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 2  1   چکيده

شعر معاصر ۀ برجست نعراااز ش المالئكهنازك وطاهره صفارزاده 

و، بيش های شعر اين دمايهدرون ند.آيشمار میبهفارسی و عربی 

های دغدغهگر كه بازتاب محيط زندگی شاعر باشد، بياناز آن

 توصيفی ـ اين پژوهش با روش تحليلی. اوست فلسفی ـ فكری

-با توجه به نقش بن يات تطبيقی امريكايی،و بر مبنای مكتب ادب

های سروده ،شاعربيرونی آن بر محيط  ۀفكری و غلب هایمايه

های يافته ده است.کر مقايسهبا هم و  واکاویاين دو  سخنور را 

 دومتفاوت شناختی هستینگاه اين پژوهش گويای آن است که 

ره طاه پديد آورده.شان معناداری در شعر هایتفاوت ،شاعر

 متولدخانوادگی نابسامان  شدتدر اوضاع به چندهر صفارزاده

-خوشکامالً نگاهی هستی به کليت  ،است پرورش يافتهو شده 

هنری بازتاب در شعرش وضوح ، بهبينیو اين خوشدارد بينانه 

ناز و نعمت در چه اگر المالئكهنازكدر مقابل او، اما  ،است يافته

 اما بزرگ شده استبه دنيا آمده و تر بمراتب مناسو وضعيتی به

به زندگی  یبا بدبينی و يأس جانكاه هايشسرودهدر بيشتر 

اين دو، تأثير های سرودهمعنادار در  هایتفاوت نگريسته است.

خوبی بهشاعر را زندگی آن بر محيط  ۀبر شعر و غلب انديشه

 دهد.نشان می

 

نازك ،اعرشفكری  ۀمايادبيات تطبيقی، بن کليدی:واژگان 

 .ه صفارزادهمالئكه، طاهرال
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Abstract 9  2 

Safarzadeh and Almlaykh from poet’s poetry in 

Persian and Arabic are the arena. The poetic themes, 

most of which is reflected in the poet's life, expresses 

concern ntellectual ـ philosophical poet. This analysis 

method ـ based on descriptive and comparative 

iterature, American schools, according to the poem's 

theme of the poet's mind and overcome its external 

environment is analyzed and compared. The findings 

indicate that the two poets at different ontological 

differences between these two poems is created 

Safarzadeh Tahereh However, it is highly 

dysfunctional family, born and bred, but look to the 

totality of existence is quite optimistic and that 

optimism is clearly reflected in his poetry, Henry has 

been But in front of him, although thin Almlayk·h 

opulence situation is far more Passing born and 

raised, but more slogan, with cynicism and despair is 

overwhelming to look at life. Significant differences 

in these poems, the poet's influence on poetry and 

overcome on a show. 

 

Keywords: comparative literature, intellectual motif 

poet,Nazek Almlaykh, Saffarzadeh. 
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 مقدمه
(، هر دو از 1المالئكه )طاهره صفارزاده و نازك

پيشگامان و نوآوران عرصۀ ادبيات معاصر عربی و 

ها در ايجاد آيند و هر يك از آنشمار میفارسی به

محتوايی و عروضی در شعر نو نقشی اساسی  تحول

اند. دو شاعر از لحاظ نگرش به زندگی، دارای داشته

اند و اين تفاوت گرايش، دو نگاه فلسفی متفاوت بوده

شود. هر خوبی آشكار میبا مقايسۀ شعر اين دو به

يك از سخنوران نامبرده به تناسبِ درکی که از هستی 

ند برای بيان هر يك از او رسالت انسان در آن داشته

های اين جهان تعبيری متفاوت با ديگری به پديده

اند. طاهره صفارزاده، با ثبات در پيروی خدمت گرفته

از خط فكری دينی خود، در کنار نقدهای اجتماعی و 

سياسی و اخالقی که به زندگی دارد، نسبت به کليت 

بينانه برخوردار هستی و نقش انسان از نگاهی خوش

ای از عمر خود که از المالئكه در برههت، اما نازكاس

فيلسوف بدبين آلمانی، شوپنهاور متأثر بوده، در پی 

اين گرايش، شعر وی نيز با بدبينی و يأسی جانكاه 

پيوند خورد و بدين شكل باقی ماند تا در اواخر عمر، 

با زنده شدن باورهای دينی در جان او، شعرش 

پويايی گرفت. به هر  روحی تازه از جنس اميد و

صورت، گرايش متفاوت فلسفی دو شاعر موجب 

شده که هر کدام به سمت و سويی متفاوت با ديگری 

ها بازتابی آشكار گيری در شعر آنبرود و اين جهت

يافته است و به آن رنگ و بويی ويژه بخشيده، به 

توان گفت: شعر اين دو، پژواك ای که میگونه

است. اکنون اين سؤال مطرح هشخصيت و انديشۀ آن

های متفاوت فكری ـ فلسفی اين دو مايهاست که بن

ها تجلی يافته است؟ اين شاعر، چگونه در شعر آن

 گويی به اين پرسش است.مقاله، در صدد پاسخ

نكتۀ قابل توجه در زندگی دو شاعر، اوضاع 

متفاوت دوران کودکيشان و نتيجۀ واژگونی است که 

يد آورده است. طاهره صفارزاده در در شعر آن دو پد

شدت نابسامانی به دنيا آمده و اوضاع خانوادگی به

المالئكه که در ناز پرورش يافته است، برخالف نازك

مند از آسايش بزرگ شده، ای بهرهو نعمت و خانواده

اما رنج و محروميت زندگی از صفارزاده شاعری 

اهب که برخورداری از موبين ساخته درحالیخوش

شدت بدبين و مأيوس زندگی از مالئكه شاعری به

های معنادار و خالف انتظار پديد آورده است. تفاوت

بر شعر  های اين دو شاعر، يقيناً تأثير انديشهدر سروده

-خوبی نشان میو غلبۀ آن بر متغير محيط شاعر را به

های فلسفی هر کدام از ها و انديشهفرضدهد. پيش

های اين جهان را برای هر يك از آن هدو شاعر، پديد

ای متفاوت معنا نموده است و شعر اين گونهدو، به

هايشان که بر محيط دو، بازتاب اين فرديت و انديشه

 .است زندگيشان غلبه کرده

 

 پيشينۀ تحقيق
المالئكه از شاعران بنام و طاهره صفارزاده و نازك

ست اند. بديهی اسرشناس ادب فارسی و ادب عربی

شماری پيرامون شعر هر يك از اين های بیپژوهش

صورت تطبيقی با صورت جداگانه و نيز بهدو شاعر به

گرفته است که برای نمونه در  ديگر شاعران صورت

عشق در آيينۀ اشعار »بريم: جا از سه مقاله نام میاين

، الله احيايی، مجلۀ «المالئكهپروين اعتصامی و نازك

؛ 193ـ113، صص 93و  99، شمارۀ سخن عشق

کتاب ماه محمدی، ، علی علی«عاشق شب و کودکی»

، صص 1921(، تير 110)پياپی  9، شمارۀ ادبيات

کودك، طاهره، بيم؛ نگاهی به کودکی و »؛ 22ـ03

، سيد «نوجوانی در شعرهای طاهره صفارزاده

محمد رفيعی، کتاب ماه کودك و نوجوان، آبان علی

ن تاکنون به بررسی و ... لك 02ـ 55، صص 1922

 اند.تطبيقی ديدگاه اين دو شاعر نپرداخته
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 دو شاعر در یك نگاه
-گراست. اگرچه سرودهطاهره صفارزاده شاعری واقع

های نخستين او تاحدودی احساسی است، اما سه 

ديدار ، بيعت با بيداری، مردان منحنیدفتر شعری 

گرايانه که محور اين پژوهش نيز است، واقع صبح

-و خط فكری مشخص ومستقلی را دنبال میاست 

-گاه انديشۀ او قرآن کريم و انديشۀ ظلمکند. تكيه

ستيزانۀ دينی است. در شعر او تلميحات قرآنی 

(. از 115ب:  1911شود )صفارزاده، بسياری ديده می

اين شاعر ايرانی، عالوه بر دفترهای شعری 

سد های شده، سه دفتر شعری ديگر با نامنامبرده
در به فارسی و  سفر پنجمو  طنين در دلتاو  ازوانب

-و اثری زبان انگليسی  به چتر سرخو  رهگذر مهتاب

و  اصول و مبانی ترجمهترجمه با عنوان  در زمينۀ

برجای مانده « ترجمۀ قرآن به انگليسی»همچنين 

 است. 

المالئكه، متفاوت با صفارزاده و شاعری اما نازك

سرايی عری رمانتيك، ترانهشا»رمانتيك مسلك است؛ 

ای ژرف و سرشار و صافی ضمير است، عاطفه

ای جوشان دارد، مجذوب طبيعت است و به حماسه

گشايد، با طبيعت زمزمه سرعت بال میجانب آن به

گويد، در آن آميزد و سخن میکند و با آن درمیمی

شود، بين واقعيت و حل شده و طبيعت در او حل می

در نوسان است، او تا مرز جنون  خيال، رودررو و

هايش دارد و تا خشك شدن چشمۀ چشمدوست می

شود، غمگين شده و گريد، رنجور و دردمند میمی

رود، همه چيز در نزد او کوچد و به غربت میمی

پذيرد بسيار بااهميت است، در اين لحظه چيزی را می

کند و بالعكس و جهان را از پس که فردا آن را رد می

: 1327 )جيده،« نگردينكی به رنگ عاطفۀ محض میع

( 190: 1927(. به گفتۀ شفيعی کدکنی )105ـ101

-های رمانتيكفضای شعر نازك را همان فضای شعر»

های نايافته و وجوی چيزدهد: در جستها تشكيل می

ها. با دوردست و با همان حاالت عاشقانۀ رمانتيك

انتيك به دور اين همه از ابتذال معمول شعرهای رم

های اجتماعی است و در جای جای آن، نشان انديشه

اندازی از مشكالت يك توان يافت. چشمرا نيز می

های جامعه که يك دختر برژوای روشنفكر در سال

توانسته است آن را پس از جنگ جهانی دوم می

المالئكه در مقدمۀ خود نازك«. احساس و تصوير کند

سالگی که در سن نوزده گويدجلد اول ديوانش می

های فيلسوف بدبين آلمانی، تحت تأثير انديشه

بينی گرفته و در پی آن، به نوعی سياهشوپنهاور قرار 

شده است. اين امر فضايی از نسبت به زندگی دچار 

افسردگی و يأس بر شعر او حاکم کرده است. در اين 

توان ديد و برهه، اشارات دينی در شعرش کمتر می

نظر از اندك شعرهای جلد دوم ديوانش که در صرف 

آن از اميد به زندگی و آيندۀ روشن و هبوط 

های شعر نيمۀ اول مايهخوشبختی سخن گفته، درون

عمر او غالباً تسليم شدن در برابر مشكالت، افسوس 

خوردن نسبت به گذشته، شكوه از رکود زمان حال و 

. او پس از داردای مرگبار را بيان میشيون از آينده

ها اسارت در بند اين نگرش بدبينانه، در نيمۀ دوم سال

گردد. او در اين برهه عمرش به باورهای دينی بازمی

تر از اش، شعری با رنگی روشناز زندگی شاعرانه

های او در اين سرايد. سرودهدوران يأس خود می

های شعری به صفارزاده مايهدوره، از لحاظ درون

 ت.نزديك شده اس
 

 های یکسانهای متفاوت از پدیدهبرداشت

 جهان هستی از منظر دو شاعر
وجود و هستی و چرايی آن، از ديرباز همواره ذهن 

بشر را به خود مشغول کرده است و مكاتب گوناگون 

فكری پيوسته در پی پاسخگويی به راز اين معما 
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اند. های متعدد وگاهی متضادی بدان دادهاند و پاسخبرآمده

نگرد. صفارزاده متأثر از تفكر دينی، بدبينانه به زندگی نمی

داند. او زندگانی واقعی را با آزادی و شادمانگی تنيده می

های کند که سختیوی زندگی را به گياهی تشبيه می

 سيمان را شكافته و روييده است:

آن سبزه/ کز ضخامت سيمان گذشت/ و قشر سنگی 

افت/ آن سبزه زندگانی بود/ را/ تا منتهای پردۀ بودن/ شك

سبزه آزادی بود )صفارزاده، .../ آن سبزه رويش آزادی/ آن 

1915 :170.) 

های زندگی را به نگاه وی پستی و بلندی

 کند:آسانسورچی تشبيه می

آسانسور طبقه دوم شب از کار افتاده است/ زندگی »

تكرار نگاه آسانسورچی است/ باال / پايين/ پايين/ باال 

 (.11د:  1915زاده، )صفار

گرايانۀ خود، در شعر صفارزاده با تكيه بر باور آخرت

-راهرو که در سوگ الكس ايواسيوك، نويسندۀ رومانيايی

کارگيری زيرکانۀ واژۀ راهرو سروده، با به راهروتبار کتاب 

ضمن اشاره به نام کتاب ـ که گويا نويسنده در آن، 

ندگی را به بينی کرده ـ زچگونگی مرگ خود را پيش

ها در آن مهمان چند روزه کند که انسانراهرويی تشبيه می

 هستند و به مشايعت يكديگر به جهان باقی مشغولند:

در راهرو/ ما در مشايعت مهمان هستيم/ بن/ الكه/ 

بل/ گوستاو/ طاهره/ تيتا/ ما در مشايعت مهمان هستيم/ 

ا مهمان چند روزۀ دنيا/ .../ راهرو چگونه مرگ تو ر

خواب ديده است/ راهرو که کّل زندگی ماست 

 (.92و  91ب:  1911)صفارزاده، 

به باور شاعر، در گذر از اين راهرو، انسان بايد خود 

 را بشناسد نه آن که تماشاگر گذر زندگی ديگران باشد:

ام های راه/ در بحث ناتمام خداوند/ من ماندهدر نيمه

/ کداميك هستی ها جاری استکنار شعر نكيتا/ و مرثيه

تو/ خود را شناختی/ و يا که شاهد بودن بودی/ ما با 

هميم/ ما شاهدان فانی فردا/ الكس/ و من و مگوئيل 

 (.99)همان: 

معنويت برای صفارزاده محور زندگی است. وی 

پذيرش يا عدم پذيرش يكتاپرستی را معادل با زندگی و 

-می داند. او خطاب به ستمگران کفر پيشۀ زمانمرگ می

 گويد:

ای قوم سرافكنده/ ای سُخرگان/ که قدرتتان شير بيرق 

فاصلۀ مرگ و زندگی است «/ إلّا اهلل»تا « ال إله»است/ از 

 (.92)همان: 

او زندگی افراد مادی و تهی از معنويت و در تاريكی 

 کند:و پوچی را به خزه و خندۀ ديوانگان تشبيه می

تاريخ شب رنگ سوگواران است/ مكتوب سوگوار/ 

نسل پلوخواری است/ که آمدن و رفتنش/ مثل خندۀ 

ديوانگان/ بدون سبب/ و بيهوده است/ و زندگانيش/ خزه 

ماند در آب/ پر از تحرك ظاهر/ و رکود باطن را می

 (.07ج:  1915)صفارزاده، 

به عقيدۀ او اينكه انسان با چه کسانی زندگی کند، 

 بخشد:میبسيار مهم است و به زندگی معنا و مفهوم 

اين زندگی/ با مردم معاويه و مأمون/ چه فايده دارد/ 

 (.11ب:  1911در بين ياوران يزيد )صفارزاده، 

بينانۀ المالئكه برخالف ديدگاه خوشـ اما نازك

صفارزاده دربارۀ هستی و متأثر از فلسفۀ شوپنهاور با ترديد 

گويد. جهان از ديد او، سرّی سر دربارۀ هستی سخن می

 هر است:به م

 نحن فی عالمٍ لیسَ یُدری

 ولُ ـهبٌ مجهـسرّه فهو غی

 (1/53: 2772المالئكه، )نازك             

کنيم که راز آن دانسته نشده ما در عالمی زندگی می

 است، پس آن يك تاريكی ناشناخته است.

 زندگی در نگاه او ساقی جام زهر است:

لیها السّمّ/ کؤوبٌ یَطفُو ع قیةهی هذی الحیا سا

الرّحیقُ/ أومأت للعِطاشِ فاغترَفوا منها/ و مَن ذاقَها 

 (.1/99)همان: فلیسَ یَفیقُ 

هايی اين زندگی است، ساقیِ سمّ است؛ فنجان
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ها از کند. آنسرشار از شراب را به تشنگان تعارف می

آن نوشيدند و هر که آن را چشيد ديگر به هوش 

 نيامد.

 اءِـمُ لِلْأَحْیالْخَلُوبُ تَبْسِ فَهِیَ تِلْكَ

 اـدَیْهَــی یَــنٌ فِـامِـمُّ کَــوَ السٌّ 

 (1/159)همان:                              
دنيا همان مكاری است که بـرای زنـدگان لبخنـد 

 زند حال آنكه در دستانش زهری پنهان است.می

ماند کـه صـبحی در به باور او، زندگی به شبی می

 پی آن نيست:

 اـرتی مـین شاعـعبثاً تحلم

                              ذا الوجودِـمن صباحٍ للیل ه

 (1/21)همان:                                      

پردازی ای شاعر من. صبحی برای بيهوده رؤيا می

 شب وجود ندارد.

های حساس آدميان زندگی زندانی برای قلب

 است:

 ـیَادُهُ لَتْ أَقْقَدْ کَبَّ ةِهُوَ سِجْنُ الْحَیَا

 فٍ ــیـبٍ رهــلْـلَّ قَـودُ کُــالسُّ

 (1/133)همان:                               

آن زندان زندگی است که بندهای سياهش هر 

 قلب شفافی را سخت به بند کشيده است.

او در سروده نهايۀ السلم )پايان نردبان( زندگی را 

 انتهايی ندارد: کند که پايان وبه نردبانی تشبيه می

 ی السلَّمْ ـدِّقُ فـتُ أحـازلـم

 ؟یةالسلَّمُ یبدأ لكن أین النها و

 (.2/03)همان:                               
ام و نردبان آغاز همچنان به نردبان چشم دوخته 

 شود اما پايان آن کجاست؟می

او در شعر ديگرش السلّم المُنهار )نردبان 

دهد و پاسخ اين پرسش را میفروافتاده( مأيوسانه 

 پندارد:حاصل و هيچ میانتهای نربان را دوری بی

/ تالشی الحلمُ فی برودٍ، و/ ، ثمَّ تهاوی السلَّمُ،لحظة ً

فمن / وحدی شماالً اترکنی أسِر سِر یمیناَ انتَ و

فی أعیُننا  ةُتصرخ الوحد/ المُضحكِ أنْ نَبقی هنا کالغُرباءِ

حسبنا / مَالال صمْتُ لُقیانا بروداَ ویرشُّ ال و/ دون انتهاءِ

 مِن زمانٍ، فلنَعُدْ مِن حیثُ جئنا/ أنّا أضعنا ما أضعنا

 (.2/232)همان: 

افتد در سرما و يك لحظه، سپس نردبان فرومی

شود. تو به جانب راست برو و مرا رؤياها متالشی می

دار است که تنها واگذار که به جانب چپ بروم. خنده

-ها اينجا بمانيم. تنهايی در چشمان ما بیمانند غريبه

زند وسكوت، بر ديدارمان سرما و وقفه فرياد می

پاشد. ما را بس است آنچه از زمان فنا خستگی می

 ساختيم. پس بايد بدانجا که از آن آمديم بازگرديم.

از ديدگاه صفارزاده جهان به حكم خالقش 

ر تقديری رو به روشنايی دارد، رو به عدالت و نو

 دارد:

علی )عليه السّالم(/ به انتظار وعدۀ حق است/ به 

انتظار حكم قاطع تقدير/ و او يقين دارد/ که حضرت 

معين نور نهان ساحت هستی « ساعت»احديّت/ در 

فرمايد/ اگرچه کافران نپسندند را/ عيانِ کامل اراده می

 (.172الف:  1921)صفارزاده، 

ق را/ امام/ رهرو حق است/ تقدير حاکميت ح

 (.20: 1923خدا/ رقم زده است )صفارزاده، 

المالئكه، تقدير هماره مورد اما در شعر نازك

عنوان نمادی سرزنش و خشم شاعر است و از افعی به

برای تقدير استفاده شده است؛ تقديری که انسان را 

کند همچون ماری زهرآگين همه جا دنبال می

 (:2: 1923)ناظميان، 

من / نعتاقْاذلك الغولُ أیّ ُ/ فظیعذلك األُفعوان ال

أهدابُهُ  و أین أنجو/ ةظالل یَدَیْهِ علی جَبْهتی البارد

، )نازك فی طریقی تَصُبّ ُغداً میتاً ال یُطاقْ/ ةالحاقد

2772 :2/55 ) 
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)از دست( آن افعی مخوف، آن غول، کدامين 

تاريكی دستانش برپ يشانی سردم کجا  خالصی!؟ از

اش بر ؟ درحالی که چشمان خيرهخالصی توانم يافت!

 ريزد که تحملش نتوان کرد.سر راهم، فردايی مرده می

ای است زندگی برای نازك مانند کشتی شكسته

که دستان تقدير آن را به هر سوی که بخواهد هدايت 

کند و بشر در هدايت اين کشتی سرگردان هيچ می

 نقشی ندارد:

 یِّرْهُ زُّورَقَ الْكَلِیلِ تُسَـاُتْرُکِی ال

 اءُـَفَ تَشـأَکُـفَّ الْأَقْـدارِ کَیْ 

  هـَیزَلْ سِرُّهَا دَفِیناً فَیَا ضَ ـلَمْ یَ

 ؤَالِ ـُّی السـهُ فِـُرٍ قَضَیْتـمْـُع

 (1/22)همان:                              

اين قايق شكسته را رها کن تا دستان سرنوشت 

وشيده خواهد ببرد. هنوز راز آن پآن را هر طور می

است. افسوس از عمری که در اين سؤال )چيستی 

 هدف زندگی( تباه ساختی.

 مینحن أسری یقودنا القدر األعـ

 ولِ ـهـجـمٍ مــالـل عـیــی لـإل

 عُ فكاکـاً ـن یستطیــنّا مَـلیس مِ

 ذلیلـر الـیـر األسـا غیـلیسَ مِنّ 

 (1/33)همان:                               

قدير ما را به شب عالمی ناشناخته، ما اسيريم و ت

کند. هيچ کداممان را يارای نجات يافتن راهبری می

 نيست. ما جز اسيرانی خوارشده، چيزی نيستيم.

به عقيدۀ شاعر، سرنوشت و تقدير جهان، جز گناه 

 خواهد:و بيچارگی و جنگ چيزی برای انسان نمی

 لماهكذا ما شاءت المقادیرُ للع  

 روبٌــو ح ةٌوـقـتـإثـمٌ و ش

 (1/33)همان:                                 

گناه و بيچارگی و جنگ؛ تقدير چنين چيزهايی را 

 خواهد.برای اين عالم می

المالئكه است زمان از عناصر محوری شعر نازك

و روند کلی گذر زمان يعنی روزگار، در شعر وی 

-عنصری ويرانگر توصيف شده است که همۀ زيبايی

 زندگی را نابود می کند: های

 

 رُ تَنْطِفِـی بَیْنَ کَفَّیْــکَیْفَ یَا دَهْ

 كَ الْأَمَانِیُّ وَ تُخْمِـدُ الْأَحْـلَامُ؟ 

 کَیْفَ تُذوِی الْقُلُوبُ وَ هِیَ ضِیَاءُ

 وَ یَعِیـشُ الظَّلَـامُ وَ هُـوَ ظَلَـامُ 

 (1/29)همان:                              

ر، آرزوها را در دستانت نابود چگونه ای روزگا

-کنی!؟ چگونه قلبسازی و رؤياها را خاموش میمی

زيند ها میپژمرند حال آنكه نورند و تاريكیها می

 حال آنكه تاريكند!؟ 

 ها ـکمْ ظهورٍ جَمَعْتُها لمْ تذرْمن

 واكِ ــوی األشـالی سـیـلـال

 (.1/23)همان:                               

ها )روزگار( ها که جمع کردم و شبر گلچه بسيا

 نگذارد.ها باقی چيزی جز خار از آن

انديشد. از ديد او زمان صفارزاده طور ديگری می

به خودی خود دارای بار مثبت يا منفی نيست بلكه 

-مردمان زمانه و رخدادها اند که به زمان معنا می

 بخشند. وی با اشاره به هجرت پيامبر اکرم )صلّی اهلل

 گويد: عليه و آله( می

آواز حرکت قدم اوست/ از حوزۀ زمان/ زمان 

مرده/ زمان ماضی/ زمان مرده و ماضی/ هزاره اسم 

زمان است/ هماره هيئت معنا نيست/ گاهی زمان/ 

ها/ از غار ها/ گاهی زمان / زمان سرشاریزمان خالی

تا مدينۀ انسان/ چندين هزار قامت معنا/ در قلب 

 1915گنجد )صفارزاده، سی هجرت میهای قدلحظه

 (.55ج: 

اما به طور کلی گذر زمان از ديد او نابودگر 
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 ها و اميدوارکننده است:حكومت

دارد./ ها را/ بر میبلدوزر زمان/ تمام حكومت

 (.93الف:  1915دارد )صفارزاده، ازريشه بر می

عنوان يك برای طاهره صفارزاده، به« شب»پديدۀ 

طرح است که نماد اوضاع نابسامان عنصر فراگير م

زمان اوست، اما از ديدگاه او انسان نبايد تسليم شب 

تيره شود بلكه بايد تيرگی آن را بكاود و به دنبال 

 يافتن ستارۀ نجاتی در اعماق تاريكی شب باشد: 

کاوم/ که کوه کاوم/ نهاد شب را میمن شب را می

سايه را و دشت و تعلق را فراگيرد/ مرا فراگيرد هم

فراگيرد/ .../ تو در نهاد شبی/ ای ستارۀ غمگين/ ستارۀ 

 (.11ـ12ب:  1911رهايی )صفارزاده،  غريب

وی خطاب به دهقانان مظلوم که مورد ستم 

اند اميدوارانه داران و اربابان زمان قرار گرفتهسرمايه

 گويد:می

ستمكاران خمار مستی ظلمند/ شراب خون تو در 

مستی اگر بخشيد يك شب بود/ و  کام آن اهريمنان/

های رفته بر باد است/ ولی اين شب/ گرچه عمر نسل

فرجام آن/ يك روز پر اميد و پر داد است )صفارزاده، 

 (.59ج:  1921

 گويد:نيز خطاب به مبارزان معاصر خويش می

آب و گِل تن تو/ شكوفه خواهد داد/ گُل خواهد 

/ که هيچ داد/ سلسلۀ گِل هميشه منتظر رحمتی است

 (.31الف:  1915آيد )صفارزاده، داند کی مینمی

وی برای شب تيرۀ زمانه، صبحی روشن متصور 

 است که بايد به سوی آن حرکت کرد:

در راه صبح/ ما زخميان جنگ جهانخواران/ از 

درد خويش و بانگ اذان/ بيداريم/ شب هرگز اين 

ن همه بيداران در خود نداشته است/ بيداری ابتدای دي

 (.21حق است )همان: 

ای ديگر المالئكه در وصف شب به گونهاما نازك

ای نمادين و مأيوسانه شب را انديشد. او به گونهمی

 نیست: داند که اميدی به صبحی برای آنکابوسی می

 یـنَ شـاعِـرَتی مَـاـثـاٌ تَحْلُمِـبـع

 وُجُـودِ ـمِـنْ صَبَـاحٍ لِلیـلِ هَـذَا الْ

 رـفِ السِّـنْ یُكْشَـألِینَ لَـبَثـاٌ تَسْـعَ

 ـیُـودذَا الْقُـكِّ هَـمِی بِفَـعَـوَ لَنْ تَنْ

 هولجْـقِ الْمَـظُرِیـنَ لِلْـأُفُــنْـتَ اَبَداٌ

 فِیُّ؟ـی الْخَـَلّـجَـلْ تَـهَـرَی فَـْیـحَ

 ( 1/21، 2772)نازك،                      

 پردازی شاعر من! شب اين وجودبيهوده خيال می

پرسی! هرگز اين راز را صبحی نيست. بيهوده می

آشكار نخواهد شد و هرگز از نعمت باز شدن اين 

مند نخواهی شد. هميشه حيران به آن افق ها بهرهگره

 کرده؟ نگری. آيا آن امر پنهان جلوهناشناخته می

 

 انسان 
کوشد پاسخ معمای هستی انسان را در صفارزاده می

های زندگی بشر مانند . او انگيزههای دينی بيابدآموزه

های خانواده و اموال و فرزندان را با تكيه بر آموزه

داند که آدمی را به ها میمشغولی انساندينی مايۀ دل

کنند حال آنكه مقصد و هدف زندگی دنيا وابسته می

به باور او، عبادت خداوند و کسب رضايت او و در 

ت. وی با تشويق نتيجه، دستيابی به بهشت جاودان اس

-به تالوت مفهومی کالم الهی به مخاطبان خود می

 گويد:

دانسته چون که بخوانی/ اين پرسش هميشگی 

چگونه بودن، چگونه انسانی بودن را/ ديگر «/ بودن»

 (.191الف:  1911دانی )صفارزاده، بالجواب نمی

صفارزاده خلقت جهان را، زمين را و انسان را 

ديدگاه او، هدف چيزی نيست داند و از هدفمند می

مگر حاکميت عدل و خرد در باغ خرّم همزيستی در 

سايۀ موعود آن، رهبر بشارت داده شدۀ الهی که در 

 انديشۀ اسالمی مهدی موعود ناميده شده است:

گسترده شد زمين/ از پای کعبه/ که آن بزرگ 
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گاه کعبه/ به سوی مقصد دين/ زمان/ قدم بردارد/ از تكيه

حاکميت عدل و خرد/ در باغ خرّم همزيستی/ به سوی 

 (.00الف:  1921ها )صفارزاده، در سرزمين درستی

های رسيدن به شاعر نابودی ستمگران را از نشانه

 شمرد:هدف برمی

های منتظر رهروان/ هميشه رنگ رسيدن و چشم

زدگان/ های رسيدن/ يعنی نجات عينی ستمدارند/ و جلوه

بودن/ بر گور توطئۀ نابودن ای از يعنی بنای تازه

 (. 29الف:  1915)صفارزاده، 

 داند:او راه رسيدن به اين هدف را آگاهی و دانايی می

گذرد/ و از معابر و اين رسيدن از معابر باريك راه می

 جا(.آگاهی )همان

صفارزاده برخالف نازك، انسان را مقهور شرايط 

موجودی پندارد بلكه وی را محيطی و اجتماعی او نمی

-داند و حتی با تكيه بر انديشهدارای اختيار و مستقل می

های اسالمی که همواره پيروی کورکورانه از پيشينيان را 

 گويد: محكوم کرده است می

و شكل بودن من/ شكل روح من/ همچون شيار 

سرانگشتانم/ مرز شباهتی ندارد/ با مادرم با پدرم با هيچ 

 (.91کس )صفارزاده، همان: 

 گويد:دربارۀ چگونه بودن انسان می او

قائم به ذات بايد بود/ قائم به ذات او/ همت انسان 

-ای که نيك میشكستهبايد بود/ انسان مؤمن/ انسان دل

داند/ در سنگسارهای جهانی/ الطاف اين و آن/ سنگرهای 

ای/ و چترهای کاغذی فانی هستند )صفارزاده، شيشه

 (.23ج:  1915

گان با تشبيه مجاهدان آزادی و وی در شعِر ستار

 گويد:همفكران معاصر خود به ستارگان، می

رسيم/ ما آن ستارگان بلنديم/ همراه با رسيدن شب می

ايم از دوردست/ ما آن ستارگان کوچك و شب را شكسته

شناسان/ همواره خرديم/ اما ستارگان خرد/ در چشم شب

گوييد/ در اند/ با آن وزير برق بدر زمان/ شب را شكسته

های نور روزهای تار و تباهی/ از ما مدد بخواهد/ ما جلوه

های جهانيم )صفارزاده، ترين چراغشكنزمانيم/ ما شب

 (. 31ب:  1911

اما از ديد نازك، آدميان مقهور سرنوشتی از پيش 

اند؛ نسلی پس از ديگری بدان وارد شده و پس تعيين شده

-گ که آخرين و هولناكدرد و رنج فراوان، با مراز تحمل 

آنكه به سّر هستی پی برده ترين رنج اين سفر است، بی

 شوند:باشند از آن خارج می

 المِ حآه یا مَن ضاعتْ حیاتُكِ فی األ

 اللِ؟ــمـال رَ ــیـتِ غـیـنـاذا جَ ــم

 عه یا ضَیْـاً فَ ـرُّها دفینـزلْ ســــلمْ یَ 

 ؤالِ ـی الســا فـهـِتـیـَضـرٍ قَ ـمــع

 هامی األفـاة دقَّ علــرُّ الحیـس وـه

 اءُ ــكمـه الحــتْ بــاقَ ـی ضـتـح

 نـتْ مـَ همـما فُ اةُ ـا فتـی یـأسـفای

 رجاءُ؟ـا الـی مـفـرارُها فـلُ اسـقب

 یای الدُّنْ ـئی إلـجاءَ من قبل أن تجی

 ادواــب وا وـــم زالــنُ ثـالییـم 

 (22: 2772)نازك،                            

ات در رؤيا فنا شد! جز خستگی چه ای که زندگی آه

به دست آوردی؟ هنوز راز آن )زندگی( نهان مانده. 

افسوس بر عمر تباه شده در طلب اين سؤال. اين راز 

ها از فهم آن عاجزند، تا آنجا که زندگی است که عقل

انديشمندان را به تنگنا انداخته است. پس نااميد باش ای 

رازهای آن فهميده نشده؛ به چه اميد  تر نيزدخترك! پيش

ها انسان داری؟ پيش از آنكه تو به اين دنيا بيايی ميليون

 اند.اند سپس از بين رفته و نابود شدهآمده

شاعر اين يأس جانكاه را با مكتب رمانتيك در هم 
آميزد و از آنجا که او نقشی برای انسان در تعيين می

ستن بر اين فرجام سرنوشت قائل نيست، راهی جز گري
 نيست:

و حیاة اإلنسانیّة شِقاءٌ دائمٌ/ عالَمٌ کُلُّ مَن علی وجهه 

یَشقی/ و یَقضی األیّامَ حزنًا و یأساً/ عبثاً فالحیاةُ سُنَّتُهُ 
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 (.1/213)همان: الحُزنُ/ و حكم اآلهات و الدمع جار 

و زندگی انسان بدبختی هميشگی است. جهانی که 

ره است و روزگار را با اندوه و هر که در آن است بيچا

کند/ پس سنت زندگی اندوه نااميدی و بيهوده سپری می

 است و حكم آه و اشك بر آن جاری است.

از ديدگاه صفارزاده، در کتب آسمانی از جمله در 

 قرآن کريم، کمال و هدف انسان بيان شده است:

ای روح برتر/ ای رسول خدا/ و اين نوشته که 

ستی انسان بود/ در اين کتاب بزرگ/ خواندی/ کمال ه

 (.99: 1923همتا )صفارزاده، کتاب بی

او بر اين باور است که صلح و آرامش واقعی زمانی 

شود که در آستان ربوبيت سر بندگی برای بشر ممكن می

 فرود آورد:

ها/ خيل عظيم جهانی/ جهان ميليون در ميليون

« بندگی»مخلوق صرف مانده/ درجا زده/ چرا که توفيق 

گونه است/ که در حق را / پيدا نكرده است/ و اين

ها/ درمانده ها/ و در مدار قهر و جدايیمحاصرۀ تنهايی

جويد/ در مأمن مانده است/ صلحی که اندرون بشر می

 (.15ـ11ب:  1921ست )صفارزاده، «او»شناخت 

بيند که ای میاما نازك انسان را سوار بر کشتی شكسته

 نجام در کدامين ساحل، کناره خواهد گرفت:داند سرانمی

نَ تری مَـرـی الحیـنـسیّـرت  اةُ أـی

 د أیَّ رمالٍ؟ـنـینی؟ و عـی سفـس

ا اآلن حـهـ  ولٌ و ذهـ یــرةٌـا أـن

 مُـرُّ ـمـرٍ تـبینَ مـاضٍ ذوی و ع 

 ی مسیریـلستُ أدری ما غایتی ف

و ین رُّ ـنـی الـیـجلــی لعـآهِ ـل  سِـّ

 (1/21: 2772)نازك،                        

برد. به نظـر تـو لنگرگـاه کشـتی زندگی مرا با خود می

من کجاست؟ و در کنار کدام تل ماسـه؟ مـن اکنـون عـين 

ای رفته و عمری کـه در ام، درماندۀ گذشتهحيرت و نيستی

دانم هـدفم در مسـيرم کجاسـت. آه کـاش گذر است. نمی

 شد.اين راز در برابر چشمانم آشكار می

های دينی، فطرت انسـان را فارزاده با الهام از انديشهص

 داند و معتقد است:پاك می

انسان پيرو فطرت/ در سراسر گيتی/ يگـانگی دارد/ بـا 

: 1923انسان/ با نيكی/ بـا مهربـانی و انصـاف )صـفارزاده، 

190.) 

از نظر او فطرت پاك انسانی زمانی کارآمد است که بـا 

تـرين کـالم اسـت ا کـه پـاكانديشۀ برگرفته از کالم خـد

همراه گردد. در اين صورت است که کمال انسانی حاصـل 

 آيد:می

آموزد/ فطـرت هـم/ انديشه/ وقتی که از کالم پاك می

آيد/ پيوستن دو نيمه شرط کمـال از مالل تنهايی/ بيرون می

 (.121است )همان: 

-ذهن تميز/ همراه فطرت است/ ذهن هم زادگاه پاکی

گرفتـه از هاست/ ذهـنِ توانحرص و تباهیها/ هم زادگاه 

-فطرت/ از روح/ از کار نيك/ از نيكـی/ راه سـالمت مـی

سـازد )صـفارزاده، پويد/ و خرسندی را زينـت خـود مـی

 (.39الف:  1921

دوســتی در ميــان همــۀ از ديــدگاه صــفارزاده نوع

موجودات ناشی از فطـرت اسـت. وی بـا توصـيف نظـام 

آميز، زنـدگی بشـر بيانی کنايهاجتماعی زندگی پرندگان، با 

 کشد:را به چالش می

-رعايت همبالی/ رعايت همنوعی/ درس الهی فطـرت

هاست/ امـا کـالغ کـه بـال دارد/ انصـاف و عقـل نـدارد/ 

جفاگر و جوجه رباينـده اسـت/ تـرس و گريـز انسـان/ از 

ريگ و شـن/  همنوعانی است/ که حرف و قولشان/ مانند

ــان/  ــه رفتارش ــت/ ک ــده اس ــر و پراکن ــار و خنج خ

هـا خـاموش خودخواهی است/ که دستگاه فطرت آن

 (.175است )همان: 

وی با تأکيد بر نقش مهم فطـرت پـاك انسـانی و 

همراهـی آن بـا خـرد و دانـايی، از گسـترش عـدل و 

 گويد:انصاف در جامعۀ انسانی سخن می
باور کنيد/ حذف گلوی فطـرت/ طـرد مـدار دانـايی/ 
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مان بخشيده/ بر نـاتوان شـدن آن بازار رشوه و رانت را/ سا
خوبان/ صدای فطرت/ گردش آگاهی/ که محتوای گـوهر 

 (.20هستند/ بايد گريست )همان: « وجدان»
ها با فطرت پاك انسـان بيگانـه از نظر صفارزاده، زشتی

 است:
بدی/ هزاران فرسنگ/ از فطرت الهی/ از قلب خـوب/ 

 (.97ب:  1921از کرامت انسانی/ به دور بود )صفارزاده، 
از منظر او سرچشمۀ هرچه بدی در جهـان اسـت بـه 

هـای دينـی، در گردد؛ نفسی که در انديشهنفس امّاره بازمی
 کند:وجود انسان تلقين شرارت می

ــانی»... بايــد بــه احتــرام  برخاســت/ او را  «فطــرت ربّ
گـر/ بـا حـرص و مكـر و شناخت/ که نفس امّاره/ آن فتنه

هــا/ در روزگــار مــا/ بــيش از هــا/ و خودپرســتیشــرارت
 (.  113کوشد )همان: گذشته/ به جانشينی فطرت می

هـا به عقيده او برای نجات انسان از مـنجالب پليـدی
 بايد به فطرت الهی بازگشت:

-ی صـانع آن برمـیکار جهان/ از هرچه هست/ به سو

-گـردی/ و برمـیگردد/ در تداوم عصيان/ به خود رها می

گـردی/ گردی/ کـه نـاگزير و پريشـان برگـردی/ و برمـی
گــردد/ و بازگشــت تــو رويــت بــه جانــب فطــرت برمــی

 (.191زيباست/ بازگشت تو با دانايی زيباست )همان: 
های دينی، خلقـت انسـان را صفارزاده با تكيه بر آموزه

دانـد، امـا و خلقت دشمن او شيطان را از آتش مـیاز گِل 
 بيند:شاعر نور هدايت را در آن گل می

ام/ و دشـمن از آتـش/ در خـاك، نـور من از گِل آمده
 (.32ب:  1911هدايت هست )صفارزاده، 

-اما نازك بـرخالف صـفارزاده، انسـان بـودن را نمـی

ستايد. او انسانيت را حجابی بين خـود و خـدای خـودش 
 ند:دامی

 نیفَإِذَا لَمْ تَصِلْ سَمَائَكَ الْحَا
 رِیـشَـانِی الْبَ ـذْرِی کِیَـعُـَ ف 

 (125/ 1: 2772)نازك،                     
رسـد های من به آسمان تو نمـی)پروردگارا( اگر ترانه 

 پس عذر من وجود انسانی من است. 
زيرا به عقيدۀ او انسـان موجـودی سرشـته بـا پليـدی 

ن نيسـت کـه بتوانـد از ذات خـود رهـايی است پس ممك

يابد. وی تهذيب و تزکيۀ اخالقی را در اين زمينه سـودمند 
 داند.نمی

 ضَ ـََهِیَ الْنَفْسُ تَحْمِلُ الشَّرَّ وَ الْبُغْ و
 بُ ــذِیــهْ ـدُهَا التَّــیــفِ ـاذَا یُ ـمَفـ

 ( 1/33)همان:                                
کنـد پـس ر و کينه را حمل میو اين نفس است که ش

 تهذيب به حال او سودی ندارد.
دربـارۀ احساسـات و  فی احضان الطبیعـةوی در شعر 

 گويد: عواطف بشری با لحنی هجوگونه و تحقيرآميز می
 نِّ ـفَ ـاُهْـرُبُوا لَا تُـدَّنِّسُوا عَالَـمَ الْ

 ةِ ــیَّ ـفِ اآلدَمِ ـعَـوَاطِـذِی الْ ـهَ ـبَ
 یـمونِ مَعْبَدَهَا السَّانُاحْفَظُـوا لِلْـفُ

 ةـدْسِیَّـا الْقُ ـهَ ـامَـوا أنْغَــنُّــغَ  وَ
 (1/110)همان:                             

بگريزيد! دنيای هنر را به اين عواطف انسـانی نياالييـد! 
هـای برای هنرهـا معبـد رفيعشـان را حفـي کنيـد و ترانـه

 مقدسشان را بسراييد.
ه تـأثير بعثـت پيـامبران در وجـود صفارزاده با اشاره بـ

ها معتقد است پيامبران بـا تعـاليم خـود و بـا اجـرای انسان
انـد و از ميـل بـه سـتمگری در قانون، جهل را مهـار کرده

 اند:اند و آن را از هم پاشدهفطرت بشر کاسته
فرارسيدن پيغمبران/ شكفتن قـانون/ بحـران سرکشـی 

سـتمگری، نهـاد جهل را/ به دست مهار سكون سپرد/ ميل 
پاشـيد )صـفارزاده،  ضد فطرت انسان/ در انسـان از هـم

 (.15ب:  1921

تراشان اسـت/ و رنج ابراهيم/ از بت نيست/ از بت

شان همواره هست/ ادامه دارد/ اما خلـوص که سلسله

 1915و آگـاهی هــم هسـت/ ادامــه دارد )صــفارزاده، 

 (.52الف: 

ۀ ولی نازك برخالف صفارزاده، بـا پرسـش دربـار

هدف بعثت حضرت مسيح )عليه السـالم( از خـود و 

مخاطبان شعرش، از تأثير اين بعثت در فطرت آدميـان 

دار گويد چرا که اگرچه ايشان داعيهبا ترديد سخن می

صلح و دوستی بودند، کمتر اين خصوصـيت دينشـان 
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 کمتر در جهان تجلی يافته است:
 

 زییحُ لِكَیْ یُجْـذِی رَامَهُ الْمَسِـمَا الَّ

 هـنْـانَ مِـذِی کَـــا الَّـبِمَـا کَـانَ مَ

 برَفَ الذَّنْــَتــذِی اقْهَا الْعَالَمِ الَّــأَیُّ

 هُ؟ـنْــرَ عَـكَــفِّــأَ مَـــا آنَ أَنْ تُ

 (35/ 1: 2772)نازك،                      
مسيح چه هدفی داشت که آنچنان پاداشـی بـه او 

ده بود؟ ای عـالمی کـه داده شد؟ چه گناهی از او سرز
ای! آيا زمان آن نرسـيده کـه از آن دست به گناه آلوده

 پاك شوی؟

صــفارزاده مشــكالت جامعــه و روزگــار خــود را 

شـان انتقـاد هـا را پذيرفتـه دربارۀکند. او آنانكار نمی

هـا را بـه روی خـويش کند، اما هرگز تمام روزنـهمی

در اوج  بينـد زيـرا خداونـد و اوليـای او رابسته نمـی

 کند:ها همراه و در کنار خود حس میتاريكی

گذرم/ کـه گذرم/ با اين نگاه میاز دود و دوده می

آن پنج راه يگانه/ آن پنج جان پاك/ با مـا هسـتند/ بـا 

هاست/ هرگز بـه من/ با هر کسی که در دل خود با آن

های پشـت مـن از عشـق وعده پشت نكردم/ که مهره

در سـر زانـويم/ و حكـم محكم است/ قلـبم نشسـته 

کنــد/ و زانــوانم راهــی آن راهنــد/ راه بلنــد و بــاز می

 (.35ب:  1911)صفارزاده، 

او يأس و نااميدی را که قدرت و تـوان انسـان را 

 داند:کند، با مرگ همسان میسلب می

تا بازوان يأس/ تا بازوان مرگ/ زيـر سـر ماسـت/ 

 (.11بايد خوابيد )همان: 

راهی و نظارت خالق جهـان صفارزاده يقين به هم

دانـد. وی بـا را محور اميد و اميد را مايۀ زنـدگی مـی

المبيت همـان شـبی کـه حضـرت علـی  لیلةتوصيف 

)عليه السالم( برای دفع توطئه و سوء قصد کافران بـه 

جان پيـامبر )صـلّی اهلل عليـه و آلـه( در جـای ايشـان 

 داند:خفتند، آن را مصداقی واقعی از بيم و اميد می

ــواره/ همجــوار  ــيم/ در مصــاف خطــر/ هم ــد و ب امي

يكديگرنــد/ امــا اميــد/ در اوج همجــواری/ هرگــز غالــب 

 (.10: 1923ای که در ليلۀ مبيت )صفارزاده، نبوده/ آن گونه

در زندگی/ وقت بروز واقعه/ اميد هست/ امـا اميـد از 

مخالفت بيم/ دچار سرگردانی است/ در ليلۀ مبيـت/ يقـين 

يم و اميد سرنوشت دگر دارند/ در خانـه/ مدار اميد است/ ب

در غار/ در اوج همجواری يكديگر/ يقين به وعـدۀ خـالق/ 

برنده و غالب/ و بيم سـرافكنده و مغلـوب اسـت )همـان: 

13.) 

با پـذيرش  های جهانیاز جلوهصفارزاده در دفتر 

-واقعيت همگانی مرگ آن را يك پديدۀ حقيقـی مـی

ن اسـت اتفـاق داند که هر لحظه برای هر کـس ممكـ

گرايانه های تجملبيفتد. او با انتقاد از برگزاری نمايش

 گويد:نتيجه در زندگی روزمرۀ آدميان میو بی

ها/ کنـار تـودۀ مـرگ/ ها/ کنار جدّیهمايش تفنن

خبر و سرزده/ در سيل در زلزله/ در خيابـان/ مرگ بی

 (.92الف:  1921در سونامی/ جريان دارد )صفارزاده، 

شعرِ از غار تا مدينۀ انسان، از کليت مـرگ در  وی

گويد و کيفيت رويارويی بـا آن را بسـته بـه سخن می

کند مثبت يا منفی هدفی که انسان در زندگی دنبال می

داند. از نظر او مرگ تنها شكل و ظـاهر ايـن سـفر می

ابدی است و اصل قابل توجه در آن، سرنوشت انسان 

د، مايـۀ عبـرت پس از آن است که چه خوب و چه بـ

 است:

ومرگ نه شادمانی دارد/ نه غـم/ کـه مـرگ فقـط 

شكل است/ وشكل عبـرت را بايـد ديـد )صـفارزاده، 

 (.12الف:  1911

به باور او مرگ هر انسانی، به رنگ زندگی اوست 

 زيد:ميرد که میو هر کس همان گونه می

کننده نيست/ مرگی که از تهاجم تب مرگ يكسان

نهايـت خـواری/ مرگـی کـه از  آيد/ مرگـی کـه ازمی

 (.52ج:  1915سالمت ايمان )صفارزاده، 

هـای دينـی، مـرگ را بازگشـتی بـه او با تكيه بر آموزه
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 داند:سوی خداوند می

گـرديم/ چگونـه گرديم/ اينك به جانب او برمـیبرمی

برگشتن هم/ حرفی دارد/ با شوق و سـربلندی/ بـا شـرم و 

گـرديم؟ نـه برمـیبيم/ با دست خالی/ با دسـت پـر/ چگو

 (.32: 1923)صفارزاده، 

هـا/ بـه سـوی آن ساکنان محوشده/ رفتارهـا و مـنش

ايـم/ منتظـر گـردش جهـان پرسش فردا رفتنـد/ مـا مانـده

 (.112الف:  1921)صفارزاده، 

از ديدگاه صفارزاده ترس از مـرگ طبيعـی اسـت امـا 

بيمی فراتر از آن برای انسان مطرح است و آن بيم شـكنجۀ 

 سان با مشاهدۀ رياکاری و تزوير ديگران است:روح ان

از هرچه بمب بايد ترسيد/ از هرچه موشك/ از هرچه 

انـد/ بـالی  ها بالی جسـم تـوتير و تفنگ و خمپاره/ اين

بودن تو/ در خانـه/ در شـهر/ در خيابـان/ دسـت و سـر و 

سازند/ تـرس بـزرگ امـا/ شـكنجه تنت را از هم جدا می

ای حيله و ترفند همدستی غمين هديدن روح است/ از تيغ

های نهانی/ به سرزمين حيـرت ذهـن/ گران/ در حملهحيله

 (.30ـ 32الف:  1921به آستان قدسی روح )صفارزاده، 

ماندنی و از ديد صفارزاده چيزی که در اين جهان باقی

 هاست:های عشق و هدف واالی انسانناميراست، سلول

ز مـرگ جسـم هـای راه، اهای عشق، سـلولاما سلول

 (.21ميرند )همان: نمی

هـای قرآنـی )آل عمـران/ صفارزاده با تكيه بـر آمـوزه

دانـد و ( زنده بودن شهيد را محدود بـه رسـتاخيز نمی113

کنـد و خـود را ادامـه او را هميشه زنده و بيدار وصف می

 داند:دهندۀ راه او می

کنـد/ رهيـاران ی خفته اين سامان را بيـدار مـیهارگ

خيزم/ از قبر ايـن جـوان/ او زنـده خيزند/ و من برمیبرمی

جـنگم/ است/ راهش ادامه دارد/ و من که بـا جهالـت مـی

ــ 35الـف:  1915جنگ و شهادتم/ ادامه دارد )صـفارزاده، 

33.) 

شما شهيدان/ هميشه بيداريد/ صـفت او را داريـد/ نـه 

 (.30خوابد )همان: زند نه مییچرت م

ها خطـاب بـه مردمـی ين انديشهصفارزاده با تكيه بر ا

کننـد در شـعری بـا نـام که در راه خدا با دشمن مبارزه می

 گويد:سفر بيداران می

جنگيد/ ظلـم از آری شما مرغان حق/ عليه جهالت می

جنگـد/ جنـگ آيد/ و هر که با نهاد ستم میجوار جهل می

 (.33: 1923و شهادتش/ منوّر و قدسی است )صفارزاده، 

المالئكه برخالف صفارزاده، عنصـر ن نازكاما در ديوا

کننده بازتاب يافته است. او بـا ای بسيار نگرانمرگ به گونه

اثرپذيری از انديشـۀ شـوپنهاور در مـورد پايـان زنـدگی و 

بينی شـده اسـت و چنـان کـه در شدت دچار سياهمرگ به

( اشاره کرده، او در اين زمينـه 1/17: 2772مقدمۀ ديوانش )

بدبين آلمانی نيز پا را فراتر نهاده، چرا کـه اگـر از فيلسوف 

هــا انســانتــرين نعمــت بـرای شـوپنهاور مــرگ را بـزرگ

تـر ازمـرگ ای هولنـاكداند، از نظر نازك، هيچ تراژدیمی

نيست! به باور او مرگ دل کندن از دنيا و اسارت در خـاك 

 و کفن است:

 جارِ رّد لألشـراعی یغـلّ الـو یظ

 اء المعانیـفـصی ــع فـبـنـو ال

 ـراكٌـتـم ال حـون أنـنـامـو ت

 انـضـة األکفـیـدٌ فـی قبـال نش

 (1/159)همان:                             

خواند و جوشـش و چوپان برای درختان ترانه می

حرکـت بـی هـيچ آن در صفای معناسـت. و شـما بی

 خوابيد.ها میترانه، در دستان کفن

 أـالم تِ أیتهاـبَ أنـلــی القــدِّثـح

 ةِاـتْ بالحیـیـد سُمـن قـم اـی ةُاـس

 هولالذی تصنَعین بی فی الغدِ المَج ما

 ی؟ـاتـــرف رُــیـصـری مــت اذاــم

 کهفٌ وـه أ ددتِ لی؟ـأع رـــبـایُّ ق

 ی؟ـداجـالم الـظـلا اـهـائـأنح لءَـم

 (1/23)همان:                               

ای کـه گـو، تـو ای تـراژدیبا قلب )من( سـخن ب
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ای! در فردای ناشناخته با مـن چـه زندگی ناميده شده

ــورد سرنوشــت اســتخوان هــای خــواهی کــرد؟ در م

انديشی؟ کدامين قبر را بـرايم فـراهم ام چه میپوسيده

جايش تاريكی ای؟ آيا آن قبر غاری است که همهکرده

 است؟

رازی که از ديد نازك هميشه بـرای انسـان پنهـان 

انده است سرای بـاقی اسـت کـه تأکيـد اديـان نيـز، م

فراهم آوردن زاد و توشه برای زندگی جـاودان در آن 

 است:

 ریی قبــاللُ علــم الظّـترس غداً و

 بِـیـئـال الكـــمـن الجـخطوطاً م

  صافصف اـی كَغداً من دمی غذاؤ و

  بِــیـأرٍ رهـــایُّ ث نُـــیـا تـــی

 (1/92)همان:                               

ها خطوطی از اين زيبايی افسـرده بـر و فردا سايه

کند. و فردا غذای تو از خون من است مزارم رسم می

ــر، چــه خونخــواهی  ای )درخــت( شمشــاد، ای انجي

 هولناکی.

از نگاه نازك درك معمای مـرگ منـوط بـه درك 

هر چيز بـا ضـد »هستی است، چه آنكه معروف است 

   «:شودخود شناخته می

 کی أفهم الموت ةالحیا هل فهمتُ

 ونـنـرّه المكــن ســو مــو أدن

 (1/159)همان:                              

ام که مرگ را بفهمم و به راز آيا زندگی را فهميده

 پوشيدۀ آن نزديك شوم؟

المالئكه در شعر علی تلّ الرمال بـا موضـعی نازك

گويـد، ب سخن مـیاش به عنصر شرمانتيك از عالقه

انگيز بودن شب يا زيبايی آن اما اين عالقه از سر خيال

ـ چنان که در شعر بسياری از شاعران آمـده اسـت ـ 

نيست بلكه به دليل شباهتی است که به لحاظ تاريكی 

بين شب و قبر وجود دارد. گويا نازك از ترس مـرگ 

 به خود مرگ پناه برده است:

 حرالسا اتنُ القمرِـفـی مـّن منـأی

 ر؟ـینـمـال رـمـقـال ف وـصیـال و

 أر ًَ داـقُ الظالمَ غـدْ أعشـم أعـل

 ورِ ـبـن القـالمِ بیـظّـتَ الـدُ تحـق

 (1/92)همان:                                

های ماه سـحرانگيز و تابسـتان و مـاه مرا با فريب

ورزم. فردا برآمده چه کار؟ ديگر به تاريكی عشق نمی

 آسايم.الی قبرها میها البهريكیزير تا

المالئكه خوشـبختی شـايد در پـس در شعر نازك

ها باشد و اين خوشبختی بايد خـود ابرها و در آسمان

يـابی بـدان به زمين هبوط کند، اما راهی بـرای دسـت

 نيست:

 یـا/ جماالً بال حدودْ یا/ الشفّافِ من الشَذا ضباباً یا

أیـنَ / الوجـودْ بهـا دریلیس ی/ معطراً فی ضفافِ ارفیقً

مـن / حیثُ ال یَبلُغُ الخیالُ؟ .../ تحیین فی شِغاف الغیومِ

)همـان:  قبلَ أنْ نُزْمـعَ الرحیـلْ/ ضباب الرؤی إلینا إلینا

1/239). 

انتهـا، ای بو و لطيف، ای زيبـايی بـیای مِه خوش

همراه عطراگين در ازدحام، که اين هسـتی از آن آگـاه 

نيد در پوشش ابرها؟ آنجا که کنيست، کجا زندگی می

رسد؟ ... از مه رؤياها به سـوی مـا، )قامت( خيال نمی

 به سوی ما )بيا( پيش از آنكه قصد سفر کنيم.

)در جسـتجوی  ةوی در شعرِ بحـث عـن السـعاد

-سعادت(، عافيت را به گنجی تشبيه کرده که در کلبـه

ای سحرانگيز نهان شـده اسـت. از نظـر او ايـن گـنجِ 

های ناشناخته در پس ابر و د در جايی در افقپنهان باي

 خالصه در جايی جز اين جهان باشد:

 نـلك ةادـد بَحَثــنا عَــن السَّعـق

 ورـحـما عَثَرنـــا بكوخهـا المس

 ی عـنــهــاـالـداً نســأل اللیـاب
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 دنیا و لغز الدّهورـرّ الـو هــی سـ

 زی الكنـور علـثـی العـاً أرتجـعبث

 ةاـت الحیـمـرَ صـیـغیءَ ـفال ش 

 تاماابتس ةاـحیـذه الـن هـأیـنَ م

 ـراحـاألف ةشـــوـی و نـانــاألم 

 (1/17)همان:                                 

راستی که بسيار بـه دنبـال عافيـت گشـتيم امـا کلبـۀ به

هـا )سرای( سحرانگيز آن را نيافتيم. هميشـه از ايـن شـب

فيـت( راز زنـدگی و معمـای پرسـم و او )عادربارۀ او مـی

يابی بـه ايـن گـنج را دارم؛ روزگار است. بيهوده اميد دست

چيزی جز سكوت زندگانی نيست. اين زندگانی را چه بـه 

 ها!لبخندها و آرزوها و سرمستی شادی

هـا، ناکـامی در يـافتن گـنج او خطاب به تمامی انسان

 گويد:کند و میخوشبختی را گوشزد می

 تممَـا دُمْ  ةشَـهْدَ السَّعَـادَ  لَنْ تَذُوقُـوا

 اءٍ ـــرَابٍ وَ مَـنْ تُـــیَّ مِــــاسِـأُنَـ

 (1/13)همان:                               

هرگز طعم سـعادت را نخواهيـد چشـيد مـادامی کـه 

 مردمی از جنس آب و خاك هستيد. 

-اما صفارزاده برخالف نازك، آيندۀ بشر را روشن مـی

-خوشبختی زمانی معنـا مـی او تحقق آرمانبيند. به عقيدۀ 

 يابد که همه در مسير آن قدم برداشته و اقدام کنند:

وقتی در انتظار صلح جهانی هسـتيم/ بايـد يگانـه 

قلبی/ بايد باشيم/ با نيكی/ با راستی/ با فتوّت و خوش

انسان باشيم/ که در کرامت انسان زيبايی اسـت/ بايـد 

ر انتظار زمانی هستيم/ کـه ساز زمان باشيم/ اگر دزمينه

رهبران هدايت/ همرهان هـادی/ حـقّ خداشناسـی و 

ــی و  ــروزی/ فرزانگ ــت و به ــدل و نجاب ــاف/ ع انص

های وجـودش/ جوانمردی را/ برای دنيايی/ که گنجينه

-ها/ خالی شده است/ هديـه مـیاز ذخيرۀ اين نعمت

  (.27 ب: 1921آورند )صفارزاده، 

 

 رسالت شعر از دیدگاه دو شاعر

نــازك در دوران يــأس خــود، انســان و جهــان را مقهــور 

داند. بنا بر اين از ديدگاه او رسـالت شـاعر تقديری کور می

ها با اشك ودعـا، شود به همدردی باساير انسانمحدود می

 ی اندوه و رنج: به هنگامه

 م ــهـاتُ ـاءَ انّ ـیـقـبُ األشـرقــی   

 هـزّ ُعلیـعـهُ تـاسَـاحسرح ـجـت

 ةالتص هِ وـونـفـی جُ ــفـةٌ عـدم   

 یهـَی شفتـذوب فـانٍ تـن حنـم   

 ( 1/933: 2772)نازك،                     

-هايشـان احسـاس او را مـینگرد، نالهبيچارگان را می

خراشد و بـرای وی دشـوار اسـت. در چشـمانش اشـكی 

 شود.است و نمازی از سر مِهر بر لبانش ذوب می

در مواجهـه بـا مظلوميـت  و نهايت تالش يك شـاعر

 يك مظلوم برانگيختگی و عصبانيت اوست: 

 انِ ـود لإلنسـوجـنبض فی قلبِه لحن حبّ للمدی لل کلُّ 

 کلّما أنَّ فی الدیاجیر مظلومٌ بكی الشاعرُ الرهیفُ و ثارا

 ( )همان

هر تپش قلـب او نـوای عشـق اسـت بـرای وسـعت 

آورد برمـیوجود انسان. هر بار که مظلومی در تاريكی ناله 

 شود.گريد و برانگيخته میخيال میشاعرِ نازك

اما از ديدگاه صفارزاده انسان موجودی مختـار و مـؤثر 

بر سرنوشت خويش است. او رسـالت شـاعر را مبـارزه از 

داند با رسوا کردن ظالمان و فريادزدن بـرای طريق شعر می

 بخشی:های دربند و آگاهیمظلوميت انسان

زدۀ دنيـايی/ مـن شـاعرم/ و ت سـتمتو کيستی/ تو ملـ

 (.02الف:  1911ام )صفارزاده، آبروی ستم را همواره برده
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ها هستم/ از حقوق مردم خود/ و من ضد دشمن ملت

 (.22الف:  1921مردم دنيا گفتم )صفارزاده، 

نياز شاعر/ کـويری سـوزان/ احسـاس او:/ سـيلی 

 لـهخروشان/ و قيود مرسوم: سدی ناتوان/ کويرهـا لـه

خروشـند/ خشكسـالی ها در نزديكی میزنند/ سيلمی

ــی ــد را م ــن ســد شكســتنی اســت تردي ــد/ و اي زداي

 (.3ـ 2ج:  1921)صفارزاده، 

او معتقد است که شعر بايـد انسـان را بـه سـوی 

 وااليی راهنمايی کند:

شاعر بايد شاعر به واقعـۀ هسـتی باشـد/ و نـبضِ 

ت/ بـه واقعۀ هستی باشد/ وقتی که از نمای فاخر شعر

يابی/ آيا دست بالی/ آيا ارج تشبيه را درمیخويش می

تو هم/ همچون دست الفـاظ/ بـه سـوی بلنـدی/ بـه 

 1915سوی نور/ به سوی نيروانا هست؟ )صـفارزاده، 

 (.10ـ  12ج: 

وشاعر ظريف کـار/ بـا طنّـازی/ از هـيچ و پـو / 

هـا/ در پســتوی پـردازد/ وقتــی کـه داوریبديهـه مـی

شــوند از نــور عــدل/ دور مــی مخــوف قــول و قــرار/

 (.22ـ23الف:  1921)صفارزاده، 
 

 المالئکه به باورهای دینیبازگشت نازک
بينی و تأثر المالئكه پس از گذران دورانی از سياهنازك

از فلسفۀ غرب، دوباره به باورهـای دينـی و اسـالمی 

کنـد. شـعر او در ايـن دوران، رنگـی خود رجوع مـی

و تـا حـدودی بـا  يابـدمیتر و وسعتی بيشـتر روشن

هـای او در ايـن دوره شود. سرودهصفارزاده همنوا می

شـود و از آن حالت تسليم و انفعال سابق خـارج مـی

گيـرد. وی يكـی از رنگی از ادب مقاومت به خود می

اشعارش را به شهيد اختصاص داده اسـت. اعتقـاد بـه 

هـای رستاخيز و جاودانگی خـون شـهيد، از شاخصـه

ويژه اسـالم اسـت کـه در ايـن شـعر مانی بهاديان آس

 خوبی جلوه کرده است:به

ألـف / مَنَحوهُ حین أردوهُ شهیدا/ یا لَحَمْقی األغبیاءْ

 و/ إنّه عاد نبیّـاً/ نقاءْ جماالً و و/ خلودا و شباباً عمر، و

 و/ ثـأراً یتشـوَّقْ فی أمانینا و/ هو قد أصبح ناراً تتحرّقْ

 (.2/107: 2772ئكه، المال)نازك غداً یبعث حیا

هـايی! وقتـی او را بـه چه نادانانی! عجـب احمـق

شهادت رساندند به او بخشيدند: هزار عمر، و جـوانی 

و جاودانگی را و زيبايی و پاکی را. او يك پيامبر شد. 

کشد در آرزوهای مـا، و و او آتشی است که شعله می

انگيزند و فردا زنده خواهد انتقام خونی است که برمی

 د. ش

نازك در روزگار بازگشت به اميد و ايمـان، ديگـر 

در مواجهه با جنگ اعراب و اسرائيل تنهـا بـه شـيون 

کنـد؛ کردن و ناله سر دادن در شعر خويش اکتفا نمـی

ســتيزد؛ در دفــاع از اعــراب و تهديــد اســراييليان مــی

کند و پشـتوانۀ آن، محتـوای ارزشـمند می رجزخوانی

 قرآن است:

یَتِیهُـونَ/ إِلَـی أَبَـدِ  ـ کَمَا تَاهُوا ثَانِیَةًـ  اءَفِی سَیْنَ وَ

هَـارُون/  وَ ـ لِیُنْقِـذَهُمْـ لَیْسَ لَهُمْ مِنْ مُوسَی  الزَّمَانِ وَ

السُّخْطُ قَـدْ أَلْهَـبَ هَـارُونَ/  فَمُوسَی غَاضِبٌ یَلْعَنُهُمْ،/ وَ

 (.2/573)همان:  هَارُونَ الْحُبّ عَلَی مُوسَی وَ سَلَامُ اهللِ وَ

تـر سـرگردان و در صحرای سينا چنان کـه پـيش

بودند يك بار ديگر سرگردان خواهنـد شـد تـا  بـد و 

ن بدهد. پس موسی موسايی برايشان نيست که نجاتشا

کنـد و هـا را لعـن و نفـرين مـیخشمناك اسـت و آن

ــد و  ــارون را برآشــفته اســت. درود خداون خشــم، ه

 دوستی بر موسی و هارون.

سـورۀ  21و  25برگرفته از آيات اين ابيات نازك 

همراه قـوم مائده است که در آن حضرت موسی)ع( به

ــدس رســيدند و هرچــه بنی ــه ســرزمين ق اســرائيل ب

ها امر کرد که به آن سرزمين حضرت موسی)ع( به آن

وارد شوند آن قوم نپذيرفتند و به بهانۀ وجود دشـمن 



 1131زمستانپایيز و   تطبيقی، سال اول، شماره اول، ۀنامادب ۀدو فصلنام ......................................................... 06
 

در آن سرزمين از ورود به آن سر بـاز زدنـد و پيـامبر 

خدا)ع( دست به نفرين برداشت و خداوند در پاسـخ 

ًَةَ َِهِْهُيفَِ فِي  فرمود:  قالَ فَإِنَّها مُحَرَّمَةٌ عَلَيْههِْه ََْهََِِيْ َ نيَ

قِْ َ [ ]خـدا بـه موسـ  ؛الهأَْهضِ فاَل تَأهسَ عَلَى الهقَيفهِِ الهاانيِ

[ چهل سال بـر ايشـان [ آن ]سرزمينفرمود: ]ورود به

بيابان سرگردان خواهند بـود. پـس [ در حرام شد، ]که

 .تو بر گروه نافرمانان اندوه مخور

و در جای ديگر نازك با اميد به آينـده و پيـروزی 

 گويد: بر دشمنان به ياری خداوند، می

قُطُ الطُغْیَـانُ/ و  الْبُهْتَــانِ/ وَ یُزْهَـقُ البَاطِـلُ وَ فسَیَسـْ

 (.2/579)همان:  یَمْكُرُ الرَّحْمنُ یَمْكُرُونَ مَكْرَهُمْ وَ

سرکشی فرو خواهد افتاد و باطل و تهمـتِ نـاروا 

گيرنـد و آن کار مـیشود و نيرنگِ خود را بـهنابود می

زند )با حكمتِ خود مكر آنان را مهربان هم نيرنگ می

 کند(. اثر میبی

زَهَيقَ  جَاءَ الهحَقُ وَاين ابيات نيز متأثر است از آيات 

 مَكَيرُوا وَ وَ و( 21/ )إسـراء كَاَِ زَهُفقياَ الهبَاطِلُ إَِّ الهبَاطِلَ

؛ حق آمد و (53 عمران/ لآ) اهللُ خَْهرُ الهمَاكِرِِ َ مَكَرَ اهللُ وَ

راستی که باطل نابودشدنی است. * باطل نابود شد. به

کار گرفتنـد و خداونـد هـم نيرنـگ و آنان نيرنگ بـه

راسـتی کـه خداونـد کار گرفـت. به)حكمت خود( به

 زنندگان )حكيمان( است.نيرنگ بهترين

ابيات فوق عالوه بـر بازگشـت نـازك بـه اميـد و 

تواند گواه باشد بر تحول باورهای او دربارۀ ايمان، می

تأثير انسان بر سرنوشتش، حضور موجودی فرابشـر و 

عنوان يـاور در مهربان يعنی خداوند تبارك و تعالی به

و بهبـود  تغيير سرنوشت انسان، و نيز اميـد بـه تغييـر

اوضاع. لذا با اين اشـعار، او ديگـر، رسـالت شـاعر را 

دانـد بلكـه تنها دعا کردن و همدردی با بيچارگان نمی

مبارزه کردن و اميدبخشی را سرلوحۀ کار خـود قـرار 

دهد. شعر او در اين برهه، اندکی به شعر اميدوارانۀ می

 صفارزاده نزديك شده است.

 گيرینتيجهبحث و 

ديدۀ زبانی است که غالبـاً رنـگ محـيط . شعر يك پ1

گيـرد. امـا در شـعر برخـی از اجتماعی بـه خـود مـی

های فكری ـ فلسفی شـاعر بـر متغيـر شاعران، دغدغه

-کند و فرديت شاعر است که به درونمحيط غلبه می

 بخشد. مايه سمت و سو می

المالئكه و طاهره صفارزاده در زنـدگی و . نازك2

انـد. طـاهره يی بـا هـم داشـتههادوران کودکی تفاوت

المالئكه در فـراخ صفارزاده در سختی و رنج اما نازك

 اند. و وفور نعمت پرورش يافته

های متفاوت فلسـفی دو شـاعر دربـارۀ . ديدگاه9

جهان، انسان، زندگی و مرگ، برخالف محيط زندگی 

-هـايی در سـرودهدو شاعر و برخالف انتظار تفـاوت

هـای معنـاداری کـه ؛ تفاوتهايشان پديد آورده است

بر شعر و غلبـۀ آن بـر محـيط  حكايت از تأثير انديشه

 زندگی شاعر دارد.

شدت نابسـامان . صفارزاده با اينكه در اوضاعِ به3

خـانوادگی بــه دنيــا آمـده و پــرورش يافتــه، شــعرش 

بينانۀ وی به زندگی اسـت. بازتاب نگاه فلسفی خوش

انتقــاد از جــای دفترهــای شــعرش، ضــمن او در جای

اوضاع نابسامان اجتماعی و سياسی، اميد و آرزوهـای 

المالئكـه بلند انسانی را بازگو کـرده اسـت، امـا نازك

ای نسبتاً مرفه به دنيا آمده، شـعرش اگرچه در خانواده

به استثنای برخی اشعار نيمۀ دوم عمر وی، با يـأس و 

بدبينی شديدی همراه شده اسـت کـه بيـانگر نگـرش 

 ت. فلسفی اوس

 

 یادداشت

: طـاهره المالئکاهصافارزاده و نازکزندگی طااهره . 1

صفارزاده، مبـدع زبـان شـعری جديـدی موسـوم بـه 

ش. در  1915در ادبيــات فارســی، در ســال  "طنــين"

ای شيعه و اهل ادب ديـده سيرجان کرمان در خانواده
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به جهان گشود. در شش سـالگی توانسـت تجويـد و 

هـای خانـهی از مكتبقرائت و حفي قـرآن را در يكـ

کرمان بياموزد و تحصيالت ابتـدايی و متوسـطه را در 

شهر کرمان پشت سر نهاد. سـپس در دانشـگاه موفـق 

به کسب مـدرك ليسـانس زبـان انگليسـی شـد و در 

عنوان مترجم مشغول به کـار شـد. امـا شرکت نفت به

ديری نگذشت که به دنبال يـك سـخنرانی در اردوی 

ارگرانِ شـرکت نفـت، عـذر او را تابستانی فرزندانِ کـ

خواستند. وی برای ادامۀ تحصيل به انگلستان و سپس 

به آمريكا رفت و در دانشگاه آيوا در گروه نويسندگان 

المللی پذيرفته و در همان جا به تـدريس مشـغول بين

شد. سرانجام پس از اخـذ دانشـنامۀ دکتـرا بـه ايـران 

ت. بازگشت و در دانشـگاه ملـی بـه تـدريس پرداخـ

زندگی مشترك طاهره صفارزاده ناموفق بود و حاصل 

آن يك فرزند بود که او را نيـز از دسـت داد. وی بـه 

های اسالمی، در مقابله با طاغوت زمـان پشتوانۀ آموزه

يعنــی محمدرضــا پهلــوی شــعرش را ســالحی بــرّان 

 02کند. وی پس از يك دوره بيماری سـرانجام در می

: 1921)رفيعـــی،  ســـالگی دار فـــانی را وداع گفـــت

المالئكه از پيشگامان بنام شعر نو عربی (. نازك15ـ20

ـــال  ـــانواده 1329در س ـــت و ای ادبم. در خ دوس

پرور شيعه در کشور عراق ديده به جهان گشود. اديب

مادرش سلمی عبد الرزاق شيفتۀ شعر عاشـقانه بـود و 

)سرود سرافرازی( از  المجد ةانشوددفتر شعری با نام 

پ رسيده است. پدرش هـم بـه زبـان عربـی او به چا

باليـد. وی ای ورزيد. نازك در چنين خانوادهعشق می

در دانشسرای عالی معلمان در بغداد در رشتۀ ادبيـات 

عربی تحصيل کرد سپس به آمريكا رفت و از دانشگاۀ 

وسكونس آمريكا مدرك فوق ليسانس ادبيات تطبيقـی 

کار تـدريس گرفت. پس از آن به عراق بازگشت و به 

المالئكه ديـوانی دو جلـدی شـامل پرداخت. از نازك

قضـايا دفترهای شعری او، دو کتـاب در زمينـۀ نقـد )

( و يـك کتـاب در علی محمـود طـهو  شعر المعاصر

جا مانـده ( بـهسـيكولوجی الشـعرشناسی شـعر )روان

 بيمــاری اثــر بــر ســالگی 23اســت. وی ســرانجام در 

عليمحمـدی، گفت ) دار فانی را وداع مصر در سرطان

 (.03ـ22: 1921

 

 منابع
 قرآن کريم

اإلتجاهات الجدیدة فی (. 1327جيده، عبدالحميد. )

 . . بیروت: مؤسسة نوفلشعر العربی المعاصر

بيـدارگری در (. 1921محمـد. )رفيعی، سـيد علی

ــر: شــناختنامۀ طــاهره صــفارزاده  ــم و هن )شــاعر، عل

انی(. تهـران: پژوه و عارف ايرپرداز، مترجم، ديننظريه

 هنر بيداری.

شعر معاصـر (. 1927شفيعی کدکنی، محمدرضا. )

 . تهران: سخن. چاپ اول از ويراست دوم.عرب

. بيعت با بيـداریالف(.  1915صفارزاده، طاهره. )

 شيراز: نويد شيراز. چاپ سوم.

. شـيراز: نويـد سد و بازوانب(.  1915) ــــــــ

 شيراز. چاپ دوم.

. شــيراز: نويــد ســفر پــنجم ج(. 1915) ــــــــــ

 (.1951شيراز. چاپ چهارم )دوم: 

. شـيراز: نويـد طنـين در دلتـاد(.  1915) ــــــــ

 شيراز. چاپ دوم.

. شـيراز: نويـد ديدار صبحالف(.  1911) ــــــــ

 شيراز. چاپ اول.

. شـيراز: نويـد مردان منحنیب(.  1911) ــــــــ

 شيراز. چاپ اول.

ــرگ ران راهروشــنگ(. 1923) ــــــــــ . تهــران: ب

 زيتون. چاپ اول.

ـــ ــف(.  1921) ـــــــ ــوهال ــانیاز جل ــای جه . ه

 تهران: هنر بيداری. چاپ اول.

. تهران: هنر در پيشواز صلحب(.  1921) ــــــــ
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 بيداری. چاپ دوم.

. تهـران: هنـر رهگذر مهتابج(.  1921) ــــــــ

 بيداری. چاپ پنجم.

شــب و عاشــق (. »1921عليمحمــدی، علــی. )

المالئكـه، بنيانگـذار کودکی: به بهانۀ درگذشـت نازك

)پيـاپی  9. شـمارۀ کتاب ماه ادبيـات«. شعر آزاد عرب

 (، تيرماه.110

 (. الدیوان. بیروت: دارالعودة.2772المالئكه. )نازك

 . بیروت: دارالعودة.الدیوان(. 1330) ــــــــ

زمــان در شــعر فــروغ (. »1923ناظميــان، رضــا. )

بعد »المالئكه؛ بررسی تطبيقی دو شعر نازك فرخزاد و

)علمـی ـ  ادبيـات تطبيقـی، نشـريۀ «افعوان»و  «از تو

پژوهشی(، دانشكدۀ ادبيات و علـوم انسـانی دانشـگاه 

، 2شهيد باهنر کرمان. دورۀ جديد، سـال اول، شـمارۀ 

 . 23بهار 

 

 


