
 

 سهراب سپهري» صداي پاي آب« نوستالژي بازگشت به کودکی در شعر

 
 اکبر معصومی

 دانشگاه یزد -کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

 چکیده
اند.  داده ها را در زمان حال از دست آنها به گذشته و آن چیزهایی که  تنگی و حسرت انسان نوستالژي یعنی حس دل

بازگشت به کودکی و بررسی فضاي آن دوران از موتیف هاي شاعران در دوران معاصر است. در این مقاله برآنیم تا 
فرایند بازگشت به کودکی (کودکی بشري) را در شعر صداي پاي آب سهراب سپهري بررسی کنیم و همچنین براي 

اي نیز با کودکی مطلوب در ادبیات داشته باشیم. دست آوردهاي این تحقیق ما را به  کودکی، مقایسهشناخت بیشتر این 
، مربوط به اوایل و آغاز »صداي پاي آب«رساند که کودکی بشري (تاریخی) سهراب سپهري، در شعر این نتیجه می

شوند، گویند و همبازي می ات سخن میاي هست که با جماد آفرینش است، اما کودکی مطلوب در ادبیات همان، کودکی
 ایم. اي که همه ما آن را تجربه کرده یعنی کودکی

 : نوستالژي، کودکی بشري، سهراب سپهري، کودکی در ادبیات کودكواژگان کلیدي

 
 مقدمه

هسـت،  »صـداي پـاي آب  «ترین شـعرهاي او   ، در شهر کاشان به دنیا آمد. از معروف1307مهرماه  15سهراب سپهري در 
انـد.   کهیکی از بلندترین شعرهاي نو زبان فارسی است. بسیاري از نویسندگان سیماي او را در آثار خـود توصـیف کـرده   

ه ارزیابی صور خیال سـهراب سـپهري، اوزان سـپهري و    براي مثال، سیروسشمیسا، در کتاب نگاهی به سهراب سپهري ب
زبان سپهري پرداخته است. و کسان دیگري از جمله کامیار عابدي، صالح حسینی و حسین معصومی همـدانی در کتـاب   

 اند.  هاي از مصاحبت آفتاب، نیلوفر خاموش و پیامی درراه به بررسی توصیفات سهراب سپهري پرداخته
ب سپهري موردنظر نویسندگان یادشده بوده است و اساتیدي ازجملـه سیروسشمیسـا در ایـن    شعر صداي پاي آب سهرا

بـه بررسـی کـودکی بشـري سـهراب، پرداختـه اسـت.        ...» اهل کاشانم، نسبم شاید برسد به گیاهی در هنـد  «شعر، و بند 
 ایکه مقارن با زمان و آغاز آفرینش است.  کودکی

 
 بیان مساله

توانـد بـا کـودکی بیولـوژي      سپهري به کودکی بشري و بررسی درون مایۀ آن چه تفـاوتی مـی  اشاره ونوستالژي سهراب 
 شاعران و نویسندگان کودك داشته باشد؟
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 بحث و بررسی
»( ها را از دسـت داده انـد   ها به گذشته و آن چیزهایی که در زمان حال آن حس دلتنگی و حسرت انسان«نوستالژي یعنی 

 ).1: 1390دهقان، 
 تواند همراه بادرد سوزان دوري از وطن یا چیزهاي از دست رفته و ... باشد.  ته این نوستالژي میکه الب

نگاهی به گذشته دارد. این نگاه به گذشته را حسین معصومی همدانی در کتاب » صداي پاي آب«سهراب سپهري در شعر 
دهـد. بلکـه از مـا     یصـد و انـد هجـري حوالـه نمـی     شاعر ما را به سال هزار و س« کند، پیامی در راه، این گونه معرفی می

هایش شاعرند، برخیزیم، تا شاید هم امروز در درون هر پاسبان شاعر  خواهد تا به جستجوي روزگاري که همه پاسبان می
 ).73: 1371(معصومی همدانی، » ببینیم

...» اید برسد بـه گیـاهی در هنـد    اهل کاشانم، نسبم ش«استاد سیروسشمیسا نیز مانند حسین معصومی همدانی، بند شعري
کند، حسرتی که بـه کـودکی بشـري(     ، همراه با حسرت یاد می»نگاهی به سپهري«نوستالژي سهراب سپهري را در کتاب 

 تاریخی) سهراب، اشاره دارد. 
هـاي  بنیاد«اما قبل از وارد شدن به درون مایه هاي کودکی بشري (تاریخی) سپهري، در شعر صداي پـاي آب، از کتـاب   

 پردازیم.  از کمال پوالدي به تعریف کودکی بشري می» ادبیات کودك
کودکی بشري به دوران هاي اولیه تکامـل جامعـه و فرهنـگ    «کودکی بشري در این کتاب این گونه تعریف شده است ، 

 ).217: 1387(پوالدي، » گردد بشري بر می
که همۀ ما در زندگی آن را تجربه کـرده   1»بیولوژي«کی اشاره اي که سهراب سپهري از کودکی بشري کرده است، با کود

 ایم متفاوت است.
اهـل کاشـانم،   «قبل از وارد شدن به بحث کودکی تاریخی از نگاه استاد سیروس شمیسا، در بند شعري سهراب سـپهري  

 بهتر است که از مضامین شعري و تلمیحات این چند بیت سخن گفته شود. » نسبم شاید برسد به گیاهی در هند ... 
 اهل کاشانم« 

 نسبم شاید برسد
 ». سیلک«اي از خاك  به گیاهی در هند، به سفالینه
کند که این مصراعها چیزي جز مصراعهاي پراکنده و بی سر و سامان و بـی در و   ظاهر مطلب چنین حکم می

پیکر نیست و ساختار شعري هم ندارد. کاشان کجا، هند کجا؟ گیاهی در هند چه مناسـبتی بـا سـفالینه اي از    
خواهد، چشمهایمان را بشوییم و جور دیگر ببینیم، زیر  خاك سیلک دارد؟ اما اگر آن طور که سهراب از ما می

 بینیم . ي ظاهري انجام درونی و پی رنگ درونی(روابط علت ومعلولی) می الیه

1. Biology  
                                                             



 
 ۲۰۰۳/  سهراب سپهري» صداي پاي آب« نوستالژي بازگشت به کودکی در شعر

 
نخست اینکه در اساطیر اقوام آریایی آمده است که چون اهریمنی انسان نخست را کشت، نطفـۀ او بـر خـاك    

گیاهی چون دو شاخۀ ریباس از آن رویید. از این شـاخه  ریخت، زمینی آن را نگه داشت، و پس از چهل سال 
 گوید: اشارة صریحی به ریباس دارد، آنجا که می» مسافر«نرمینه و مادینۀ آدمیان به جهان باز آمدند. سهراب در 

 کردیم خیال می
 میان متن اساطیري تشنج ریباس شناوریم. 

رمـان  «رسـاند. همچنـین رمـان     همان ریباس است و من شعري نسبت خود را به آن می» گیاهی در هند«پس 
در کتاب هند ایران از روي آثار مکشوف مشـخص کـرده اسـت کـه عالمـت نیلـوفر مـورد توجـه         » گیرشمن

 هنرپردازان اقوام آریایی بوده است. 
نقره اي لرستان که تصویر خدایان زروان و اهورامزدا  مثالً روي سفال منقوش به دست آمده از سیلک یا لوحۀ

 است، نیلوفر هشت پر در قسمت خالی زمینه نقش شده است. 
توانیم بگوییم که دو شاخۀ ریباس در تصـویر   با توجه به منطق خاص شعر و استحالۀ درخت و گیاه و گل می

آیـد. جالـب اینکـه     در می» خاك سیلک سفالینه اي از«به صورت نیلوفر هشت پر در تصویر » گیاهی در هند«
طبق نظر ویل دورانت در مشرق زمین گاهوارة تمدن، اقوام آریایی در ایـران و هنـد نیلـوفر را بطـن جهـان و      

» مسـلمان «دانسته اند. به خاطر داریم که در آغاز شعر، گیاه جایگاه خداي من شـعري   حایل سریر خداوند می
شود، باغی کـه در طـرف    ی شده و نیلوفر شده در صورت باغ متمثل میبود. در قسمت بعدي شعر گیاه ریباس

آن گونه که در کتاب مقدس و قـرآن آمـده اسـت. داللـت دارد و      -سایۀ دانایی است و بر بهشت یا باغ عدن
گویاي داستان آفرینش است. به این ترتیب، سهراب با ایجاد سطوح متقارن و در هم آمیختن درخت و گـل و  

دهد. و از طریق به هم زدن تعاقب تـاریخی زمـان و مکـان     گذشتۀ اساطیري را به مذهب پیوند میگیاه و باغ 
پرسـتیکتو مینیاتورهـاي ایرانـی،     بیند. در شعر او مانند فضـاي مـی   همه چیز را در دیدي همزمان و متقارن می

متقارن بی هیچ رابطۀ زمـانی  قوانین امتداد مفهومی و توالی زمانی و رابطۀ علّی منطقی جا ندارد و رویدادهاي 
شـود، همـدلی    توان گفت، آنچه مایۀ انتظـام شـعر سـهراب مـی     شوند. به تعبیري می در کنار یکدیگر ظاهر می

 ).25-1373:24(حسینی، » جادویی تقارن است، نه وحدت ترکیبی عناصر مختلف
طـور  همان«باشد.  به شرح زیر می...»د اهل کاشانم، نسیم شاید برسد به گیاهی در هن«بررسی تلمیحی بند شعري سهراب 

در یک مصراع یا مصراع هاي بعدي با گیاه یا ساقۀ سبز یا نیلوفر متقارن است. » سفالینه«شود، ها دیده می که در این نمونه
وم همان توانیم بگوئیم ساقۀ سبز در نمونۀ د همانطور که ریباس و نیلوفر بنیاد در اساطیر اقوام آریایی دارند. مطابق آن می

 ).66(همان : » نیلوفري است که بر زمینۀ خالی سفالینه هاي به دست آمده از ویرانه هاي سیلک منقوش است
 گیرد. بعدازتلمیحات و مضامین،کودکی بشري، از نگاه سیروس شمیسادر کتاب نگاهی به سپهري مورد بررسی قرارمی

 اهل کاشانم«
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 نسبم شاید برسد

 »سیلک«نه اي از خاك به گیاهی در هند، به سفالی
 نسیم شاید ، به زنی فاحشه در شهر بخارا برسد. 

گویـد.   شعر داراي دو سطح است، هم از پدر و مادر خود و هم از پدر و مادر انسان نوعی و تاریخی سخن می
اولین انسان کیومرث بود به معنی زندة میرا. وقتی کیومرث مرد، پس از چهل سـال نطفـۀ او در سـاقۀ بـه هـم      

سبیدة ریباسی رویید که یکی مشی و دیگري مشیانه (معادل آدم و حوا) شد و بشر از نسل آنان است. از این چ
(شمیسـا،  » گوید: به گیاهی در هنـد.  اسطورة آریایی هاست که در هند و ایران معمول بوده است. از این رو می

1370:51-52( 
کند و سهراب نقش کودکی دارد که، به گذشته و پـدر   ر نوعی میو همچنین در ادامۀ شعر، استاد شمیسا، اشاره اي به پد

 )53همان: »(باغ مادر طرف سایۀ دانایی بود.«نوعی خود توجه دارد. 
 و اما، پدر نوعی

 پدرم پشت دو بار آمدن چلچله ها، پشت دو برف«
 پدرم پشت دو خوابیدن در مهتابی

 ها مرده است پدرم پشت زمان
 در فردي) و هزاران سال پیش (پدر نوعی) مرده یعنی پدرم دو سال پیش (پ

 ).51(همان: » است
، آن را ایـن گونـه   پیـامی در راه حسین معصومی همدانی نیز برداشتی از کودکی بشري سهراب داشته است که،در کتـاب  

پدرم پشت دوبار آمدن چلچله ها، پشت دو برف...، در مصراع اول به ظاهر تصـاویر سـاده اي از مـرگ    «کند،  معرفی می
پدر شاعراند، اما این دو مصراع کاري جز این ندارند که ما را به لبۀ پرتگاهی ببرند و از آنجا رها کنند و ما تا پایمـان بـه   

سرانند در نیافته ایم، لحظاتی پر دلهره را از سر بگذرانیم.  نی معنایی را که این سه مصرع با هم میزمینی نرسیده است، یع
بینیم. پدري که پشت زمانهـا   رسد افقی گسترده را که تا فراسوي تاریخ ادامه دارد پیش رو می اما وقتی پایمان به زمین می

ر پدر شاعر تنها نیست، او پدر پدرهاست، پدر همۀ ماست، (یک مفهوم انتزاعی آن هم به صورت جمع!) مرده است دیگ
 پدر نوعی. 

پشت «داند که پدرش  او مفهومی انتزاعی زمان را نمی شناسد. فقط می -شاعر نمی گوید پدرش دو سال پیش مرده است
ذهنـی بـدوي   مرده است. گویی این شعرها از یک » دو بار آمدن چلچله ها، پشت دو برف، پشت دو خوابیدن در مهتابی

هـا در شـمار چیزهـاي شـمردنی در      تراویده است که هنوز مفاهیم را نمی شناسد. اما در مصراع بعد، مفهوم پیچیدة زمان
کند. دو شیوة ادراك کـه   شود. ترکیب بدواتمحض با پیچیدگی تمام، مرز این دو را در خود جمع می آمده است ظاهر می

خبـر  » الزمـان «شوند و از دو حادثه یکی در دو سال پـیش و دیگـري در    مع میهزاران سال با هم فاصله دارند، با هم ج
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شـود وعـام در حادثـه اي خـاص متحقـق       دهد. و به همین دلیل این دو حادثه یکی میشوند:خاص در عام ادغـام مـی   می
 گردد. می

از گوش هاي ماست که بـا ایـن   شود گناه او نیست، گناه  کودکانه می«اگر شعر سپهري گاه درکنار این معانی بلند یکباره 
 ).71-1371:70(معصومی همدانی، » تغییر مقامها آشنایی ندارد

 گوید.  در ادامه نیز سهراب سپهریاز پدر نوعی و خواهر نوعی خود سخن می
 پدرم وقتی مرد، آسمان آبی بود،«

 مادرم بی خبر از خواب پرید، خواهرم زیبا شد،
 »بودند ها همه شاعر پدرم وقتی مرد، پاسبان

 مصراع اول معنایی حسرت آمیز دارد:
 آسمان حاال آبی نیست، آن روزها آسمان 

 آبی بود. 
مـادرم بـی خبـر از    «شـود، شـاعر اهـل روزگـاري اسـت کـه آسـمانش آبـی نیسـت          موقع شاعر با این مصراع معلوم می

ی رود. سـادگی پوششـی   کنـد امـا ایـن شـعر در واقـع رو بـه سـادگی نمـ         شعر را خاص تر و ساده تر مـی »خواب پرید
زیبـا شـد دوبـاره از سرگذشـت شخصـی      » خـواهرم «دهـد. بـا    است براي عمق شعر و در واقع خواننـده را فریـب مـی   

شــویم. همیشــه پــدران مــرده انــد و پــس از ایشــان فرزنــدان زیســته انــد، دختــران پــا بــه ســن بلــوغ  شــاعر رهــا مــی
(معصــومی » هــم بــا خــواهر نــوعی ســر و کــار داریــمگذاشــته انــد، پوســت ترکانــده انــد، زیبــا شــده انــد، ایــن جــا 

 ).73-1371:72همدانی، 
هر کودکی تاریخی سهراب را این گونه » باغ ما در طرف سایۀ دانایی بود«صالح حسینی نیز در کتاب نیلوفر خاموش بیت 

ده اسـت، پیونـد   مسافر در سیر و سلوك خویش، با آغاز آفرینش، آنچنان که در تورات و قـرآن آمـ  «کند که،  توصیف می
شـود. از ایـن   یابد. پیدایش هستی به روایت ادیان در آغاز این بند با پیدایش هستی به روایت او پانیشادها مرتبط مـی  می

گـردد. انسـان نـوعی در     ي انسان نوعی میلحاظ، مسافر هم با پیدایش جهان به روایت ادیان، و در هر دو صورت نمونه
شود. همین هبوط شود. چه معناي هبوط از آن استفاده میعنی با افتادن به خاك موکد میاصطالح دینی، آدم است و این م

شود انسان نوعی وارد عرصۀ تاریخ شود. در عین حال، انسان تاریخی به رغم هبـوط از انسـان نـوعی     است که سبب می
تان روزگار وصل خود را باز جدا نیست. وي همچنان در آرزوي پیوستن به اهل خویش است و همچون نی بریده از نیس

 ).107-1373:106(حسینی، » جوید می
بازگشت بـه اصـل و کـودکی بشـري را بـه خـوبی بـه نمـایش         » مسافر«سهراب عالوه بر شعر صداي پاي آب در شعر 

 گذارد.  می
 عبور باید کرد«
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 آید صداي باد می

 وقتی مسافرم، اثر بادهاي هموار!
 مرا به وسعت تشکیل برگها ببرید

 ).327، 1358(سپهري، » ا به کودکی شور آشوبها برسانیدمر
مرا به کودکی شور آشوبها برسانید، اشاره اي است به اصل و کودکی بشري که حافظ شیرازي نیز این بازگشت به اصـل  

 را به خوبی به نمایش گذاشته است.
 فداي عشق تو دیشب در اندرون دادند«

 فضاي سینه حافظ، هنوز پر ز صداست
 ).89: 1389(انوري، » ایهامی به زمان آفرینش و زمان به وجود آمدن انسان است» دوشدر «

 دوران کودکی را مترادف با آغاز زمان دانسته است.» نیلوفر خاموش«صالح حسینی نیز در کتاب 
 باغ ما در طرف سایۀ دانایی بود. «

 باغ ما جاي گره خوردن احساس و گیاه ...
 یرة سبز سعادت بود. باغ ما شاید، قوسی از دا

دوران کودکی مترادف با آغاز زمان است و از آن جا که باغ قوسی از دایرة سبز است، طبیعی است که خواب هم سبز 
شـود   باشد. انسان با بیرون آمدن از دنیاي سبزو خواب سبز دوران کودکی، یعنی با هبوط، به تاریخ و زمان آغشته مـی 

بـه  » شکسـت نـور  « کند. یعنی خواب سبز بر اثـر  ند و وي را به سوي مرگ روانه مینشی شبنم دقایق بر پوست او می«
 ).115-1373:114کند (حسینی،  گراید و داس مرگ آن را درو می خزانو زردي می

پدرم پشت دوبار آمدن «نگاه سیروس شمیسا و حسین معصومی همدانی و صالح حسینی، از بند شعري سهراب سپهري 
کرد، اما کامیار عابدي در  هی به کودکی بشري بود، کودکی که سهراب سپهري از آن با حسرت یاد مینگا» ها ...  چلچله

کند که شاعر در خردسالی یا نوجوانی پدرش رااز دست داده  کتابش از مصاحبت آفتاب، از خردي و کودکی شاعر یاد می
 پدرم پشت دوبار آمدن چلچله ها،پشت دوبرف،پدرم ...،«است. 

در این بخش از شعر روزگار فردي و کودکی شاعر است. آیا مقصودشاعر این نیست که دو سال پس از این  زمان شعر
: 1376عابدي، »(زمان زندگی را بدرود گفته است.ظاهراً شاعر در خردسالی یا نوجوانی پدرش را از دست داده است 

278.( 
شود. در این جستار در  به کودکی بشري (تاریخی) ختم میچند کتاب اخیر از نوستالژي سهراب یاد کردند، نوستالژاي که 

ادامه، برایروشن تر شدن مطلب،از کودکی در ادبیات سخن میگوییم اما، قبل از وارد شدن به مبحث کودکی در ادبیات در 
 شعر کودك جادارد که کودکی ازنظر روان شناسی مورد تعریف قرار گیرد.

آنچه افراد جامعه، در زندگی روزمره، «کودکی را این گونه بیانه کرده است.  محمود منصور درکتاب روانشناسی ژنتیک
نامند بر حسب جامعه و فرهنگی که به آن تعلق دارند متفاوت است. از دیرباز بر حسب عادت، سازماندهی  کودکی می



 
 ۲۰۰۷/  سهراب سپهري» صداي پاي آب« نوستالژي بازگشت به کودکی در شعر

 
در نتیجه به کودکی زندگی کودك با مفاهیم پرورشی، پزشکی، آموزشی، حقوقی، بهداشتی و غیره گره خورده است. و 

با عناوین گوناگون و مقاطع متفاوت و مفاهیم مختلف نگریسته اند. پاره اي از این مقاطع به عنوان مفاهیم ظاهراً ثابت 
در گردش گذارده شده اند و در بیان گسترةکودکی به معناي روان شناختی کلیه نویسندگان متون علمی را با مشکالت 

ساخته اند. کودکی در ساده ترین بیان و به عنوان یک گسترةسنی یک پارچه و متمایز از  و بد فهمیهاي متعددي مواجه
 ).180:1389منصور،»(گردد دوره هاي دیگر زندگی، به دوره اي از کودکی تا نوجوانی ادامه دارد اطالق می

تاب بنیادهاي ادبیات کـودك  این تعریفی بود از کودکی یا کودکی بیولوژي از نظر روان شناسان، کمال پوالدي نیز در ک
مفهوم کودکی به این نکته باید اشاره کرد کـه ایـن بزرگسـاالن هسـتند کـه      «کند.  مفهوم کودکی را این گونه معرفی می

کند. هر تعریفی از مفهوم کودکی تا حدود زیادي بازتـاب شـدن جامعـه و درجـه تکامـل آن       مفهوم کودکی را معنا می
کوچکتري از شرایط انسانی جامعه است و نه تنها نمایانگر زمان و مکان تولـد خـود    است. به گفتۀ کودك خود الگوي

بلکه تبولر روح و جان آن زمان و مکان نیز هست. به سخن دیگر تصویري که نسبت به کودك وجود داشـته اسـت و   
کی تـابع همـین   وجود دارد بر حسب تکامل اجتماعی جامعه و ساختار آن متفاوت اسـت. انتظـار بزرگسـاالن از کـود    

مقتضیات است.مثالً از این نظر بینی یک جامعه صنعتی و یک جامعه سنتی تفاوت آشکاري هست. به همین دلیل است 
 ).53-52: 1387پوالدي،»(که میگوئیم مفهوم کودکی رابزرگساالن بر طبق شرایط جامعه معنا میکند

خود را از کودکی بشري یا تاریخی سهراب سپهري جدا موارد ذکرشده تعاریفی از کودکی (بیولوژي) بود که حد و مرز 
کودك ادبیات » تا ملی در چیستی ادبیات کودك و کودکی«ي خودش، با عنوان در مقاله 2کرده اند، همانطور که لسنیک

کودك ادبیات کودك سازه اي ویژهی کودك است «ها با مضمون هاي متفاوت جدا کرده است.  کودك را از بقیۀ کودکی
وماً از هیچ راهی به کودکان دیگر (براي نمونه، آن گونه که در تعلیم و تربیت، روان شناسی، جامعه شناسی، تاریخ، که لز

-، و انسان3). همچنین تاریخ نگارانی همچون فیلیپ اریز29(همان ص» شوند ارتباط ندارد هنر، ادبیات و ...) مطرح می

کودکی، در طول تاریخ و از «اند که ) در تعریف کودکی گفته1995( 5و مارتا و لفشتاین 4شناسانی همچون مارگرت مید
 ).296(همان: » کند. فرهنگی به فرهنگ دیگر تغییر می

هاي  ي این روابط خانوادگی، در دوره مطلب اصلی این است که تصورهاي مطرح درباره«گوید که همچنین اریز می
رهاي مربوط به خانواده است و نه توصیف روش و منش قانون، که گوناگون شباهتی به هم نداشته است. این، تاریخ باو

دارد. تصور کودکی نباید با عشق به کودك اشتباه گرفته شود. این تصور، به آگاهی از ماهیت  ما را به خود مشغول می
 ).297ن: هما»( کند، مرتبط است اي که کودك را از بزرگسال و حتی از نوجوان جدا می ي کودکی، ماهیت ویژه ویژه

2Karin LesnikOberstein 
3 . Philip Earis 
4 Margaret Mead 
5 . Martha Wolfenstein 
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ایم، اما قبل از اینکه مثـالی از   ي ما آن را تجربه کرده شده تعریفی بود از کودکی (بیولوژي)، کودکی که همه مباحث مطرح

شعر کودك زده شود بهتر است مضامینی شعر کودك را از نگاه محمود کیانوش در کتاب شعر کودك در ایـران مشـاهده   
 کنیم. 

تر باشند، در زندگی آنها انتـزاع   اجزاي زندگی واقعی اوست. کودکان هر چه خردسالاجزاي مضامینی در شعر کودك «
ي آنها را  هاي زندگی حافظه کنند. هنوز تجربه بینند و احساس می کمتر جاي دارد. براي آنها هر چیز همان است که می

چیـز، یـک مفهـوم،    پیوسته است تا یـک  ها ناپذیر تداعی معناي را به ذهن آن نیاکنده است و با این آکندن، سلسلۀ پایان
براي آنها خیلی چیزها و خیلی مفهومها باشد. با طبیعت و واقعیات بالفاصلهرودررو هستند، و میـان هـوش و حـواس    

قرار » تاریخ انسان«نام دارد، آن همه آگاهی و تجربه، یا به طور کلی » زندگی«اي که براي ما بزرگساالنها و مجموعه آن
 ).92(کیانوش، بی تا: »نگرفته است

) مضـامینی شـعر کـودك،    1303 -1387آبـادي (  در ادامه نیز با آوردن شعري کودکانه، از شاعران کودکان، پروین دولـت 
چیـز بیشـتر ازآنجـا دارد کـه مـا       ي دید کودك همـه  در حیطه«خوبی بیان کرده است.  کودکی معمولی و ماجراي آن را به

گوید، همبازي اوست ، همنفس و هماواز اوست. به فرمان او، با فشار پاي او،  سخن میپذیریم؛ حتی جماد  بزرگساالن می
کند و گاه از دست  شود، و اگر به راه کج برود، خود رفته است و نافرمانی کرده است. کودك او را سرزنش می پرتاب می

انـد باشـند،    آزارند توانسـته  ستند و چون بیآورد. جانوران نیز، آنها را که در محیط او ه شود و فریاد برمی او خشمگین می
آبادي ، پروانه رااز این میان چنـین بـا   براي کودك همان وضع را دارند. بازیچه و همبازي و دوست اوست. پروین دولت

 بیند: هاي کودك می چشم
 رنگ زیبا یرنگ پروانه

 ي ما اي به خانه بازآمده
 در گوشه پنجره نشینی
 تا باغ قشنگ را ببینی

 رنگم مان قشنگ رنگمه
 همبازي کوچک قشنگم

 هاي زیبا امروز که غنچه
 صورت ما لبخند زند به

 کنم این دریچه را باز من می
 ).98-97تا: (کیانوش، بی» ي من، در آب پرواز پروانه

اسـت.  خوبی نشـان داده   شده است و دنیاي کودکی او را به شعر با زبان ساده و با توجه به مقتضیات ذهن کودك نوشته 
گردد، فضاي آن دوران را مجسم  اي که ، به دوران کودکی برمی اي رو به عقب داشته است. نوستالژي آبادینوستالژي دولت
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اي کـه فراتـر ازکـودکی     دهد . نوسـتالژي  هاي گذشته را به شکل شعر، به مخاطب کودکش ارائه می یدوره کند و تجربه می

 ایل و آغاز آفرینش نخواهد داشت. اي هم به او رودو هیچ اشاره بیولوژي نمی
 

 گیري نتیجه
کند. هم از پدر و مادر خود و هم از پدر و مادر انسان  سهراب در شعر صداي پاي آب، به اصل و هویت انسانی توجه می

ایـم)، آن را   ي ما آن را تجربه کرده گوید. سهراب با نگاهی متفاوت از کودکی، (کودکی که همه نوعی و تاریخی سخن می
خواهـد تابـه جسـتجوي روزگـاري کـه       کند واز ما مـی  آمیز از آن یاد می داند و با نگاهی حسرت مترادف با،آغاز زمان می

 هایش شاعرند، برخیزیم، تا شاید هم امروز در اینجا در درون هر پاسبان شاعري بیابیم.  یپاسبان همه
 هـا توجـه دارد،   آبادي به کودکی تـاریخی و زمـان آفـرینش انسـان     او برعکس شاعران ادبیات کودك، مانند پروین دولت

که یاد کردن از کودکی مطلوب در ادبیات کودك، بسـته بـه ذهـن و شخصـیت کودکـان وچیـزي فراتـر از آن         درصورتی
 نخواهد بود. 
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