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1- مقدمه
1-1- اهّمیت و ضرورت تحقیق

هراتي از نخستین کساني است که با دریافت ضرورت زمان به حلقۀ شاعران انقالبي 
در حوزۀ  هنري پیوست و همنوا و همگام با زنده ناماني هم چون: قیصرامین پور، سّیدحسن 
حسیني و... شعر خود را به خدمت انقالب درآورد، اّما او درنگي شقایقي داشت. او شاعري 
انقالبي و شعرش ریشه در اندیشۀ  بلندش داشت. ایستادگي در برابر چپاولگران، غارتگران 
وجنگ افروزان در اشعار هراتي، از جمله اشعار مجموعۀ  63 صفحه اي »از این ستاره تا آن 
ستاره«، قابل پیگیري است.او با سرودن این اشعار در صدد است نگاه کودک و نوجوان را 
عمق ببخشد؛گرچه گاهي »پیش از آنکه براي کودکان سروده باشد، در بارۀ آنان سروده 

است« )پورعمراني، 1383: 216(
قیصرامین پور را نیز »به عنوان شاعري پیشگام و موّفق در عرصۀ دفاع مّقدس و انقالب 
هم مي شناسیم«. )نظرآهاري، 1389: 548( شعر او در هر حوزه اي که باشد، چون از عمق 
جانش برمي خیزد و تار و پود آن، ریشه در ایمان و اعتقادات ژرفش دارد، بر دل خواننده 
مي نشیند. او شاعري معتقد است و فرهنگ ایراني ـ اسالمي را در شعرش انعکاس داده 
و مباني و اصول شعرش از اندیشه ها، آرمان ها و اعتقادات مذهبي، تعّهد و مسئولّیت او 
بزرگساالن  براي  امین پور  اگرچه شعرهایي که  )کرامتي مقّدم، 1389: 2(  الهام مي گیرد. 
سروده است، بیشتر بر سر زبان هاست، اّما این از ارزش اشعاري که او براي نوجوانان سرود، 
نمي کاهد. او خود ماهنامۀ سروش نوجوان را با برخي از دوستانش، پس از جدا شدن از 
حوزه ي هنري ـ که البّته خود از مؤّسسانش بود ـ به راه انداخت و این مجلّه، »به تاریخ 

زندگي هزاران نوجوان که امروز جوان شده اند، پیوند خورد«. )رهنما، 1389: 6(
1-2- بیان مساله

براي  و  است  ملّت  یک  آرمان هاي  و  گرایش ها  و  اندیشه ها، خواسته ها  آیینۀ   ادبّیات، 
کودکان و نوجوانان که در دورۀ  بنیادین شکل گیري شخصّیت انساني و دست یافتن به 
هویّت فردي اجتماعي و قومي هستند، سرودن شعر مقاومت، از اهّمیت بیشتری برخوردار 
است.شعر پایداری کودک و نوجوان ادبیات معاصر ایران در سه مرحلۀ اصلی قابل بررسی 
است: مشروطه، پهلوی و انقالب اسالمی؛ اّما دوران انقالب و سپس جنگ تحمیلي، ادبّیات 

پایداري به صورتي دیگر در شعر کودک، همپاي شعر بزرگسال جلوه گر شد. 
سلمان هراتی و قیصر امین پور، دو شاعر نام آشنای این حوزه  اند که عالوه بر اشعار 
در   پایداری  مایه های  درون  و  اند  کرده  توجه  نیز  نوجوان  و  اشعار کودک  به  بزرگساالن 
پایداری  مضامین  ویژگی های  اصلی ترین  به  ابتدا  جستار  این  مشهود   است.در  آثارشان 
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اشعارکودک و نوجوان هراتی و امین پور توجه و سپس مهم ترین درون مایه های پایداری 
شعرکودک هر دو شاعر تحلیل و در پایان نیز شاخص های پایداری آن ها بررسی، مقایسه 

و به لحاظ کیفی و کّمی ارزیابی شده است.
1-3- پیشینۀ تحقیق

ادبّیات  هم چنین  پایداري،  ادب  تحلیل  و  نقد  دربارۀ   متعّددي  پژوهش هاي  تاکنون 
کودک و نوجوان به صورت جداگانه به نگارش درآمده است که مهم ترین آن ها ذیال ذکر 
می شود؛ اّما تحلیلي که به هر دو موضوع بپردازد، جز چند مقاله آن هم در بارۀ  بررسي 
به یقین  و  نیست  موجود  دیگری  منبع  مقّدس،  دفاع  و  جنگ  به  مربوط  کودکانه  اشعار 
صورت  مستقل  پژوهشي  شاعر،  دو  این  پایداری  مضامین  مقایسۀ  دربارۀ  گفت:  مي توان 

نگرفته است. 
حسني، طاهره و دیگران، »بازتاب جنگ در شعر کودکان و نوجوانان ایران«، منتشر در 
سایت مرکز مطالعات کودک شیراز )www.shirazu.ac.ir(، 1390: 82. محّقق،حامد،»دفاع 
www.( مقّدس در شعر کودک و نوجوان«، منتشر در:سایت مرکز مطالعات کودک شیراز

shirazu.ac.ir(، 1390: 154. نوبهار، نگار، »پاتک به لحظه هاي مخاطب«، مندرج در: کتاب 

ماه کودک و نوجوان، س12، ش14 )بهمن 1387(: 72.  سنگري، محّمدرضا، 1380، نقد 
و بررسي ادبّیات منظوم دفاع مقّدس )3 ج(، تهران: پالیزان. امیري خراساني، احمد، 1387، 
نامۀ  پایداري، تهران، بنیاد حفظ آثار و ارزش هاي دفاع مقّدس. مکارمي نیا، علي، 1385، 
بررسي شعر دفاع مقّدس، تهران: ترفند.  بصیري، محّمدصادق، »طرح و توضیح چند سؤال 
دربارۀ ادبّیات پایداري«، مندرج در: نامۀ  پایداري، به اهتمام: احمد امیري خراساني، تهران، 
بنیاد حفظ آثار و ارزش هاي دفاع مقّدس، 1378: 93.  نظرآهاري، عرفان، »بررسي ادبّیات 
شعر،  خاطره،  موضوعات  در  نشست هایي  و  مقاالت  مجموعه  در:  مندرج  مقّدس«،  دفاع 
داستان، زندگي نامۀ  داستاني، به کوشش: محّمدقاسم فروغي جهرمي، ج 2، تهران، بي نا، 

.547 :1389
1-4- روش کار

روش تحقیق، شامل کتابخانه اي- اسنادي است. ضمن اینکه از دیدگاه صاحب نظران 
حوزۀ کودک، به صورت حضوري و از طریق پست الکترونیکي بهره گرفته شده، مراجعۀ  
مکّرر به مراکز کانون پرورش کودکان و نوجوانان و کتابخانه هاي آن مراکز نیز، در طول 
این پژوهش صورت گرفته است. شیوۀ بررسی، توصیفی، تحلیلی و  ارزیابی کّمی است و 

نتایج تحقیق به صورت آماری در جدول و نمودار مشخص شده است. 
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2- بحث و بررسی
تمهید  هرگونه  از  فارغ  کودکان  براي  کوشید  که  است  شاعراني  دست  آن  از  هراتي 
و شکل زباني شعر بسراید و در این میان، پیام شعر براي او بسیار بااهّمّیت است. او در 
اشعاري که براي مخاطب کودک و نوجوان سرود، شکل هاي نو را به کارگرفت. وی هرچند 
درآغاز، تحت تأثیر نو پردازان قرار داشت، به تدریج به اصالت و هویت شاعری دست یافت.     
امین پور نیز شاعري اجتماعي است و شعرش را در خدمت اجتماع قرار داده و کوشیده 
اشعار  در  او   )2 ترویج دهد.)کرامتي مقّدم، 1389:  را  اخالقي  و  انساني  واالي  ارزش هاي 
نوجوانانه اش که »مي توان از نقطه هاي روشن تاریخ شعر کودک و نوجوان ایران به حساب 
است.  نبوده  غافل  انساني  و  اخالقي  مضامین  آوردن  از  نیز   )64 )ارمغان، 1386:  آورد« 
اشعاري که مخاطب بزرگسال هم آن را مي پسندد؛ چرا که »از صمیمّیت روح شاعر حکایت 
دارد. شاعر در سرودن آن ها با خویشتن خویش صادق است و تصادفي در بیان سخنان 

خود ندارد«. )امین پور، همان: 64(
هرچند در این میان، هراتی بیشتر به متن شعر کودک و نوجوان وارد می شود و امین 
پور بیشتر به حاشیه می پردازد؛ چون »متن« کار شعری امین پور را شعر نوجوانان تشکیل 

نمی دهد، »متن« حس های او نیز بزرگساالنه است.« )رجب زاده، 1390: 392(
ابتدا  قیصر  و  سلمان  پایداری  به ویژه  شعری،  مختصات  بیشتر  شناخت  منظور  به 
ویژگی های مضامین پایداری هر کدام  در مبحث جداگانه ای بررسی و سپس مقایسه و 

ارزیابی می شود.
2-1- مهم ترین ویژگی های پایداري در اشعار کودک و  نوجوان  سلمان هراتي

هرچند اصلی ترین هدف شاعری هراتی پیام رسانی و بیان ارزش های انسانی و دینی 
است، به لحاظ ویژگی های زبانی و ادبی نوگراست؛ به طوری که هم در شعرهاي کودکانه 
و هم اشعار دیگرش، پایبندي چندان به وزن عروضي نشان نداد. او در بیشتر اشعارش 
از قالب ها و سبک هاي نو )نیمایي، آزاد و سپید( استفاده کرد.)پورعمراني، 1383: 217( 
سلمان در مجموعۀ »از این ستاره تا آن ستاره«، که آن را براي مخاطب نوجوان سروده 
است، به  تمامي عناصر ضروري شعر، از جمله زبان، عاطفه و موسیقي و... توّجه کرده است. 
زبان شعري سلمان هراتي کاماًل امروزي است و همواره او بین »ساختار آوایي« و »ساختار 
معنایي« هماهنگي الزم را برقرار کرده است. )عمراني، 1383: 189(  در این مجموعه، او 
با زباني عاطفي و بر احساس و بیاني پر از تشبیه و تصویر، مفاهیم جنگ و مقاومت را براي 

کودکان و نوجوانان بازگو مي کند. )کریمي الریمي، 1389: 36(
او از طالیه داران شعر اعتراض است؛ )میرجعفري، 1383: 242( بنابراین، هنگامي که 
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مي بیند افرادي بدون هیچ گونه توّجه به ارزش ها، در پي آسایش خویشند، لب به اعتراض 
باز مي کند و زبانش لحن طعن و کنایه به خود مي گیرد. )عالء، 1383: 115( »شعر سلمان 
که سرشار از ایمان و خلوص است، ارزش هاي بي بدیل هویّت اسالمي را نشان مي دهد«. 
)میرزایي، 1383: 248( هرچند شاعر سعي مي کند در نشان دادن ارزش ها، شعرش رنگ 

ابهام و پیچیدگي به خود نگیرد؛ چرا که او مخاطب خود را مي شناسد.   
مي رسد،  ذهن  به  که  دریافتي  اّولین  هراتي،  سلمان  نوجوانانۀ   اشعار  بررسي  »در 
تفاوت ماهوي و اساسي این شعرها با شعرهاي بزرگسالي است«.)عالء، 1383: 115( او 
شگفتي آفریني و هنرآوري را در حوزۀ خیال کودک و نوجوان، محصول »جسارت زباني« 
نمي داند؛ یعني: آنگونه که»جسارت زباني« سلمان در حوزۀ  شعر بزرگسال شگفتي آفریني 
مي کند، در این جا الزم نمي داند که در »سطح زباني« به نوآوري یا عزم شکني بپردازد. 

)عمراني، 1383: 187(
سلمان در شعر، هویّت و استقالل دارد؛ گرچه در آغاز، بي تأثیر از فروغ فّرخزاد و سهراب 
براي  شمالي  جوان  شاعر  این  شعري  پیام  نیست.  صّفارزاده  طاهره  هم چنین  و  سپهري 
نوجوانان، ترویج فرهنگ اسالمي و شیعي و پایداري در برابر کج روي ها و نابساماني هاست. 
همۀ  از  استفاده  دیگر،  و  است  قوي  عاطفۀ  و  صمیمّیت  سلمان،  شعر  خصیصه هاي  »از 
را  خود  خاص،  واژۀ  چند  استعمال  با  نمي خواهد  هرگز  او  دارد.  دست  دم  که  واژه هایي 
خورده  گره  عقیده اش  با  و  دروني شده  برایش  واقع  در  تعّهد  نشان دهد.  متعّهد  شاعري 

است«. )عزیزیان، 1389: 34( 
وقتي که مي رفت / یک سرو کوچک / در پشت پرچین ما کاشت / او رفت و دیگر نیامد 

/ اّما چه سبز و تناور / آن سرو تا آسمان قد برافراشت. )سلمان هراتي،1387: 23(
او از فرهنگ دیارش و اصوالً شمال، عناصر خوبي در شعرش برمي گزیند. )عبدالملکیان، 
1383: 9-10( در اشعاري که براي نوجوانان سروده، استفاده کرده است. آوردن واژه اي 
باورهاي دیني و  او بر  چون دریا در کنار واژه اي چون شهدا در شعر زیر، نشانه ي تکیۀ  
وسعت عشق او به شهدا دارد. »او از جنگ و شهدا مي گوید، اّما زیبایي هاي آن را به زبان 

طبیعت ترجمه مي کند و در اختیار خواننده مي گذارد«. )میرجعفري، 1383: 242(
/ گفته  با رنگ  / طرح یک موج کشیدم  برگت  / داخل هر  نّقاشي من  دفتر کوچک 
بودم شاید / بتوانم دریا را بکشم / آه افسوس نشد / دفتر کوچک نّقاشي من / برگ هاي تو 
کم است / موج اّما بسیار / خوش به حال شهدا / که زمین دفتر نّقاشي آنها شده است / 

مي توانند هزاران دریا / داخل دفترشان رسم کنند. )هراتی، 1387: 9-8(
با شما هستم!/ بنشینید!/ بنویسید سر سطر/ که صبح/ از مزار شهدا/ مي آید/ با سبدهایي 

مقایسه ی مضامین پایداری در اشعار کودک و نوجوان سلمان هراتی و  قیصرامین پور



فصل نامه ی زبان و ادبیات فارسی52/

از میخک سرخ/ و سپس مي آیند/ صبح و خورشید و نسیم/ و به لبخندي/ مي گشایند در 
مدرسه را. )هراتي، 1382: 12( شاعر به موسیقي بیروني و دروني و قافیه در اشعارش، از 

جمله در این شعر توّجه داشته است.)عمراني، 1383: 189(
سلمان، آموزگار بود و آموزگاري بر سروده هاي او، خصوصاً اشعاري که براي او جنبۀ  
اعتقادي داشت و دربارۀ شهامت و شهادت و رشادت مي سروده، تأثیر گذاشته است. او با 
استفاده از مهم ترین دغدغۀ  کودکان و نوجوانان ـ که همان درس و مدرسه است ـ اشعاري 

ماندني در حوزۀ پایداري مي سراید؛ مانند:
»دفتر کوچک نّقاشي من / داخل هر برگت / طرح یک موج کشیدم با رنگ...«. )هراتي، 
دفتر نّقاشي من، 1382: 8( به ویژه پایداري در برابر نفس را در این شعر نوجوانانۀ سلمان، 

مي توان احساس کرد:
 / خوراک  و  آجیل  خوردن  با  یا   / بازي  با  فقط  که   / نیست  تفریحي  ساعت  زندگي 
بگذرانیم آن را / هیچ مي داني آیا / ساعت بعد چه درسي داریم / زنگ اّول دیني / آخرین 

زنگ حساب. )هراتي، 1382: 11-10(
در شعر »هیچ مي داني؟« استفاده از واژۀ درس، دیني و حساب قابل تأّمل است. ضمن 
اینکه قصد شاعر این است به مخاطب گوشزد کند، عاقبت، آخرت و حساب و کتابي در 
کار است و باید در تهذیب نفس کوشید.»سلمان براي اینکه دل مخاطب را به دست آورد، 
مضامین بلند و متعالي را از شعرش حذف نمي کند، بلکه با طرح یک موضوع ساده در 
ابتداي شعر، دست نوجوان را مي گیرد و با خودش پا به پا جلو مي برد«. )عالء، 1383: 

)156
او دنیاي کودکان و نوجوانان را خوب مي شناخت. با آنان مدرسه مي رفت و دردهاي 
مردم کوچه و خیابان را خوب حس مي کرد. )عمراني، 1383: 189( حرف دل او این است: 
اگر نروي، نجنگي و شهید نشوي، شب همه جا را خواهد گرفت. خورشید و نسیم در پي 
صبح خواهند آمد، منوط به اینکه اجازه ندهي دشمن بر کشورت سایه اندازد که در آن 
صورت دیگر نه رنگ نسیم را خواهي دید، نه صبح و نه خورشید را. اصوالً عنصر »عاطفه« 
در شعر سلمان بازتاب فراواني دارد و این مبتني بر دردهاي اجتماعي و نگرش مذهبي 
و روحیۀ  حماسي مّتکي بر درد و اندوهي است که شاعر از کوچ عزیزان و شهیدان دارد: 
روي دروازۀ دبیرستان / پرچمي دست باد مي لرزد / روي پرچم نوشته اند درشت: / احمد 
خوش نشین شهید شده است / بادها با صدایي از افسوس / این خبر را به دورها بردند... 
. )هراتي، 1387: 20(  واژۀ  مقّدس »شهید«، در بیشتر شعرهاي این مجموعه به چشم 
مي خورد. در شعر زیر هم سروده است: او رفت و امروز در کوچه ها / فریاد و غوغاست / 
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نقش شهیدي / بر دست مردم / از دور پیداست... . )هراتي، 1382: 33(
مهم ترین درونمایۀ اشعار نوجوانانۀ سلمان هراتي، پایداري و مبارزه است. مبارزه با فقر 
و بي دیني، ستایش آزادي و شهادت و استقامت هم درون مایۀ  اشعار نوجوانانۀ سلمان است. 
اصوالً »شعر سلمان از دیدگاه اندیشه و سایر عناصر شعر ساز باید در مقوله اي به نام »شعر 

متعّهد کودک و نوجوان« مورد توّجه قرار گیرد«. )کریمي الریمي، 1389: 36(
از  برخي  سلمان،  ایران،  خاک  به  بعثي  دشمن  وحشیانۀ  هجوم  مبارزه طلبي:با   -1

درون مایه هاي شعرش را به دعوت مردم به مبارزه با دشمن خارجي اختصاص داد.
با من بیا نترس / من یک جنوبي ام / در فکر خوبي ام / از من به جز تفنگ نخواه... 
)هراتی: 24(. تفنگ، وسیلۀ مبارزه است. با تفنگ مي شود جنگید و به پیروزي رسید. او 
در شعر دیگري مي سراید:  و جبهه مدرسه است / شتاب کن برویم / که دیر خواهد شد 

.... . )هراتی همان: 15(
2- بیداري آفریني و اقتدار:در روزهاي پر التهاب جنگ و جبهه، فراوان بودند افرادي که 
از هر صنف و دسته و گروه به سوي جبهه ها مي شتافتند. مدارس هم، از روح اقتدار خالي 
نبود و نوجوانان و جوانان بسیاري درس و تحصیل را رها کرده، براي جنگیدن با دشمن به 

سوي جبهه ها مي رفتند و سنگرها خالي نمي ماند.
بر لبش این کالم جاري شد            باد آمـد میان شاخـه نشست  
جـنگ دسـت ها نمـایان شد            جاي احمد که مي رود جبهه؟  

)هراتی، همان: 20(
روزانه خسارت  و  بود  تحمیل شده  ایران  بر  که  در جنگي  پیروزي  پیروزي:  3-نوید 
فراواني از لحاظ جاني، مالي و... به کشور وارد مي کرد، به عنوان یک آرزو و آرمان در شعر 
شاعران جنگ نمود فراواني دارد تا جایي که سلمان با گچ فشنگ مي نویسد:... ما با گچ 

فشنگ / همواره بي درنگ / نوشتیم »پیروز مي شویم«. )همان: 24(
آن طرف تر صداي   / است  گلدوزي  فکر  به  پرنده  یک   / انار  درخت  پیراهن  روي  یا: 

گنجشکان / جیک جیک قشنگ پیروزي است. )همان: 56(
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جلوه های پایداری در ده شعر کودکانۀ  سلمان هراتي
درصد فراواني درون مایه

40 2 مبارزه طلبي
20 1 بیداري آفریني و اقتدار
0 0 جهل ستیزي
40 2 نوید پیروزي
100 5 جمع کل

2-2- مهم ترین ویژگی های پایداری در اشعار کودک و نوجوان امین پور
دفاع، پایداري و ایستادگي در برابر دشمن، مهم ترین مباحثي است که قیصر در روزگار 
بازتاب  ـ  مي گوید  نوجوانان  براي  که  اشعاري  جمله  از  ـ  اشعارش  در  مقاومت،  و  جنگ 
مي دهد. در آن روزگار، به ضرورت »بسیاري از موضوعات که سهم کودکان و نوجوانان بود 
و متعلّق به دنیاي آن ها، کنار گذاشته شد و جبهه و جنگ و دفاع مقّدس، نه به عنوان 
موضوعي کودکانه، بلکه به عنوان پاسخي به نیازهاي اجتماعي در قلمرو کودک و نوجوان، 

در اولویّت قرار گرفت«. )نظرآهاري، 1389: 548(
از ین رو می توان گفت: »قیصر مثل معلمی بود که می خواست همۀ نوجوانان خالق 
رشدخود را داشته باشند و او هم بی آن که حتی دیده شود یا احساس شود، رشد خودش 

را بکند.« )سلیمانی، 1390: 271(
»مثل چشمه مثل رود«، شامل بیست شعر براي نوجوانان است در قالب هاي: چهارپاره، 
غزل، مثنوي، دوبیتي نو و نیمایي. این کتاب در سال 1368 چاپ شده، اّما تاریخ سرایش 
پایداري و مقاومت.  اکثر شعرها در سال هاي دفاع مقّدس است و داراي مضامین دفاع، 
»به قول پرستو«، کتاب دیگري از این شاعر کودک و نوجوان است که شامل نوزده شعر 
بار در سال 1375  اّولین  براي  این کتاب  است.  نیمایي  نو  و  قالب چهارپاره  در  اغلب  و 
منتشر شده است. اشعار این مجموعه همانند دیگر اشعار امین پور، نه تنها براي نوجوانان 
که براي بزرگساالن هم خواندني است. در ضمن اینکه »شعرهاي بزرگساالنۀ  امین پور نیز 
زباني سهل و ممتنع دارد و فهم و برقراري ارتباط با آن ها براي نوجوانان دشوار نیست«.

)نظرآهاري، 1389: 548( شاعر در این مجموعه، یک شعر به صورت مستقیم با موضوع 
جنگ و دفاع مقّدس سروده و در دو شعر به صورت غیرمستقیم به پایداري رزمندگان در 
جنگ اشاره  کرده است. اثر ماندني دیگر امین پور، »منظومۀ  ظهر روز دهم« است و توصیف 
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پایداري ساالر و سرور شهیدان امام حسین )ع( در ظهر عاشورا و در صحراي نینوا در برابر 
سپاه کفر. در این منظومه، دفاع و شهادت، مرگ با عّزت و نپذیرفتن زندگي توأم با ذلّت، 

به زیبایي ترسیم مي شود.
رهایي از نیرنگ هاي دشمن متجاوز و رهایي از اسارت او در مرزهاي جغرافیایي و دیگر 
حامیان او در سروده هایي که قیصر براي نوجوانان سرود، فراوان دیده مي شود؛ از جمله 
در قطعۀ »دریاي آزادي« )امین پور، همان: 14( در مجموعۀ »مثل چشمه مثل رود«. »در 
این قطعه، دریا نماد مردم انقالبي مسلمان ایران است که با موج هاي پرتالطم )عملّیات 
در میدان نبرد( بر دشمن مي تازند. عملّیاتي که گاه پیروزي به همراه داشت، گاه منجر به 
ناکامي مي شد. به بیان دیگر، رزمندگان هم چون بال هاي مرغابیان دریایي، گاه در فرود، 
گاه در فراز بودند. دریاي بي ساحلي و بیکران، موج در موج هم چون بال مرغابي در اوج 

است، اّما دشمنان مي خواهد این موج ها را کنترل و در اختیار گیرند«. )همان: 70(
....دم به دم در پهنه ي دریا / موج شکلي تازه مي گیرد / یک نفر با خط کش کوچک / 
موج را اندازه مي گیرد / از پي هر موج، سرگردان / روز و شب بیهوده مي تازد / تا بریزد موج 

دریا را / در قفس هایي که مي سازد. )امین پور، 1385: 14(
اّما دشمن متجاوز در نخواهد یافت که مؤمنان دریادل این سامان که هم چون ماهیان 
ایستاد.  خواهند  برابرش  در  و  نمي گنجند  آنان  کوچک  قفس هاي  در  آزادي اند،  دریاي 
امین پور که »آموخته هایش را به دنیاي نوجوانان آورد و ثابت کرد مي توان براي این گروه 
هم شعري جّدي گفت، هم در محتوا و مضمون و هم در زبان و فرم )نظرآهاري، 1389: 
549( در ادامۀ قطعه ي »دریاي آزادي«، در مجموعۀ »مثل چشمه مثل رود« مي سراید: 
در قفس، دریا نمي گنجد / زان که کار موج پرواز است / ما همان دریاي آزادیم / دشمن 

ما آن قفس ساز است. )امین پور، 1389: 14(
یا شاعر در همین مجموعه، در شعري با عنوان »بوي ماه مهر«، به صورت غیرمستقیم، 
از شهادت نوجواني که جانش را در راه میهن فدا کرده و از هیاهوي دشمن نهراسیده است، 
خبر مي دهد: باز بوي باغ را خواهم شنید/ از سرود صبحگاه مدرسه/ روز اّول الله اي خواهم 
کشید/ سرخ بر تخته سیاه مدرسه. )امین پور، 1385: 19( »از ویژگی های مهم شعر امین 

پور، وفور مضامین مدرسه ای است.«:)رجب زاده، 1390: 389( 
این»من« و »تو« حاصل تفریق ماست/ پس »تو« هم با »من« بیا تا »ما« شویم/ حاصل 

جمع تمام قطره ها/ می شود دریا، بیا دریا شویم. )امین پور، 1385: 11(
مي شود،  مشاهده  او  آثار  البه الي  در  امین پورکه  شعر  ویژگي هاي  »از  این  جز  به 
نوآوري هاي اوست. در نظر او، اثر هنري زماني مي تواند نو باشد که ضمن داشتن قدرت 
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تأثیرگذاري و دگرگون سازي، نگاه تازه اي به جهان پیرامون بیفکند و پاسخگوي نیازهاي 
اشعار  بهترین  از  یکي  منهاي چهار«،  »مدرسه  )نامدار، 1389: 20( شعر  باشد«.  جدید 
نوجوانانۀ  امین پور است که »تا پنهان ترین الیه هاي روح مخاطب نفوذ مي کند و زیستن 
فّعاالنۀ  او را در کسب دانایي، پاسخي مي داند به حّل مسأله و راهي براي مبارزه و دفاع«. 
)نظرآهاري، 1389: 554-555( شاعر در این شعر، با استفاده از نماد گل و باغ، شعري 
زیبا مي سراید. در این شعر، باغ، استعاره از مدرسه؛ گل، استعاره از شهید و باد بي رحم، 
استعاره از دشمن بعثي است که بهترین گل هاي مدرسه هاي ایران را مي چیند و زیر پاي 

وحشي اش لگدکوب مي کند:
فصل گل بود و بهار/ فصل پر نقش و نگار/ باد بي رحم خزان/ ناگهان از سر دیوار پرید/ و 
بر این باغ وزید / بهترین گل ها را/ از دل باغچۀ  مدرسه چید / چهار گل، چهار شهید/ همۀ  
مدرسه ي ما غم بود/ چها تا غنچۀ  سرخ/ در دل باغچۀ  ما کم بود/ من به خود مي گفتم/ 
باید این مسأله را حل بکنیم!/ حاصل مدرسه منهاي چهار/ مي شود مدرسه منهاي هزار/ 
مي شود مدرسه منهاي بهار/ باید این مسأله را حل بکنیم/ من به دنبال قلم مي گشتم/ پدرم 

نیز به دنبال تفنگش مي گشت. )امین پور، 1385: 26(
آخرین شعر مجموعۀ مثل چشمه مثل رود که در حوزۀ »شعر پایداري« جاي مي گیرد، 
شعر »حضور الله ها«ست؛ شعري ساده با زباني امروزي و با تأثیري بسیار زیاد. این شعر 
تجربه کند. سپس  را  یگانگي  در مشارکتي جمعي،  فرصت مي دهد  نوجوان  به »مخاطب 
عمل قهرمان اصلي شعر به دیگران تسّري پیدا مي کند و آن ها مي توانند شکوه قهرماني 
را حس کنند«.)نظرآهاري، 1389: 577( شاعر در این شعر با استفاده از فضاسازي محیط 
کالس، حضور و غیاب بّچه ها و دست آخر دیدن سبدي اللۀ سرخ که در ادبّیات فارسي الله 
و سرخي اش نماد شهادت و ایثار است، رشادت، پایمردي و گذشت دانش آموز شهیدي را 
به ذهن متبادر مي سازد. از ویژگي هاي سبکي امین پور، »الگو قرار دادن چهره هاي دیني، 
قرآني و تاریخي در اشعارش است« )کرامتي مقّدم، 1389: 257(؛ او در این شعر به صورت 
از اسامي اي استفاده کرده است که هر کدام در حقیقت سمبل شهادت و  غیرمستقیم، 

ایثارند؛ اصغر پورحسین، اکبر لیالزاد و قاسم هاشمیان.
باز هم اّول مهر آمده بود / و معلّم آرام / اسم ها را مي خواند: / ـ اصغر پورحسین! / پاسخ 
آمد: / ـ حاضر / ـ قاسم هاشمیان! / پاسخ آمد: / ـ حاضر / ـ اکبر لیالزاد ... / پاسخش را 
کسي از جمع نداد / بار دیگر هم خواند: /ـ  اکبر لیالزاد / همه ساکت بودیم / جاي او این جا 
بود / اینک، اّما تنها / یک سبد اللۀ سرخ / در کنار ما بود / لحظه اي بعد، معلّم سبد گل را 
دید / شانه هایش لرزید / همه ساکت بودیم / ناگهان در دل خود زمزمه اي حس کردیم / 
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غنچه اي در دل ما مي جوشید / گل فریاد شکفت / همه پاسخ دادیم: / ـ حاضر! / ما همه 
اکبر لیالزادیم! )امین پور، 1385: 27(

»ادبّیات مقاومت، تالش هاي یک نسل مبارز را که براي رهایي سرزمین، دین، فرهنگ 
پا خاسته  به  انساني  و  ملّي  ارزش هاي  به حریم  تجاوزگران  از چنگال  و سّنت هاي خود 
است، براي همگان در بیان فخیم شعري و ادبي ترسیم مي کند«. )امین پور، 1390: 41( 
امین پور، زیباترین اشعار کودک و نوجوان را در زمینۀ  پایداري سروده که بیشتر شامل 

درون مایه های زیر است:
1- مبارزه طلبي: قیصر، همانند سلمان، شاعر متعّهد عصر انقالب است و در اشعاري که 
براي جنگ و مقاومت ـ چه در حوزۀ بزرگسال و کودک و نوجوان ـ سروده است، دعوت به 
مبارزه با دشمن را از یاد نبرده است. شاعر در شعر حضور الله ها، از مجموعۀ  مثل چشمه 

مثل رود، مي سراید:
ـ گل فریاد شکفت / همه پاسخ دادیم / حاضر! ـ / ما همه اکبر لیالزادیم. )امین پور، 
1385: 27( او در این شعر، از آمادگي همۀ  نوجوانان و جوانان براي دفاع از کشور سخن 
مي گوید و اینکه مبارزه در وجودشان نهادینه است و سنگرها خالي نمي ماند یا در منظومۀ 
فلسطین مي گوید:  مثل رگبار باران بباریم / خانه را سر به سر گل بکاریم. )امین پور، 1385: 
35( در این شعر، »خانه« بیت المقّدس است که به اشغال درآمده است. »او به انقالب هاي 
رهایي بخش ـ به ویژه فلسطین ـ توّجهي عمیق و ژرف دارد« )شرفیان و دیگران، 1388: 
36( و در شعري، با عنوان »مدرسه منهاي چهار«، از میل به مبارزه مي گوید: پدرم نیز به 

دنبال تفنگش مي گشت. )امین پور، 1385: 26(
2- بیداري آفریني و اقتدار: دریا، نماد وسعت است و بزرگي و اقتدار و این شاعر کودک 
و نوجوان، در شعري با عنوان »دریاي آزاد« مي گوید: ما همه دریاي آزادیم/ دشمن ما آن 

قفس ساز است. )همان: 14(
3- پایداري در برابر جهل: باید این مسأله را حل بکنیم/ من به دنبال قلم مي گشتم. 
)همان: 26( مبارزه با ناداني براي شاعر معلّم که با درس و دانشگاه روزهایش را سپري 
مي کند، از نان شب واجب تر است. براي همین است که او در بیشتر اشعارش، از اصطالحات 
مربوط به درس، قلم و تخته سایه و... استفاده مي کند. او خواندن درس را در کنار مبارزه در 

جبهه، در آن روزها بیشتر از هر زمان، واجب مي داند.
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جدول جلوه های پایداری در ده شعر کودکانۀ  قیصر امین پور
درصد فراواني درون مایه

60 3 مبارزه طلبي
20 1 بیداري آفریني و اقتدار
20 1 جهل ستیزي
0 0 نوید پیروزي

100 5 جمع کل

جدول مقایسۀ  مضامین پایداری ده شعر کودک و نوجوان دو شاعر
جمع کل قیصر امین پور سلمان هراتي درون مایه
فراواني درصد فراواني درصد فراواني

3 33/33 2 16/7 1 مبارزه طلبي
1 20 1 60 3  بیداري آفریني

و اقتدار
1 0 0 50 1 جهل ستیزي
0 50 1 50 1 نوید پیروزي
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نمودارمقایسۀ  مضامین پایداری ده شعر کودکانه و نوجوانانۀ  دو شاعر 

2-3- مقایسۀ شاخصه هاي شعر پایداري دو شاعر
   2-3-1- دشمن ستیزي

    در اشعار هر دو شاعر کودک و نوجوان، واژه هایي است که استبداد، استعمار و 
دشمن را به ذهن متبادر مي کند.در اشعار کودکانه و نوجوانانۀ  سلمان هراتي، وي یک بار 
تخته سیاه را قلب دشمن اسالم مي داند و مي گوید:  تخته سیاه ما / قلب دشمن اسالم 
است )هراتی، همان: 25( و یک بار هم در شعر »قّصۀ بازگشت پدر«، ابرهاي کبود بي باران 

را دشمن قلمداد مي کند.
   امین پور در منظومۀ »فلسطین«، از مجموعۀ  مثل چشمه مثل رود، سه بار از واژۀ  
کرکس و دو بار از واژۀ چنگال استفاده مي کند؛ دو واژه اي که هر دو معني اي مترادف با 
جنایت و ستم و سنگدلي دارد. او در اشعار دیگرش، ددمنشي رژیم بعث عراق را با این 
باد  منهاي چهار:   بار در شعر مدرسه  بي رحم خزان، یک  باد  توصیف مي کند:   عبارات 

بي رحم خزان از سر دیوار پرید. )امین پور، همان: 26(
شب، یک بار )همان: 14(؛  قفس ساز، یک بار: دشمن ما آن قفس ساز است. )همان: 

)64
یا این شعر: در این سو همه رنگ نیرنگ و درد )همان: 31( ؛ که باز هم از ظلم و 
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بیدادگري دشمن بعثي مي گوید.

2-3-2- شهادت طلبي
عالي ترین  از  است که بخشي  پایداري، شهادت  از شاخص ترین مضامین شعر  »یکي 
)کریمي الریمي،  است«.  بخشیده  مقّدس  و  سرخ  روحي  را  پایداري  سروده هاي  مفاهیم 
1389: 30( این واژه و واژگاني که این معني را به ذهن مي رسانند، هم چون الله، غنچه و... 
در این ده شعر نسیم شمال که بررسی شد، وجود نداشت، اّما در اشعار نوجوانانۀ امین پور 
و هراتي، موجود است. گرچه زمان سرودن اشعار، در استفاده از این واژگان بي تأثیر نبوده 
است. بسامد واژگاني چون: شهید، الله، غنچه و شقایق، در ده شعر نوجوانانۀ سلمان هراتي، 
از مجموعۀ  »از این ستاره تا آن ستاره«: شهدا، یک بار در شعر دفتر نّقاشي من، یک بار 
در شعر صبح و یک بار در شعر زنگ انشا؛ واژۀ شهید: یک بار در شعر جاي احمد، سه بار 
در شعر زنگ انشا، یک بار در شعر حجلۀ  سرخ و یک بار در شعر قّصۀ  بازگشت پدر؛ واژۀ  
شقایق: یک بار در شعر جبهه به عالوۀ تو، یک بار در شعر زنگ انشا؛ الله: یک بار در شعر 
حجلۀ  سرخ، یک بار در جبهه به عالوۀ  تو؛ گل سرخ : یک بار در شعر قّصۀ بازگشت پدر؛ 
واژۀ  میخک سرخ: یک بار در شعر صبح و واژۀ غنچه: یک بار در قّصۀ بازگشت پدر و یک 

بار در حجلۀ  سرخ تکرار شده است.
امین پور در دو مجموعۀ کودکانه و نوجوانانه اش، یک بار از واژۀ  شهید، دو بار الله در 
شعر حضور الله ها از مجموعۀ  مثل چشمه مثل رود، یک بار در شعر بوي ماه مهر از همین 
مجموعه، ده بار از واژۀ غنچه در شعر »حضور الله ها«، یک بار در »خندۀ غنچه«، هشت  
بار در شعر »آي گل ها چرا نمي خندید« و یک بار در شعر کشف قفس در مجموعۀ »به 

قول پرستو« استفاده کرده است.
2-3-3- وطن دوستي

بسیار  و وطن ستایي، سابقه اي  ایران، »موضوع وطن دوستي  پایداري  و  دفاع  در شعر 
درخشان دارد. تطابق اندیشه هاي دیني و ملّي با طرح روایت، »حّب الوطن من االیمان« از 
قول شارع مقّدس اسالم سبب شد تا ایرانیان در چشم نواز عشق به میهن، آرمان هاي دیني 
را مّد نظر قرار دهند«.)کریمي الریمي، 1389: 32( »این که وطن دوستي و وطن خواهي 
عین ایمان است، در شعر امین پور جایگاه واالیي دارد« )شرفیان و دیگران، 1388: 35(؛ 
اّما قیصر امین پور، به صورت مستقیم از واژۀ وطن استفاده نکرده است. او از واژگاني چون 
این  و... در ستایش سرزمین مادري سود جسته است. سلمان هراتي هم در  باغ  دشت، 
مجموعۀ نوجوانانه اش »از این ستاره تا آن ستاره«، وطن خواهي و وطن دوستي را به صورتي 
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غیرمستقیم نمایش داده است: دامن دریاي بي ساحل / بیکران و موج در موج است / موج، 
هم چون بال مرغابي / گاه پایین، گاه در اوج است. )هراتی، همان: 14(

دریاي بي ساحل را مي توان ایران پهناور به حساب آورد و موج هایي که از هر سوي به 
آن هجوم آورده اند تا او را از پا درآورد، اّما هم چنان محکم ایستاده است.

»کي بهار و شکوفه مي آیند؟«        باز کـودک ز مـادرش پرسـید:    
غنچه ها لب به خنده بگشایند        گفت مادر که »هر زمان در باغ 

)همان: 16(
یا:

از سرود صبحگاه مدرسه        باز بوي باغ را خواهم شنید         
)همان: 63(

که باغ، همان میهن است از نگاه شاعر و باز هم باغ در شعر زیر: باد بي رحم خزان / 
ناگهان از سر دیوار پرید / و بر این باغ وزید / بهترین گل ها را / از دل باغچۀ مدرسه چید 

/ چار گل، چار شهید. )همان(
و هراتي مي گوید: مرتضي گفت: شهید/ چون شقایق سرخ است/ دانش آموزي گفت:/ 
چون چراغي است که در خانۀ  ما مي سوزد. و کس دیگر گفت:/ آن درختي است که در 
باغچه ها مي روید.... . در این شعر شاعر از واژۀ  باغچه به جاي وطن استفاده کرده است؛ 
یا باغ و دشت در این شعر: اي خدا/ مهرباني آبي!/ ابرها را بگو با درختان این باغ/ از سر 
بکارند.  ارغواني  اللۀ  مي آید/  فردا  راه  از  که  بهاري  با   / این دشت  در  تا  ببارند/  مهرباني 
)هراتی، همان : 58( هم چنین باغ در این شعر: باز کن باز چشم هایت را / این شکوفایي 

بهار من است / گل سرخي که باز شد در باغ / غنچۀ  سبز انتظار من است. )همان: 56(

مقایسۀ شاخص هاي پایداري در ده شعر کودک و نوجوان دو شاعر
جمع کل قیصر امین پور سلمان هراتي درون مایه
فراواني درصد فراواني درصد فراواني

54 7/4 4 3/7 2 دشمن ستیزي
41 58/54 24 41/47 17 شهادت طلبي
16 25 4 25 4 وطن دوستي
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نمودار مقایسۀ  شاخص های پایداری در ده شعر کودک و نوجوان دو شاعر

3- نتیجه گیری
نزدیک  از  نوجوان که  انقالب اسالمي و شروع جنگ تحمیلي، شاعران کودک و  پیروزي  با 
شاهد جنگي ویرانگر بودند، علي رغم میل عّده اي که وارد شدن شعر کودک به این حوزه را جایز 
نمي دانستند، درون مایه هاي مربوط به جنگ و پایداري در برابر دشمن بعثي و مضامیني چون: 
شهادت، پایمردي، وطن دوستي و... را در اشعار کودک و نوجوان به کار گرفتند. قیصر امین پور 
و سلمان هراتي، دو شاعري هستند که در حوزۀ  نوجوان، در کنار اشعاري که براي بزرگساالن 
مي سرودند، به مقوله اي مهم چون پایداري توّجهي عمیق نشان دادند و اشعارشان جاودانه شد. 
پایداري  ادبّیات  در حیطۀ  نوجوانان،  و  کودکان  براي  مجموعه شعرهایي  با سرودن  شاعر  دو  هر 

تأثیرگذار محسوب مي شوند.
مضامین  شد:  مشّخص  اشان  نوجوانانه  و  کودکانه  اشعار  در  پایداری  شاخص های  بررسی  با 
شهادت طلبی دراشعار کودک و نوجوان سلمان هراتی و قیصر امین پور  بیشتر و تقریبا یکسان به 
چشم می خورد. البته مضمون مبارزه طلبی و نوید پیروزی در اشعار هراتی باالترین درصد و به یک 
میزان بوده، در حالی که به جهل ستیزی توّجهی نشده است؛ در ضمن درصد فراوانی نیز مضمون 
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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8-بهرامي، علیرضا. )1383(. معترض ترین شاعر و شاعرترین معترض، مندرج در:گل چه 

پایان قشنگي دارد، یادنامۀ سلمان هراتي، به اهتمام: محّمدرضا عبدالملکیان، شیراز: 117.
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یادنامۀ  سلمان هراتي، به اهتمام: محّمدرضا عبدالملکیان، شیراز: داستان سرا،1383: 122.
پور،  امین  قیصر  نوجوانانۀ  بارۀ شعرهای  در  نکته  ده   .)1390(. شهرام  10-رجب زاده، 
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مروارید: 389.
11-سلیمانی، نقی.)1390(. قرار بود همه چیز متفاوت باشد، سال های سروش نوجوان به 
روایت دوستان و همکارانش، مندرج در: یادمان همزاد عاشقان جهان، قیصر امین پور، به کوشش: 
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