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چکیده
ادبیــات، بازتــاب احساســات و نگرش هــاى افــرادى اســت کــه خواســته یــا ناخواســته، 
ــه  ــى ک ــه درونیات ــد. از جمل ــارى کرده ان ــان ج ــود را در زب ــاى خ ــن باوره درونى تری
ــه  ــه کــودك و کودکــى اســت ک ــت، اشــاره ب ــوان دریاف ــى مى ت ــار ادب در بیشــتر آث
درواقــع بــه نوعــى تجربــه بازگشــت بــه کودکــى را در شــاعران و نویســندگان نشــان

مى دهد. 
ســخن از کــودکان، بازى هــا و عوالــم کودکانــه از همــان آغــاز شــعر پارســى در اشــعار 
شــاعران وجــود داشــته و گاه وبــى گاه بــه آن هــا اشــاره شده اســت. در میــان شــاعران معاصــر 
نیــز پرویــن اعتصامــى و فــروغ فرخــزاد بــه دنیــاى کــودکان دیــروز اشــاره هایى داشــته اند 
ــان را  ــاى شعرى ش ــت فض ــا، لطاف ــودن آن ه ــه ب ــژه مادران ــعار و به وی ــودن اش ــه زنانه ب ک

ــت.  ــدان کرده اس دوچن
در ایــن نوشــته ســعى کردیــم کــه اشــاره هاى ایشــان بــه کــودکان و دنیــاى 
کودکانه شــان را بررســى کنیــم، تفاوت هــا و تشــابهات دیــدگاه آن هــا، جایــگاه مخاطــب در 

ــم. ــو کنی ــروز را بازگ ــودکان ام ــاى ک ــا دنی ــان ب ــاى آن ــاوت دنی ــز تف ــان و نی اشعارش

کلیدواژه : پروین اعتصامى، فروغ فرخزاد، کودك،کودکى، فضاى کودکانه

1. مقدمه
یکــى از مهم تریــن بحث هــا در نقــد ادبــى، دریافتــن نشــانه هاى زنانــه یــا 
مردانه بــودن در آثــار شــاعران و نویســندگان اســت. براســاس جامعه شناســى زبــان، 
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ــم تشــخیص  ــواردى از ه ــه م ــه ب ــا توج ــوان ب ــار را مى ت ــودن آث ــا مردانه ب ــه ی زنان
ــان  ــرد یکــى نیســت. زن ــرد واژگان از طــرف شــاعر زن و م ــه، کارب ــراى نمون داد. ب
ــى  ــر، از واژگان متفاوت ــى متفاوت ت ــه دنیای ــر و درنتیج ــات لطیف ت ــل احساس به دلی
ــه  ــردان نســبت ب ــد کــه ذهــن م ــه مســائلى توجــه مى کنن ــد و ب اســتفاده مى کنن
آن هــا بى اهمیــت اســت. از جملــه ایــن واژگان، توجــه بــه کــودکان و عالیــق آنــان 
اســت. مادربــودن، زن بــودن، دختربــودن و درنهایــت کودك بــودن از مــواردى اســت 
ــرد. بعضــى  ــا پى ب ــه آن ه ــوان ب ــان شــاعر مى ت ــا اندکــى تأمــل در اشــعار زن ــه ب ک
ــد  ــا فرزن ــودکان ی ــد و از ک ــعر مى کنن ــان را وارد ش ــات مادرانه ش ــاعران احساس ش
ــات  ــد و از احساس ــى مى رون ــاى کودک ــه دنی ــر ب ــى دیگ ــرایند و برخ ــود مى س خ
ــر از  ــاك کودکى شــان مى گوینــد و دنیایــى را برایمــان ترســیم مى نماینــد کــه پ پ

ــف اســت. ــرد و لطی ــاب، منحصربه ف ــرات ن تفک
از مهم تریــن شــاعران زن ایــران مى تــوان بــه پرویــن اعتصامــى و فــروغ فرخــزاد 
اشــاره کــرد کــه بــا اشــعار ســاده و لطیفشــان، گام مؤثــرى در راه بــروز احساســات 

نــاب زنانــه و مادرانــه برداشــته اند. 
ــه دنیــاى خــود شــعر ســروده اند،  ــگاه متفاوتــى ب ــا ن گرچــه هریــک از آن هــا ب
امــا وجــوه اشــتراکى نیــز دارنــد کــه یکــى از آن هــا اشــاره بــه کــودك و کودکــى 
اســت. در ایــن مقالــه قصــد نداریــم بــه برتــرى یکــى از شــاعران بــر دیگــرى برســیم، 
زیــرا هــر دو گونــه اشــعار در جــاى خــود، ارزشــمند و گرانبــار هســتند. هــدف مــا، 
ــودکان و  ــاى ک ــه دنی ــودن اشــعار و لطافــت حاصــل از آن، اهمیــت ب ــات زنانه ب اثب
نیــز تجربــه بازگشــت بــه کودکــى شــاعران بزرگــى چــون پرویــن و فــروغ اســت کــه 

ازجملــه دالیــل مانــدگارى اشــعار آن هاســت. 

تطبیقى  بررسى   ،(1397) طاهره.  جعفرى مقدم، 
مضامین مشترك و غیر مشترك فروغ فرخزاد و پروین، 
 150 کاکتوس،  تهران:  باباگپ،  سوسن  ویراستار: 
ریال،  100000 شومیز،  قطع  نسخه،   1000 ص، 

شابک: 978-600-6152-99-8
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رّد پاى کودکى در اشعار پروین و فروغ

2. پروین اعتصامى
ــا  ــزرگ معاصــر اســت کــه اشــعارى ســاده ب ــه شــاعران ب پرویــن اعتصامــى ازجمل
ــه و  ــاعران کالســیک بهره گرفت ــار ش ــم از آث ــن، ه ــعر پروی ــق دارد. ش ــى عمی معان

ــت.  ــن اس ــه و متی ــت پخت ــرب و از همین جه ــات غ ــم از ادبی ه
شــعر او پــر از دغدغه هــاى انســانى اســت کــه هــم حکمــت ناصرخســرو در آن 
ــد و  ــدام از انســانیت ســخن مى گوی هویداســت و هــم پندهــاى ســعدى. پرویــن م

ــرار مى دهــد.  اخــالق و حکمــت را مضمــون اصلــى اشــعارش ق
ــورد  ــه م ــت ک ــى اس ــن بحث های ــعار او از مهم تری ــودن اش ــا مردانه ب ــه ی زنان
توجــه منتقــدان قــرار گرفته اســت. از نشــانه هاى زنانه بــودن اشــعار او همیــن 
ــف  ــاى ظری ــه نکته ه ــردازد، ب ــدرز مى پ ــه پندوان ــه ب ــى ک ــى در زمان ــه حت ــس ک ب

ــا آن آشناســت: ــردى ب ــر م ــه کمت ــد ک ــاره مى کن ــه اى اش مادران

پاکـى؟ صفـت  سـزد  را  کـه  نیاالیـد...دانـى  پـاك  وجـود  آنکـو 
بینـد همـى  یتیـم  کودکـى  نیارایـد...تـا  خویـش  طفـل  انـدام 

(اعتصامى، 1368: 33)
 و یــا در شــعر «مهــر مــادرى»، از زبــان کبوتــرى بــا بچــه خویــش از وظایــف و 

محبــت مادربــودن ســخن مى گویــد کــه حاصلــى جــز رنــج نــدارد: 

رنـجمـن اینجـا چـون نگهبانـم تو چـون گنج مـرا  بایـد  آسـودگى  را  تـو 
(همان: 83)

2-1. اشاره به کودکان
ــعار را  ــه اش ــى زنان ــار عاطف ــل، ب ــودك و طف ــون ک ــى همچ ــیاِر واژگان ــرد بس کارب
ــى  ــودك و کودک ــار ک ــل و 36 ب ــار واژه طف ــن، «28 ب ــعر پروی ــرد. در ش ــاال مى ب ب
بــه کار رفته اســت.» (حســینى، 1386: 128) کــه بــه بیــان منتقــدان، شــعر دربــاره 

ــى در ادب فارســى اســت. ــراث رمانتیســم غرب ــان ایشــان، می کــودکان و از زب
ــودکان  ــا ک ــرِف آن ه ــه یک ط ــادى دارد ک ــبیه هاى زی ــا و تش ــن توصیف ه پروی
ــه،  ــز بازیچ ــه ج ــد: «ب ــازى مى دان ــوِس ب ــط در ه ــودکان را فق ــى ک ــتند. گاه هس

طفــالن را هــوس نیســت»، و کودکــى و مســتى را در یــک ردیــف مــى آورد:

تـا بـه کـى کودکـى و بـازى و نادانـىتـا به کـى کودنى و مسـتى و خودرأیى
(اعتصامى، 1368: 40)

گاهى به سادگى کودکان اشاره مى کند:
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کـه چـو طفلـت بفریبنـد بـه انگشـترطلـب ملـک سـلیمان مکـن از دیـوان
(همان: 59)

ــان را  ــر مرغ ــا پ ــه ی ــد ک ــى مى دان ــودات بازیگوش ــودکان را موج ــى ک و گاه
ــاخه هاى  ــه ش ــا ب ــر»، و ی ــدت پ ــالن بکنن ــه طف ــرغ ک ــه اى م ــو ن ــد: «ت مى َکنن
ــردد.»  ــرور گ ــه ب ــاخ ک ــورد آن ش ــالن خ ــنگ طف ــد: «س ــنگ مى زنن ــان س درخت

اما در کل بازى کردن کودکان و صداى سرخوشى آن ها را دلکش مى داند:

محقـرىفریـاد شـوق و بـازى اطفال دلکش اسـت خـرد  النـه  بـام  بـه  وانگـه 
 (همان: 121)

و آن را از لــوازم کودکــى مى شــمارد کــه بــدون آن کودك بــودن معنایــى 
ــدارد: ن

بـرد چـه  طفـل  آن  کودکـى  از  کـه نـه خندیـد و نـه جسـت و نـه دویـدبهـره 
(همان: 109)

ــد.  ــش کودکانن ــه مخاطب ــد ک ــه مى ده ــى مادران ــرى پندهای ــه دیگ او در قطع
گویــى پرویــن امیــدوار بــوده کــه کــودکان نیــز اشــعار او را بخواننــد و بــه 

فرادهنــد: گــوش  نصیحت هایــش 

بـه هـم برآمد و از پویه بازماند و گریسـتخلیـد خـار درشـتى به پـاى طفلـى ُخرد
ز خـار حادثـه، تیـه وجود خالى نیسـت...بگفـت مـادرش این رنج اولین قدم اسـت
شـو بزرگـى  آمـاده  کودکـى  عهـد  ز  حجاب ضعف چو از هم گسست، عزم قویست... 

(همان: 140)
2-2. اشاره به کودکان یتیم

ــم  ــودکان یتی ــودکان به خصــوص ک ــه ک ــه ب ــد، توج ــه ش ــه گفت ــور ک همان ط
در شــعر پرویــن، نمایانگــر یکــى از ویژگى هــاى رمانتیســم اســت. «در قــرن 18 در 
ادبیــات انگلیــس هــم ویلیــام بلیــک شــاعر و عــارف انگلیســى در مجموعه آوازهــاى 
معصومیــت اشــعارى دربــاره کــودکان و یتیمــان ســرود کــه شــباهت بســیارى بــه 

ــینى، 1386: 118) ــن دارد.» (حس ــم پروی ــروده هاى خان س
بــراى نمونــه، پرویــن در قطعــه زیــر به خوبــى توانسته اســت احساســات کودکــى 

یتیــم را ترســیم کنــد کــه مــورد بى مهــرى همســاالن خــود قــرار گرفته اســت:

کز کودکان کوى، به من کس نظر نداشتدى کودکـى بـه دامن مـادر گریسـت زار
آن تیر طعنه، زخم کم از نیشـتر نداشـتطفلـى، مـرا ز پهلـوى خـود بى گنـاه راند
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کـودك مگر نبود، کسـى کو پدر نداشـتاطفال را به صحبت من، از چه میل نیست
(اعتصامى، 1368: 155)

ــن  ــتن را از بزرگتری ــودکان و مادرداش ــج ک ــن رن ــى را بزرگتری ــن، یتیم پروی
مى دانــد: آنــان  نعمت هــاى 

مـى داد دختـر  بـه  بوسـه  مى گنجیـدمـادرى  دل  بـه  درد  ایـن  کاش 
دیـدم مـادر  بوسـه  کجـا  بوسـیدمـن  رویـم  ز  آنکـه  بـود  اشـک 
مـادر بـودش  کـه  طفـل  آن  مى دیـدخـرم  رویـش  کـه  دیـده  آن  روشـن 

(همان: 109-110)
2-3. فضاى داستان سرایى کودکانه

جاندارپنــدارى یکــى از نشــانه هاى شــعر کودکانــه  اســت. کــودکان بــه اشــیاى 
ــأله از  ــن مس ــد. ای ــده مى پندارن ــان را زن ــام جه ــد و تم ــان مى دهن ــان ج بى ج
اصلى تریــن تفاوت هــاى کــودکان و بزرگســاالن اســت. پــس شــاعر بزرگســالى کــه 
ــت  ــرى به نهای ــد، اث ــده مى دان ــود را زن ــون خ ــان پیرام ــه جه ــرى کودکان ــا تفک ب
بــزرگ آفریده اســت. پرویــن در انتخــاب دو طــرف مناظــره در اشــعار خــود بســیار 
مهــارت دارد. بــراى نمونــه بــه شــعر زیــر توجــه کنیــد کــه چگونــه مردمــک چشــم 

ــر کشــیده:   ــه تصوی ــو ب ــال گفت و گ ــژگان را در ح و م

که چنـد بى سـبب از بهر خلق کوشـیدنشـبى به مردمک چشـم، طعنه زد مژگان
نیاسـودن و  بـردن  جفـا  بـار  همیشـه رنـج طلب کـردن و نرنجیـدن...همیشـه 

(همان: 173)
ــز  ــاى خیال انگی ــاد فضاه ــه ی ــا را ب ــودآگاه م ــن، ناخ ــوان پروی ــرات دی  مناظ
ــه و  ــره، آین ــرف مناظ ــه دو ط ــى ک ــژه وقت ــدازد؛ به وی ــه مى ان ــتان هاى کودکان داس
شــانه، عــدس و مــاش، مــور و پیــل، ماهیخــوار و ماهــى، گنجشــک و کبوتــر، گربــه و 
ســگ، گربــه و مــوش، گــرگ و ســگ، ســیر و پیــاز، بلبــل و مــور، کــرم و حلــزون و... 
هســتند. گویــى پرویــن بــا انتخــاب دو طــرف مناظره هــا ســعى دارد کــودکان را هــم 
مخاطــب اشــعارش کنــد. «جذابیــت و کشــش داســتانى نهفتــه در مناظــره از دیگــر 
عوامــل توجــه پرویــن بــه ایــن شــیوه بــوده، بدیهــى اســت کــه طــرح پندوانــدرز، 
واعظ گــرى و ارشــاد آن هــم بــا بیــان صریــح و مســتقیم نــه کارایــى و بــرد کافــى 
ــده  ــوذى دگرگون کنن ــر و نف ــب تأثی ــر مخاط ــن و ضمی ــوس و ذه ــه در نف دارد، ن

خواهــد داشــت.» (شــنوائى زارع، 1388: 125)
2-4. بیان آرزوها و دلتنگى هاى کودکان

پرویــن بــا نــگاه محــدود یــک کــودك، بــه دنیــا و پیرامونــش توجــه مى کنــد و 
ــا پختگــى یــک بزرگســال بــه قضــاوت مى نشــیند. او شــناخت کاملــى از روحیــه  ب

رّد پاى کودکى در اشعار پروین و فروغ



350154

۱۸  ، ـــ 
ــــــــــ ۱۳۹۷  ــــــــــــــ

نقد پژوهى

 ،   
    ۲۸
   ۳۶ 
    

 

ــراى  ــاى کوچکــى همچــون کفــش ب ــه داشــتن چیزه ــد ک ــودکان دارد و مى دان ک
ــت دارد: ــدازه اهمی ــا چه ان ــر ت ــودك فقی ــژه ک ــودکان، به وی ک

کـودکان ز  بـازى  میانـه  در  آن شـاه شد که جامه خلقان به بر نداشتدیـروز 
این اشـک و آرزو، ز چه هرگز اثر نداشـتمـن در خیـال موزه، بسـى اشـک ریختم

(اعتصامى، 1368: 155)
ــى او را  ــوزه اى را شکســته، دغدغه هــاى درون ــه ک ــان کــودك یتیمــى ک و از زب

ــد: ــان مى کن ــده، بی ــادرى حاصل ش ــه از بى م ک

هرگـز ندیـده ام  مـادر  نیسـتروى  روشـن  یتیـم،  طفـل  چشـم 
مـرا و  مى کننـد  گریـه  نیسـتکـودکان  گریه کـردن  بهـر  فرصتـى 
شـد چـه  اسـت،  خـوش  مـادران  کـه سـر مـن بـه هیـچ دامـن نیسـت...دامـن 

(همان: 150)
ــتن  ــه داش ــد ک ــت. او مى دان ــودکان آگاه اس ــاى ک ــى از آرزوه ــن به خوب پروی
ــن  ــم از بزرگتری ــودك یتی ــر ک ــر س ــیدن ب ــت کش ــت محب ــع دس ــانه و در واق ش
ــردن موهایــش اســتفاده  ــراى مرتب ک ــه از دســت خــود ب ــاى دختریســت ک آرزوه

مى کنــد:

هسـتى از  بشسـت  دسـت  نکشـیدمـادرم  مـن  سـر  بـه  شـفقت  دسـت 
اسـت مـن  انگشـت  مـن  مـوى  نخریـدشـانه  برایـم  شـانه  هیچ کـس 

(همان: 109)
2-5. دنیاى کودکانه

ــد.  ــودکان را مى شناس ــت یافتنى ک ــاى دس ــه و آرزوه ــاى کودکان ــن دنی پروی
ــدى  ــو و کفــش جدی ــاى ســاده کــودکان، در داشــتن لبــاس ن ــد کــه دنی او مى دان
ــا آن فخرفروشــى کننــد و موجــب حســادت هــم  خالصــه مى شــود کــه بتواننــد ب

ــند: ــود باش ــاالن خ سن وس

داشـت سـرخ  قبایـى  بـر،  در  روزگارى ز آن خوشـى خوش مى گذاشتکودکـى 
مى داشـتش نگـه  نیکـو  جـان  مى پنداشـتش...همچـو  لوزینـه  از  بهتـر 
میـان انـدر  قبـا  آن  افکنـد  کـودکانفتنـه  مى خواسـتندش  عاریـت 
گـرو او  پیـش  مانـد  دل هـا  نـوجملـه  رخـت  طفـالن  مى دارنـد  دوسـت 

(همان: 115)
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ــِن نکته ســنج  ــه پروی ــم ک ــودکان اشــاره شــده، مى بینی ــه ک ــه ب در اشــعارى ک
حتــى بــه نــوع رنــگ هــم توجــه کرده اســت؛ زیــرا مى دانــد کــه رنگ هــاى شــادى 
همچــون قرمــز و ســبز از جملــه رنگ هــاى مــورد عالقــه کــودکان اســت و لباس هــا 

و کفش هــاى رنگیــن ازجملــه مــوارد تفــاوت ســلیقه بــزرگان و کــودکان اســت: 

کـرد سـر  شـکایت  خـرد،  کـرددختـرى  بى مـادر  حادثـه  مـرا  کـه 
نشسـت خانـه  در  و  آمـد  کـرددیگـرى  دیگـر  ره  و  رسـم  از  صحبـت 
افکنـد دور  مـرا  سـرخ  کـردمـوزه  بـر  در  مـن  مـادر  جامـه 
بفروخـت مـن  زر  طـوق  و  کـرد...یـاره  زر  و  سـیم  ز  گلوبنـد  خـود 

(همان: 111)
ــن  ــو اســت. پروی ــه  ن ــدن جام ــد و خری ــودکان، رســیدن عی ــق ک از دیگــر عالی
در قطعــه دیگــرى از دســتبند ســبز، کفــش ســرخ و پوشــیدن لبــاس نــو در عیــد 

ــت:  ــروم شده اس ــا مح ــه آن ه ــیدن ب ــم از رس ــى یتی ــه کودک ــد ک مى گوی

گسسـت بنـد  مـرا  سـبز  پریـدیـاره  رنـگ  مـرا  سـرخ  مـوزه 
بـر در  نکـردم  عیـد  عیـدجامـه  شـب  نرفتـم  گرمابـه  سـوى 

(همان: 109)
او در شــعرى متفــاوت، خطــاب بــه گربــه اى مى ســراید کــه نشــان از دلبســتگى 
ــر از  ــر آن کودکانه ت ــاده تر و تفک ــان آن س ــه آن دارد. زب ــاعر ب ــود ش ــه خ کودکان

دیگــر اشــعارش اســت:

نـاگاه کـه  شـد  چـه  را  تـو  گربـه  دگربـاراى  نیامـدى  و  رفتـى 
مـاه و  هفتـه  و  گذشـت  روز  کاربـس  ایـن  شـد  چـون  کـه  نشـد  معلـوم 
سـحرگاه و  شـبانگه  تـو  بسـیار...جـاى  اسـت  تهـى  مـن  دامـن  در 
دارى یـاد  خویـش  بـازى  مهتـاباز  بـود  کـه  شـبى  بـام  بـر 
فـرارى مـن  دسـت  ز  چـو  آبگشـتى  کـوزه  شکسـت  و  افتـاد 
جـارى گشـت  آب  چـو  سـنجاب...ژولیـد  و  سـمور  از  بـه  مـوى  آن 

(همان: 169 و 170)
3. فروغ فرخزاد

ــات  ــد، از جهــت ســبک و محتوی ــى مى گوین ــه آن شــعر نیمای ــه ب ــروغ ک اشــعار ف
ــن اســت کــه  ــروغ در ای ــن اســت. «اهمیــت کار شــعرى ف ــاوت از اشــعار پروی متف
ــران از شــورها و عواطــف خویــش و هم جنســانش  نخســتین زنــى اســت کــه در ای

به روشــنى ســخن مى گویــد.» (عباســى، 1382: 207) 
اشــعار فــروغ برمحــور عشــق اســت کــه البتــه در دوره دوم اشــعارش، بــه مســائل 

رّد پاى کودکى در اشعار پروین و فروغ
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اجتماعــى نیــز توجــه دارد و از جامعــه انتقــاد مى کنــد. شــعر فــروغ نمایانگــر زندگــى 
اوســت. از عشــقش، فرزنــدش، دلتنگى هــا و تنهایى هایــش ســخن مى گویــد و 

مخاطــب را بــا تحــوالت روحــى خــود همــراه مى ســازد.  
3-1. اشاره به کودك خویش

فــروغ در چنــد شــعر تنهــا بــه کــودك خویــش اشــاره کــرده و همچــون پرویــن 
دغدغــه دیگــر کــودکان را نــدارد. در ابیــات مختصــرى کــه بــه کــودك به طــور عــام 

اشــاره کــرده، یکرنگــى آن هــا را مــورد توجــه قــرار داده اســت:
مى خواهـم«مـى سـوزم از ایـن دورویـى و نیرنـگ کودکانـه  یکرنگـى 
خاموشـت لبـان  آن  از  مـرگ  مى خواهـم.»اى  جاودانـه  بوسـه  یـک 

(فرخزاد، 1378: 37)
در اشــعار او، الالیى هایــى بــراى فرزنــدش وجــود دارد. الالیى هــا ازجملــه ادبیــات 
ــه و  ــت جامع ــانگر وضعی ــا نش ــى الالیى ه ــتند. بررس ــرزمینى هس ــر س ــفاهى ه ش
روزگار زنــان هــر زمــان اســت. در آن هــا احساســات، گالیه هــا و دلتنگى هــاى زنــان 
ــا تأثیــر جادویــى هــم کــودکان خــود  ــوان یافــت کــه ب ــاع و تنهایــى را مى ت بى دف
را بــه خــواب مى برنــد و هــم خــود بــه آرامــش مى رســند. فــروغ نیــز از ایــن امــر 
ــد و درد دل خــود را از زندگــى  ــراى فرزنــدش الالیــى مى خوان مســتثنى نیســت. ب

ــد: ــان مى کن و روزگار خویــش بی
« ایــن شــعر را بــراى تــو مى گویــم/ در یــک غــروب تشــنه تابســتان/ در 
ــن  ــن آخری ــان/ ای ــم بى پای ــن غ ــور ای ــه گ ــاز/ در کهن ــوم آغ ــن ره ش ــاى ای نیمه ه

ــو... ــواب ت ــواره خ ــاى گاه ــت/ در پ ــه الالییس تران
اینجــا نشســته بــر ســر راهــى/ دیــو دروغ و ننــگ و ریــاکارى/ در آســمان تیــره 

ــورى ز صبــح روشــن بیــدارى.» (همــان: 158-159) نمى بینــم/ ن
ــد،  ــو اســم مى بردن فــروغ همچــون مــادران قدیــم کــه در الالیى هایشــان از لول
از دیــو ســیاه شــب مى گویــد. البتــه بــا ایــن تفــاوت کــه مــادران قدیــم، لولــو را از 
کــودك خــود مى ترســاندند، امــا فــروغ کــودك خــود را از دیــو شــب مى هراســاند: 

مـن کوچـک  پسـر  اى  الى  آمده اسـتالى  شـب  کـه  بربنـد  دیـده 
سـیاه دیـو  ایـن  کـه  بربنـد  خـون به کـف، خنده بـه لب آمده اسـت...دیـده 
شـیطان طفلـى  چـو  کـه  آیـد  آزرد...یـادم  را  خـود  خسـته  مـادر 
تاریکى هـا دل  از  شـب  بـرد...»دیـو  را  طفلـک  و  آمـد  بى خبـر 

(همان: 21و22)
این شعر فروغ را مقایسه کنید با این الالیى عامیانه:



350157

۱۸  ، ـــ 
ــــــــــ ۱۳۹۷  ــــــــــــــ

صحرایــى لولــوى  مى خواهــى؟بــرو  چــه  بچــه  از  تــو 
داره پــدر  بچــه  ایــن  دارهکــه  کمــر  بــر  خنجــر  کــه 

احساسات پاك مادرانه فروغ در شعر زیر هویداست:

بیمـار مـن  بـر  در  غنـوده  تب آلـوده«طفلـى  سـرخ  گونه هـاى  بـا 
آشـفته درهـم  گیسـوان  نیاسـوده...بـا  درد  ز  نیمه شـب  تـا 
مى کـرد طلـب  بوسـه  کـه  آیـد  مسـتانهیـادم  دلکـش  خنده هـاى  بـا 
بى تـاب نگهـى  بـا  مى نشسـت  صبحانـه»یـا  خـوردن  انتظـار  در 

(همان: 43 و 44)
3-2. اشاره به اسباب بازى هاى کودکان

ــا الهــام از آن،  عروســک ازجملــه اســباب بازى هاى دختــران اســت کــه فــروغ ب
ــد.  ــرار مى ده ــاد ق ــورد انتق ــان را م ــراید و انس ــى» را مى س ــک کوک ــعر «عروس ش
کــه  مى دانــد  کوکــى  عروســک هایى  همچــون  را  خــود  روزگار  انســان هاى  او 

سال هاســت بــه خــواب رفته انــد: 

«مى تــوان همچــون عروســک هاى کوکــى بــود/ بــا دو چشــم شیشــه اى دنیــاى 
ــا تنــى انباشــته از کاه/ ســال ها در  ــوان در جعبــه اى ماهــوت/ ب ــد/ مى ت خــود را دی

البــه الى تــور و پولــک خفــت.» (همــان: 260)
ــى و  ــه  اســت، از پســتانک و الالی ــاد از جامع ــه انتق ــى در شــعر دیگــرى ک حت
ــزد و  ــم مى آمی ــات دره ــادگى کلم ــا را باس ــنگینى معن ــرد و س ــام مى ب ــه ن جغجغ

ــرد: ــخره مى گی ــه س ــن روزگارى ب ــود را در چنی ــت خ وضعی

«دیگــر خیالــم از همه ســو راحــت اســت/ آغــوش مهربــان مــام وطــن/ پســتانک 
ــه  ــگ/ و جــق و جــق جقجق ــدن و فرهن ــى تم ــار تاریخــى/ الالی ــر افتخ ــوابق پ س

ــان: 334-335) ــو راحــت اســت.» (هم ــم از همه س ــر خیال ــون.../ آه/ دیگ قان

3-3. فضاى کودکانه 
ــب  ــا مخاط ــد و ب ــق مى کن ــه خل ــى کودکان ــعارش فضای ــى اش ــروغ در برخ ف
ــک،  ــى، صــداى نى لب ــه پرى هــاى دریای ــگ و اشــاره ب ــراردادن ماهى هــاى رنگارن ق
ــودکان  ــى ک ــتان هاى خیال ــمت داس ــه س ــا را ب ــن م ــى و... ذه ــتاره هاى اکلیل س

مى بــرد: 

ــه  ــا/ ب ــبزها، طالیى ه ــا، س ــالم قرمزه ــا/ س ــالم ماهى ه ــا... س ــالم ماهى ه «س
مــن بگوییــد، آیــا در آن اتــاق بلــور/ کــه مثــل مردمــک چشــم مرده هــا ســرد اســت/ 

رّد پاى کودکى در اشعار پروین و فروغ
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نقد پژوهى

  
     
   
  

  

ــنیده اید/  ــى را ش ــداى نى لبک ــوت/ ص ــته و خل ــهر، بس ــب هاى ش ــر ش ــل آخ و مث
ــا/  ــرى خوابگاه ه ــاد آج ــوى اعتم ــى/ به س ــرس و تنهای ــاى ت ــار پرى ه ــه از دی ک
و الى الى کوکــى ســاعت ها/ و هســته هاى شیشــه اى نــور ـ پیــش مى آیــد؟/ و 
همچنــان کــه پیــش مى آیــد/ ســتاره هاى اکلیلــى از آســمان بــه خــاك مى افتنــد/ 
ــان: 253-252) ــد.» (هم ــه مى ترکن ــاى کوچــک بازیگــوش/ از حــس گری و قلب ه

ــراید و از  ــه مى س ــاً کودکان ــه و تقریب ــان عامیان ــه زب ــرى ب ــعر دیگ ــروغ در ش ف
ــود:  ــروع مى ش ــه ش ــعرش اینگون ــود. ش ــتورى دور مى ش ــاى دس هنجاره

«علــى کوچیکــه/ علــى بونه گیــر/ نصــف شــب از خــواب پریــد/ چشماشــو هــى 
ــا دس/ ســه چارتا خمیــازه کشــید/ پــا شــد نشــس...» (همــان: 315)  مالیــد ب

و در ادامــه از لذت هــاى دوران کودکــى مثــل بــوى کتاب هــاى نــو، لــذت 
ــد،  ــواى عی ــال و ه ــت بام، ح ــتاره ها روى پش ــمردن س ــت، ش ــره بیس ــن نم گرفت
مراســم درســت کردن غــذاى نــذرى و... صحبــت مى کنــد کــه بیشــتر آن هــا بــراى 

ــروزى ناآشناســت:   ــودکان ام ک

ــه  ــوش ی ــده و پهل ــر گن ــه صف ــوى ی ــو/ ب ــاى ن ــوى کتابچه ه ــش، ب ــوى تن «ب
دو/ بــوى آشــناى عیــد و آشــپزخونه و نذرى پــزون/ شــمردن ســتاره ها، تــو 
رختخــواب، رو پشــت بــون/ ریختــن بــارون رو آجــر فــرش حیــاط/ بــوى لواشــک، 

ــان: 317)  ــوکوالت.» (هم ــوى ش ب
او در شــعر دیگــرى، احساســات کودکانــه خــود را بیــدار مى کنــد و از کتاب هــاى 
ــن  ــد. در ای ــه ســخن مى گوی ــاى مدرس ــا و میزه ــروف الفب ــور، عروســک ها، ح مص

شــعر، حســرت شــاعر را از عمــق حرف هایــش مى تــوان درك کــرد:

ــذى/ در  ــان کاغ ــایه هاى درخت ــر س ــم/ از زی ــک ها مى آی ــار عروس ــن از دی «م
بــاغ یــک کتــاب مصــور/ از فصل هــاى خشــک تجربه هــاى عقیــم دوســتى و عشــق/ 
ــا/  ــگ الفب ــروف پریده رن ــد ح ــال هاى رش ــت/ از س ــى معصومی ــاى خاک در کوچه ه
ــر روى  در پشــت میزهــاى مدرســه مســلول/ از لحظــه اى کــه بچه هــا توانســتند/ ب

تختــه حــرف «ســنگ» را بنویســند.» (همــان: 390)

3-4. تفکرکودکانه
ــه  ــر دختران ــان اســت، تفک ــه نمای ــرات زنان ــروغ تفک ــه در شــعر ف ــه ک همانگون
هــم مشــهود اســت. او بــه دوران کودکــى خــود ســفر مى کنــد و خاطــرات دختــرى 
ــباندن  ــوش و چس ــه گ ــى ب ــن گیالس ــا درآویخت ــه ب ــد ک ــرور مى کن کوچــک را م

ــرد: ــذت مى ب ــش ل ــاده خوی ــاى س ــش از دنی ــه ناخن های ــى ب ــرگ گل کوکب ب
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رّد پاى کودکى در اشعار پروین و فروغ

ــم،  ــم، مى دان ــد، مى دان ــد ش ــبز خواه ــى کارم/ س ــه م ــت هایم را در باغچ «دس
ــت/  ــد گذاش ــم خواهن ــرى ام/ تخ ــتان جوه ــودى انگش ــتوها در گ ــم/ و پرس مى دان
گوشــوارى بــه دو گوشــم مى آویــزم/ از دو گیــالس ســرخ همــزاد/ و بــه ناخن هایــم 

ــان: 356) ــبانم.» (هم ــب مى چس ــرگ گل کوک ب
بردن باغچه بیمار به بیمارستان از لطیف ترین تفکرات کودکى اوست: 

«مــن مثــل دانش آمــوزى/ کــه درس هندســه اش را/ دیوانــه وار دوســت مــى دارد 
ــرد.»  ــتان ب ــه بیمارس ــود ب ــه را مى ش ــه باغچ ــم ک ــر مى کن ــتم/ و فک ــا هس تنه

ــان: 404)  (هم

نتیجه
ــروغ  ــى و ف ــن اعتصام ــر پروی ــه در طرزفک ــى ک ــام تفاوت های ــا تم ــه ب ــن مقال در ای
فرخــزاد مشــاهده کردیــم، شــاهد دنیــاى ســاده و کودکانــه آن هــا نیــز بودیــم. آن هــا 
ــگ  ــرده و رن ــى پیداک ــاس خاص ــه و احس ــى، تجرب ــر موقعیت ــن در ه ــا قرارگرفت ب

ــاوت شده اســت.  ــم متف ــا ه نگاهشــان ب
ــم و  ــودکان یتی ــن، ک ــتانه پروی ــعار انسان دوس ــن اش ــن مضامی ــى از مهم تری یک
ــت،  ــعر اوس ــم در ش ــانه هاى رمانتیس ــه از نش ــت ک ــاى آن هاس ــر و درك رنج ه فقی
امــا فــروغ در اندیشــه کودکــى و رؤیاهــاى کودکــى اســت و از ایــن روزگار و دنیــاى 

ــه دارد. ــدى از شــرایط جامع ــه نشــان از ناامی ــد ک بزرگســالى مى نال
ــم و  ــج یتی ــک و درد و رن ــرى از اش ــه خب ــت ک ــن جایى س ــهر پروی آرمان ش
کــودك و پیــر و جــوان نیســت؛ جایــى کــه اخــالق واالى انســانى پیــروز مى شــود 
طعــم بى مــادرى و بى پــدرى را نمى چشــد، در حالــى  کــه  و هیــچ کودکــى 
آرمان شــهر فــروغ جایــى ا ســت کــه کودکــى او از بیــن نرفتــه و هنــوز از لذت هــاى 

بهره گیــرد.   مى توانــد  دوران  آن 
پرویــن فراتــر از یــک کــودك مى نگــرد، از دنیــاى درونــى او خبــر مى دهــد، بــه 
درد و رنــج و آرزوهــا و خواســته هاى او فکــر مى کنــد و بیشــتر مادرانــه مى ســراید، 
ــرور  ــود را م ــه خ ــکار کودکان ــد، اف ــر مى کن ــودك فک ــک ک ــون ی ــروغ همچ ــا ف ام
ــه  ــد. البت ــان مى نمای ــود را بی ــى خ ــاى کودک ــورات و رؤیاه ــام تص ــد و تم مى کن

گاهــى نیــز اشــاره بــه فرزنــد خویــش دارد. 
ــه ایــن فکــر وامــى دارد کــه شــاید  ــا را ب ــن، م فضــاى داســتانى مناظــرات پروی
مخاطــب اصلــى اشــعار پرویــن، کــودکان هســتند و مــا غافــل از ایــن هــدف او، تاکنون 
تــالش زیــادى نکرده ایــم کــه کــودکان و نوجوانــان را بــا اشــعار او بیشــتر آشــنا کنیــم 

و افــکار اخالق مدارانــه و انسان دوســتانه او را بــه نســل جدیــد بشناســانیم. 
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ــا نادیده گرفتــن  در ادبیــات فارســى کــم نیســتند شــاعرانى از این  دســت کــه ب
ــره و...  ــت، مناظ ــتان، حکای ــف داس ــاى مختل ــه در قالب ه ــا ک ــاى آن ه آموزش ه

ــم.     ــن نســل کرده ای ــودکان ای ــق ک ــى در ح ــم بزرگ ــده، ظل بیان ش
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