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چکيده
یاد دوران کودکي ،براي هر انساني ،احساساتي متمایز از دیگري را زنده ميکند و این تفاوت ،در شعر شااعران
که قلبي سرشار از عاطفه و احساس دارند ،بيشتر از دیگران است .طاهره صفّارزاده و نازک المالئکه ،از شاعران
بنام و صاحب سبک در ادب فارسي و عربي هستند .این پژوهش ،با روش توصايفي -تحليلاي ،خااطرات دوران
کودکي و وصف معصوميتهاي کودکانه در شعر این دو شاعر برجسته را بررسي و با هم مقایسه نماوده اسات.
نتایج به دست آمده از این پژوهش ،گویاي آن است که شعر کودک هرکدام از این دو ،متأثّر از خاطرات تلا
و شيرین دوران کودکي خود شاعر است .سایهروشن خاطرات دوران کودکي در شعر این دو ،وجاوه اشاتراک
اندک و تفاوتهاي بسياري دارد ،شعر کودک طاهره صفّارزاده ،بيان محروميت ،تنهایي و رناجهااي کودکاان
است و رنگي واقعگرایانه و غالباً بسيار تيره دارد .سخن گفتن از کودک ،همواره خاطرات تل دوران کاودکي
خود شاعر را براي او زنده ميکند؛ امّا این واژه در شعر نازک المالئکه ،با وجود شهرت او به نوميدي و بدبيني،
آميخته با خوشبيني است و مفهومي رمانتيک دارد .تصویر کودک در شعر او ،بارخال

صافّارزاده ،خااطرات

شيرین گذشته را براي وي به ارمغان آورده است.
واژگان کليدی :شعر کودک ،خاطرت کودکي ،نوستالژي ،نازک المالئکه ،طاهره صفّارزاده.
 .1تاری دریافت1312/12/11 :
 .2رایانامۀ نویسندۀ مسئولsalimi1390@yahoo.com :
 .3رایانامهsoniya.kahrizi@yahoo.com :

تاری پذیرش1313/2/22 :
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 .3پيشگفتار
شعر «طاهره صفّارزاده»( )1و «نازک المالئکه»( )2این دو شاعر توانمناد در سااحت ادب فارساي و عرباي،
بازتابي از شخصيّت حقيقي آنهاست ،با مطالعۀ اشعار این دو شاعر درميیابيم که هر دو باا کااربرد واژۀ
کودک و کودکي در جايجاي اشعار خود ،به فراخاور موواو ماورد نررشاان ،باه خاوبي از ظرفيات
انگيزشي واژۀ کودک و کودکي براي همراه ساختن مخاطب باا خاود بهاره باردهاناد و البتّاه باا نگااهي
دقيقتر که به کاربرد این واژهها بنگریم ،درميیابيم که تفاوت در تجرباۀ کاودکي باراي هرکادام از دو
شاعر موجب تفاوت شعر کودک هریک از آنها شده است« .بدون تردید ،دوران کاودکي( )3باه دليال
نزدیکي به طبيعت ،طبيعيترین دوران حيات آدمي ،نهاديترین شکل زیست رواني ،خصالتي و رفتااري
آدمي است و از آن ميتوان به هویت بالذّات تعبير کرد» (آقایاري.)13 :1312 ،
طاهره صفّارزاده ،در کودکي پدر و مادر خود را از دست داده و از محبّات آنهاا محاروم گردیاده
است و این امر کودکي او را سرشار از غم و تنهایي نموده است؛ امري که موجب شده او تا حدّ ممکان
از یادآوري این دوران در شعر خود بپرهيزد .امّا نازک ،کودکي خود را در ساایۀ پادري ادبدوسات و
مادري شاعر مسلک و رمانتيک سپري نماوده و بادیهي اسات کاه از محبّات و توجّاه خاا

آنهاا نياز

سيراب گردیده و این امر کودکي او را در نررش روشن و درخشان ساخته؛ به شکلي کاه باراي فارار از
غم و اندوه ،براي لختي هم که شده به مرور خاطرات کودکي خود ميپردازد.
با توجّه به تأثير کودکي و خاطرات این دوران در گذران دورههاي بعد حيات انسان و نيز با توجّه به
تفاوت فاحش تجربۀ این دو شاعر از این دوران ،این پژوهش در پي پاس گویي به این پرسش است کاه
کيفيت گذران دوران کودکي چه تأثيري بر نگاه این دو شاعر داشته است و به چه شکلي در اشعار ایان
دو شاعر تجلّي یافته است؟
 .3-3پيشينة تحقيق
طاهره صفّارزاده و نازک المالئکه ،از شاعران بنام و سرشناس ادب عربي و ادب فارسي هساتند .بادیهي
است که پژوهشهاي بيشماري پيرامون شعر هر یاک از ایان دو شااعر باه صاورت جداگاناه و نياز باه
صورت تطبيقي با سایر شاعران صورت گرفته باشد که در اینجا به برخي از آنها به عنوان نمونه اشااره
مينمایيم« :عشق در آیينۀ اشعار پروین اعتصامي و نازک المالئکه» اثر الله احيایي در مجلّۀ سخن عشق،
شمارۀ  33و  37صص  137-111و مقالۀ «عاشق شب و کودکي» علي عليمحمّدي در کتاب ماه ادبياات،
شمارۀ  ،3پيااپي  ،114تيار  ،1331صاص  ،32-41مقالاۀ «کاودک ،طااهره ،بايم ،نگااهي باه کاودکي و
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نوجواني در شعرهاي طاهره صفّارزاده» ،اثر سيّد علي محمّد رفيعاي در کتااب مااه کاودک و نوجاوان،
آبان  1333صص  42-77و . ...امّا تاکنون پژوهشي به بررسي تطبيقي نوستالژي کودکي در شاعر ناازک
المالئکه و صفّارزاده نپرداخته است.
 .4پردازش تحليلی موضوع
 .3-4شعر دو شاعر در یک نگاه کلّی

طاهره صفّارزاده ،شاعري رئاليست( )7است و با توجّه به سرگذشت پر فراز و نشيب صفّارزاده و محتواي
اشعار او ،ميتوان گفت که او در رسيدن به این هد

تا حدّ زیاادي موفّاق عمال نماوده اسات؛ اگرچاه

سرودههاي نخستين او تا حدودي احساسي است؛ امّا عمدۀ اشعار او ،واقاعگرایاناه اسات و خا فکاري
مشخّص و مستقلّي را دنبال ميکند .تکيهگاه اندیشۀ او قرآن کریم و اندیشۀ ظلمساتيز شايعي اسات و در
شعر او تلميحات قرآني بسياري دیده ميشود .نگاه او به زندگي ،انتقادي امّا روشان و اميدواراناه اسات.
از این شاعرۀ ایراني ،دفاتر شعري با نامهاي «ماردان منحناي»« ،بيعات باا بياداري»« ،دیادار صاب »« ،سادّ
بازوان» و «طنين در دلتا» و «سفر پنجم» به فارساي و «در رهگاذر مهتااب» و «چتار سار » باه انگليساي و
اثري در زمينۀ ترجمه «اصول و مباني ترجمه» و «ترجمۀ قرآن» به انگليسي برجاي مانده است.
برخال

طاهره صفّارزاده ،نازک المالئکه شاعري رمانتياک اسات« .شااعر رمانتياک ،تراناهسارایي

صافيومير است .عاطفهاي ژر

و سرشار و حماسهاي جوشان دارد .مجذوب طبيعت است و به جانب

آن به سرعت بال ميگشاید .با طبيعت زمزمه ميکند و با آن درميآميزد و سخن مايگویاد در آن حال
شده و طبيعت در او حل ميشود .بين واقعيّت و خيال رو در رو و در نوسان است .تا مرز جناون دوسات
ميدارد و تا خشک شدن چشامۀ چشامهاایش مايگریاد .رنجاور و دردمناد مايشاود غمگاين شاده و
ميکوچد و به غربت ميرود و پير ميشود تا کودکي .همهچيز در نزد او بسيار با اهمّيات اسات .در ایان
لحره چيزي را ميپذیرد که فردا آن را رد ميکند و بالعکس و جهان را از پس عينکي به رنا

عاطفاۀ

محض مينگرد» (جيده .)141-147 :1132 ،به گفتۀ دکتر «شفيعيکدکني»« ،فضاي شعر نازک را هماان
فضاي شعرهاي رمانتيکها تشکيل ميدهد :در جستجوي چيزهاي نایافته و دوردست و با همان حااالت
عاشقانۀ رمانتيکها .با این همه ،از ابتذال معمول شعرهاي رمانتياک باه دور اسات و در جاايجااي آن،
نشان اندیشههاي اجتماعي را نيز ميتوان یافت .چشمانادازي از مشاکالت یاک جامعاه کاه یاک دختار
بورژواي روشنفکر در سالهاي پس از جن

جهاني دوّم ميتوانسته است آن را احساس و تصویر کند»

(شفيعيکدکني .)134 :1332 ،بنا به گفتۀ خود نازک المالئکه در مقدّمۀ جلاد اوّل دیاوانش ،او در سانّ
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 11سالگي تحت تأثير اندیشههاي فيلسو

بدبين آلماني «شاوپنهاور» قارار مايگيارد و در نتيجاه دچاار

نوعي سياه بيني نسبت به زندگي ميشاود .ایان امار ،فضاایي از افساردگي و یاأس را بار شاعر او حااکم
ميکند .صر نرر از اندک شعرهایي در جلد دوّم دیوانش کاه در آن از زیباابيني و امياد باه زنادگي و
آیندۀ روشن و هبوط خوشبختي سخن گفته ،درونمایههاي شعر او غالباً تسليم شدن در برابر مشاکالت،
افسوس نسبت به گذشته ،شکوه از رکود زمان حال و شيون از آیندهاي مرگ اندود ،محدود ميشود.

از نازک المالئکه ،دیواني دو جلدي شامل دفترهاي شاعري او و دو کتااب در زميناۀ نقاد قضايايشعا ش

امل يص و عليشحممودشطه و یک کتاب در روانشناسي شعر سيكولوجيشالشش به جا مانده است.
 .4-4کودک و کودکی در شعر دو شاعر

یاد کودکي در دل و جان هرکدام از دو شاعر ،خااطرات متفااوتي برمايانگيازد .ایان واژه از سارعت و
صالبت کالم صفّارزاده ميکاهد و رنگي از سادگي و تنهایي به شعر او ميبخشد؛ زیارا چنانکاه پيشاتر
در زندگينامۀ صفّارزاده اشاره شد ،او در کودکي تجارب تلخي را پشت سار نهااده اسات .وي در ایان
دوران ،پدرش را در پي یک بيماري ساده ،براثر تشخيص اشتباه یک پزشاک از دسات داد و در فاصالۀ
اندکي پس از آن ،مادرش نيز وفات یافت .صفّارزاده از کودکي خود چنين یاد ميکند:
«در کودکي /در مسجد و غروب /کنار چاه غریب صاحب ميرفتم /مينشستم /تنها بودم /مثال آب در
چاه تنها بودم» (صفّارزاده /1317 ،الف.)77 :
امّا چنانکه در زندگينامۀ نازک المالئکه گفته شد ،به دليل اینکاه او دوران کاودکي خاود را در
سایۀ پدر و مادري ادیب و هنرمند ،با شادي ،رفاه و آرامش سپري نمود ،درخشاش ایان دوران در ذهان
شاعر چنان اثري گذاشته بود که حتّي تأثيرپذیري از فلسفۀ یأسآميز «شاوپنهاور» نياز نتوانسات از فارو
دوران کودکي در ذهن شاعر بکاهد .وي هر جا که از زندگي و دشواريهااي آن در شاعرش باه ساتوه
ميآید ،مرکب شعر خود را به خاطرات دوران کودکي خود هدایت مايکناد و در ایان زماان ساخنش
دربارۀ کودکي ،به ناگاه چراغي را در شعرش برميافروزد؛ براي نمونه در شعر «علا شتاّشال ااي » (بار روي
تپۀ شني) ميگوید:
زدتشجهاًشک ُُهاهشعماشيش شونفساي/ش
ملشاز شجملسيشعل شتليشال اا/شااليشاصاييشليشأنيعايدشأاساي/شملشأز شطفاّشسا شویشأنا شقاد/ش ُ
شالسهيشوالهقيء/ش ُکاّشاا ٍ
ايءُ/شأکاداشأصا ش
ومشأکا شييايأشأياً/شاايشوأنسا شلذاشأتاي شاملس ش
ليت شملشأز
ليسشفيهشلّلَ
ُ
شُ َ
شکميشکهتشقلبيش/ش َ
تشوهاّشعُاد َ شلُلماوش شوقباورا ش...شااملًکُاو ش
تشعا يشأاا َاشالقصاورشاممايً/ش ُ
الههيرشعل شالتَّّ/شوأکا شاااشال ااي شقصاورا/شليا َ
َ
:9911ش.)09-03
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ترجمه :هنوز بر تپّۀ شنيم نشستهام /و او به ترانههاي دیروزم گوش ميسپارد /هنوز کودکم؛ جز آنکاه بار ناادانيم
نسبت به اعماق هستي و عمرم افزودهام /کاش هنور مانند گذشته قلبي بودم /که در آن به جز نور و پااکي نباود/
هر روز براي زندگيم رؤیاهایي ميسازم /و دم غروب که ميشود از یاد ميبرم /هميشه روز را بر فراز این تپّه باه
سر ميبرم /و از شنها ،قصرهایي ميسازم /کاش ميدانستم که آن قصرهااي زیباا کجاا هساتند /آیاا تبادیل باه
تاریکي و قبرهایي شدهاند؟ ...

این شعر ،با یاد خاطرات کودکي خود شاعر ،روشن و شاد آغاز ميشود؛ امّا باا بازگشات ناازک باه
امروز و آینده ،به تيرگي ،یأس و یاد مرگ و تاریکي قبر ختم ميشود .یاد کاودکي ،نوساتالژي شايرین
شعر نازک است و در شعر او درست مانند روشن شدن یک کبریت در فضایي تاریک است که فضاا را
روشني ميبخشد؛ امّا به زودي به خاموشي ميگراید .این اتّفاق ،هر بار با یادآوري کاودکي ،در فضااي
یأسآلود و تاریک شعر او تکرار ميشود .اینکه او در ابيات فوق آرزو مايکناد کاه کااش هناوز قلباي
سرشار از پاکي و نور بودم ،گواه این مطلب است که او معتقد است ،معصوميت انسان با گذشات دوران
کودکي از بين ميرود .این اندیشه بين او و صفّارزاده مشترک است:
«ما که در محاصرۀ مردانيم /مردان پاسبان ،مردان تاجر ،ماردان امنيات /مرداناي کاه در بيماهناماههاشاان
بستهبندي شدهاند /مرداني که پردهها را ميآویزند /مرداني که پشت پردهها به کمين مينشينند؛ مرداناي
که چنگال درآوردهاناد /هماۀ آنهاا کاه یاک باار باا انگشاتان خارد کودکيشاان ،باراي پرنادگان الناه
ساختهاند» (صفّارزاده /1317 ،ب.)24 :
صفّارزاده در این شعر ،به این مووو اشاره دارد که ماردان امنيات کاه در روزگاار او درّنادهخاو و
وحشي صفت ،در پس پرده و نقاب ظاهریشان ،در پي رشوهخواري و اعمال غير انساني خویش هساتند،
در روزگار کودکيشان داراي چنان عواطف صادقانه و روحهاي پاکي باودهاناد کاه حتّاي بار پرنادگان
شفقت ميآوردند و براي آنها آشيانه ميساختهاند .تقابل آشاکار واژۀ چنگاال و ترکياب دساتان خارد
کودکي ،گویاي تفاوت بزرگسالي و کودکي انسانها از دیدگاه شاعر است.
واژۀ «کودک» و همخانوادههااي آن در دیاوان ناازک المالئکاه و طااهره صافّارزاده ،داراي بساامد
باالیي است و کاربرد این واژه ،با نرر به ویژگيهاي کودک و دوران کودکي ،به شعر دو شااعر رنا
و جالیي به شدّت عااطفي بخشايده اسات .دو شااعر در اشاعار خاود ،از کااربرد کاودک و کاودکي و
اوصا
اختصا

آن به دو شکل حقيقي و مجازي استفاده کردهاند و اشعاري را نيز باه طاور خاا

باه کودکاان

دادهاند .یکي از «مهمترین ویژگي کودکان« ،خودمياانبيناي» و «هماذاتپناداري» باا طبيعات
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است و اینکه قادرند حسها را درهم بياميزند .همين خصایص اسات کاه آنهاا را از دنيااي بزرگسااالن
جدا و به احساس و تجربۀ شاعران ،عارفان و انسانهاي اساطورهاي نزدیاک مايکناد .یگاانگي تعریاف
زندگي و تمایز نایافتگي موووعات براي کودکاان از آنجاا نشاأت مايگيارد کاه تفکّار فيزیوناومي و
شهودي دارند و احساس بر تفکّر آنها غالب است .نه چون بزرگساالن هستند کاه غام فاردا و خطارات
آنها را بخورند و نه اندیشۀ التقاطي مدرنيته دارند که در تقابل بين علام و خودآگااهي و ناخودآگااهي
گرفتار آمده باشند» (ارجي .)31 :1312 ،این ویژگي ،در اشعار کودکانۀ صفّارزاده ،نسبت به شعر نازک
المالئکه ،وووح بيشتري دارد:
«بادبادکهاي من هرگز آن سوي غروب پرواز نکردند /وگرنه دستهاي مرا با خود ميبردناد /وگرناه
دستهاي من با ن هاي کشندهشان ميرفتند /هميشه صدایي بود که نميگذاشت؛ که فرمان مايداد /بياا
پایين دختر /دم غروبي /از لب بوم /بيا پایين /بيا پایين ( »...صفّارزاده /1317 ،ج.)44 :
شاعر به بادبادک خود جان و روح بخشيده و باور داشته که هر جا که ميرود او را با خاود مايبارد.
او به آسيبي که این همراهي در پي خواهد داشت (سقوط از بام) فکر نميکند؛ امّا بان

یک بزرگساال

که تمام همّش پيشگيري از این آسيب است ،بازي و روح یکي شدۀ آن کودک با بادباادکش را از هام
ميپاشد .به یک نمونۀ دیگر از این دست توجّه کنيد:
«باااران /دوباااره /دارد /آماادنش را /تحمي ال م ايکنااد /مااردي کااه تعری اف آزادي را در آسااتين پنهااان
کرده ست /کالهش را با احتياط /با احترام تاکسي تکان ميدهد /مادرها اخمهاي نگرانشان را از پنجاره
بيرون ميفرستند /بچّهها با دستهاي نمناک ناشاد /بازيهااي ناتماام را باه خاناه برمايگردانناد /باروم/
بمانم /برگردم/؟» (صفّارزاده /1317 ،ج.)33 :
در این شعر نيز ،شااعر تقابال نگااه بزرگسااالن و کودکاان را در شاعرش باراي آشانا ساازي فضاا،
انگيزش و همراه سازي حسّ مخاطاب باه کاار مايگيارد؛ نگرانايهااي ماادران از جانس نگرانايهااي
عاقبتاندیش بزرگساالن است و کودکان چنان گرم و دلبستۀ بازي هستند که در اینکه بمانند و به باازي
زیر باران ادامه بدهند یا به خانه برگردند ،در تردید هستند .با درن

در دو بند پيشگفته ،مايتاوان ایان

نکته را نيز دریافت که حتّي باازيهااي زماان کاودکي نياز ،باراي صافّارزاده رنگاي از غام ،حسارت و
توسا یاک
نافرجامي را در پي دارند .در شعر او چه بازيهاي خودش و چه بازيهاي سایر کودکاانّ ،
عامل بازدارندۀ خارجي ،با وجود ميل باطني کودک ،متوقّف ميشوند.

واکاوي تطبيقي معصوميتهاي کودکانه و ظرفيتهاي انگيزشي خاطرات دوران کودکي در شعر طاهره صفّارزاده41/ ...

صفّارزاده شاعري اجتمااعي اسات .او باا یااد تولّادش و ترسايم فضاایي تياره از زادگااه و توصايف
برخورد اطرافيانش با تولّد یک نوزاد دختر ،در پي ترسيم رفتارها و باورهاي غل رایج در جامعۀ خاود،
ميگوید:
«من زادگاهم را ندیدهام /جایي که مادرم بار سنگين بطنش را /در زیر سقفي فرونهاد /هنوز زنده اسات/
نخستين تيکتاکهاي قلب کوچکم /در سورا بخاري /و درز آجرهاي کهنه /و پيداست جاي نگاهي
شرمسار /بر در و دیوار اتاق /نگاه مادرم /به پدرم /و پدربزرگم /صداي خفتاهاي گفات /دختار اسات /
قابله لرزید /در تردید سکّۀ نا بران( »...صفّارزاده /1317 ،ج.)124-121 :
نازک نيز ،شاعري اجتماعي است و در جايجاي شعر او ،نشاان اندیشاههااي اجتمااعي را مايتاوان
یافت .چشماندازي از مشکالت یک جامعه که یک دختر بورژواي روشنفکر در سالهاي پس از جن
جهاني دوّم ميتوانسته احساس و تصویر کند؛ امّا او در خانوادهاي فرهيخته متولّد شده است .در شاعر او
و هر آنچه پس از تراژدي بيماري و جن

و فقر به ساحت وجود پاي مينهد ،همان رماز کاودک تاازه

متولّد شده ،کودکي پاک و سرشار از خوشابختي اسات .او در قصايدۀ «حتياوشللجمهوشرااوشال اقياو» (تبریاک
براي جمهوري عراق) کودک را رمز این جمهوري نو پا قرار ميدهد و آن را مانند حسّ پدر و مادر باه
فرزند تازه متولّد شدهشان توصيف ميکند .شاعر در این توصيف ،از لفظ «طفلاو» یعني نوزاد دختار بهاره
برده و آن را رمزي از حسّاسيت و ظرافت و نياز به محبّت و توجّه قرار داده است:

ا
ادهيشسشأذرعهاايشوانقيهاايشسااهيياهيشک ينيهااي»...ش
افتنشسهُا َو َّسا
«مجهوراتهااي شطفلتهاايشامااينشال يهاانشاولودتهاايشالساام اءشالبينااوشالشا
َ

ااملًکُه ش:9111ش .)099ش
ترجمه :جمهوري ما آن نوزاد دختر ماست با دو چشم گيرا؛ نوزاد دختر سبزه روي ما با دو لب خندان باه زودي
بازوانمان را بالش او قرار ميدهيم و گوشۀ چشمانمان را با ترانههایمان تغذیه ميکنيم.

پيشتر بيان شد که خاطرات نازک از کودکيش ،همواره شاد و پر نورناد و اثاري از تلخاي و تيرگاي
در آن دیده نميشود؛ امّا مووو براي صفّارزاده متفاوت است .کودکي او با خاطرات تلخي توأم باوده
است؛ امري که موجب شده خاطرات این دوران ،هر از چند گاهي مانند شکافي عميق در زندگي ذهني
او ،خود را در شعرش به نمایش بگذارد و خوانندۀ اشعارش را که در حال دنبال کردن شاپرک موواو
اصلي است ،به درون خود فروکشد .در این حالت ،خواننده به ناگاه خاود را در زمااني غيار از آنچاه در
آن بود ميیابد .صفّارزاده خودآگاه یا ناخودآگاه ،با فرورفتنهاي ناگهاني باه شاکا
کودکي خود ،رنگي از داستانهاي معرو

عمياق خااطرات

به «جریان سيّال ذهن» را به اشعار خود بخشيده است کاه باه
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فراخور مووو  ،به تدریج به آن خواهيم پرداخت« .در داستانهاي جریان سيّال ذهن ،نویسنده باه جااي
توصيف وقایع ،احساسات و افکار ،شخصيّتها را درست در لحرۀ وقاو و در عاين تاپش حياتشاان در
ذهن به چن

ميآورد و با نمایش آنها خواننده را در تجربيات ذهناي شخصايّتهاا و فرایناد آفارینش

داستان سهيم ميکند.
در این داستانها ،وقایع خطّي که بر اساس رواب علّت و معلولي ارائه مايشاوند ،روایات داساتان را
شکل نميدهند؛ بلکه به جاي زمان خطّي و تقاویمي بار زماان ذهناي تأکياد مايشاود کاه هار لحراه از
خاطرهاي به خاطرۀ دیگر و از تصویري به تصویر دیگر ميلغزد و کانون روایت ،مدام ميان الیههااي تاو
در توي ذهن و بين زمان عيني و ذهني جا به جا ميشود .این جابهجایي ميان زمانها و به ویاژه در زماان
ذهني ،به وسيلۀ «تداعي» صورت ميگيرد .این تاداعيهاا اساسايتارین جنباههااي زنادگي و مهامتارین
دغدغهها و درگيريهاي فکري شخصيّت را دربر ميگيرد و باه نماایش مايگاذارد و باه خوانناده ایان
امکان را ميدهاد تاا هماراه جریاان تفکّار شخصايّت باه گاردش در افکاار و خااطرات او بپاردازد و باه
ژر ترین زوایاي تجربههاي ذهني او برسد» (محمودي .)132 :1333 ،براي مثال ،در شعر «سافر اوّل» از
دفتر «طنين در دلتا» ،دیدن کيفيت تشييع جنازه و دفن یک برهمن در کلکته ،خااطرۀ تلا تشاييع جناازۀ
پدر را براي صفّارزاده تداعي ميکند .تازگي و دقّت تصویر صفّارزاده از ایان حادثاه ،از ساویي امکاان
تصوّر آن را براي مخاطب شعرش به راحتي فراهم مايکناد و از ساوي دیگار ،گویااي عماق تاأثير ایان
خاطره در ذهن خود اوست که پس از گذشت سالها ،هنوز براي او تازه و دقيق باقي مانده:
«در قبرستان ،پاهایم از شانههاي عمویم آویزان بود /ميان چادريهاي سياهپوش گردش ميکردیم /تشنه
بودم کوليها مشک آب را دریغ ميکردند /بوي قهوه ميآمد؛ بوي قليان به من قاقا دادند /مادر «ميسايز
هارمز» که مرد «ميسيز هارمز» گفت /:آدم در مرگ مادرش /هي باید کاارت بنویساد؛ هاي بایاد تلفاون
جواب دهد /من قاقا را روي قالي پرتاب کردم» (صفّارزاده /1317 ،ج.)13 :
تصویر کودکي کاه عماویش او را باراي آرام کاردن و جلاوگيري از بهاناهگياري و دلتنگاي باراي
پدرش ،روي دوشش سوار کرده و ميگرداند ،کودک تشنه است؛ ولي به او آب نمايدهناد .طااهره باا
آوردن سخن «ميسيزهارمز» که یک سياستمدار غربي است ،در ميانۀ شرح خاطرهاش امکان مقایسه بين
احساسات معصومانۀ یک کودک شرقي و احساس سارد و خاالي از احسااس یاک غرباي بزرگساال را
براي مخاطب فراهم آورده و او را به فکر واميدارد .این خااطره و تصاویر در ایانجاا قطاع مايشاود و
اندکي بعد پس از چند بيت ،در یک تداعي دایارهوار در پایاان ایان شاعر ،در توصايف روزهااي آخار

واکاوي تطبيقي معصوميتهاي کودکانه و ظرفيتهاي انگيزشي خاطرات دوران کودکي در شعر طاهره صفّارزاده31/ ...

اقامتش در کلکته که در تنهایي ميگذشت ،دوباره به صحنۀ قبرساتان در پانج ساالگيش باازميگاردد و
ميگوید:
«مادربزرگ قاقا را از روي قالي دستچين کارد و گفات /:بچّاه بهاناۀ پادرش را مايگيارد» (صافّارزاده،
 /1317ج.)33 :
خاطرۀ تل دیگر کودکي صفّارزاده ،با کاربرد کلمۀ «همبازي» تداعي ميشود .در شاعر «سافر اوّل»،
وي پس از اشاره به همبازيهاي پير لرد ،به مرگ همبازي کودکي خود «تاجي» اشااره مايکناد کاه در
هفت سالگي از دنيا رفته است:
«بهترین همبازي من دختر همسایهمان بود که در هفت سالگي مرد /اسمش تاجي بود مثال تيتاا کاه اسام
عام است در بخارست /مادرش دوبار او را با لگد از خواب بيدار کرده بود /و او گفته بود پدر بگذاریاد
پيش شما بمانم /پدر دستمال گوشت و انگاور را باه او مايداد /گوشات را زیار سابدهااي حصايري در
«مهتابي» ميگذاشت /در پنجدري هميشه باد خنک ميآمد /نسيمي که از رود گن

ميگذرد خاکساتر

این مردگان /را خواهد برد /بادبزنهاي برقي را خاموش کنيم» (صفّارزاده /1317 ،ج.)11 :
این خاطره با یاد مرگ همبازي او «تاجي» شرو ميشود و چنانکه پيشتر اشاره شد ،صفّارزاده یاک
شاعر رئاليست است و «رئاليسم مشاهدۀ واقعيّتهاي زندگي و شرح و تووي آنها و انتخاب قهرماان و
ساختن تيپهاي مختلف است» (اليوت .)241 :1347 ،وي با معرّفي همبازي کودکي خویش در شرح و
تووي ابعاد و سبک زندگي او ریز ميشود و یک تيپ شخصيّتي براي او تعریاف مايکناد .دخترکاي
هفت ساله که رفتار مادرش به خال

رابطۀ او با پدرش خيلي خوشاایند نيسات .بعاد نگااهي باه فضاا و

امکانات نوستالژیک خانۀ «تاجي» ،خانهاي با بنایي قدیمي داراي پنجدري .خبري از کيسههاي نایلوني و
یخچال نبوده .گوشات و انگاور را الي دساتمال حمال مايکاردهاناد و گوشات را زیار سابد حصايري
ميگذاشتهاند که تقریباً همگي جزو خاطرات جمعي ایرانيان در دهۀ چهال محساوب مايشاوند .ساپس
گذري به امروز هند و نسيمي که از رود گن

ميگذرد و ملولي شاعر از بادبزنهاي برقي و دلتنگاي او

براي همان باد خنکي که در پنجدري روزگار کودکيش ميوزیاد .بادین ترتياب باه محاض تکارار ناام
«تاجي» ،یک تيپ شخصيّتي آشنا کاه نموناهاي از دختاران هامدوره و همطبقاۀ صافّارزاده اسات ،باراي
مخاطب شعر او تداعي ميشود و احساس مورد نرر را در او ایجاد ميکناد و صافّارزاده نياز باه فراخاور
مووو  ،چند بار دیگر نيز از تاجي یااد مايکناد .از ساوي دیگار ،ایان خااطرات پاارهپااره از کاودکي
صفّارزاده که جستهگریخته در شعر او مطرح ميشوند ،براي شعر واقعگاراي او عاطفاه و احسااس را باه
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ارمغان ميآورند و گویاي این واقعيّت هستند که او به خوبي از پس حس انگيزي در مخاطب برميآیاد
و شاید اگر شعر رمانتيک نيز ميسرود ،در آن مانند شعر واقعگرایش موفّق ميشد.
البتّه خاطرات نوستالژیک کودکي صفّارزاده ،هميشه مایۀ عذاب و ناراحتي او نيستند؛ بلکه گاه او را
از وحشت و هراس به آرامش ميرساند .امّاا ایان ماوارد در شاعر او نادرناد ،باراي مثاال هنگااميکاه او
توسا پسارش در مراسام خاا
مشغول توصيف سوزانيدن جنازۀ یاک بارهمن ّ

برهمناان اسات ،تااب

تماشاي این منرره را از دست داده ،چشمان خویش را ميبندد و به گذشته ميرود:
«و شاعر خوشبختي را در شهرم به یاد ميآورم /که هميشه پایش را در پاشویۀ حاو

مايگاذارد /و در

ازدحام صداي گنجشکان /سيبهاي مهرباني را گاز ميزند /خالاۀ تااجي دنادانهااي مصانوعيش را در
پاشویه خيس ميکرد /آن طر تر ،دخترش آفتابه را در حو

فروميبرد» (صفّارزاده /1317 ،ج.)22 :

این تصویر که با یاد شاعر خوشبخت در ذهن شاعر تداعي ميشود ،ساپس باه ناگااه کلماۀ «پاشاویۀ
حو » او را به خاطرۀ خالۀ «تاجي» همبازي کودکيش راه ميبرد و تصویر آرامش آن خاناه باا حاو
پر آبش ،با دخترکي که براي آبپاشي حياط خانه ،آفتابه را از آب پر ميکند ،راه فراري ميشود باراي
نجات افکار او و مخاطبانش از منررۀ جنازه سوزي آن برهمن .کودکي تنهاا و غریاب صافّارزاده ،تشانۀ
محبّت بوده است .این نياز را ميتوان از بندي که در آن از ملّایش (آموزگاار مکتاب) ساخن مايگویاد
درک کرد؛ نيازي که در شعر نازک المالئکه اثري از آن دیده نميشود:
«من در شعر سال دوهزار از مالّي خودم اسام باردم /کاه حاافظ را باا سارفههااي مسالول درس مايداد/
گونههاي سر مرا ميبوسيد و هر صب شنبه /یک دانه انجير زیر زبانم ميگذاشت» (صافّارزاده/1317 ،
الف.)14 :
 .3-4-4کاربردهای حقيقی واژة کودک در شعر دو شاعر

نازک المالئکه و صفّارزاده ،به دليل عاطفه و روح زنانهشان ،به خوبي به ظرافتهااي رفتااري کودکاان
آگاه هستند و در اشعارشان چنان هنرمندانه از این اوصا

باراي بياان افکاار و انتقاال احسااس شااعرانۀ

خویش بهره بردهاند که مخاطب را متحيّر ميکنناد .ایان دو نگااهي تيزبيناناه و موشاکافانه باه کودکاان
داشتهاند .پيوند استادانهاي که این دو شاعر بين رفتار و اوصا

ظاهري کودکان با معناي ماورد نررشاان

ایجاد ميکنند ،نکتۀ تحسينبرانگيز است .به این بند از شعر صفّارزاده توجّه کنيد:

واکاوي تطبيقي معصوميتهاي کودکانه و ظرفيتهاي انگيزشي خاطرات دوران کودکي در شعر طاهره صفّارزاده33/ ...

«و ترس از نرارت غيب /که آینۀ دقّت ميبخشاد /و آفتااب خاالص رفتاار /وگرناه /دیان ورزي /مشاق
جریمهایست /که کودکان تنبل و بازیگوش /شتابزده /بايدرک معناي و مفهاوم /ناچاار از نوشاتن آن
هستند» (صفّارزاده.)32 :1331 ،
به باور شاعر ،دینمداري و توجّه به حضور در پيشگاه خداوند ،باید باانگيزه و بينش همراه باشاد .در
غير این صورت ،مانند مشق جریمهاي اسات کاه کودکاان آن را در کماال بايتاوجّهي و بايانگيزگاي
مينویسند و غالباً نتيجهاي نيز در پي ندارد .به این ترتيب ،شاعر با یاک واساطۀ سااده؛ امّاا قابال درک و
ملموس ،موفّق به بيان یک مفهوم مهم شده است.
«ا ساي شاططفاي » (تراژدي کودکان) در دیوان نازک نيز ،نمونۀ مناسبي است که این توانمندي شاعر را
به خوبي به تصویر ميکشد .هرچند فضاي این شعر یأسآلود و غمانگيز است و او این شعر را در دوران
یأس خویش سروده ،امّا انتخاب کودک و گریۀ او در استهالل شعر خاویش ،باراي خلاق چناين فضااي
اندوهباري انتخابي هوشمندانه است .او با آوردن سایر اوصا

کودک مانند ناتواني از ساخن گفاتن در

کنار گریۀ معصومانه و مرلومانۀ او ،به خلق حسّ تأثّر و ترحّم در مخاطب ميپردازد:

ا
ُّ
اهحتهمشکفش
يشالبُُيء/ش
س/شوايشميلُو َ ش َش
شقدشاهاحواشاحلا َّش
سشاههيشکدشفييشلشقيء/شهؤّلءشاليا َا ُ
«وداوعشاططفي شجت حشلُا/شلي َ
ا
ا
ورَاتْهمشسشکف اوشالقدرشاليي/شعمشجسميشّلاستَطي ُعشکًايش»شااملًکُو ش:9111ش.)139
الطَّبي وشقلبيش/شکششايشاستَش ُ شاآلّلاي/ش َ
ترجمه :و اشکهاي کودکان زخم ميزند امّا /چارهاي نيست چه بدبختياي /اینان کساني هساتند کاه باه آنهاا
حس داده شده است /و چيزي جز گریستن ندارند /دست طبيعت به آنهاا قلباي بشاري بخشايده /کاه دردهاا را

درک ميکنند /و آنها را در دست سرنوشت ظالم با جسمي ناتوان /از سخن گفتن رها کرده است.

سپس نازک در کنار برشمردن این اوصا  ،شرو به پيچيدن رشتههاي افکار مأیوسانه و بدبينانهاش
در ذهن مخاطب ميکند؛ به طوري که مخاطب با خواندن ایان شاعر ،حاداقل باراي مادّتي در افکاار او
غرق خواهد شد .به ادامۀ شعر توجّه کنيد:

ا
ايشرَّّبايشواايش
داعشخ سش/شرّبيشکي َ شخل َف ُ
هشألفشا ه /شرّبيشکي َ ش َخل َفهيشاط َملُشالقاي/شتاّشأوشر باو َ
«فإذاشايشکُواشفَ ُ
شا َاعشالاشا احشتُفها /ش ُرَّّب ُ
نشادشاطَقا/شادا اشر/شفَليص اخواشلي ا
ومشاملميت/شو»...شامهي :ش .)131ش
شاّءشاحليي /ش ُولادواشصيرخنشک َش
ونوحشاططفي
اه َف ُعشالظَّ ُّشا/ش ُ
َ
ترجمه :و چون ميگریند ،گریهشان بيسخن است /شاید در پس آن هزار معني باشاد /شااید در پاس آن ،یاک
دردِ کُشنده باشد /یا خواستهاي که با باد نابود ميشود /شاید ،شاید؛ این گمان چه سود دارد؟ /در حالي که گریۀ
کودکان جهان را فراگرفته /در ميان دستان سرنوشت ،فریاد زنان زاده شادهاناد /پاس تاا روز مارگ بایاد فریااد
بزنند... /
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و به این ترتيب ،پاي مرگ این بزرگترین وحشت نازک نيز به قصيده گشوده ميشاود و اینچناين
شاعر با بهرهگيري از ویژگي رفتاري گریستن در کودک ،باه بياان احسااس و افکاارش باراي مخاطاب
پرداخته و او را با خود همراه ميکند.
صفّارزاده و نازک المالئکه ،هر دو شاعراني اجتماعي هستند و در دوران زندگي خود شااهد وقاو
جن

هایي نيز بودهاند .ایان دو شااعر باا باه کاارگيري ظرفيات حاس انگيازي معصاوميت و مرلوميات

کودکان در جايجاي شعر خود ،تالشي در جهت بيدار کردن حسّ نو دوساتي باه خاموشاي گرایيادۀ
جن

افروزان و حاميان آنها داشتهاند؛ امّا نگاه صفّارزاده ،نگاهي واقعگرایانه اسات و ساخن او درباارۀ

کودکان ،بر اساس سبک شناخته شدۀ «طنين» او ،کوتاه امّا بسيار مؤثّر است .او با یک کلمه ،تلنگري باه
ذهاان مخاطااب ماايزنااد و طنااين افکااار مربااوط بااه آن کلمااه را تااا ماادّتهااا در ذهاان او ایجاااد
ميکند .به این بند که صفّارزاده در مذمّت سکوت در برابر جن

افغانستان سروده ،توجّه کنيد:

«وما تماشاگرها /در فيلمهاي خبر /ناظر بر این شقاوت کشتاریم /کشتار بيگناهاان /آزاد گشاته /اطفاال
شيرخوار /نوباوگان الفباخوان» (صفّارزاده.)74 :1337 ،
قرار گرفتن دو قياد «شايرخوار» و «الفبااخوان» کاه محادودۀ سانّي ناوزادي تاا شاش هفات ساالگي
کودکان ،اوج معصوميت ،مرلوميت و بيدفاعي آنها را هاد

گرفتاه ،درسات پاس از واژۀ «کشاتار»،

دریاي آرام و راکد احساس را موّاج و ناآرام ميگرداند .شاعر در شاعر دیگاري درباارۀ جنا

عاراق،

یک وابستۀ کودکي یعني نياز به نوازش را ،با رنگي از خشونت و مارگ در هام مايآميازد و تصاویري
دلخراش و جانکاه خلق ميکند:
«کودکان عراقي /با پنجههاي تيز و نافذ موشک /نوازش ميشوند /پدرها و مادرهاشان /آنها را تنها رها
کردهاند /زیرا خودشان /در زیر بمبهاي سنگين /متالشي شدهاند» (صفّارزاده.)171 :1337 ،
کلمات پر طنين این بند ،یکيیکي ذهن را باه لارزه ماياندازناد .سااخت جماالت شااعر کوبناده و
خبري اسات و باا سابک واقاعگراي او همخاوان اسات .فضااي تنهاایي کودکاان پاس از فاوت پادر و
مادرشان ،زیر بمبهاي سنگين براي صفّارزاده کامالً ملموس است و حسّ همدردي او با این کودکاان
در این شعر موج ميزند؛ چراکه او نيز در کودکي پدر و مادر خود را از دست داده و در کاودکي تنهاا
و غریب شده است.
شالساًم» (سرود صل ) از دولتمرداني که شعار صل سرميدهند
نازک المالئکه نيز در قصيدۀ «انشاود َّ
و در عمل به جن

افروزي ميپردازند ،با لحني انتقادي؛ امّا با همان حال و هواي رمانتيک ،باه توصايف

واکاوي تطبيقي معصوميتهاي کودکانه و ظرفيتهاي انگيزشي خاطرات دوران کودکي در شعر طاهره صفّارزاده37/ ...

جهان پس از جن

جهاني دوّم ميپردازد .او در ميانۀ قصيده پس از مقدّمهاي حازنانگياز ،باا اشااره باه

یتيم شدن کودکان که یک حادثاۀ غامانگياز و روحخاراش انسااني اسات ،باه شاکلي هنرمنداناه باراي
برانگيختن هرچه بيشتر احساسات مخاطبان خود از تصویر چشمان پرسشگر کودکان یتايم شاده در ایان
جن

بهره برده است:

ٍ ٍ
اّشاحلَا ا
ک ا ُّ
اّشع اايءشک ااينشکماايشکااي َ شقبا َ
ا
احيا ا
يا ا ا ا ا َ اش
شل ا ا ا ا ا ٍاّشا ا ا ا ا اااشالُا ا انک ااوشوال َ
ايمشک ا ايطاا ا ا ا ا
سشکا ا ا اينوا
ه ا ا ا ا اؤّلءشاطاا اات ا ا ا ا ُ
ت ا
شل ا ااّشاآلکا ا ا ا ايءشاَقض ا ااو َ شعي اش ا ا ايش
حتَشا ا ا ا َ
ا
ا
الم اها اامشف ا ا ااإذاشاطقا ا
اشي ش
وأفا ا ايق ا ا اواشاشا ا ا ُ
ا ا ا ا ايشعيا ا ا او شاططفا ا اي ُ شّلشتسا ا يشالدن ا ا

ترجمه :همهچيز مثل قبل از جن

بش اي ا ا ا ا ا ا شاطاا ات ا ا ا ا ا ا اايمشواطا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا
ا
اواتش
َ
ا ا ا ا ا َشميشا ا ا ا ايشعلا ا ا ا شيا ا اافي شاحليا ا ااي اش

صا ا ا ا ا ااورَشالبااش ا ا ا ا ا اشوامل ا ا ا ا احشامميا ا ا ااّ
اا ا ا اايدرواش اي ا ا ا ا ا ا ا
شصاف ا ا ا ا ااو َشامل س ا ا ااو اش
َ
اداري ا ا ا ا بشوالُا ا ا ا ا او ُ شقَتا ا ا ا اّشونا ا ا ا ا ا ُش
اير
ُ
ا
اير ش
ايا ا اايشع ا ا َ
اًمشاللظا ا ا شوفيما ا اايشالداا ا ا ُ

ااملًکُه ش 9111شجش:9ش )03ش
باقي است؛ جز این یتيمان و مردهها /جز سایهاي از افسردگي و حيرت که در

کنارۀ زندگي حرکت ميکند /این یتيمان ،دیروز تصویري زیبا از شادي و نشاط بودند /.زیر سایۀ پدران زندگي
را ميگذراندند و چيزي جز صفاي شيرین نميدانستند /.و از رؤیاي خویش که بيرون آمدند ،ناگهان سرنوشت،
جن

و هستي کشتار و آتش بود /.اي چشمان کودکان از این دنيا نپرسيد که این آتش و این ویراني براي چه و

بر سر چه است.

نازک در قصيدۀ دیگري با نام «احلا بشال يملياوشالثشينياو» (جن

جهاني دوّم) بار دیگر با اساتفاده از باازي

کودکان ،سعي در خلق فضایي رمانتيک کرده اسات .او در فضااي جنگاي و نااآرام جنا

جهااني ،از

آببازي کودکان در دریاچهها و بر بازي آنها در عياد کریسامس یااد مايکناد کاه شاادترین و پار
نشاطترین حالت بازي کودکان است و مخاطب را براي لحرهاي هم که شده ،مشتاق دوباره دیادن ایان
تصویر مينماید؛ تصویري که نگراني و فقر حاصل از جن

 ،اثري از آن باقي نگذارده است:

بشعيئي/شوتًع شاحللمشالط وبشامميّ/شااشتشیشحي شاحلقو ش شواشدواشأشُ هييتشامل احشوقاتشاحلصايد/ش
«أسفيشملشتدعشلهيشاحل ُ
أا َاشهلوشاططفي شعهدشالبح شيا/شتش شوفونشالثلوجشف شاطعييد»شااملًکُه ش:9111ش .)089-083ش
ترجمه :افسوس این جن براي ما چيزي باقي نگذاشته /و رؤیاي زیباي نشاطانگيز از هم پاشيد /باه نرارت چاه

کسي دشتها را ميکارد و ترانههاي شاد را در هنگام درو ميخواند؟ /کجاست باازي کودکاان در برکاههااي
آب و روي بر ها در عيدها؟

سحرانگيزي چشمان معصوم کودکان در هياهوي جن

 ،چشم صافّارزاده را گرفتاه اسات .هام او و

هم نازک المالئکه به قدرت این پدیده واقف هستند و آن را در خدمت خلق تصاویر شااعرانه خاود باه
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کار گرفتهاند .او در شعري ،مرلوميت و معصوميت اهلبيت (عليهمالسالم) در واقعۀ عاشاورا و حاواد
الساالم) کاه در آن زماان
پس از آن را از نگاه معصاومانه و پرسشاگر حضارت اماام محمّاد بااقر (علياه ّ
کودکي بوده است ،چنين توصيف ميکند:
«چشمان خردسال باقر علم /از داغگااه شاتم و شاقاوت /تاا انجمااد واربۀ حيارت /دنباال ردّپااي غائلاه
ميگردد» (صفّارزاده.)72 :1331 ،
کودک و کودکي در شعر صفّارزاده ،تنها به وصاف خااطرات او محادود نمايشاود .صافّارزاده از
کودک قرن بيستم غافل نيست؛ کودکاني که چه در فقر و چه در رفاه ،با اندوه و بيم سار و کاار دارناد،
رفيعي در این باره ميگوید« :قرار بود قرن بيستم قرن سعادت بشر باشد؛ امّا همۀ کودکان این قرن تارس
و وحشت را تجربه کردند .بيم ،سرنوشات تنهاا کودکاان فقيار یاا گرفتاار جنا

نباود .حتّاي کودکاان

خانوادههاي اشرافي و ثروتمند نيز در دوران صل از این سرنوشت در امان نماندند .شعر «کودک قرن»،
از نخستين شعرهاي صفّارزاده است که در نخستين کتاب شاعر او «رهگاذر مهتااب» چاا شاد ... .ایان
شعر ،شهرتي براي طاهره صفّارزاده در مياان عماوم ماردم آفریاد« .کاودک قارن» ،داساتان کاودکي از
خانوادهاي اشرافي است .مادر ،یک شب تا صب بر سر ميز قمار است و شاب دیگار در مجلاس رقاص.
کودک هر شب هنگام خواب آرزو ميکند که کاش مادر خانه بود .امّا یک شب نيز که او در خاناه باه
سرميبرد ،کودک باید شاهد مشااجرۀ ماادر و پادرش باشاد و آرزو کناد کاه کااش ماادر خاناه نباود»
(رفيعي .)11 :1333 ،این شعر چنين آغاز ميشود:
«کودک این قرن /هر شب در حصار خانهاي /تنهاست /پر نياز از خواب امّا /وحشاتش از بساتر آیناده و
فرداست /بان

مادر خواهيش /آویزهاي در گوش این دنياست» (صفّارزاده.)21 :1331 ،

و چنين پایان ميپذیرد:
«کودک بيچاره ترسان ،لرزان /سر کند در زیر باالپوش پنهان /پيش خود گوید /:خوش آن شابهاا در
این خانه مادر نيست  /از هياهوي شبان کام /:آخرین دست /آخرین رقص /آخرین جام /آخرین دعواي
نن

و نام /کي رود در خواب راحت؟ /کودک این قرن بيفرجام» (همان.)27 :
نازک المالئکه نيز ،براي رن

آميزي بسياري از تصاویر خود ،از کودکان و اوصا

آنها به خوبي

و بيشتر از صفّارزاده ،بهره بارده اسات و چنانکاه مشاهور اسات ،تصویرساازي عااطفي از ویژگايهااي
برجستۀ شعر رمانتيک است؛ زیرا «شاعر رمانتيک از رهگذر تصویر ،درون خاویش را باا طبيعات پيوناد
ميزند و با تمسّک به پدیدههاي طبيعت ،حاالت ذات خود را بيان ميکناد .تصاویر در شاعر رمانتياک،

واکاوي تطبيقي معصوميتهاي کودکانه و ظرفيتهاي انگيزشي خاطرات دوران کودکي در شعر طاهره صفّارزاده34/ ...

ميانجي و ابزار ساختار شعر است ،زیرا ابزار شناخت و احساس شاعر و صاداي احسااس و عاطفاۀ شااعر
است؛ بنابراین ،شاعر شيء را به شکل واقعي و عيني به تصویر درنميآورد؛ بلکه رن

احساس خاود را

به آن ميبخشد» (اليافي .)117 :1133 ،او در شعر «سشالشاف» (در روستا) در جساتجوي ساعادت ،روي باه
سوي روستا ميآورد و پسرک چوپاني را به تصویر ميکشد که گمان ميکرد آسودهخاطر و باه دور از
اندوه زندگي ،در حال چراندن گوسفندان و خواندن ترانه و آسودن زیر سایۀ درختاان اسات؛ تصاویري
شاد ،آرام و خيالانگيز که با حضور یکي دیگر از وابستههاي کودکي (ترانهسرایي) خلق شده است:

فِتشدنيي/شنيش هيءشال عي شعهدشامبي /شونشي ٍدشتُدا ُهُش َع َفتيشطفا/شا ٍّشايَ ششعل شتلو شال اي /ش شوقطيعشاط هايمشسش
«ولهَ ششلصفيءشا ا ُ
ت ا
شالظا/شا اّش شوالفج اشوالهَّديشوالهَّسيمشو»...شااملًکُه ش:9111ش.)19-10
امل اج َ
شحت َ
ترجمه :پس براي این صفا باید زندگي کنيم .ميفریبد دنيا /مان را ترانۀ چوپانان در کوهساران /و آوازي که دو
لب کودکي ميپراکند /و ميخواند بر فراز تلّ ماسهها و گلّههااي گوسافندان در سابزهزار زیار ساایه و طلاو و
شبنم و نسيم.

شاعر در ابتداي ورودش به روستا ،نگااهي مثبات باه آن دارد .رنا

هاا و انساانهاا در نرار او شااد

هستند؛ امّاا انادکي بعاد کاه نماودهااي ساختي و بيچاارگي ماردم روساتا را مشااهده مايکناد ،تصاویر
خوشبينانۀ او به ناگاه درهم ميریزد .ویران ساختن تصاویري که شااعر در ابتادا آن را باه زیباایي تماام
آفریده و رن

آميزي کرده ،یکي از روشهاي حزن آفریني اوست؛ چنانکاه در اداماۀ ایان قصايده ،او

تصویر مذکور را با بهرهگيري از قتل کودک چوپان توسّ گرگها ،به یک تاراژدي ساهمگين تبادیل
مينماید:

رن َااشاااشأفا اح/شملش
فشاشقيشال اعايشوکا َش
اًمشفيمايش َ
«کي َ
نشاداا اشه/ش َجهَّاوشاااشافايتااشوياييء/شأسافيشقَادشخ َ
ادعتشملشتصادنشاطي ا/شا ُ
ا
هبوعشاهظ ُ شف شالظّش/شليشاطفقشعييبيشاصدوايش/شمم هيشسش
اش
فهوشعه َدشالي ا
أجدشعهدشذلکشالشييب/شالصياتشلّلشا ارَ
شاطقداح/ش َ
اممودشوالصمتشکيملو/شت شاهيجيشالفضيءشا ع شالييواي/شملشتز شقُ کُهشعل شال ُ ا
شبشالهاي/شديشعظايمشلُايک ٍاشاقتاو /شهاوشذا ش
حشط يااايشللايکبشکانشاحلقااو /شلااهشراعايشاط هايمشاايشااهاايشاملق ا/شااتو ا شفااو َنشال شا ا
ابشالهااديشالهضاي/ش
ال اعايشالصااييشالااييشرا/ش َ

فشايتشال اعيشوملشمتتشاط ا/شاهيمشايشللمقدرشاملسطور»...شامهي :ش .)933-11ش
کي َ
ترجمه :چگونه این چوپان ،بينوا ميشود؛ در حالي که در مقابل او /باغي از زیبایيها و نور وجود دارد /افساوس
رؤیاها نيرن

نمودند و راست نگفتند /در آنچه از شادي ترسيم کردند /در نزد آن فرد منقلاب /سااکت چيازي

جز تلخي جامها نيافتم /او در کنار چشمه در سایه مينگریسات /باه افاق دگرگاون و زخمدیاده /بايحرکات و
ساکت خيره مانند مردهها /با فضا نجاوا مايکارد و ابارهاا را مايچرانياد /هناوز در نزدیاک او بار روي گياهاان
مرطوب /استخوانهاي موجودي کشته شده قرار دارد /او همان چوپاان کوچاک اسات /کاه در مياان دشاتهاا
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غذاي گرگها شده است /بله چوپان گوسفندان ،اي مقتول /بر فراز گياه مرطوب درخشان /چگونه چوپان مرده
و گلّهاش نمرده است؟ /چه سرنوشتي
 .4-4-4کاربردهای مجازی واژة کودک در شعر دو شاعر

گاهي صفّارزاده و نازک المالئکه ،کودک و رفتارهاي کودکاناه را باه عناوان ارکاان تشابيه و اساتعاره
استفاده نمودهاناد و باا ذوق هنرمنداناۀ خاویش هار باار یاک ویژگاي کاودک را دساتمایۀ تشابيهات و
استعارات خود قرار دادهاند:
تشبيه

صفّارزاده در شعر «بيگانه» ،با تصویر انسان امروز و تنهایي او در دنياي غمزدۀ آن شاادي را باه کاودکي
نادان تشبيه نموده که از درک شادي عاجز است:
«من آن انسان تنهایم که ميفهمم /غم و حرمان «تنها» را /سکوت صابرداران و خاروش خشامداران را/
ولي هرگز تو را اي کودک نادان شاديها نميفهمم» (صفّارزاده.)13 :1331 ،
او در شعر «سایه» ،در پي اداي وظيفۀ اجتماعي خویش به عنوان یک شاعر ،باا تاذکّر پوشايدۀ نقاش
زن در پيشگيري از فروپاشي یک خانواده با نه گفتن به ازدواج با مردي که همسر دیگاري دارد ،روح و
اندیشۀ زنانۀ خود را در کالبد تشبيه ميدمد .او مهر و عالقه ميان زن و مرد را به کودکي تشبيه ميکند:
«اي ناشناس /من با جنين یاد تو بدرود ميکنم /زان پيشاتر کاه کاودک مهاري بپارورد /دیادارهاي ماا»
(همان.)11 :
او در شعر «نستوه» ،تن و جسم را به کودکي تشبيه ميکناد و از آنجاا کاه انساان باه طاور غریازي،
همواره در خطرها به فکر نجات جسم و جان خویش است ،شاعره با اساتمداد از روح مادراناۀ خاویش،
این حسّ و ميل انسان به نجات خویش در حاواد را ،باه حاسّ یاک ماادر در نجاات فرزناد خاود در
حواد تشبيه کرده ،خطاب به رزمندهاي هميشه پایدار ميگوید:
«نستوه جاودانۀ مهرم که پایدار /در پایگاه مهر تو فرزانه ،پر شکيب /فکر نجات کودک تن را رها کانم»
(صفّارزاده)71 :1331 ،
استعاره

«دیوارهاي پير /ميانسال /این شاهدان کور فاجعۀ دیروز /این شاهدان بيزبان ظلم و شکنجه /تاازه زباان
باز کردهاند /تازه به راه اوفتادهاند /تازه قدم برميدارند /امّا چه تند تند قدم برميدارند /این طفلهاا /کاه
تازه زبان باز کردهاند /این پيرها که تازه به راه اوفتادهاند» (صفّارزاده /1317 ،الف.)12 :

واکاوي تطبيقي معصوميتهاي کودکانه و ظرفيتهاي انگيزشي خاطرات دوران کودکي در شعر طاهره صفّارزاده31/ ...

شاعر با ریزبيني و نگاه مادرانۀ خویش ،عبارتهاي «تازه زبان باز کردهاند» و «تازه به راه اوفتادهاناد»
را که از وابستههاي کودکي و خردسالي است ،براي انسانهایي به استعاره گرفته است که تاکنون نسبت
به مبارزه و پيامدهاي آن بيتفاوت بودهاند و تازه به مبارزه روي آوردهاند.
او در جایي دیگر ،عبارت «از شير گرفتن» را که براي کودکان به کار ميرود ،براي بيان طارد شادن
و کنار گذاشتن فردي از یک گروه مخو

به عاریت گرفته است:

«کوتولهها ميگویند او را زود از شير گرفتهاند .کوتولهها ميگویند او در کافهاي که نبایاد ،دیاده شاده
است» (صفّارزاده /1317 ،ب.)77 :
حس ،عاطفه و دقّتنرر زنانه در اشعار نازک نيز ،موجب خلق تشبيههااي ناو و غریباي باا وجاهشابه
اوصا

کودکي گردیاده اسات .بررساي شاعر او در ایان زميناه ،نشاان مايدهاد کاه ناازک بارخال

صفّارزاده ،تنها به تشبيه کردن اکتفا نموده است؛ امّا غرابت و تازگي این تشبيهات به حدّي است کاه باه
تنهایي ميتوانند گواه هنرمندي و دقّت باالي نازک در تصویرآفریني و حسانگيزي باشند .براي نمونه،
ميتوان به «مخسشأ اي شلالمل» (پنج ترانه براي درد) او اشاره کرد .شاعر در این پنج ترانه ،درد را به کودکي
خُرد و تشنۀ خواب تشبيه ميکند که باید با آن ،چونان ترانهسرایي مادران براي کودکانشاان ،ساازگاري
ورزید تا به خواب رفته ،تسکين یابد:

ساامهيشو شهايهايشلَااهش
شيهاو /شول شتبَ َّ
« َوَاااشعسايهُشأ شاُااو َ شذلا َ
شاسااتَف اه ُمشال ُشياو /شتساُتُهُشو شوااد شورکتَاو َ
کشاطمل /شطفاّشصااييششنايکم ُ
اهَم»شااملًکُه ش:1338ش.)098
ترجمه :این درد چه ميتواند باشد؟ /کودکي خرد و خوابآلود با چشماني پرسشگر /کاه الالیاي و واربههااي
مهربانانه به پشت او ،وي را آرام ميکند /و اگر برایش ترانه بخوانيم ،ميخوابد.

او در همين شعر و در تشبيهي دیگر ،درد و رنج را به کودکي تشبيه ميکند کاه باا کساي همادردي
نميکند؛ امّا جویاي محبّت است و با لبخند و نگاه معصومانهاش بار دلهاا زخام مايزناد .کاودکي کاه
شاعر با بياني متناقضنما ،او را «بيگناهترین ظالم و دشمني دوستداشتني» ناميده است:

ا
لقشسشوجهشأسينيشقلب شهُ/ش ُُثَّشأتينيشکيکييشاس ُ شأ ُا
يُ...شلنَّاهُشأکا َأش
اياشالصاي ش
شواکتسام /شه
« َااش شيهُشأ َ
شوز َ
َ
َ
َّعشاما َ
شُنبَّاه /ش َوَاااشساواهُ َ
اح َ
شأوشصداقهيشاللَدودش»...شامهي :ش.)098
َااشللم/ش َع ُد اونيشاملُ اش
حب َ
ترجمه :چه کسي جز او قلبش را به روي غمهاي ما ميبندد؟ /سپس به نازد ماا آماده ،مايخواهاد کاه دوساتش
داشته باشيم؟ /و چه کسي جز او زخم ميزند و ميخندد؟ /این (کودک) خردساال ،هماان بايگنااهتارین ظاالم

است /دشمن دوستداشتني و دوست دشمنسگالمان است.
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شاعر در شعر «أ هيوشلإلنساي » (ترانهاي براي انسان) به بيان تغييرات فکري و نگرشي خاود از کاودکي
تا سال  1172و حدود بيست سالگيش پرداخته ،ميگوید:
اوجودشکقلا ا ا ا ااي
ملشأعا ا ا ا ا اادشأا ا ا ا ا اازجشال ا ا ا ا ا َ

شقصا ا ا ا ا ا ا اوَشطاف ا ا ا ا ا ا ا ٍاّش
وأع ا ا ا ا ا اادشَشاحلي ا ا ا ا ا ااي َ َّ
ااملًکُه ش:9111ش.)150

ترجمه :دیگر زندگي را با قلبم نميآميزم و زندگي را قصّۀ کودکانهاي ميدانم.

قصاۀ
با توجّه به شناختي که از افکار و اشعار نازک المالئکه داریم ،وجاهشابه در تشابيه زنادگي باه ّ
کودکان از سوي نازک ،عالوه بر کوتاه بودن این قصّهها ،رن

غير واقعي و فانتزي آنهاست.

او در شعر «اخليطشاملشدودشسشعج شالسا و» (رشتۀ بساته باه درخات سارو) باه شايوهاي هنرمنداناه؛ امّاا
تراژیک ،به ترسيم عشقي پایدار پس از یک جدایي طوالني ميپردازد که معشاوق زمااني باازميگاردد
که یار او دیگر زنده نيست .وي این عشق را به کودکي زیبا و کمسنّ و سال تشبيه ميکند:

ايتشصابيهُشسش
تشأخ شياش/شکيتهاي شييا ُ شالتَقيهاي/شعهادايشکاي َ شهوانايشذلاکشالطفاّشاليشاا ا/شلوناهشسش َعا َفتيهي/ش شوارت يع ُ
«...ش َوتَشیشالبي َ
اداهي»شااملًکُه ش:1338ش .)909ش
ترجمه :و در نهایت آن خانه را ميبيني /خانهمان را ،آنجا که بااهم دیادار کاردیم /آن زماان کاه عشاق ماا آن

کودک زیباي خُرد بود؟ رنگش در لبهامان /و لرزش کودکيش در دستانمان بود.

نتيجه
طاهره صفّارزاده و نازک المالئکه ،با داشتن اشتراکاتي مانند نگاه تيزبين و دقيق زنانه و مادرانۀ خود ،باه شاکلي
هنري عاطفي از کودک و دوران کودکي و ویژگيهاي مرتب با این دوران در شعر خود استفاده کردهاند و باه
خوبي معاني مورد نرر خویش را با استفاده از ظرفيات انگيزشاي ایان واژه باه مخاطاب خاویش القاا نماودهاناد.
معصوميت کودکان و ظرافتهاي رفتاري کودکان ،از ماوارد پرکااربرد در شاعر هاردو شااعر اسات .دو شااعر
تجارب کامالً متفاوتي از دوران کودکي خود داشتهاند .طاهره صفّارزاده حواد بسيار غمانگيزي چاون مارگ
پدر و ماادر و مارگ همباازیش را در دوران کاودکي خاود تجرباه مايکناد .ایان تجاارب تلا هماواره مانناد
گسلهایي عميق ،در روند روایتهاي شعري صفّارزاده ظاهر شاده ،او و مخاطباانش را در خاود فرومايبرناد و
رنگي از داستانهاي معرو

به «جریان سيّال ذهن» را به شعرش ميبخشند .این گسلهاا باا هماۀ عماق و تلخاي

خود ،زینت خا ّ شعر واقعگاراي «طناين» گردیادهاناد .نگااه افسارده و سرشاار از انادوه صافّارزاده نسابت باه
کودکي ،در حالي است که او در عين واقعگرایي ،هماواره دیادي مثبات نسابت باه جهاان دارد؛ امّاا کاودکي،
نوستالژي شعر نازک المالئکه است .او برخال

صفّارزاده ،دوران کودکي خود را در ناز و نعمت در سایۀ پادر

و مادري ادیب سپري کرده و ميتوان گفات کاه یااد دوران کاودکي باراي او ،روزگااري خاوش و سرشاار از
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تازگي و شادماني را تداعي ميکند؛ امري که سبب شده تا نازک با وجود دیدگاه یأسآلود شناختهشدهاش ،در
غمبارترین اشعارش نيز ،از کودک و خاطرات کودکي به خوبي یاد کند و از این خااطرات باراي تلطياف شاعر
یأسآلود خود بهره ببرد.
توجّه و دقّت زنانه و ریزبينانۀ دو شاعر به کودک و دوران کودکي ،با وجود تفاوت تجارب آنها از این دوران،
منجر به خلق فضایي بدیع در شعر آنها گردیده است که هر یک به نوبۀ خود ،گواه توانمندي این دو شااعر در
تصویرآفریني هستند؛ با این تفاوت که صفّارزاده عالوه بر تشبيه ،گاه به خلق استعاره از کودکي و ملزوماات آن
نيز ميپردازد؛ امّا نازک المالئکه به خلق تشبيههاي بدیع و تأمّلبرانگيز اکتفا کرده است.

پینوشتها
( )1طاهره صفّارزاده ،شاعر ،نویسنده ،محقّق و مترجم متعهّد در  24آبان  1317خورشايدي 1131 /مايالدي در خاانوادهاي
متوسّ به دنيا آمد .پدرش مردي اهل علم و عرفان بود که در  7سالگي طاهره ،بار اثار اشاتباه پزشاک در تشاخيص یاک
بيماري ساده درگذشت و مادر او نيز پايش از مراسام چهلام پادر طااهره درگذشات .بادین ترتياب ،طااهره تحات تکفّال
مادربزرگ (مادر مادرش) و خواهر بزرگترش قرار گرفت .طاهره صافّارزاده در در  1ساالگي توانسات تجویاد وقرائات و
متوساطه را درشاهر کرماان پشات سارنهاد.
ّ
حفظ قرآن را در یکي ازمکتب خانههاي کرمان بياموزد وتحصيالت ابتدایي و
سپس در دانشگاه موفّق به کسب مدرک ليسانس زبان انگليسي شد و در شرکت نفت به عنوان مترجم مشغول باه کارشاد.
امّ اا دیااري نپایيااد کااه بااه دنبااال یااک سااخنراني در اردوي تابسااتاني فرزناادان کااارگر شاارکت نفاات ،عااذر او را از ادام اۀ
کارخواستند .وي براي ادامه تحصيل به انگلستان و سپس آمریکا رفت .در دانشگاه «آیوا» در گروه نویسندگان باينالمللاي
پذیرفته و در همان جا مشغول به تدریس گردید .سرانجام پس از اخذ دانشنامۀ دکتري به ایران مراجعت کرد و در دانشگاه
ملي به تدریس پرداخت .زندگي مشترک طاهره صفّارزاده ناموفّق و حاصل آن یک فرزند بود کاه او را نياز از دسات داد.
او سرانجام در  17آبان ماه  1334در سن  42سالگي دیده از جهان فرو بست.
( )2نازک المالئکه از پيشگامان بناام شاعر ناو عرباي در ساال ( 1123م) در خاانوادهاي ادب دوسات و ادیابپارور شايعه،
درکشور عراق دیده به جهان گشود .مادرش سلمي عبدالرّزاق ،شيفتۀ شعر عاشقانه باود .دفتار شاعري باا ناام «أنشاود شاداد»
(سرود سرافرازي) نيز از او به چا رسيده است .پدرش هم به زبان عربي عشق ميورزید .نازک در چنين خانوادهاي باليد.
او از همان کودکي داراي روحيهاي منزوي و خجالتي بود .وي در دانشسراي عالي معلّمان در بغداد ،در رشتۀ ادبيّات عربي
تحصيل کرد؛ سپس به آمریکا رفت و از دانشگاه «وسکونس» آمریکا فوق ليسانس ادبيّات تطبيقاي گرفات .پاس از آن باه
عراق بازگشت و به کار تدریس پرداخت .وي سرانجام در سن  37سالگي ،بر اثر بيماري سرطان در مصر دارفااني را ودا
گفت.
( )3الزم به ذکراست که کودک ،براساس تعریف کنوانسيون حقوق کودک ( 1131م) ،کسي است که به سنّ هجده سال
تمام نرسيده است؛ مگر آنکه در کشوري ،قانونگذار سنّ قانوني را کمتر تعيين کرده باشد( .اسماعيلي.)23 :1337 ،
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(« )7هد

هنر رئاليستي که با مسائل عمدۀ حيات و تماميت وجدانيات آدمي سر و کار دارد ،این است که ریشۀ هار چياز

را که غالباً زیر الیههاي زندگي روزانه نهفته است ،بکاود .براي رسيدن باه ایان هاد  ،هنرمناد بایاد از سااختمان دروناي
اجتما  ،نيروهاي ناپيدا و پيدایي که نمود نابودي آن را مقدّر ميسازد؛ از قبيل نوسانات سير تاریخي و تضادهایي که گارد
اجتما موجود حلقه زده است ،آگاهي داشته باشد» (پرهام.)77 :1312 ،
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الف :کتابها
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ب :مجلّهها
 .17آقایاري ،خسرو ()1312؛ «فرایند توسعۀ مفهوم کودکي و گفتمان نقاد ادباي معاصار» ،ماهنامـة کتـاب مـاه،
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ماجسّية يف فرع اللّغة العربية وآداهبا ،جامعة رازي کرمانشاه ،ايران
امللخشص ش
ذکری الطفولة تيی يف قلب کل شخص مشاعر تّميُّز هبا من غيهم وبالطبع يتون هذا الّمايز لدی الشععرا العذين عم عوا ع
ومشاعر مّدفّقة ،أعمق وأکثر عن اآلخرين .عاهرة صع ّفارزاده ونعازک املئالکتعة تععدان معن الشععرا املشعوورين و معا فدعل يف ابعداع
األسلوب فی األدبني الفارسي والعربی هذا املقال قارن بني أوصاف الطفولة وذکرياهتا يف شعر الشعاعرتني البعارزتني بعنو توصعيفي
توصلنا إليه من النّاک أن شعر الطفولعة لت ّعل واحعدة منومعا ،يّعثرر اامعا بعذکريات فولعة الشعاعرة نفسعوا فاملشعاهبة
– تليلي ،وما ّ
بني ذکريعات فولّومعا قليلعة جعدا .إ ّن شععر صع ّفارزاده حعول الطفولعة بيعان حلرمعان األ فعال وشععورهم بالوحشعة ومعانعاهتم وإنّعه ذو
نزعة واقعيّة ولون متفور .وحديثوا عن الطفولة حيي ا مرارة ذکريات فولّوا اخلاصة هبعا ،ولت ّعن املئالکتعة بعرغم إشعّوارها باليعث
والّشاؤم ،إ ّن الطفولة وذکرياهتا ا تثي لعديوا رومنسعية ززوجعة بالّفعاؤل ،وصعورة الطفعل يف شععرها تيعي عا ذکرياهتعا املاةعية احللعوة
خئالفا لصفارزادة.
الُلميتشالدشليليشو :شعر الطفولة ،ذکری الطفولة ،نوسّالوجيا ،نازک املئالکتة ،اهرة صفارزادة .ش
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