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هاي دفاع مقدس منتشر شده براي  تحليل محتواي داستان
  ١٣٧٥-١٣٩٤هاي  كودكان و نوجوانان بين سال
  ١مهدي محمدي
  شناسي دانشگاه قم دانشيار گروه علم اطالعات و دانش

  ٢حسينيليال 
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  چكيده
هاي داستاني دفاع مقدس منتشر شده براي  هدف اصلي اين پژوهش، بررسي كتاب

ش اسـت كـه بـا اسـتفاده از رو     ١٣٩٤تـا   ١٣٧٥هـاي   كودكان و نوجوانان بين سـال 
عنوان كتاب داستاني  ٩٧است. جامعه پژوهش را تعداد  تحليل محتوا صورت گرفته

دهنـد كـه بـا اسـتفاده از اطالعـات       منتشر شده در حوزه دفاع مقـدس تشـكيل مـي   
سايت خانه كتاب ايران انتخاب و با پر كردن چك ليست براي هـر   موجود در وب

ها نشان داد كـه بـراي نوشـتن     فتهياكدام از آنها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. 
ــوان،  ٩٧ ــر ( ٨٠عن ــر ( ١٣درصــد) مــرد و  ٥/٨٢نف درصــد) زن مشــاركت  ٤/١٣نف

و  ١٣٨٤هـاي   بيشـترين و سـال   ١٣٩٠و  ١٣٨٣هـاي   داشتند. از نظر سال انتشار، سال
 ٤٦كتاب بررسي شده تعداد   ٩٧كمترين آثار را به خود اختصاص دادند. از  ١٣٩٠

درصد) توسط ناشران  ٦/٥٢عنوان ( ٥١وسط ناشران دولتي و درصد) ت٤/٤٧عنوان (
موضـوعي، بيشـترين فراوانـي مربـوط بـه آثـاري       از نظر خصوصي منتشر شده بود. 

اند و در ميـان ايـن موضـوعات     است كه به صورت غيرمستقيم به جبهه اشاره كرده
  درصد هستند.  ٤/٣٦نامه شهيدان با  پركاربردترين آنها، موضوع سرگذشت

ادبيات كودك و نوجوان، ادبيـات داسـتانيِ دفـاع مقـدس، جنـگ ايـران و        هاي كليدي: ژهوا
  عراق، كودكان و نوجوانان، دفاع مقدس
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Abstract 
The main purpose of this study is to review the sacred defense 
story books published for children and young adults between 
1996 and 2015, which has been done using content analysis 
method. Statistical population consists of 97 fiction books 
published in the field of sacred defense, which were selected 
using the information available on the website of the Iranian 
Book House and analyzed by filling out a checklist for each of 
them. The results showed that 80 (82.5%) men and 13 (13.4%) 
women participated in writing 97 titles. In terms of year of 
publication, the years 2004 and 2011 had the most and the years 
2005 and 2011 the least. Of the 97 books reviewed, 46 (47.4%) 
were published by government publishers and 51 (52.6%) by 
private publishers. The highest frequency is related to the works 
that indirectly refer to the front, and among these topics, the 
most widely used is the subject of the biography of the martyrs 
with 36.4%. 

Keywords: Children and Young Adults' Literature, Sacred Defense 
Literature, Iran and Iraq's War, Children and Young Adults,  Sacred Defense  

                                                                                                                   
1 Email: Mahdi.mohammadi203@gmail.com (Responsile Author) 
2 Email: l.hosseini91@gmail.com 



 ٢٥١  ١٣٧٥- ١٣٩٤ يها سال نيب نوجوانان و كودكان يبرا شده منتشر مقدس دفاع يها داستان يمحتوا ليتحل

  مقدمه -١
زنـد؛   هركشوري براي نشان دادن قدمت و تـاريخ خـود، برآثـار بزرگـانش تكيـه مـي      

اسـت. ايـن    آثاري كه نشان دهندة شكوه و عظمت آن تمدن طي قرون و اعصار گذشته بوده

آن كشـور بـه شـمار    شود، پديدآورندة فرهنگ و هويـت   شناخته مي» ادبيات«آثار كه با نام 

اسـت كـه انسـان را بـا نظـام       نيـ اادبيات  هدف) معتقد است، ١١٨: ١٣٩٠روند. هداوند ( مي

 سازد. رهنمون  يآرمان يا جامعه يو او را به سوخته و همدل سا گانهي يهست

هاي هر ملت است. ثبت ايـن   ها و ناكامي ها و خوشي ها و صلح تاريخ سرشار از جنگ

ـات  «است كه از آن به عنوان  اي ادبي شده ات موجب پيدايش گونهحوادث در قالب ادبيادبي

اي داشته و هشـت سـال دفـاع مقـدس باعـث       شود. ايران نيز تاريخ پر حادثهياد مي» مقاومت

اي غني از ادبيات دفاع مقدس خلق شوند. اين گونـة ادبـي، سـعي بـر حفـظ       شده كه گنجينه

  اي برخوردار است.  ويژه هاي دفاع مقدس دارد و از جايگاه ارزش

سـزايي داشـته و ادبيـات     هاي ادبي، تـأثير بـه   واضح است كه دفاع مقدس بر تمام گونه

داستاني كودك و نوجوان نيز از اين قاعده مستثني نيست. ادبيات دفـاع مقـدس كودكـان و    

، كـه بـا شـهامت خـود     ي رارانـ يدل يها يو مردانگ ينيآفر حماسهنوجوانان در تالش است تا 

انعكـاس دهـد (كريمـي     نيزمـ  رانيـ نـان ا اكودكـان و نوجو ، بـراي  دنديشرف و افتخار آفر

  . )٤٩: ١٣٨٧موغاري، 

به طور كلي آثار ادبيات داستاني تدوين شده درباره دفاع مقـدس در ايـران را بـه سـه     

  كنند: بندي مي دوره زماني تقسيم

هـاي ابتـدايي   ثار كه در سالهاي ابتدايي نگارش يافتند: اين آ الف) آثاري كه در سال

هـا و فرهنـگ ايثـار و شـهادت،     اند، رويكردي حماسي دارند و از دالوري جنگ نوشته شده

هاي اعتقادي، حكايت دارند؛ گاهي فاقد انسجام كافي در زمينه ساختار و تكنيك، مايهبا بن

  هاي الزم در موضوع روند عمل داستاني هستند. و گاهي هم فاقد قوام و پختگي

هاي مياني نگارش يافتد: در اين آثار توجه به عناصر داستاني و  ب) آثاري كه در سال



 ١٣٩٩، بهار و تابستان ١٧ ة، شمار١٠سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ٢٥٢

اسـت. در   هـا كاسـته شـده   سـرايي ها و حماسهپروري برخي مفاهيم بيشتر، و از شدت قهرمان 

دهنـد امـا بـه     هاي جنگ را نشـان مـي   هاي دنيا، آثار، و ويراني مرحله بعدي، مثل تمام جنگ

كننـد. هنـوز هـم در بـين آثـار ايـن دوره        خي از نويسندگان نيز تغييـر مـي  فراخور ديدگاه بر

هاي اصيل مقاومت و پايـداري، و دفـاع مقـدس    آثاري كه موضوع شهادت و ايثار، و ارزش

  كنند، كم نيستند.را يادآوري مي

اند: اين آثار، آثاري هستند كه گـاهي   هاي واپسين نگارش يافته ج) آثاري كه در سال

  ).١٣: ١٣٩٦شنو،  اند (حق هاي رزمندگان ايجاد كردهدر چهره شخصيت تغييراتي

خالقان ادبيات دفاع مدس سعي كردند فرهنگ مقاومـت و دفـاع مقـدس را در قالـب     

شعر و داستان براي كودكان و نوجوانان منتشر كنند. اما اين آثار موافقان و مخالفاني دارنـد؛  

هـاي دقيقـي از آثـار توليـد شـده بـه        كند كه ارزيابي هاي متفاوت ايجاب مي لذا اين ديدگاه

عمل آيد تا نكات مثبت و منفي مشخص شـود و راهنمـاي نويسـندگان و پژوهشـگران ايـن      

جنـگ  ي هـا  از داسـتان  ييمحتوا ي ليپژوهش درصدد است تحل نيارو،  حوزه باشد. از همين

 تيوضـع كـه  شخص سازد كودكان و نوجوانان ارائه كند تا م يبرا منتشر شده و عراق رانيا

در زمينه دفاع مقدس از نظر موضوعي و محتـوايي و نحـوه   كودكان و نوجوانان  يهاداستان

  است؟چگونه پرداختن به آنها 

  . پيشينة پژوهش  ١-١
در حوزه ارزيابي ادبيات دفاع مقدس تحقيقات متعددي صورت گرفتـه اسـت كـه در    

  شويم: زير با برخي از آنها آشنا مي

 يو عــراق نوشــته شــده بــرا رانيــجنــگ ا يهــا داســتان يبررســ )، در١٣٧٥(يمحمــد

هـاي  عنوان داستان منتشـر شـده بـين سـال     ١٩٩، پس از تحليل محتواي كودكان و نوجوانان

هـاي دفـاع مقـدس     دريافت كـه زنـان در عرصـه نويسـندگي و انتشـار داسـتان       ١٣٥٩-١٣٧٣

اي نوشـته شـده در تهـران اتفـاق     هدرصد داستان ٩٠حضور كمرنگي داشته و انتشار بيش از 

 افتاده بود. 

 يهـا  ارزش يسـاز  يو درونـ  يريپـذ  جامعـه «تحقيقي ضمن مطالعـه  )، در ١٣٨٥(فاضل



 ٢٥٣  ١٣٧٥- ١٣٩٤ يها سال نيب نوجوانان و كودكان يبرا شده منتشر مقدس دفاع يها داستان يمحتوا ليتحل

مطلـب ذكـر شـده در     صـفحه  ٣٥٣٣٧از دريافـت كـه    »يدرسـ ي هـا  كتـاب  در دفاع مقدس

/% ٧٥ حـدود  يعنـ يصـفحه   ٢٦٨فقـط   ،مقاطع مختلف آموزش و پـرورش  يدرس يها ب كتا

  است.   افتهيموضوع دفاع مقدس اختصاص  به ميمستق

ــرا  ييبازنمــا«)، در ١٣٩٠و همكــارانش( يمقــدار ــات جنــگ ب ــان در ادبي  ينقــش زن

 ايو زنان بوده گرا  ها مرد داستان يتمامدريافت كه » يانتقاد يكودك از منظر گفتمان شناس

  اند.  گرفته شده دهيناد اياند  حضور منفعل داشته

هـاي ايثـار و   كيفي بـه منظـور بررسـي عناصـر و مؤلفـه      )، در پژوهش١٣٩١مرتضوي(

هـاي داسـتاني كـودك و    شهادت، پس از تحليل محتـواي پنجـاه و هفـت داسـتان از كتـاب     

بنـدي آنهـا در    و دسـته » ج«و » ب«در دو گروه سـني   ١٣٩٠تا  ١٣٨٠نوجوان منتشر شده بين 

كـرد غالـب در طـرح    سي و شش مؤلفه ايثار و شهادت، دريافت كـه در هـر دو گـروه، روي   

 حاكم است.» ترجيح منافع نظام بر منافع شخصي (ايثار)«مقوله ايثار و شهادت، مؤلفه 

) در پژوهشي ضمن بررسـي تصـوير روي جلـد هشـت     ١٣٩٣هژير و غيرتيان( ابراهيمي

هـا كـه در مـورد دفـاع     كتاب داستان كودك و نوجوان، دريافتنـد كـه تصـاوير ايـن كتـاب     

 ت است، داراي مفهوم اميد، زندگي و پويايي هستند.  مقدس، بمباران و شهاد

نامه خود با انتخاب پنجاه مجموعـه داسـتان و پنجـاه مجموعـة      ) در پايان١٣٩٤زينالي( 

الـف، ب، ج،  «براي گروهاي سني  ١٣٧٤-١٣٩٢شعر مربوط به دفاع مقدس در دوره زماني 

  كودك و نوجوان پرداخت. به بررسي و تحليل تأثير دفاع مقدس بر روي ادبيات » د و هـ

اي بـا رويكـرد    ) در يـك پـژوهش كتابخانـه   ١٣٩٨پـور اياللـي(   خادمي كواليي و حسن

تحليلي به مطالعه نگاه انساني به جنگ و سير رو بـه افـزايش آن در طـول جنـگ و      –توصيفي 

رغـم   هاي آنـان نشـان داد كـه علـي     هاي بعد از آن در ادبيات داستاني ايران پرداختند. يافته سال

غلبه گفتمان حماسي و ارزش محور در بستر زماني جنگ، برخي از نويسندگان از همـان ابتـدا   

با رويكرد انساني به آفرينش آثار داستاني پرداختند و با گذر زمـان و فاصـله گـرفتن از جنـگ     

توجه آنان و ديگر نويسندگان به مضامين واالي انساني و موقعيت بغرنج انسانِ قـرار گرفتـه در   

  است.     به اوج خود رسيده ٨٠شرايط خاص جنگ افزايش يافته و اين روند در طول دهه 



 ١٣٩٩، بهار و تابستان ١٧ ة، شمار١٠سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ٢٥٤

انقـالب آمريكـا در   «در پژوهشـي تحـت عنـوان     )١٩٨٣((Joel Taxel )جوئل تكسـل 

اسـت. ايـن    به بررسي تأثيرات انقالب در ادبيات كودكان پرداختـه » ادبيات داستاني كودكان

  شود. اي جنگ در انقالب كودكان محسوب ميه اي از تحليل رمان تحقيق نمونه

هولوكاسـت يـا   «) در پـژوهش خـود تحـت عنـوان     ١٩٨٧((Paul Brians)پل بريـانس 

هـايِ چـاپ و    هـا و داسـتان   به بررسي رمـان » اي: جنگ اتمي در ادبيات داستاني كشتار هسته

به تصـوير   اي يا پس از آن كه در آنها جنگ هسته ١٨٩٥منتشر شده به زبان انگليسي از سال 

  پردازد. كشيده شده، مي

هـاي جنـگ،    راه«) در اثرش بـه نـام   ١٩٩٥((Paul.M. Holsinger)پاول ام. هولسينگر

كنـد كـه جنـگ     عنوان مي» عصر جنگ جهاني دوم در ادبيات داستاني كودكان و نوجوانان

سـال  جهاني دوم از رويدادهاي عظيم در تاريخ بشر بود. تقريباً از اولـين لحظـات جنـگ در    

هـاي   تا عصر حاضر، نويسندگان ادبيات كودكان و نوجوانان به نوشتن رمان و داستان ١٩٣٩

  اند. كوتاه در اين مورد پرداخته

) در پژوهشي به بررسي تجـارب كودكـان عراقـي    ٢٠٠٦و ديگران ( (Al-mashat)المشت

 ١٣تـا   ٩بـين سـنين   نفـر از كودكـان    ١٢اند. آنان پس از انتخاب  از عمليات آزادي عراق پرداخته

بندي آنان در دو گروه متمركز دريافتند كه با وجود هفـت مـاه پـس از     سال موصل عراق و دسته

  پايان رسمي جنگ در عراق، سطح بااليي از اضطراب در ميان اكثريت كودكان وجود دارد.  

ــون ــورونن، (Paksuni)يپاكسـ ــكو  (Turunen)تـ در  )٢٠١٥( (Keskitalo)تالويكسـ

از كودكـان جنـگ    يخـاطرات  -يدر دوران كـودك  ييمقابلـه بـا جـدا   « ت عنوانتح يا مقاله

كه در  ياز دو خواهر و برادر فنالند يخاطرات انيبه ب» فاستر يفنالند در مورد خانواده سوئد

 يا دوم از خـانواده خـود جـدا شـدند و بـا خـانواده       يجنگ جهـان  يخود ط يدوران كودك

نشان داد كه خاطرات مصـاحبه شـوندگان    قيتحق جيانتاند.  ، پرداختهكردند يزندگ يسوئد

  .اند تجربه كرده راي ا  مشابه يها تيموقع نكهيبا وجود ا ؛است گريكديمتفاوت از 

هـاي متفـاوتي بـين تحقيقـات      تـوان گفـت كـه نگـاه     بندي مطالب ياد شده مـي  لذا در جمع

اي مانـده پرداختـه   داخلي و خارجي وجـود دارد. در تحقيقـات خـارجي بيشـتر بـه تـأثيرات برجـ       



 ٢٥٥  ١٣٧٥- ١٣٩٤ يها سال نيب نوجوانان و كودكان يبرا شده منتشر مقدس دفاع يها داستان يمحتوا ليتحل

دهـد   ها نشان مـي  است اما در تحقيقات داخلي به بررسي خود جنگ پرداختند. بررسي پيشينه شده

كه در زمينه ادبيات دفاع مقدس در حوزه كودكان و نوجوانان به جز تحقيق محمدي كه مربـوط  

ي منتشـر  سال، آثار بيشتر ٢٥هست، پژوهش خاصي صورت نگرفته و در طول اين  ١٣٧٥به سال 

نويسي در كشور اتفاق افتاده كه نيـاز   هاي خاصي در زمينه داستان شده و از نظر كيفي نيز پيشرفت

  است.   به بررسي علمي داشت كه اين پژوهش در همين راستا صورت گرفته

  . اهميت و ضرورت پژوهش٢-١
 توان گفت كه ادبيات در خصوص اهميت و ضرورت انجام اين پژوهش اين گونه مي

دفاع مقدس بخشي از ادبيات كشور اسـت كـه سـاالنه آثـار متعـددي در ايـن حـوزه منتشـر         

هــاي متعــددي از جملــه: دفتــر ادبيــات ايثــار و مقاومــت بنيــاد جانبــازان،  شــود؛ ســازمان مــي

پژوهشگاه علوم و معـارف دفـاع مقـدس و دفتـر ادبيـات و مقاومـت حـوزه هنـري سـازمان          

ــا تبليغــات درصــدد ســامان ــرورش نســلي از نويســندگان و  دهــي آث ــين  پ ر منتشــره و همچن

توان به نقاط قوت و ضـعف   پژوهشگران در اين زمينه هستند. با انجام اين گونه تحقيقات مي

هاي آن درصـدد مرتفـع    اندر كاران اين حوزه با توجه به يافته اين گونة ادبي پي برد تا دست

 يتوانـد راهكارهـا   يمـ  پـژوهش  نيـ ا كردن نقايص و تعالي بخشيدن به نقاط ضعف برآيند.

هـاي   همچنـين بـر اسـاس يافتـه     بـه همـراه داشـته باشـد.     سـندگان يناشـران و نو  يبـرا  يمناسب

تواننـد بـا موضـوعات پرداختـه شـده و خألهـاي        هايي از اين دست، نويسندگان مي پژوهش

  موضوعي آشنا شوند تا آثار متفاوتي را خلق كنند.  

 بحث اصلي -٢

  پردازيم:  هاي اين پژوهش مي حليل و بررسي برخي از يافتهدر اين بخش به ت

  ها . جنسيت نويسندگان كتاب١-٢
عنـوان كتـاب)    ٨٠درصـد از آثـار (   ٥/٨٢بررسي جنسـيت نويسـندگان نشـان داد كـه     

اسـت. جـدول زيـر     عنوان كتاب) توسط زنـان منتشـر شـده    ١٣درصد ( ٤/١٣توسط مردان و 

  : دهد هاي آماري آن را نشان مي داده



 ١٣٩٩، بهار و تابستان ١٧ ة، شمار١٠سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ٢٥٦

  هاي دفاع مقدس : توزيع فراواني مشاركت زنان و مردان در توليد داستان١جدول 
 درصد فراواني جنسيت

 ٤/١٣ ١٣ زن

 ٥/٨٢ ٨٠ مرد

 ١/٤ ٤ نويسندگان گروه

 ٠/١٠٠ ٩٧ جمع

دهـد، ميـزان اسـتقبال مـردان از آثـار دفـاع        نشان مـي  ١هاي جدول  طور كه داده همان

اي بـود كـه افـراد بـا      ت. با توجه بـه اينكـه دفـاع مقـدس حـوزه     اس مقدس بيشتر از زنان بوده

توانند به تصوير روشني از اتفاقات آن دست يابنـد    شركت كردن در آن و مشاهده وقايع مي

و از آنجا كه مردان بيشتر درگير اين پديده بودند، بنابراين، آقايان آثار بيشـتري بـا موضـوع    

عنـوان   ٧٠درصـد (  ٧٧هاي محمدي نيز نشان داد كـه   اند. يافته دفاع مقدس را منعكس كرده

عنوان كتاب) را نويسندگان زنـان توليـد    ١٨درصد ( ٢٠كتاب) از آثار را نويسندگان مرد و 

). محمدي در پژوهش ديگـري، علـل ايـن مشـاركت كمتـر      ١٣٦: ١٣٧٥اند (محمدي،  كرده

زگاري آن بـا مفـاهيمي   زنان را ناشي از عواملي چون: ظريف بودن روحيه زنـان و عـدم سـا   

هـاي اجتمـاعي    هـاي زنـان در سـاير عرصـه     چون: جنگ، قتل، كشتار و كنـد بـودن فعاليـت   

دانـد   است. وي معتقد است كه هنوز باورهاي اجتماعي، زن را مركز ثقل خانواده مـي  دانسته

و با حضور او در بيرون از خانواده چندان موافق نيست. اين امر سبب شـد كـه حضـور آنـان     

هاي نبرد كمتر از مردان باشـد و در اثـر كـم بـودن شـناخت از       هاي جنگ و ميدان عرصهدر 

  ). ٦٢: ١٣٧٩هاي جنگ، آثار كمتري هم خلق كنند (محمدي،  صحنه

  هاي مورد بررسي ها در سال . انتشار داستان٢-٢
هاي منتشر شده از موضوعات ديگـر ايـن بررسـي بـود كـه       بررسي روند انتشار داستان

  دهد.  هاي مورد بررسي نشان مي پراكندگي آثار منتشر شده را در طول سال ١ نمودار



 ٢٥٧  ١٣٧٥- ١٣٩٤ يها سال نيب نوجوانان و كودكان يبرا شده منتشر مقدس دفاع يها داستان يمحتوا ليتحل

 
  ١٣٩١تا  ١٣٧٦هاي  انتشار آثار در سال: توزيع فراواني ١نمودار 

دهد، روند صعودي توليد آثـار كودكـان در    نشان مي ١هاي نمودار  طور كه داده همان

است. شـرايطي مشـابه بـا     با يك كاهش شديد مواجه بوده ١٣٨٤ حوزه دفاع مقدس، در سال

توان مشاهده كرد. شايد بتـوان علـت آن را در فضـاي     نيز مي ١٣٨٨همين شرايط را در سال 

هـاي علمـي    سياسي حاكم بر كشور جستجو كرد كه شرايط پيش آمده تا مدتي كليه عرصه

 ١٣٨٣هاي  بيشترين تعداد آثار در سالفرهنگي حاكم بر كشور را تحت تأثير قرار داد. اما  –

هاي منتشر شـده در هـر سـال بـه صـورت       توان گفت تعداد كتاب اند. مي منتشر شده ١٣٩٠و 

هاي منتشر شده در اين زمينه توسط انتشارات  كتاب است. از آنجاكه اكثركتاب ٤/٦متوسط 

كـاري و   تي در كـم هاي دول اند، شايد بتوان گفت كه فراز و نشيب حمايت دولتي منتشر شده

  است.  كاري انتشارات در انتشار اين كتب نيز مؤثر بوده پر

  . ناشرين آثار داستاني٣-٢
هاي حوزه دفاع مقدس براي كودكان و نوجوانان توسط ناشران مختلفي منتشـر   كتاب

  دهد. ها توسط انتشارات مختلف را نشان مي است. جدول زيرآمار انتشار كتاب شده



 ١٣٩٩، بهار و تابستان ١٧ ة، شمار١٠سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ٢٥٨

  فراواني آثار بر اساس انتشارات: توزيع ٢جدول 

 درصد فراواني  انتشارات

 ٦/٢٠ ٢٠ شاهد نشر و مهر سوره

  فكري پرورش كانون

  كودكان و نوجوانان
٢/٨ ٨ 

 ٢/٧ ٧ صف

 ٢/٦ ٦ مهر سوره

  ٢/٥ ٥ آشنايي

 ٢/٥ ٥ شاهد

 ٢/٥ ٥ دل كعبه

 ٢/٥ ٥ مدرسه

 ٣٧ ٣٦ اثر ٥ناشران كمتر از 

 ١٠٠ ٩٧ جمع

ترين انتشارات يعنـي انتشـارات شـاهد،     دهد، فعال نشان مي ٢هاي جدول  دادهطور كه  همان

هـاي مـورد بررسـي را منتشـر      درصـد كتـاب   ٦/٢٠سورة مهر و كـانون پـرورش فكـري كتـاب،     

درصد) و انتشارات شاهد بـه تنهـايي    ٢/٦عنوان كتاب ( ٦اند. انتشارات سورة مهر به تنهايي،  كرده

درصـد) توسـط انتشـارات     ٢/٨عنـوان كتـاب (   ٨انـد.   تشـر كـرده  درصـد) من  ٢/٥عنوان كتاب ( ٥

عنـوان كتـاب    ٧اسـت. انتشـارات صـف     كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، منتشر شـده 

درصد) را منتشر كرده است. هر كدام از انتشارات آشنايي، كعبه دل و مدرسه نيز در انتشـار   ٢/٧(

اند كه قابـل ذكـر نبـود و     اثر منتشر كرده ٥ان كمتر از اند. بقيه ناشر عنوان كتاب همكاري داشته ٥

تـوان مشـاهده كـرد كـه انتشـاراتي       بندي شدند. بـه وضـوح مـي    اثر دسته ٥در طبقه كلي كمتر از 

مستقر در شهر تهران، نسبت به انتشارات شهرهاي ديگر برتري دارنـد. در پـژوهش محمـدي هـم     

كــان و نوجوانــان و حــوزه هنــري ســازمان انتشــارات پيــام آزادي و كــانون پــرورش فكــري كود

  ).  ١٣٨: ١٣٧٥هاي اول تا سوم بودند (همان،  تبليغات اسالمي در رده

هـاي داسـتاني دفـاع مقـدس كودكـان و نوجوانـان        انتشاراتي كه اقدام بـه نشـر كتـاب   

هـاي   داده ٢بندي شـدند كـه نمـودار شـماره      اند، در دو گروه دولتي و خصوصي دسته نموده

  .دهد ا نشان ميآماري آن ر
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٤٧%٥٣%
٠%٠%

غیر دولتی

دولتی

 
  : توزيع فراواني وابستگي ناشران٢نمودار 

مورد) از انتشارات خصوصـي و   ٥١درصد ( ٥٣دهد،  نشان مي ٢همان طور كه نمودار 

مورد) از انتشارات دولتـي هسـتند. اگرچـه تعـداد انتشـارات دولتـي كمتـر از         ٤٦درصد ( ٤٧

هاي منتشر شده توسط ايـن انتشـارات بـيش از     ما فراواني كتابانتشارات خصوصي هستند، ا

دهنـد. ايـن بيـانگر آن اسـت كـه امكانـات        هاي مورد بررسـي را تشـكيل مـي    نيمي از كتاب

موجود براي نشر كتاب در انتشارات دولتي برتري قاطع بـه انتشـارات خصوصـي دارنـد؛ بـه      

  اند. ردهطوري كه بيشتر انتشارات خصوصي تنها يك كتاب منتشر ك

  . گروه سني آثار منتشره٤-٢
  هاي مورد بررسي در اين تحقيق براي كودكان و نوجوانـان نوشـته شـده    اگرچه كتاب

  است. هاي مذكور در جدول زير ارائه شده هاي سني كتاب اما  با اين حال به تفكيك گروه

  : توزيع فراواني آثار بر اساس گروه سني٣جدول 
 درصد فراواني  گروه سني

  ١/٤  ٤  ج، ب، لفا

 ١/٤  ٤  ب

 ٨/٢٦  ٢٦  ج، ب

 ٣/٨  ٨  ج

 ٥/١٧  ١٧  ، دج

 ٢/٦ ٦ د

 ٠/٣٣ ٣٢ ـه، د

 ٠/١٠٠ ٩٧  جمع



 ١٣٩٩، بهار و تابستان ١٧ ة، شمار١٠سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ٢٦٠

هـا متعلـق بـه گـروه      درصد كتـاب  ٣٣دهد،  نشان مي ٣هاي جدول  همان طور كه داده

 ٥/١٧اسـت.  » ب، ج«ها مربوط به گروه سـني   درصد كتاب ٨/٢٦است.  بوده» د، و، هـ«سني 

درصـد) متعلـق بـه     ٣/٨كتـاب (  ٨اختصـاص دارد.  » ج، د«ها نيز به گروه سـني   ابدرصد كت

است. هـر يـك    منتشر شده» د«درصد) براي گروه سني  ٢/٦كتاب ( ٦است. » ج«گروه سني 

درصـد) را بـه خـود اختصـاص      ١/٤چهـار كتـاب (  » ب«و » الـف، ب، ج «هاي سني  از گروه

ها بـراي گـروه سـني ( د و هــ) يعنـي بـراي        تاباند. آمار حاكي از آن است كه  اكثر ك داده

هـاي دبسـتان    هاي سـني (ب و ج) يعنـي سـال    است. در مرتبه دوم گروه نوجوانان منتشر شده

گيري است.  هايي كه شاكله اصلي كودك در حال شكل است؛ سال مورد توجه ناشران بوده

كـه  » الـف «روه سـني  است. گ هاي سني (ج و د) در مرتبه بعدي توجه نويسندگان بوده گروه

كتاب مورد توجـه اسـت و آن هـم بـه خـاطر عـدم        ٤هاي قبل از دبستان است، فقط در  سال

  رسد. درك كودك از موضوع جنگ طبيعي به نظر مي

  . ارتباط موضوع داستان با جنگ٥-٢
نمايـد، موضـوع اسـت؛ موضـوعي      براي نوشتن يك داستان آنچه در ابتدا ضروري مي

داستان را در خدمت خود بگيرد و آن را تا رسـيدن بـه نتيجـه دلخـواه      كه بتواند كلية عناصر

هـاي داسـتاني را از نظـر     ). در اين بررسي، كتـاب ٥٥: ١٣٧٦نويس پيش ببرد (بهشتي،  داستان

انـد ب)   موضوعات به دو دسته: الف) آثاري كه به صورت مستقيم با جبهـه در ارتبـاط بـوده   

هـاي   داده ٣بنـدي كـرديم كـه نمـودار      اند، دسته ذيرفتهآثاري كه از رويدادهاي جبهه تأثير پ

  دهد.  آماري آن را نشان مي

35.1%

64.9%

ارتباط مستقيم با جبهه دارد

از رويدادهاي جبهه تاثير پذيرفته است
  

  هاي دفاع مقدس : توزيع فراوان موضوعي داستان٣نمودار 
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عنـوان) در دسـته در    ٣٤درصـد (  ١/٣٥دهـد، كـه    نشـان مـي   ٣همان طور كه نمـودار  

ن) در دسته متأثر از جبهه و جنگ جاي گرفتند. آمـار  عنوا ٦٣درصد ( ٩/٦٤ارتباط كامل و 

اند در صدر قرار دارنـد و علـت    حاكي از آن است كه رويدادهايي كه از جبهه تأثير پذيرفته

ايـم، خـود    هـاي جنـگ فاصـله گرفتـه     طور بيان كرد كه چـون از سـال   توان اين آن را هم مي

ات جنگ به جامعه و افـراد پرداختـه   شود و بيشتر به اثر ها كمتر منعكس مي جنگ در داستان

 شود. مي

بندي شده بودند كـه   تري نيز دسته هاي فرعي هر كدام از اين دو موضوع كلي به شاخه

  دهد. موضوعات فرعي آثار مرتبط با جبهه را نمايش مي ٤جدول شماره 

  توزيع فراواني آثار بر اساس موضوعات مستقيم مرتبط با جبهه ٤جدول: 

 درصد يفراوان موضوعات

 ٤/٣٢ ١١ تصرف خاك ايران

 ٦/١٧ ٦ حمله هوايي دشمن

 ٧/١٤ ٥ عمليات

 ٧/١٤ ٥ مقاومت

 ٨/٨ ٣ شهادت

 ٩/٥ ٢ عمليات نفوذي

 ٩/٢ ١ اسارت

 ٩/٢ ١ كمبود مهمات و مواد غذايي

 ٠/١٠٠ ٣٤ جمع

هايي كه به صـورت مسـتقيم    دهد، در بين كتاب نشان مي ٤هاي جدول  طوركه داده همان

بودنـد، پركـاربردترين موضـوع، تصـرف خـاك ايـران         موضوعات مرتبط با جبهه پرداختـه به 

هـاي   هـا حملـه   درصد از داستان ٦/١٧دهد.  درصد را به خود اختصاص مي ٤/٣٢است كه  بوده

 ٧/١٤هوايي دشمن را به تصوير كشيده بودند. هر يك از دو موضوع عمليـات و مقاومـت، در   

است. ساير موضـوعات چـون: شـهادت، عمليـات      ن توجه بودههاي مذكور، كانو درصد كتاب

اسـت. بـرخالف پـژوهش     نفوذي، اسارت و كمبود مهمات و مواد غذايي كمتر پرداختـه شـده  
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دهـد كـه پركـاربردترين     است، نشان مـي  حاضر، پژوهش محمدي كه در دهه هفتاد انجام شده

نشـان از تكـراري و تقليـدي     موضوعات، موضوع شهادت و بمباران شهرها و روستاها بوده كه

هـا و   بودن كارهاي نويسندگان جنگ دارد. به همان ميـزان پـايين بـودن درصـد كـم عمليـات      

اسارت حكايت از عدم شركت نويسندگان در جنگ و شناخت مطبوعاتي آنها از جنـگ دارد  

 يهـا  كتـاب ). سهرابي نيز در پژوهش خود مشخص كـرده بـود كـه در    ١٤٥: ١٣٧٥(محمدي، 

صـفحه   ٣٥٣٣٧از كـل   يدانشـگاه  شيمتوسـطه و پـ   ،ييراهنما ،ييابتدا يليمقاطع تحص يدرس

به موضوع دفاع مقدس اختصاص  مي/% مستق٧٥ حدود يعنيصفحه  ٢٦٨مطلب ذكر شده فقط 

و بـا   ديـ قرار گرفتـه و مطالـب جد   ياست مورد بازنگر ستهيشا زيمطالب ذكر شده ناست.  افتهي

  ). ١٢٣: ١٣٨٥، (فاضل گردد نيگزيبهتر جا تيفيك

هاي ريـزي در   بندي هايي كه موضوع آنها از جبهه تأثير پذيرفته بود نيز دسته در كتاب

  دهد. ريز موضوعات را نمايش مي ٤نظر گرفته شده بود. نمودار 
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دهد، بيشتر از هـر موضـوعي، بـه سرگذشـت شـهيدان       نشان مي ٤طوركه نمودار  همان
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هـا   درصـد كتـاب   ٢/١٥اند.  ها به اين موضوع پرداخته درصد كتاب ٤/٣٦است.  پرداخته شده

درصـد   ٦/٧انـد.   هاي انساني را در كـانون توجـه خـود قـرار داده     نيز موضوع توجه به ارزش

ضـوعات ديگـر سـهم بسـيار كمـي از      انـد. مو  ها به موضوع بازماندگان شهدا پرداختـه  كتاب

اند. با توجه با اين كه شهداي دفاع مقدس به عنـوان الگـو    ها را به خود اختصاص داده كتاب

شوند لذا اكثر نويسندگان به دنبال الگوسـازي از شخصـيت ايـن     براي نسل امروز شناخته مي

را در قالب داستان هاي بارز شخصيتي آنان  شهدا براي كودكان و نوجوانان هستند و ويژگي

). در ايـن  ١٥٤: ١٣٨١آورنـد (حسـيني،    زندگي شـهدا در آثارشـان بـه رشـته تحريـر در مـي      

خصوص معتقد است كه تصويري كه از شهيد چمران، شهيد باكري، شـهيد صـياد شـيرازي    

شود، تصويري دو بعدي است كه هم الگـوپردازي   در شعر، داستان، خاطره و رمان خلق مي

نمايد. اگر قصوري در بيان الگوسازي است متوجه بضاعت كـم   گوسازي ميكند و هم ال مي

و توان پايين تخصصي نويسنده است وگرنـه در جريـان ادبيـات دفـاع مقـدس ايـن مهـم بـه         

وضوح مشهود است كه اين الگوها در اذهان عمـومي، همـان الگـويي اسـت كـه نويسـنده،       

هـاي ايـن پـژوهش اكثـر موضـوعات       قصـد انتقـال مفـاهيم را داشـته اسـت. بـر اسـاس يافتـه        

اند. محمدي نيز، بـه عـدم پـرداختن بـه      ها، موضوعاتي بودند كه از جبهه تأثير پذيرفته داستان

هـاي   موضوعاتي متأثر از جبهه اشاره كرده و احتمال پرداختن به اين موضـوعات را بـه سـال   

 )١٤٥: ١٣٧٥آتي واگذار نموده بود (محمدي، 
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   نتيجه
تـري در نوشـتن آثـار داسـتاني      ها نشان داد كه مردان حضور پـر رنـگ   بررسي داستان

اند. همچنين مشخص شـد كـه بيشـترين تعـداد      دفاع مقدس براي كودكان و نوجوانان داشته

تـرين   اند. در بررسي ناشران هم دريافتيم كه فعال منتشر شده ١٣٩٠و  ١٣٨٣هاي  آثار در سال

مهر و انتشارات كـانون پـرورش فكـري كودكـان و     ناشران اين آثار، انتشارات شاهد، سوره 

تـوان گفـت كـه بـا ايـن كـه اكثـر ناشـران          باشند. همچنين در مورد ناشران مـي  نوجوانان مي

انـد. در   خصوصي هستند، ناشران دولتي تعداد عناوين بيشتري از مجموع آثار را منتشر كرده

نـي از آن گـروه سـني    هـاي سـني مختلـف، بيشـترين فراوا     مبحث آثـار منتشـره بـراي گـروه    

نوجوانان (د و هـ) است كه توجه ويژه نويسندگان و ناشران را به خود جلب كرده اسـت. از  

نظر موضوعي نيز آثار متأثر از جنگ بيشترين فراواني را به خود اختصاص داده اسـت. الزم  

ا است نويسندگان بازنگري اساسي در نحوه پرداختن به آثـار دفـاع مقـدس داشـته باشـند. بـ      

توجه به اينكه تعداد ناشران خصوصي بيشتر از ناشران دولتـي اسـت امـا تعـداد آثـار منتشـره       

كمتري از آنها وجود دارد و دليل اين امر نيز تمركز امكانـات دولتـي بـراي ناشـران دولتـي      

شـود تـا تسـهيالتي را بـراي      ربـط پيشـنهاد مـي    است. در همين راستا به مسئولين فرهنگي ذي

ي نيز فراهم كنند تا آنها نيـز نقـش بيشـتري در انتشـار آثـار داسـتاني و بـه        انتشارات خصوص

  طوركلي ادبيات دفاع مقدس ايفا نمايند.

هاي منتشر شده نسبت به مردان چشـمگير   حضور زنان نويسنده در پديدآوري داستان 

تـر ايـن    هايي براي حضـور فعـال   شود به ايجاد زمينه نبوده لذا به مسئولين فرهنگي پيشنهاد مي

  قشر از نويسندگان پرداخته شود تا در جريان توليد اين آثار نيز حضور آنان مغفول نماند.

گـردد  با توجه به اهميت ويراستاري براي آثار مختص كودك و نوجوان پيشـنهاد مـي  

كه ناشـران در ايـن خصـوص اهتمـام ورزنـد و بـا وجـود بـاال رفـتن هزينـه چـاپ و نشـر از             

 ي نيز استفاده نمايند.هاي ويراستار ظرفيت

استفاده مناسب از وجود تصويرگران ماهر در انتشار آثار مختص مخاطبـان كـودك و   

گـردد طـوري    همچنـين پيشـنهاد مـي    گـردد.  نوجوان نيز با توجه به ضرورت آن پيشنهاد مـي 
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گذاري گردد كه از حجم تمركز ناشران آثار دفاع مقدس بـر روي پايتخـت كاسـته     سياست

اشرانِ شهرهاي ديگر كشور افزايش يابد تا دسترسي مخاطب بـه آثـار مـذكور    شود و سهم ن

از آنجاكه اكثر نويسندگان آثار مورد بررسـي تنهـا يـك اثـر      در سراسر كشور يكسان شود.

توان نتيجه گرفت كـه اكثـر نويسـندگان در ايـن حـوزه تخصـص كـافي         اند، مي منتشر كرده

گـردد نويسـندگان    رو پيشـنهاد مـي   اند. ازايـن  مودهندارند و به صورت تفنني يك اثر منتشر ن

  سعي كنند كه در حوزه تخصصي خود فعاليت نمايند تا بر كيفيت آثار منتشره افزوده شود.

توان گفت اين است كه پرداختن بـه ادبيـات دفـاع مقـدس در      بندي مي آنچه در جمع

بـوده و سـاالنه آثـار    طول ساليان اخير هميشه مـدنظر نويسـندگان و شـاعران و پژوهشـگران     

گيـرد. امـا مقايسـه     هاي مختلف در اختيار كودكان و نوجوانان قرار مـي  متعدد ادبي در قالب

اسـت، نشـان    سال پـيش صـورت گرفتـه    ٢٤هاي پژوهش حاضر با پژوهش محمدي كه  يافته

نويسـي پيشـرفت كـرده و     دهد كه در طول ساليان مختلف هرچند اصول و فنـون داسـتان   مي

شـود،   نايي نويسندگان با اين مباحث بيشتر شده و آثار غني و پر محتوايي توليد ميميزان آش

اما بسياري از مشكالت ساختاري شناسـايي شـده از جملـه حضـور كمتـر زنـان نويسـنده در        

هاي فرهنگي، تمركز بيش از حد نشـر و انتشـار آثـار دفـاع مقـدس در حيطـه ناشـران         صحنه

رغـم گذشـت دو دهـه از تحقيـق      و نشر در تهـران علـي   دولتي، تمركز شديد امكانات چاپ

 محمدي همچنان پابرجاست.  

شـود   با توجه به اينكه اكثر آثار منتشره مختص گروه سني ( د و هـ) هستند، توصيه مي

 هاي سني نيز آثاري منتشر كنند. نويسندگان بر اساس نيازهاي ديگر گروه

مرد هستند و اينكه مخاطبان خاص آنهـا   ها، هاي اول اكثر داستان از آنجا كه شخصيت

هاي اول كودك  شود شخصيت كودك و نوجوان هستند، به نويسندگان اين آثار توصيه مي

هـا در   با توجـه بـه اينكـه اكثـر موضـوعات داسـتان       و نوجوان را بيشتر در آثارشان بگنجانند.

ت متنوع بپردازنـد و  گردد نويسندگان به موضوعا مورد زندگينامه شهيدان است، پيشنهاد مي

  براي جذب مخاطب به نوآوري دست بزنند.
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  منابع و مآخذ
تصویر در ادبّیات پایـداری (دفـاع مقـدس) کـودک و ). «۱۳۹۳.(غیرتیانپریسا  هژیر، معصومه و  ابراهیمی

 .۹۳-۹۷. صص: ۸. شمارۀ ۱۷. سال کتاب ماه کودک و نوجوان». نوجوان

 تهران: برگ.  . عوامل داستان). ۱۳۷۶بهشتی، الهه.(

. ۳. شـماره ۲. سـال اندیشه انقالب اسـالمی». مروری بر ادبّیات دفاع مقدس). «۱۳۸۱حسینی، قربان.(

 .۱۵۰-۱۵۶صص: 

. تهران: جستاری دیگر، ادبّیات داستانی مقاومت و پایداری و دفاع مقدس). ۱۳۹۶شنو، فرخنده.( حق

 خانه کتاب.

بررسی و تحلیل پیدایی و پایایی نگاه انسانی در ). «۱۳۹۸.(پور ایاللی حسن نسیم کوالیی، مهدی و خادمی

 ۲۷ -۶۰. صص: ۲۰. شمارۀ ۱۱. سال ادبّیات پایداری». ادبّیات داستانی جنگ تحمیلی

نامـه  پایان». مقدس بر روی ادبّیات کـودک و نوجـوان  بررسی و تحلیل تأثیر دفاع). «۱۳۹۴زینالی، الهام.(

 های خارجی. دبیلی: دانشکده ادبّیات و زبان. دانشگاه محقق ارارشد کارشناسی

های دفـاع  های دفاع مقدس: نقدی بر ارزش سازی ارزش پذیری و درونی جامعه). «۱۳۸۵فاضل، سهراب.(

 .۱۱۳-۱۲۸. صص:  ۵۵. شمارۀ ۱۴. سال سیاست دفاعی». های درسی مقدس در کتاب

و نوجـوان دفـاع مقـدس (در دهـه اول  تأملی در ادبّیات داستانی کـودک). «۱۳۸۷موغاری، فریده.( کریمی

 .۴۹-۵۶. صص:  ۴. شمارۀ ۱۲. سال کتاب ماه کودک و نوجوان». انقالب اسالمی)

». های جنگ ایران و عراق نوشته شده برای کودکان و نوجوانـان بررسی داستان). «۱۳۷۵محّمدی، مهدی.(

ــداری و دانشــک . دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد تهــران شــمال:ارشــد نامــه کارشناسی  پایان دۀ علــوم کتاب

  رسانی. اطالع

نامه ادبّیات کودکان  پژوهش». نقش زنان در ثبت ادبّیات جنگ برای کودکان). «۱۳۷۹.(ــــــــــــــــــ

 . ۶۰ـ  ۷۱. صص: ۶. شمارۀ ۳. سال و نوجوانان

نی کـودک و های ایثار و شهادت در ادبّیات داسـتا بررسی عناصر و مؤلفه). «۱۳۹۱مرتضوی، سید محسن.(

یخ و فلسفه آموزش و پرورش نامه کارشناسی پایان». نوجوان . دانشگاه شـیراز: دانشـکدۀ علـوم ارشد تار

 شناسی.  تربیتی و روان

بازنمـایی نقـش ). «۱۳۹۰.(الدینی مشـکوه مهدی و استاجیاعظم ؛ زمردیانرضا سادات؛  مقداری، صدیقه

. هـای خراسـان زبانشناسی و گویش». شناسی انتقادی زنان در ادبّیات جنگ برای کودک از منظر گفتمان

 .۴۷-۷۰. صص: ۲. شمارۀ  ۳سال 

 .  ۱۱۸- ۱۲۱. صص: ۱۰۰، شمارۀ رشد زبان و ادب فارسی». هدف از ادبّیات چیست). «۱۳۹۰هداوند، جواد.(
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