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انشگاه شهید چمران اهوازکارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی، د

دهچکی
وارش او را به وجود رمزآمیز، زاینده و نمونهزترین مخلوقات آفریدگار جهان است وزن از واالترین و اعجاب انگی

.ها و نمادهاي زنانه استی اسطورههاي تجلّصهیکی از پهناورترین عرشعر . صورت موجودي جاودانه درآورده است
در ادبیات معاصر.اندها و استعدادهاي هنري خویش به این مهم پرداختهمتناسب با آگاهیيراشعابا سرودن شاعران 

از وجود زن براي بارور ساختن خود،هاي آزادي خواهانۀبرآورده شدن آرمانصفارزاده در راستاي طاهره ، فارسی
تر به همین دلیل در بیشاست؛ ا دانسته هزن را نمادي از زایندگی و پرورندگی انسانوي.هایش بهره برده استسروده

از مدافعان آزادينیزباح شاعر نامی معاصر کویتسعاد الص.اي قائل شده استاسطورهاحساسی و بعد،وشعرهایش براي ا
کند و در این باره از در اشعارش همواره زن عاشقی را که در پی ذات خویش است، ترسیم می. زنان استاجتماعی

مفاهیم آفرینش ،تطبیقیدر این پژوهش. بردحساس زنانه و مادرانه براي نشان دادن عزم و تصمیم او بهره میزایندگی ا
هاي ها و تفاوتو شباهتمورد واکاوي قرار گرفتهباحو الصصفارزادهی، عشق و احساسات زن و زبان زنانۀزن، زنانگ

بررسی و تطبیق به،افزون بر این.هایی ذکر شده استهذکر نموننیز با ،هایشان در تأثیرپذیري از این مفاهیمسروده
؛ هرچند تأثیر نمادهاي زنانۀاستشدهپرداختهدر اشعارشان، آفتاب و ماه)خاك(طبیعت همچون زمیننمادهاي زنانۀ

بان و نوشتار زنانه باح عشق، ز، اما در شعر الصباشدمیهاي صفارزاده، آشکارتر از دیگر مفاهیم زنانهدر سرودهطبیعت
.طبیعت داشته استفرینش زن و مرد و نمادهاي زنانۀنمود بیشتري نسبت به آ

.زبان زنانهزن، نمادهايباح، سعاد الصطاهره صفارزاده،: واژگان کلیدي

n.gobanchi@gmail.com:رایانامه نویسنده مسئول-1
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مهمقد
ي ادبی، هاویژگیسهمی بزرگ و انکارناپذیر دارد همچنین ادبیات ،هاها و اندیشهادبیات در ماندگاري ارزش

پر واضح است که بسیاري . کندمعرفی میو زبانیرا با وجود اختالف ظاهريهمۀ ملل جهانفرهنگی و زبانی 
که توجه به زنان و آزادي . از شاعران ایران زمین با سایر شاعران جهان از جمله جهان عرب همانندي دارند

این پژوهش به . شوددر ادبیات عربی دیده میها در دوران معاصر، هم در ادبیات ایرانی و هم اجنماعی آن
پردازد، اما نخست باید به الصباح میسعادصفارزاده وطاهره اشعارمیانهاي زنانۀ مشتركبررسی آراء و اندیشه

ها مورد بررسی قرار گیرد سپس به بیان فرضیه، ویژگی آثار و وجود عنصر زنانه در آن،صورت جداگانه
.د پژوهشی اشاره شودسؤاالت و دیگر موار

، به ویژه شعرهاي نخستینش شهایتر سرودهصفارزاده در بیشنه، روح حساس و لطیف و زبان زنانۀاحساس زنا
سرشار از مضامین و باورهاي عاشقانه، انسان مدارانه و ) 50تا 40دهۀ اواخر(اشعار این دوره. آشکار است

، آفتاب و مهتاب )خاك(ه ویژه نمادهاي زنانه همچون زمینو باحساسات زن . هاي زنانه و مادرانه استاحساس
این نمادها را در راه وي همۀ. واطف پویا ایجاد کرده استهایش، فضایی آرمانی و سرشار از عهدر سرود

ه و سازندهدشعر، پاالین«: گویددر این باره می. ها و به ویژه زمینیان و زنان به کار برده استاعتالي شأن انسان
و ضمن گیردمیضمن ساختن و ساخته شدن، پاالیش صورت . هانسان شاعر و انسان خوانندپاالیندة. است

- صفارزاده زن را در مجموعه). 1386:113، )ت(صفارزاده (».شوندمال میها بر ها و ناخالصیپاالیش، ارزش

و بردهر تفرااش از وجود مادینه»دیدار صبح«و » سفر پنجم«، »رهگذر مهتابدر «، »طنین در دلتا«هایی چون 
. انسانی قائل شده استارزشی فرابراي وي

وي در جستجوي . باح عشق و فوران احساسات عاشقانه استیگر عنصر اساسی و مهم اشعار الصاز سوي د
را نیز اعتراف کند و همین امرخود هاي زنانۀزن عاشقی است که همواره به زنانگی، احساسات، باورها و اندیشه

ها به ها، آزارها و ستمکشیهمچنین کرامت و وجود زنان را در برابر بهرهوي.کندمیمنعکسهایش در سروده
پرورش حفظ ذات و ارزش وجودي خویشعشق را در سایۀبایدزنانبر آن است کهکشاند و عمل میتۀبو

ها آنوجود مؤنث و زنانۀدر این بارهداند و مین مادر را نمودي از باروري اندیشه و روان انسازن وزیرادهند؛
.دهدنشان میاروزمینی و الههفرارا

مؤنث، زمان و . نامید1صور حساسیتتوان آن را نماد آن چیزي است که می،مؤنث«بر آن است که کانت
جود دارد و نه مذکري؛نه مؤنثی وبنابراین. هاي دوتایی استتقابلمکان است و رمز فراسوي او، فراسوي همۀ

1-forms of sensibility
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وجود ماورائی زن بنابراین) 1388:254کمبل،(».هستندبلکه همه چیز در درون اوست و خدایان فرزندان او
یافته از تقیدات و تعلقات بلکه زن وجودي آزاد و رها؛یستمادي نامورمحدود به جنسیت، زمان و مکان و 

، )خاك(زمین«وار براي زن که در نمادهاي طبیعتبعدي الههبهاورافزون بر بباحو الصصفارزاده. دنیایی دارد
هایی از به بیان احساسات عاشقانه، زنانه و مادرانه پرداخته و جلوهاننمود یافته است، در شعرهایش»آفتاب، ماه
هاي عاشقانه و نباح به بیان شور و هیجاند؛ هرچند توجه الصانمایان ساختهها خود را در سرودن آنزبان زنانۀ

.استزبان زنانه بیشتر نمایان شده و بخش چشمگیري را به این امر اختصاص داده
هاي صفارزاده و الصباح بنا شده است؛ با فرضیۀ این مقاله براساس مقایسه و بررسی نمادهاي زنانه در سروده

اجتماعی و ها از آزاديدیگر آناز سويوزیستندکه هر دو زن بودند و در یک دوره و عصر میتوجه به این
.کردندشان دفاع میزنانگی و حس مادرانهآزادي اندیشۀ زنان،

این دو شاعر چگونه عشق، احساسات زنانه و مادرانه را -1ها است که پاسخ به این پرسشاین مقالههدف از 
دیدگاه این دو شاعر در مورد -2؟ اند یا خیراند؟ آیا در این باره مشابه عمل کردهدر شعر خود به کار برده

آیا ذهن و زبان زنانۀ -3و خانواده چه بوده است؟ شرقیدر اجتماعها حقوق و آزادي اجتماعی زنان و نقش آن
هاي فردیشان را در این اشعار که بیشتر اندیشهیا اینمطرح شده استشانهمتناسب با فضاي جامع،این دو شاعر

شود؟ هاي این دو شاعر یافت میدر سروده،هاوار آنمادهاي زنانۀ طبیعت و نقش اسطورهآیا ن-4اند؟جاي داده
در اشعار کدام یک بیشتر به کار رفته است؟

-از دیدگاهی زنانه و اسطورهصفارزاده و الصباحاشعارتطبیقی-مقاله، مقایسۀ تحلیلیدر این پژوهشروش 

شعري دو شاعرهاياي و با توجه به دیوان و مجموعهکتابخانه،هاسرودهایندرپژوهشو مبناي وار است
به تطبیق و را جداگانه استخراج کرده سپسهر شاعرهاي شعرينخست نمونهنگارندگان. صورت گرفته است

نقدهاي تاتالش شده. اندهایشان را بیان کردهتفاوتها و ها با یکدیگر پرداخته و در پایان شباهتآنواکاوي 
ها را بهترآنخوانندگان که عاملی باشد تا ارائه گردد هااین سرودهگاهی روانکاوي در مورد اي، زنانه وسطورها

. درك کنندترعلمیو
معموالً به صورت کلی و ها ساخت و پرداخت آن،شودهایی که در مورد اشعار شاعران مطرح میبررسی
اما تحقیقاتی با . هاتا نقد و بررسی آنشوداعران توجه میشناسی آثار شو بیشتر به سبکاست همه جانبه

خاك، ماه (با توجه به زبان، احساسات و عشق زنانه و نمادهاي زنانۀ طبیعت(هاي فمنیستی و زن مدارانه گرایش
و زبانیننویسندگان به تبیبیشتر . در مورد این دو شاعر صورت نگرفته است) هادر پیوند با اسطوره) و آفتاب

ناگفته نماند که ،اندیا سعاد الصباح به صورت جداگانه پرداخته، طاهره صفارزادهعواطف فروغ فرخزاد
فروغ فرخزاد و سعاد «مقاله با عنوان (هاي الصباح و فروغ فرخزادهایی در مورد تطبیق زنانگی سرودهپژوهش
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پژوهش مستقلی در زمینۀ تطبیق مفاهیم زنانۀ انجام شده؛ اما) »الصباح در مثلث عشق، سیاست و زنانه نویسی
باید افزود که عناصر طبیعت زنانه در کتب پیشینۀ پژوهش،مورددر . صفارزاده و الصباح صورت نگرفته است

الگوهاي کهنو مکتب روانکاوي و) شناسی اثر میرچا الیادهوره رساله در تاریخ ادیان و جهان اسط(اساطیري 
به صورت ) هایش، چهار صورت مثالی و روانشناسی ناخودآگاه اثر کارل گوستاو یونگانسان و سمبول(یونگ 

الگوي آب و درخت در کهن«مقاالتی با عنوان . هاي شاعرانۀ شاعران ارائه شده استعلمی و بدون توجه به جنبه
در شعر طاهره الگوي آنیما و آنیموسبررسی و تحلیل چیستی و چگونگی ظهور کهن«و » شعر طاهره صفارزاده

الگوها پرداخته و به بررسی دیگر کهنالگوهاي آب، درخت، آنیما و آنیموس به واکاوي کهن» صفارزاده
) ، آفتاب و ماه)خاك(زمین(طبیعت و عناصر، والدت مجدد)مادر فرزانه(همچون خویشتن زنانه، مادر مثالی

الگوها، زبان و وجود زنانۀ اشعار این دو شاعر را کهناین مقاله بر آن است که با توجه به این . اندهتوجه نکرد
شد تا باعثاین موارد همۀ .تحقیق کامل و جامعی را در این باره ارائه دهدکند و احیا، واکاوي و تطبیق

هاي زنانه، مادرانه و نمادهاي زنانۀ طبیعت این دو در مقام بررسی اشعار و تطبیق مفاهیم و اندیشهنگارندگان
این موضوع با بینشی نو بپردازند و بعضی از نقطه نظرات مختلف را مطرح سازند تا تحلیلبه رآیند و شاعر ب
.هاي دیگر در این زمینه باشداي براي پژوهشانگیزه

هر دو شاعر با توجه به دیدگاهی فمنیسیتی و زن مقایسۀکهسعی شدهبا عنایت بدین مقدمه، در این مقاله
باح و سعاد الصزنانه در شعر طاهره صفارزادهو نمادهايمفاهیمبررسیبه همچنینمدرارانه صورت بگیرد

آفرینش زن، زنانگی، عشق و احساسات زن و زبان ؛همچوندر ابتدا، به بررسی مفاهیمی این مقاله.پرداخته شود
، آفتاب و ماه )خاك(ینطبیعت همچون زم، نمادهاي زنانۀدر ادامهسپس پردازدمیباحو الصي صفارزادهزنانه

.هددمیقرار مورد کنکاش این دو شاعررا در شعر 
آفرینش زن و مرد

ها و پندارهاي خاصی ها، اسطورههر تمدنی براي آفرینش انسان و به ویژه خلقت حضرت آدم و حوا به افسانه
هاي هریک از ها و منشگیري رفتاربر همین اساس، به تأویل وجود مادي زن و مرد و چگونگی شکل.دباور دار

در باورهاي ایرانی نسل بشر و نخستین «. یابدبا وجود حضرت آدم تحقّق می،آفرینش نخستین.دپردازها میآن
در دل زمین به وجود آمده و »مهرگیاه«گیاهی به نام از ریشۀ دوگانۀ»مشی و مشیانه«زن و مرد جهان به نام 

، حضرت آدم را از کریمتورات، انجیل و قرآندر اما خداوند ؛)93: 1386فتح علی زاده، (».اندآفریده شده
این باورها همگی حاکی از آن است که در . گلی ناچیز آفرید و حوا را از پهلوي او آفرید تا در کنارش بیارامد

.متفاوتی از آفرینش و ارزش هریک از زن و مرد مطرح شده استادیان و مذاهب مختلف، باورهاي 
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از جایگاهی -به عنوان عامل پرورندگی، باروري و کشاورزي-ها الههزنان و،ان کهن و آغازیندر دور
هاي دیگر، زن کشاورزي، برزگري و صنعتبا گذشت زمان و ورود مرد به عرصۀواال برخوردار بودند؛ اما

در . وحات مرزي شناخته شدبه عنوان نیروي برتر، عامل اصلی ترقی و فتخود را از دست داد و مرد ارزش اولیۀ
از لحاظ نظري، برتري «اما برخی بر این نظرند که ؛مقام تفاوت میان زن و مرد، نظرات مختلفی ارائه شده است

پیوند با دارد که در سیر صعودي خویش، رشتۀهمواره با اصل نرینگی است؛ زیرا مذکر، بالقوه این قدرت را
- 237: 1390ستاري، (».ایستا و مانع از پویایی است-ظمنگاهدار ن-نهکه عنصر مادیرا بگسلد، حال آنجهان
عروج و . سکون و پرورش در عنصر مادینه یادآور حرکت آرام و منظم، زایندگی و پرورش زمین است) 238

یادآور برتري آسمان و فراگیري آن بر جهانیان است که به عنوان قدرتی چیره و غالب نیزسیر علویی مرد
.  شودمطرح می

ي از آفرینش زن و مرد است، متذکر آفرینش آسمان و زمین را که نمود» گستردن زمین«صفارزاده در شعر 
به )مرد(آسمانشود که خداوند پس از آفرینش هاي قرآنی، یادآور میگیري از آیههدر این شعر با بهر. شودمی

در اساطیر «. داندبرقراري آرامش در جهان میپرداخت همچنین آفرینش این دو را پیوندي براي) زن(بسط زمین
یعنی آسمان؛ قادر به پوشاندن سراسر زمین بوداست که خداوند نخست موجودي شبیه خود زایید کهآمده

کنند و میاست که خدایان به شتاب از آن پیروي2آسمان و زمین نخستین ازدواج مقدسپیوند . 1)اورانوس(
این شعر نیز، وصلت آسمان و زمین ) 237: 1372الیاده،(».پردازند، میز اقدام خدایانآدمیزادگان نیز به تقلید ا

:کندپیوندهاي جهان قلمداد میرا نخستین سرمشق و الگو براي بقیۀ
آسمان / نگاهداري هر دو/ براي صاحب عرش/ دشوار نیست/ به بسط زمین پرداخت/ از آسمان/ چون آفریدگار

)  78-77: 1386، )الف(دهصفارزا(با هم / و زمین
ل وجودي انسان قرار می) مرد(»امیر«هرچند )نجوا(»نجوي«باح در شعر سعاد الصدهد، خود را واالتر از گ

بیند میشدهد و شعر خود را نجوایی در پیوند با وجودمورد خطاب قرار می» آسمان«اما بعدها مرد را با عنوان 
آید و نوزاد عشق زند و به وجود میخود، اشتیاق جوانه میرد و شعر زنانۀوند وجودي آسمانِ مپیدر سایۀو

:گرددپدیدار می
من از عشقت، / کاردسبزي را در دل سنگ میسراي آسمانی که / تر از گل بشريام، تو اي پاكشاهزاده

عشق را / ...از ونیاز کندهرآن زمان که شعرم با اشتیاقی سوزان تو را ر/ سازمهزاران اندیشه را از تو مخفی می

١- Ouranos
2- niérogamie
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ام، عشقم به تو کودك شاهزاده/ نهینمیرویانی و از اندوه، اثري به جامی
)  68و 67: 1985الصباح، (شودهرچه با وصل سیرابش کنی، کودك بزرگ می/ ستکوچکی

نور «را سراسر وجود انسانانسان اشاره کرده است و گل مایۀنیز به آفرینش » هدایت«صفارزاده در شعر 
،در بند اول این شعر به وجود انسان. قرار داده است) وجود شیطان(»آتش«دانسته و آن را در تقابل با » هدایت

تشکیل جهان دانسته و تالش کرده است تا این سروده را باذات بشري را مایۀ. اي بخشیده استبعدي اسطوره
هاي پیدایش افسانه«توان گفت که به تعبیري می. و عجین سازدیکنواخت ،آفرینش انساناسطورةهايمایهبن

رانک، (».طبیعت تابانیده شده استی مربوط به والدت آدمی است که برجهان و کیهان، همان خاطرات کودک
1366 :275(

من خاك / التهاب فساد و فتنه/ در آتش/ نور هدایت هست/ در خاك/ و دشمن از آتش/ اممن از گل آمده
)47: 1366،)ب(صفارزاده(مرا دوباره فراخواندند / در باد/ بیراهه رفته بودم/ بودم

در شعرهاي صفارزادهعشق زنانه و مادرانه
- لذت«شود، وار توصیف میاي مثالی یا نمونهزن در تغزالت ما، سیماي مشخصی ندارد و تقریباً همواره به شیوه

الم و دلسوختگی اوست تا برانگیختۀ صداقت و صمیمیت وي در کتر به علتمان از سخن دالویز شاعر، بیش
در شعرهاي حماسی نیز، )216: 1380ستاري، (».نددبمان نقش میخیالتصویري که از زن معشوقش در صفحۀ

سیندخت، رودابه، (نقش مادر پهلواندریاکهزنی بیشتر مورد توجه و داراي اعتبار و مقامی ارجمند است
در عین برخورداري از زنانگی و گوهر وباشد ) گردآفرید(یا زنی دلیر و جنگجو ظاهر شود)منیژهتهمینه و

ه و ستایش فرزند، همواره مورد توجیازن و عشق او به دیگري . منشی و شجاعت باشدداراي بزرگنیز ،مادرانه
در این . رسندگی و وحدت میورزي است که مرد و زن از گسستگی به یگاندر این عشق«. جهانیان بوده است

دست ) 150: 1379نلی،(»عشق به عشق یا طلب جاودانگی«-شیفتگیعشق به تعالی و عروج ماورائی و عشق
کنند تا سیماي معشوق را در رسند و تالش میورزي به جاودانگی خود و دیگري میدر عشقعاشقان.یابندمی

.گرددق مییابد و محقّد روحی و روانی زن و مرد تکامل میسیماي خود محو سازند، این وحدت در جهت پیون
ها ساالر را در برخی از شعرهایش، نمایان ساخته است که در آن) پدر(ستیزي جامعۀ مرد بعد زنصفارزاده 

:کاهش مقام یافته است،ارزش زن در حد دارایی یا مال خاص مرد
و هفت شهر مداین / شب رفته است/ در شب تنیده بود/ در روزهاي شبانه/ سکر زر و ستم/ سکر شراب و زن

) 44: 1356صفارزاده، (بخویش آمده است 
اي مردساالر است که وي تالش کرده این امر را نقض کند گر جامعهباح ترسیمهاي سعاد الصتر سرودهبیش

برابر تمام اتفاقات جهان در«اي کویتی او به عنوان شاهزاده. و از زن، ارزش و آرزوهایش سخن به میان آورد
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ز اي ااو به دنبال بیان شاعرانه. العمل نشان داده و چشم خود را بر مظلومیت زنان جهان نبسته استعرب عکس
پور خالقی چترودي و تقی (».دهدیق خبر میآشکارگی آن از اندوهی عمزندگی واقعی زن عرب است که 

اش را با زبانی زنانه و توجه به زنانگیاوج عدم ) تم باشدوس:(»کن صدیقی«ي در قصیده)15: 1389آبادي، 
:احساسی بیان کرده است

گوش دادن به حرفهایت را -به عنوان یک زن-و من / نیازمندم گاهی همراهت بر چمن قدم بزنم/ دوستم باش
انم مچرا سرمه را در چش/ کنی؟توجه میاماي مرد شرقی چرا به قیافه/  دوست دارم

)10: 1988الصباح، (ی؟بیننمی
جز نقش قهرمانان / پذیردنقشی نمی،که مرد شرقیجز این/ کاهدات نمیاین امر از مردانگی/ دوستم باش

)11: همان(
)14: همان(م اهبه ستوه آمد،پنداردي مرمر میزن را مجسمه/ من از عصري که

روانی و قید زنان از این آزارهايو در صدد رهاییپردازددر بندهاي پسین، به ظلم به زن و فقدان آزادي او می
:خویش استو بندهاي سنتی جامعۀ

مکان داشت که براي من ا/ و از آزار رسانیدن به خود بگریزم/ هاي تاریخ پاسخ ندهمبه سؤال/ در امکان من بود
لی من به همۀو.../ ه را و شورش هزاران مرد/ شدگانپایمالو فریاد همۀ/ نالۀ همۀ محرومان/ دوري بجویم از

)21: 1377الصباح، (و مقابله با کلمات را برگزیدم/ زنانگی خیانت کردمقوانین 
بارزتري داشته هایش جلوةباح با توجه به فضایی که شاهد آن بوده، در سرودهسعاد الصنگاه ضد مردساالرانۀ

در کشورش، این امر را مهار سازد و گامی در است بنابراین سعی کرده با مبارزه با نظام تبعیض جنسیتی حاکم
مرد را نمودي گاهی . جهت آزادسازي فکر و بیان زنان جامعه و اصالح باورهاي غلط اجتماع مردساالر بردارد

چیز ها را بیخواهد آزادي، فکر، قلب و روح زنان  را به یغما ببرد و آنداند که میي زمان خود می»هوالکو«از 
ارج ارزش و بیکند و امر و نهی، شوریدگی و قدرتش را بی، اما زن در برابر او ایستادگی میو تهی رها کند

:سازدمی
ختی آفرین و ببد/ تو مردي دمدمی مزاج هستی/ شمشیر ستم را از من دور کن/ اي هوالکوي این عصر

)33: همان(گذاري ب فرقی نمیهاي مرکّو بین نقطه/ بین خون من/ تجاوزگري
:شودو نمودي از امور مادي جهان قلمداد می» مستعمرات نفس«زن  نیز از گاهی

مدد/ صیانت از کشور/ مصالح زن و زن/ بانی آیندههاي دیدهبا نام/ در تنگناي ناتوان بهانه/ براي بندگی استعمار
، )لفا(صفارزاده(رسان خصم استمدد/ خودي نیست/ رسانمدد/ رسان جهالتمدد/ رسان و ندیم است

1386 :45-46(
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باح تکرار شده است، بنابر نظر سعاد الص)حق زندگی(: »ۀحق الحیا«ارزش شدن زنان در قصیدةاین نمونه از بی
بانویی انقالبی است که علیه و آن نغمۀکند؛ یاي اثیري را نزد شاعر مجسم منغمه«این قصیده نبیل راغبدکتر 
شدگی، عزم و ن جدال را میان عوامل ناامیدي و افسردگی، خواري و گمهمواره ای. شوردهاي خانگی میزندان

) 17: 1993راغب، (. »یابیماراده، تصمیم و محافظت از غرور زن و وجود انسانی می
بادبزنی براي تابستان / دانندي شهوت میها را تنها ادات سرگرمی و مایهآن/ واي بر زنان، از استبداد مردان

و / زایند تا تداوم نسلشان اشباع شوداند که بچه میو چارپایانی/ یی براي زمستانشانو گرما.. .خود
)  31: 1985الصباح، (آوردها را به حرکت درمیاند که خودخواهی مردان هرطور که بخواهد آنهاییعروسک

خود هاي زنانۀی ویژگیسرشار از واژگان زنانه و عاشقانه است که شاعر در آن به آشکارگ» سفر عاشقانه«شعر 
هاي هیجانهاي شور وخود را نمودي از حالت» گیسوان درهم«در بند آغازین این شعر، . همت گماشته است

و زندگی بخش، پرشور و پر » گیسوان خیس«دانسته است و بر آن بوده تا زندگی خود را همچون اشزنانه
سیاهی گیسوان و خیسی آن «به عبارت دیگر . ان دهدطراوت کند و عشق را در تمام وجودش جریپرهیجان و

گاه تالش اي دارد آنشاعر در این ابیات به زن بودن خود اشاره. اصل مادینگی ارتباط داده استرا با آب و
)156: 1388، نیکوبخت، بیگدلی و دیگران(».کندبراي مرگ اختیاري را اراده می

: 1356صفارزاده، (سپیده ناپیدا بود/ آوردمز پلکان رود می/ راکه گیسوان درهم و خیسم/ سپور صبح مرا دید
63(

اش را به تصویر کشیده است که این عشق را با زبانی اوج عشق زنانه،باحالص) یقصه شب(»ۀلیلۀقص«شعر 
:زنانه در پیوند با عناصر طبیعت و فوران احساسات جاندار ساخته است

- موهایم را به جنون باد می/ پوشاندهاي خود میمان که سرورم مرا با بخششآن ز/ چه امشب زیباست! ... بهبه

گویی زنبقی هستم در .../ گیرد ام را عاشقانه در برمیو سینه/ کندپر مینوشیدنیتریندهانم را با شیرین/ سپارد
الصباح، (سازد گیخته میگونه قلب را با هزاران میل براناین/ کندترین لحن اسمم را تکرار میبا لطیف/ گلدان
) 107و 106: 1985

رسد در واقع از عشق دو جهانی میو به عشق رودانه و پیوند با طبیعت فراتر میزنشقز حد عاح اگاهی الصب
:پردازدبه معاشقه با جهان میمحدود،سویه

هان روابط عاشقی جبا همۀتا / شوماز حدود روابط خصوصی خارج می/ دارمهنگامی که تو را دوست می
)145: 1377الصباح، (برقرار کنم

:کندچیز را در عشق خالصه میآورند؛ شاعر همهاین عشق گاهی پناهگاهی است که زنان عاشق به آن روي می
)21: 1378باح، الص(بندي ندارمو غیر عشق هیچ پاي/ بندي من به عشق استپاي
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خود، و عشق مادینۀ، تالش کرده تا از طریق بیان نفسانیات »عاشقانهسفر «در بندهاي پسین شعرطاهره صفارزاده
بوسیده و از این طریق به یگانگی با» را)پروردگار(دست قدیم عادل«او. پیدا کندبه عشق متعالی و الهی دست

به عبارتی . دا کرده استبیان این حس و طنین عاشقانه، از عشق مادي علو پیدر ادامۀ. عشق ماورائی رسیده است
که بشر داردکند و مدلّل میهمدردي، همدلی و همدمی تبدیل میا از راه اعتال و پاالیش به عاطفۀهعشقهمۀ«

- تمنیات نفسانی اگر پالوده شوند، بی. سرآغازي جز عشق زمینی براي عشق متعالی ربانی بیابدتواند نمیگویی 

)169-1379:168نلی، (».انجامندمی1عشقگمان به 
و عطر بوسه مرا در پی / و بوسیدم/ چپ خود دیدمبر شانۀ/ دست قدیم عادل را/ حرکتهاي اولدر کوچه

)64: 1356صفارزاده،(خواهد برد
:است) پروردگار(همان حق»جان عاشق«کند که اي صریح بیان میدر جاي دیگري از این شعر، نیز به گونه

)88: همان(رود ها فراتر میلیمگاز همۀ/ ون پاي حقچ/ وقتی که جان عاشق
عشق :باح نیز به بیان عشق متعالی پرداخته است که در این باره عشق مادي را با عشق الهی پیوند زده استالص

)48: 1985الصباح، (کند بخشد و بشر را هدایت میخداوند با آن زمین را برکت می/ ایمان استپاك از جملۀ
پردازد و عشق بعد وار بودن آن میس عشق و الههتقدبه )عشق از آسمان(»السماءحب من «همچنین در قصیدة

:گردداز پروردگار، اله او می
/ و از براي اوست شوق بسیار من... از آن اوست سیل مهربانیم / تر از رگ آئورت استاین عشق به من نزدیک

)55:همان(من استو بعد از هر آیینی، آیین... من استاو بعد از خداوند، الۀ
،شوند و پس از تهذیب درونر نمیتصوجداي از عشق » بانوان شهر«، حتی صفارزادهسرودة»سفر عاشقانه«در 

:شودرسند و وجودشان از آن بارور میبه عشق انسانی و در مراتب باالتر به عشقی الهوتی می
سپس ساکت / آلودیدنه سرخاب را به اشک میو گر/ گلویتان هرگز از عشق بارور نشده است/ اي بانوان شهر

)68: 1356صفارزاده،(سالم بر همه اال بر سالم فروش / گفتیدسر را سالم می
سخن از پیوند فرارسیدن بهار و ایمان به پروردگار است؛ شاعر )بهار بازگشت(»عاد الربیع«در سرودةالصباح

گیرد و به رود، حتی عناصر طبیعت را نادیده میراتر میپس از تأمل در طبیعت بهاري از عشق انسانی خود ف
:رسدرؤیت درونی حق می

و / کنمي جوانی امیدوار میاجان سرگردانم را با رؤیاه/ ما، بازگشتی هستآیا براي وصال گذشتۀ... محبوبم 
فراز خاك عروج و بر... روحم پاك شده و کرنش کرده / و بهار خوش بازگشته/ اندها رخت بربستهبینم غممی

1-Caritas
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الصباح، (کند حتماً اجابت می... اگر خدا دعایم را بشنود / در عشق میان من و خدا دیگر حجابی نیست/ کرده
1985 :79(

، همتاي خود را که همان وجود آنیموسی او بوده در کنار خود دیده است و به امید »فاصله«صفارزاده در شعر 
1)آنیموس(نرینۀسویۀ«. ببیند» خوابآینۀ«که همتایش را در مس کند نه این، قصد داشته واقعیت را لبودن با او

هاي او در حکم هستی زاینده است؛ به این معنا که این سویه از روان زن، تخم
».است2زن الهام بخشي مرد را دارد که این، همانمادینهبارور کردن سویۀآورد که قدرت اي به بار میزاینده

سایۀخود پرداخته و بر آن بوده تا در مید و عشق زنانۀصفارزاده در این بند به آشکارگی ا) 66: 1388مورنو،(
.امیدواري و جداي از خواب و عالم رؤیایی خود، دیگري را در عالم واقعیت رؤیت کند

)24: 1366، )الف(صفارزاده(خواب بجز در آینۀ/ با تو چگونه هست مراامید بودن 
وي گاهی دچار نرینۀسویۀ. ه اشعار صفارزاده داشته استتري نسبت باح نمود بیشهاي الصبسرودهآنیموس در 

»درنده خویی بربري«و گاهی به »کودکی رقیق«یا مثل »خاکستري ستمگر«شود بنابراین یا به دگرگونی می
و با چندگونگی شخصیتیش بخشدشود، در واقع تحوالت درونی شاعر بعدي روانی به آنیموس او میتبدیل می
.شویمروبرو می

اگر با او مخالفت کنم،/ همیشه با مناعت در عشق زندگی کرده-در قلبم اسبی عربیی هست
همچون کودکی، لطیف و -و اگر با او نرمی کنم/ کندهمچون آدمی نافرمان، مستبد و سرکش رم می-بینممی

: الصباح، همان(شودآن کودك هیوالیی بربري می-وش کنداگر نوازشی عزّت او را مخد/ شودبازیگوش می
)    42و 40

گویا (بر روانش نقش بسته است خالکوبیبا شاعر قبل از زاده شدنش،سویۀ نرینۀ)پیشگویی(»نُبوءة«در سرودة
مورد این، پس از نظر داشته است که) هابنابر باور بوداییهازندگی قبلی انسان(جا به بحث تناسخ اینشاعر در 

).واکاوي قرار خواهد گرفت
براي این .../ بینی کرده که تو براي منی وپیش/ قبل از آنکه متولد شوم/ام خالکوبی کردهمادرم تو را بر حافظه

)66: 1988الصباح، ... (زود متولد شدم
گونه که رساند همانات میبا جاندار بخشی به عناصر طبیعت، وجود ماهوي خود را به اثبگاهی آنیموس شاعر 

:آمده است)رونوشت دوم:(»النسخۀ الثانیۀ«در سرودة
)91: همان(...ي دومت هستممن نسخه/ تا دریاچه گمان نبرد/ ي لیماني دریاچهبر کناره.../ کنارم راه نرو 

1- Animus
2- femme inspiratrice
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:کندباح سخن از مالقات عشاق در شبی پر ستاره میسعاد الص) قصه شب(» قصۀ لیلۀ«سرودة
-سایه/ ها رها شدشعر با بهترین نغمه/ آیا این شامگاه براي من است... خداوندا/ زیباستچه شب دیدار! ... بهبه

)106و 104: 1985الصباح، (شودتا تصویر ما به شادي و سرخوشی منعکس/ هاي ما بر رود آب گذر کرد
پیوند عشق و ،ده است که در آن تالش کردهطاهره صفارزاآکنده از بیانات زیبا و عاشقانۀ» سفر زمزم«سرودة

:گر سازدجلوههاي طبیعت زن را در زیباترین جلوه
و با زمزمۀ/ ها با من قدم بزندها روي ماسهکه غروب/ برمعشق را با خود می/ رومهر وقت کنار دریا می

)22: 1386، )ت(صفارزاده(دلم را در زیر غبار رطوبت بیدار نگاه دارد/ مدامش
دریا همچون ایزدبانویی توصیف شده . با توجه به نمود زنانگی دریا تبیین کردتوانمییوند میان عشق و دریا راپ

. بخشدخود دارد و آن را به عاشقان و ساحل نشینان خود میهبه همراکه عشق را 
عشقش وکنداز میورزي خاصیت زن و به ویژه مادر است؛ مادر با تمام وجود عشق خود را به فرزند ابرعشق

ر کرده کهجا، عشق را موجودي زنده تصوصفارزاده در این. آفریندمیدریایی از احساسات را در درون فرزند 
. داردو او را آگاه نگه میاوستهمراههمواره

به ترسیم عشق مادرانه و احساسات شخصی )پسرم در مدرسه(»ۀولدی فی املدرس«باح در قصیدةالص
خود 

:پردازدمی
کودك چشم به / روم و فرزندم کنارم استمیمن به سمتشان -اي از جگرش را در دستانش داردهر مادري تکه

بعد از -کندبه نظرم رسید که باري بر دوشش سنگینی می/ خنده، اشک، آواز و ناله-آن فضاي عجیب دوخت
)29و 28: الصباح، همان(اي که آرام و ساکت بودخانه... فضاي خانه 
نشانگر اوج عالقه و وابستگی )بهاي مادري:(»ۀمثن األموم«زنانه و مادرانه این شاعر در شعر احساسات 

:مادر به فرزندش است
تو به زیرکی از کودکیت .../ هاي کوچک تو هوس/ توانم رویارویی کنم باو نمی.../ نه : توانم به تو بگویمنمی

)   82: 1988الصباح، (کنم ریم را پرداخت میو من بهاي ماد/ کنیسوء استفاده می
ا به هم آمیخته است تا روان نرینۀاش رشاعر عشق زنانه و مادرانه)انهحس مادر(»ۀأموم«همچنین در قصیدة

:خود را مورد خطاب و نوازش قرار دهد
و موهاي نرمت / شک کنمو پاهایت را خ.../ تا حمامت دهم / رسد که تو را به دنیا بیاورمبه ذهنم می/ گهگاهی

)117: همان(از خواب برایت الالیی بخوانملو قب/ را شانه بزنم
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بعدي زنانه به خود را به شعر وارد کرده و، وجود زنانه و مادینۀ»سفر زمزم«سرودةصفارزاده در بندهاي پسین
- این دره را می. رفته استیکی از عناصر طبیعت که نمودي زنانه دارد، کمک گ،»دره«شعر بخشیده است و از 

]و[بیانگر وحدت اضداد؛ وحدت و تمامیت روان«مانداال . دانست1»مانداال«ي از جایگاه شناخت و نمودتوان
شاعر در این مانداال، 2خویشتنورشدن غوطه)368: 1386یونگ،(».خودآگاه و ناخودآگاه استدربرگیرندة

در قصد داردل، امکو با ایناي از تکامل وجودي اوست دره نشانه. ه استدامعی را نصیبش کرهویت ج
تر باشد و به عبارتی به زیباتر و جاودانه) در مورد زندگی پس از مرگبوداییانهايباوراز (زندگی بعدي
.برسد3والدت مجدد

و / بلند بافتهزنی با گیسوان / خدا کند این بار زن زیبایی برگردم/ دوباره کی پیدا خواهم شد/ اگر در دره بیفتم
)  25: 1386، )ت(صفارزاده(دستی با جام به سوي ناامیدي

اي گندم، یا به ماهی و گاهی به رسد، گاهی به خوشهوالدت مجدد میباح نیز در رؤیاهایش به مرحلۀسعاد الص
:شوداي رازآمیز مبدل میقصیده

تبدیل به ماهی / دیشب خواب دیدم../ .ي تو هاي سینهدر دشت/ اماي گندم شدهخوشه/ دیشب خواب دیدم
)129و128و127: 1988الصباح،(اماي رازآمیز گشتهکه قصیده/ دیشب خواب دیدم/ ...امشده

نمایان در آن خود را هاي زنانۀزیباترین احساسات و شور و هیجانصفارزادهاي عاشقانه است که سروده» پیوند«
خود صفارزاده رابطۀ عاشقانۀ. اهاي عاشقانه استو ماجر» تو«، »من«یان این سروده نشانی از پیوند م. ساخته است

به صورت کشش متقابلی است میان دو عشق «به اعتقاد افالطون . را مانند پلکانی چند طبقه نقاشی کرده است
یت، پس در نهااما ) 274: 1366رانک،(».اندکه نخست به هم پیوسته بودند و سپس از همدیگر دور افتاده،پاره

شود و به خورند؛ پیوندي که از طریق پلکان و به تدریج به هم متصل میاز این دورافتادگی به هم پیوند می
:گرددآسانی از هم گسیخته نمی

١-mandala

٢-self–خویشتن فرانمود کلیت و . و غایت فرایند روان درمانی استکهن الگوي خویشتن مهمترین عنصر سازندة ضمیر ناآگاه
)76-75: 1388مورنو، . (یار اوستتمامیت انسان، یعنی  تمامی محتویات هشیار و ناهش

٣-rebirth -هاي مذهبی و باورهاي عامیانه صورت هاي روانکاوي یونگ که بر اساس آشنایی او با مراسم و آیینیکی از روش
، تجدید )renovation(فضاي کلی آن حاکی از عقیده به نوشدن. گرفته، شناسایی روان انسان براساس والدت و زایش نوین است

)renewel(گیردو یا حتی اصالحی است که به وسایل جادویی انجام   می.) ،64: 1368یونگ(
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)39: همان، صفارزاده(شوم مربوط می/این پلکان / طریق/ از / به تو/ من
ها اي ریاضی نمایان ساخته است که آنصورت معادلهرا به» تو«و » من«و » زن«و » مرد«باح نیز پیوند میان الص

دو = زن + مرد :کنندزمین ایجاد میسند و پس از مساوي دگرگونی در کرةرپس از اضافه شدن به مساوي می
)100: همانالصباح، (زمین شعري زیر پوستۀ کرةلرزشی = تو + من / سیم برق لخت 

کند و این رابطۀ عاشقانه را بر اش را بیان میهاي زنانهاحساسترین هاي خود عاشقانهشاعر در سرودهگاهی این
:نهدمی)محبوبم(»حبیبی«پایۀ واژة

و کنارم کسی بیابم که به او / است که چشمانم را صبحگاهان بگشایمیبزرگنعمت/ اي محبوبم... عاشقم من 
/ و تمام شب را در باغی عطرآگین سرکنم/ منعمت بزرگی است که قهوه را از دستانت بنوش.../ »محبوبم«: بگویم

: همان(؟به جز محبوبم.../ دیگري داريآیا اسم.../ پوشاندنعمت بزرگی است که زن احساس کند فردي او را می
35(

صفارزادهزنانۀذهن و زبان
به کار 1974ل نخستین بار اصطالح زنان یا نوشتار زنانه را در سا«-نویسنده و زبانشناس فرانسوي-هلن سیکسو

تواند سرکوب از این منظر، ادبیات می. موجودیت زن آزاد و رها باشدماننداو معتقد بود نوشتار زنانه باید. برد
-پردازي میفضاي شادمانی و خیالآنزنانه، از» نیروي تخیل«ها را آشکار کند و ها، رازها و ناگفتهشده

)16: 1389پورخالقی چترودي و تقی آبادي، (».سازد
هایش منعکس ساخته تا در تازگی تر سرودهخود را در بیشهاي زنانۀاندیشهباحو سعاد الصطاهره صفارزاده

نه و در خور واژگان زنا،هاي زبانی نیزاز لحاظ ویژگی. دناز دیگر شاعران متمایز باش،اندیشه و مفاهیم زنانه
جا به باید در اینکهاينکته.دنرا در این واژگان متجلی سازخودتا روح و بعد زنانۀنداارزش زن به کار برده

توصیف اعضاي تن به یچندانتوجه خود عشق و نوشتار زنانۀدر بیان راین است که این دو شاع،آن اشاره شود
در شعر شناسیجامعهها، نیازها و نگاه زنان را از دید تر به دنبال آنند که عالیق، خواستهد، بلکه بیشدارننزن
ها درد و رنج زنان آنهر دوي.ل شخصی و توصیف زندگی خود نشوندود منعکس سازند و چندان وارد مسائخ

مردساالري نشان هاي ضد جامعۀرا در سرودهاسیر قید و بندهاي خانوادگی و اجتماعی شرقی و سنتیِجامعۀ
.اندداده

هاي نور، عشق، لب و زخمشاعر از . بالندگی رسیده استبه اوج و» فاصله«در شعر صفارزادهزبان و روح زنانۀ
:درونی و تولد جان که همواره مورد توجه زنان است، سخن گفته است
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ترینمزار زنده/ ترین صورتگلوي صاف/ ترین عشقزبان ساده/ خاك بسته دهانت را/ دیریست/ اي نور دیده
بر تارك تولد / تصویري از تطاول تقدیر/ و زخم پیشانی/ با لبان بسته شده/ شکل بلوغ جمجمه است/ قهقهه

)23: 1366،)ب(صفارزاده(جانم نشسته است
هاي شویم که در آن دغدغهباح با فورانی از واژگان زنانه روبرو میالص) اسب اصیل عرب(»جواد عربی«در شعر 

، »غزل«، »زیور آالت«، »ندهاگردنب«، »شیرینهاي وسهب«چون کشد و از واژگانی هماش را به سطح میدرونی
:بردبهره می» گیس بافته«و» مو«

اي همچون جامهو من گیسوانم را / ها گردنبند و زیور آالت بسازمکه از آن/ هاي شیرین ببخشو به من بوسه
تارهاي شعر /گویممیتو خوشآمدبهشعرم هاي نغمهبا / که گرماي دلنشینی را به اطرافت بفرستد/ بافممی

)43: 1985الصباح، (آهنگینی که خیرکننده و خوش و در عین حال غمناك است
هاي حتی از رمز واژه. استبا زبانی زنانه، مورد خطاب قرار داده » مسافر ناپیدا«را در سرودة» موعود«صفارزاده
:بیان انتظار بهره برده استبراي )زمین(»بطن«و »گوننقش دایره«، »آب«، »نهر«:زنانه مانند

/ فرود عطري سرد/ میان بویناکی این شهر تفرقه/ حتی/ با پرندگان/ در پاي نهرهاي روان/ در جمع این درختان
و / رسی از راهوقتی قرار نیست می/ تو اي مسافر ناپیدا... ست حتمی/ وقتی که انتظار ندارم/ امدر بطن سینه

/ بجاي بستن در یخ/ دلم در آن خنک/ رسیچندانکه می/ لبان و دهانم نیست/ مرز گذار تو/ نشینی در منمی
)75-73: 1366، )الف(صفارزاده(شودباز می/ بجاي بسته شدن
نظیري بانوي بیشاعر . به کار برده است) بانوي آرمانی(:»مثالیۀ«در سرودةباح هاي زنانه را نیز الصهمین رمز واژه

اي دیگر ها جلوهش درآورد و به آنناصر طبیعت را در خدمت خود و عشقادر است عکند که قمیرا توصیف 
و )غار(»آشیانه«، »مهریه«، »در«، »یاقوت«، »نور«، »آفتاب«، »رود«، »دریا«هایی همچون ببخشد، به همین دلیل واژه

:همتا بودن را تحقّق بخشیده استبیقصد شاعر براي رسیدن به » ماه«
و راه را / سازيدریاها و رودها را عطرآگینگر فضا و/ ام قرار دهیو خورشید را مهریه... را روز کنی اگر شب
تمام / و جهان را برایم با الماس و یاقوت و مروارید به نظم درآوري/ از رنگ و نور و گل پهن کنیبستري 

الصباح، (در طهارتمو نور خورشید... ی من ماهم در پاک/ .../ آرزویم این است که قلبت را آشیانه من بسازي
)  122و 120: همان
شاعر این گل را . نسترن نمودي زنانه دارد،نیز آکنده از واژگان زنانه است و در کلصفارزاده»نسترن«شعر 

مکند و شهد این زن زیبا را زنبوران می. همچون بانویی تصویر کرده است که مورد غارت قرار خواهد گرفت
این گل، اصل و وجود . شه استبست ریوجود نسترن پاي. کندگیري، آن را از ریشه میباغبان براي عرقدست
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مغز و دل طالیی «، »وجود تو«، »عطر تو«کلماتی همچون .داندمیآنخود را مدیون زمین و پرورندگیزنانۀ
:آوردي نسترن به ارمغان میرا براايوجود زنانه»لب«و »ریشه«، »سیماي پاك تو«، »توسینۀ«، »تو

ز سینه دور/ تراشهد/ امانمکث و بیبی/ هاي حریصانهآن نیش/زنبور استمزرعۀ/ مغز و دل طالیی تو
از ریشه/ براي دیگ عرقگیران/ پرت راسیماي پاك پنج/ دست پر طمع باغباندو / دنبالشان/ کنندمی
)89: 1366، )الف(صفارزاده(کندمی

و روان زنانۀ خود باح در آن روحنده از واژگان زنانه است که الصآک) شادي عید:(» لعیداۀفرح«شعر 
زنانه انگیزکند که وجود مادي اشیاء را با جان بخشی و تصاویر خیالدختري نوجوان بیان میرا با زبان سادة

: سازدگر میجلوه
با چه مدل مویی برانگیزم / با چه پیراهنی دیدارش کنم؟فرداي عید / پرسمام و از آن میام ایستادهدر برابر آینه

هایی که در معرض باد هایم باز بگذارم چون خوشهموهایم را بر کتف/ کش در وجودش را؟رشوق پنهان س
پسندد؟ و چه عطري را بر هایم میبر گوشراايچه گوشواره/ یا روبانی بر گیسوانم بگذارم؟/ حرکت کنند؟

- ور میچه گرمایی آتش را در لبانم شعله.../ اي آیینه حقیقت را پنهان نکن و بگو / رد؟هایم دوست داگونه

) 59و 58: الصباح، همان(؟سازد
در بندي از این . نیز جاي بسی تأمل داردصفارزاده»ها با من مهربان بودندنهنگ«واژگان زنانۀ موجود در سرودة

اب» مادر«، »عشق«، )زایندگی(»اقیانوس«، »پیراهن گلدار«، »بانیمهر«شعر، مواردي از عناصر و نمودهاي همچون 
:انداي عاشقانه بخشیدهجلوهاند که به آنزنانه بیان شدهزبانی

هاي خواب نفرتم را در پیراهن/ برهنگی کاملپوشیده از /پا نهادمشبی به اقیانوس / ها با من مهربان بودندنهنگ
، )ت(صفارزاده(ددهنها میها که عشقشان را به گلآن/ خالی فرستادمهايو براي صورت/ گلدارم پیچیدم

1386 :55(
. برسدبخشی و حیات جاودانه است که شاعر در آن پا نهاده تا به وجودي متعالی نمودي از زندگی» اقیانوس«

تر جلوه سرا کنار هم آورده است تا بعد احساسی وجود زن را ملمو» برهنگی«و » پوشیدگی«واژگان متضاد 
. کند تا حساسیت روح و روان لطیف زن را نشان دهدخود دور میبر این، نفرت را از وجود زنانۀدهد افزون

؛ یستخاص زنانه نشود و منحصر به یک یا دو واژةهایش یافت میتر سرودهاح در بیشسعاد الصبواژگان زنانۀ
چهار بندي انباشته از کلمات و عباراتی زنانه، يشعر؛)ابلندترین رود دنی(:»أطول نهر فی العالم«براي مثال 

:و عاشقانه استیاحساس
-جهان میو موهاي من درازترین رودخانۀ/ آیدگندم درمیمر من به صورت یک سنبلۀک/ رقصممیوقتی با تو 

) 68: 1377الصباح، (شود
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، )نبرد پایانی(:»ۀاألخیرۀاملعرک«، )خاطرات(:»ذکریات«، )بوسه( »ۀقبل«: بنیاد قصاید دیگري مانند
( »حلم«، )مسافرت بر مژگان(: »السفر علی األهداب«، )هامعادله(: »معادالت«، )قصه مویم(: »شعریۀقص«

) ، سرمه، عطر، گل و غیرهنهاو دبوسه، یاقوت، عنبر، لب: همانند(واژگانی زنانه نیز سراسر بر پایۀ... و ) رؤیا
.ها در این مختصر گنجاندان کل ابیات این سرودهتونهاده شده است که نمی

طبیعتنمادهاي زنانۀ
یندگان از نخستین زازمین . انداي زنانه و مادرانه در حال زایش و پرورش آدمیانتر به گونهبیشنمادهاي طبیعت 

نمادهاي . داردزمین را در اساطیر بر عهده-است که نقش مادربزرگ یا مادرو پرورندگان انسان، جانور و گیاه 
دو ،پس از زمین. یابندیی متجلّ،این نمود واالستاره نیز در سایۀدیگري همچون گیاه، آب، ماه، آفتاب و

نویسندگان با توجه به نقش شاعران و . اندتري در جهان طبیعت داشتهبیشگريعنصر مهتاب و آفتاب جلوه
.ی سازندمتجلّرا در ناخودآگاه خود ها آنعناصر طبیعت، تالش دارند تا مظاهرنمادینۀ

)خاك(زمین-1
منشأ ،در این باره زمین همچون مادر. شودمیگر جلوه)مادر-زمین(دیگرگونهصورتیزمین در اساطیر به 

زایندگی، . گرددگیرد و به سوي او بازمیزندگی، باروري و حیات است و همه چیز از او سرچشمه می
از زایندگی، ي زن به عنوان نماد.شودشته میپندامادر ، در مقام الوهیت زن وپرورندگی و جاودانگی زمین

به ؛کندسازد و خود زمین نیز جهان را بارور میمیزاید و زمین را بارور جایگاهی الهی داشته است؛ زن می
زن کودك را کند؛آورد، زمین نیز درخت، گیاه و چشمه و رود متولد میعبارت دیگر زن، بچه به دنیا می

زایندگی و پرورندگی ها، در تجربۀسپس هر دو آندهدپروراند، زمین نیز عناصر طبیعت را پرورش میمی
.کنندخویش را نثار دیگري میگردند و قدرت جادوانۀهمانند هم می

به وجه ،ممستقیاي غیرهایی که به مادرانگی خود اشاره کرده به گونهتر سرودهباح نیز در بیشسعاد الص
د که پندارکند و خود را مانند زمینی میدر درون خود احساس میرااین امرپرورندگی زمین پرداخته است و 

:براي پرورش نیاز به آب دارد
)10: 1988الصباح، (من همچون زمین نیازمند آب گفتگو هستم

داند که به ست و آن را مادري مینیز به نقش پرورش توجه کرده ا) این زمین(: »االرضۀهذ«وي در سرودة
این زمین براي شاعر، وجودي زنده و تپنده دارد؛ هرچند از ذات افرادي که در آن . بخشدهمگان حیات می

:داردآورند، پرده برنمیتباهی به بار می
و سقفی / پوشاندلباسی است که ما را می/ خیمه و پوشش و سرپناه است/این زمین مادري است شیردهنده به ما

)115: همان(سازداي است که ما را گرم میو سینه/ پناه ماستاست که 
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ها را با این دو هایش از یاد نبرد و آنمادر و زمین را در سرودهصفار زاده نیز بر آن بوده تا وجه پرورندگی 
) خاك(زمین اسطورةرینی به بازآف» دو بال شناور«در بند پایانی شعر .عنصر طبیعت غنا ببخشد و به تعالی برساند

ورنده، اطراف شاعر را ري پرسیماي خاك همچون ماد. زمین را با سیماي زنانه زنده کرده استپرداخته و 
:سازدمیها و نامالیمات رها کند و او را از سختیاحاطه می

)54: 1366،)الف(صفارزاده(گردددور سرم میب/ حرکت زمینی خوددر/ سیماي خاك
شود که نه به رویش و پرورندگی زمین اي پست معرفی میبا ریشه،»مرئوس نفس«پلید و ناجنس در شعر فرد 
برند و وجودي پرورش و تربیت مادر زمین به سر مییابد؛ یعنی افراد دون، بدونرسد و نه به ماوراء اعتال میمی

:دهندرا از دست میویشخهاي انسانیارزشنیز در پایانحتیویابندمتالشی و نابوده می
راهی به / راهی به ارتفاع/ راهی به رویش و رویاندن/ لغزدات به سطح زمین میکه ریشه/ تو آن کالم خبیثی

)65: همانصفارزاده،(ماوراء نداري
زا، باران وابرهاي بارانمتالشی شدنداند که حتی پس ازمی) بذري(یا گیاهی اي همچون بوتهراباح خودالص

ها در خواهد دیگري وجودش را میان کلماتی آهنگین بکارد، این واژگان شعري و سرودهمیدرختان جنگل
:کنداو با جوانه زدن، دین خود را به زمین مادري ادا میدهند و واقع حکم زمینی را دارند که او را پرورش می

براي این / ها نماندنددرختان جنگل.../ بارانی نماند./ ..ابري نماند .../ بسیار واهمه دارم / کارمرا در میان کلمات بِ
)45: الصباح، همان(...در البالي کلمات/ امیدوارم مرا بکاري

ن است که واکاوي مفهوم زمی» هايشکاف«و » شیارها«مفهوم کهن دربردارندةصفارزاده»زلزله«شعر 
کند که با زهدان مادر برابري میآن، در اساطیرها و موجودات به هاي زمین و فرورفتن مردگان، انسانشکاف

بلکه این شیارها ؛این سروده صحبت از پرورندگی نیستاما در ؛رسندمیآن نیز موجودات دوباره به پرورشدر
در اساطیر . نمودي از مرگ و رسیدن به پایان زندگی و گستردن چادر مرگ بر روي زمین و زمینیان است

آمده 1ودا-آتاروادربه سوي مادرت، خزیدن آغاز کن، و «:کنند که خطاب میاوبههندي پس از مرگ انسان
2پارجانیاپدرمزمین، مادر است، من پسر زمینم، «.»کنممی) زمین(خاکی، تو را در خاك ) از(اي تو که «: است

، »درخت«این شیارها ) 247: 1372الیاده، (».گردنداند، به سویت باز میمردگان که از تو زاده شده. ... است
:برندرا در درون خود فرومی) عنصر پاکی(»قریه«، )عنصر تحرك در عصر نوین(»ماشین«، )عناصر زایا(»چشمه«

درخت و / مغاك/ به چاه و مغاك/ شودبدل می/ هاشکاف/ آیندپدید می/ هاشکاف/ شیارها/ لرزدکه میزمین 
)37: 1386، )پ(صفارزاده(بلعدمی/ به چشم هم زدنی/ چشمه و ماشین و قریه را

1-Atharva-veda

parjanya2-
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:طلبدمیفراها را شود که انساندر بندهاي پسین، زمین شکافته شده همچون زهدانی می
/ طلبدمدام مرده می/ ستارزانیحاال چه مقبرة/ اهو تابستان/ هاتفریح/ هااین سرزمین ثابت سرسبزي/ شمال

)39:همان(طلبدمیمدام مرده
لت خود و ، روشنگري و آگاهی را به ماست که با وجودش) ره(، سخن از امام خمینی»بیدارانسفر «در شعر 

:ي انسان مورد توجه استهمچنین در این شعر، هویت و ریشه. مسلمانان عطا کردهمۀ
ی حرف/ ابییبودن را چگونه میتو ریشۀ/ اي شاهد زمانه/ دارداز ریشه برمی/ ها راحکومتتمام/ بلدوزر زمان

اما / از اصل خویش جدا کردند/ از جایگاه خویش جدا کردند/ این سینه را/ این پا/ این دست/ این مغز/ بزن
خورد خود خاك و هرچه می/ خورد از خاك استو جسم هرچه می/ ماندمی/ میردنمیروح از فراق جسم

)34: 1386، )ب(صفارزاده(است
گردد و در نهایت این او می، ریشۀاصالت انسان. ها استبودن انسانداردر این سطرها تکیه بر اصالت و ریشه
انسان رسد پسو به خاك می))2/ 6األنعام، (هو الَّذي خَلَقَکُم من طینٍ (وجود انسان است که از خاك است

.خاك است و خاك انسان است
در اینجا . شودیل به زمین میخورد و این وجودش تبدپیوند می»خون«و » درخت«در بند پسین، خاك با 

رمز طبیعت بارور است و با درخت کیهان همدست و همراه «مادر است که -صحبت از ایزد زمین
خود که همان زمین است، شود تا به اصل و ریشۀوجودش با درخت یکی می) 9: 1387دوبوکور،(».است

.هم زمین خوراك اوهم او خوراك زمین است و ،برسد؛ چون وجودش جداي از زمین نیست
خوراك / زمین/ شودزمین می/ شودگرد می/ خشکدو جسم در آفتاب می/ خون من و درخت/ و خاك چیست

) 35: همانصفارزاده، (و تو خوراك زمین خواهی شد/ تو خواهد شد
براي ،و هندودر عقاید بودا. است1»تناسخ«که همان » زندگی قبلی«، سخن از صفارزاده» سفر اول«در شعر

عالم زر در باور (زندگی قبلی:انسان افزون بر زندگی مادینه و کنونی، دو زندگی دیگر قائلند که عبارتند از
استقرار هستی انسان تناسخ«. کندها توجیه میاین باورها وجود تناسخ را در عقاید آن. و زندگی بعدي) مسلمان

جا ـایندر . تـتی انسان پس از مرگ اسـدد هسمجقرارتپیش از مرگ است و گاهی به صورت رستاخیز که اس
وجود شخص 1تغییر شکلو یا 2یر ماهیتـتغی:ود که عبارت است ازـشد وارد میـنصري جدیـع

)63: 1386یونگ،(».است

1- resurrection
2- transmutation
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، )ت(صفارزاده(این را من در برزخ کشف خواهم کرد/ ات آن ریاضیدان مخترع نبوديآیا تو در زندگی قبلی
اح، نیز اوج عشق الصب) ي برتربانو(»المتَفَوقۀ«و پیش از این زندگی مادي در سرودةزندگی آغازین )15: 1386

دانست که عاشق دیگري خواهد او پیش از زاده شدن می. گر ساخته استزنانه و ماوراء طبیعی خود را نمایان
:بود و بعد از آمدن به جهان نیز عاشقش خواهد ماند

از .../ هنوز تو را دوست دارم ... بعد از به دنیا آمدنم .../ تو را دوست خواهم داشت–از تولدم قبل-دانستممی
)47: 1988الصباح، (...این است که دوستت دارم.../ بزرگترین کارهایم به عنوان یک زن

)نور(آفتاب -2
ی متجلّدر آنشدگی رار و هدایتنور، روشنایی و آفتاب از عناصري هستند که صفارزاده برترین مفاهیم انتظا

نور، آفتاب و حتی ستارهاشراق، به واژگانفۀگیري از عقاید باستانی هندي، ایرانی و فلسساخته است و با بهره
وار الهههايشاعر افزون بر بیان ویژگی. اي داده استجهتی نو و نمودي اسطوره)میترانمودي از روشنی و الهۀ(

عرفانی و (اي اسالمی و اشراق گونههاي کهن این الهه را با جلوه، تالش کرده تا ارزشآفتاب و روشنایی او
:بینیممی» سفر عاشقانه«از نور و روشنی را در سرودةینمودهای.همسو سازد) فلسفی

به خویش / وقتی که از نماي فاخر شعرت/ ... / مقصد به گم شدن و تاریکی دارد/ پرواز آفتاب لب بام است
به / به سوي نور/ به سوي بلندي/ همچون دست الفاظ/ آیا دست تو هم/ یابیمیرج تشبیه را درآیا ا/ بالیمی

)70-69: 1356صفارزاده، (سوي نیروانا هست
از مفاهیم و » نیروانا«. استشده نور، روشنایی و ملکوت از طریقبند توجه به اعتالي وجوديدر این 

بهشت نیروانا مقصد رهایی از جهان و تولد مجدد و یک«در تعریف آن آمده اصطالحات آیین بودا است که 
- بیاین مرگی است و در سایۀنیروي رهایی از رنج و رسیدن به بی) 154: 1375،ولوفگانگ شومان(».بودا است

شاعر به نمادهاي هن. گرددر میمرگی است که روشنایی و شهود میس دي و به دلیل عالقه و توجه بیش از حد
در واقع .دهدقرار می)ملکوت(جهان آرمانی در آیین هندي، عناصر نورانی و اشراق را در کنار نیروانا 

فلت است، در نتیجه به اشراق غکنندةکه نابود)کشف حجاب(هند و به ویژه یوگا رستگاري مورد توجه فلسفۀ
به معرفت ]فرد[هاي تاریکی، ز میان رفتن پردهذاتی و الوهی و ااشراق و روشنیبهانجامد و پس از دستیابیمی

) 62: 1388شایگان، .(رسدود و پروردگار میخ
صفارزاده چنان . بخشددر بندهاي پسین بازهم به آفتاب توجه شده است که با مهر و دوستی، زندگی دوباره می

که ) نمادي از مرگ مختصر(ياشود که پس از پر شدن از الوهیت این عنصر، با عطسهنورانی می،از آن آفتاب

3- transformation
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يجداي از بینایی ظاهر،کند به بینش و شهوديسازد و تالش میزند، وجود خاکی و پلید را از خود دور میمی
.برسد

بیرون خواهم / ولی نابینا/ هاي بازاز چشم/ خاکی راهزار تپۀ/ یی بزنمکه هرگاه عطسه/ از آفتاب آنگونه روشنم
)87: همانصفارزاده، (راند

تر به بیشووار نور و آفتاب توجه نکرده استصفارزاده به عقاید باستانی و الههباح به اندازةد الصاما سعا
معموالً از دوري ،وي در اشعارش. پردازداین پدیده میا توجه بهب،روشنایی جهان و زندگی عشاقتوصیف

ند که در آن نور به سوي تاریکی، سیاهی و کشدگی وجودي خویش یاد میدیگري به عنوان فقدان نور و گم
:شوندروح میپژمرده و بیرود و گلزارها نیز ظلمت می

گر بروي در / هرگز خورشید بر فردا طلوع نخواهد کرد/ که فردا متولد نخواهد شد... هرگز این را نگو ... نه 
گیردهاي نمناك را در آغوش نمیشود و گلباغ پژمرده می/ لباسی سیاه بر تن خواهد کرد،نبودت روشنایی

)76: 1985الصباح، (
کند و ستارگان به سجده ماه طلوع میبه دیگري اوو با نزدیک شدنشوداما در بندهاي پسین دوباره امیدوار می

: گیرندهاي بهاري سراسر وجودش را دربرمیو سرسبزي، طراوت و عطر گلافتندمی
تا ماه طلوع / ي بهتر از جاناي شاهزاده... تر شوم باشد که به تو نزدیک/ کنیمباشد که در غیب با امید مالقات

)77: همان(فضا عطرآگین شود و بهار و شبنم بازگردند/ و ستارگان با خشوع سجده کنند... کند 
، رویش گیاهان و درختان به سوي نور است؛ نور منبعی الهی است که صفارزاده»دست درخت و برگ«در شعر 

اند و وزن و ماورائیکشد، این موجودات نیز همانند این امور بیموجودات ماورائی و ارواح را به سوي خود می
سبب پیوند این دو را، )آفتاب(گري نور خورشیدواسطه.اندپدر در حال رویشمادر به سوي آسمانِاز زمینِ

:شودمی
پیوسته رو / پیوسته رو به باالیی/ پیوسته رو به خالق/ اهاي شاکر و شیداین دست/ دست باید داد/ با دست برگ

) 91: 1366، )الف(صفارزاده(به نور
1مایابه وجود نیروي درونی و ناپایدار به نام «ها نیز در اسطوره. شودر میبخشی تصوجاندر بند بعدي، نور مایۀ

کنند و ها حرکت میبا وجود این نیرو، الهه. دباور داشتنرونا اوو میتراهمانند ،هاي روشناییدرون نور یا الهه
بخشی جاناي، نور در این سروده نیز مایۀبراساس این باور اسطوره) 465: 1375بهار،(».پیمایدمیوارونا زمین را

:گرددو حرکت گیاهان و درختان می

١-māyā
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در / گیرندجان میۀاز نور مای/ همه پیداست/ رو یکیپشت و/ خطوط طالعشان/ شمرده و شفافهایشان رگ
) 92-91: همان، صفارزاده(بخشندجان مینور مایۀ

تکلیف : در معناي مجازي[حروف هایی برهنقط(: »النقاط علی الحروف«بقیۀ کواکب در سرودةماه، خورشید و
وي با نوربخشی و تابندگی خود یابند و باح حضور میصالورزي در مجلس عشق])کسی را مشخص کردن

:دهدبروز میرا عشقش 
: 1988الصباح، (»دوستت دارم«: گویممی/ ها حضور دارندسیارهماه و بقیۀکه خورشید و/ اي عمومیدر جلسه

120(
-دست میبه روشنایی براي از بین بردن گمراهی» دریاي معرفت«ها با پیوند به ، انسان»روشنگران راه«در شعر 

خود را با گرگردد تا وجود زنانه و هدایتی نور و روشنایی خورشید میجلّدر این بند، دریا نمادي از ت. یابند
نظر نیزاشراقدر این سروده، به فلسفۀصفارزادهناگفته نماند که . نمایان سازد) آفتاب(اتصال به منبع نور مادینه 

.داشته است
/ این جذب نور/ این بلع نور/ جاي ورود نور، جاي صدور نور/ ستجان بندري/ هنگام اتصال به دریاي معرفت

)181-180: 1366، )الف(صفارزاده(به راه بپیوندد/ حرکت شود/ نیرو شود/ باید عصاره شود
ماه-3

دیگر عناصر به اندازة،؛ هرچند این نماد زنانهاستباحو الصطبیعت در شعر صفارزادهماه از دیگر مظاهر زنانۀ
بر این باور ) شاگرد یونگ(1استر هاردینگ. نمود نیافته استهایشانودهدر سرطبیعت چون زمین و آفتابزنانۀ

؛ زن مانند هر رمزي دوپهلو استزنهاي کهن، رمز زن است و چون رمزدر بسیاري از فرهنگ«است که ماه، 
هم ازنده است و هم ویرانگر،توزي، هم سالنوع مرگ و کینعشق و باروري است و هم ربایزدماه نیز، هم الهۀ

,Hardingبه نقل از 178: 1390ستاري،(».ستانبخش و هم هستیهستی 1976: p 30- این ویژگی دوگانه ) 31
- ها مرگ و زندگی و عشق و نفرت کنار هم ذکر میدر آنونیز در ایزد زمین و ایزد ماه قابل مشاهده است 

بشر نخستین بر . دهدصورت انجام میترین ماه خاصیت دربرگیرندگی و پرورش زمین را نیز به شایسته. شوند
.کندگردد و تجدید حیات پیدا میها، روحشان به سوي ماه و زمین بازمیانساناین باور بود که حتی در مرگ 

اما بعدها دچار دگرگونی و مظهر ؛شودیاي خاکی تصور مکرهدر آغاز،ماهصفارزاده»باالیی کالم«در شعر 
:گرددشناسایی میی و زندگی بخشی و حیات ده

٢-Ster hardling
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، )پ(صفارزاده(اي خاکی استماه کره/ اندهم گفته/ زمین در گردش است گرد ساحت خورشید/ اندو گفته
1386 :105(

داند که زندگی او را دگرگون اش را نمودي از توجه مرد به زن میباح ماه و نورافشانیهاي سعاد الصدر سروده
ل«در دو سرودة. سازدمیلو متحوتوجهش را معطوف به درك )در غربت(»ۀالغربفی«و )رؤیا( »مح

کند تا ماه را در شاعر از نور دوري می» حلم«در سرودة. گري او ساخته استو جلوه) نور ماه(زیبایی ماه، مهتاب
:درون خود متجلی سازد

بردوجودم، از ماه آسمان رشک میبینم که قلبم بر ماه چون می/ گر را نبینمبندم تا روشنایی تاراجپنجره را می
)  96: 1985الصباح، (

پرداخته است که پس از دوري از به نورافشانی و تابندگی ماه و تلؤلؤ آسمان» الغربۀفی «در سرودهاما شاعر 
در وار و مادرانه یافته کهنور ماه وجودي الههجادر این؛هند یافتخوادیگر را زیر نور ماهدوباره هموب،محب

:کندتالش میدیگرهمها براي مالقاتپرورش دو دلداده و یاري رساندن به آن
زندگی براي عاشقان خوش / درخشدبهاترین مرواریدها میشود و آسمان با گراننور ماه بر افق چشم گشوده می

کنم، گریه می-وردآدر تنهاییم اشتیاق به من هجوم می/ شودها گوارایشان میداريزندهو در شب–گردد می
تا زیر نور ماه آرزوها را -گردمفردا به نزدت بازمی!  اي محبوبم/ بريکه در سفر دور دستی به سرمیزمانی
)113-111: همان(بچینم

ماه و پس از آناما ؛ددهجان و خاکی تنزّل مقام میموجودي بیبه منزلۀماه رانمود زنانۀصفارزاده گاهی
:شونددهند و موجودات زنده و زندگی بخش تلقی میهر واال تغییر چهره میخورشید به دو مظ

و شکر/ شناسیعلم سال و ماه/ وريحیات دیده/ و این دو مظهر واالیی/ در گردشند و مسخّر/ نورآوران
)108-107: 1386، )پ(صفارزاده(کنندهدیه می/ به امرِ الرّحمان به زندگان زمین/ داري رانعمت

ها را در عصر تکنولوژي، اسیر و دربند باح نیز این دو موجود را جاندارانی فرض کرده و آنالصسعاد
-ها میها در پایان به کمک انساناین پدیدهيهاي نفسانی متصور شده است، اما با این وجود هر دوخواسته

:گردندمیشانگرشتابند و یاري
تی ح.../ اندو به پانزده سال زندان محکوم کرده/ انداش جدا کردهانهاز خ/ حتی خورشید را در این عصر تاریکی

با تمام نیروي .../ ولی ما / اندو حکم جلبش را داده/ اندندههایش را بر دیوارهاي شهر چسباعکس/ مهتاب
)142و 140: 1988الصباح، (کنیمها رویارویی میبا آن/ عشقمان

پهن » ییسجاده«ماه از کتف خویش براي زمین . کندجودي انسانی پیدا میوصفارزادهي هاماه در سرودهگاهی 
-گردد و باروري را به همراه خود میو هم گوهر زمین میذاتهماهمگستردن سجاده براي زمین،با.کندمی
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. گستراندمیکند و ها، بلکه زمین را با نور و روشنایی خود بارور میماه زن ایزدي است که نه تنها انسان. آورد
.  یابندوار دست میاین دو عنصر در کنار هم، به تکامل وجودي و الهه

یی براي سجاده/ بر کتف خویش/ آیدو ماه که می/ ماهبه همهمۀ/ شوداو چیره می/ از پایگاه آسمانی سرداب
به پیشگاه روان / راخود زمین کلید گنج خانۀ/ دهدبه خیل خواب رفته نشان می/ قبله را/ مهتاب/ زمین دارد

)139-138: 1366، )الف(صفارزاده(کندمی
پردازد که با نور خود، اشتیاقش به میهاي تنهایی خود به ترسیم و نکوداشت ماه و ستارگانباح در شبالص

اجتماع و پیوند شب و ماه، در سایۀ)رنگ چشمانت(:»لون عینیک«در سرودة. سازنددیدار دیگري را متبلور می
:گر شده استتظار پایان ناپذیر معشوق جلوهان

از آن پس / کندداري میزندهآید و شبشامگاهان بر ستارگان برمیماه / راز شب و واي من و از این تقدیآه 
وقتی خرامان ،کشاندمیانچه جادویی ماه را به سویش/ آورد تا درخشنده گرددنور شوق را به دنبال می

اي بودم کاش در شب مهتابی ستاره/ خبر استچشمانم شد و ماهم بیسرمۀخوابی بیمن همانم که/ د؟نآیمی
)53: 1985الصباح، (گشت که در افق ظاهر می

نمود تاریکی (1گري سایهقرار داده است که سبب جلوهو وارستهصفارزاده گاهی ماه را نمودي از انسان کامل
کند تا موجودات گردد که کمک میبدل می2اينهاه مادر فرزدر این بخش نقش مهتاب ب. شودمی) و پلیدي

:دور شونددي خومایهارزش از وجود پست و کمبی
هاي سوخته و با حباب/ رسداما دستشان فقط به سقف مهتابی می/ کشندها در مهتاب قد میقلعه سایهسوي آن

)18: 1386، )ت(صفارزاده(کنندمیبازي 
در زبان عربی، مذکر مجازي است و شاعر » ماه«یابد از آن جهت که باح بعدي مردانه میصگاهی ماه در اشعار ال

:کند که خانه، همسر و فرزندانش را رها کرده استکس یاد میبر این اساس از آن به عنوان مردي تنها و بی
هایم پنهان و زیر ملحفه./ ..کندو فرزندانش را رها می... زنش ... اش ماه خانه/ دوستت دارم: زنمفریاد می

)101: 1988الصباح، (. ..شودمی
نتیجه

١-Shadow -ها رها ساختها و بداندیشیرا مهار و از وسوسهآنسایه وجود نهانی و پلید آدمی است که باید ،در باورهاي کهن.
)175: 1386یونگ، (
مادر فرزانه یا مادر مثالی به نظر یونگ عبارت است از شوق و شفقت مادرانه، قدرت جادویی زنانه، فرزانگی و رفعت روحانی -٢

)27: 1368یونگ، (.که برتر از دلیل و برهان است
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زن و باورهاي مربوط به او . اي براي حضرت آدم بوده استوجودش تحفه. استپروردگارانگیزترین آفریدةشگفتزن 
زایندگی و نامیرایی پیوند ،اي وجودش با باروريهاي اسطورهجنبه. اندیافتهي رشد و نمواطورهپهلو به پهلوي مفاهیم اس

تالش کرده تا مفهوم حقیقی جاودانگی و پرورندگی زن را در ،مللاز اساطیرگیري بهرهباصفارزادهطاهره.خورده است
دهد که بررسی اشعارش نشان می. هاي جاودانگی قلمداد کندترین اسطورهشاخصهایش منعکس سازد و زن را از سروده

خود را زنانۀبنابراین عشق، احساس و زبان؛تر بوده استنمایان) 50دهۀ(شدر شعرهاي آغازیني اوزنانگی و لحن زنانه
اش را نمودي از وجود باح نیز زن و پرورندگیسعاد الص. مادران به اوج رسانده استهاي عشق زنان ودر توصیف زیبایی

ها خویش را در آنیاري آفریده است تا نمادهاي زنانۀساسی بسهاي عاشقانه و احسروده،داند و در این رابطهمیاشواقعی
بازتاب دهد همچنین وي طغیان هیجان، عاطفه و شور و شعف درونی زنان را با زبانی زنانه و سبکی لطیف بیان کرده 

وارگی به اسطورهها را آن،اي الهی و ماورائی یافته که این مزیتا، جنبههتر سرودهدر بیشصفارزادهبینش زنانۀ. است
تر به باروري بعد اي واقعی و انسانی مطرح ساخته و کمتر به گونهاش را بیشباح بینش زنانه؛ اما الصتر ساخته استنزدیک
اي از عناصر طبیعت را بازتاب داده و در جلوههاي صفارزادهتر سرودهزن در بیش. اي در وجود زنان پرداخته استاسطوره

تر به صورت عناصر طبیعت باح کمهاي الص؛ اما وجود زن در سرودهاستمین، آفتاب و ماه نمودار شدهعناصري چون ز
تري نسبت به طور که پیش از این گفته شد، زبان و عشق زنانه در سراسر اشعارش جایگاه وسیعنمود یافته است و همان

.بازتاب عناصر طبیعت زنانه داشته است
منابع

قرآن کریم
.انتشارات حکمت، چاپ دومسفرپنجم،،)1356(رزاده، طاهره ، ـ صفا.1
، پاره نخست و پاره دویم، مؤسسه انتشارات آگاه، چاپ پژوهشی در اساطیر ایران، )1375(بهار، مهرداد، .2

.اول
فروغ فرّخزاد و سعاد الصباح«، )1389بهار، تابستان و پاییز (پورخالقی چترودي، مه دخت و حمید تقی آبادي، .3

ص، ص72و71و 70، ش )هاادبیات و زبان(الدراسات األدبیه ، »در مثلث عشق، سیاست و زنانه نویسی
9 -34.

.، ترجمۀ جالل ستاري، نشر مرکز، چاپ سومجانرمزهاي زنده، )1387(دوبوکور، مونیک، .4
ۀملصریا، الهیئه )دراسۀ فی شعر سعاد الصباح(العزف علی أوتار مشدودة،)1993(راغب، نبیل، .5

.للکتابۀالعام
، گردآوري و ترجمه جالل ستاري، رمز و مثل در روانکاوي، »آسیب زایش«، )1366(رانک، اتو، .6
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