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هاي مردم در ها و دالوريهدف اصلی از این پژوهش ارائه مطالبی از دوران انقالب و رشادت :چکیده

هاي دشوار جامعه و آشناکردن کودکان و نوجوانان با این امر مهم و دستاوردهاي آن و حضور صحنه

رقم زدن سرنوشتشان است. هدف دیگر از انجام این پژوهش، بیان  هاي مختلف وفعال نوجوانان در عرصه
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- در این میان نقش ادبیات به ویژه ادبیات کودکان و نوجوانان نیز بی آزادي در آثار جعفر ابراهیمی است.

-کنند، بازچرا که در دوران کودکی، کودکان بیشتر از هر دوره دیگر زندگی را کشف میاهمیت نیست 

ساختن انسان  ،آفرینند و دنبال حقیقت در تجارب انسانی هستند. از آن جا که هدف ادبیات کودکانمی

براي  کردن طفلنگر است و نقش بزرگی از جمله آمادهو جامعه است و ادبیات با تکیه بر گذشته، آینده
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است. روش ما در این پژوهش به  ر جهان دارد، مورد توجهمیل به اعتالي مداوم و ایجاد و تقویت صلح د

ل از این تحقیق نشان داد آوري مطالب و بررسی آثار ابراهیمی است. نتایج حاصاي و گردصورت کتابخانه

هاي ادبیات پایداري و انقالب را در اشعار خود به کار برده است. که جعفر ابراهیمی بسیاري از شاخصه

جنگ حق علیه و ثمر رسیدن انقالب و پیروزي وي عاشق والیت و رهبري است و نقش رهبري را در به

هایی همچون: آزادي، دفاع از وطن و حماسه هاستفاده از مؤلفا باطل، کلیدي دانسته است. ابراهیمی ب

هاي عاشورا، خواسته است تا روحیه شهادت را در کودکان و نوجوان درونی سازد. وي با بیان مؤلفه

انقالب با زبانی کودکانه، سعی در حفظ و پیوستگی مفاهیم انقالب و مقاومت در فرزندان آینده این مرز و 
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کودك، پایداري و مقاومت، جعفر ابراهیمی، مفاهیم پایداري (شهید و شهادت  ادبیات :هاکلیدواژه

   استکبار ستیزي حب و والیت رهبري) -آزادي

  



 أ
 

  

  

  فهرست مطالب

  صفحه                      نعنوا

  

  پژوهش کلیات اول فصل

  75  ......................................................................................................................................................................  مقدمه

  76  ....................................................................................................................................................  مسأله انیب  - 2- 1

  79  ............................................................................................................................  شعرها در ودموج نیمضام  3 - 1

  79  ............................................................................................................................  یآزادگ و يآزاد شیستا  1- 3- 1

  80  ..................................................................................................................  یطلب شهادت و دیشه شیستا 2- 3- 1

  80  .............................................................................................  گانهیب فرهنگ با مبارزه و يزیست استکبار  3- 3- 1

  81  .......................................................................................................................................  :انقالب يهالحظه 4- 3- 1

  81  ......................................................................................................  جانبازان و رزمندگان قیتشو و جیته  5- 3- 1

  82.............................................................................................................  هاهواس و هااسطوره از يریگبهره  6- 3- 1

  82....................................................................................................  ینیخم امام يرهبر و تیوال و یدوست  7- 3- 1

  83  .......................................................................................................................  نوشته وارید و ییگو شعار  8- 3- 1

  84  .............................................................................................................................................  پژوهش سؤاالت  4- 1

  84  ................................................................................................................................................  پژوهش اهداف 5- 1

  85  .............................................................................................................................  پژوهش تیماه و ضرورت  6- 1

  85  .........................................................................................................................................  پژوهش ينهیشیپ  7- 1

  86  .....................................................................................................................................  پژوهش روش و مواد  8- 1

  

  پژوهش نظري مبانی دوم صلف

  88  .................................................................................................................................................  ستیک کودك 2-1

  89........................................................................................................................................  کودك اتیادب هدف 2-2

  90  ..............................................................................................................  کودك اتیادب به توجه ضرورت علل 2-3

  93..................................................................................................................  رانیا در کودك اتیادب رشد روند 2-4

  94  ............................................................................  آن از قبل اتیادب با مشروطه از بعد کودك اتیادب تفاوت 2-5



 ب
 

  .Error! Bookmark not defined  ..................................................  یاسالم انقالب دوران در کودك اتیادب 2-6

  .Error! Bookmark not defined  ...................................  انقالب يروزیپ از بعد کودکان اتیادب موضوعات 2-7

  .Error! Bookmark not defined  ....................................................................................................  يداریپا 2-8

  .Error! Bookmark not defined  ....................................................................  مقاومت اتیادب يهاشاخصه 2-9

  .Error! Bookmark not defined  ...............................................................  مقدس دفاع ضرورت و تیاهم 2-11

  .Error! Bookmark not defined  .......................................................................................  یمیابراه جعفر 2-13

  

  یبررس و بحث سوم فصل

  .Error! Bookmark not defined  ..........................................................................................  وطن شیستا - 1- 3

  .Error! Bookmark not defined  ....................................................................  رهبر حب و يرهبر و تیوال 2- 3

  .Error! Bookmark not defined  .................................  یاسالم انقالب دوران در) ره(ینیخم امام يرهبر 3- 3

  .Error! Bookmark not defined  ..................................................................  مردم اتحاد در يرهبر نقش - 4- 3

  .Error! Bookmark not defined  .......................................................................................................  دیشه 5- 3

  .Error! Bookmark not defined  .................................................................................  دانیشه یجاودانگ  6- 3

  .Error! Bookmark not defined  ...............................................................  صلح به دنیرس و يازاد انتظار 8- 3

  .Error! Bookmark not defined  ....................................................................................  اسرا يآزاد انتظار 9- 3

  .Error! Bookmark not defined  ...................................................................  شهدا نشدن فراموش انتظار 10- 3

  .Error! Bookmark not defined  ......................................................................................................  يآزاد 11- 3

  .Error! Bookmark not defined  ......................................................  مظلوم از تیحما و يزیست استکبار 12- 3

  .Error! Bookmark not defined  .................................................................  استکبار و استبداد با مبارزه 13- 3

  .Error! Bookmark not defined  .....................................................................................  نبود آزادي بیان 14- 3

  .Error! Bookmark not defined  ...........................  عاشورا يحماسه الخصوصیعل ائمه دادن قرار الگو 15- 3

  .Error! Bookmark not defined  ..........................................................  شهادت امر در دادن قرار الگو 15-1- 3

  .Error! Bookmark not defined  ....................................................................................  عاشورا يحماسه 16- 3

  .Error! Bookmark not defined  .....................................................................................  باطل و حق نبرد 17- 3

  .Error! Bookmark not defined  ......................................................................................................  انتقاد 18- 3

  .Error! Bookmark not defined  ...........................................................................................  یانقالب شعار 19- 3

  .Error! Bookmark not defined  ...............................................................................  دشمن از دنینهراس 20- 3

  .Error! Bookmark not defined  .........................................................................................  شهدا کرد ادی 21- 3

  .Error! Bookmark not defined  ....................................................................................................  اسارت 22- 3

  .Error! Bookmark not defined  ......................................................  هاخانواده از رزمندگان فراق وصف 23- 3

  
 أ



 ج
 

  .Error! Bookmark not defined  .............................................................................................  ينوستالوژ 24- 3

  

  

  يریگجهینت چهار فصل

  .Error! Bookmark not defined  .......................................................................................................  يریگنتیجه

  .Error! Bookmark not defined  ......................................................................................  مآخذ و منابع فهرست

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
 ب

  
 ج



٧۴ 
 

  

  

  

  
  
  

  

  فصل اول

  کلیات پژوهش

  

  



٧۵ 
 

  

  

  

 مقدمه -1-1

رف روشنفکران جامعـه در  ادبیات متعهد و ملتزم است که از طاي از ادبیات پایداري (مقاومت) شاخه

-اسـت بـه وجـود مـی    ها را تهدیـد کـرده   حیات فکري و معنوي، سیاسی و اجتماعی آنکه چه نمقابل آ

  .)26: 1388(بصیري،آید

بـا   هویت ما نیز. .مان برگرداند نوعی شعر مقاومت استدر واقع هر موضوعی که ما را به هویت اصلی

سربلند و  ،همواره مستقل ،یتبا حفظ و تقویت این هو .یابدها معنا میخواهی و حفظ حرمت انسانآزادي

شعر پایداري شعري است  پایدار خواهیم ماند و هرگز در مقابل تجاوز دشمن احساس ضعف نخواهیم کرد.

  .است هاي انسانیکرامت که پاسداربا دو بال عدالت و آزادي 

اسـت  زیب .ولی در بند تخیل نیست ،شعر پایداري محصول پیوند اندیشه و فکر با تصویر و خیال است

ي آغاز ه. نقطخواهندشاعران پایداري زیبایی را در خدمت تعهد می .است معنادارنیست بلکه  مدارزیباولی 

-تظـاهرات و درگیـري   که محصول مبارزه با رژیم پهلوي، انقالب اسالمی است ،شعر مقاومت معاصر ایران

بـه   دفـاع مقـدس  و با شروع  گیردیاز شعارهاي مردم در جریان راهپیمایی شکل م هاي خیابانی است که

شود که در عصـر  هایی اطالق میر انقالب اسالمی به مجموعه سرودهشع ،همین اساس بر .رسدتکامل می

ب اسـالمی  ها، باورها و در یک کلمه به عناصر هویتی انقـال هاي مضامین، نگرشانقالب اسالمی به دغدغه

 ات مردمـی، سـتایش شـهیدان، تقبـیح     هـد مجایش سـتا  :چـون  ، موضـوعاتی جنگ پرداخته است. با آغاز

همین اساس شعر جنگ بر و  ها شدمون و موضوع جاري در سرودهترین مضدشمنان و متجاوزان محوري

انـد  و، نیمایی و سپید شکل گرفتهشود که در قالب گوناگون اعم از سنتی و نهایی اطالق مینیز به سروده
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ي مـذهبی و  تحقیر و تهدید دشمن و تقویت روحیه دوست، یق و تکریمها تشوهاي اصلی آنمایهکه درون

  )39: 1390هاست.(شیرشاهی،ملی براي حفظ وطن و آرمان

ها را تواند آناي دارند که جز افراد متخصص و معدود کمتر کسی میکودکان دنیاي خاص و پیچیده

- دانند که هر بچهند و میشناختی رشد آگاهی دارهاي روانحتی بسیاري از کسانی که به ویژگی ؛بشناسد

لذا نوشـتن   د.نبرها کاري از پیش نمیگاهی در شناخت آن ،کنداي در سن خاص خودش چگونه فکر می

ها به گونه نوشتهچه از راه خواندن اینچون آن ،براي کودکان و نوجوانان مسئولیتی است بس بزرگ و مهم

ان را بلکه زندگی فردایشـ  ؛موثر است شانروزمرهگی شود نه تنها در زندوارد می کودکان و نوجوانانذهن 

بنابراین ادبیات کودك این هدف بسیار مهم را دنبال  .)95: 1387(شعاري نژاد،دهدنیز تحت تاثیر قرار می

هاي زندگی را به زبان ایشان و متناسب با شرایط رشد تکاملیشان توضـیح دهـد و بـه    کند که واقعیتمی

ش بین و نه بدبین بلکه واقع بین باشند و فرهنگ خود را خوب شناخته و آن را ها کمک کند تا نه خوآن

  )110: محترم بشمارند(همان

که در اشـعار او مضـامینی از قبیـل آزادي، وطـن      استي انقالب و معاصر ابراهیمی از شاعران دوره 

ن بـراي کودکـان و   هاي دوران انقالب و دفاع مقدس و ذکر آپرستی، حب رهبري، ستایش شهید و آرمان

ها و نامالیمات زندگی ایشان در آثار خود به سختی .شودنوجوانان به عنوان آینده سازان مملکت دیده می

مـدیون   چرا کـه هـر پیشـرفتی    پردازد،الب پاك و مقدس میهاي رسیدن به انقو ذکر مصائب و دشواري

  پاسداشت دستاوردهاي گذشته است.

  بیان مسأله  -1-2

ها و گفتارهـایی اسـت کـه بزرگسـاالن جامعـه بـراي       ها، سرودهاي از نوشتهکان مجموعهادبیات کود

ند. از نظر موضوعی بین ادبیات کودکان و بزرگسـاالن تفـاوتی   آورده خردساالن و نوجوانان فراهم میاستفا

دکـان و  وجود ندارد؛ تفاوت بین ادبیات کودکان بـا ادبیـات بزرگسـاالن از اخـتالف نیازهـا و امکانـات کو      

شود و هاي دانش بشري نوشته میو در همۀ حوزه همه آثاري که براي کودکان. شودمیبزرگساالن ناشی 
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 -هـا غـم  -شادي،شعر، پس شعر کودك .)7: 1379(غفاري قیت وجود دارد ادبیات کودك استدر آن خال

  ).43(همان: هاستها و تفرقهدوستی -هاآمال -آرزوها

 گـردد. هنرهاست، برمیمان فولکور و فرهنگ عامه مردم که سرآغاز همه پیدایش ادبیات کودك به ه

 ها که همه زاییـدة رایی و حماسی و عاشقانه و اسطورههاي ماجداستان -هاي خردساالنها و افسانهالالیی

دهنـد  مـی ات کـودك و نوجـوان را هـم تشـکیل     تخیل و تفکر مردم اعصار مختلف هستند بنیادهاي ادبی

  ).112: 1379نژاد، (شعاري

گویی براي کودکـان  هاي آموزش و پرورش از گذشته تا حال هنر داستانابزار و روش یکی از وسایل،

و تنهـا راه بـراي پـی بـردن و درك      روندهاي اولیه به شمار میها جزئی از زندگی انساناست زیرا داستان

ي دانند که دنیـا سرایی را پلی میاستانسازي و د. دانشمندان تعلیم و تربیت افسانهاندظواهر طبیعی بوده

هـاي  دهد و چه بسا که انسان را به ارزشدنیاي واقعی بزرگساالن ارتباط میاي تخیلی کودك را به افسانه

 ترش تجارب و اطالعاتگس -گویی، سرگرمیهاي تربیتی داستان، از جمله ارزشکنداخالقی راهنمایی می

  .)193: 1379عاري نژاد، (شنیروي بیان و تکلم است -و تربیت

- ین اهداف را در آثار خود به گونهي اي کودك و نوجوان همهی(شاهد) شاعر و نویسندهجعفر ابراهیم

زیرا او حوادث  ،هاي واقعی استنوع نویسندگی جعفر ابراهیمی اغلب به صورت داستان .کنداي نمایان می

ی هم از حوادث و گاه ترها را گستردهبه تدریج آن گیرد وها را از محیط کودکی خود میاین گونه داستان

  کند.تاریخی استفاده می

هاي واقعی فرصتی خواهند بود که کودك اخالق و کردارهـاي مطلـوب پیـدا کنـد و     چرا که داستان

نیز همین ) و هدف نویسنده 199: 1379(شعاري نژاد، د که از قهرمان داستان تقلید کندتالش خواهد کر

هاي انقالب و بعـد از آن و درونـی کـردن ایـن     مردم در تمام عرصهها و پایداري یان دالوريیعنی ب است؛

  . هاي نوجوانان و کودکان و حفظ آنها در دل همهارزش

  :گیردادب پایداري در سه مرحله شکل می در کشور ما

  ادبیات پایداري قبل از انقالب اسالمی  -1

  ادب پایداري دوران انقالب اسالمی -2
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  ).5: 1385 ،( امیريب پایداري در هشت سال دفاع مقدساد -3

مهـم شـعر   هـاي  هـاي انسـانی از دوره  شعر دوران انقالب و جنگ تحمیلی از نظر بار عرفـانی و ارزش 

وطنی و فرهنگی به ویژه مسایل مربـوط   ،اجتماعی رود. کاربرد مسایل فراوان سیاسی،فارسی به شمار می

ي گسـترده و  ادوران معاصر است. شعر معاصر فارسی جلـوه از مشخصه بارز  به حوزه جنگ و دفاع مقدس

ادبیـات امـروزي    .عقاید و افکار مردم ایـن مـرز و بـوم اسـت     ها،آرمان اعی،اجتم مهم از تحوالت سیاسی،

گر سـخن دل مـردم و   به مقدار زیادي بیان ،امیال طبقه حاکم بودو برخالف دوران گذشته که آینۀ آرزوها 

  ).20باشد(همان:ها میهاي آنو آرمان آرزوها

مردم ایران به دالیل پایبندي به دین اسالم و دلبستگی به روحانیون و رهبـران مسـلمان خـود و در    

دم که مسـلمان بودنـد   در این انقالب اکثریت مر .نددانقالب کر 1357در سال  (ره)رأس آنان امام خمینی

جمهوري اسالمی وفاداري خود را به اسالم  هايپرسییز در همهپس از پیروزي انقالب ن ها ودر راهپیمایی

زیرا به دنبال  اسالمی در جهان امروز شناخته شده، بنابراین این انقالب به عنوان تنها انقالب .نشان دادند

  ).34: 1392 ،(نادرياسالمی با رهبري والیت فقیه است استقرار نظام جمهوري

سـتایش   -وطن -آزادي -یثاراشود: انقالب اسالمی مشاهده می پایداريمضامین محوري که در شعر 

 -هـا هـا و اسـوه  گیـري از اسـطوره  بهـره  -فرهنگ بیگانه ستیزي و مبارزه باطلبی، استکبارشهید و شهادت

 -انتقاد از فقر و تضـاد و محرومیـت   -هاانتقاد از کارشکنی -مرگ و پیروزيانتظار به ویژه انتظار  -اعتراض

دعوت بـه وحـدت و    -شرح غربت و بیان مشکالت مهاجري -بري امام و حب و دوستی ایشانوالیت و ره

  .)34(همان: دوري از تفرقه

 کاربرد داشت و  اصطالحات رایـج آن دوره بـود  شعر پایداري انقالب از مفاهیمی که بیشتر در دوره  

-دیـوار  -زنـدانی سیاسـی   -جهـاد  -هراتتظا -تبعید -نوشتهپارچه -انقالب -استقالل -: اتحاداند ازعبارت

در بیشتر آثار خود بـه آن   ابراهیمیاما از مضامین مهمی که و ...  57، راهپیمایی و شعار و عاشورا -نوشته

ها، شهادت طلبی و سـتایش  انتظار مرگ و انتقاد از کارشکنی -ستایش آزادي اند حب رهبري،هتأکید کرد

مـورد آن   20وان عمدتاً عفر ابراهیمی در حوزه کودك و نوجاثر منثور و منظوم ج 80شهید است. از میان 

ین تحقیق بیشتر چهـار مـورد از   در اع مقدس و انقالب اسالمی است که دفا ،هاي پایداريلفهدر حوزه مؤ
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هـاي  لفـه ه بسامد مؤچرا ک گیرد،و بررسی قرار میبحث مورد  مورد از مجموعه شعر ایشان  10و  هارمان

  .بیشتر استموجود در این آثار 

  د در شعرهاومضامین موج - 3 -1

  ستایش آزادي و آزادگی   -1-3-1

زبان گویندگان را به  است که ذهن و ستایش آزادي و آزادگی ترین مفهوم در ادبیات مقاومتپرجاذبه

است که در آن آزادي  ،آزادي سیاسی و اجتماعی کرد و منظور از آزادي در دوران انقالبمیخود مشغول 

گرگـونی در  و فرزندان یک سرزمین براي به کـف آوردنـش بـه ایجـاد د     چوب تعالیم دینی قرار داردچهار

  ).59: 88 ،(بصیريزنندساختار اجتماعی دست می

فهوم آزادي سیاسی و اجتماعی است که مردم خواستار آزادي در شعر ابراهیمی هم همان ممنظور از 

دن حکومت طاغوت و استبداد هسـتند و ایـن آزادي از نظـر او    نظر در اداره امور و برکنآزادي بیان، اظهار

  شود.بدون پشتوانه رهبري میسر نمی

ــروزي  ــاد و پیــــ   روز فریــــ

  روز ویرانـــــی دژ طـــــاغوت 

ــران    ــت ای ــه مل ــوبی ک   روز خ

ــدت   ــهادت و وح ــرود ش ــا س   ب

  

ــار روز آزادي     روز ایثـــــــــــــــ

  روز شـــــــادي و روز آبـــــــادي 

ــرد     ــیهن ک ــار م ــان خــود را نث   ج

  کــرد  بــه چشــم دشــمن یخــار ســخت

  )10: 1375ابراهیمی، (              

ــا  ــا آن روزهـ ــت مـ   در دسـ

ــم قلــم     ــگ بــود ه   هــم رن

             ......  

  هرنامــــــه و حـــــــرف او  

  او بــود کــه بخشــیده بــود   

  

ــعار      ــم ش ــود ه ــعر ب ــم ش   ه

ــار   ــم نـ ــود و هـ ــیب بـ ــم سـ   هـ

                  .......  

ــی ــادمــ ــاداد دلشــ ــه مــ   ي بــ

ــا  ــه مــــ ــاي آزادي بــــ   رویــــ

  )14: 1389راهیمی، (جعفر اب      
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  ستایش شهید و شهادت طلبی  -1-3-2

(سنگري، ، اسالم و قرآن استترین مضامین شعر پایداري کشورهاي اسالمی با فرهنگ غنیاز شاخص

شهید در شعر شاعر مورد بحث داراي مقام واالیی است و اغلب در آثار خود به ستایش شهیدان  .)58: 89

هـم در   ،کند و به جاودانگی شهیدانعنوان الگویی براي نوجوانان معرفی می ایشان شهید را به .پردازدمی

کید دارند و از خون شهید براي تشویق خفتگـان بیـدار اسـتفاده    دگی دنیوي و هم در زندگی اخروي تأزن

  داند.کند و آن را عامل پیروزي انقالب میمی

  اي شهید.

  اي همیشه جاویدان

  یاد تو یادگار زندگان

  ، اي نشانه خدااي شهید

  مهر تو کی شود زما جدا

  نام تو مشعلی به راه ماست

  راه ما روبه خانۀ خداست

  روح تو پاکتر ز روح آب

  .خون تو جان دهد به انقالب

  )3: 1375(ابراهیمی، 

  استکبار ستیزي و مبارزه با فرهنگ بیگانه    -1-3-3

طلـب و  هـاي منفعـت  قـدرت همواره با هاي آزاده جهان در نگهداري از استقالل و آزادي خویش ملت

هاي متعـدي را در  ظلم و زورگویی مستکبران همواره موجبات قیام و حرکت .اندانحصارجو در جنگ بوده

استکبار در مفهوم لغوي به معناي بزرگ دیدن کسی یا چیـزي، بزرگـی    .بستر تاریخ به وجود آورده است

یـک چهـره    (ره)). امام خمینـی 17: 1367،منصوري(بزرگ منشی کردن و تکبر کرده است نمودن از خود

حـوزه علمیـه مبـارزات خـود را علیـه رژیـم        یدگاه ابراهیمـی بـوده کـه از   برجسته مذهبی و سیاسی از د
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هـاي نظـام   هاي پربار و با آگاهی بخشـی بـه ملـت، سـتمگري    وي از طرق سخنرانی .شاهنشاهی آغاز کرد

و هدف امام مبارزه با ظلم بود و این مبارزات را یک وظیفه شاهنشاهی را نسبت به کشور ایران برمال کرد 

کرد و از سوي دیگر یـک دلسـوز واقعـی    دانست او از یک سو با استکبار مبارزه میو ماموریت اسالمی می

  براي اسالم و کشور و حامی مظلومین بود.

  هاي انقالبلحظه -1-3-4

  هاي انقالبی بود.لحظه -هالحظه

....  

  ستم جنگیدبا ستمکار و 

  هایش صداي ایران شدحرف

  آسمان گرفت در دستش 

  .خاك ایران شکوفه باران شد

  ) 34:  1375(ابراهیمی،  

گوش صاحب گوسفند مثل توپی ترکید و به ها و شالق خوردن آن روز خبر گوسفند گرفتن امنیه

  ؟گوییاین مردم بیچاره و مستمند زور میمیرنصیر گفت: چرا به  .همه رسید

  ).139: 1392ی، م(ابراهیم ظلم استوار پایدار نخواهد مانددانمی       

  تهیج و تشویق رزمندگان و جانبازان -1-3-5

-فضـاي امیـدوار   ،ي دوران انقـالب آفرینی و خلق شور و نشاط در شعر پایدارابراهیمی با ابراز هیجان

  کند.م مین ترسییدي را در ذهن نوجوانان و کودکاکننده و خالی از یأس و ناام

معلم گفت: ساکت کودکانم/ نباید گریه و زاري برآوریم/ براي ماندن این راه باید بـه راه شـهیدان پـا    

را/ گذاریم/ که هرکس شد شهید راه قرآن/ همیشه روح پاکش شادمان است/ چه جاي گریه باشد دیگر او 

  ). 3: 1375(ابراهیمی، که یادش در دل ما جاودان است
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  هاها و اسوهري از اسطورهبهره گی - 1-3-6

 -هاي تـاریخ اشاره به وقایع چهره -هاثار ادبی جهان استفاده از اسطورهیکی از مصادیق پرکاربرد در آ

) از جمله حماسه عاشورا که در حقیقت پایـه و  99: 1380 ،(کاکاییملی مذهبی و قهرمانان مختلف است

: 1388(عالیی،هاي داخلی و بیگانه اسـت ي دولتظلم و تعد -هاي مردمی علیه استکبارتمام جشناساس 

238 .(  

جعفر ابراهیمی چون شاعري شیعه است به همین دلیـل واقعـه عاشـورا و حـوادث آن را بـه عنـوان       

ها و تسلیم نشدن الگویی در تمامی آثار خود برجسته کرده و روحیه ایستادگی و مقاومت در برابر زورگویی

  سازد.ان میو شهادت توأم با شجاعت را نمای

هـا  رو نـداریم یـا بایـد تسـلیم زورگـویی     میر نصیر با ناراحتی گفت ظاهراً ما دو راه بیشـتر در پـیش   

یا به فرموده جدم امام حسین که تن به ذلـت و خـواري   شویم و تن به ذلت و خواري بدهیم ها بپاسگاهی

  ). 141: 1392(ابراهیمی، دهیم و با ظلم و ستم کنار نیاییمن

الجوشن از نظر بـدخوي تشـبیه کـرده    ها را به شمر ذيپاسگاهیفانوس بیشتر هاي بیشبدر کتاب 

  است.

(والفجر) بر دشمنان فریاد کـردیم/ مـا راهیـان کـربالییم مـا عاشـق راه حسـینیم/ مـا پیـرو حـزبِ            

  )26: 1375(ابراهیمی، خداییم

  دوستی و والیت و رهبري امام خمینی - 1-3-7

ر، اصلی اساسی و نیازي حیـاتی  ارزات وجود یک رهبر و پیشواي شجاع و متفکها و مبدر تمامی قیام

  )27: 1387،(تقی زاده اکبرياست

مچنان قرار احیا کرد و همردم بی از آنجا که انقالب و اسالم سازنده را در روح گمان امام راحل نیزبی

ضور داشـت در شـمار شـهیدان    ي خویش در به ثمر رسیدن و شناساندن آن حآنان با هدایت پیامبر گونه

  )153:1388 ،خراسانیمحدثی  انقالب است (



٨٣ 
 

کـه بـا         گیـرد  گاه این شعر رنگ و بوي مقاومـت مـی  معنا ندارد و آن (ره)شعر مقاومت بی امام خمینی

 محور این شعر اسـت  (ره)هایی از ابعاد شخصیتی ایشان همراه شود به عبارتی شخصیت امام خمینیجلوه

ها نظام شاهنشاهی و فراگیر شدن تبعیض طبقاتی و قتل و غارت روحیـه  و توانست پس از سالزیرا تنها ا

  ). 19: 1378(خراسانی، ر را به جامعۀ ایرانی باز گرداندخودباوري، شجاعت، ایثا

کـرد و هرگـز در   با کودکان به زبان کودکان و با مردم بزرگ به زبان بزرگان صحبت مـی  (ره)امام خمینی

هایی از یأس و ناامیدي نبود و گویی پایان عمر طـاغوت در نظـر ایشـان هویـدا بـود.      ان نشانهسخنان ایش

  )21: 1389(ابراهیمی، 

  او آشناي ابرها/ او آشناي باد بود/ با آن که غم بسیار داشت/ سیمایش اما شاد بود ... 

  نور بودسرود/ او رهبر ایرانیان/ در انقالب یهنش را دوست داشت/ آزادگی را میاو م

  شعار گویی و دیوار نوشته   -1-3-8

ها و عقاید گروهـی  ي خواستشعار یا دیوار نوشته نشان دهنده هاي موجود در دوران انقالباز مؤلفه

آزادي  ،اسـتقالل  از جملـه  ،شـد بسیاري به زبان مردم جاري می از مردم است. در دوران انقالب شعارهاي

(نادري، ، این وطن وطن نشـود خمینی رهبر. تا شاه کفن نشود -اکبراهللا  -مرگ بر شاه -جمهوري اسالمی

1392 :113.(  

ها از نظر ابراهیمی به این دلیل بود که مـردم حـق آزادي بیـان نداشـتند و     نوشتهعلت نوشتن پارچه

ها از نظر ایشان کم نظیر است و در نتیجه همین سلب حضور نوجوانان در تهیه و پخش این پارچه نوشته

  ها شده بود.ي باعث قیام مردم و در نتیجه پیروزي آنآزاد

هـا  . روي یکی از پارچهخیلی چیزها :ها چی نوشته بودن: زنگی گفترقیه پرسید روي پارچه نوشته«

  ). 138: 1388(ابراهیمی، »یا زندانی سیاسی آزاد باید گردد -بودند استقالل آزادي حکومت اسالمی نوشته

  .هابیایید برویم پیش آن .تظاهرات شروع شد .شد شروع :کنان گفتامیر ذوق

  ؟دخطر ندار :علی پرسید
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هاي همدیگر را بگیریم و آنگاه مردي از میان تظاهرکنندگان نه زیاد ولی بهتر است دست :امیر گفت

  ). 70: 1389(ابراهیمی، این وطن وطن نشود -کفن نشودتا شاه  :فریاد زد

  سیل فریاد اهللا اکبر 

  گشت جاري  در تمام وطن

  آسمان هم شنید این صدا را

  مرگ بادا به شاه فراري

  آن روز

  حال و هوا آن روز

  همیشه در سر ماست

  تا خون در رگ ماست

  )1: گلهاي خنده1375(ابراهیمی، خمینی رهبر ماست

  پژوهش تسؤاال -1-4

  ؟دارد يشترینمود ب یمیر ابراهعفدر آثار ج ي پایداريهالفهؤاز م کی کدام - 1

  ؟کدام قشر از جامعه است يارهدر ب شتریب یمیآثار جعفر ابراهوضوعات م - 2

  دهند؟ها قهرمانان و ضدقهرمانان آثار جعفر ابراهیمی را تشکیل میها و شخصیتکدام تیپ - 3

  در آثار جعفر ابراهیمی بازتاب یافته است؟کدام مضامین پایداري پیش از پیروزي انقالب اسالمی  - 4

  مین با مضامین پایداري پس از پیروزي انقالب اسالمی تفاوت دارد؟آیا این مضا - 5

  پژوهش اهداف - 1-5

  هاي پایداري در آثار جعفر ابراهیمیلفهؤبررسی و تشریح مفاهیم و م - 1

  خواهدترین مفاهیم پایداري که جعفر ابراهیمی براي کودکان میبررسی و بیان مهم - 2

  هاي پایداري براي کودکان.بیان مؤلفهبیان اهداف جعفر ابراهیمی از  - 3

                                                
 این کتاب شماره صفحه ندارد لذا با عنوان شعرها آورده شده است.  -1
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    یجزئ هدفا

  آن ي نهیشیکودك و پ اتیاز ادب یفیتعر ارائه - 1

  دوران انقالب يهاانقالب و مؤلفه اتیاز ادب يریارائۀ تصو - 2

  یمیر ابراهفدر آثار جع موجودي هاهانقالب و مؤلف يهادر مورد مؤلفه یارائه مطالب - 3

نوجوانان در مورد  يامروز يازهایرفع ن یها در چگونگمؤلفه ریبر تأث یمبن ياجهیبه نت دنیرس - 4

  .هات و شجاعت آنمشناخت گذشتگان و شها

   ضرورت و اهمیت پژوهش -1-6

ویژه مضامین پایـداري در آن کـار پژوهشـی چنـدانی صـورت      ادبیات کودك و نوجوان و بهدر مورد 

ار جعفر ابراهیمی، شاعر و نویسندة نامی اسـتان اردبیـل،   هاي پایداري در آثلفهؤاست و همچنین م نگرفته

مورد بحث و تحقیق قرار نگرفته است. لذا بسیار ضروري است کـه اشـعار ایـن شـاعر انقالبـی و ارجمنـد       

  دوستان معرفی گردد.بررسی شود و هرچه بیشتر به کودکان، نوجوانان و ادب

  ي پژوهشپیشینه -1-7

فی پیرامون ادبیات انقالب نوشته شده است؛ ولی درباره موضوع مورد نظر ما تاکنون تحقیقات مختل        

اي نگاشته نشده است. در برخی از تحقیقات به زوایایی از کار اشاره شده که به نامه و یا مقالهکتاب، پایان

  شود:ها اشاره میاجمال به برخی از آن

هاي زیبایی شناختی شعر کودك در آثار جعفر جنبه بررسی«اي با عنوان نامه) در پایان1393فتحی(      

در چهـار محـور   را شعر کودك ، در اشعار جعفر ابراهیمی ،هاي زیبایی شعربررسی جنبهضمن » ابراهیمی

محورهاي زبان، موسیقی و تخیل در بخش رو ساخت و زیبایی محتـوا   .است دادهمورد بررسی قرار گرفته 

  اند.زیبایی شعر محورهاي اصلی کار را تشکیل داده يهسازند ساخت به عنوان ارکاندر بخش ژرف

سیماي جامعه در ادبیات داسـتانی کـودك و نوجوان(براسـاس آثـار     «) نیز تحقیقی با عنوان1392کیچی(

نوشـته و صـرفاً بـه    » برگزیده: هوشنگ مرادي کرمانی، جعفر ابراهیمی، محمدرضا سرشار و احمد اکبرپور



٨۶ 
 

انقـالب پرداختـه اسـت. وي در بررسـی     ادبیات داسـتانی کودکـان و نوجوانـان    سیماي جامعه در بررسی 

  تطبیقی بین شاعران مذکور اشعار ابراهیمی را نیز مورد نقد و تحلیل از این منظر قرار داده است.

هاي پایداري در ادبیات داستانی مایهبررسی بن«ي خود که با عنواننامهدر پایان) نیز 1390(هدایتی      

نوجوان دفـاع   آثار داستانی کودك و هتا با مطالعنوشته ، سعی کرده است » دك و نوجوان دفاع مقدسکو

روي خواننـدگان محتـرم قـرار    وجوان را فـرا ن جانبه از این شاخه از ادبیات کودك ومقدس، تصویري همه

فاع مقدس تحقیـق  دهد که در زمینه ادبیات کودك و نوجوان ددهد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می

هاي پنهان ه از ادبیات عالوه بر شناخت الیهمستقلّی تاکنون صورت نگرفته و شناسایی و بررسی این شاخ

دهـد. همچنـین تـأثیر ادبیـات را بـر      ادبیات کودك، تأثیر آن را بر رشد و بالندگی ادبیات ایران نشان مـی 

  .نمایاندها به نسل نو میشناساندن ارزش

از » در مسیر تند باد«نوجوان دفاع مقدس کتاب ادبیات داستانی کودك وابی هم که راجع به تنها کت        

-معرّفی مـی  79هاي منتشر شده در این زمینه را تا سال شمار کتابرضا رهگذر است که به صورت سال

   د.کن

دبیـات کـودك و   ) نیز تحقیقی با عنوان بررسی و تحلیل تاثیر دفـاع مقـدس بـر روي ا   1394(زینالی      

ها و اصطالحات نظیر خمپاره و پوتین وي در بررسی خود نتیجه گرفته بعضی از واژه .نوجوان نوشته است

  وارد ادبیات کودك و نوجوان شده و توجه شاعران کودك را به خود جلب کرده است.

  مواد و روش پژوهش -1-8

 ،مجموعه آثار همدر  .توا استفاده شده استاي و تحلیل محبراي اجراي این پژوهش از روش کتابخانه     

هاي پایداري دوران لفهگیریم و مؤجامعه آماري در نظر میآثار منظوم و منثور جعفر ابراهیمی را به عنوان 

  کنیم.انقالب را در آثار ایشان جستجو می
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  فصل دوم

  مبانی نظري پژوهش
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  کودك کیست-2-1

که نیازها و  مانندیبنیستند بلکه افرادي هستند یگانه و  ساالنبزرگده کودکان مینیاتور یا کوچک ش

  ).50: 1380استعدادهاي خاص خود را دارند (حجازي،

ادبیات کودکان با تعریف ادبیات به معناي اعم تفاوتی ندارد اما تفاوت بین نیازها و امکانات کودکان با 

هـا و  نتظار بیشتري وجـود داشـته باشـد ایـن تفـاوت     شود که از ادبیات کودکان ا، موجب میساالنبزرگ

محدودیت  -2 )نوع وسعت و میزان تجربه لحاظ ازاز: محدود بودن تجربه کودکان ( اندعبارتها محدودیت

تواننـد از نظـر فکـري مـدت     محدود بودن زمان دقت (کودکان نمـی  -3ي لغات) محدودیت گنجینه(زبان

ناتوان بودن در دریافت رویدادهاي مختلـف در یـک    -4 )قت کنندزیادي در امري مثل خواندن داستان د

ها و نیازهایی که کودکان در سنین مختلف دارند شاید به محدودیت توجه با). 19: 1380زمان (حجازي، 

 وي درسـی  از برنامـه  خـارج  وعلمـی   مطالب حال، شرح بتوان این تعریف را پذیرفت که هر آنچه افسانه،

تفاوت بـین   )19همان:( شودنوشته و تنظیم شود ادبیات کودکان خوانده می رمندانههن ی مستقیم،آموزش

اسـت (غفـاري،    سـاالن بـزرگ ناشی از اختالف نیازها و امکانات کودکـان و   ساالنبزرگ و ادبیات کودکان

گونـاگون بـراي کـودك     اطالعـات  ویی براي کسب تجـارب  هافرصت تواندیمکودکان  اتیادب). 7: 1379

 کندیمها را تقویت تخیل آن قدرت و دهدیم شرپروي شئون زندگی کودکان را در همه زیرا سازد فراهم

 پرورش و ختهیبرانگها را دهد و قدرت خالقیت آنمی ی را در اختیارشان قرارمتنوع وي متعدد هاتجربه و

  )32:1389سعیدي،( دهدیم

  ي شعر و داستان تقسیم کرد:شاخهتوان به دو ادبیات کودکان را می

: شعر کودك کالمـی اسـت مـوزون و    دیگویمشعر کودك: در تعریف شعر کودك یمینی شریفی  -1

  ).36: 1383چه از حیث مضمون و محتوا (علیپور، ،زیبا چه از حیث ترکیب اصوات و کلمات 
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هاي زبانی، بـه ویـژه   رتمها ؛داستان: داستان در صورتی که در ساختار مناسبی نوشته شده باشد -2

کند، ها را تقویت میي تخیل آنسازد، قوهها را بارور میمهارت خواندن را در کودکان تقویت کند ذهن آن

هـاي اخالقـی و   هاي مختلـف بـا ارزش  گذارد و کودکان را به روشاي در اختیار ایشان میتجربیات ارزنده

تا از رذایل و صفات نکوهیده اخالقی دوري جویند (شعاري  کندها را تربیت میسازد و آنتربیتی آشنا می

  ).76: 1364نژاد،

اي، دانند کـه دنیـاي زیبـاي افسـانه    سرایی را پلی میسازي و داستانافسانه دانشمندان تعلیم تربیت،

ها با بیان شیرین و جـذاب خـود   داستان دهند،ارتباط می ساالنبزرگکودکان را به دنیاي واقعی  -تخیلی

اصول تربیتی را به کودکان انتقال دهند و چونان نردبانی هستند کـه باعـث صـعود     میرمستقیغتوانند یم

  ).19-18: 1385شوند (بیدمشکی، هاي زندگی میذهن کودك به آسمان واقعیت

شـوند:  ها با حقایق و تجارب زندگی آشـنا مـی  ها و افسانهکودکان و نوجوانان ضمن شعرها و داستان

و کامیابی و ناکامی، امیدواري و نومیدي، محرومیت، ستم و ستمکار، عدالت و عـادل، علـم و    شادي و غم

شوند. (شـعاري  کنند و آشنا میهاي زندگی را تجربه میي رنگعالم، دموکراسی و استبداد و خالصه همه

  ).190: 1378نژاد،

  هدف ادبیات کودك - 2-2

است و نقش  نگرندهیآذا ادبیات با تکیه برگذشته، هدف ادبیات کودك، ساختن انسان و جامعه است ل

آماده کردن طفل براي دوست داشتن و ساختن محیط  -1هاي مختلف: هدف ازجملهبزرگی بر عهده دارد 

شناسـاندن طفـل بـه     -2که نتیجه آن گسترش دید و تخیـل و قـدرت تفکـر و سـازندگی بیشـتر اسـت       

بـودن در   بخـش لذتو  کنندهسرگرم -3ل به اعتالي مداوم خویشتن، ایجاد احترام به اصالت انسانی و می

مند کردن طفل به مطالعه و ایجاد عـادت  عالقه -4غیر این صورت هرگز نفوذ کالم الزم را نخواهد داشت. 

 اسـت ایجاد و تقویت صلح در جهان که این هدف ادبیات جهانی کودکـان و نوجوانـان نیـز     -5به مطالعه 

  ).22: 1380(حجازي، 
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مختلف  مسائلدو هدف اول ادبیات کودکان که منجر به شناساندن طفل به خویشتن و شناسایی  اگر

تر شود و به شناساندن مردم جهان و مسائلشان بپردازد به کودکان هـر سـرزمین   شود وسیعمحیطش می

-فها قدرت تحمل و پـذیرش اخـتال  آن در هاي مردم سایر نقاط جهان را نشان دهد،ها و اختالفشباهت

کند از این راه صلح و دوسـتی جـایگزین   ها را ایجاد میهاي ظاهري و تفاوت راه و روش زندگی و نظرگاه

-شود هر چه این شناسایی بیشتر شود درگیري عاطفی بیشتر میها میها، اختالفات و خصومتکج نگري

-که مقاومت گرفتهشکلتا شود لذا ادبیات در این راسشود و امکان ایجاد حس تفاهم واقعی نیز بیشتر می

کند و آن ادبیات، ادبیات مقاومـت  هاي آینده میها و دردهاي مردم گذشته را یادآور نسلها و تحمل رنج

یعنی نوعی از ادبیات متعهد و ملتزم است که از طرف مردم و پیشروان فکري جامعه در برابر آنچه حیـات  

و هـدفش جلـوگیري از انحـراف در ادبیـات و      دیـ آیمـ کند بـه وجـود   را تهدید می هاآنمادي و معنوي 

  )26: 1388(بصیري،  شکوفایی و تکامل تدریجی آن است

هاي واقعی فرصتی خواهند بود که کودك اخالق و کردارهاي مطلوب را پیـدا کنـد و   چرا که داستان

  ).199: 1379تالش خواهد کرد که از قهرمان داستان تقلید کند (شعاري نژاد، 

کوشد تا در کند میهاي تازه آشنا میادبیات کودکان گذشته از اینکه خواننده را با تجربهبه هر حال 

-شئون زندگی باشد در کلـی  ۀي او در همبیآفریند و یاري رساننده ارزش باهاي نو و او احساس و اندیشه

  .ویسندهترین بیان شاید بتوان گفت هدف ادبیات کودك ارتباط با کودك است و ارتباط کودك با ن

  علل ضرورت توجه به ادبیات کودك -2-3

به علل زیر ضـرورت دارد: وجـود اسـتعداد و     وپرورشآموزشبه ادبیات کودکان در  و پرداختنتوجه 

امـور مختلـف    ها دربارهآن گسترش تازه و و اطالعاتمیل به کنجکاوي در کودکان براي یادگیري تجارب 

یی تغییـر وبیـان   و تواناجرأت  و پرورشی یا رسمی، گسترش زبان مل و آموزشکمک به یادگیري -زندگی

-داستان و گفتنخواندن، شنیدن  لهیوسبهاندیشه  تیو تقوتربیت  -هنري، هدایت ذوقي نوشتارگفتاري 

و ي زنـدگی، رشـد   و منطقـه  و محـل کودکان با دنیاي خویشتن  میرمستقیغهاي گوناگون، آشنا ساختن 

 بـه  اباشـد یـ   انیـ در می کودکان بدون اینکه اجباري اخالق ییراهنماهاي مثبت کودکان، رغبت گسترش
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در کودکان  مانهیو صمي صادقانه و همکاروگسترش میل اجتماعی  ی نیازمند شویم، رشدهیو تنبتشویق 

به ویژه  کنندیمي همکاري مشکل خود را برطرف جهینفر درنت ها چندآنهایی که در ي داستانبه وسیله

 و احسـاس کمک به تقویت اعتماد به نفس  خصوصبهشخصیت کودکان  جانبههمهبی تربیت در آثار انقال

عهده بگیرند و کمک به  را بهیی داستان خود بازگو ای خوانندیمرا  حالشرحاستقالل شخصی هنگامی که 

  )95:1387شعاري نژاد، ( یکودکرشد و گسترش عادت مطالعه در 

  :کنندیمدوره قدیم و جدید تقسیم کودك را از نظر قدمت به دو  اتیادب

-ها، اشعار و آثاري است که براي کودکان آفریده نشده ولی به لحاظ ویژگـی ادبیات قدیم شامل قصه

و ي کودکـان  ابتدا برااست. ادبیات جدید شامل آثاري است که یا از  مناسب زینهاي هنري براي کودکان 

جهاتی مورد توجه  اند بهشدهنوشته یا سروده  ساالنزرگببه نیازهاي آنان خلق شده، یا اگر براي  معطوف

  اند.خود کرده از آنو کودکان را  کودکان قرار گرفته

بخش از ادبیات کـودك از نیمـه قـرن     نیو اادبیات کودك به معنی اخص آن شامل این بخش است 

  هجدهم پیدا شده است.

 رن هجدهم در اروپا و بـه ویـژه در ایـران،   ی ادبیات مکتوب پیش از قو حتبا اینکه در ادبیات شفاهی 

هاي بسیاري در حوزه اسطوره، حماسه، افسانه و شعر وجود دارد که هم بسـیار غنـی و هـم مناسـب     قصه

ي قرن هجدهم جلـوتر  ، تاریخ پیدایش ادبیات کودك را از نیمهنظرانصاحبکودك است، اما  و ذوقذهن 

ي او نوشـته شـده   و بـرا است که با توجه خاص به کودك  یاتیادبیات کودك ادب ندیگویمها آن .برندینم

توان ادبیات خودآگاه کودك نامید. چنین ادبیاتی است که پس از طـی کـردن   ادبیاتی را می نیچن است.

مراحلی از تکامل به صورت یک شاخه مهم و مستقل از هنر و ادبیات درآمده است و امروزه قسمت عمده 

  دهد.ادبیات کودك را تشکیل می

اي نیسـت، ولـی شـاید بتـوان     تعیین تاریخ دقیق ادبیات کودکان به معناي عام آن کار چندان ساده 

کتـاب  هـاي ایـن دوره   کتاب کودك دانست. ازجملـه کتـاب   فیتألتوان قرن آغاز گفت قرن هفدهم را می

نـوان فـردي   کودك را به ع آنر د و به چاپ رسید، 1654از آموس کمینوس در سال » جهان در تصاویر«
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وي در انگلیس نخستین کتاب جانیروحانی به نام جمیز کی 1671در سال مستقل مورد بررسی قرار داد. 

ي تحریر درآورده و منتشر کرد. ایـن کتـاب بیشـتر    به رشته را» یادگاري براي کودکان«عنوان کودکان با 

ترین ابزار جلوگیري از ترس تلقـین  جنبه مذهبی داشت و به کودکان افکار و عقاید مذهبی را به عنوان به

بـر  کرد در ایـن کتـاب، عـالوه     فیتأل» زوار شرفتیپ«عنوان بانیان کتابی با  جان ،1678در سال کرد. می

  و خردساالن بود. ساالنبزرگمذهبی، به آموزش اخالقی نیز توجه شده و قابل استفاده  آموزش

تـرین  فرانسه منتشر شده یکـی از معـروف  اي مخصوص کودکان در هاي سادهداستان 1697سال در 

  این داستان پرولت نام دارد. نویسندگان

ي مؤثرهاي منتشر ساخت و در قرن هجدهم گام را» امیل«کتاب روسو در فرانسه ژان 1762در سال 

انقالبی در نظرات مردم بـه ویـژه مربیـان بـه      راتییو تغدر این باره برداشته شد و تحوالتی در رواج افکار 

  .وجود آمد

  کردند. منتشر 1814-1812 يهاسال مجلد دردر دو  را» هاي عامیانه آلمانقصه«برادران گریم 

ها را ویرایش کردند پردازان، گردآوردند و آنهاي خود را از روي روایات شفاهی و زبان قصهآنان قصه

  و به کودکان عرضه داشتند.

کسی که او  19معتقدیم وجود نداشت تا اینکه در قرن  اما ادبیات کودکان به مفهومی که امروز به آن

هایی نوشت ) داستان1875-1805اندرسن (کریستینتوان نامید، یعنی هانسمی» ادبیات کودکان«پدر را 

  ي ادبیات کودکان در جهان است.ترین جایزهبخش بزرگریزي کرد. نام او اینک زینتو این مفهوم را پایه

هنري  تیفیو کاند چرا که اوج شکوفایی ادبی، تنوع موضوعی یات کودك نامیدهقرن بیست را قرن ادب

ساالري در این قرن روبه گسترش نهاد. جنگ و پیامدهاي آن موجب  ؛ و کودكآثار مخصوص کودکان شد

بـا کنـار    رفتـه رفتهکه از اواخر قرن بیستم ادبیات کودکان شد، چنان جهت رییتغي جدید و هاهینظربروز 

هـاي گونـاگونی   المللی افتادند و سـازمان و انجمـن  به فکر تفاهم بین مردم تن تعصبات نژادي، ملی،گذاش

  ).24-22: 1384 يگرفت (غفارشکل 
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-براي جنبه صرفاًیکم، ادبیات کودکان خصوصیاتی متمایز از گذشته دارد و  و اکنون در قرن بیست و

جهان پیرامون است  ها وبین کودك و سایر انسان شود، بلکه چون پلیهاي تربیتی و تفریحی نگاشته نمی

  ).38:1384قلیان(

جز  و کودکانآمد پیش از قرن هجدهم، دوره کودکی به عنوان مرحله خاصی از زندگی به شمار نمی

ـ و کـم  وسـتند یپیمـ  سـاالن بـزرگ در میان طبقه اشراف، از همین سن کـودکی بـه طبقـه     ماننـد   شیوب

ي کودکی را گسـترش  آموزش همگانی و الزام به تحصیل، دوره شیدایپ شد.میها رفتار با آن ساالنبزرگ

  ی بسط داد.سالگ 18حدود و آن را تا 

اي در قلمرو فلسفه و اصول آموزش همراه شده چنین تحولی در عرصه زندگی با پیدایش اندیشه تازه

کاشـف دوره  «و اسـت کـه او را   ژاك راسـ نام ژان ي جدید، فیلسوف و اندیشمندي بهاندیشه آغازگراست. 

هاي ذهنی خاصی است . روسو براي نخستین بار مطرح کرد که کودك داراي ویزگینامندیمنیز » کودکی

امـور  و آموزش باید با طبیعت او منطبق باشـد. از آن پـس توجـه اندیشـمندان، نویسـندگان و مسـئوالن       

ي خاصی از زندگی کی به عنوان دورهي کودکودك جلب شد و دوره ذهنهاي سرشتی به ویژگی آموزش

  ).13:1391پوالدي،(قرارگرفتانسان مورد توجه 

  روند رشد ادبیات کودك در ایران- 2-4

اسـت.   اتیـ در ادبی آثـار درخشـان  بـا   سـاله  2500مدون و تاریخ  هزارساله 6تمدن ایران کشوري با 

همگـانی نبـوده و    اما خوانـدن  ،شدهیمشواهدي در دست است که قبل از اسالم به ترتیب کودکان توجه 

هـاي مـردم در   ي خواص پا بیرون نگذاشته اسـت و سـهیم شـدن تـوده    دسترسی به مواد مکتوب از دایره

که پهنه ادب عامیانـه  گرفته است. ضمن آن شفاهی صورت میهایی از ادبیات مکتوب از طریق نقل بخش

بر اهمیت تربیـت   شماریبهاي و توصیه دهایتأک رغمي اسالمی علیدر اختیار کودکان بوده است. در دوره

هایی که صورت گرفته بیشتر جنبه تربیت ي تالششدن فراغت هفت سال اول حیات همه و قائلکودکان 

ي آثار بـزرگ ادبـی نظیـر    ي هزاره واندي سالهسلسلهي بوده است و اخانهمکتبدینی و پس از آن تربیت 

توانسـتند آن را درك  یی که کودکان مـی هانکتهو  هاامیپخالی از  ستانگل ،ودمنهلهیکل شاهنامه فردوسی،
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هـاي وسـیع مـردم کـه مرتبـاً در      ی به دالیل شرایط دشوار دائمی تودهول کرده و از آن لذت ببرند نیست،

فرصت نهادینه شدن مواد و دسترسی سریع به مواد مکتوب براي همگان  ،اندمعرض هجوم و منازعات بوده

و  خواهانهيآزادهاي امده است. انقالب مشروطیت و ورود صنعت چاپ به ایران و گسترش اندیشهفراهم نی

ي توجـه  مدارس جدید همگی سبب شده است که کودکان در دایره سیتأس هاي تربیتی،شدن اندیشه نو

تیم کـه بـراي   با آثاري روبرو هسـ  ابتدا در این میان،.خود شوندداراي ادبیات خاص  جیتدربهقرار بگیرند و 

هاي آگـاهی چـون جبـار    هاي شخصیتبا تالش جیتدربهاند و سپس شده فیتألتدریس در مدارس جدید 

یمینی شریف و صمد بهرنگی ادبیات کودك هویت مستقلی پیدا کـرده   عباس ی مهتدي،صبح بان،باغچه

اي ي پنجاه سبب وقفههاي اجتماعی اواخر دههیدگرگون دهد.است و به رشد کمی و کیفی خود ادامه می

 ،ناشر ی مجدداً با به میدان آمدن نسل جدیدي از نویسنده و تصویرگر،ول در این روند رشد است، چندساله

ی حضـور  المللنیبهاي دهد و در صحنهادبیات به رشد خود ادامه می نیا ادبیات کودکان، مدرس و منتقد

ي چهارم یعنـی خلـق مسـتقل    ط فعلی ورود به مرحلهادبیات کودکان ایران در شرای گاهیجا یابد.فعال می

  .)12:1388-1ادبی است، ولی بر سر راه کیفی شدن ادبیات کودکان موانعی وجود دارد (قزل ایاغ،

  تفاوت ادبیات کودك بعد از مشروطه با ادبیات قبل از آن -2-5

کودك بعد از مشروطه  تفاوت ادبیات کودك بعد از مشروطه با ادبیات قبل از آن این است که ادبیات

مشخص براي مخاطب کودك تولید شده است به این ترتیب ادبیـات کـودك بـه معنـی محـدود و       طوربه

اختصاصی براي غنی کردن اوقات فراغـت کودکـان و    طوربههایی است که از ابتدا شامل کتاب(اخص آن 

رشد کـرد.   جیتدربهمتولد شد و  نوشته شده است) در این دوره هاآنمعموالً با توجه به خصوصیات ذهنی 

جدید از عوامل مهم پیدا شدن این ادبیات بود. از این زمان به  وپرورشآموزشجنبش مشروطه و تأسیس 

هـا ترجمـه   نوشتند و مترجمانی بـراي آن  هاآنبعد شاعرانی براي کودکان شعر سرودند نویسندگانی براي 

  کتاب منتشر کردند. هاآنکردند و ناشرانی بر 
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Abstract: 
The main goal of this research is to present the history of revolution and the bravery and 

bravery of the people in the difficult social scene of the society and to educate children and 

adolescents about this important achievement and active participation of teens in different 

fields and their fate. Another purpose of this research is to express the components of 

sustainability, including sacrifice, martyrdom, leadership, fight against arrogance and 

praise of freedom in the works of Ja'far Ebrahimi. In this context, the role of literature, 

especially the literature of children and adolescents, is not unimportant, since in childhood, 

children discover life more than any other period, recreate and seek truth in human 

experience. Since the children's literature is aimed at building human beings and society 

and literature relied on the past is prospective and has a great role, including preparing the 

child to know, loving and creating the environment, introducing the child to himself, 

creating respect for human dignity, and the desire for continuous improvement and the 

creation and strengthening of peace in the world, it was discussed. Our method in this 

research in the form of a library and a collection of entries and reviews of Ebrahimi books. 

The results of this research showed that Ja'far Ebrahimi has used many of the 

characteristics of persuasive and revolutionary literature in his poems. He loves the 

province and leadership, and has a key role to play in leading the revolution and victory in 

the right to fight against falsehood. Mr. Ebrahimi has been asked to integrate the morale of 

martyrdom in children and adolescents using elements such as freedom, defense of the 

homeland and the epic of Ashura. By expressing components of the revolution in a childish 

language, he attempts to preserve and integrate the concepts of revolution and resistance in 

the future children of this border. 
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