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 -1مقدمه

 -1-1اه ّمیت و ضرورت تحقیق
هراتي از نخستين كساني است كه با دريافت ضرورت زمان به حلقۀ شاعران انقالبي
سيدحسن
در حوزۀ هنري پيوست و همنوا و همگام با زندهناماني همچون :قيصرامينپورّ ،
حسيني و ...شعر خود را به خدمت انقالب درآورد ،ا ّما او درنگي شقايقي داشت .او شاعري
انقالبي و شعرش ريشه در انديش ۀ بلندش داشت .ايستادگي در برابر چپاولگران ،غارتگران
وجنگافروزان در اشعار هراتي ،از جمله اشعار مجموعۀ  63صفحهاي «از اين ستاره تا آن
ستاره» ،قابل پيگيري است.او با سرودن اين اشعار در صدد است نگاه كودك و نوجوان را
عمق ببخشد؛گرچه گاهي «پيش از آنكه براي كودكان سروده باشد ،در بارۀ آنان سروده
است» (پورعمراني)216 :1383 ،
قیصرامینپور را نیز «به عنوان شاعري پيشگام و مو ّفق در عرصۀ دفاع م ّقدس و انقالب
هم ميشناسيم»( .نظرآهاري )548 :1389 ،شعر او در هر حوزهاي كه باشد ،چون از عمق
جانش برميخيزد و تار و پود آن ،ريشه در ايمان و اعتقادات ژرفش دارد ،بر دل خواننده
مينشيند .او شاعري معتقد است و فرهنگ ايراني ـ اسالمي را در شعرش انعكاس داده
مسئوليت او
و مباني و اصول شعرش از انديشهها ،آرمانها و اعتقادات مذهبي ،تع ّهد و
ّ
مقدم )2 :1389 ،اگرچه شعرهايي كه امينپور براي بزرگساالن
الهام ميگيرد( .كرامتي ّ
سروده است ،بيشتر بر سر زبانهاست ،ا ّما اين از ارزش اشعاري كه او براي نوجوانان سرود،
نميكاهد .او خود ماهنامۀ سروش نوجوان را با برخي از دوستانش ،پس از جدا شدن از
مؤسسانش بود ـ به راه انداخت و اين مجلّه« ،به تاريخ
حوزهي هنري ـ كه الب ّته خود از ّ
زندگي هزاران نوجوان كه امروز جوان شدهاند ،پيوند خورد»( .رهنما)6 :1389 ،
 -2-1بیان مساله
ادبيات ،آيين ۀ انديشهها ،خواستهها و گرايشها و آرمانهاي يك ملّت است و براي
ّ
شخصيت انساني و دست يافتن به
كودكان و نوجوانان كه در دور ۀ بنيادين شكلگيري
ّ
اهمیت بیشتری برخوردار
هويّت فردي اجتماعي و قومي هستند ،سرودن شعر مقاومت ،از ّ
است.شعر پایداری کودک و نوجوان ادبیات معاصر ایران در سه مرحلۀ اصلی قابل بررسی
ادبيات
است :مشروطه ،پهلوی و انقالب اسالمی؛ ا ّما دوران انقالب و سپس جنگ تحميليّ ،
پايداري به صورتي ديگر در شعر كودك ،همپاي شعر بزرگسال جلوهگر شد.
سلمان هراتی و قیصر امین پور ،دو شاعر نام آشنای این حوز ه اند که عالوه بر اشعار
بزرگساالن به اشعار کودک و نوجوان نیز توجه کرده اند و درون مایههای پایداری در
آثارشان مشهود است.در این جستار ابتدا به اصلیترین ویژگیهای مضامین پایداری
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اشعارکودک و نوجوان هراتی و امین پور توجه و سپس مهمترین درون مایههای پایداری
شعرکودک هر دو شاعر تحلیل و در پایان نیز شاخصهای پایداری آنها بررسی ،مقایسه
کمی ارزیابی شده است.
و به لحاظ کیفی و ّ
 -3-1پیشینۀ تحقیق
ادبيات
تاكنون پژوهشهاي
ّ
متعددي دربارۀ نقد و تحليل ادب پايداري ،همچنين ّ
كودك و نوجوان به صورت جداگانه به نگارش درآمده است که مهمترین آنها ذیال ذکر
میشود؛ ا ّما تحليلي كه به هر دو موضوع بپردازد ،جز چند مقاله آن هم در بار ۀ بررسي
مقدس ،منبع دیگری موجود نیست و بهیقین
اشعار كودكانه مربوط به جنگ و دفاع ّ
ميتوان گفت :دربارۀ مقایسۀ مضامین پایداری این دو شاعر ،پژوهشي مستقل صورت
نگرفته است.
حسني ،طاهره و ديگران« ،بازتاب جنگ در شعر كودكان و نوجوانان ايران» ،منتشر در
سايت مركز مطالعات كودك شيراز ( .82 :1390 ،)www.shirazu.ac.irمح ّقق،حامد«،دفاع
مقدس در شعر كودك و نوجوان» ،منتشر در:سايت مركز مطالعات كودك شيراز (www.
ّ
 .154 :1390 ،)shirazu.ac.irنوبهار ،نگار« ،پاتك به لحظههاي مخاطب» ،مندرج در :كتاب
محمدرضا ،1380 ،نقد
ماه كودك و نوجوان ،س ،12ش( 14بهمن  .72 :)1387سنگريّ ،
مقدس ( 3ج) ،تهران :پاليزان .اميريخراساني ،احمد،1387 ،
ادبيات منظوم دفاع ّ
و بررسي ّ
مقدس .مكارمينيا ،علي،1385 ،
نامۀ پايداري ،تهران ،بنياد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع ّ
محمدصادق« ،طرح و توضيح چند سؤال
بررسي شعر دفاع ّ
مقدس ،تهران :ترفند .بصيريّ ،
ادبيات پايداري» ،مندرج در :نامۀ پايداري ،به اهتمام :احمد اميريخراساني ،تهران،
دربارۀ ّ
ادبيات
بنياد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع ّ
مقدس .93 :1378 ،نظرآهاري ،عرفان« ،بررسي ّ
مقدس» ،مندرج در :مجموعه مقاالت و نشستهايي در موضوعات خاطره ،شعر،
دفاع ّ
محمدقاسم فروغيجهرمي ،ج  ،2تهران ،بينا،
داستان ،زندگينامۀ داستاني ،به كوشش:
ّ
.547 :1389
 -4-1روش کار
روش تحقيق ،شامل كتابخانهاي -اسنادي است .ضمن اينكه از ديدگاه صاحبنظران
حوزۀ كودك ،به صورت حضوري و از طريق پست الكترونيكي بهره گرفته شده ،مراجعۀ
مكرر به مراكز كانون پرورش كودكان و نوجوانان و كتابخانههاي آن مراكز نيز ،در طول
ّ
کمی است و
اين پژوهش صورت گرفتهاست .شیوۀ بررسی ،توصیفی ،تحلیلی و ارزیابی ّ
نتایج تحقیق به صورت آماری در جدول و نمودار مشخص شدهاست.
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 -2بحث و بررسی
هراتي از آن دست شاعراني است كه كوشيد براي كودكان فارغ از هرگونه تمهيد
بااهم ّيت است .او در
و شكل زباني شعر بسرايد و در اين ميان ،پيام شعر براي او بسيار
ّ
اشعاري كه براي مخاطب كودك و نوجوان سرود ،شكلهاي نو را بهكارگرفت .وی هرچند
درآغاز ،تحت تأثیر نو پردازان قرار داشت ،به تدریج به اصالت و هویت شاعری دست یافت.
امينپور نیز شاعري اجتماعي است و شعرش را در خدمت اجتماع قرار داده و كوشيده
مقدم )2 :1389 ،او در اشعار
ارزشهاي واالي انساني و اخالقي را ترويج دهد(.كرامتي ّ
نوجوانانهاش كه «ميتوان از نقطههاي روشن تاريخ شعر كودك و نوجوان ايران به حساب
آورد» (ارمغان )64 :1386 ،نيز از آوردن مضامين اخالقي و انساني غافل نبوده است.
صميميت روح شاعر حكايت
اشعاري كه مخاطب بزرگسال هم آن را ميپسندد؛ چرا كه «از
ّ
دارد .شاعر در سرودن آنها با خويشتن خويش صادق است و تصادفي در بيان سخنان
خود ندارد»( .امینپور ،همان)64 :
هرچند در این میان ،هراتی بیشتر به متن شعر کودک و نوجوان وارد میشود و امین
پور بیشتر به حاشیه میپردازد؛ چون «متن» کار شعری امین پور را شعر نوجوانان تشکیل
نمیدهد« ،متن» حسهای او نیز بزرگساالنه است( ».رجب زاده)392 :1390 ،
به منظور شناخت بیشتر مختصات شعری ،بهویژه پایداری سلمان و قیصر ابتدا
ویژگیهای مضامین پایداری هر کدام در مبحث جداگانه ای بررسی و سپس مقایسه و
ارزیابی میشود.
ن سلمان هراتي
 -1-2مهمترین ویژگیهای پايداري در اشعار کودک و نوجوا 
هرچند اصلیترین هدف شاعری هراتی پیام رسانی و بیان ارزشهای انسانی و دینی
است ،به لحاظ ویژگیهای زبانی و ادبی نوگراست؛ به طوریکه هم در شعرهاي کودکانه
و هم اشعار ديگرش ،پايبندي چندان به وزن عروضي نشان نداد .او در بيشتر اشعارش
از قالبها و سبكهاي نو (نيمايي ،آزاد و سپيد) استفاده كرد(.پورعمراني)217 :1383 ،
سلمان در مجموعۀ «از اين ستاره تا آن ستاره» ،كه آن را براي مخاطب نوجوان سروده
توجه كرده است.
است ،به تمامي عناصر ضروري شعر ،از جمله زبان ،عاطفه و موسيقي وّ ...
زبان شعري سلمان هراتي كام ً
ال امروزي است و همواره او بين «ساختار آوايي» و «ساختار
معنايي» هماهنگي الزم را برقرار كرده است( .عمراني )189 :1383 ،در اين مجموعه ،او
با زباني عاطفي و بر احساس و بياني پر از تشبيه و تصوير ،مفاهيم جنگ و مقاومت را براي
كودكان و نوجوانان بازگو ميكند( .كريميالريمي)36 :1389 ،
او از طاليهداران شعر اعتراض است؛ (ميرجعفري )242 :1383 ،بنابراين ،هنگامي كه
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توجه به ارزشها ،در پي آسايش خويشند ،لب به اعتراض
ميبيند افرادي بدون هيچگونه ّ
باز ميكند و زبانش لحن طعن و كنايه به خود ميگيرد( .عالء« )115 :1383 ،شعر سلمان
كه سرشار از ايمان و خلوص است ،ارزشهاي بيبديل هويّت اسالمي را نشان ميدهد».
(ميرزايي )248 :1383 ،هرچند شاعر سعي ميكند در نشان دادن ارزشها ،شعرش رنگ
ابهام و پيچيدگي به خود نگيرد؛ چرا كه او مخاطب خود را ميشناسد.
«در بررسي اشعار نوجوانانۀ سلمان هراتي ،ا ّولين دريافتي كه به ذهن ميرسد،
تفاوت ماهوي و اساسي اين شعرها با شعرهاي بزرگسالي است»(.عالء )115 :1383 ،او
شگفتيآفريني و هنرآوري را در حوزۀ خيال كودك و نوجوان ،محصول «جسارت زباني»
نميداند؛ يعني :آنگونه كه«جسارت زباني» سلمان در حوزۀ شعر بزرگسال شگفتيآفريني
ميكند ،در اينجا الزم نميداند كه در «سطح زباني» به نوآوري يا عزمشكني بپردازد.
(عمراني)187 :1383 ،
فرخزاد و سهراب
سلمان در شعر ،هويّت و استقالل دارد؛ گرچه در آغاز ،بيتأثير از فروغ ّ
سپهري و همچنين طاهره ص ّفارزاده نيست .پيام شعري اين شاعر جوان شمالي براي
نوجوانان ،ترويج فرهنگ اسالمي و شيعي و پايداري در برابر كجرويها و نابسامانيهاست.
صميميت و عاطفۀ قوي است و ديگر ،استفاده از همۀ
«از خصيصههاي شعر سلمان،
ّ
واژههايي كه دم دست دارد .او هرگز نميخواهد با استعمال چند واژۀ خاص ،خود را
شاعري متع ّهد نشاندهد .تع ّهد در واقع برايش دروني شده و با عقيدهاش گره خورده
است»( .عزيزيان)34 :1389 ،
وقتي كه ميرفت  /يك سرو كوچك  /در پشت پرچين ما كاشت  /او رفت و ديگر نيامد
 /ا ّما چه سبز و تناور  /آن سرو تا آسمان قد برافراشت( .سلمان هراتي)23 :1387،
او از فرهنگ ديارش و اصوالً شمال ،عناصر خوبي در شعرش برميگزيند( .عبدالملكيان،
 )10-9 :1383در اشعاري كه براي نوجوانان سروده ،استفاده كرده است .آوردن واژهاي
چون دريا در كنار واژهاي چون شهدا در شعر زير ،نشانهي تكيۀ او بر باورهاي ديني و
وسعت عشق او به شهدا دارد« .او از جنگ و شهدا ميگويد ،ا ّما زيباييهاي آن را به زبان
طبيعت ترجمه ميكند و در اختيار خواننده ميگذارد»( .ميرجعفري)242 :1383 ،
دفتر كوچك ن ّقاشي من  /داخل هر برگت  /طرح يك موج كشيدم با رنگ  /گفته
بودم شايد  /بتوانم دريا را بكشم  /آه افسوس نشد  /دفتر كوچك ن ّقاشي من  /برگهاي تو
كم است  /موج ا ّما بسيار  /خوش به حال شهدا  /كه زمين دفتر ن ّقاشي آنها شده است /
ميتوانند هزاران دريا  /داخل دفترشان رسم كنند( .هراتی)9-8 :1387 ،
با شما هستم! /بنشينيد! /بنويسيد سر سطر /كه صبح /از مزار شهدا /ميآيد /با سبدهايي
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از ميخك سرخ /و سپس ميآيند /صبح و خورشيد و نسيم /و به لبخندي /ميگشايند در
مدرسه را( .هراتي )12 :1382 ،شاعر به موسيقي بيروني و دروني و قافيه در اشعارش ،از
توجه داشته است(.عمراني)189 :1383 ،
جمله در اين شعر ّ
سلمان ،آموزگار بود و آموزگاري بر سرودههاي او ،خصوصاً اشعاري كه براي او جنبۀ
اعتقادي داشت و دربارۀ شهامت و شهادت و رشادت ميسروده ،تأثير گذاشته است .او با
استفاده از مهمترين دغدغۀ كودكان و نوجوانان ـ كه همان درس و مدرسه است ـ اشعاري
ماندني در حوزۀ پايداري ميسرايد؛ مانند:
«دفتر كوچك ن ّقاشي من  /داخل هر برگت  /طرح يك موج كشيدم با رنگ( .»...هراتي،
دفتر ن ّقاشي من )8 :1382 ،به ویژه پايداري در برابر نفس را در اين شعر نوجوانانۀ سلمان،
ميتوان احساس كرد:
زندگي ساعت تفريحي نيست  /كه فقط با بازي  /يا با خوردن آجيل و خوراك /
بگذرانيم آن را  /هيچ ميداني آيا  /ساعت بعد چه درسي داريم  /زنگ ا ّول ديني  /آخرين
زنگ حساب( .هراتي)11-10 :1382 ،
در شعر «هيچ ميداني؟» استفاده از واژۀ درس ،ديني و حساب قابل تأ ّمل است .ضمن
اينكه قصد شاعر اين است به مخاطب گوشزد كند ،عاقبت ،آخرت و حساب و كتابي در
كار است و بايد در تهذيب نفس كوشيد«.سلمان براي اينكه دل مخاطب را به دست آورد،
مضامين بلند و متعالي را از شعرش حذف نميكند ،بلكه با طرح يك موضوع ساده در
ابتداي شعر ،دست نوجوان را ميگيرد و با خودش پا به پا جلو ميبرد»( .عالء:1383 ،
)156
او دنياي كودكان و نوجوانان را خوب ميشناخت .با آنان مدرسه ميرفت و دردهاي
مردم كوچه و خيابان را خوب حس ميكرد( .عمراني )189 :1383 ،حرف دل او اين است:
اگر نروي ،نجنگي و شهيد نشوي ،شب همه جا را خواهد گرفت .خورشيد و نسيم در پي
صبح خواهند آمد ،منوط به اينكه اجازه ندهي دشمن بر كشورت سايه اندازد كه در آن
صورت ديگر نه رنگ نسيم را خواهي ديد ،نه صبح و نه خورشيد را .اصوالً عنصر «عاطفه»
در شعر سلمان بازتاب فراواني دارد و اين مبتني بر دردهاي اجتماعي و نگرش مذهبي
و روحي ۀ حماسي م ّتكي بر درد و اندوهي است كه شاعر از كوچ عزيزان و شهيدان دارد:
روي دروازۀ دبيرستان  /پرچمي دست باد ميلرزد  /روي پرچم نوشتهاند درشت / :احمد
خوشنشين شهيد شده است  /بادها با صدايي از افسوس  /اين خبر را به دورها بردند...
مقدس «شهيد» ،در بيشتر شعرهاي اين مجموعه به چشم
( .هراتي )20 :1387 ،واژۀ ّ
ميخورد .در شعر زير هم سروده است :او رفت و امروز در كوچهها  /فرياد و غوغاست /
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نقش شهيدي  /بر دست مردم  /از دور پيداست( . ...هراتي)33 :1382 ،
مهمترين درونمايۀ اشعار نوجوانانۀ سلمان هراتي ،پايداري و مبارزه است .مبارزه با فقر
و بيديني ،ستايش آزادي و شهادت و استقامت هم درونمايۀ اشعار نوجوانانۀ سلمان است.
اصوالً «شعر سلمان از ديدگاه انديشه و ساير عناصر شعر ساز بايد در مقولهاي به نام «شعر
توجه قرار گيرد»( .كريميالريمي)36 :1389 ،
متع ّهد كودك و نوجوان» مورد ّ
 -1مبارزهطلبي:با هجوم وحشيانۀ دشمن بعثي به خاك ايران ،سلمان ،برخي از
درونمايههاي شعرش را به دعوت مردم به مبارزه با دشمن خارجي اختصاص داد.
با من بيا نترس  /من يك جنوبيام  /در فكر خوبيام  /از من به جز تفنگ نخواه...
(هراتی .)24 :تفنگ ،وسيلۀ مبارزه است .با تفنگ ميشود جنگيد و به پيروزي رسيد .او
در شعر ديگري ميسرايد :و جبهه مدرسه است  /شتاب كن برويم  /كه دير خواهد شد
( . ....هراتی همان)15 :
 -2بيداريآفريني و اقتدار:در روزهاي پر التهاب جنگ و جبهه ،فراوان بودند افرادي كه
از هر صنف و دسته و گروه به سوي جبههها ميشتافتند .مدارس هم ،از روح اقتدار خالي
نبود و نوجوانان و جوانان بسياري درس و تحصيل را رهاكرده ،براي جنگيدن با دشمن به
سوي جبههها ميرفتند و سنگرها خالي نميماند.
بر لبش اين كالم جاري شد
باد آمـد ميان شاخـه نشست		
جـنگ دسـتها نمـايان شد
		
جاي احمد كه ميرود جبهه؟
(هراتی ،همان)20 :
-3نويد پيروزي :پيروزي در جنگي كه بر ايران تحميل شده بود و روزانه خسارت
فراواني از لحاظ جاني ،مالي و ...به كشور وارد ميكرد ،به عنوان يك آرزو و آرمان در شعر
شاعران جنگ نمود فراواني دارد تا جايي كه سلمان با گچ فشنگ مينويسد ...:ما با گچ
فشنگ  /همواره بيدرنگ  /نوشتيم «پيروز ميشويم»( .همان)24 :
يا :روي پيراهن درخت انار  /يك پرنده به فكر گلدوزي است  /آن طرفتر صداي
گنجشكان  /جيكجيك قشنگ پيروزي است( .همان)56 :
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جلوههای پایداری در ده شعر کودکان ۀ سلمان هراتي
درونمايه

فراواني

درصد

مبارزهطلبي

2

40

بيداريآفريني و اقتدار

1

20

جهلستيزي

0

0

نويد پيروزي

2

40

جمع كل

5

100

 -2-2مهمترین ویژگیهای پایداری در اشعار کودک و نوجوان امينپور
دفاع ،پايداري و ايستادگي در برابر دشمن ،مهمترين مباحثي است كه قيصر در روزگار
جنگ و مقاومت ،در اشعارش ـ از جمله اشعاري كه براي نوجوانان ميگويد ـ بازتاب
ميدهد .در آن روزگار ،به ضرورت «بسياري از موضوعات كه سهم كودكان و نوجوانان بود
مقدس ،نه به عنوان
و متعلّق به دنياي آنها ،كنار گذاشته شد و جبهه و جنگ و دفاع ّ
موضوعي كودكانه ،بلكه به عنوان پاسخي به نيازهاي اجتماعي در قلمرو كودك و نوجوان،
در اولويّت قرار گرفت»( .نظرآهاري)548 :1389 ،
از ینرو می توان گفت« :قیصر مثل معلمی بود که می خواست همۀ نوجوانان خالق
رشدخود را داشته باشند و او هم بی آنکه حتی دیده شود یا احساس شود ،رشد خودش
را بکند( ».سلیمانی)271 :1390 ،
«مثل چشمه مثل رود» ،شامل بيست شعر براي نوجوانان است در قالبهاي :چهارپاره،
غزل ،مثنوي ،دوبيتي نو و نيمايي .اين كتاب در سال  1368چاپ شده ،ا ّما تاريخ سرايش
مقدس است و داراي مضامين دفاع ،پايداري و مقاومت.
اكثر شعرها در سالهاي دفاع ّ
«به قول پرستو» ،كتاب ديگري از اين شاعر كودك و نوجوان است كه شامل نوزده شعر
و اغلب در قالب چهارپاره و نو نيمايي است .اين كتاب براي ا ّولين بار در سال 1375
منتشر شده است .اشعار اين مجموعه همانند ديگر اشعار امينپور ،نهتنها براي نوجوانان
كه براي بزرگساالن هم خواندني است .در ضمن اينكه «شعرهاي بزرگساالنۀامينپور نيز
زباني سهل و ممتنع دارد و فهم و برقراري ارتباط با آنها براي نوجوانان دشوار نيست».
(نظرآهاري )548 :1389 ،شاعر در اين مجموعه ،يك شعر به صورت مستقيم با موضوع
مقدس سروده و در دو شعر به صورت غيرمستقيم به پايداري رزمندگان در
جنگ و دفاع ّ
جنگ اشاره كرده است .اثر ماندني ديگر امينپور« ،منظومۀظهر روز دهم» است و توصيف
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پايداري ساالر و سرور شهيدان امام حسين (ع) در ظهر عاشورا و در صحراي نينوا در برابر
سپاه كفر .در اين منظومه ،دفاع و شهادت ،مرگ با ع ّزت و نپذيرفتن زندگي توأم با ذلّت،
به زيبايي ترسيم ميشود.
رهايي از نيرنگهاي دشمن متجاوز و رهايي از اسارت او در مرزهاي جغرافيايي و ديگر
حاميان او در سرودههايي كه قيصر براي نوجوانان سرود ،فراوان ديده ميشود؛ از جمله
در قطعۀ «درياي آزادي» (امینپور ،همان )14 :در مجموعۀ «مثل چشمه مثل رود»« .در
(عمليات
اين قطعه ،دريا نماد مردم انقالبي مسلمان ايران است كه با موجهاي پرتالطم
ّ
عملياتي كه گاه پيروزي به همراه داشت ،گاه منجر به
در ميدان نبرد) بر دشمن ميتازند.
ّ
ناكامي ميشد .به بيان ديگر ،رزمندگان همچون بالهاي مرغابيان دريايي ،گاه در فرود،
گاه در فراز بودند .درياي بيساحلي و بيكران ،موج در موج همچون بال مرغابي در اوج
است ،ا ّما دشمنان ميخواهد اين موجها را كنترل و در اختيار گيرند»( .همان)70 :
....دم به دم در پهنهي دريا  /موج شكلي تازه ميگيرد  /يك نفر با خطكش كوچك /
موج را اندازه ميگيرد  /از پي هر موج ،سرگردان  /روز و شب بيهوده ميتازد  /تا بريزد موج
دريا را  /در قفسهايي كه ميسازد( .امينپور)14 :1385 ،
ا ّما دشمن متجاوز در نخواهد يافت كه مؤمنان دريادل اين سامان كه همچون ماهيان
درياي آزادياند ،در قفسهاي كوچك آنان نميگنجند و در برابرش خواهند ايستاد.
امينپور كه «آموختههايش را به دنياي نوجوانان آورد و ثابت كرد ميتوان براي اين گروه
جدي گفت ،هم در محتوا و مضمون و هم در زبان و فرم (نظرآهاري:1389 ،
هم شعري ّ
 )549در ادامۀ قطعهي «درياي آزادي» ،در مجموعۀ «مثل چشمه مثل رود» ميسرايد:
در قفس ،دريا نميگنجد  /زان كه كار موج پرواز است  /ما همان درياي آزاديم  /دشمن
ما آن قفسساز است( .امينپور)14 :1389 ،
يا شاعر در همين مجموعه ،در شعري با عنوان «بوي ماه مهر» ،به صورت غيرمستقيم،
از شهادت نوجواني كه جانش را در راه ميهن فدا كرده و از هياهوي دشمن نهراسيده است،
خبر ميدهد :باز بوي باغ را خواهم شنيد /از سرود صبحگاه مدرسه /روز ا ّول اللهاي خواهم
كشيد /سرخ بر تختهسياه مدرسه( .امينپور« )19 :1385 ،از ویژگیهای مهم شعر امین
پور ،وفور مضامین مدرسه ای است(:».رجب زاده)389 :1390 ،
این«من» و «تو» حاصل تفریق ماست /پس «تو» هم با «من» بیا تا «ما» شویم /حاصل
جمع تمام قطرهها /میشود دریا ،بیا دریا شویم( .امین پور)11 :1385 ،
به جز این «از ويژگيهاي شعر امينپوركه در البهالي آثار او مشاهده ميشود،
نوآوريهاي اوست .در نظر او ،اثر هنري زماني ميتواند نو باشد كه ضمن داشتن قدرت
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تأثيرگذاري و دگرگونسازي ،نگاه تازهاي به جهان پيرامون بيفكند و پاسخگوي نيازهاي
جديد باشد»( .نامدار )20 :1389 ،شعر «مدرسه منهاي چهار» ،يكي از بهترين اشعار
نوجوانانۀ امينپور است كه «تا پنهانترين اليههاي روح مخاطب نفوذ ميكند و زيستن
ف ّعاالنۀ او را در كسب دانايي ،پاسخي ميداند به ّ
حل مسأله و راهي براي مبارزه و دفاع».
(نظرآهاري )555-554 :1389 ،شاعر در اين شعر ،با استفاده از نماد گل و باغ ،شعري
زيبا ميسرايد .در اين شعر ،باغ ،استعاره از مدرسه؛ گل ،استعاره از شهيد و باد بيرحم،
استعاره از دشمن بعثي است كه بهترين گلهاي مدرسههاي ايران را ميچيند و زير پاي
وحشياش لگدكوب ميكند:
فصل گل بود و بهار /فصل پر نقش و نگار /باد بيرحم خزان /ناگهان از سر ديوار پريد /و
بر اين باغ وزيد  /بهترين گلها را /از دل باغچۀ مدرسه چيد  /چهار گل ،چهار شهيد /همۀ
مدرسهي ما غم بود /چها تا غنچۀ سرخ /در دل باغچۀ ما كم بود /من به خود ميگفتم/
بايد اين مسأله را حل بكنيم! /حاصل مدرسه منهاي چهار /ميشود مدرسه منهاي هزار/
ميشود مدرسه منهاي بهار /بايد اين مسأله را حل بكنيم /من به دنبال قلم ميگشتم /پدرم
نيز به دنبال تفنگش ميگشت( .امينپور)26 :1385 ،
آخرين شعر مجموعۀ مثل چشمه مثل رود كه در حوزۀ «شعر پايداري» جاي ميگيرد،
شعر «حضور اللهها»ست؛ شعري ساده با زباني امروزي و با تأثيري بسيار زياد .اين شعر
به «مخاطب نوجوان فرصت ميدهد در مشاركتي جمعي ،يگانگي را تجربهكند .سپس
تسري پيدا ميكند و آنها ميتوانند شكوه قهرماني
عمل قهرمان اصلي شعر به ديگران ّ
را حسكنند»(.نظرآهاري )577 :1389 ،شاعر در اين شعر با استفاده از فضاسازي محيط
ادبيات فارسي الله
كالس ،حضور و غياب ّ
بچهها و دست آخر ديدن سبدي اللۀ سرخ كه در ّ
و سرخياش نماد شهادت و ايثار است ،رشادت ،پايمردي و گذشت دانشآموز شهيدي را
به ذهن متبادر ميسازد .از ويژگيهاي سبكي امينپور« ،الگو قرار دادن چهرههاي ديني،
مقدم)257 :1389 ،؛ او در اين شعر به صورت
قرآني و تاريخي در اشعارش است» (كرامتي ّ
غيرمستقيم ،از اسامياي استفاده كرده است كه هر كدام در حقيقت سمبل شهادت و
ايثارند؛ اصغر پورحسين ،اكبر ليالزاد و قاسم هاشميان.
باز هم ا ّول مهر آمده بود  /و معلّم آرام  /اسمها را ميخواند / :ـ اصغر پورحسين!  /پاسخ
آمد / :ـ حاضر  /ـ قاسم هاشميان!  /پاسخ آمد / :ـ حاضر  /ـ اكبر ليالزاد  / ...پاسخش را
كسي از جمع نداد  /بار ديگر هم خواند / :ـ اكبر ليالزاد  /همه ساكت بوديم  /جاي او اينجا
بود  /اينك ،ا ّما تنها  /يك سبد اللۀ سرخ  /در كنار ما بود  /لحظهاي بعد ،معلّم سبد گل را
ديد  /شانههايش لرزيد  /همه ساكت بوديم  /ناگهان در دل خود زمزمهاي حس كرديم /
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غنچهاي در دل ما ميجوشيد  /گل فرياد شكفت  /همه پاسخ داديم / :ـ حاضر!  /ما همه
اكبر ليالزاديم! (امينپور)27 :1385 ،
«ادبيات مقاومت ،تالشهاي يك نسل مبارز را كه براي رهايي سرزمين ،دين ،فرهنگ
ّ
ّ
و س ّنتهاي خود از چنگال تجاوزگران به حريم ارزشهاي ملي و انساني به پا خاسته
است ،براي همگان در بيان فخيم شعري و ادبي ترسيم ميكند»( .امین پور)41 :1390 ،
امينپور ،زيباترين اشعار كودك و نوجوان را در زمين ۀ پايداري سروده که بیشتر شامل
درون مایههای زیر است:
 -1مبارزهطلبي :قيصر ،همانند سلمان ،شاعر متع ّهد عصر انقالب است و در اشعاري كه
براي جنگ و مقاومت ـ چه در حوزۀ بزرگسال و كودك و نوجوان ـ سروده است ،دعوت به
مبارزه با دشمن را از ياد نبرده است .شاعر در شعر حضور اللهها ،از مجموعۀ مثل چشمه
مثل رود ،ميسرايد:
ـ گل فرياد شكفت  /همه پاسخ داديم  /حاضر! ـ  /ما همه اكبر ليالزاديم( .امينپور،
 )27 :1385او در اين شعر ،از آمادگي هم ۀ نوجوانان و جوانان براي دفاع از كشور سخن
ميگويد و اينكه مبارزه در وجودشان نهادينه است و سنگرها خالي نميماند يا در منظومۀ
فلسطين ميگويد :مثل رگبار باران بباريم  /خانه را سر به سر گل بكاريم( .امينپور:1385 ،
المقدس است كه به اشغال درآمده است« .او به انقالبهاي
 )35در اين شعر« ،خانه» بيت ّ
توجهي عميق و ژرف دارد» (شرفيان و ديگران:1388 ،
رهاييبخش ـ بهويژه فلسطين ـ ّ
 )36و در شعري ،با عنوان «مدرسه منهاي چهار» ،از ميل به مبارزه ميگويد :پدرم نيز به
دنبال تفنگش ميگشت( .امينپور)26 :1385 ،
 -2بيداريآفريني و اقتدار :دريا ،نماد وسعت است و بزرگي و اقتدار و اين شاعر كودك
و نوجوان ،در شعري با عنوان «درياي آزاد» ميگويد :ما همه درياي آزاديم /دشمن ما آن
قفسساز است( .همان)14 :
 -3پايداري در برابر جهل :بايد اين مسأله را حل بكنيم /من به دنبال قلم ميگشتم.
(همان )26 :مبارزه با ناداني براي شاعر معلّم كه با درس و دانشگاه روزهايش را سپري
ميكند ،از نان شب واجبتر است .براي همين است كه او در بيشتر اشعارش ،از اصطالحات
مربوط به درس ،قلم و تختهسايه و ...استفاده ميكند .او خواندن درس را در كنار مبارزه در
جبهه ،در آن روزها بيشتر از هر زمان ،واجب ميداند.
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جدول جلوههای پایداری در ده شعر کودکانۀ قيصر امينپور
درونمايه

فراواني

درصد

مبارزهطلبي

3

60

بيداريآفريني و اقتدار

1

20

جهلستيزي

1

20

نويد پيروزي

0

0

جمع كل

5

100

جدول مقايس ۀ مضامین پایداری ده شعر كودك و نوجوان دو شاعر
درونمايه

سلمان هراتي

قيصر امينپور

جمع كل

فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

مبارزهطلبي

1

16/7

2

33/33

3

بيداريآفريني
و اقتدار

3

60

1

20

1

جهلستيزي

1

50

0

0

1

نويد پيروزي

1

50

1

50

0
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نمودارمقايس ۀ مضامین پایداری ده شعر كودكانه و نوجوانان ۀ دو شاعر

 -3-2مقایسۀ شاخصههاي شعر پايداري دو شاعر
 -1-3-2دشمنستيزي
در اشعار هر دو شاعر كودك و نوجوان ،واژههايي است كه استبداد ،استعمار و
دشمن را به ذهن متبادر ميكند.در اشعار كودكانه و نوجوانانۀ سلمان هراتي ،وي يكبار
تختهسياه را قلب دشمن اسالم ميداند و ميگويد :تخته سياه ما  /قلب دشمن اسالم
«قصۀ بازگشت پدر» ،ابرهاي كبود بيباران
است (هراتی ،همان )25 :و يكبار هم در شعر ّ
را دشمن قلمداد ميكند.
امينپور در منظومۀ «فلسطين» ،از مجموعۀ مثل چشمه مثل رود ،سه بار از واژۀ
كركس و دو بار از واژۀ چنگال استفاده ميكند؛ دو واژهاي كه هر دو معنياي مترادف با
جنايت و ستم و سنگدلي دارد .او در اشعار ديگرش ،ددمنشي رژيم بعث عراق را با اين
عبارات توصيف ميكند :باد بيرحم خزان ،یک بار در شعر مدرسه منهاي چهار :باد
بيرحم خزان از سر ديوار پريد( .امین پور ،همان)26 :
شب ،یک بار (همان)14 :؛ قفسساز ،یک بار :دشمن ما آن قفسساز است( .همان:
)64
يا اين شعر :در اين سو همه رنگ نيرنگ و درد (همان )31 :؛ كه باز هم از ظلم و
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بيدادگري دشمن بعثي ميگويد.
 -2-3-2شهادتطلبي
«يكي از شاخصترين مضامين شعر پايداري ،شهادت است كه بخشي از عاليترين
مقدس بخشيده است»( .كريميالريمي،
مفاهيم سرودههاي پايداري را روحي سرخ و ّ
 )30 :1389اين واژه و واژگاني كه اين معني را به ذهن ميرسانند ،همچون الله ،غنچه و...
در اين ده شعر نسيم شمال كه بررسی شد ،وجود نداشت ،ا ّما در اشعار نوجوانانۀ امينپور
و هراتي ،موجود است .گرچه زمان سرودن اشعار ،در استفاده از اين واژگان بيتأثير نبوده
است .بسامد واژگاني چون :شهيد ،الله ،غنچه و شقايق ،در ده شعر نوجوانانۀ سلمان هراتي،
از مجموعۀ «از اين ستاره تا آن ستاره» :شهدا ،یک بار در شعر دفتر ن ّقاشي من ،یک بار
در شعر صبح و یک بار در شعر زنگ انشا؛ واژۀ شهيد :یک بار در شعر جاي احمد ،سه بار
قصۀ بازگشت پدر؛ واژۀ
در شعر زنگ انشا ،یک بار در شعر حجلۀ سرخ و یک بار در شعر ّ
شقايق :یک بار در شعر جبهه به عالوۀ تو ،یک بار در شعر زنگ انشا؛ الله :یک بار در شعر
قصۀ بازگشت پدر؛
حجل ۀ سرخ ،یک بار در جبهه به عالوۀ تو؛ گل سرخ :یک بار در شعر ّ
قصۀ بازگشت پدر و یک
واژ ۀ ميخك سرخ :یک بار در شعر صبح و واژۀ غنچه :یک بار در ّ
بار در حجلۀ سرخ تكرار شده است.
امينپور در دو مجموعۀ كودكانه و نوجوانانهاش ،یک بار از واژۀ شهيد ،دو بار الله در
شعر حضور اللهها از مجموعۀ مثل چشمه مثل رود ،یک بار در شعر بوي ماه مهر از همين
مجموعه ،ده بار از واژۀ غنچه در شعر «حضور اللهها» ،یک بار در «خندۀ غنچه» ،هشت
بار در شعر «آي گلها چرا نميخنديد» و یک بار در شعر كشف قفس در مجموعۀ «به
قول پرستو» استفاده كرده است.
 -3-3-2وطندوستي
در شعر دفاع و پايداري ايران« ،موضوع وطندوستي و وطنستايي ،سابقهاي بسيار
«حبالوطن من االيمان» از
درخشان دارد .تطابق انديشههاي ديني و ملّي با طرح روايت،
ّ
مقدس اسالم سبب شد تا ايرانيان در چشمنواز عشق به ميهن ،آرمانهاي ديني
قول شارع ّ
مد نظر قرار دهند»(.كريميالريمي« )32 :1389 ،اين كه وطندوستي و وطنخواهي
را ّ
عين ايمان است ،در شعر امينپور جايگاه وااليي دارد» (شرفيان و ديگران)35 :1388 ،؛
ا ّما قيصر امينپور ،به صورت مستقيم از واژۀ وطن استفاده نكرده است .او از واژگاني چون
دشت ،باغ و ...در ستايش سرزمين مادري سود جسته است .سلمان هراتي هم در اين
مجموعۀ نوجوانانهاش «از اين ستاره تا آن ستاره» ،وطنخواهي و وطندوستي را به صورتي

مقایسهی مضامین پایداری در اشعار کودک و نوجوان سلمان هراتی و قیصرامینپور

61 /

غيرمستقيم نمايش داده است :دامن درياي بيساحل  /بيكران و موج در موج است  /موج،
همچون بال مرغابي  /گاه پايين ،گاه در اوج است( .هراتی ،همان)14 :
درياي بيساحل را ميتوان ايران پهناور به حساب آورد و موجهايي كه از هر سوي به
آن هجوم آوردهاند تا او را از پا درآورد ،ا ّما همچنان محكم ايستاده است.
«كي بهار و شكوفه ميآيند؟»
باز كـودك ز مـادرش پرسـيد:
گفت مادر كه «هر زمان در باغ غنچهها لب به خنده بگشايند
(همان)16 :
يا:
از سرود صبحگاه مدرسه
باز بوي باغ را خواهم شنید
(همان)63 :
كه باغ ،همان ميهن است از نگاه شاعر و باز هم باغ در شعر زير :باد بيرحم خزان /
ناگهان از سر ديوار پريد  /و بر اين باغ وزيد  /بهترين گلها را  /از دل باغچۀ مدرسه چيد
 /چار گل ،چار شهيد( .همان)
و هراتي ميگويد :مرتضي گفت :شهيد /چون شقايق سرخ است /دانشآموزي گفت/:
چون چراغي است كه در خانۀ ما ميسوزد .و كس ديگر گفت /:آن درختي است كه در
باغچهها ميرويد . ....در اين شعر شاعر از واژۀ باغچه به جاي وطن استفاده كرده است؛
يا باغ و دشت در اين شعر :اي خدا /مهرباني آبي! /ابرها را بگو با درختان اين باغ /از سر
مهرباني ببارند /تا در اين دشت  /با بهاري كه از راه فردا ميآيد /اللۀ ارغواني بكارند.
(هراتی ،همان  )58 :همچنين باغ در اين شعر :باز كن باز چشمهايت را  /اين شكوفايي
بهار من است  /گل سرخي كه باز شد در باغ  /غنچۀ سبز انتظار من است( .همان)56 :
مقايسۀ شاخصهاي پايداري در ده شعر كودك و نوجوان دو شاعر
درونمايه

سلمان هراتي

قيصر امينپور

جمع كل

فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

دشمنستيزي

2

3/7

4

7/4

54

شهادتطلبي

17

41/47

24

58/54

41

وطندوستي

4

25

4

25

16
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نمودار مقايس ۀ شاخصهای پایداری در ده شعر كودك و نوجوان دو شاعر

 -3نتیجهگیری

با پيروزي انقالب اسالمي و شروع جنگ تحميلي ،شاعران كودك و نوجوان كه از نزديك
عدهاي كه وارد شدن شعر كودك به اين حوزه را جايز
شاهد جنگي ويرانگر بودند ،علي رغم ميل ّ
نميدانستند ،درونمايههاي مربوط به جنگ و پايداري در برابر دشمن بعثي و مضاميني چون:
شهادت ،پايمردي ،وطندوستي و ...را در اشعار كودك و نوجوان به کار گرفتند .قيصر امينپور
و سلمان هراتي ،دو شاعري هستند كه در حوزۀ نوجوان ،در كنار اشعاري كه براي بزرگساالن
توجهي عميق نشان دادند و اشعارشان جاودانه شد.
ميسرودند ،به مقولهاي مهم چون پايداري ّ
ادبيات پايداري
هر دو شاعر با سرودن مجموعهشعرهايي براي كودكان و نوجوانان ،در حيطۀ ّ
تأثيرگذار محسوب ميشوند.
ّ
مشخص شد :مضامین
با بررسی شاخصهای پایداری در اشعار کودکانه و نوجوانانه اشان
شهادت طلبی دراشعار کودک و نوجوان سلمان هراتی و قیصر امین پور بیشتر و تقریبا یکسان به
چشم میخورد .البته مضمون مبارزه طلبی و نوید پیروزی در اشعار هراتی باالترین درصد و به یک
توجهی نشده است؛ در ضمن درصد فراوانی نیز مضمون
میزان بوده ،در حالی که به جهلستیزی ّ
بیداری آفرینی و اقتدار اختصاص یافته است .هرچند نوید پیروزی در شعر هراتی پنجاه درصد
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مضامین را به خود اختصاص داده در شعر امین پور به کار نرفته است.از سوی دیگر مضمون جهل
ستیزی نیز در شعر امین پور به کار رفته که در شعر هراتی بدان توجهی نشده است.
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انقالب اسالمي» ،مندرج در CD :پنجمين همايش ترويج زبان و ادب فارسي.4 :
مقدس ،تهران :ترفند.
-18مكارمينيا ،علي  .)1385 (.بررسي شعر دفاع ّ
-19ميرجعفري ،اكبر .)1383( .سلمان هراتي شاعر پايداري ،مندرج در :گل چه پايان
محمدرضا عبدالملكيان ،شيراز :داستانسرا.242 :
قشنگي دارد ،يادنامۀ سلمان هراتي ،به اهتمامّ :
-20نظرآهاري ،عرفان .)1376 ( .پشت كوچههاي ابر ،تهران :نيستان.
مقدس ،ج  ،2مندرج در :مجموعه
-21نظرآهاري ،عرفان .)1389( .بررسي ادب ّيات دفاع ّ
مقاالت و نشستهايي در موضوعات خاطره ،شعر ،داستان ،زندگينامۀ داستاني ،به كوشش:
محمدقاسم فروغيجهرمي ،تهران :بينا.547 :
ّ
« .)1379( ._________-22در شعر نوجوان گرگي در كمين نيست» ،مندرج در :پژوهشنامۀ
كودك و نوجوان ،سال ششم ،شمارۀ ( 21تابستان .12-11 :)79
-23نوبهار ،نگار« .)1387( .پاتك به لحظههاي مخاطب» ،مندرج در :كتاب ماه كودك و
نوجوان ،س  ،12ش .72 :4
-24ورعمراني ،روحاهلل .)1383 ( .شاعر انديشه پرواز ،مندرج در :گل چه پايان قشنگي دارد
محمدرضا عبدالملكيان ،شيراز :داستانسرا.216 :
(يادنامۀ سلمان هراتي) ،به اهتمامّ :
-25هراتي ،سلمان .)1387 (.از اين ستاره تا آن ستاره ،چ ،2تهران :سورۀ مهر وابسته به
حوزۀ هنري.
منابع اينترنتي
-1ابراهيمي ،طاهره ،برگرفته از :مجلّۀ رشد نوجوان ،سهشنبه .)www.tebyan.net( 87/5/1
-2اسماعيلي ،رضا« ،يادداشتهاي پراكنده وجه تمايز شعر جنگ و شعر پايداري» ،منتشر در:
روزنامۀ كيهان ،ش  ،88 :19مندرج در سايت.10 : www.maqiran.com :
-3تهمتن ،نسترن« .)1389( .نگاهي به اشعار سلمان هراتي» ،مندرج در :فصلنامۀ رشد زبان
و ادب پارسي ،ش  ،43 :96مندرج در سايت. www.maqiran.com :
-4راكعي ،فاطمه ( .ارديبهشت« .)1389قيصرحافظ زمانه است»www.qesaraminpour. ،
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. minhanblog.com
-5شرفيان و ديگران( .پاييز و زمستان « .)1388عشق به انسان ،وطن و مقاومت در شعر قيصر
امينپور» ،مندرج در :پژوهشنامۀ ادب غنايي ،ش  ،23 :13مندرج در سايت. www.maqiran.com :
-6كريميالريمي ،رضا( .زمستان« .)1389جلوههاي ادب پايداري در شعر سلمان هراتي»،
ادبيات معاصر و انقالب) ،ش  ،28 :96مندرج در سايت:
مندرج در :رشد آموزش زبان فارسي (ويژ ۀ ّ
. www.maqiran.com

