال » بحدیدار ص«        

دهند. صفارزاده در این مجموعه گاهی در نقش راوي ظاهر  تشکیل می 1365تا  59حوادث مربوط به جنگ از سال 
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 ۱۷٦۱/ بعد از انقالب صفارزاده  رابا تأکید بر اشع هاي سازنده آن در شعر انقالب فضا و مؤلفه
 

این مجموعه دارد. این مجموعه  کند. بنابراین عنصر روایت سهم بسزایی درشود و حوادث و رویدادها را بیان می می
ي آنهاست. از دیگر فضاهایی که  قطعه شعر است که  فضاي عارفانه و مذهبی از عمده فضاهاي تشکیل دهنده  38شامل 

رو است، عبارتند از: غم و اندوه، اعتراض، یأس، حماسه، سوررئال، ایثار و شهادت  در این مجموعه، مخاطب با آن روبه
 و تعلیم.
یکی از زیباترین قطعات مذهبی صفارزاده در این مجموعه است. فضاي زنده و پویاي این شعر، عالوه » بانوي ما«        
گیري از بیانی تصویري است که در طی  هاي مذهبی، مرهون بهرهگیري شاعر از عناصر و واژگان، ترکیبات و اشاره بر بهره

مات تصویري زنده و پویا داده و تحولی در واژگان شاعرانه ایجاد آن  انسان، طبیعت و مذهب را به هم پیوسته و به کل
 کرده است:

 )481زد. (همان:  بانو نشسته بود /  بر تپه اي بلند / خورشید / از بطون دشت برون می
 کند: اي از واژگان عرفانی و سوررئال نیز در این قطعه، گاهی فضاي عارفانه به شعر القا می مجموعه     

 )490تم که چنین / عاشقانه در راهم / مهمان صاحب ازلی / مهمان صاحب ابدي. (همان: مهمان کیس
خواهانه  شاعر افشاگر ضمن اشاره به مظلومیت مردم ایرلند در مبارزات آزادي» از معبر سکوت و شکنجه«در شعر          

پردازد که در ظاهر  هایی می ز سازمانو همچنین مظلومیت ملت ایران در دفاع مقدس و آوارگان فلسطینی، به گالیه ا
 کنند: زنند، ولی در مقام عمل جز سکوت کار دیگري نمی سنگ دفاع از حقوق بشر را بر سینه می

هاي شهیدان زدوده است / که رهروان دفاع / مدافعین نامی  آن گونه ماهرانه / نقش شکنجه را / از جسم/  و بمب
 )420-421. (همان:  …مرز داوري / زبانشان بسته است الملل / در غیبت گواه و سند / در بین

ي شعر با فضاي دیگري  است، در ادامه وجود آورده آمیز را به ي انتقادي که فضایی اعتراض عالوه بر این روحیه       
 شویم که فضاي ایثار و شهادت است:مواجه می

 )419ند / پهلوان شدند. (همان: و نوجوانان/ دور از حصار تجزیه و تحلیل / یک شبه مرد جوان شد
لحن شورانگیز و استفاده از زبانی فخیم در این شعر، فضایی حماسی به وجود آورده است. در کنار این لحن        

جاي این  ي این فضا است و حال و هواي جنگ و شهادت در جاي هاي سازنده حماسی، تصویرسازي نیز از دیگر مؤلفه
سلسله واژگان احساسی و لطیف چون: سرزمین آسمانی، » پیشواز«د. براي نمونه در شعر خوردفتر شعري به چشم می

 اند: پرواز، نور، بطن آبی، آبی باال و... فضایی رمانتیک ساخته
 )422اندیشد... . (همان:  اندیشد / کسی به مرگ و مال نمی در سرزمین آسمانی جبهه / کسی به خویش نمی

که صفارزاده بدان اعتقاد دارد، مفهوم انتظار موعود است که موجب خلق اشعاري با فضاي  ترین مفاهیمیاز مهم      
ي دیدار  قابل مشاهده است. براي  انتظار شده است. در این مجموعه در اشعاري چون: پیشواز،  در انتظار کالم و جمعه

 کنیم:را مرور می» ي دیدارجمعه«نمونه شعر 
ي حصیر... / از پایگاه آسمانی سرداب / او چیره ترین اهل زمین / او در نماز ایستاده / بر پارهآن بهترین اهل زمان / آن به

 )507-508ي ماه. (همان: شود / به همهمهمی
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کند؛ چرا مخاطب در اولین برخورد با شعر که همان عنوان شعر است، فضاي حاکم بر آن را به خوبی احساس می      

هایی که القا از ترکیباتی است که با این مضمون گره خورده است. از طرف  دیگر واژه» ي دیدار جمعه«که ترکیب 
 برد.ي امیدواري هستند، در هر سطر شعر، مخاطب را در جریان این فضا به پیش می کننده

 در پیشواز صلح: -3-6
به چاپ رسید و » ي ادبیات معاصر یدهگز«این مجموعه اولین بار از سوي انتشارات نیستان به عنوان نخستین مجلد         

اند و اغلب مضامینی عاشقانه دارند.  ي کالسیک سروده شده به شیوه 1374تا  1368هاي  شامل اشعاري است که بین سال
گرایی محض است. شعر این مجموعه در ظاهر  اساس اشعار در این مجموعه استفاده از اسم معنی و ماحصل، مفهوم

هاي قبلی از  رسد و شعار، نمودي از حماسه است. صفارزاده در این مجموعه نسبت به مجموعه شعارگونه به نظر می
 )108: 1386جوید(میرزایی،  تصویرپردازي فاصله گرفته و از بیان مستقیم و عریان سود می

م کرد که عنصر توان حکقطعه شعر است که جز یکی از آنها، بقیه بلند هستند؛ بنابراین می  8این مجموعه حاوي       
ي فضا در این دفتر است. این مجموعه سرشار از مفاهیم مذهبی و اشارات دینی و  ي سازنده ترین مؤلفه روایت اساسی

اعتقادي است و فضاي اصلی آن نیز تحت تأثیر این موضوع، مذهبی است که اعتقادات و باورهاي دینی شاعر 
 ي آن است: پدیدآورنده

ها / مخلوق صرف مانده / در جا زده / چرا که / توفیق بندگی حق را  / پیدا  یلیون در میلیونخیل عظیم جهانی / جهان م
 )719: 1391نکرده است. (صفارزاده، 

در وصف حضرت علی (ع) و ماجراي حکمیت سروده شده است. روایت و تلمیح » -السالمعلیه -علی«شعر بلند       
 عناصر اصلی فضاساز این شعر هستند:

زده / به سهم  هاي نور / تاریکی جهالت  / در زیر سقف سقیفه / با پیروان نفس / شتابفن و دفن نور / با دستدر ک
 )765ارث خالفت پرداخت. (همان: 

ي واژگان و ترکیبات وصفی به کار رفته در شعر نیز سهم زیادي در فضاسازي  عالوه بر این دو عنصر، سلسله      
 اند. داشته
هاي مذهبی است که صفارزاده به دلیل مرام انقالبی و  امیدوارانه در اشتیاق ظهور منجی یکی از رگهفضاي        

کند. او همواره با نگاهی متعهدانه به شعر  هاي دینی و فرهنگی آن را فراوان در شعرش ترسیم می مایه تأثیرپذیري از بن
هاي خود را براي ظهورش چنین بیان  تابی یشواز از صلح،  بینگریسته و بدین وسیله با اعتقاد به آن امام بزرگوار، در پ

 کند: می
 )722اي کاش / بیدار و دانش و دالور باشیم / و الیق دلدادگی به معرفتت / و الیق مراوده با فطرت.(همان: 

ود که انتظار واقعی با پیوندد و ماندن، به رکود؛ از این رو معتقد ب صفارزاده براین باور بود که رفتن، به راه می         
 تحرکی مغایر است و باید مجهز و پویا باشیم. خمودگی و بی
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 ۱۷٦۳/ بعد از انقالب صفارزاده  رابا تأکید بر اشع هاي سازنده آن در شعر انقالب فضا و مؤلفه
 

هاي سیاسی و اعتقادي خود  گاه اندیشه زنند، اما صفارزاده هیچ اگرچه فضاهاي مذهبی در این دفتر حرف اول را می       
را از یاد نبرده و بسترها و فضاهایی هرچند کوچک را به این مسایل اختصاص داده و انتقادات خود را در خالل اشعارش 

 بیان داشته است.
 روشنگران راه: -4-6

منتشر شد.  1384است که در سال  1382تا  1378هاي صفارزاده از سال عنوان از سروده 44این مجموعه شامل        
ي اسالمی، رنگ و بوي کامالً مذهبی دارد  ي قرآن مجید و ادعیه پژوهی و ترجمه این مجموعه به جهت پرداختن به قرآن

ها همنوایی ملت«ي شعري از او با عنوان  ها، ترجمهتنه، ناممکنو به جز چند شعر مانند: گردشگران جهانی بم، در عصر ف
که به انگلیسی سروده شده و چند شعر دیگر، بیشتر اشعار این مجموعه شرح حال زندگانی امامان و » هادر امتداد خیابان

 فضایل اخالقی آنان است. 
و فضاي کلی این دفتر مذهبی و دینی باشد؛ لذا  این تأثیرات فراوان از قرآن و متون دینی، موجب شده است بافت      

الحوائج، کوثرآل عبا، توحید اهل رسالت، امام  شکن، باب بسامد واژگان برخاسته از فرهنگ مذهبی همچون: عدالت، بت
ست. گاه، طی ارض و... در این مجموعه باالي مبیت، قبلههادي، استغاثه، ناظر اعمال، الرحمان، شکراً هللا، سجده، لیله

 ي نسبتاً حجیم قابل دریافت است. عالوه براین، حال و هواي انتقادي، احساسی، دلزدگی و یأس نیز در این مجموعه
ي شاعر از عنصر تلمیح از  ترین فضاهاي این مجموعه مذهب است که استفاده طور که اشاره شد، یکی از عمده همان      
ي بیشتر این تلمیحات نیز غالباً اشارات مذهبی و دینی است و یکی از  مایه ترین عناصر ساخت این فضا است و بن اصلی
ي عاشورا،  ي این دفتر نقش بسزایی دارد، واقعه طلبانههاي مذهبی که در ساخت فضاهاي ایثارگرانه و شهادتجلوه

 ها و عناصر مربوط به آن هستند:شخصیت
اي ستمکار / ما / اهل حق / رو به شام غریبان / آه اي غریبه خواندو عصر عاشورا / در راه است / و قلب زینب صابر می

 )617داریم. (همان: 
گیري فراوان شاعر از آبشخور مذهب و اعتقاد اسالمی، فضایی ي بهره تقریباً سه چهارم اشعار این مجموعه به واسطه      

فرماست، بوي مذهب به مشام  یاسی نیز حکمآمیز س کامالً مذهبی دارد. حتی در اشعاري که بر آنها حال و هواي اعتراض
 رسد. می

زدگی و بیزاري خود را از  در این مجموعه حال و هوایی انتقادي دارد و شاعر دل» رایانه در خطر ویروس«شعر       
عی ي دست بشر را که به نو دهد. از طرفی ساختهي دو تصویر متقابل و متضاد به مخاطب نشان می مدرنیته در قالب ارائه

هاي رایانه  گذارد و با استفاده از واژهداند، در معرض نمایش میآن را عامل دور شدن انسان از فطرت خویش و خدا می
دهد و در طرف دیگر با نام بردن اجزایی از نظام آفرینش، و ویروس و هوشمند خواننده را در فضایی امروزي قرار می

آن به تفکر بنشیند و سپس با قاطعیت تمام و با استفاده از یک عبارت  کند مخاطب را وارد فضایی کند که درسعی می
 قرآنی، مخاطب را در این فضاي به وجود آمده قرار دهد:
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هاي پیاپی / همه ي خداوند / سالم مانده است / خورشید و ماه و ستاره / و فصل هاي حک شده در ناپیدا / رایانهاز سال

 )602-603(همان: » هذا برهانُ ربی.«/ و با صداي بلند بگوید / لم هستند / تا هوشمند ببیند سا
 هاي جهانی: از جلوه-5-6

عرضه شد.  1386بار در نمایشگاه بیستم کتاب تهران در اردیبهشت ماه  آخرین دفتر شعر صفارزاده است که اولین        
ثبت شده است. فضاي  1385تا  1382 هاي عنوان آنها بین سال 19شعر است که تاریخ سرایش  20این دفتر حاوي 

 انتقادي، انتظار و امیدواري، تعلیمی و مذهبی عمده فضاهاي حاکم بر این مجموعه هستند. 
پردازد. تصویر مرکزي تلمیح و اشاره در فضایی مذهبی به انتقاد از حاکمان زر و زور می» ي انگوردسیسه«شعر بلند      

هایی مثل:  هبی دارند، از عوامل اصلی ساخت فضاي این شعر هستند و شخصیتي مذ زمینههایی که پیشبه شخصیت
 ملجم، شمر، هارون الرشید و ابالحسن محورهاي مهم این تلمیحات هستند: مأمون، ابن

 )837کارتر از همتایانش / ابن ملجم و شمر (همان:  ها / سیاه همیشگی کینه / از آنِ مأمون است / امیر شیطان
اند و از  سازي، از عناصري هستند که درخدمت فضا قرار گرفته ن شعر، روایت و بازي با کلمات و ترکیبدر ای       

آمیز و توأم با استهزا و تحقیر، در تحریک احساس نفرت و انزجار مخاطب در فضایی  طرف دیگر لحن گزنده و کنایه
 انتقادي، مشهود است:

ي نور / به فضل و علم الهی / به معجزات تابناك امام. (همان: به جاذبهورزید / به قامت صولت / کوتوله سخت حسد می
839( 
در آغاز و انجام این قطعه، موجب انسجام فضاي کلی شعر شده » همیشگیِ کینه/ از آنِ مأمون است.«ي تکرار جمله      
 است.
» هاي جهانیاز جلوه«فته شده است، شعر یکی دیگر از اشعار انتقادي این مجموعه که عنوان مجموعه نیز از آن گر      

ها و ترکیبات جدیدي از دنیاي سیاست  ي فضاساز آن برخورداري از واژه ترین و بارزترین مشخصه است. شعري که مهم
که از » جهانی شدن«اند. دلزدگی شاعر از مدرنیته و مفهومی جدید تحت عنوان  است که کمتر جایی در شعر داشته

واران براي سلطه بر جهان سوم است، فضایی انتقادي و تیره به این شعر داده است و ترکیبات: خ هاي جهان سیاست
کُشی، صادرات جهانی، نظام  وطنی، استثمار، نسل شمول، استعمار، جهان سازي، جهان گران جهانی، حّق وتو، جهانیسلطه

 ي این لغاتند. نوین جهانی و گردشگران جهانی از زمره
با فضایی حاکی از اختناق و ناامنی، از دیگر اشعار مجموعه است. عنصر محوري این شعر کوتاه، » روغهدا«شعر        

 ي داروغه با بار معنایی بسیار منفی آن است که تکرار آن در سراسر شعر، منجر به تأکید فضاي شعر شده است: واژه
 )841دارند. (همان: تیغ نگاه / نگاه میهاي خانگی / زیر  هاي اسیران را / در زندانها / اندیشهداروغه
یکی دیگر از فضاهاي مهم که عالوه بر این مجموعه چنانچه ذکر شد، در سرتاسر آثار صفارزاده طنین افکنده،        

 در خداوند امر به که دهد می نوید خواننده به را اي منجی ظهورفضاي انتظار موعود و امیدواري به ظهور ایشان است. او 
 اندازد. می دام به را فتنه و کند می رخنه دشمن و دوست فکر و جان
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 ۱۷٦٥/ بعد از انقالب صفارزاده  رابا تأکید بر اشع هاي سازنده آن در شعر انقالب فضا و مؤلفه
 

 گیري: نتیجه -7
. منتقدان حیات شاعري او را به سه دوره تقسـیم کـرده   مذهبی قبل از انقالب است شعرطاهره صفارزاده از پیشگامان        

زمان بـا وقـوع انقـالب     تقسیم کرد. در اشعار همتوان اشعار او را به پیش از انقالب و بعد از انقالب  اند؛ اما به طور کلی می
خـورد و  اي ناگشـودنی مـی   اسالمی و پس از آن، محتواي کلی شعر صفارزاده با مسائل مربوط به این رویـداد سیاسـی گـره   

هـا،   گردند. به تبع تغییر موضوع و محتوا در این سال مضامینی همچون مقاومت و ایثار و شهادت جزو ناگسستنی شعر او می
گردد. در کنار فضاهاي عمده و کلی مثل فضاهاي دینی، مذهبی، انتظـار، شـهادت    خوش تغییر می فضاي شعري او نیز دست

اند؛ ماننـد   و...، خرده فضاهایی که پیش از جریان انقالب در شعر او حجم باالیی داشتند، نیز در میان اشعار وي پراکنده شده
 میدي، فضاي غم و اندوه و... .فضاي رمانتیک و احساسی، فضاي یأس و ناا

به صـورت گسـترده آغـاز شـده بـود، در      » سفر پنجم«فضاي مذهبی و اعتقادي که پیش از انقالب با سرودن اشعار          
رسد و این مجموعه از حیث داشتن فضاي مذهبی در صدر مجموعه اشعار صـفارزاده   به اوج می» روشنگران راه«ي  مجموعه

% در 92,4بیعت با بیـداري بـا   «% اشعار این مجموعه فضایی مذهبی دارند. پس از این مجموعه، 93,2ود قرار دارد؛ یعنی حد
، شرح حـال زنـدگانی امامـان و     ي قرآن و ادعیه رود. قرآن پژوهی، ترجمهي این فضا به شمار می ي دوم دفترهاي دارنده رده

ترین اجزاي فضاي مذهبی در شـعر دوران   مربوط به آن، مهم ها و عناصري عاشورا و شخصیت فضایل اخالقی آنان و  واقعه
 بعد از انقالب طاهره هستند. 

هاي فضاي مذهبی و اعتقادي و آیینی است، نیـز در   فضا و حال و هواي انتظار و امید به ظهور منجی که یکی از جلوه       
 د چشمگیري دارد. یابد که نسبت به اشعار پیش از انقالب او رش اشعار این دوره نمود می

آمیـز  همـراه بـا حـال و هـواي       دومین فضاي گسترده شده بر شعر پس از انقالب صفارزاده، فضاي انتقادي و اعتراض      
ي همسو و همگام شدن شاعر بـا مسـائل و رویـدادهاي سیاسـی دوران و تـالش او بـراي        حماسی است. این فضا در نتیجه

 ل گرفته است.دعوت به مبارزه علیه رژیم گذشته شک
هـاي رزمنـدگان و    یکی دیگر از مضامینی که در این دوره در شعر صفارزاده مـورد توجـه اسـت، توصـیف رشـادت             
گـردد.  هاي رزم و ایثار و شهادت است که گاه با حال و هواي اندوه و غم و گـاه بـا فضـاي حماسـی درآمیختـه مـی       صحنه

گیرد، از حیث دارا بودن این  است و حوادث جنگ را در بر می 61تا  59هاي  که حاوي اشعار سال» دیدار صبح«ي  مجموعه
 ي نخست را دارد. فضا رتبه
هاي فضاساز اشعار صفارزاده در این پنج مجموعه به ترتیب عبارتند از: تناسـب واژگـان و ترکیبـات،     ترین مؤلفه مهم         

 یت، سادگی زبان، تکرار، موسیقی و عاطفه. تصویرسازي با تخیل، توصیف و تلمیحات مذهبی، لحن، روا
تـرین   هاي به کار رفته در شعر با فضاي حاکم بـر آن، مهـم   طور که قبالً نیز اشاره شد، هماهنگی و تناسب واژه همان         

ریباً برابر  و اي است که شاعر در فضاسازي از آن بهره گرفته و پراکندگی آن در تمام دفاتر بعد از انقالب صفارزاده تق مؤلفه
هاي اصلی تصاویر شعري نیـز تلمـیح    ي صفارزاده است. پایه مشابه است. تصویرسازي دومین عنصر فضاساز شعر این دوره

گیرد، همگـام بـا رشـد     ي عنصر تلمیح شکل می (عموماً مذهبی و آیینی)، تخیل سیال و توصیف است. فضاسازي که بر پایه
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رسد. عنصـر توصـیف بـه عنـوان یکـی از      به اوج خود می» روشنگران راه«ي  مجموعه گیرد و در فضاهاي مذهبی فزونی می

دارد. » هاي جهـانی  از جلوه«و » در پیشواز صلح«ي پایانی یعنی  اي در فضاسازي دو مجموعه عوامل تصویرسازي نقش عمده
اطب القا کند. این عنصر فضاسـاز  لحن دیگر عنصري است که با استفاده از آن شاعر توانسته فضاي مورد نظر خود را به مخ

اي مشهودتر بروز یافته است. علت این امر آن است که هرچه شعر صفارزاده بـه سـمت    هاي آخر شاعر به گونه در مجموعه
تـر و   یابـد و بیـان آن سـاده    شود و شعر حالت شعارگونگی مـی  رود، به میزان زیادي از پیچیدگی آن کاسته می جلو پیش می

تـري در فضاسـازي    د. درنتیجه زبان و عناصر مربوط به آن از جمله لحن و تکرار جزئی از شعر، نقش پررنگگرد تر می پخته
خوانی موسیقی و محتواي شعر نیز در مواردي به غنا و انسجام فضاي اشعار کمک کرده اسـت و همـراه بـا     کنند. هم ایفا می

 اند. از دیگر عناصر در فضاسازي داشتههاي فضاسازي همچون عاطفه، نقشی به نسبت کمتر  دیگر مؤلفه
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