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  مقدمه  
. شـد در موضـوعات ادبيـات داسـتاني ايـران گشـوده      اي  ور شدن آتش جنگ ايران و عـراق، فصـل تـازه    با شعله

آنان . بعضي نيز زير فشار موشكهاي دشمن مزه آن را چشيدند. نويسندگاني چند، از نزديك شاهد وقايع جنگ بودند
اما رزمنـدگان  . كه براي دفاع از دين و ميهن به جبهه رفتند، جز اندكي، به قصد نويسندگي پا به ميدان نبرد نگذاشتند

شـهيد  : از جمله. شماري از اين نويسندگان هم به شهادت رسيدند .مستعد، هنر نوشتن از جنگ را در جبهه آموختند
و ) خوشـدل . م(ملك شامران، شهيد عليرضا شاهي، شهيد جعفر حسن بيگلو، شهيد عباس بروغنـي  ) يوسف(كامبيز 

  .).88به نقل از مجموعه مقاالت سمينار رمان جنگ، ص( شهيد مهدي كمالي
نه ادبيات داستاني كار كند، بايد در بطن ماجرا، حضور فيزيكـي فعـال   خواهد براي جنگ در زمي مي كهاي  نويسنده

آنگـاه براسـاس   . داشته باشد و با چشم خود، آنچـه را از شـهادت، ايثـار و فـداكاري رخ داده اسـت، مشـاهده كنـد       
مـا دو   در حال حاضـر «البته . حسي و مشاهدات عيني، به قلم زدن در وادي ادبيات داستاني جنگ بپردازدهاي  تجربه

زاويه ديد مخاطـب  اي  دهه از جنگ هشت ساله ايران و عراق فاصله گرفته ايم و اين گذر زمان از وقوع چنين حادثه
وقتـي بـه زمـان وقـوع     . كند و نويسنده براي بيان مفاهيم دفـاع مقـدس آزادي عمـل بييشـتري دارد     مي را گسترده تر

هيجاني بيشتري داريم، ولي با دور شدن از وقـايع و حـوادث   نزديكتر هستيم نسبت به آن واقعه احساسات اي  حادثه
نظر شهرام شفيعي در گفتگـو بـا سـايت حيـات، سـه شـنبه       ( ».الزم را كسب خواهيم كردهاي  صورت گرفته، تجربه و توانايي

26/6/87.(   
انان بنا بر طبيعتي دانيم كه نوجو مي .شود، پيرامون ادبيات داستاني نوجوان است مي آنچه به بحث اين مقاله مربوط

شهري اشغال شده است و اين افراد در آن شهر حضور  .اند كه ويژه جنگ است به ظلم و زور وارد معركه جنگ شده
ديگـر ادبيـات نوجـوان شـاهد ايـن      هـاي   در عرصه. دهد مي هاي ما روي دارند و اتفاقاتي از اين دست كه در داستان

مادر، پس از شـهادت  . آيد مي پذيرند و ادبيات مهاجرت جنگ پديد مي رويكرد هستيم كه نوجوانان تأثيرات جنگ را
هاي  آرمانگرايي بيشتر از دهه 60در دهه . گذارد كند، اين هجران روي فرزند تأثير مي مي همسر با مرد ديگري ازدواج

آثـار  . دهـد  مـي  بوده است و البته در سالهاي اخير شاهد آثاري هستيم كه به تابو شكني جـواب  70اخير و حتي دهه 
اثر احمد دهقان، از شاخص ترين ايـن   "من قاتل پسرتان هستم"و نيز كتاب . ادبي افرادي چون احمدزاده و قيصري

باورپذيري به اين معنا بوده است كه مثالً دو كاراكتر متعالي باشند و بـا بقيـه افـراد     60در دهه . آيد مي آثار به حساب
نوع نوشتن در يك برهه از زمان يعني زمان جنگ نياز بوده، اما استفاده از ايـن نـوع   اين . جامعه كامالً متفاوت باشند

در مـتن مقالـه بـه ايـن موضـوع،      . نوشتن در حال حاضر جامعه ادبي دفاع مقدس، كمتر با استقبال مواجه مـي شـود  
  .عميقتر نگرسته شده است

  روحي و رواني نوجوان هاي  ويژگي
ها را در آثار داستاني ايـن   افكنيم تا انعكاس اين ويژگي مي يات روحي نوجواناندر آغاز نگاهي اجمالي به خصوص

عمـر آدمـي   هـاي   ترين دوره كننده مقطع سنّي نوجوان از حساسترين و تعيين. دسته از اجتماع در جنگها مشاهده كنيم
در اين جا بـه  . دارد گيري شخصيت آينده او هاي مستقيم و غيرمستقيم، تأثيري عميق در شكل مجموعه آموزش. است

                                                            
 واحد علوم و تحقيقات خراسان رضوي, دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي -1

 )دوره اول(دبيرستانهاي مشهد دبير زبان و ادبيات فارسي  -2
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  :شود مي چهار خصوصيت رواني نوجوان كه به هنگام خلق اثر هنري بايستي مدنظر رمان نويس باشد، اشاره
  تاثيرپذيري از جامعه -الف
  ميل به تفكّر و انديشه -ب
  توجه به توليدات هنري -ج
  افزايش حوصله و پيچيدگي ذهني نوجوان -د

ل نشسـته و لـذتي روحـاني      مي نوجوان امروز با خواندن رمان جنگ تواند متعالي ترين ارزشهاي انساني را به تأمـ
  .ببرد

  :حاصل نگارش رمان جنگ براي نوجوانان
  ارضاي صحيح روح قهرمان پروري -1
  نمايش ارزشهاي گوناگون اخالقي -2
  مشاركت و حضور تخيلي آنان در جبهه و پشت جبهه -3
  دميدن روح حماسي در نوجوانان -4
  آمادگي رواني نوجوانان براي رزمهاي دفاعي آينده -5
  تبيين ارزشها -6

  )در ادبيات داستاني ويژه نوجوان(جنگ يا صلح 
هاي متفاوتي به داسـتان جنـگ بـراي نوجـوان پديـد       هاي اوليه درگيري جنگ، نگرش يكي از مباحثي كه در سال

كسـاني كـه   . از اين دو بر ديگري رجحـان دارد  آورده بود مقايسه جنگ و صلح بود و داوري در مورد اينكه كداميك
نگرش منفي در مورد جنگ داشتند، مبناي قضاوتشان، دخالت جهان بيني و مواضع سياسي خودشـان بـود و در آثـار    

شـاخص و  هاي  يكي از چهره. كردند مي تحليلي طبقاتي و اقتصادي ارائه -به طور كلي -داستاني خود از پديده جنگ
مقالـه كوتـاه خـود     -در عرصه ادبيات كودك و نوجوان، قدسي قاضي نور بود كه در داسـتان  پيشكسوت اين جريان

جنگها حاصـل توسـعه   : گويد مي از زبان خواهري بزرگتر خطاب به برادر كوچكترش) 1360( "ويتنام گواهي ست"
يگر نويسنده ماركسيست د. وقتي اين نظامها از بين بروند، جنگ هم نخواهد بود. طلبي نظامهاي سرمايه داري هستند

سه شخصيت مهـم اثـرش را    "من صلح را دوست دارم"وطني، نسيم خاكسار است كه در قالب روايتي تحت عنوان 
يكي حسن يازده ساله است كه زشتيهاي جنگ را ديده و در انتظار روزي اسـت كـه جنـگ    . كند مي اين گونه معرفي

 منصـرف  -شخصيتي كه قصد جنگيدن دارد -ست كه جعفر راشخصيت ديگر جاسم، جوان مبارز چپي ا. خاتمه يابد
خواهد كه عليه عـامالن جنـگ، بشـورد و     مي كند، جاسم از او مي كند و او را به بازگشت نزد خانواده اش تشويق مي

يكي از آثاري كه جنگ و صلح را با ديدي منصفانه و منطقي مورد بررسي و قضاوت قرار . هميشه با ظلم مبارزه كند
در آثار  "سيماي جنگ"نوشته فريدون عموزاده خليلي است و در مجموعه ) 1365(، داستان كوتاه جنگ و صلح داده

رهنمودهاي ) 1373( "جنگل"هوشنگ مرادي كرماني نيز در داستان كوتاه . كودكان و نوجوانان به چاپ رسيده است
جهت اهداف و باب طبـع غربيـان، راجـع بـه     يونسكويي سازمان ملل متحد را به كار گرفت و كوشيد تا داستاني در 

. دهـد  مـي  داستان او، جنگ را عامل تباهي انسانها و در كل، حيات موجودات زنده جلوه. جنگ ايران و عراق بنويسد
با اسـتفاده از كتابشناسـي منـدرج در پژوهشـنامه،     ( .بي آنكه ميان جنگ تجاوزكارانه و دفاع مشروع مقدس تفاوتي قائل شود

  ).كتاب در مسير تندباد 29و  27ه نقل از ص، ب1شماره
آن اي  از جمله خصايص منحصر به فرد دفاع مقدس ما در جنگ تحميلي هشت ساله، بعد شديد مذهبي و عقيـده 

ترين و قابل  كامل. داند و شهيد، زنده جاويد است مي داند بلكه شهادت نمي بود كه جان باختن در اين عرصه را مرگ
نوشته مجيـد راسـتي   ) 1368( "اينجا خانه من است"انداز به دفاع مقدس پرداخته،  كه از اين چشمترين داستاني  تامل
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گويـد و   مـي  شهيد خردسال درباره وضعيت خـود درجهـان بـرين   . است كه از زبان كودكي شهيد روايت شده است
 را] قبـر [مـن روي سـنگ   ... كـنم   مـي  نشينم و به او سـالم  مي روم گلستان شهدا، كنار مادرم مي :دهد مي سپس شرح

ايـن اثـر بـه    . آن باال تـوي آسـمان  . اما نه، خانه من آنجاست. "...شهيد خردسال اكبر"روي آن نوشته شده . خوانم مي
لحاظ ديدگاه معنوي و تازگي نگاهش، در ميان آثار داستاني تأليفي براي كودكان و نوجوانان، ارزشمند و قابل توجـه  

مشـكل ديگـر   . توان زياد آن را مورد تأييد قـرار داد  و تأثير معنوي و رواني بر مخاطب، نمياما از نظر جذابيت . است
او اين كودك شهيد را، در آنجا تنها، غريبانه و بي تحـرك و كسـالت   . مجيد راستي در اين داستان ضعف تخيل است

مخاطب كتاب را بـه خـود جلـب     كشد كه قطعاً اين چيزي نيست كه بتواند عالقه كودك يا نوجوان مي بار به تصوير
تناسب و جـذابيت   "د"تواند براي گروه سني  نمي ظاهر كتاب هم بيانگر اين است كه اين اثرهاي  كند و البته ويژگي

بينيم مثالً در  مي در برخي آثار ديگر كه مربوط به دفاع مقدس هست، رگه هايي از عوالم مابعدالطبيعه را . داشته باشد
از مهدي شجاعي، راوي داستان، پـس از شـهادت، مـورد اسـتقبال فرشـتگان و      ) 1365( "بايد كرد كاري"داستانواره 

  ).37-31، ص)رهگذر(در مسير تندباد، محمد رضا سرشار ( .گيرد مي قرار) ع(ياران امام حسين
 در ايـن راه  پندارند و عاشقانه مي همان طور كه گفته شد، رمانها و داستانهاي مثبت نگر، مرگ در جبهه را شهادت

 سعادتي كه به راحتي نصيب هـر كـس  . دانند مي شخصيتهاي اين قسم از داستانها، شهادت را فيض عظمي. جنگند مي
اند، نگاهشان معصوم، چهره هايشان نـوراني،   شهداي داستانهاي مثبت نگر، همه خود شهادت را طلب كرده. شود نمي

  . استدلشان پاك و قلبشان پر از شوق رسيدن به لقاء اهللا
از موضوعات متنوع جنگ را به خود اختصاص داده است و ايـن در حـالي   % 26ادبيات داستاني كودك و نوجوان 

ايـن دسـته از ادبيـات بـا نگـاهي خـوش بينانـه بـه جنـگ نوجوانـان           % 100است كه جداي از چند داستان كم اثـر،  
  .اند نگريسته

دهد، بسيار نازك و كـم تـوان اسـت و     مي را به زندگي پيونداغلب نويسندگان پذيرفته بودند بندهايي كه كودكان 
نبايد با گفتن و نوشتن درباره جنگ خون آلود و دردنـاك ايـن بنـدهاي ضـعيف را از هـم گسسـت و روح يـأس و        

آوران و قلمداران تحميل  جنگ سرزده وارد شد و خودش را به زندگي و قلم نام. رواج دادها  نااميدي را در ميان بچه
  .و آثار پيرامون جنگ در ميان كتابهاي ويژه كودك و نوجوان رخ نمودكرد 

وقتي از هر كوچه چند نفر به جبهه رفتند و جاي خالي آنها حس شد، وقتي آوارگان جنگي حتي چهره شـهرهاي  
ه دور از جنگ را هم تغيير دادند، وقتي اثرات اقتصادي جنگ در داخل خانه مخالفان جنگ هم چهره نمود، وقتـي كـ  

جاي خالي بابا را حس كردند و مجبور شدند درس آژيرهاي زرد و قرمز را از راديو و تلويزيـون بـا تـرس و    ها  بچه
توانسـت از جنـگ    نمي ايرانيهاي  لرز بياموزند جنگ واقعيتي شده بود كه از آن گريزي نبود و نويسنده و شاعر بچه

  .است، غافل بماند كه ابعاد مختلف زندگي مخاطبش را تحت تأثير قرار داده

  )رفتاري شخصيت داستانهاي  انگيزه(شخصيت پردازي در ادبيات داستاني دفاع مقدس 
كنش شخصيت بايـد در  . سازد مي شخصيت داستان را مدار داستان يا ساختار داستانيهاي  انگيزه، رفتارها و كنش«

ارش دلخـواه نيسـت، بلكـه بايـد در     شخصـيت رفتـ  . جهت پيشبرد مدار داستان باشد و گرنه بي معني و زايد اسـت 
اشـخاص داسـتاني در   ) .174روش شناسي نقد ادبيـات كودكـان، محمـد هـادي محمـدي، ص     ( ».چارچوب مشخصي عمل كند

تواننـد   مي ادبيات جنگ يا ضدجنگ و در واقع بازيگران اين روايت، نقش تعيين كننده دارند و يك دفاع يا تهاجم را
  .مثبت يا منفي نشان دهند

شود كه هنرمندان، آثاري را با محوريت  مي به زندگي مردم و اينكه آينده تك تك افراد چه خواهد شد، باعث باور
شـود پديـده جنـگ را از     نمـي  گيرنـد،  مـي  طبيعي است، در جايي كه ملتي مورد ظلم قرار. انسان در جنگ خلق كنند

نويسنده روشنفكر يا الئيك كه قصـد دارد دربـاره   . دايدئولوژي عدالتخواهي، اعتقاد، ارزشها و منافع مردم مستثنا نمو
جنگ، داستان بنويسد، اگر در بين صدها هزار نفر، يك نفر با خصوصيات كامالً منفـي يـا مخـالف بـا نظـام در بـين       
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كند، تا او را به عنوان يك رزمنده به مخاطـب بشناسـاند، همـه افـراد داراي      مي باشد، همان يك نفر را بارزها  رزمنده
اين قشـر  اي  اگر نويسنده. پسندند آرمانهاي خاص مذهبي و سياسي نيستند و برخي زندگي راحت و بي دغدغه را مي

همچنـين  . از افراد عام را به عنوان شخص داستاني، برگزيند، به معناي اين اسـت كـه قصـد دارد ضـدجنگ بنويسـد     
اصر داستاني و موضوع مورد نظر خـود، اثـر را بـه    كه قصد سياه نمايي دفاع مقدس را دارد، با گزينش عناي  نويسنده

 برد كه خواننده را از رزمنده خودي و از هدفي كه داشته، مكدر سازد و او را به اين سـمت گـرايش   مي پيشاي  گونه
دهد كه با اين همه ويراني و مشكالتي كه به وجود آمده، چه داليلي براي جنگ وجود داشـته اسـت؟ و خواننـده     مي

مثبـت و منفـي اشـخاص، الزمـه يـك      هـاي   البته وجود تعادل را در ويژگي. شود صل مبارزه بي اعتماد مينسبت به ا
همان طور كه در دنياي واقع هم انسـانها، متنـوع هسـتند و هـيچ      .اند شخصيت پردازي اصولي و قابل پذيرش دانسته

در افراد مـذهبي،  . و يكسان، خلق كنيم توانيم همه نيروهاي دفاع مقدس را شبيه به هم نمي كس مانند ديگري نيست،
داريم ولي نويسنده نوقلم يا نويسـنده ضـدجنگ، ايـن    ... شخصيتهاي بذله گو، مهربان، متفكر، خنده رو، كم حرف و

  .پردازد مي كليشه شدههاي  كند و تنها به بخشي از ويژگي نمي خصوصيات را استفاده
مقدس وجود دارد از جمله اينكـه نويسـنده بـي غـرض هـم بـه       متأسفانه مشكالت بسياري در زمينه ادبيات دفاع 

از گذشته رزمنده و اشـتباهات و  . تواند آنها را به خوبي معرفي كند نمي خوبي شخصيتهاي دفاع مقدس را نشناخته و
قـدر  . كشـد  مـي  پردازد و حاالت روحاني او را به تصـوير  مي كند و تنها به حضور او در جبهه مي خطاهايش اغماض

رود، تقيدات و دلبستگي هايي داشته  مي كند و به جبهه مي اين است كه وقتي كسي تمام دلخوشي هايش را رها مسلم
شود كه قشر مذهبي و انقالبي، افراطي و تـك   است، ولي يك سويه نشان دادن و تك بعدي كردن اين فرد، باعث مي

در طرح ريزي شخصيت در ادبيات دفاع مقدس،  .ضرورت دارد كه در داستانها تعادل برقرار شود. بعدي معرفي شود
گرايش به مطلق گرايي و بد و خوب زياد شده و سبب گرديده كه خواننده اين افراد را به دور از حيات و بـه دور از  

  .وجود انساني بداند و به مطالعه اين قبيل آثار گرايش پيدا نكند

  رازهاي ماندگاري شخصيت در داستانهاي نوجوان
 ندازه كه در ماجراها پيچيدگي وجود دارد، سادگي و ملموس بـودن، در شخصـيت قهرمانـان بـه چشـم     به همان ا

 آنهـا كسـي را نصـيحت   . شود كامالً با روند داستان مـرتبط اسـت   مي و كلماتي كه بين آنها رد و بدلها  جمله. آيد مي
كنـد كـه در    نمي دهند و خواننده احساس نمي يعني پندهاي اخالقي مستقيم، به خوانندگان و مخاطبان خود. كنند نمي

دهنـد و اگـر    مـي  البه الي اين داستانها چيزي براي نصيحت كردن او گنجانيده اند، بلكه فقط كار خودشان را انجـام 
قهرمانان، نه بـا  هاي  ويژگي. بناست كه پيامي وجود داشته باشد استخراج و دريافت آن به ميل و عهده مخاطب است

ويژگي شخصـيتها  . شود مي بي واسطه نويسنده كه با اعمال و رفتار آنها در طول داستان شناخته توضيحات مستقيم و
توان آنها را با يك يا چند صـفت معـدود و خـاص شـناخت و بـه خـوبي        مي در داستانهاي نوجوان در اين است كه

بينيم تفاوتهايي دارد و بـه   مي نشخصيت پردازي در ادبيات نوجوان با آنچه در ادبيات داستاني بزرگساال. معرفي كرد
. تواند در تجربه ماجراهاي گوناگون، با شخصيتهاي داستان شريك شـود  مي نوجوان. نگاه كودكان بسيار نزديك است

دوسـتاني كـه   . تواند با قهرمانان داستانها همذات پنداري كند و يا آنان را به عنوان دوست خيالي خود برگزينـد  مي او
دهند و با تكيه بـر تواناييهـاي    مي همچون هيجان، موفقيت، باهوشي و زرنگي را براي او نمايش مفاهيم و خصلتهايي

. رسند تا شادماني و احساس سهيم شدن در پيروزي براي نوجوان ايجـاد گـردد   مي مثبت خود، به پيروزي و موفقيت
شوند و نويسـنده از   مي ايبه مطرحمسائل و معضالت اجتماعي در داستانهاي نوجوان معموالً در پوششي از طنز و مط

واقعـي آنهـا بـراي جـوامعي كـه بـا ايـن        هاي  بازنمايي و بازگو كردن صريح و مستقيم چنين مسائلي كه شايد نمونه
اين رويكرد، بر كار نويسـندگاني  . كند مي مشكالت دست به گريبان هستند دردآور و بسيار اندوهبار باشد، خودداري

سائل اجتماعي را با همه بديها و ناهنجاريشان و حتي، سياهتر از آنچه هسـت، بـي پـرده و    كوشند نقاط سياه م مي كه
مستقيم به چشم خواننده كم سن و سال خود بياورند، كامالً مرجح اسـت، ايـن نـوع نگـارش، بـيش از آنكـه بـراي        

  . مخاطب باشد، براي ابراز وجود نويسنده است



 1829/      )بررسي شخصيت در ادبيات داستاني نوجوان دفاع مقدس( از حادثه تا شخصيت

  شخصيت ايستا و پويا
فرد همان الگوي كلي يا همسازي ساختماني بدني، رفتار، عاليق، استعدادها، توانايي ها،  گفته شد كه شخصيت هر

. گيرنـد  مـي  هاي ايستا و پويـا شـكل   همين ويژگي هاست كه در داستانها شخصيت. و صفات ديگر اوستها  گرايش
نيز شخصيتهاي مـاجراجو   مثبت دارند وهاي  شخصيتهاي ايستا در ادبيات داستاني نوجوانان معموالً خصايل و ويژگي

 شخصيتهاي پويـا بـه طـور كامـل و همـه جانبـه و پيـاپي تحـول        . و حادثه جو داراي شخصيتي ايستا و ثابت هستند
مضمون برخي از داستانهاي دفاع مقدس، تحول يك . شود مي يابند و اين تغيير فقط شامل يك جنبه وجودي آنها نمي

خص با حال و هواي معنوي جبهه و رزمندگان مخلص و جـان بركـف   شخصيت از منفي به مثبت، در اثر مواجهه ش
و ها  دهد كه در خط مقدم جبهه باشند و نيز اقتضاي گناهان، آلودگي نمي البته چون سن و سال نوجوانان اجازه. است

  .انحرافهاي اساسي و ريشه دار را ندارند، كمتر اين مضمون، در اين قبيل داستانها وجود دارد
اسـت كـه   اي  نوشته رضا شـيرازي، رزمنـده  ) 1368( "مجموعه تراب"از  "در دل سياه شب"داستان كوتاه قهرمان 

در بسته خوراكي كـه نـام ناشـري    ) ره(از امام خمينياي  قبالً يك بار دست به دزدي زده است، ولي با مشاهده نوشته
ه همان انتشاراتي كه مبلـغ زيـادي دزدي كـرده    هم در آن قيد شده و تأكيد شده كه گناهان گذشته را به ياد بياوريد، ب

 كنم بقيه پـول را هـم مسـترد كـنم و حالليـت      مي گويد سعي مي گرداند و مي نويسد و بخشي از پول را بر اي مي نامه
  .طلبد مي
نـادر ولـي   . باشد مي نوشته محمد رضا كاتب، داستاني از اين دست) 1369( "ارباب واال"از مجموعه  "نادر ولي"

با شهادت تنها برادرش اسماعيل كه به شدت مورد عالقه او بـوده اسـت، نـام    . چهار نمايشگاه اتومبيل استصاحب 
نوشـته داوود اميريـان، قهرمـان آن    ) 1373( "مي مانم"داستان كوتاه . شود مي گذارد و عازم جبهه مي برادر را بر خود

است كه شرارتهاي قبل از آمـدنش بـه جبهـه را از    كامالً نوجوان است و در مدت حضور در جبهه تمام سعي او اين 
البته انعكاس همين ديدگاه هم پـس از پـذيرش آتـش    . به حيثيت جديد او وارد نشوداي  دوستانش پنهان كند تا لطمه

بس منتشر شده و نشانگر اين است كه نويسندگان در دوران جنگ حتي در همين مقـدار كـم، در ذهنهـاي مخاطبـان     
، )رهگـذر (در مسير تندباد ، محمدرضا سرشار ( .اند ايجاد نكردهاي  يت واال و معنوي رزمندگان، خدشهخود، نسبت به شخص

  ).329-327ص 

  نقد داستانهاي نوجوانان از نظر پرداخت نويسنده به خلق شخصيتها در اثرش
اصـلي و   شخصيت اصلي داستان نوجوان نيست و مسائل) 1366(نوشته امير مراد حاصل  "گل سرخ پيروزي"در 

داستان بـين دو  . نوع تصاوير كتاب نيز، مناسب اين سنين نيست. فرعي مطرح شده در آن هم خاص نوجوانان نيست
در قسمتهاي اول داستان عمالً، سيدجالل محـور داسـتان اسـت، امـا در     . شخصيت تقي و سيدجالل در نوسان است

گيـرد، بعـد هـم دوبـاره بـا مراجعـه بـه         مي قرار ماجراي شركت راوي در عمليات بعدي، راوي مركز توجه خواننده
  ).117و 116همان، ص ( .پذيرد مي شود و داستان پايان مي موضوع سيدجالل، داستان روي او متمركز

در پيرنگ، فاقد وحدت و انسجام و بعضاً خط سير داسـتاني  ) 1369(از محمدرضا بايرامي  "عقابهاي تپه شصت"
افراد داراي فرديـت و تشـخص كـافي    . شخصيت پردازي كار قوي نيست. استمشخص است و بيشتر شبيه خاطره 

شود  مي از لحن راوي مشخص. شود نمي از وضعيت خانوادگي و گذشته آنان، اطالعات الزم به خواننده داده. نيستند
ن نويسـنده چـو  . كه سن و سال او بيش از يك دانش آموز دوم نظري است و حداقل يك جوان است تا يك نوجوان

و  136همـان، ص ( .شناسد، عمدتاً خصايص سربازان را به نام بسيجي به آنان نسبت داده است نمي خصايص بسيجي را
137(   

از داوود اميريان كه علي القاعده گرته بـرداري از  ) 1373( "ايرج خسته است"شخصيت محوري مجموعه داستان 
را معرفي كرده كه در نوع خود يك تيپ نو و بـديع   نوجواني خود نويسنده است، يك نوجوان بسيجي شوخ و بامزه

  .هاي مربوط به جبهه و جنگ است در عرصه داستان
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اسم مـن علـي   "كه مورد استقبال خاصي قرار گرفت و چندين بار تجديد چاپ شد  1360هاي سال  يكي از كتاب
صيت اصلي داستان يكي از ضعفهاي اين داستان مشخص نبودن شخ. نوشته مصطفي رحماندوست است "اصغر است

شخصيت پردازي اثـر  . توان فهميد كه پسرك، پدرش، يا ميرزاهادي واعظ، شخصيت اصلي داستان است نمي است و
اينكه پسر راوي چند ساله است، كالس چندم است و چـه اخـالق و روحيـاتي دارد، معلـوم     . هم دچار مشكل است

دارد؟ شغل او چيست؟ سـواد و تحصـيالتش بـه چـه     پدر او چند ساله است؟ چه تركيب و شكل و شمايلي . نيست
حاج ميرزاهادي، غير از روحاني و آگاه و مبارز بودن چه ويژگي هـايي دارد، او  . ميزان است؟ آن هم مشخص نيست

درست است كه بايد شخصيت اصلي، كامل معرفي شود ولي چـون  . فراتر نرفته است) سنخ(نيز از حد يك چهرمان 
سـن و  . باشد مي ه، مورد نظر بوده است توقع معرفي هر كدام از اين سه نفر به وسيله نويسندهدر اين اثر هر سه چهر

هجده ساله  -شود و گاه تا حد يك نوجوان هفده مي هشت ساله كوچك -سال راوي گاه تا سطح يك پسربچه هفت
  .به درونيات و خصوصيات روحي پسر هم توجهي نشده است. يابد مي تغيير

بـه شـيوه مـرور     "پـاره ابرهـاي خـونين   "نوشته منصوره شريف زاده داستان  "سنگر محمود"داستان در مجموعه 
كنـد از   نمـي  شخصيت اصلي داستان دقيقاً مشخص نيست و كارهاي او طبيعي و منطقي جلوه. خاطرات گذشته است

و بـه طـور جهشـي،     ترسد، معلوم نيست كه چگونه، به يك باره مي جمله مجيدي كه از صداي بمب و حمله دشمن
دومين داستان اين مجموعه است كه آن هم از نظر  "كالس انشا". گيرد مي شود و تصميم به ماندن در شهر مي شجاع

در سومين داستان . كالس چندساله و يا كالس چندم هستندهاي  شود بچه نمي   شخصيت پردازي ايراد دارد و معلوم
 داستان نوجوان نيست و موضوع محوري آن هـم بـه نوجوانـان مربـوط     بينيم كه شخصيت راوي مي "كليد"با عنوان 

راوي دوازده و نيم . آخرين داستان اين مجموعه به شيوه اول شخص مفرد بيان شده است "سنگر محمود". شود نمي
نويسـنده در ايـن داسـتان، فاصـله زمـاني نسـبتاً       . سال دارد و ساكن يك شهر كوچك بندري در جنوب كشور است

ي را محور كارش قرار داده است و چون از شگردهاي خاصي پيروي نكرده، داستان جنبه روايـي و نقلـي پيـدا    طوالن
همچنين ما متوجـه سـن و سـال    . شود در حالي كه بقيه نام دارند نمي اسم راوي تا پايان داستان مشخص. كرده است

   ).، به شكل خالصه70تا  52همان، ص( .شويم نمي خواهر و برادرهاي او
توان اولين و بلندترين داستان بلند دربـاره   مي صفحه حجم را، 224با ) 1375(دود پشت تپه از محمدرضا بايرامي 

جـز راوي  . منتشر شده بود "هـ"و  "د"هاي سني  يك جانباز نوجوان دفاع مقدس، تا آن زمان دانست، كه براي گروه
حتـي شخصـيت   . ورد شخصيت آنان صـورت نگرفتـه اسـت   ها، بيشتر تنها يك نام اند و پرداخت الزم در م ساير آدم

اواخر داستان . گفتگوها اصالً حال و هوا و رنگ و بوي روستايي ندارد. اصلي نيز به اندازه كافي پردازش نشده است
   )174همان، ص( .هم به كلي روايي است
طرات نويسنده را از جنگ نوشته احمد دهقان، در اين است كه خا "درجه 270سفر به گراي "نكته برجسته رمان 

اي  سـاله  15كشد و همچون نوجـوان   مي كند و ريز و دقيق و حتي وجب به وجب خاك جبهه را به تصوير مي حمل
شخصيت ناصر واقعي و از دوستان صميمي احمد دهقـان اسـت   . خواهد چشمش را به روي دنيا باز كند مي است كه

حتـي دهقـان اسـم    . شود مي ي كتاب و زندگي نويسنده احساسحضور ناصر در همه جا. شود مي كه در جبهه شهيد
شود كه  مي آيد تا امتحان بدهد، از طرف دوستانش مؤاخذه مي ناصر به مرخصي. كند مي ناصر را براي پسرش انتخاب

شـود تـا در    تا درس خوان بشوي و از طرفي به وسيله تلفن و تلگراف بـه جبهـه فراخوانـده مـي    اي  از جبهه برگشته
بـود و  اي  درجـه  270برپايه گفته نويسنده، عراق در منطقه جنگي ما در زاويه . اتي كه در پيش است شركت كندعملي
  .معني سفر به منطقه جنگي است "درجه 270سفر به گراي "

درباره جنگ براي نوجوانان بـه رشـته تحريـر     1380تا سال  1359كه از آغاز جنگ ) داستانهاي بلند(تعداد رمانها 
  .سال داستان نويسي نوجوان 21عنوان در  55است، از جهت كمي نيز، قابل بررسي است يعني  درآمده
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  هاي جنگ نوجوانان از بعد تكنيك داستان
يعني حركت نويسنده از قصه به پيام نبوده، بلكه حركت از پيام به قصـه  . جنگ مبتني بر پيام استهاي  اغلب قصه

 پيرامون جنگ بـه سـه دسـته تقسـيم    هاي  قصه. به تكنيك را متزلزل كرده استبوده است و همين امر لزوم پرداختن 
  :شود مي

  .مبتني بر پيام كه از نظر تكنيك ضعفهاي عمده دارندهاي  قصه -1
  .هاي عمده تكنيك دارند هايي كه مبتني بر حس و عاطفه است و نيز ضعف قصه -2
و خيال انگيزند و به پيام ارزشمندي نيز دسـت   خوش ساخت و پرداختي كه حس آفرين و با عاطفههاي  قصه -3
  ).207مجموعه مقاالت سمينار رمان جنگ، ص( .اند يافته

ادبيات نوجوان در حوزه دفاع مقدس، همچنين از فقر عناصري چون استعاره پردازي، خيـال ورزي، مجـازگويي،   
. انديشي و رواني و رسايي، در رنج استاساطيري و افسانه اي، شاعرانگي و لطافت، بديهه گويي، نازك هاي  بن مايه

اولـي از  . به دو آفت مزمن ديگر مبتالست يكي ساده نگـري و ديگـري سـاده انگـاري    ) نوجوان(ادبيات دفاع مقدس 
نويسندگان، كتابهـايي يكسـونگر، قـالبي، شـعاري و عـاري از      . سوي نويسندگان و دومي از سوي متوليان اين حوزه

: محمدكاظم مزيناني در گفتگو با حيات، جايگاه دفاع مقدس در ادبيات كودكان و نوجوانان با عنوان( .نويسند مي خالقيت و نوجويي
داريم كـه  اي  ما كمتر   نويسنده ).30/5/87ادبيات كودك و نوجوان در حوزه دفاع مقدس به آفت ساده انگاري مبتالست، چهارشنبه 

كند بيشـتر ذهنيـات خـودش از كـودك      مي ر آنچه را مطرحتوانسته باشد خود را جاي شخصيت نوجوان بگذارد و ه
جنـگ در قالـب داسـتاني، خشـونت را انتقـال      : گفتگو با زري نعيمي با عنوان( .بايد بدانيم كه الگو با واقعيت تطابق ندارد. نباشد

   ).23/4/87سايت حيات، يكشنبه . نخواهد داد

  قهرمانان دختر در داستانهاي نوجوان دفاع مقدس
شود كه تعداد داستانهاي داراي قهرماني دختـر در عرصـه    مي مشاهده) 1379تا پايان سال (بررسي اجمالي در يك 

دفاع مقدس در مقايسه با ادبيات كودكان و نوجوانان به طور عام، كم نيستند، اما اكثر اين دختران در سنين خردسالي 
تنهـا  . شوند مي موضوعات جنگ و تبعات آن روبه رو و كودكي قرار دارند و در عالمي نيمه تخيلي و حتي تخيلي، با

هـم نفـس بـا    "و ) 1360(، نوشته منصـوره شـريف زاده   "سنگر محمود"از مجموعه  "كالس انشا"دو داستان كوتاه 
، از مژگـان مشـايخي   "تابستان و غاز سـفيد "و داستانهاي بلند ) 1376(نوشته ميترا بيات  "زمزمه"از مجموعه  "خاك

  .قهرمان آنها، دختر نوجوان هستند) 1376(، از داوود غفار زادگان  "ز نيمه شبآوا"و ) 1376(
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  :گيري نتيجه
سازي جو جامعه و كمك بـه روحيـه رزمنـدگان     شود، براي آماده مي دفاع مقدس كه بعد از جنگ نوشتههاي  قصه
مقولـه ايثـارگري در ميـان     آن روزهـا و حفـظ و اشـاعه   هاي  ها و فداكاري اينگونه ادبيات، يادآوري شجاعت. نيست

 هاي نوجوان با توجه بـه شـرايط صـلح و آرامـش در جامعـه، متأسـفانه احسـاس        نويسندگان داستان. مخاطبان است
از تـاريخ ايـن مملكـت    اي  هشت سال دفاع مقدس برهه. كنند كه الزم است به طرح تاريخ دفاع مقدس بپردازند نمي

شايد نگاه محدود و شعاري به جنـگ   .اند آب و خاك، نقش آفرين بودهاست و در اين جنگ نوجوانان و جوانان اين 
ها باعث شده است خاطره خوبي از كتابهـاي دفـاع مقـدس در ذهـن مخاطبـان       ساله ايران و عراق در بعضي كتاب 8

تـوان   مـي  تر براي چنين روحياتي خيلي راحت. نوجوان، طرفدار شور و حال و هيجان است. نوجوان به جاي نگذارد
نسل جوان امروز كه نه جنگ را تجربـه كـرده و   . ليكن به ادبيات نوجوان كم توجهي شده است. قصه و رمان نوشت

  . كامالً غريب روبه روستاي  نه شايد نشست و برخاستي با رزمندگان آن روزگار داشته، با فضا و سوژه

  :منابعفهرست 
، )ال ادبيات داستاني دفاع مقـدس ويـژه كودكـان و نوجوانـان    بررسي بيست س(در مسير تندباد ، )رهگذر(سرشار، محمدرضا 

  .1381تهران، پيام آزادي با حمايت بنياد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس، چاپ اول، 
  .سايت حيات با موضوع ادبيات نوجوان دفاع مقدس

قـالب اسـالمي ايـران، چـاپ اول،     مجموعه مقاالت سمينار بررسي رمان جنگ در ايران و جهان، بنياد مستضعفان و جانبازان ان
1373.  

   .1378، تهران، انتشارات سروش، شناسي نقد ادبيات كودكان روشمحمدي، محمدهادي، 


