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خاطرات  یزشيانگ یهاتيظرفکودکانه و  یهاتيمعصوم یقيتطب یواکاو

 3مالئکهالو نازک  صفّارزادهطاهره در شعر  یکودک دوران

 2يميسل يعل
 ، ایراندانشگاه رازي کرمانشاه ،عربيزبان و ادبيّات استاد گروه 

 3يزیا کهريسون
 ، ایراندانشگاه رازي ،عربيزبان و ادبيّات ارشد اسکارشن

 دهيچک
 ر شعر شااعراند ،تفاوت نیا وکند يزنده م را يگریز از دیمتما ياحساسات ،يانسانهر  يبرا ،يکودکاد دوران ی

از شاعران  ،نازک المالئکهو  صفّارزادهطاهره  گران است.ید از شتريب ،سرشار از عاطفه و احساس دارند يکه قلب

 خااطرات دوران ،يلايتحل -يفيبا روش توصا ،پژوهشن یا .هستند يو عرب يفارس ادبنام و صاحب سبک در ب

 اسات. سه نماودهیو با هم مقا يبرجسته را بررس ن دو شاعریدر شعر ا هکودکان ياهتيمعصوموصف و  يکودک

تلا   خاطراتاز  متأثّر ،ن دویاز ا هرکدامشعر کودک  کهآن است  يایگو ،پژوهش نیا ازج به دست آمده نتای

 وجاوه اشاتراک ،ن دویدر شعر ا يکودک خاطرات دوران روشنهیساشاعر است. خود  ين دوران کودکیريشو 

کودکاان  يهااو رناج یيت، تنهايان محروميب ،صفّارزادهطاهره  ودککشعر  ،دارد ياريسب يهاتفاوت و اندک

 يکاودکدوران تل  خاطرات همواره  ،کودک سخن گفتن از. دارد رهيتار يبس غالباًو انه یگراواقع يرنگاست و 

 ،ينيبو بد يدينوماو به شهرت با وجود  ،نازک المالئکهدر شعر  ن واژهیا امّا ؛کندياو زنده م يبرا را خود شاعر

خااطرات  ،صافّارزادهبارخال   ،ر کودک در شعر اویتصو .دارد کيرمانت يو مفهوماست  ينيبخته با خوشيآم

 .ه استبه ارمغان آورد يو يبرارا ن گذشته یريش

 .صفّارزادهطاهره  ،نازک المالئکه ،ينوستالژ، يخاطرت کودک ،کودک شعر :یديواژگان کل
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 شگفتاريپ. 3

 ،يو عربا يدو شاعر توانمناد در سااحت ادب فارسان یا (2)«نازک المالئکه»و  (1)«صفّارزادهطاهره »شعر 

 واژۀدو باا کااربرد  که هر ميابیيدرمن دو شاعر یاشعار ا ۀ، با مطالعهاستآن يقيحق شخصيّتاز  يبازتاب

 تياز ظرفا يباه خاوب ،ماورد نررشاانخاور موواو  به فرا ،اشعار خود يجايجادر  يدککودک و کو

 يباا نگااه البتّاهاناد و بارده بهاره باا خاود همراه ساختن مخاطب يبرا يکودک و کودک واژۀ يزشيانگ

از دو  هرکادام يبارا يکاودک ۀکه تفاوت در تجربا ميابیيدرم ،میها بنگرن واژهیا کاربردتر که به قيدق

ل ياباه دل (3)ين کاودکدورا ،دیبدون ترد. »ها شده استک از آنیهرکودک شاعر موجب تفاوت شعر 

 يو رفتاار ي، خصالتيست روانین شکل زیتري، نهاديات آدمين دوران حیتريعيعت، طبيبه طب يکینزد

 (.13: 1312، ياری)آقا «ر کرديات تعبت بالذّیتوان به هوياست و از آن م يآدم

 دهیاوم گردهاا محارآن محبّاتپدر و مادر خود را از دست داده و از  يدر کودک ،صفّارزادهطاهره  

ممکان  که موجب شده او تا حدّ يامر ؛نموده است یياو را سرشار از غم و تنها ين امر کودکیاست و ا

و  دوساتادب يپادر ۀیدر سااخود را  يکودک ،نازک امّا زد.ين دوران در شعر خود بپرهیا يادآوریاز 

ز ياهاا نخاا  آن هتوجّاو  محبّاتاسات کاه از  يهینماوده و باد يک سپريشاعر مسلک و رمانت يمادر

فارار از  يکاه بارا يبه شکل ؛او را در نررش روشن و درخشان ساخته ين امر کودکیاده و یراب گرديس

 .پردازديخود م يهم که شده به مرور خاطرات کودک يلخت يبرا ،غم و اندوه

به  توجّها ز بيات انسان و نيبعد ح يهان دوران در گذران دورهیو خاطرات ا ير کودکيبه تأث توجّهبا  

است کاه  پرسشن یبه ا یيگوپاس  ين پژوهش در پیا ،ن دورانین دو شاعر از ایا ۀتفاوت فاحش تجرب

ن یادر اشعار ا يچه شکل به و ن دو شاعر داشته استیبر نگاه ا يريچه تأث يت گذران دوران کودکيفيک

 افته است؟ی يدو شاعر تجلّ

 قيتحق نةيشپي. 3-3

 يهیباد .هساتند يو ادب فارس ينام و سرشناس ادب عرب، از شاعران بلمالئکهو نازک ا صفّارزادهطاهره 

ز باه ياو ن جداگاناهن دو شااعر باه صاورت یاک از ایارامون شعر هر يپ يشماريب يهااست که پژوهش

ها به عنوان نمونه اشااره از آن يجا به برخنیدر ا باشد کهر شاعران صورت گرفته یبا سا يقيصورت تطب

، سخن عشق ۀدر مجلّ یياياثر الله اح «و نازک المالئکه ين اعتصامیاشعار پرو ۀنیيعشق در آ»: میينمايم

، اتيادر کتاب ماه ادب يمحمّديعل يعل «يعاشق شب و کودک» ۀمقال و 137-111صص  37و  33 شمارۀ

و  يباه کاودک ي، نگااهميکاودک، طااهره، با» ۀمقالا ،32-41 صاص ،1331ر يا، ت114 ياپيا، پ3 شمارۀ
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 ،در کتااب مااه کاودک و نوجاوان يعايرف محمّد يعل سيّداثر  ،«صفّارزادهطاهره  يدر شعرها ياننوجو

ناازک در شاعر  يکودک ينوستالژ يقيتطب يبه بررس يپژوهش تاکنون امّا . ...و 42-77 صص 1333آبان 

 نپرداخته است. صفّارزادهو  المالئکه

 پردازش تحليلی موضوع. 4

 ه کلّی شعر دو شاعر در یک نگا .4-3

 يو محتوا صفّارزادهب يبه سرگذشت پر فراز و نش توجّه با واست  (7)ستيرئال يشاعر ،صفّارزادهطاهره 

 اگرچاه ؛عمال نماوده اسات موفّاق يادیاز ن هد  تا حدّیدن به ايرساو در  توان گفت کهيم ،اشعار او

 يفکار خا  واناه اسات یراگواقاع ،اشعار او ۀعمد امّا ؛است ياحساس يحدود تانخستين او  يهاسروده

 در اسات و يساتيز شايعۀ ظلمم و اندیشیاو قرآن کر گاه اندیشۀتکيه .کنديرا دنبال م يو مستقلّ مشخّص

دواراناه اسات. يروشان و ام امّا يانتقاد ،يشود. نگاه او به زندگيدیده م يبسيار يشعر او تلميحات قرآن

 سادّ» ،«صاب  دیادار» ،«يبيادار باا بيعات» ،«يمنحنا دانمار» يهابا نام يدفاتر شعر، يایران از این شاعرۀ

و  يباه انگليسا« سار  چتار»و « در رهگاذر مهتااب»و  يبه فارسا« سفر پنجم» و« دلتا در طنين»و « بازوان

 .است مانده يبرجا يبه انگليس« قرآن ۀترجم»و « ترجمه ياصول و مبان»ترجمه  در زمينۀ ياثر

 یيساراتراناه ،کياشااعر رمانت». اسات رمانتياک يشاعر الئکهنازک الم ،صفّارزادهخال  طاهره بر 

عت است و به جانب يمجذوب طب جوشان دارد. ياژر  و سرشار و حماسه ياعاطفه .است ريوميصاف

د در آن حال یاگويزد و سخن مايآميمکند و با آن دريعت زمزمه ميبا طب د.یگشايآن به سرعت بال م

 تا مرز جناون دوسات ن است.ال رو در رو و در نوسايو خ واقعيّتن يب .شوديعت در او حل ميشده و طب

 ن شاده و يشاود غمگايرنجاور و دردمناد ما .دیاگريش مایهااچشام ۀدارد و تا خشک شدن چشاميم

ن یادر ا .اسات اهمّياتار با يز در نزد او بسيچهمه .يشود تا کودکير ميرود و پيکوچد و به غربت ميم

 ۀبه رنا  عاطفا ينکيع کند و بالعکس و جهان را از پسيفردا آن را رد م کهرد یپذيرا م يزيلحره چ

شعر نازک را هماان  يفضا» ،«کدکنيشفيعي»دکتر  ۀبه گفت (.141-147: 1132ده، ي)ج «نگرديمحض م

دست و با همان حااالت افته و دورینا يهازيچ يدهد: در جستجويل ميها تشککيرمانت يهاشعر يفضا

آن،  يجاايجااک باه دور اسات و در يارمانت ياز ابتذال معمول شعرها ،ن همهیبا ا .هاکيرمانت ۀعاشقان

ک دختار یاک جامعاه کاه یااز مشاکالت  يانادازافت. چشمیتوان يز ميرا ن ياجتماع يهاشهینشان اند

« ر کندیتوانسته است آن را احساس و تصويدوّم م يپس از جن  جهان يهاروشنفکر در سال يبورژوا

 سانّ در او ،دیاوانش اوّل جلاد ۀمقدّم در نازک المالئکهخود  ۀ(. بنا به گفت134: 1332، کدکنييشفيع)
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گيارد و در نتيجاه دچاار قارار ماي «نهاورپشاو» يفيلسو  بدبين آلمان يهاثير اندیشهسالگي تحت تأ 11

 او حااکم  را بار شاعرأس یاو  ياز افساردگ یيفضاا ،ایان امار .شاوديم ينسبت به زندگ يسياه بين ينوع

و  يباه زنادگ امياد و يبيندوّم دیوانش کاه در آن از زیباا در جلد یينرر از اندک شعرهاصر  .کنديم

 ،در برابر مشاکالتشعر او غالباً تسليم شدن  يهاهیماندرو ،سخن گفته يروشن و هبوط خوشبخت آیندۀ

 شود.يمحدود م ،اندود مرگ ياشکوه از رکود زمان حال و شيون از آینده ،افسوس نسبت به گذشته

قضايايشعا  ش نقاد او و دو کتااب در زميناۀ يشاعر يشامل دفترها يدو جلد يدیوان ،از نازک المالئکه 
 به جا مانده است.   سيكولوجيشالش ششعر  يو یک کتاب در روانشناس حممودشطهشيعلو  امل يص 

 دو شاعردر شعر  یکودک و کودک. 4-4

از سارعت و  ن واژهیازد. اياانگيبرما يخااطرات متفااوت ،ز دو شاعرا هرکدامدر دل و جان  ياد کودکی

شاتر يپ کاهچنان رایاز ؛بخشديبه شعر او م یيو تنها ياز سادگ يرنگ و کاهديم صفّارزادهکالم  صالبت

ن یادر ا يو .را پشت سار نهااده اسات يتجارب تلخ يو در کودکا ،اشاره شد صفّارزاده ۀناميدر زندگ

 ۀو در فاصالاز دسات داد پزشاک ک یص اشتباه يبراثر تشخ ،ساده يماريک بی يپرا در ش پدر ،دوران

 کند:ياد مین يخود چن ياز کودک صفّارزاده. افتیوفات ز يمادرش ن آن،پس از  ياندک

آب در  مثال/ تنها بودم/ نشستميم/ رفتميکنار چاه غریب صاحب م/ در مسجد و غروب/ يدر کودک» 

 (.77: الف/ 1317 ،هصفّارزاد« )چاه تنها بودم

خاود را در  يدوران کاودکاو  اینکاهل يبه دل، گفته شد نازک المالئکه ۀناميدر زندگ کهچنان امّا

ن دوران در ذهان یانمود، درخشاش ا يرفاه و آرامش سپر ،يبا شاد ،ب و هنرمندیاد يپدر و مادر ۀیسا

ز نتوانسات از فارو  يان «شاوپنهاور»ز يآمأسی ۀفلسفاز  يریپذريتأث حتّيبود که گذاشته  ياثرچنان  شاعر

آن در شاعرش باه ساتوه  يهاايو دشوار يکه از زندگ جا هر يبکاهد. و شاعردر ذهن  يدوران کودک

ن زماان ساخنش یاکناد و در ايت مایخود هدا يدوران کودکخاطرات به شعر خود را  مرکب ،دیآيم

ّ شال  ااي شعلا »شعر  درنمونه  يبرا ؛افروزديمرا در شعرش بر يبه ناگاه چراغ ،يکودک ۀدربار  ي)بار رو« تا

 :دیگويم( يشن ۀتپ

ّ شساوش/شدشأاساييأنيعاشصاييشلياشياال/شتل يشال  ااش علشيز شجملساملش هاهشعما ش/شأنا شقادشیملشأز شطفا ُُ ً شک /شنفسايوششيزدُتشجها
َشالسهيشوالهقيءُش/شت شملشأز شکميشکهُتشقلبي شيل َّش/شليَسشفيهشلّل  صا  شأکادا شأ/ش شلذاشأتاي شاملسايءُشااي شوأنسا/شوٍمشأکا شييايأشأياًااُکا

قباورا ش...شااملًکُاو شُتشوهاّشُعادَ شلُلماو شوش/شًيَاشالقصاورشامماااَتشعا  يشأيال/شوأکا شاااشال  ااي شقصاورا/شالتَّّش الههيَرشعل
 (.09-03:ش9911
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م يبار ناادان آنکاهجز  ؛هنوز کودکم/ سپارديروزم گوش مید يهاو او به ترانه/ امم نشستهيشن ۀهنوز بر تپّترجمه: 

/ نباود يو پااک نوربه جز که در آن / بودم يکاش هنور مانند گذشته قلب/ امو عمرم افزوده ينسبت به اعماق هست

باه  تپّهن یشه روز را بر فراز ايهم/ برمياد میشود از يو دم غروب که م/ سازميم یيهاایم رؤيزندگ يهر روز برا

ل باه یا تبادیاآ/ باا کجاا هساتندیز يهاادانستم که آن قصريکاش م/ سازميم یياهقصر ،هاو از شن/ برميسر م

 اند؟ ...شده یيو قبرها يکیتار

باا بازگشات ناازک باه  امّاشود؛ ي، روشن و شاد آغاز مشاعرخود  يکودکخاطرات اد یبا  ،ن شعریا 

ن یريشا ينوساتالژ ،يودکاد کای .شوديقبر ختم م يکیاد مرگ و تاریأس و ی، يرگيبه ت ،ندهیامروز و آ

که فضاا را  ک استیتار یيدر فضا تیکبرک یشعر نازک است و در شعر او درست مانند روشن شدن 

 ي، در فضاايکاودک يآورادیبار با  هر اتّفاق،ن یا .دیگرايم يبه خاموش يبه زود امّا ؛دبخشيم يروشن

 يکناد کاه کااش هناوز قلبايآرزو ما ات فوقيدر اب اینکه او .شوديک شعر او تکرار میآلود و تارأسی

ت انسان با گذشات دوران يمعصوم ،معتقد استاو  ن مطلب است کهیگواه ا ،بودم و نور يسرشار از پاک

 :مشترک است صفّارزادهن او و يب شهیاندن یا .رودين مياز ب يکودک

هاشاان ناماهماهيدر بکاه  يمردانا/ تياماردان امن ،مردان تاجر ،مردان پاسبان/ ميمردان ۀما که در محاصر»

 يمردانا ؛نندينشين ميها به کمکه پشت پرده يمردان/ زندیآويها را مکه پرده يمردان/ اندشده يبندبسته

 پرنادگان الناه  يبارا ،شاانيک باار باا انگشاتان خارد کودکیاهاا کاه آن ۀهما/ اناددرآوردهکه چنگال 

 (.24 :ب/ 1317 ،صفّارزاده) «اندساخته

خاو و نادهت کاه در روزگاار او درّيان مووو  اشاره دارد که ماردان امنیبه ا شعر،ن یدر ا صفّارزاده 

ش هساتند، یخو ير انسانيو اعمال غ يخواررشوه يدر پ ،شانیصفت، در پس پرده و نقاب ظاهر يوحش

بار پرنادگان  حتّاياناد کاه باوده يپاک يهاچنان عواطف صادقانه و روح يشان دارايدر روزگار کودک

ب دساتان خارد ياچنگاال و ترک واژۀاند. تقابل آشاکار ساختهيانه ميها آشآن يوردند و براآيشفقت م

 است. دگاه شاعریاز د هاانسان يو کودک يتفاوت بزرگسال يایگو ،يکودک

بساامد  يدارا ،صافّارزادهو طااهره  ناازک المالئکاهوان یاآن در د يهااخانوادهو هم« کودک» واژۀ 

به شعر دو شااعر رنا   ،يکودک و دوران کودک يهايژگیواژه، با نرر به و نیا کاربرد واست  یيباال

و  ياز کااربرد کاودک و کاودک ،. دو شااعر در اشاعار خاوده اساتديبخشا يت عااطفبه شدّ یيو جال

ز باه طاور خاا  باه کودکاان يرا ن ياند و اشعاردهاستفاده کر يو مجاز يقياوصا  آن به دو شکل حق

عات يباا طب« يپنادارهماذات»و « ينايبانيامخود»، کودکان يژگین ویترمهم»ز ا یکي اند.اختصا  داده
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بزرگسااالن  ياياهاا را از دناسات کاه آن خصایصن يزند. همياميها را درهم بقادرند حس اینکهاست و 

ف یاتعر يگاانگیکناد. يک مایانزد يااساطوره يهاشاعران، عارفان و انسان ۀجدا و به احساس و تجرب

و  يناومویزيف تفکّار کاه ردياگيمانشاأت  جااآنکودکاان از  يموووعات برا يافتگینا زیو تما يزندگ

نه چون بزرگساالن هستند کاه غام فاردا و خطارات  .ها غالب استآن تفکّردارند و احساس بر  يشهود

 يناخودآگااهو  يخودآگااهن علام و يته دارند که در تقابل بيمدرن يالتقاط ۀشیها را بخورند و نه اندآن

نازک نسبت به شعر  ،صفّارزادهکودکانۀ  در اشعار ،يژگین ویا .(31: 1312، ي)ارج« فتار آمده باشندگر

 :دارد يشتريبوووح ، المالئکه

گرناه و/ بردناديمرا با خود م يهاوگرنه دست/ غروب پرواز نکردند يمن هرگز آن سو يهابادبادک»

ا ياب/ داديکه فرمان ما ؛گذاشتيبود که نم یياشه صديهم/ رفتنديشان مکشنده يهامن با ن  يهادست

 (.44: ج/ 1317، صفّارزاده)...« ن یيا پايب/ نیيا پايب/ لب بوماز / يدم غروب/ ن دختریيپا

 .بارديمارود او را با خاود يکه م جا هرداشته که باور و ده يخود جان و روح بخش بادبادکبه  شاعر 

ک بزرگساال یبان   امّا ؛کندي)سقوط از بام( فکر نم داشت خواهد يدر پ ين همراهیکه ا يبيو به آسا

ز هام ش را ابادباادکآن کودک با  ۀشد يکیو روح  يباز ،ب استين آسیاز ا يريشگيکه تمام همّش پ

 د:يکن توجّه ن دستیگر از اید ۀک نمونیبه  .پاشديم

 ن پنهااان يدر آساات را يف آزادیااکااه تعر يماارد/ کنااديل ماايااتحم/ آماادنش را/ دارد/ دوباااره/ باااران»

نجاره نگرانشان را از پ يهامادرها اخم/ دهديتکان م يبا احترام تاکس/ اطيکالهش را با احت/ ست کرده

/ باروم/ گردانناديناتماام را باه خاناه برما يهاايباز/ نمناک ناشاد يهاها با دستبچّه/ فرستنديرون ميب

 (.33: ج/ 1317 ،صفّارزاده) «؟/برگردم/ بمانم

فضاا،  يآشانا سااز يتقابال نگااه بزرگسااالن و کودکاان را در شاعرش بارا شااعر ،زين شعرن یدر ا 

 يهاايماادران از جانس نگرانا يهاايرد؛ نگراناياگيمخاطاب باه کاار ما حسّ يزش و همراه سازيانگ

 يبمانند و به بااز اینکههستند که در  يباز ۀبزرگساالن است و کودکان چنان گرم و دلبست شیاندعاقبت

ن یاتاوان ايما ،گفتهشيپبا درن  در دو بند  د هستند.یدر ترد ،ا به خانه برگردندیباران ادامه بدهند ر یز

حسارت و  از غام، يرنگا صافّارزاده يبارا نياز، يزماان کاودک يهاايبااز حتّيافت که یز درينکته را ن

ک یا توساّ  ،نر کودکاایسا يهايچه باز و خودش يهايد. در شعر او چه بازندار يرا در پ ينافرجام

 د.نشويف ممتوقّ ،کودک يل باطنيم با وجود ،يخارج ۀعامل بازدارند
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ف يره از زادگااه و توصايات یيفضاا ميترسا واد تولّادش یاباا  او .اسات ياجتمااع يشاعر صفّارزاده 

خاود،  ۀج در جامعیغل  را يم رفتارها و باورهايترس يپ در ،ک نوزاد دختریانش با تولّد يطرافبرخورد ا

 د:یوگيم

/ هنوز زنده اسات/ فرونهاد ير سقفیدر ز/ بطنش را نيسنگ بارکه مادرم  یيجا/ امدهیمن زادگاهم را ند»

 ينگاه يداست جايو پ/ کهنه يهاو درز آجر/ يدر سورا  بخار/ قلب کوچکم يهاتاککين تينخست

/ دختار اسات / گفات ياخفتاه يصدا/ و پدربزرگم/ به پدرم/ نگاه مادرم/ وار اتاقیبر در و د/ شرمسار

 (.124-121: ج/ 1317 ،صفّارزاده« )بران...نا  ۀد سکّیدر ترد/ دیقابله لرز

تاوان يرا ما ياجتمااع يهااشاهی، نشاان اندشعر او يجايجااست و در  ياجتماع يشاعر ،زينازک ن 

  پس از جن يهاروشنفکر در سال يبورژواک دختر یک جامعه که یاز مشکالت  ياندازافت. چشمی

در شاعر او  است. دهخته متولّد شيفره يادر خانواده او امّا ؛ر کندیتوانسته احساس و تصويم دوّم يجهان

نهد، همان رماز کاودک تاازه يم يو جن  و فقر به ساحت وجود پا يماريب يو هر آنچه پس از تراژد

ک یا)تبر« وياوشال  اقااوشللجمهورشياحت» ۀديدر قصا اواسات.  يپاک و سرشار از خوشابخت يکودک ،متولّد شده
پدر و مادر باه  دهد و آن را مانند حسّينو پا قرار م ين جمهوریعراق( کودک را رمز ا يجمهور يبرا

نوزاد دختار بهاره  يعنی« طفلاو»از لفظ  ،فين توصیدر اشاعر  .کنديف ميشان توصفرزند تازه متولّد شده

 قرار داده است: توجّهو  تمحبّاز به يت و ظرافت و نيحسّاساز  يبرده و آن را رمز

هاايشوانقيهاايشسااهيياهيشک  ينيهااي...» «شمجهوراتهااي شطفلتهاايشامااينشال يهاانشاولودتهاايشالساام اءشالبينااوشالشاافتنشَسهُاَوسَّاادهيشسشأذرعا
ش(.099ش:9111 شاملًکُها

 يباه زود نما با دو لب خندا ينوزاد دختر سبزه رو را؛يست با دو چشم گما آن نوزاد دختر ما يجمهورترجمه: 

 م.يکنيه میمان تغذیهاچشمانمان را با ترانه ۀم و گوشيدهيبازوانمان را بالش او قرار م

 يرگايو ت ياز تلخا يو اثار اره شاد و پر نورنادوهم ،شياز کودک نازکخاطرات ان شد که يشتر بيپ 

توأم باوده  يتلخ خاطرات او با يکودک .متفاوت است صفّارزاده يمووو  برا امّا ؛شوديده نمیدر آن د

 يذهن يق در زندگيعم يمانند شکاف يهر از چند گاه ،ن دورانیخاطرات ا که موجب شده يامر ؛است

در حال دنبال کردن شاپرک موواو   که را اشعارش ۀرد و خواننداگذبش یخود را در شعرش به نما ،او

ر از آنچاه در ياغ يدر زماان خاود را ناگاه به، خواننده ن حالتیدر ا .کشدبه درون خود فرو ،است ياصل

ق خااطرات ياباه شاکا  عم يناگهان يهافرورفتنبا  ،ا ناخودآگاهی خودآگاه صفّارزاده .ابدیيآن بود م

کاه باه ده است يرا به اشعار خود بخش «ذهن سيّالان یجر»معرو  به  يهااز داستان يرنگ ،خود يکودک
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 يسنده باه جاایذهن، نو سيّالان یجر يهاستاندر دا»م پرداخت. يج به آن خواهیبه تدر ،مووو  فراخور

اتشاان در ين تاپش حيوقاو  و در عا ۀها را درست در لحرشخصيّت ،ع، احساسات و افکاریف وقايتوص

نش یناد آفاریهاا و فراشخصايّت يات ذهنايها خواننده را در تجربش آنیآورد و با نمايذهن به چن  م

 کند.يم ميداستان سه

ت داساتان را یاد، روانشاويارائه ما يکه بر اساس رواب  علّت و معلول يع خطّیاوق ،هان داستانیدر ا 

 شاود کاه هار لحراه از يد ماياتأک يبار زماان ذهنا يمیو تقاو يزمان خطّ يد؛ بلکه به جاندهيشکل نم

تاو  يهااهیان اليت، مدام میو کانون روا لغزديگر میر دیبه تصو يریگر و از تصوید ۀبه خاطر ياخاطره

ژه در زماان یاوه ها و بان زمانيم یيجان جابهیشود. ايبه جا م جا يو ذهن ينين زمان عيذهن و ب يدر تو

ن یتارمهامو  يزنادگ يهاان جنباهیتاريهاا اساساين تاداعیا .رديگيصورت م« يتداع» ۀليبه وس ،يذهن

ن یانناده اگاذارد و باه خوايش مایرد و باه نماايگيبر مرا در شخصيّت يفکر يهايريگها و دردغدغه

 باه گاردش در افکاار و خااطرات او بپاردازد و باه  شخصايّت تفکّاران یادهاد تاا هماراه جريامکان را م

از « اوّلسافر »شعر در ، مثال يبرا .(132: 1333 ،يمحمود« )او برسد يذهن يهاتجربه ياین زوایترژر 

 ۀع جناازييتلا  تشا ۀخااطر ،هک برهمن در کلکتیو دفن  ع جنازهييت تشيفيدن کید ،«ن در دلتايطن»دفتر 

امکاان  یياز ساو ،ن حادثاهیااز ا صفّارزادهر یتصو دقّتو  يتازگ .دکنيم يتداع صفّارزاده يبرا را پدر

ن یار ايعماق تاأث يایاگو ،گارید يو از ساو کناديفراهم ما يمخاطب شعرش به راحت يتصوّر آن را برا

 :مانده يق باقياو تازه و دق يهنوز برا ،هاخاطره در ذهن خود اوست که پس از گذشت سال

تشنه / میکرديپوش گردش ماهيس يهايان چادريم/ زان بودیم آویعمو يهام از شانهیپاها ،در قبرستان»

ز يسايم»مادر / من قاقا دادنده ان بيقل يبو ؛آمديقهوه م يبو/ کردنديغ میها مشک آب را دريبودم کول

د تلفاون یابا يها ؛سادید کاارت بنویبا يه/ ر مرگ مادرشآدم د/ :گفت «هارمز زيسيم»که مرد  «هارمز

 (.13: ج/ 1317، صفّارزاده) «پرتاب کردم يقال يمن قاقا را رو/ جواب دهد

 يبارا يو دلتنگا يرياگاز بهاناه يريآرام کاردن و جلاوگ يش او را بارایکاه عماو ير کودکیتصو 

باا  طااهره .دهنادياو آب نما به يول ؛کودک تشنه است ،گردانديدوشش سوار کرده و م يرو ،شپدر

ن يب سهیاش امکان مقاشرح خاطره ۀانيدر م ،غربي است مداراستيسکه یک  «زهارمزيسيم»آوردن سخن 

را  سارد و خاالي از احسااس یاک غرباي بزرگساال احساسشرقي و  کودکیک  ۀاحساسات معصومان

شاود و يجاا قطاع مانیار در ایون خااطره و تصایدارد. ايو او را به فکر وام آورده مخاطب فراهم يبرا

آخار  يف روزهاايدر توصا ،ن شاعریاان ایاوار در پارهیادا يک تداعیدر  ،تيبعد پس از چند ب ياندک
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و  گاردديباازمش يقبرساتان در پانج ساالگ ۀدوباره به صحن ،گذشتيم یياقامتش در کلکته که در تنها

 د:یگويم

، صافّارزاده) «ردياگيپادرش را ما ۀبهانا بچّاه/ ن کارد و گفات:يدستچ يقال يمادربزرگ قاقا را از رو»

 (.33: ج/ 1317

 ،«اوّلسافر »در شاعر  شود.يم يتداع« يهمباز» ۀبا کاربرد کلم ،صفّارزاده يگر کودکیتل  د ۀخاطر 

کناد کاه در ياشااره ما« يتاج» خود يکودک يهمبازر لرد، به مرگ يپ يهايپس از اشاره به همباز يو

 :ه استا رفتياز دن يهفت سالگ

تاا کاه اسام يبود مثال ت ياسمش تاج/ مرد يسالگ مان بود که در هفتهیمن دختر همسا ين همبازیبهتر»

د یاو او گفته بود پدر بگذار/ دار کرده بوديلگد از خواب ب امادرش دوبار او را ب/ عام است در بخارست

در  يريحصا يهاار سابدیاگوشات را ز/ داديپدر دستمال گوشت و انگاور را باه او ما/ ش شما بمانميپ

گذرد خاکساتر يکه از رود گن  م يمينس/ آمديشه باد خنک ميهم يدرپنجدر / گذاشتيم« يمهتاب»

 .(11 :ج/ 1317، صفّارزاده) «ميرا خاموش کن يبرق يهابادبزن/ را خواهد برد/ ن مردگانیا

ک یا صفّارزاده ،اشاره شدشتر يپ کهچنانشود و يشرو  م« يتاج»او  ياد مرگ همبازین خاطره با یا 

ها و انتخاب قهرماان و   آنيو شرح و توو يزندگ يهاواقعيّت ۀسم مشاهديرئال»ست است و يشاعر رئال

ش در شرح و یخو يکودک يهمباز معرّفيبا  وي .(241: 1347وت، ي)ال« مختلف است يهاپيساختن ت

 يکادختر .کناديف مایااو تعر يابر يشخصيّتپ يک تیشود و يز میاو ر ي  ابعاد و سبک زندگيتوو

باه فضاا و  يبعاد نگااه .ساتيند نیخوشاا يلياو با پدرش خ ۀش به خال  رابطفتار مادرر که هفت ساله

و  يلونینا يهاسهياز ک يخبر .دريپنج يدارا يمیقد یيبا بنا ياخانه ،«يتاج» ۀک خانیامکانات نوستالژ

  يريسابد حصا ریااناد و گوشات را زکاردهيدساتمال حمال ما يگوشات و انگاور را ال .خچال نبودهی

 ساپسد. نشاويماچهال محساوب  ۀان در دهيرانیا يخاطرات جمعجزو  يهمگ باًیکه تقر اندگذاشتهيم

او  يو دلتنگا يبرق يهااز بادبزن شاعر يگذرد و ملوليکه از رود گن  م يميز هند و نسوبه امر يگذر

باه محاض تکارار ناام  بيان ترتیباد .دیاوزيم شيروزگار کودک دريپنجکه در  يهمان باد خنک يبرا

 ياسات، بارا صافّارزاده ۀطبقاهمو  دورههاماز دختاران  ياآشنا کاه نموناه يشخصيّتپ يک تی ،«يتاج»

 فراخاورز باه يان صافّارزادهکناد و يجاد میا شود و احساس مورد نرر را در اويم ياو تداع مخاطب شعر

 يپااره از کاودکن خااطرات پاارهیاا ،گارید ياز ساو کناد.يمااد یا يز از تاجيگر نیچند بار د ،مووو 

او عاطفاه و احسااس را باه  يگاراشعر واقع يبرا ،شونديدر شعر او مطرح م ختهیگرجستهکه  صفّارزاده
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د یاآيدر مخاطب برم يزياز پس حس انگ ياو به خوب که هستند واقعيّتن یا يایآورند و گويارمغان م

 شد.يم موفّقش یگرادر آن مانند شعر واقع ،سروديز ميک نيد اگر شعر رمانتیو شا

او را  بلکه گاه ند؛ستين او يعذاب و ناراحت ۀیشه مايهم ،صفّارزاده يک کودکیخاطرات نوستالژ البتّه 

او  کاهيهنگااممثاال  يبارا ،ن ماوارد در شاعر او نادرنادیاا امّاا .رساندياز وحشت و هراس به آرامش م

تااب  ،پسارش در مراسام خاا  برهمناان اسات توساّ ک بارهمن یا ۀجناز دنيف سوزانيمشغول توص

 رود:يبندد و به گذشته ميش را میچشمان خو ،داده تن منرره را از دسیا يتماشا

 درو / گاذارديحاو  ما ۀیش را در پاشویشه پايکه هم/ آورمياد میرا در شهرم به  يو شاعر خوشبخت»

ش را در يمصانوع يهاادنادان يتااج ۀخالا/ زنديرا گاز م يمهربان يهابيس/ گنجشکان يصدا ازدحام

 (.22: ج/ 1317 ،صفّارزاده) «برديفرومدخترش آفتابه را در حو   ،ترآن طر / کرديم سيه خیپاشو

 ۀیپاشاو» ۀباه ناگااه کلما ساپس ،شوديم يتداع شاعراد شاعر خوشبخت در ذهن یر که با ین تصویا 

آرامش آن خاناه باا حاو   ریتصو وبرد يش راه ميکودک يهمباز «يتاج» ۀخال ۀاو را به خاطر «حو 

 يشود بارايم يراه فرار ،کندياط خانه، آفتابه را از آب پر ميح يپاشآب يکه برا يبا دخترک ،پر آبش

 ۀتشان ،صافّارزادهب یاتنهاا و غر يکودک آن برهمن. يجنازه سوز ۀو مخاطبانش از منرر اونجات افکار 

د یاگويساخن ما )آموزگاار مکتاب( شیاکه در آن از ملّ يتوان از بندياز را مين نیا .بوده است محبّت

 :شوديده نمیاز آن د ياثر نازک المالئکهکه در شعر  يازين ؛درک کرد

 / داديمسالول درس ما يهااکاه حاافظ را باا سارفه/ خودم اسام باردم يمن در شعر سال دوهزار از مالّ»

/ 1317 ،صافّارزاده« )گذاشتير زبانم میر زيک دانه انجی/ ب  شنبهد و هر صيبوسيسر  مرا م يهاگونه

 (.14 :الف

 شاعر دوکودک در شعر  واژة یقيحق یهاکاربرد. 4-4-3

کودکاان  يرفتاار يهاابه ظرافت يشان، به خوبو روح زنانه ل عاطفهيبه دل ،صفّارزادهو  نازک المالئکه

 ۀان افکاار و انتقاال احسااس شااعرانياب ين اوصا  بارایاآگاه هستند و در اشعارشان چنان هنرمندانه از 

باه کودکاان  ناناه و موشاکافانهيزبيت ينگااهن دو یاا .نادکنير ميّرا متح مخاطباند که بردهش بهره یخو

 انماورد نررشا يبا معنا کودکان ين رفتار و اوصا  ظاهريب ن دو شاعریکه ا ياوند استادانهيپ .اندداشته

 د:يکن توجّه صفّارزادهاز شعر  ن بندیبه ا .ستاز يانگبرنيتحس ۀنکت ،دنکنيجاد میا
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مشاق / ين ورزیاد/ وگرناه/ و آفتااب خاالص رفتاار/ بخشاديم دقّت ۀنیکه آ/ بيو ترس از نرارت غ»

ناچاار از نوشاتن آن / و مفهاوم يدرک معنايبا/ زدهشتاب/ گوشیکه کودکان تنبل و باز/ ستیامهیجر

 .(32 :1331، صفّارزاده« )هستند

در  .نش همراه باشاديو ب زهيباانگد یبا ،شگاه خداونديبه حضور در پ توجّهو  يمدارنید ،به باور شاعر 

  يزگايانگيو با يتاوجّهياسات کاه کودکاان آن را در کماال با يامهیمانند مشق جر ،ن صورتیر ايغ

قابال درک و  امّاا ؛سااده ۀاساطک ویابا  شاعر ،بين ترتیبه ا .ندارد يز در پين ياجهيسند و غالباً نتینويم

 شده است. ک مفهوم مهمیان يب به موفّقملموس، 

را  شاعر ين توانمندیاست که ا يمناسب ۀنمونز، ين وان نازکیدر د کودکان( ي)تراژد« ا ساي شاططفاي » 

 ن شعر را در دورانیا اواست و  زيانگغمو  آلودیأسن شعر یا يفضا ندچهر .کشدير میبه تصو يبه خوب

 ين فضاايخلاق چنا يش، بارایاو در استهالل شعر خاو ۀیانتخاب کودک و گر امّاش سروده، یأس خوی

از ساخن گفاتن در  ير اوصا  کودک مانند ناتوانیبا آوردن سا اوهوشمندانه است.  يانتخاب يباراندوه

 پردازد:ير و ترحّم در مخاطب متأثّ او، به خلق حسّ ۀمعصومانه و مرلومان ۀیکنار گر

ش/ششالُبُيءيَشلُوَ ش ميوايش/شَاشقدشُاهاحواشاحلاسَّشاهؤّلءشالي/شيشلاشقيءيَسشاههيشکد شفيل/شاوعشاططفي شجت حشلُاود» اهحتهمشکفُّ
 .(139ش:9111ااملًکُو ش«شُعشکًاي شيسَتطاعمشجسمي شّل/شورََاْتهمشسشکف واشالقدرشاليي/شسَتش اُ شاآلّلاياي شاکش ش/ش واشقلبي شيالطَّب

هاا هساتند کاه باه آن ينان کسانیا/ يايست چه بدبختين ياچاره/ زند امّايکودکان زخم م يهاکو اشترجمه: 

کاه دردهاا را / دهيبخشا يبشار يهاا قلباعت به آنيدست طب/ ستن ندارندیجز گر يزيو چ/ حس داده شده است

 .ه استاز سخن گفتن رها کرد /ناتوان يها را در دست سرنوشت ظالم با جسمو آن/ کننديدرک م

اش نانهيوسانه و بدبیافکار مأ يهادن رشتهيچيشرو  به پ ،ن اوصا یسپس نازک در کنار برشمردن ا 

در افکاار او  يمادّت يحاداقل بارا، ن شاعریامخاطب با خواندن ا که يبه طور ؛کنديذهن مخاطب م در

 د:يکن توجّهشعر  ۀد. به ادامشغرق خواهد 

يشکيَ شخلَفهشألُفشا ه/شفإذاشايشکُواشفَ دُاع شخ س ش» يشکيَ شَخلَفهيشاطمَلُشالقاي/ش رّب  شتُفهااتااّشأوشر باو شَااَعشال ا ش/شرّب  ايشواايش/ش حا ايشُرّبَّ ُرّبَّ
شاملميتيص اخواشليفَل/شداراشا/شدشاطَقااشنَششکنُولادواشصيرخ/شي يونوُحشاططفي شاَّءشاحل/شهَفُعشالظَّاُّشا ش.(131:شامهي ...«شو/شوما

ک یا ،د در پاس آنیشاا/ باشاد يد در پس آن هزار معنیشا/ سخن استيب شانهیگر ،ندیگريو چون مترجمه: 

 ۀیکه گر يحال در/ ن گمان چه سود دارد؟یا د؛ید، شایشا/ شوديکه با باد نابود م ياا خواستهی/ دردِ کُشنده باشد

اد یاد فریاتاا روز مارگ با پاس/ اناداد زنان زاده شادهیفر ،ان دستان سرنوشتيدر م/ فراگرفتهکودکان جهان را 

 .../ بزنند
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 نيچنانیاشاود و يده گشوده ميز به قصين وحشت نازک نیترن بزرگیمرگ ا يپا ،بين ترتیو به ا 

مخاطاب  يان احسااس و افکاارش باراياباه ب ،ستن در کودکیگر يرفتار يژگیاز و يريگبا بهرهشاعر 

 .کنديپرداخته و او را با خود همراه م

خود شااهد وقاو   يهستند و در دوران زندگ ياجتماع يهر دو شاعران ،زک المالئکهناو  صفّارزاده 

ت يات و مرلوميمعصاوم يزيات حاس انگياظرف يريگه کاارن دو شااعر باا بایااند. از بودهين یيهاجن 

 ۀدیياگرا يباه خاموشا يدوساتنو  دار کردن حسّيدر جهت ب يتالش ،خودشعر  يجايجادر کودکان 

 ۀانه اسات و ساخن او دربااریگراواقع ينگاه ،صفّارزادهنگاه امّا  ؛اندها داشتهان آنيافروزان و حامجن 

باه  يتلنگر ،ک کلمهیو با ا .است رار مؤثّيبسکوتاه امّا  ،او« نيطن» ۀسبک شناخته شد بر اساس ،کودکان

 جاااد یهااا در ذهاان او ان افکااار مربااوط بااه آن کلمااه را تااا ماادّتيزنااد و طناايذهاان مخاطااب ماا

 د:يکن توجّه ،انستان سرودهغت سکوت در برابر جن  افدر مذمّ صفّارزادهن بند که یبه ا. کنديم

اطفاال / آزاد گشاته/ گناهاانيکشتار ب/ مین شقاوت کشتاریناظر بر ا/ خبر يهالميدر ف/ هاوما تماشاگر»

 .(74 :1337، صفّارزاده« )الفباخواننوباوگان / رخواريش

 يساالگ تاا شاش هفات يناوزاد يسانّ ۀمحادود کاه« الفبااخوان» و «خوارريشا»د يادو ققرار گرفتن  

، «کشاتار» واژۀهاد  گرفتاه، درسات پاس از  را هاآن يدفاعيت و بيمرلوم ت،يمعصومکودکان، اوج 

عاراق، جنا   ۀدرباار يگاریدر شاعر د شاعر گرداند.يآرام ماج و ناآرام و راکد احساس را موّ يایدر

 يریزد و تصاوياآمياز خشونت و مارگ در هام ما يبا رنگ ،نوازش را به ازين يعنی يکودک ۀک وابستی

 :کنديکاه خلق مدلخراش و جان

ها را تنها رها آن/ پدرها و مادرهاشان/ شوندينوازش م/ ز و نافذ موشکيت يهابا پنجه/ يکودکان عراق»

 .(171 :1337 ،صفّارزاده) «اندشده يمتالش/ نيسنگ يهار بمبیدر ز/ را خودشانیز/ اندکرده

کوبناده و  شااعرسااخت جماالت  .اندازناديما ذهن را باه لارزه يکیيکی ،ن بندین ايکلمات پر طن 

کودکاان پاس از فاوت پادر و  یيتنهاا يفضاا .او همخاوان اسات يگراواقاعاسات و باا سابک  يخبر

 ن کودکاانیاو با ا يدردهم کامالً ملموس است و حسّ صفّارزاده ين برايسنگ يهار بمبیز ،مادرشان

تنهاا  يپدر و مادر خود را از دست داده و در کاودک يز در کودکيکه او ن؛ چرازندين شعر موج میدر ا

 .ب شده استیو غر

دهند يمکه شعار صل  سر ي)سرود صل ( از دولتمردان« انشاود شالسَّاًم» ۀديدر قص زين نازک المالئکه 

ف يباه توصا ،کيرمانت يامّا با همان حال و هوا ؛يادانتق يبا لحن ،پردازنديم يافروزجن و در عمل به 
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باا اشااره باه  ،زياانگحازن يامقدّمهده پس از يقص ۀانيو در ماپردازد. يم دوّم يجهان پس از جن  جهان

 يهنرمنداناه بارا ياسات، باه شاکل يخاراش انساانز و روحياانگغام ۀک حادثایم شدن کودکان که يتی

ن یام شاده در ايتایر چشمان پرسشگر کودکان یطبان خود از تصوشتر احساسات مخايختن هرچه بيبرانگ

 است: برده بهرهجن  

َّشاحلَاااا  ُّّشعاااايٍءشکاااايٍنشکمااايشکااايَ شقبااا  کاااا

ٍّ شااااااااااااَ شلاشااااااااا يا  نکااااواشوالاَحياااااااااااشالُاااااااااااا

شکااااااايطاااااايُمشکاااااااااتاااؤّلءشاطااااااااااها  ينوااااااااسا

شاآلکاااااااحتَش ّ ا  ي شااااااشاايءاشاَقضاااااوَ شعياااااااَتشلاااا

 اإذاشاطقاااااااااااهاااامشفاااشُيالماشااااااااشواشاااااااايقاااوأفاا

 يُ شّلشتسااا يشالدناااااااااو شاططفااااااايشعيااااااااا
 

ش ايا  شواطااااااااااااااتاااَ شاطاااااااااااابا  اااااااااااواتاشاااااااايما

 يشعلاااااااا شياااااافي شاحلياااااااي اشاااااااااااااااا  اشمَيشا

  اشواملاااااااا احشامميااااااااّاااااااااااورَ شالبااشاااااااااااص

افااااااااااااااااااااايدرواش اي  اوَ شامل ساااااااو اشااااااااااَ شصا

شوالُااااااااادارُي  ايرُشاااااااااااّ شونااااااااوُ شقَتاااااااااااا ب 

ش شوفيماااااايشالد اااااااايُر  اياااااايشعاااااًَمشاللظااااا
 

ش(03:ش9شجش 9111 شاملًکُها
رت که در يو ح ياز افسردگ ياهیجز سا/ هامردهمان و يتین یجز ا ؛است ياقمثل قبل از جن  ب زيچهمهترجمه: 

 يپدران زندگ ۀیر سایز/ و نشاط بودند. يبا از شادیز يریروز تصوید ،مانيتین یا /کنديحرکت م يزندگ ۀکنار

ناگهان سرنوشت،  ،رون آمدنديش که بیخو يایو از رؤ/ دانستند.ين نمیريش يصفا جز يزيگذراندند و چيرا م

چه و  يبرا يرانین وین آتش و اید که ايا نپرسين دنیچشمان کودکان از ا يا/ کشتار و آتش بود. يجن  و هست

 .بر سر چه است

 يگر با اساتفاده از باازی( بار ددوّم ي)جن  جهان« وياينوشالث شيااحلا بشال يمل»با نام  يگرید ۀدينازک در قص 
از  ،يو نااآرام جنا  جهاان يجنگا يو در فضااا اسات. دهک کريرمانت یيدر خلق فضا يسع ،کودکان

 ن و پار یکناد کاه شاادترياد مایاسامس یکر دياها در عآن يبازبر ها و اچهیکودکان در در يبازآب
ن یادن ایامشتاق دوباره د ،هم که شده يالحره ياکودکان است و مخاطب را بر ين حالت بازیترنشاط

 :است نگذارده ياز آن باق ياثر ،از جن  حاصل فقرو  يکه نگران يریتصو ؛دینماير میتصو
/شيتشامل احشوقاتشاحلصايدي هشدواشأُشا  شاحلقو شوشحيشیااشت ش/شّيلمشالط وبشامماحلش وتًع/شئييأسفي شملشتدعشلهيشاحل ُبشع»
ش(.089-083:ش9111 شاملًکُه«شايدياطعش فونشالثلوجشفتشوش/شايشَاشهلوشاططفي شعهدشالبحاأ

باه نرارت چاه / دياز هم پاش زيانگنشاط يبایز يایو رؤ/ نگذاشته يباق يزيما چ يان جن  بریافسوس اترجمه: 

 يهااکودکاان در برکاه يکجاست بااز/ ؟خوانديشاد را در هنگام درو م يهاکارد و ترانهيها را مدشت يکس

 ؟دهايها در عبر  يآب و رو

و او هام  .را گرفتاه اسات صافّارزادهچشم  ،جن  ياهويدر ه چشمان معصوم کودکان يزيسحرانگ 

ه خاود با شااعرانه ریتصاو دمت خلقخهستند و آن را در ده واقف ین پدیبه قدرت ا نازک المالئکههم 
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عاشاورا و حاواد   ۀ( در واقعالسالمهميعل) تيباهلت يت و معصوميمرلوم ،يو در شعرا. اندکار گرفته

الم( کاه در آن زماان يابااقر )عل محمّادو پرسشاگر حضارت اماام  معصاومانه نگاه ازرا  پس از آن ه الساّ

 کند:يف مين توصيچن ،است بوده يکودک

 غائلاه  يدنباال ردّپاا/ رتياح ۀتاا انجمااد وارب/ از داغگااه شاتم و شاقاوت/ سال باقر علمچشمان خرد»

 (.72 :1331 ،صفّارزاده) «گردديم

از  صافّارزاده شاود.يتنها به وصاف خااطرات او محادود نما ،صفّارزادهدر شعر  يکودک و کودک 

کاار دارناد،  و م سارياندوه و ببا  ،که چه در فقر و چه در رفاه يکودکان ؛ستيستم غافل نيکودک قرن ب

ن قرن تارس یکودکان ا ۀامّا هم ستم قرن سعادت بشر باشد؛يقرار بود قرن ب»د: یگوين باره میدر ا يعيرف

کودکاان  حتّايا گرفتاار جنا  نباود. یار يام، سرنوشات تنهاا کودکاان فقيب و وحشت را تجربه کردند.

، «کودک قرن». شعر ن سرنوشت در امان نماندندیاز در دوران صل  از يو ثروتمند ن ياشراف يهاخانواده

ن یاچاا  شاد. ... ا« رهگاذر مهتااب»ن کتاب شاعر او ياست که در نخست صفّارزاده ين شعرهاياز نخست

از  يداساتان کاودک ،«کاودک قارن»د. یاان عماوم ماردم آفريادر م صفّارزادهطاهره  يبرا يشهرت ،شعر

 گار در مجلاس رقاص.یشاب د و ز قمار استيبر سر م ک شب تا صب ی ،است. مادر ياشراف ياخانواده

ز که او در خاناه باه يک شب نی امّاکند که کاش مادر خانه بود. يکودک هر شب هنگام خواب آرزو م

 «ماادر و پادرش باشاد و آرزو کناد کاه کااش ماادر خاناه نباودۀ د شاهد مشااجریبرد، کودک بايسرم

 د:شوين آغاز مين شعر چنیا (.11: 1333، يعي)رف

ناده و یوحشاتش از بساتر آ/ از خواب امّا ازين پر/ تنهاست/ يادر حصار خانه شب هر/ ن قرنیکودک ا»

 (.21 :1331، صفّارزاده) «استين دنیادر گوش  يازهیآو/ شيبان  مادر خواه/ فرداست

 رد:یپذيان مین پايو چن

هاا در خوش آن شاب/ د:یگو ش خوديپ/ الپوش پنهانار بیسر کند در ز/ چاره ترسان، لرزانيکودک ب»

 ين دعوایآخر/ ن جامیآخر/ ن رقصیآخر/ ن دستیآخر/ شبان کام: ياهوياز ه/ ست ين خانه مادر نیا

 (.27 همان:) «فرجامين قرن بیکودک ا/ ؟رود در خواب راحت يک/ نن  و نام

 يخوب ها بهر خود، از کودکان و اوصا  آنیاز تصاو ياريبس يزيآمرن  يز، براين نازک المالئکه 

 يهاايژگایاز و يعااطف يساازریتصو ،مشاهور اسات کاهچنانو  ، بهره بارده اساتصفّارزادهشتر از يو ب

وناد يعات پيش را باا طبیر، درون خاویک از رهگذر تصويشاعر رمانت» رایز ؛ک استيشعر رمانت ۀبرجست

 ،کيار در شاعر رمانتیکناد. تصاويان ميعت، حاالت ذات خود را بيطب يهادهیزند و با تمسّک به پديم
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شااعر ۀ احسااس و عاطفا يرا ابزار شناخت و احساس شاعر و صادایو ابزار ساختار شعر است، ز يانجيم

بلکه رن  احساس خاود را  ؛آوردير درنمیبه تصو ينيو ع يء را به شکل واقعيشاعر ش بنابراین،است؛ 

باه  يرو ،ساعادت ير روستا( در جساتجو)د« فاال  ششس»در شعر  او .(117: 1133، يافي)ال «بخشديبه آن م

و باه دور از  خاطرآسودهکرد يکشد که گمان مير میرا به تصو يو پسرک چوپان آورديروستا م يسو

 يریدرختاان اسات؛ تصاوۀ یر سایو آسودن ز در حال چراندن گوسفندان و خواندن ترانه ،ياندوه زندگ

 :است ( خلق شدهیيسرا)ترانه يکودک يهاوابستهگر از ید يکیکه با حضور  زيانگاليخشاد، آرام و 

ُشدناولَه ششلصفيءش» شا/شُ ُهشَعَفتيشطفااٍدشُتديونش/شنيش هيءشال عي شعهدشامبي /شييفِتا شعشاط هايمشسيقطوش/شتلو شال  اي ش علشَي  شاٍّ
شحَتَتشالظ اا شوشا/شامل جا  (.19-10ش:9111 شاملًکُه...«شامشويوالهَّسشيالفج اشوالهَّدّ ا
که دو  يو آواز/ چوپانان در کوهسارانۀ مان را تران/ ايبد دنیفريم. ميکن يد زندگین صفا بایا يپس براترجمه: 

و طلاو  و  هیر ساایازار زگوسافندان در سابزه يهااها و گلّهماسه خواند بر فراز تلّيو م/ پراکنديم يلب کودک

 .ميشبنم و نس

ر او شااد هاا در نراهاا و انساانرنا  .دارد ثبات باه آنم ينگااه ،ورودش به روستا يدر ابتدا شاعر 

 ر یتصاو کناد،يماماردم روساتا را مشااهده  يچاارگيو ب يساخت يهااکاه نماودبعاد  يامّاا انادک ؛هستند

تماام  یيابایباه زآن را در ابتادا شااعر که  يریران ساختن تصاویو زد.یريبه ناگاه درهم ماو  ۀنانيبخوش

، او دهين قصایااۀ در اداما کاهچنان ؛ستوا ينیحزن آفر يهااز روش يکی، کرده يزيآمو رن  دهیآفر

ل یبادتن يگهمسا يدک تاراژیبه  ،هاگرگ توسّ از قتل کودک چوپان  يريگبهرهر مذکور را با یتصو

 د:ینمايم

ملش/شرَناَاشاااشأفا احمايشيااًُمشف/شأسافي شقَادشخادَعتشملشتصادنشاطياا/شيءيَجهَّاو شاااشافايتااشويا/شهاشااداشنَشوکاشيال  اعاشيشقاَفشيک»
دشعهدشذلکشالشييب شيفهَوشعهَدشال/شالصياتشلّلشا ارَ شاطقداحاش/شأجا ّ شش هظُ شفاهبوعا شمم هي شس/شاطفقشعييبي شاصدواي ششلي/شالظ 
شالهايش ملشتز شُق کُهشعل/شوايياليش  عاالفضيءششيهيجاش ت/شاممودشوالصمتشکيملو هاوشذا ش/شديشعظايم شلُايکٍاشاقتاو /شالُ شبا

شاله ااديشالهضاا/شهاايشاملقاااايشاااااط هايمششيهشراعااااال/ششاحلقااو نَحشط ياااي شللايکبشکاا/ششالااييشرايالصاايشي اعاال شفااوَنشال شاابا /شيااتو ا
ش.(933-11ش:امهي ...«شيشللمقد رشاملسطورااهيمش/شوملشمتتشاط اشيَفشايتشال اعيک

افساوس / ها و نور وجود داردیيبایاز ز يغبا/ که در مقابل او يدر حال ؛شوديم نوايب ،ن چوپانیچگونه اترجمه: 

 يزياسااکت چ/ در نزد آن فرد منقلاب/ م کردنديترس ياز شاد آنچهدر / رن  نمودند و راست نگفتندياها نیرؤ

ت و کاحريبا/ دهیادزخمباه افاق دگرگاون و / ساتینگريه میاو در کنار چشمه در سا/ افتميها نجام يجز تلخ

اهاان يگ يک او بار رویاهناوز در نزد/ دياچرانيهاا را ماد و ابارکارينجاوا ما با فضا/ هاره مانند مردهيساکت خ

 هااان دشاتياکاه در م/ او همان چوپاان کوچاک اسات/ کشته شده قرار دارد يموجود يهااستخوان/ مرطوب
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چگونه چوپان مرده / اه مرطوب درخشانيگ فراز بر/ مقتول يا، بله چوپان گوسفندان/ ها شده استگرگ يغذا

  يچه سرنوشت/ ؟اش نمرده استهو گلّ

 کودک در شعر دو شاعر واژة یمجاز یهاکاربرد .4-4-4

و اساتعاره ه يکودکاناه را باه عناوان ارکاان تشاب يهاکودک و رفتار، نازک المالئکهو  صفّارزاده يگاه

و  هاتيتشابۀ یکاودک را دساتما يژگایک ویاش هار باار یخاوۀ و باا ذوق هنرمندانا اناداستفاده نموده

 :اندداده قرارخود  راتاستعا

 هيتشب

 يرا باه کاودک يآن شاادۀ زدغم ياياو در دن یير انسان امروز و تنهایبا تصو ،«گانهيب»در شعر  صفّارزاده

 عاجز است: يشاد ه نموده که از درکينادان تشب

/ اداران رداران و خاروش خشامسکوت صابر/ را« هاتن»غم و حرمان / فهمميم که میمن آن انسان تنها»

 .(13 :1331 ،صفّارزاده« )فهمميها نميکودک نادان شاد يهرگز تو را ا يول

نقاش ۀ دير پوشاباا تاذکّ ،ک شاعریش به عنوان یخو ياجتماعۀ فيوظ يادا يدر پ ،«هیسا»در شعر او  

روح و  ،دارد يگاریکه همسر د يک خانواده با نه گفتن به ازدواج با مردی ياز فروپاش يريشگيزن در پ

 کند:يه ميتشب يرا به کودکان زن و مرد يمو مهر و عالقه ا .دمديه ميخود را در کالبد تشب ۀزنانۀ شیاند

 «ماا يدارهایاد/ بپارورد يشاتر کاه کاودک مهاريزان پ/ کنمياد تو بدرود مین يمن با جن/ ناشناس يا» 

 .(11: همان)

 ،يزیاکاه انساان باه طاور غر جااآناز  و کناديه ميتشب يتن و جسم را به کودک ،«نستوه»در شعر او  

 ،شیخاوۀ ه با اساتمداد از روح مادراناشاعر ،ش استیاره در خطرها به فکر نجات جسم و جان خووهم

در  دک ماادر در نجاات فرزناد خاویا باه حاسّ ،در حاواد  را شیخول انسان به نجات يو م ن حسّیا

 د:یگويدار میشه پايهم ياخطاب به رزمنده ،دهه کريحواد  تشب

 «کانم افکر نجات کودک تن را ره/ بيشک پر ،گاه مهر تو فرزانهیدر پا/ داریمهرم که پاۀ وه جاوداننست»

 (71 :1331 ،صفّارزاده)

 استعاره

تاازه زباان / زبان ظلم و شکنجهين شاهدان بیا/ روزیدۀ ن شاهدان کور فاجعیا/ سالانيم/ ريپ يوارهاید»

کاه / هاان طفلیا/ دارنديتند قدم برمامّا چه تند / دارنديزه قدم برمتا/ اندتازه به راه اوفتاده/ اندباز کرده

 .(12 :الف/ 1317 ،صفّارزاده) «اندرها که تازه به راه اوفتادهين پیا/ اندتازه زبان باز کرده
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 «انادتازه به راه اوفتاده»و « اندتازه زبان باز کرده» يهاعبارت ،شیخوۀ و نگاه مادران ينيزبیبا ر شاعر 

نسبت  تاکنونگرفته است که  هبه استعار یيهاانسان يبرا ،است يخردسال و يکودک يهاوابستهاز  که را

 اند.آورده ياند و تازه به مبارزه روتفاوت بودهيآن ب يامدهايبه مبارزه و پ

ن رد شادطاان يب يبرا ،روديکار مه کودکان ب يرا که برا« ر گرفتنياز ش»عبارت  ،گرید یيدر جااو  

 ت گرفته است:یک گروه مخو  به عاریاز  يو کنار گذاشتن فرد

ده شاده یاد ،دیاکه نبا ياند او در کافهیگويها مکوتوله .اندر گرفتهيند او را زود از شیگويها مکوتوله»

 (.77: ب/ 1317، صفّارزاده) «است

 شابهوجاهباا  يبایو و غرنا يهااهيموجب خلق تشبز، يندر اشعار نازک  نرر زنانهدقّتعاطفه و  ،حس 

 بارخال دهاد کاه ناازک ينشاان ما ،ناهين زمیااو در ا شاعر يبررسا .ده اساتیاگرد ياوصا  کودک

باه  کاهاست  يبه حدّهات يتشب نیا يغرابت و تازگ امّا ؛است نموده اکتفادن ه کري، تنها به تشبصفّارزاده

 ،نمونه يبرا. باشند يزيانگو حس ينیآفرریدر تصونازک  يباال دقّتو  يتوانند گواه هنرمنديم یيتنها

 يدرد را به کودک ن پنج ترانه،یاشاعر در  .درد( او اشاره کرد يترانه برا پنج« )لالملشي أ اشمخس»توان به يم

 يساازگار ،کودکانشاان يمادران برا یيسراچونان ترانه ،د با آنیکه باکند يه ميتشب خوابۀ تشنو رد خُ

 ابد:ین يتسک ،د تا به خواب رفتهیورز

ّ شصااي/شُااوَ شذلاَکشاطمل اَوَاااشعسايُهشأ ش» ُمشال ُشي شطفا هايشلَااهشيول شتَبسَّاامهيشو ه اش/شد  شورکتَاو شَيهاو اااتساُُتُهشووش/شو ياشنايکم شُاسااَتفها
 (.098ش:1338 شاملًکُه«شاَهما

 يهااهو وارب یايکاه الال/ پرسشگر يبا چشمان آلودخوابخرد و  يکودک/ تواند باشد؟ين درد چه میاترجمه: 

 خوابد.يم ،ميش ترانه بخوانیو اگر برا/ کنديرا آرام م يو ،به پشت او هننامهربا

 يهمادرد يکند کاه باا کسايه ميتشب يدرد و رنج را به کودک گر،ید يهيو در تشب ن شعريدر هماو  

کاه  يکاودکزناد. يهاا زخام مابار دلش انگاه معصومانهلبخند و با  و است محبّت يایجوامّا  ؛کندينم

 :ده استينام« يداشتندوست يدشمن و ن ظالمیترگناهيب»او را  ،نمامتناقض يانيشاعر با ب

اواُهشَوزََّعشاما اَحشواکتَسام /شس ُ شأ شُنُابَّاه اي شيُثَّشأتينيشکيک/شُهشأ لَقشسشوجهشأسينيشقلَبهُشيشَااش » ...شلنَّاُهشأکاَ أشيُشهاياشالَصاي/شَوَاااشسا
شأوشَصدَعُدو انيشاملُحاش/شَااشللم  (.098ش:مهي ...«شاقهيشالَلدودشاب 
خواهاد کاه دوساتش يما ،ماا آماده سپس به نازد/ ؟بندديما م يهاغم يجز او قلبش را به رو يچه کسترجمه: 

ن ظاالم یتارگنااهيهماان با، خردساالن )کودک( یا/ خندد؟يزند و ميجز او زخم م يو چه کس/ م؟يداشته باش

 .است سگالماندشمن دوست و يداشتنتدشمن دوس/ است
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 يخاود از کاودک يو نگرش يرات فکرييان تغيانسان( به ب يبرا يا)ترانه« وشلإلنساي يأ ه»در شعر  شاعر 

 د:یگويم پرداخته، شيست سالگيحدود بو  1172 سالتا 

 ملشأعاااااااااااادشأاااااااااااازجشالاااااااااااوجوَدشکقلااااااااااي
 

شَش  ٍّشوأعاااااااااااااد   احليااااااااااااايَ شقصَّاااااااااااااااَوشطافااااااااااااااا
 

 (.150:ش9111 شاملًکُها
 .دانميم ياکودکانه قصّۀرا  يو زندگ زميآميرا با قلبم نم يگر زندگید ترجمه:

ۀباه  يزنادگه يدر تشاب شابهوجاه ،میدار نازک المالئکهو اشعار  افکار ازکه  يبه شناخت توجّهبا    قصاّ

 .هاستآن يو فانتز ير واقعيرن  غ، هان قصّهیکوتاه بودن اعالوه بر  نازک، ياز سو کودکان

 امّاا ؛هنرمنداناه ياوهيشابساته باه درخات سارو( باه ۀ )رشت« عج  شالس ا وشطشاملشدودشسياخل»در شعر او 

 گاردديباازم يپردازد که معشاوق زماانيم يطوالن یيک جدایدار پس از یپا يم عشقيبه ترس ک،یتراژ

 کند:يه ميو سال تشب سنّبا و کمیز ين عشق را به کودکیا يست. ويگر زنده نیار او دیکه 

ارت يعايُتشصابيُهشسشوش/شهييَعاَفتشلوناهشس/ش اااعهادايشکايَ شهوانايشذلاکشالطفاّشالي ش/شهاييتهاي شيياُ شالَتقيک/شا شيشَتشأخيالبشیَوَت شش»...
ش(.909:ش1338 شاملًکُه«شاهيادا

آن زماان کاه عشاق ماا آن / میدار کاردیاکه بااهم د جاآن ،مان راخانه/ ينيبيت آن خانه را میو در نهاترجمه: 

 .ش در دستانمان بوديو لرزش کودک/ هامانخُرد بود؟ رنگش در لب يابیکودک ز

 جهينت

 يباه شاکل ،خودۀ ق زنانه و مادرانين و دقيزبيمانند نگاه ت يبا داشتن اشتراکات ،نازک المالئکهو  صفّارزادهطاهره 

باه  اند وه کردهن دوران در شعر خود استفادیمرتب  با ا يهايژگیو و ياز کودک و دوران کودک يعاطف يهنر

اناد. ش القاا نماودهین واژه باه مخاطاب خاویاا يزشايت انگياش را با استفاده از ظرفیمورد نرر خو يمعان يخوب

دو شااعر از ماوارد پرکااربرد در شاعر هاردو شااعر اسات.  ،کودکان يرفتار يهاظرافت و ت کودکانيمعصوم

چاون مارگ  يزيانگار غميحواد  بس صفّارزادهه طاهر .اندخود داشته ياز دوران کودک يتجارب کامالً متفاوت

 اره مانناد وهمان تجاارب تلا  یاا .کناديخاود تجرباه ما يش را در دوران کاودکیپدر و ماادر و مارگ همبااز

د و نابريماظاهر شاده، او و مخاطباانش را در خاود فرو صفّارزاده يشعر يهاتیدر روند روا ،قيعم يیهاگسل

 يعماق و تلخاۀ هاا باا همان گسلیا .دنبخشيرا به شعرش م« ذهن سيّالان یرج»معرو  به  يهااز داستان يرنگ

نسابت باه  صافّارزادهافسارده و سرشاار از انادوه  نگااه ناد.اهدیاگرد «نيطنا» يگاراواقعشعر  نت خا ّیز ،خود

 ،يکاودک امّاا ؛مثبات نسابت باه جهاان دارد يدیااره دوهما ،یيگران واقعيدر ع اواست که  يدر حال ،يکودک

پادر ۀ یخود را در ناز و نعمت در سا يکودک ، دورانصفّارزاده برخال  او .است نازک المالئکه شعر يتالژنوس

خاوش و سرشاار از  يروزگاار او، يبارا يکاودکاد دوران یاتوان گفات کاه يده و مکر يب سپریاد يو مادر
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در  ،اششدهآلود شناختهأسیدگاه ینازک با وجود د ه تاکه سبب شد يامر کند؛مي يرا تداع يو شادمان يتازگ

ف شاعر ياتلط ين خااطرات بارایو از ا کنداد ی يبه خوب يکودککودک و خاطرات از  ،زين اشعارش نیغمبارتر

 .آلود خود بهره ببردأسی

 ،ن دورانیها از اتفاوت تجارب آن با وجود، يدو شاعر به کودک و دوران کودکۀ نانيزبیزنانه و ر دقّتو  توجّه

در  شااعر دون یا يگواه توانمند ،خود یک به نوبۀده است که هر یها گردع در شعر آنیبد یيفضا منجر به خلق

و ملزوماات آن  يگاه به خلق استعاره از کودک ،هيعالوه بر تشب صفّارزادهن تفاوت که یبا ا ند؛سته ينیآفرریتصو

 ده است.کر اکتفاز ينگبرالع و تأمّیبد يهاهيبه خلق تشب نازک المالئکه امّا ؛پردازديز مين
 

 هانوشتپی
اي در خاانواده مايالدي 1131خورشايدي/  1317آبان  24و مترجم متعهّد در  محقّق، شاعر، نویسنده، صفّارزاده( طاهره 1)

ه پزشاک در تشاخيص یاک بار اثار اشاتبا ،سالگي طاهره 7پدرش مردي اهل علم و عرفان بود که در  .متوسّ  به دنيا آمد

ل طااهره تحات تکفّا ،بيماري ساده درگذشت و مادر او نيز پايش از مراسام چهلام پادر طااهره درگذشات. بادین ترتياب

ساالگي توانسات تجویاد وقرائات و  1در در  صافّارزادهمادربزرگ )مادر مادرش( و خواهر بزرگترش قرار گرفت. طاهره 

طه را درشاهر کرماان پشات سارنهاد. متوسّا  ن بياموزد وتحصيالت ابتدایي وهاي کرماحفظ قرآن را در یکي ازمکتب خانه

به کسب مدرک ليسانس زبان انگليسي شد و در شرکت نفت به عنوان مترجم مشغول باه کارشاد.  موفّقسپس در دانشگاه 

 ۀاز اداماا عااذر او را ،ا دیااري نپایيااد کااه بااه دنبااال یااک سااخنراني در اردوي تابسااتاني فرزناادان کااارگر شاارکت نفااتامّاا

المللاي گروه نویسندگان باين در «آیوا»در دانشگاه  .کارخواستند. وي براي ادامه تحصيل به انگلستان و سپس آمریکا رفت

دکتري به ایران مراجعت کرد و در دانشگاه  ۀپذیرفته و در همان جا مشغول به تدریس گردید. سرانجام پس از اخذ دانشنام

دسات داد.  را نياز از یک فرزند بود کاه او و حاصل آن موفّقنا صفّارزادهمشترک طاهره ملي به تدریس پرداخت. زندگي 

 سالگي دیده از جهان فرو بست. 42در سن  1334آبان ماه  17او سرانجام در 

پارور شايعه، اي ادب دوسات و ادیاب( در خاانوادهم 1123( نازک المالئکه از پيشگامان بناام شاعر ناو عرباي در ساال )2)

 «نشاود شادادأ»دفتار شاعري باا ناام  .شعر عاشقانه باود ۀشيفت ،زاقمادرش سلمي عبدالرّ .عراق دیده به جهان گشود درکشور

 .اي باليدورزید. نازک در چنين خانوادهپدرش هم به زبان عربي عشق مي است. از او به چا  رسيدهنيز )سرود سرافرازي( 

عربي  ادبيّات راي عالي معلّمان در بغداد، در رشتۀوي در دانشس لتي بود.اي منزوي و خجاهاو از همان کودکي داراي روحي

پاس از آن باه  .تطبيقاي گرفات ادبيّاتآمریکا فوق ليسانس  «وسکونس»سپس به آمریکا رفت و از دانشگاه  ؛تحصيل کرد

دارفااني را ودا   صرم در سرطان بيماري اثر بر ،سالگي 37عراق بازگشت و به کار تدریس پرداخت. وي سرانجام در سن 

 گفت.

 سال هجده سنّ به که است کسي ،(م 1131) کودک حقوق کنوانسيون تعریف براساس کودک، که ذکراست به الزم( 3)

 (.23 :1337 اسماعيلي،. )باشد کرده تعيين کمتر را قانوني سنّ قانونگذار کشوري، در آنکه مگر ؛است نرسيده تمام
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هار چياز  ۀحيات و تماميت وجدانيات آدمي سر و کار دارد، این است که ریش ۀائل عمدهد  هنر رئاليستي که با مس( »7)

ن دروناي هنرمناد بایاد از سااختما ،بکاود. براي رسيدن باه ایان هاد  ،هاي زندگي روزانه نهفته استرا که غالباً زیر الیه

بيل نوسانات سير تاریخي و تضادهایي که گارد سازد؛ از قو پيدایي که نمود نابودي آن را مقدّر مي اجتما ، نيروهاي ناپيدا

 (.77: 1312)پرهام، « آگاهي داشته باشد ،اجتما  موجود حلقه زده است

 کتابنامه

 ها الف: کتاب

 اب العرب.اد التّّ تّ إمنشورات  :، دمشقتطو رشالصور شالفه يوشسشالش  شال  يبشاحلدا ش(؛1891اليايف، نعيم، ). 1
 علمي. اوّل، تهران:ترجمۀ دامادي، چا   ،برگزیدة آثار در قلمرو نقد ادبی؛ (1347) اس .اليوت، تي. 2

 آگاه.  ، تهران:، چا  هفتمادبيّاترئاليسم در  رئاليسم و ضدّ(؛ 1312پرهام، سيروس، ). 3

 نوفل. مؤسسه :وت، بي ع  شال  يبشامل يص شيهيتشامداد شساإلجت ش(؛ 1891جيدة، عبد احلميد، ). 4
پاژوه و عاار  دیان ۀترجماپارداز(، ه)شااعر، نرریا صـفّارزادهطاهره  شناختنامة(؛ 1331، )محمّدعليرفيعي، . 7

 هنر بيداري. اوّل، تهران:چا   ایراني،

 سخن. :، تهراندوّم، ویراست اوّل، چا  شعر معاصر عرب (؛1332روا ) محمّدکدکني، شفيعي. 1

 نوید. شيراز: ،سوّمچا   ،بيعت بابيداری ؛الف( /1317، طاهره )صفّارزاده. 4

 نوید. :، شيرازدوّم، چا  سد و بازوان / ب(؛1317) ------------. 3

 نوید. :، شيرازدوّم، چا  طنين در دلتا ج(؛ /1317) ------------. 1

 هنر بيداري. ، تهران:، چا  پنجمرهگذر مهتاب(؛ 1331) ------------. 12

 نوید. اوّل، شيراز:چا  ، مردان منحنی(؛ 1311) ------------. 11

 برگ زیتون. :، تهراناوّل، چا  روشنگران راه(؛ 1337) ------------. 12

 دار العودة. :وتبي  ،اّول، اجملّلد الداوا ش؛(1881انازک ش ئالکتهامل. 11
 دار العودة. : بيوت ، اجملّلد الثاين،  اوشالُيالو(؛شاطعمي شالش ش8119) --------. 14
 هاهمجلّب: 

کتـاب مـاه،  ماهنامـة، «فرایند توسعۀ مفهوم کودکي و گفتمان نقاد ادباي معاصار»(؛ 1312یاري، خسرو ). آقا17

 . 14-12یازده، شهریور، صص  ، سال چهاردهم، شمارۀکودک و نوجوان

کـودک و  ماهنامـة کتـاب مـاه، «کننادوش ميعواملي که شعر کودک را مخد»(؛ 1312اصغر )ارجي، علي. 11

 .33-13صص شهریور،  شماره یازدهم، چهادهم، ، سالنوجوان

 .23-22، صص 72، سال نهم، شماره دادرسی ماهنامة، «تعریف کودک»(؛ 1337فائزه ) اسماعيلي،. 14
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 .42-71اه، صص ، آبان مکتاب ماه کودک و نوجوان، «صفّارزاده
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 اإلثيراوشيک اکوشالطفولوشواقدروشسشوتطبيقيشدراسو
 سشع  شطيه  شصفيرزاد شونيز شاملًکُو3

 2يعليشسليم
 کرمانشاه، ايران  يغة العربية وآداهبا، جامعة راز اسّاذ يف قسم اللّ 

 3سونييشکه ازي

 نشاه، ايرانکرما  يغة العربية وآداهبا، جامعة راز ماجسّية يف فرع اللّ 

شصخ شاملل
الشععرا  العذين  عم عوا ع   لدیوبالطبع يتون هذا الّمايز  من غيهم هباتّمّيُز  مشاعرذکری الطفولة تيی يف قلب کل شخص 

ونعازک املئالکتعة تععدان معن الشععرا  املشعوورين و معا فدعل يف ابعداع  صعّفارزادهاآلخرين.  عاهرة  عنومشاعر مّدّفقة، أعمق وأکثر 
نو  توصعيفي بعبني أوصاف الطفولة وذکرياهتا يف شعر الشعاعرتني البعارزتني  قال قارنفی األدبني الفارسي والعربی هذا املاألسلوب 

املشعاهبة ة الشعاعرة نفسعوا فذکريات  فولعبعّعثرر اامعا  ي ،واحعدة منومعا شعر الطفولعة لتعلّ  أن   من النّاک  توّصلنا إليهوما  ،تليلي –
ذو إنّعه ومعانعاهتم و  وشععورهم بالوحشعةحعول الطفولعة بيعان حلرمعان األ فعال  صعّفارزادهإّن شععر  ليلعة جعدا .قبني ذکريعات  فولّومعا 

باليعث   هارغم إشعّوار بعاملئالکتعة  لتعنّ و  ،اخلاصة هبعا نزعة واقعّية ولون متفور. وحديثوا عن الطفولة حيي  ا مرارة ذکريات  فولّوا
جعة بالّفعاؤل، وصعورة الطفعل يف شععرها تيعي  عا ذکرياهتعا املاةعية احللعوة و نسعية زز مو ر  لعديوا تثي ا  الطفولة وذکرياهتاإّن والّشاؤم، 
 صفارزادة.ل خئالفا  

ش، نازک املئالکتة،  اهرة صفارزادة.اشعر الطفولة، ذکری الطفولة، نوسّالوجي و:ليلي شالُلميتشالد ش
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