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 های مشترک پایداری در ادبیات منظوم کودک بررسی گزاره

 (اثر برگزیده 41)

 خدابخش اسداللهی

 زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلیگروه دانشیار 

 الهام زینالی

 ان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلیکارشناس ارشد زب

 چکیده

در این پژوهش از . گر تاثیر جنگ در آثار منظوم کشور ما بوده استهای مربوط به فرهنگ دفاع مقدس در آثار شاعران بیانگزاره

. را بررسی کردیمچهارده کتاب شعر کودک و نوجوان  4913تا  4931زمانی  ربوط به دفاع مقدس در دورةبین پنجاه کتاب شعر م

طلبی، اند مفاهیم و مضامینی از قبیل شهادت و شهادتنتایج این بررسی نشان داد که پژوهشگران و شاعران عمدتاً سعی داشته

پرستی، همت برای وحدت و یکپارچگی، ایستادگی در برابر ظلم و ستم بیگانگان، احترام به رهبر و تسلیم در ایثار، جانبازی، وطن

شان، های کودکان بعد از شهادت بستگانهای دشمنان، شجاعت و دآلوری رزمندگان، دلتنگی دلی ودهای او، قساوت و سنگبرابر رهنم

ترین موضوعات خود قرار های بر جای مانده از شهیدان را به عنوان محوریانتقال دادن فرهنگ جنگ به نسل آینده و یادگاری

صورت پررنگ و گاه ه های مورد بررسی گاه بن پژوهش مورد بررسی قرار گرفت، در شعرهای ادبیات پایداری که در ایگزاره. دهند

پردازی و بیان قصّه بیان ساده، تصویرسازی کودکانه، توان به زبان واز اشتراکات موجود در این شعرها، می. شودکمرنگ، مشاهده می

 .های نمادین اشاره کردکارگیری شخصیت هها با بگزاره

 .مفاهیم، شعر، ادبیات کودک و نوجوان، دفاع مقدس :هاواژهکلید

 مقدمه

های آن روزگار در امروز شود و همچنان ادامه دارد، چرا که هنوز حادثهتاریخ ادبیات دفاع مقدس از نخستین روزهای جنگ آغاز می

توان ه امروز رسیده است میجاری است و یادها و آثار آن را در ذهن و ضمیر و درون و بیرون نسلی که از متن حادثه ب

 (.44-46: 4913سنگری،)یافت

ساالن نیست، بلکه با توجه به تأثیرپذیری نسبی ذهن کودک از متون ادبی، مهمتر از  ارزش ادبیات کودک نه تنها کمتر از هنر بزرگ

ون مخاطبان آن کودک و ای سهل و ممتنع است؛ سهل از آن جهت که چادبیات کودکان و نوجوانان مقوله»بدین جهت . آن است

به این دلیل ممتنع است که عبور از . انگارانه به آن پرداختشود سادهبرند که میشود وگمان مینوجوان هستند، به جد گرفته نمی

-وقفه و مستمر و توام با سختای از توانمندی برای ارائه خدمات شایسته به نسل جوان تالشی بیانگاری و رسیدن به درجهساده

ادبیات کودک، وقتی به راستی »بنابراین ادبیات کودک را باید وسیع گرفت زیرا (.12:4919ایاغ، قزل)« وشی و ممارست الزم داردک

های مراحل مختلف رشد ذهنی معنی خود را دارد که با عالم کودکان و همچنین با خصوصیت ذهنی آنها و همین طور با خواسته

های الزم خوردار نبودن از ویژگیکه هنرمند و نویسنده آن را برای کودکان آفریده است به دلیل برچه بسا آثاری . آنها مناسب باشد

مورد توجه کودکان قرار نگرفته است و واکنش خوبی از جانب آنها نداشته است و همین طور کم نیست آثاری که برای کودکان 

 .کودکان قرار گرفته است پدید نیامده است اما به سبب مختصاتی که دارد مورد استقبال

-هر انقالب و تحول اجتماعی در همه ساحت. یکی از حوادثی که بر ادبیات کودک و نوجوان تاثیر زیادی گذاشت، دفاع مقدس است

رخدادهای بزرگ فقط شئون . کشاندهای تازه میها و منشگذارد و جامعه را به نگاه نو، اندیشهها و مناسبات تاثیر میها و ساخت

در نتیجه هنر و ادبیاتی . آفریننددهند که در قلمرو هنر و ذوق نیز دگرگونی میرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را تغییر نمیف

انقالب اسالمی، ادبیات انقالب . شودکنند که معموال با نام کلی همان تحول شناخته و شناسانده میسزاوار با خویش خلق می

نه که انقالب مشروطه، ادبیات مشروطه را و دفاع مقدس، ادبیات دفاع مقدس را به وجود آورد به همین گواسالمی را رقم زد همان

ناپذیر و مستمر و این انگاره که در حصار هشت سال جنگ خالصه شود نه معقول است سبب ادبیات دفاع مقدس جریانی است پایان

 (.44:4913سنگری،.)نه معمول و نه عالمانه
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 م پژوهشبررسی مفاهی-4

تا  4933شهریور )هشت سال . دفاع مقدس، نامی است که بر هشت سال ایستادگی و پایداری مردم ایران نهاده شد»مقاله   در این

ابراهیمی هژیر؛ )«شوداز همان ناشی می "مقدس"اصیل اسالمی که عنوان های  و باورها  مقاومت مبتنی بر ارزش( 4963تیر ماه 

ای دارند که جزء افراد متخصص و معدود کمتر کودکان دنیای خاص و پیچیده»باید گفت که   کنار این در(. 39: 4939غیرتیان، 

ای دانند که هر بچههای روان شناختی رشد آگاهی دارند و میها را بشناسد حتی بسیاری از کسانی که به ویژگیتواند آنکسی می

ها ها استفاده کنند زیرا شناختن بچههای خود در برخورد با بچهاز دانسته توانندکند، عمال نمیدر سن خاص خودش چگونه فکر می

با ادبیات کودک نباید .«ای دیگرشان، مقولههای خاصها با ویژگیهای آن یک مقوله است و به رسمیت شناختن آنو ویژگی

دبستانی تا پایان دوره نوجوانی ان از سن پیشبخشی از ادبیات است که برای کودک»اعتنایی مواجه شد زیرا  انگارانه و با بی سهل

خالقیت  ها شوند و در آنهای دانش بشری برای کودکان نوشته میتمام آثاری که در تمام حوزه. مناسب تشخیص داده شده است

د گروه شونبندی میهای داستان کودک و نوجوان معموال در پنج گروه سنی دستهکتاب.آیندهست، ادبیات کودک به حساب می

ة دور« د»چهارم و پنجم دبستان، گروه سنی« ج»اول، دوم و سوم دبستان، گروه سنی« ب»»قبل از دبستان، گروه سنی« الف»سنی

 .دبیرستان استة دور«« ه»راهنمائی و گروه سنی

 آماری تحقیقة جامع -1

با موضوع  4913تا  4931های بین سالتحلیلی است که از بین پنجاه مجموعه داستان کودک و نوجوان که -روش تحقیق توصیفی

امانتی در دست »، «منة خان»، «مشق شب»مجموعه داستان  3ادبیات پایداری نوشته شدند، از بین آنها ة دفاع مقدس و درون مای

-به« باران در بهشت»، «سجاده سبز»، «های غمگینپرنده»، «صبح روز بعد»، «خط مقدم ممنوع»، «های شهردیوارة هم»، «خواهر

، «الف»های سنیجایی که مجموعه آثار داستانی که برای گروهدلیل تاثیر فرهنگ دفاع مقدس در کودکان قابل مالحظه است از آن

نویسندگان ادبیات کودک در حوزه .سال مناسب تشخیص داده شده است44تا2نوشته شده برای کودکان بین سنین« ج»و « ب»

رسد که اند و چنین به نظر میهای مجازی در آثار داستانی خود استفاده کردهشخصیت فرهنگ دفاع مقدس از نمادها، مفاهیم و

ها برای گروه سنی مورد مطالعه قرار های مجازی و ایجاد حس عاطفی در کودکان و سخن گفتن از زبان آناستفاده از شخصیت

 .گرفته در این پژوهش مناسب باشد

هایی را که ها است و سعی شده داستانروی ادبیات کودک به ترتیب سال چاپ کتاب این پژوهش بازنمایی تاثیر دفاع مقدس بر

 .نوشته شده است مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد« ج»و « ب»، «الف»برای گروه سنی 

 پژوهشة پیشین -9

ته شده است که به های ادب پایداری در ادبیات کودک نوشبررسی گزارهة های چندی در زمینبه دلیل اهمیت موضوع، پژوهش

 :کنیمها اشاره میترین آنبرخی از مهم

های دفاع مقدس در ادبیات کودک و ها و جلوهبررسی نمود»خود تحت عنوان ة در پایانام( 4911)ناد علی حدادی طاقانکی-

های ابتدایی، ای دورهههای ادبیات کودک و نوجوان در کتابها و کاستیسعی کرده است در این تحقیق اشارات و جلوه« نوجوان

 . دانشگاهی را بررسی کندراهنمایی، متوسطه و پیش

های پایداری در ادبیّات داستانی کودک و نوجوان دفاع بررسی بن مایه»خود تحت عنوان ة در پایانام( 4931)فاطمه هدایتی-   

آثار داستانی کودک ونوجوان دفاع مقدّس، تصویری همه جانبه از این شاخه از ادبیّات کودک  411طالعه با بررسی و م»مقدّس

دهد که در زمینه ادبیات کودک و نوجوان  می نتایج حاصل از این تحقیق نشان. گشوده استونوجوان را فرا روی خوانندگان محترم 

های پنهان اسایی و بررسی این شاخه از ادبیات عالوه بر شناخت الیهدفاع مقدس تحقیق مستقلّی تاکنون صورت نگرفته و شن

ها به نسل نو همچنین تأثیر ادبیات را بر شناساندن ارزش. دهد می ادبیات کودک، تأثیر آن را بر رشد و بالندگی ادبیات ایران نشان

 .نمایاندمی

، «های گشادپوتین« »اسماعیل اسماعیل»، «آی ابراهیم»، «اشتندآنها چه گناهی د»های کتاب( 4939)هژبرغیرتیان و ابراهیمی-   

پژوهشگران به این . اندرا بررسی کرده« مهاجر کوچک»و « آیندها میفرشته»، «عروج»، «هایم پر از کبوتر و بادبادک استخواب»

. مفهوم امید، زندگی و پویایی هستند ها که در مورد دفاع، بمباران و شهادت است، دارایاند که تصاویر این کتاب نتیجه رسیده

Archive of SID

www.SID.ir

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/554252
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/554252
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/554252
http://www.sid.ir


 

 مللی ترویج زبان و ادب فارسیال های دهمین همایش بین مقاله مجموعة

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریور  6 تا 1

 

152 
 

پیام استبداد و . بردها به اهمیت موضوع دفاع از کشور و تهاجم دشمن پی میاند که مخاطب در این تصویر همچنین اضافه کرده

 .بیندشنود و امید به زندگی و پایداری در برابر تهاجم دشمن را میحاکمیت خشونت را می

با تحقیق و تفحص در آثار داستانی دفاع مقدس مفاهیم و نمادهای به کار گرفته شده در تعداد نه  این پژوهش در پی آن است تا

مجموعه داستان را مورد بررسی قرار دهد و مفاهیم و نمادهایی را که بیشتر در ادبیات کودک و نوجوان به کار گرفته شده را بیان 

ها نیست، بلکه چرایی و چگونگی یم و نمادهای بکار رفته در داستانبدیهی است که هدف این پژوهش، صرفاً تبیین مفاه. کند

کاربرد نمادها و مفاهیم نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت تا الگویی دارای شرایط و مشخصاتی همچون مطابقت با استعداد و درک و 

اشته باشد و هم چنین بتواند به پرورش های مورد نظر با محیط زندگی کودک ارتباط دها یا الگوفهم کودک ارائه دهد و موضوع

تر از همه این که تخیل ابداعی کودک را نسبت به مفهوم دفاع مقدس به طور سالم صحیح عقل و عاطفه در کودک کمک کند و مهم

 .و سودمند به کار اندازد

 بحث و بررسی -1

مرکزی ة برخی از مفاهیم و مضامین هست های دفاع مقدس که برای گروه سنی کودک نوشته شدهمجموعه داستانة با مطالع

 :گرددها ذیال اشاره میدهد که به برخی از آنها را شکل میداستان

 ایستادگی در برابر ظلم و ستم بیگانگان -1-4

« وطنة مسأل»معاصر به خود مشغول داشته، ة ای از تأمّالت انسان را در دورگستردهة ترین مسائل عاطفی، که حوزیکی از عمده

معاصر به خصوص ة در دور. تاریخ ادبیات ایران هر برگش مملو از عشق به وطن پرستی است( 614: 4931شفیعی کدکنی،.)است

توان گفت در این عصر هیچ اند؛ به طوری که میپرداخته« وطن»بعد از انقالب مشروطیت، شاعران و نویسندگان زیادی به مضمون 

: 4913شفیعی،.)اندمشهور شده« شاعران وطنی»بسیاری از شاعران عصر مشروطیت به . نیمبیگرایی نمیمضمونی را بیشتر از وطن

94.) 

مرکزی داستان را ة نویسنده با استفاده از شعارها و مفاهیمی از فرهنگ جنگ که هست« مشق شب»به این توضیح که در داستان 

 :گان را به تصویر بکشددهد سعی کرده تا مفهوم ایستادگی در برابر ظلم و ستم بیگانشکل می

محله زیر مهتاب خوابیده . کشاندباد، ابرها را مثل مسافری خسته به سمت غروب می. شب سیاه و سنگین توی کوچه ریخته بود»

 :«نوشتندرفتند و تند تند با رنگ افشان روی در و دیوار میها بال بال زنان به این طرف و آن طرف میبچه. بود

 . «!مرگ بر شاه ظالم»

 «!درود بر خمینی»

 (43: 4931دیهیمی، .)«!کنیم زندگیزیر بار ستم نمی»

داستان با این موضوع سعی در واکاوی مفاهیم بنیادی یکی از سرداران ة نویسند. همین گزاره شکل گرفتة اساساً دفاع مقدس بر پای

طراتش ردیابی کرده است بر همین اساس نویسنده ظلم ستیزی شهید را از دفتر خاة او با ظرافت تمام روحی. دفاع مقدس شده است

در فرهنگ . در جای جای داستان از زبان شخصیت اصلی داستان متذکر شده است که این فرهنگ را پدرم به من آموخته است

-س یکی از واژهها با توجه به مقتضیات زمانی دفاع مقداین گزاره. باشداسالمی ظلم ستیزی الهام گرفته از فرهنگ عاشورا می-ایرانی

داستان به خوبی ة نویسند. ای را بدهد ولی در مقابل ظلم بایستدگردد دفاعی که حاضر بود هر نوع هزینههای اصلی دفاع مقدس می

یابی کرده است به طوری که شهید در داستانش چندین بار به خاطر این گزاره این فرهنگ دفاع مقدس را در خاطرات شهید رد

گردد ولی در مقابل این نامالیمات، قدرت این واژه و فرهنگ آنقدر زیاد است که جزء اصول اعتقادی شهید ت میدچار آزار و اذی

-ها که الهام گرفته از فرهنگ حسینی در هویت نظام میهای شهید بر مبنای این واژهفشانیشود و در دفاع مقدس هم آغاز جانمی

 .سعی کرده این مفاهیم را به شکل ساده بیان کندباشد نویسنده چون به گروه هدفش توجه دارد 

هنوز زمانی . پاییدمثل عقاب دور و برش را می. دادمحمد سر کوچه کشیک می. نوشتندزده میها شتابآن. ها دلهره داشتندبچه»

محمد که فهمید سربازها . دادیاو توی خیابان بود و کوچه را با اشاره به سرباز دیگری نشان م. نگذشته بود که از دور سربازی را دید

 (.43: 4931همان، )« !ای بخشکی شانس، هنوز مشق شب تمام نشده، باید در برویم« ...ها فراربچه»: اند گفتمتوجه شده
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شیمیایی ة های فرهنگ دفاع مقدس صلح پس از جنگ است که نویسنده حملنیز یکی از گزاره« دیوارهای شهرة هم»در داستان 

دهد و حتی انزجار کودکان را از دشمن در جای نقاشی، به زیبایی به مخاطب خود که کودک است انتقال میة زبان ساددشمن را با 

هایی را که کودکان در دوران جنگ شود و سختیها متاثر میای که مخاطب نسبت به آنجای داستان به تصویر کشیده به گونه

 .کنداند را در ذهن خود تصویر سازی میکشیده

 .اش به عنوان نماد در معنای پناهگاه سود جسته استسنگر در اثر داستانیة نویسنده از واژ-

: گویدسینا می. کنندهای خالی را پر از شن و خاک میها تند تند کیسهکند آناش به دوستان حسین نگاه میسینا در نقاشی»

دیگر ة ها چند کیسسینا به تندی برای آن« !سازیم آقا سیناسنگر می»دگوینآلود میها خاککنید؟ آندارید چکار می! خسته نباشید

 (.3:4919دلقندی،.)«کند تا سنگر بزرگتری بسازندنقاشی می

هر جنگ پایانی دارد و بعد از آن . دهد و درست هم آن است که نویسنده گفته استاین داستان پایان هر جنگ را با صلح تطبیق می

-های مالی و جانی که صرف نشده باید ارزش این سختیصلح به چه قیمتی به دست آمده است و چه هزینهآغاز صلح است ولی این 

رفتند هرگز این صلح به اگر حسین و امثال او نارنجک به کمر بسته و زیر تانک نمی. ها ارزش دهیمها را بدانیم و به آنها و فداکاری

کردیم ما صلح را کرد هرگز طعم شیرین صلح را احساس نمیبه دشمن حمله نمیاگر پدر شهیدم با توپ و تانک . نشستبار نمی

ها استفاده کنیم و با احترام به خانواده شهدا به دانیم و باید ارمغان شهیدان را قدر بدانیم و از آن در راه آنمدیون خون شهیدان می

مان آمده به کنیم تا خدایی ناکرده آنچه را که به سختی به دستها مواظبت های آنصلح و آزادی ارج نهیم و در آینده از دست آورد

 .ها را بدانیمآسانی از دست ندهیم این صلح ارمغان صدها هزار شهید، اسیر و جانبازی است که باید ارزش آن

. کندقاشی میسینا دستپاچه چند نارنجک برای حسین ن. خواهد چند نارجک برایش نقاشی کنددر نقاشی سینا، حسین از او می»

خیز و آرام به طرف سینه. اندازدحسین خودش را روی زمین می. آلود هستندها زخمی و خونبیشتر رزمنده. غوغایی بر پا شده است

تواند حسین را کند نمیسینا هر چه سعی می. رسددر هیاهوی جنگ فریاد اهلل اکبر حسین به گوش می. روداولین تانک دشمن می

 (.1:4919همان،)«.ر تانک دشمن استاو زی. ببیند

 جانبازی و جانفشانی-0-1

در نبرد پیروز و فاتح و به سالمت بازگردد یا در حین نبرد پیروز یا . چهار فرجام و مسیر برای شخصیت داستانی جنگ میسر است

را از دست بدهد که در برخی شکست خورده و مجروح شود یا در چنگ دشمن اسیر شود و از جنگ بازماند یا اینکه در نبرد جانش 

 (.22، 4911سلیمانی، . )فداکاری و از خودگذشتگی است و در فرهنگ ملل مسلمان و شیعه نامش شهادت استة ها نمونفرهنگ

-تر و غمگینزخمی است که با حمالت دشمن و بمباران ارتش عراق روز به روز افسردهة گل سرخ نماد رزمند«منة خان»در داستان 

 .کنند تا حیاتی دوباره یابدهای پشتیبانی هستند که از او پرستاری میاما خورشید، رود و باد در حکم گروه شودتر می

-های یک گل سرخ خانه داشت یک روز وقتی از خواب بیدار شد، دید گل سرخ روی ساقهدوز کوچولویی بود که الی برگپینه»    

 (.24: 4916ماهوتی، )«آفتاب کمک خواست اش خم شده، خیلی ناراحت شد از جوی آب و باد و

به او . دوزک را دیدهای کفشاشک. باد صدای او را شنید. «شودبیچاره گلم حتما خشک می! حاال چکار کنم»: با خودش گفت»

-ککنم خامیها  تواند خوب نفس بکشد حاال منسرخ را پوشانده برای همین نمیهای گلبرگگرد و خاک گل. گریه نکن»: گفت

 (.41: 4916همان، .)«کنمهایش را جارو می

طوری که این . های مجازی ارزش ایثار را به گروه هدف خود در سطح فهم او القا کندنویسنده خواسته است با استفاده از شخصیت

-کفش. اندکردههای خود منعکس گرفته از فرهنگ حسینی است و نویسندگان دفاع مقدس این مفاهیم را در نوشتهفرهنگ ایثار بر

های پشت جبهه های پشتیبان و نیروها در فکر کمک کردن به گل زخمی شده بود همچون گروهها و ضعفدوزک با تحمل گرسنگی

مرکز . دادندپرداختند و از جان گذشتگی را بر زیر بار ظلم رفتن ترجیح میکه به پرستاری و کمک به رزمندگان زخمی شده می

ز فرهنگ دفاع مقدس است و نویسنده با بیان آن سعی در القا سازی و نشان دادن آن مفهوم با استفاده از شکل گیری این واژه ا

 .های مجازی دارد و آن را با زبانی ساده و در حد فهم کودک بیان کرده استشخصیت

. کم کم حالش بهتر و بهتر شد. گل، نفس راحتی کشید. هر چه گرد و خاک بود از روی او پراند. باد گل سرخ را آهسته تکان داد»

 (.24: 4916همان، )«.به دور و برش انداختهی سرش را باال گرفت و نگا

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 مللی ترویج زبان و ادب فارسیال های دهمین همایش بین مقاله مجموعة

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریور  6 تا 1

 

151 
 

های شهید مهدی باکری را از طریق الگو قرار دادن یک شخصیت نیز از جان گذشتگی«باران در بهشت»نویسنده در داستان 

های او را به عنوان الگویی در زندگی خود ها و فداکاریشجاعتها بتواند برجسته به تصویر کشیدهاست تا مخاطب با شناختن آن

 .قرار دهد

های زیادی آب راه ها و خیاباندر کوچه. قدر که در شهر سیل به را افتادآن....حاال ببار کی نبار. روزی که باران شروع به باریدن کرد»

مرد جوان پا به . کرد که آن شب آرام و قرار نداشتهر زندگی میمرد جوانی در این ش. افتاده بود و مردم مانده بودند چه کار کنند

های زیادی را از خطر سیل صبح که شد مرد جوان خانه. هاها از خانهبند و بیرون ریختن آبپای مردم شروع کرد به ساختن سیل

 (.46-43: 4913خورشاهیان، )«.نجات داده بود

دشمن جزء اصول اعتقادی رزمندگان بود و برای رضا و خشنودی خداوند و نائل در دوران جنگ دفاع از میهن برای عقب راندن 

شدن به مقام رفیع شهادت، جنگ را بهانه کرده بودند تا خود را از تعلقات مادی و دنیوی رهایی بخشند و حتی در این راه دوری از 

شان را شان جانحالی مردم در راه اسالم و انقالبکردند و به خاطر خوششان تحمل میهایشان را به خاطر خدمت به وطنخانواده

نویسنده در قالب زبان ساده این مفاهیم را برای گروه . شان شودفدا کردند تا آزادانه زیستن و در امنیت بودن سهم مردم سرزمین

ی بود و تا آخرین گیری آن در فرهنگ حسینکند تا ارزش فداکاری را در فرهنگ دفاع مقدس که مرکز شکلهدف خود بیان می

ظلم ة نفس در برابر ظلم دشمن ایستادند و آزادانه زیستن را بر زیر بار ظلم رفتن ترجیح دادند را به مخاطب خود القا کند و روحی

 .ستیزی و فداکاری رزمندگان را در جای جای داستان متذکر شده است

دانست دفاع از کشور و عقب راندن دشمن مردم را ؛ او میخواست به جنگ بروداو می. خواست شهردار باشدشهردار دیگر نمی»

شهردار با شجاعت در جبهه جنگید و کارهای بزرگی انجام . شودکند و مردم که خوشحال شوند، خدا هم خوشحال میخوشحال می

 (.24-29: 4913همان، )«.خبر شهادت او را آوردند...داد و بالخره یک روز

 هخلوص نیت و عبادت خالصان-0-9

 . شود که مظهر اخالص و عبادت خالصانه استدیده می« سجاده»نمادپردازی در داستان 

بنده جرات نماز خواندن روی این سجاده . علیرضا جان برو یه مشتری دیگه پیدا کن. براتون یک هدیه آوردم. سالم آقای سبحان»

 (.1: 4919بختیاری، )«.رو ندارم

دوز را برآورده یک بسیجی گمنام این توفیق را یافت تا آرزوی بانوی سجاده. ز نماز بخواندسرانجام کسی پیدا شد روی سجاده سب»

دهد، به پا رزمنده گمنامی که نیت کرده بود تا حد امکان نمازش را اول وقت، هنگامی که موذن بانک اهلل اکبر سر می. کند

 (.44: 4919همان، )«.دارد

ای از درستکاری و خلوص نیت است که نویسنده با استناد به خاطره« سجاده»داستان های فرهنگ دقاع مقدس در یکی از گزاره

برخی از بارزترین خصوصیات رزمندگان دفاع مقدس درستکاری و نیت خالص بود که نویسنده . سردار شهید آن را بیان داشته است

ها توان به هر کسی اعتماد کرد در میان آننمیها اگر چه در کار. نیز در جای جای داستان خود آن را به تصویر کشیده است

هایی را که مهم و ارزشمند ها اطمینان کرد و چیزتوان به آناند و میدامن تربیت شدههای پاکاشخاصی نیز هستند در خانواده

دادند در جبهه انجام نمی رزمندگان دفاع مقدس هرگز اعمال نامطلوبی از جمله دزدی و خیانت در امانت را. ها سپردهستند را به آن

پس دفاع مقدس و یا جنگ تحمیلی که در نهایت . توانست پیدا کندها سازگاری نمیبه خاطر اینکه نظام دفاع مقدس با این خیانت

پیامبران و ة دامنی از سیردامنی رزمندگان دفاع مقدس بود چون درستکاری و پاکبه پیروزی انجامید مدیون درستکاری و پاک

 .ها الهام گرفته بودنددامنی بود که از آنمین بوده که رزمندگان هم از خصوصیات بارزشان همان درستکاری و پاکمعصو

نیز نویسنده با الگو قرار دادن یک شخصیت برجسته که از دوران کودکی مسیر زندگی خود را «امانتی در دست خواهر»در داستان 

داد سعی تعدی به وسایل شخصی مردم را نمیة و چه در دوران جوانی به خود اجازتبین کرده بود و هرگز چه در دوران کودکی 

داری است به گروه هدف ترجیحا کودک ترین مفاهیم فرهنگ جنگ را که خلوص نیت و امانتترین و اصلیدارد تا یکی از مرکزی

 .انتقال دهد

اطراف . شدکنج آهنی دخل، چند بسته اسکناس دیده می کنار جایی،. ای خیره ماندهایش به نقطهمحمد برای چند لحظه چشم»

-ها را آنجا میدانست چرا اوستا آناما نمی. های اسکناس را دیده بودمحمد چند بار دیگر بسته. ها نه کاغذی بود و نه کشیاسکناس
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اوستا دنبال . ها بردسکناسبه محمد کرد و او را پایید و دستش را به طرف اهی اوستا رحیم وقتی داخل دکان شد نگا. گذاشت

 (.1-42: 4931راد، پگاه)«عالمتی بود که خیلی ریز در گوشه اسکناس کشیده بود عالمت را که دید لبخندی از روی رضایت زد

برخی از بارزترین خصوصیات رزمندگان دفاع مقدس . ای از سردار شهید این مفهومرا بیان داشته استنویسنده با استناد به خاطره

توان به ها نمیاگر چه در کار. تکاری و نیت خالص بود که نویسنده نیز در جای جای داستان خود آن را به تصویر کشیده استدرس

ها اطمینان کرد و توان به آناند و میدامن تربیت شدههای پاکها اشخاصی نیز هستند در خانوادههر کسی اعتماد کرد در میان آن

رزمندگان دفاع مقدس هرگز اعمال نامطلوبی از جمله دزدی و خیانت در . ها سپردزشمند هستند را به آنهایی را که مهم و ارچیز

پس دفاع مقدس . توانست پیدا کندها سازگاری نمیدادند به خاطر اینکه نظام دفاع مقدس با این خیانتامانت را در جبهه انجام نمی

دامنی رزمندگان دفاع مقدس بود چون درستکاری و ید مدیون درستکاری و پاکو یا جنگ تحمیلی که در نهایت به پیروزی انجام

ها دامنی بود که از آنپیامبران و معصومین بوده که رزمندگان هم از خصوصیات بارزشان همان درستکاری و پاکة دامنی از سیرپاک

 .الهام گرفته بودند

-دوخت به شاگردش محمد بدهد به خاطر اینکه تا این زمان هیچسال می اوستا رحیم تصمیم گرفته بود تا کت و شلواری را که هر»

 (.41-21: 4931همان، )« .کس را به پاکی او ندیده بود و به درستکاری او ایمان کامل داشت

 طلبیشهادت و شهادت-0-1

مقابل عالم غیب آمده است گواهی دادن، کشته شدن در راه خدا، شهید گردیدن، و عالم شهادت در : در لغت به معنای« شهادت»

معین )در راه خدا و دینة یعنی حاضر، شاهد، عالم غیب و حاضر، یکی از اسمای حسنای خدا و سرانجام کشت« شهید»و

 (.2،4934:2133ج

شهادت و سبقت گرفتن رزمندگان اسالم در این امر از یکدیگر توانسته ة نویسنده با استفاده از واژ«خط مقدم ممنوع»در داستان 

آن شکل گرفته را در ة های دفاع مقدس بر پایاصلی بسیاری از مجموعه داستانة ترین مفاهیم را که اصوال پاییکی از محورتری

 .سطح فهم گروه هدف ترجیحا کودک بیان کند

ها -زمندهداد آرام و خونسرد و در زیر آتش شدید دشمن، با سرعت به رها غذا میکربالیی مثل همان روزهایی که به رزمنده»

همه خوشحال و راضی بودند، اما فرمانده سخت در فکر بود او در . ساعتی بعد عملیات با موفقیت به انجام رسید....رساندمهمات می

 (.1-3: 4919بختیاری، )«.ها بودفکر نیروهایی بود که شهید یا مجروح شده بودند و کربالیی نیز یکی از آن

های جنگ حضور داشتند و ترسی از داستان در قالب اینکه از یک خانواده دو نفر در صحنه نویسنده این مفهوم را در جای جای

ها دل از جان شسته بودند و فقط و فقط به آرزوی واالی خود شان نداشتند به خاطر اینکه آنسرپرست ماندن خانوادهشهادت و بی

ه جاودان و واالی الهی معنایی نداشت نویسنده این مفاهیم را در قالب ها در برابر جایگاکردند و دنیا با تمام عظمتش برای آنفکر می

هدف از در خط مقدم بودن یعنی آرزوی شهادت کردن و این کار .زبانی ساده و در حد فهم مخاطب ترجیحاً کودک بیان کرده است

گر سبقت بگیریم این یعنی روز عاشورا خواهد که با بصیرت و فکری آزاد و رمز روشن برای شهادت از یکدیشجاعتی جوانمردانه می

ها بودند که در روز عاشورا با سازد که این رزمندگان راهرو امام حسین و یاران او هستند آنرا برای ما در همه وجودمان روشن می

خواست زودتر میها را نشان داده بود و هر شخص گرفتند چون امام در بهشت جایگاه آناجازه گرفتن از امام از یکدیگر سبقت می

الشهدا و یاران او بودند که در امر شهادت دوست به جایگاه ابدی خود در نزد خدا نائل شود و رزمندگان ما نیز ادامه دهنده راه سید

 .داشتند از همدیگر سبقت بگیرند تا زودتر به نزد آفریدگار خود پرواز کنند

خواست از یک او نمی. کردمانده با حضور کربالیی در این عملیات مخالفت میدانستند که چرا از ابتدا فرها میرزمندهة حاال هم»

 (.41: 4919همان، )«....مخاطره شرکت کنندخانواده دو نفر در این عملیات پر

اول موجب سعادت و رستگاری شهید و آنگاه ة روشن است که مراد ما از شهادت همان کشته شدن در راه خداوند است که در درج

دهد و را ترویج میها  ها و نیکوییخون شهید، موجی در جامعه برمی انگیزاند که خوبی. گرددهای جامعه میصالح نابسامانیسبب ا

شهید را ة گرداگرد کلم»، «شهید شمع تاریخ است»، «شهید قلب تاریخ است»جمالتی همانند. بردها و مفاسد را از بین میبدی

هایی از ارزش و که به ویژه در عصر انقالب و دفاع مقدس زبانزد خاص و عام شده بود، گوشه.... و« تای از نورانیت فرا گرفته اسهاله

 (.461:4913امیری خراسانی،)گذارداهمیت شهید و شهادت را به نمایش می
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 .ویر کشیده استهای مجازی به تص-شهادت را با زبانی کودکانه و با استفاده از شخصیتة نویسندهواژ« صبح روز بعد»در داستان 

مگه کجا رفته؟ بغض گلوی : روی، بگو ببینم بابا علی مرا ندیدی؟ خورشید گفتتو که همه جا می: زینب کوچولو از خورشید پرسید»

گه بابا علی شهید شده، رفته توی مامانم می: آهی کشید و گفت. های قشنگش حلقه زده بوداشک در چشم. زینب کوچولو را گرفت

 (.41-43: تافرمانبر، بی)«ته پیش خداها، رفآسمان

های داستان خواسته تا ارزش شهید را برای گروه هدف ترجیحا کودک به تصویر بکشد و در به عبارت دیگر نویسنده در تمام قسمت

انشان را از خواهد از دل فرزند شهید انتظار کشیدن او را به خواننده برساند که فرزندان شهیدان خیلی انتظار آمدن پدرواقع می

آمده فرزند برای دیدن پدرش به طرف در حیاط دویده است تا پدرش را دیده اند و هر زمان که زنگ به صدا درجبهه و جنگ کشیده

ها که بزرگ بهره شده ولی بعدمند شود ولی فرزندان شهید از این موهبت زمانی بیو او را بغل کند تا از مهر و محبت پدری بهره

ها مثل خورشید تابان و درخشان هستند و با شهادت خود شود ولی آنند که پدرشان درست است به چشم دیده نمیفهمشدند می

پندارند و از اینکه پدرشان کنند و همیشه او را زنده میدهند و بعد از آن به شهادت پدر افتخار میبه جامعه و آسایش مردم نور می

این راه را، راه سعادت و ( ع)کنند واقعا هم چنین است که امام حسینهیچ ناراحتی احساس نمیاند پسندانه پا نهادهدر یک راه خدا

 .خوشبختی فرموده است

دیگر دلم برایش . بله»:خورشید را دیدی؟ زینب کوچولو جواب داد! سالم به روی ماهت: ماه گفت. «سالم ماه»: زینب کوچولو گفت»

-ها پیدایت میدانم که تو هم شبگذارد، تازه میشود و مرا تنها نمیروز صبح پیدایش میدانم که هر چون دیگر می. شودتنگ نمی

باید . تو نباید ناراحت باشی: ماه گفت. شوداما من دلم برای بابا جانم تنگ می. گذاری، این را خورشید برایم گفتمرا تنها نمی. شه

 (.21: تاهمان، بی)«.خدا شهیدان را خیلی دوست دارد. خداستشهادت راه و رسم تمام مردان خوب . به پدرت افتخار کنی

 اسارت -0-0

باشد بهره گرفته قفس که نماد اسارت رزمندگان در جنگ با دشمن میة نویسنده از واژ« های غمگینپرنده»یدر داستان کودکانه

شد را برای کودک با زبانی سلیس و روان به بااست و سعی داشته تا اسارت را که یکی از مفاهیم اساسی در دوران دفاع مقدس می

قفس به ة در این داستان نویسنده ازواژ. ترین مفاهیم را برای خود الگوسازی کنندتصویر بکشدتا کودکان از این طریق یکی از بنیادی

 .عنوان نماد بهره گرفته است

 .ندان استشود که مظهر اسارتو زدیده می« های غمگینپرنده»نمادپردازی در داستان -

ای به دست زهرا و مادرش رسید از آن روز های عراق نامهزهرا دو ماه بود که از پدرش هیچ خبری نداشت هنگامی که از زندان»

های زندان خواندند زهرا نگاهش به قاب عکس پدر گره خورد و پدر را دید که پشت میلهپرندگان نیز در داخل قفس آواز نمی

کند در آن لحظه زهرا قفس را از روی زمین بلند کرد و کنار پنجره گذاشت در آن را باز کرد و هردو ماشا میایستاده است و او را ت

 (.3:4913جوانبخت،)«.پرنده را آزاد کرد

د در قفس نماة در این داستان پرند. ها این مفهوم را به گروه هدف ترجیحا کودک بیان کندنویسنده سعی داشته تا با استفاده از نماد

کس اسارت است که نویسنده در جای جای داستان آن را به تصویر کشیده است و خواسته است تا به مخاطب بیان کند که هر

های دوران جنگ دوست دارد طعم زیبای آزادی را بچشد اما این مفاهیم را متناسب با فهم کودک بیان کرده است تا بتواند سختی

ای مهم و موثر است ما از اسارت اسارت واژه. ها را فعال سازدآنة های کودکانطریق رویا را در ذهن کودک مجسم سازد و از این

ها پس از آن نیز وجود داشت ولی رزمندگان تسلیم دشمن کنیم اسارتی که نه تنها در طول دوران جنگ بلکه مدتصحبت می

ملت ایران دانستند و دفاع خود را یک دفاع مقدس نامیدند نشدند و در همه جا از رهبر دفاع نمودند و جنگ را تحمیل متجاوزان بر 

های جبار زمان در های حکومترزمندگان دفاع مقدس پا به کشوری گذاشته بودند که چندین امام ما در همان کشور در زندان

این اسارت گوارای وجود  رزمندگان همان احواالت را از راویان شنیده بودند پس. اسارت بودند به پاهایشان زنجیر بسته شده بود

ها راه امامان ما بود و امامان ما زیر بار ظلم نرفته بودند و از حقیقت دفاع کرده رزمندگان دفاع مقدس بود به خاطر اینکه راه آن

ارت صدام ها را به زندان تبعید و در نهایت در زندان شهید کرده بود رزمندگان دفاع مقدس نیز در زندان و اسبودند دشمن ناچار آن

 .مرگ را بهتر از ذلت دانسته و شهید شدند
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ها سر و کار که در این نوع از داستان جاهای ادبیات پایداری است و از آنادبیات داستانی کودک بستر مناسبی برای انعکاس گزاره

اهیم داستان اگر متناسب با طلبد، از سوی دیگر، مفکودک را میة که زبان و بیان ویژنویسنده با مخاطب کودک است، ضمن این

های ادبیات گزاره. روحیات کودک باشد، در ذهن او درونی شده و بر رفتار و کردار و به طور کلی بر شخصیت او تأثیر خواهد گذاشت

. دشوهای مورد بررسی گاه بصورت پررنگ و گاه کمرنگ، مشاهده میپایداری که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت، در داستان

ها و های پایداری با متوسل شدن به شخصیتتوان به زبان ساده و همچنین بیان گزارهها، میاز اشتراکات موجود در این داستان

 .عناصر نمادین اشاره کرد

زبانی هایی در بین این آثار دست یافت به طوری که در برخی از آثار توان به وجود تفاوتاز بررسی آثار داستانی مورد مطالعه می

چنین در برخی از آثار از هم. شده استای و در برخی نیز زبانی صریح و مستقیم در القای مفاهیم جنگ بهره گرفتهمحاوره

های واقعی در القای فرهنگ دفاع مقدس و ها و در برخی دیگر نیز از شخصیتهای مجازی و سخن گفتن از زبان آنشخصیت

. پروری در برخی آثار شده استفاده شده است که این تفاوت باعث ایجاد الگوسازی و قهرمانمفاهیم آن برای فهم بیشتر کودک است

های مجازی در القای نویسندگان در پرداختن به آثار داستانی کودک در حوزه فرهنگ دفاع مقدس بهتر است که از شخصیت

ها و به خاطر اینکه در این سنین کاوی در آنمفاهیم جنگ استفاده کنند زیرا کودکان در این سنین به دلیل وجود حس کنج

تواند در القای مفاهیم جنگ موثرتر های مجازی میریزی نشده است سخن گفتن از زبان شخصیتتفکرات منطقی و انتزاعی پایه

هیم جنگ از بهتر است که نویسندگان در ترویج مفا( نوجوانان)واقع شود ولی در پرداختن به آثار داستانی برای گروه سنیدوره 

های سنی خاطر اینکه در این دورههای مهم بهره بگیرند بهسازی یکی از شخصیتپروری، الگوسازی، نمادگرایی و برجستهقهرمان

 .گیردنوجوانان شکل میدر ذهن« من کیستم»نسبت به سنین کودکی تفکرات منطقی و انتزاعی و سواالتی از قبیل 

 استنباط و نتیجه گیری-

آید در هر یک از مجموعه مجموعه داستان نتایجی خوب و مثمر ثمر به دست می 3های استنباط شده ازو تحلیل در بررسی

و یا در رابطه با آن وارد ادبیات داستانی کودک ( جی،تانکپیپوتین، اسلحه، تانک، آر)ها واژگانی مفید از فرهنگ دفاع مقدسداستان

های دفاع مقدس آشنایی ها و نمادها، شخصیتها، واژهقدس با فرهنگ دفاع مقدس، گزارهآید نویسندگان دفاع منظر میشده و به

های دلنشین و برجسته در جای جای ها و از اسامی مقدس ائمه اطهار و آیات اسالمی و کالمهای عملیاتکامل داشته و از نام

اسالمی -ها با افکار کودکانه خود، با فرهنگ ایرانینین آشنایی آناند و هم چاند و تالش قابل تقدیر به عمل آوردهداستان بهره گرفته

 . اندهای مختلف داستان متذکر شدهو میهن دوستی و سعی در دنبال کردن راه امام حسین و یاران وفادار او را در قسمت

اند با اند و توانستهکامل داشتهشناختی و ادراکی گروه هدف آشنایی نویسندگان و شاهدان دفاع مقدس با خصوصیات رفتاری، روان

(: صلی اهلل علیه وآله وسلم)این آشنایی مفاهیم دفاع مقدس را در ذهن کودک به آرامی وارد سازند که طبق فرمایش پیامبر اکرم

انند حکاکی بر سنگ مَثَل آن کس که در کودکی به فراگیری مطالب پردازد، هم»مَثَل الّذی یَتَعَلَّم فی صِغره کالنَّقْشِ فِی الْحَجَرِ 

 : های داستانی عبارت ازهای وارد شده از فرهنگ دفاع مقدس در این مجموعهگزاره. باشد می «است

-جانبازی و جانفشانی در حفظ حب الوطن من االیمان، در حقیقت حفظ آرمان( 9شهادت و شهادت طلبی ( 2ایثار و ایثارگری (4

دلدادگی به مرام، آزادگی، حرمت به رهبر و تسلیم در برابر ( 1وحدت و یکپارچگی  های دین، انقالب، میهن پرستی و همت برای

زنده نگه ( 3و احترام به ایران و ایرانی بودن ( ع)های آن، دلدادگی و دلبستگی به راهنمایان دینی، دلبستگی به اهل بیترهنمود

رابر ظلم و ستم بیگانگان و هرگز زیر بار آن نرفتن بوده وطن و وطن پرستی و در نهایت ایستادگی در ب( 6داشتن آب و خاک کشور 

بازی، ایستادگی، ادامه دادن خط مشی امامان و معصومین با نرفتن به زیر یوغ ها ایثار، شهادت، جانهمچنین از میان این گزاره.است

اند این مفاهیم را به خوبی در دهنویسندگان سعی کر. ترین موضوعات نویسندگان ارجمند دفاع مقدس بوده استذلت و ظلم محوری

ای آزاد، این کودکان در آینده از این الگوها برای جامعه الگو سازی کرده و با این تفکرات خوب، جامعه. ذهن کودک الگوسازی کنند

معه ارائه خواهند ها دور کرده و یک حقوق انسانی به جامردم ساالر، دارای امنیت اجتماعی و دینی برپا نموده و جامعه را از پلیدی

خوبی را برای ة توان آیندهای انسانی و پسندیده میها و منشبنابراین با این رفتار. داد که مورد توجه جوامع جهانی واقع گردد

 دوستی و خودباوری را درسازی کرده و این فرهنگ میهنها بتوانند از این روش بشر دوستانه الگوجهان و جهانیان ترسیم نمود تا آن

 .جای جای جهان گسترش دهند
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 .39-33، خرداد، صص(211:پیاپی)، 1، ش43، س(کودک و نوجوان)

 .نشر شاهد: ، تهرانصبح روز بعد(. تابی. )علیانبر، محمدفرم -42

 .تهران: ، چاپ پنجم، سمتادبیات کودکان و نوجوانان و ترویج خواندن(. 4919. )ایاغ، ثریاقزل -49

-سرداران شهید وبیست و سه هزار شهید استان خراسان؛ نشر سخنة کنگر: ، مشهدسبزة سجاد(. 4919. )گروه نویسندگان -41

 .رگست

سرداران شهید و بیست و سه هزار شهید استان خراسان؛ سخن ة کنگر: ، مشهدخط مقدم ممنوع(. 4919. )ااااااااااااااا -43

 .گستر

 .شاهد: ، تهرانمنة خان(. 4916. )ماهوتی، مهری -46

 .انتشارات امیر کبیر: ، چاپ هشتم، تهرانفرهنگ فارسی معین. معین، محمد -43

کارشناسی ارشد ة پایانام)های پایداری در ادبیّات داستانی کودک و نوجوان دفاع مقدّسبررسی بن مایه (.4931.)هدایتی، فاطمه -41

 .، دانشگاه شهید با هنر کرمان(زبان و ادبیات فارسی
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