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 چکیده
کودک و نوجوان از نظر عاطفی و تأمل در داللتهای ضمنی و پنهان  یداستانهابررسی محتوای 

و  ندها را روشن کروحیات نویسنده و مخاطب اینگونه نوشتهتواند بسیاری از مسائل نهفته در آنها می
یا « مچگونه بنویس»ترین پرسشها در نگارش، یعنی ای باشد برای پاسخگویی به یکی از مهممقدمه

با این فرضیه که نویسندگان کودک و نوجوان  این مقاله بنابراین پژوهشگران همان سبک نگارش.
اند از احساس و عواطف درونی ارتباط با مخاطب تا چه حد توانستهبرقراری  جنگ و ۀلبیان مسأ برای

ه داستان ک تهفبررسی ارتباط احساس و عاطفه با داستان کودک و نوجوان در  به ،خود یاری جویند
 نتیجه رسیدند به این و پرداختند،  با موضوع دفاع مقدس نوشته شدند 9531تا  9531ی سالهابین 

فرت، تعجب، احساس غم، خشم، عالقه، ن داستانهایان شده در این های بکه بارزترین احساس
اند، اذ کردهای که نویسندگان این داستانها برای نوشتن اتخگناه و ترس است و شیوه خجالت،غرور،

وغ، های دوران بلمشخصه ،قهرمان داستاندر قالب روایت زندگانی  داستانها سهاست.تابعی از این احسا
ی و عاطف ۀزمینکنند و یک پستماعی دوران نوجوانی را بازگو میو هیجانات اج هاعالیق، دلبستگی

ه ب میکنند ودر مخاطب ایجاد  نگ، شهر بمباران شده و شهادت پدرجمسائلی چون  در برابرزا تعلیق
د و با تجزیه و تحلیلی ساده، ارزشهای به رشد ذهنی، عقالنی و عاطفی برستا  میدهندمخاطب فرصت 

د و با متعهد شدن و تشکیل هویت، ایستادگی های داستان را بیاموزمندیغایت خاک وطن ودفاع از 
 د.رابر تجاوز دشمنان را تجربه نمایدر ب

 کودک، نوجوان، دفاع مقدس. روانشناسی، ،نویسی: احساس، عاطفه، داستانکلیدیکلمات 
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 مقدمه  -3

 بیان مسأله. 3-3

دازۀ شناختن ان، و شیوۀ نگارش آنان نویسان بزرگشناخت داستان ترین روشهایاییکی از پایه

نگامی هعینیتها یکسانند، اما تأثیر آنها بر ما متفاوت است.  به کودکان است.آنان به دیگران بویژه مهر 

در آنان شکل ، دو احساس متفاوت نگرند، در یک زمانمی سرخ یکه دو نفر به طور یکسان به گل

وسیله است که عاطفه دخالت دارد و بدین نماطرز تعبیرو  ما ه است که در شعور. این عاطفمیگیرد

 . میشودو سبک شخصی در متن سبب بروز شخصیت و هویت در ادبیات 

 ظ،است. عاطفه نیز حف در برابر عوامل کنشی احساس یک واکنش سریع و بدون تجزیه و تحلیل

است)ساختار و مبانی ادبیات  ابقا و عمیق کردن احساس به مدد تمرکز یافتن بر سر آن احساس

رشد هیجانی و  ت؛ ای اسشناسی دارای مباحث گستردهعاطفه در روان(. 901داستانی، ابراهیمی،ص 

کوشی در برابر حقارت، سخت های آن است. عواملی چوناجتماعی کودک و نوجوان یکی از زیر شاخه

توزیعی، رشد اخالقی، احساس شایستگی، از پرورانی و عزت نفس، درک کردن دیگران، عدالتودخ

 ۀطبق نظری. استگذار ثیریجانی و اجتماعی کودک و نوجوان تأعواملی هستند که در رشد ه

کودکی نام دارد: دو سال اول زندگی  ۀسالگی دور 20از بدو تولد تا  «برک لورا» روانشناسی رشد

سالگی  20تا  92سالگی اواسط کودکی و  99تا  3سالگی اوایل کودکی، 3تا  2نوباوگی و نوپایی، 

نویسی همین ردۀ در این مقاله برآنیم که وجوه احساس و عاطفه را در داستان نوجوانی نام دارد.

ای برای شناخت جهان درون نویسنده و مهسنی)کودک و نوجوان( بررسی نماییم و بدین وسیله مقد

 .)ن.ک: روانشناسی رشد. برک(نیز طرز بیان او فراهم سازیم

 شیوۀ پژوهش. 3-6

 یسالهاداستان که بین  تهفای است. در این مقاله، شیوۀ کار در این مقاله، روش کتابخانه

است و با اتکا به آرای ، موضوع کار قرار گرفتهبا موضوع دفاع مقدس نوشته شده 9531تا  9531

نویسی، به تحلیل میزان و نحوۀ حضور عنصر احساس و روانشناسان و نیز بر اساس شگردهای داستان

 .پرداخته شده استبرای برقراری ارتباط با مخاطب عاطفه در داستانها 

 یت تحقیقضرورت و اهم. 3-1

یامها پادبیات داستانی کودک و نوجوان به عنوان یک نوع رویکرد ادبی بیانگر بسیاری از واقعیات، 

ها از نظر عاطفی بررسی محتوای این نوشتههدف از این پژوهش و معانی فرهنگی و اجتماعی است. 

مسائل نهفته در روحیات نویسنده و مخاطب  جهت بیان کتابهای ضمنی و پنهان این داللتهامل در أو ت

که جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، روزگار درازی به خود اختصاص  آنجااز  است.ها اینگونه نوشته

کودکان و نوجوانان مرتبط با جنگ نهاده است،  ۀداده و تاثیرات عاطفی شدید و مختلفی در روحی

ی مرتبط با آن بر آمد؛ با این فرضیه که نویسندگان آثار ادب در این دوران طوالنی و در پی میتوان
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اند با بیان احساس و عواطف درونی خود با مخاطب ارتباط برقرار کودک و نوجوان تا چه حد توانسته

 کنند و از جنگ برای آنان بگویند. 

 پیشینۀ موضوع. 3-4

دفاع مقدس و با موضوع  9531تا  9531ی سالهاداستان کودک و نوجوان که بین  17از بین 

، «آی ابراهیم» ، «آنها چه گناهی داشتند؟»ت داستان است، هفه شدهادبیات پایداری نوشت ۀدرون مای

 و« عروج»، «یم پر از کبوتر و بادبادک استخوابها»، «پوتینهای گشاد»، «اسماعیل، اسماعیل»

لحنی د، زمان خودارای درک درست از مقتضیات این آثار چون  د.انتخاب ش« آیندها میفرشته»

ستند، قوی ه نگارش ۀپیامی پربار با برخوردهای عاطفی و شیو و، دارای متنی منطقی احساس برانگیز

سال ادبیات  20باد، بررسی در مسیر تند»رضا سرشار)رضا رهگذر( در کتاب دمحمانتخاب شدند. 

 ی چاپ شده ازداستانهابه بررسی ساختار و محتوای  «داستانی دفاع مقدس ویژه کودکان و نوجوانان

کودک و نوجوان است، پرداخته  ی سنیگروههاموضوع دفاع مقدس و برای  باکه  9511تا  9531سال 

است. در مجله مطالعات کودک و نوجوان دانشگاه شیراز به طور پراکنده، پژوهشگران و محققان زبان 

ای ارتباط احساس و عاطفه و مقالهطور خاص در کتاب اما به ی به این موضوع پرداختند،و ادبیات فارس

 با داستان برای بیان مفهوم جنگ بررسی نشده است.

 بحث پژوهش. 6

 «آنها چه گناهی داشتند؟»داستان   .6-3

کس مشغول کار خودش است، که هرای کوچک است. صبح زود، در حالی داستان، وصف دهکده

 سوزد. دهکده در آتش می ،بعدای د و لحظهشوشنیده می دشمنصدای هواپیماهای  ناگهان

 احساس غم .6-3-3

. مثال اگر خوب به سواالت میداننددر دوران کودکی، کودکان هر رفتاری را پیامد رفتار دیگر 

ویسنده . نمیشوند؛ اگر نظم در کالس را رعایت نکنند، تنبیه میگیرندخوب  ۀمعلم پاسخ بدهند، نمر

آالیش اهالی روستایی را که همگی به انجام امورات با استفاده از این پیامد، ابتدا زندگی ساده و بی

د و ی داستان به کسی آسیب برساننشخصیتها آنکهروزمره مشغول هستند، به تصویر میکشد. بدون 

رده حمله ک آنهان به های دشمیا مرتکب خطایی شوند که مستحق مجازات باشند؛ اما ناگهان جنگنده

ا، جخبر از همهبی آنهاو این در حالی است که  میکنندها و افراد روستا را نابود و تمامی روستا، خانه

بمباران و ویرانی، از ویژگی  مسألهنویسنده با توجه به  همچنینمشغول انجام کار خود هستند. 

پدر و مادر را به مخاطب انتقال دهد. عدالتی استفاده کرده تا احساس غم از دست دادن خانه، بی

 ۀاز خودش دربار پذیری از مقررات اجتماعی دارند. با پرسش کودککودکان در این سن درک انعطاف

، پی به مسائل ضداجتماعی و ضداخالقی بمباران و تجاوز به حریم خانه و خانواده میبرد. خوبی و بدی

 اخوشایند است.بر هم خوردن آرامش برای کودک به عنوان امری ن
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کودکی  میدانیمهای احساس غم است. همانطور که دادن و مرگ عزیزان از مقولهدست غم از 

های شدن تدریجی کودک با دنیای خارج و محیط پیرامونی اوست و همواره با تجربه آشنا و دیدار ۀدور

حسی بیشتری بر  ها و موجودات پیرامونی تاثیراتقدر که عوامل و پدیدهحسی همراه است. هر

دو داستان با ).میشوندعواطفش داشته باشند، به همان نسبت برای او دارای جایگاه حسی و ذهنی 

( لذا در این داستان، مفهوم مرگ بدون استفاده از لفظ 21-97ص  ،، پارساییشناسیرویکرد زیبایی

و زندگی را دوست داشتنی بودند است. تمام کسانی که دوستمرگ یا مردن بخوبی پرورش یافته

 داشتند، اینک نیستند.

خانم هم نبودند یعنی هیچکس نبود... بمبهای آمریکائی و روسی صدام همه دختر یارعلی و گلنساء»

 (.91ص رسولی،آنها چه گناهی داشتند، ) «جا را به آتش کشیده بودو همهرا کشته بود 

ن، آوارگی و تنهایی را تجربه از دست دادن، کشته شد متن، بدون اراده دنمخاطب با خوان 

ر به هر کودکی اگ»نباید برای کودک از مرگ گفت ولی . گروهی از منتقدان بر این باورند که میکند

و در بهترین حالت نیز میل به ایستایی،  امعه، دور از بایدها و نبایدهاخود رها شود، دور از فرهنگ و ج

اهد پذیر خومیل به انسجام در آن قویتر از تمایل به پویایی و واگرایی باشد، شدن او چگونه امکان

بالیدن معصومیت، عبور آن فرا ۀبود؟ حضور بزرگسال، به هر شکل، شرط شکفتن کودک است. الزم

گر بتواند بگذرد و تجربه آنقدر بازدارنده نباشد که ا -از تجربه است. اگر معصومیت از تجربه بگذرد

ای زاده آنگاه معصومیت تازه -را به ورای هستی پرتاب کند معصومیت را در خود فرو بلعد و یا آن

 اد،نژخسرو)معصومیت و تجربه، «تر از پیش، آماده استدهود آمکه سرشارتر، تواناتر و به خ میشود

مرگ، جنگ و دشمن با توجه به معیارهای روایی داستان، نه  همچون(بنابراین بیان مسائلی 907 ص

 .یشودمتنها آسیبی به ذات کودک نمیرساند بلکه سبب تقابل و واکنش کودک در برابر این تضاد 

ن مخاطب درو ۀتسکین غم ایجاد شد ۀتوانسته از عهدبا استفاده از پیامد مثبت معنویت نویسنده 

 ۀدهد که ستمکار، نتیجبه مخاطب خود اطمینان خاطر می -22 ۀصفح -یآیه قرآنبا بیان بر بیاید. 

 یند. کار بد خود را میب

) آنها  9«خواهند کرد.دانست که به چه کیفر گاهی بازگشت اند خواهند بزودی کسانی که ظلم کرده»

 (22صرسولی،، چه گناهی داشتند

 :احساس خشم .6-3-6

موفقیت نویسنده در القای حس خشم زمان جنگ، با همین حس نابرابری شرایط جنگ و 

شدن اهالی روستا، کشته»که:  میکندگناه در جنگ است. کودک از خود سوال شدن افراد بیکشته

و این پرسش هدف اصلی نویسنده برای تحریک ذهن  «اشتباهشان است؟!خاطر کدام گناه و به

                                                           
 .662 آیه،62م، قرآن کری - 1
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جویی در درون  اوست تا بتواند با غم انتقام ۀدر برابر دشمن و حفظ روحی مخاطب جهت ایستادگی

 انگیزاند.ی داستان، خشم مخاطب را نسبت به رفتار دشمن برشخصیتهادست دادن  از

ای بعد دهکده در دود و آتش ظهصدای انفجارهای پی در پی در کوههای اطراف دهکده پیچید. و لح»

 .(93، ص)همان«سوختمی

م هی جاسدن نماز صبح وضو بگیرد و دیگر هیروز دیگر بابا عقیل نبود که برای خوان آن فردای»

 .(97، صهمان«)میشدشنیده ن

 «آی ابراهیم»داستان . 6-6

کفاش محله است.  «آقاابراهیم » نامهای دل راوی داستان با یک شهید بهحرف «آی ابراهیم»

ند. او بردش را چون پیر بوده، به جبهه نمیفرستد ولی خوآقا پسرش اسماعیل را به جبهه میابراهیم 

کوچکش کار میکند و پوتینهای رزمندگان  ۀ، شبانروز در مغازباشد کردهبه جبهه  یبرای آنکه کمک

فاشی ک نزدیکیها در یکی از آن بمب در کفاشی کار میکرد.آقا ابراهیم بمباران، شبِکند. را تعمیر می

 د.یرسآقا به شهادت د و ابراهیماافت

 احساس عالقه .6-6-3

آقا باعث آرامش او، حتی در داشتنی ابراهیمپیوند عاطفی راوی با شخصیت ساده و دوست

همین دلیل نویسنده با استفاده از ویژگی شخصیتی دلبستگی، این احساس  جنگ است؛ به ۀبحبوح

آقا را به عنوان یک ارزش و سرمشق به مخاطب معرفی و ابراهیم میدهدرا به مخاطب انتقال  عالقه

 .   میکند

 «اسماعیل، اسماعیل»داستان  .6-1

به شوشتر  -اهواز -اران شهرشانخاطر بمبب ای به نام اسماعیل است؛بچهپسرداستان در مورد 

او  نند. با اصرارخالی نککند به اهواز برگردند و شهر را ابراهیم اصرار میاعیل به پدرش، د. اسمنرومی

در  ند، خبرشکمغازه را باز میار دارد؛ وقتی ابراهیم، کفاشی کوچکی در بازگردند. مشدبه اهواز بر می

کار جبار از اینکنند. آقاها، مغازۀ خود را یکی پس از دیگری باز میپیچد و بقیۀ کسبههمۀ شهر می

ته بود، خبر بمباران را میشنود. وقتی به محل رفخوشحال نمیشود. روزی که اسماعیل به مسجد 

تسلیم  گیردکه به شهادت رسیده است. تصمیم میبیند طرف بازار میدود پدرش را پشت سندانش می

سیم  عیلاسماید میا به کفاشی پرسیه دارد. وقتی آقاجبار برای احوالنشود و به تنهایی مغازه را باز نگ

پُرت نیروهای خودی را به دشمن میداده میشنود. تصمیم که رااز آن، وقتی بیند و بعدسیم او را میبی

کار را هم میکند. به دش او را بکشد. ایندارد و خوای از مسجد برصورت پنهانی اسلحهگیرد بهمی

ه از راه رسیده، مسجد را خالی گوید که چه چیزی شنیده است. نیروهای تازمسئول پایگاه هم می

 گیرد. پی دشمن قرار میدرهای پیگلولهورد اصابت کنند و دقایقی بعد مسجد ممی

 احساس خشم .6-1-3
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 ها و، عالیق، دلبستگیهای دوران بلوغمشخصه ،اسماعیل ،راوی با استفاده از قهرمان داستان

گ، زا نسبت به جنعاطفی و تعلیق ۀزمینو یک پس میکندهیجانات اجتماعی دوران نوجوانی را بازگو 

. ذهن جستجوگر اسماعیل سهم بسزایی میکندشهر بمباران شده و شهادت پدر، در مخاطب ایجاد 

های پردازی اسماعیل و ایجاد حاالت عاطفی سبب فراهم شدن زمینهدر شخصیت او دارد. شخیصت

پروری مقتدرانه بر فرزند ۀروحی خاطر حاکم بودن. بهمیشودی اثر سشنای و جامعهشناسروان ۀمطالع

و با غلبه بر ترس، احساس  میشودداستان، شهادت پدر سبب ایجاد تنش درونی در وجود اسماعیل 

دن به هدفش و . او برای رسیمیدهند؛ چون سنش کم است، به او اسلحه نمیشودخشم بر او چیره 

با احساس خشم و انتقام تخلیه  ش به اسلحه نیاز دارد تا هیجانات درونیش راارضای روحیۀ دفاعی

 نماید.

 احساس نفرت. 6-1-6

ثباتی عاطفی، امکان انتخاب قطعی و صحیح و مشخص را برای نوجوان محدود میسازد؛ به بی

عیت همیشگی و پایدار است. این ت نوجوان در برخوردهایش فاقد قاطگف میتوانای که تقریبا گونه

« ظریفاحساسات »اند. گهگاه از او نام نهاده« های متضادواهشخ» ۀان دورروانشناسدوران را برخی از 

 و تمایل زیادی میشودتحریک  زند. کنجکاوی او در این دوران، شدیداًسر می «احساسات خشن»و گاه 

نیای نوجوان، دست)«اعتنابی» یز نسبت به این مسایل. البته گاهی اوقات نمیکندپیدا  «حل مسایل»به 

. میکندجبار برخورد که با هیاهوی درونی خودش درگیر است، با آقاحالیاسماعیل در .(993ص شرفی،

ه چون ب ،میدهدو موقعیت پاسدارهای مسجد طالقانی را لو  میکندکه برای دشمن جاسوسی  جبارآقا

 یشودمکسب هویت رسیده و نسبت به خون پدر خودش را متعهد میداند، احساس نفرت او برانگیخته 

 ۀکه منتظر کسی بماند تا به او اسلحه بدهد. با برداشتن مخفیان میدهدو ویژگی خودمختاری او اجازه ن

ا رهایش همشهری تن جبار، انتقام خون پدر وافتد. با کشجبار راه می ۀاسلحه از مسجد، به طرف خان

 . میگیرد

 «پوتینهای گشاد »داستان . 6-4

سه داستان را در بر دارد: دشمن آن   «هایش(و قصههای گشاد)قاسم پوتین»مجموعه داستان 

 م،قاس«  دشمن آن باال در انتظار است» در داستان باال در انتظار است؛ پوتینهای گشاد؛ یادگاری.

ا هخانی است. قرار است بین تیمهای فوتبال محلهشفیع عضو تیم فوتبال محلۀ ،وی داستانرا

سند. رخانی و نادرقلی به مرحلۀ نهایی میی شفیعهاتیم، تیم سهبا بعد از رقابت ای برگزار گردد. مسابقه

ز هیکل درشت و صورت گیر، با گل نهایی حسن کریمیان که راوی ابعد از بازی پرتنش و نفس

یم تصمیم های تسم با دیگر بچهگیرد. قاها پایان میبازی به نفع نادرقلیید، آسوختۀ او بدش میآفتاب

ها سنگ و چوب به بچه نادرقلی را حسابی کتک بزنند. های محلۀدر فردای آن روز، بچه گیرندمی

یما و به دنبال آن دفعه صدای گوشخراش هواپدۀ رفتن به محلۀ نادرقلی میشوند که یکدست، آما
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ا جا ر، همهکشند. بعد از رفتن هواپیماها،  بلند که میشوندبمباران را میشنوند. روی زمین دراز می

ها دن جنازهخانیها بمباران شده بود. مردم در بیرون آوربینند. محله شفیعرق در خون و خاک میغ

ها آمده بود. در آخر داستان تیم نادرقلی و کردند. حسن کریمیان هم برای کمک به بچهکمک می

 شوند. رسانی به مردم میخانی یک تیم برای کمکشفیع

را برای اعزام به  اناسم آنقاسم و دوستانش است.  کم سنِدر مورد  «پوتینهای گشاد»داستان 

ود مسئول پایگاه با یک نقشۀ قبلی، راضی میشمحمد، کنند که دایی آنقدر اصرار می نویسند.جبهه نمی

پوتین گشاد برای خود ها یک بچههر کدام از ، یک شب در مسجد محل، نگهبانی بدهند. انکه آن

ز ترس بعد اکنند. حمله می چند نفر به آنان در حال  نگهبانی،. رونددست و پا میکنند و به مسجد می

 این یک نقشه است. شودمعلوم میشود و دایی محمد وارد می ،هابچه

، کس در حد توانهرکنند مدرسه اعالم میمورد کمک به جبهه است. در در  «یادگاری» داستان

 وانتی از اجناس دارد.ای برای کمک به جبهه بیاورد. پدر قاسم از کسبه است و وضع مالی خوبی هدیه

زده است و وضع های جنگکند. تمام فکر قاسم، پیش دوستش، خلیل است. خلیل از بچهآماده می

مال  هدیه ن و بهترینتریها در حالی که قاسم فکر میکند بیشهدیهآوری جمع مالی خوبی ندارد. روز

تنها یادگاری  -او، قرآنی کوچک ن هدیه معرفی میشود. هدیۀخلیل به عنوان بهتری اوست، هدیۀ

 .استهمراه یک نامه برای رزمندگان ب -مادرش

 احساس غم .6-4-3

ات دمخ ،نوعانۀ توصیفی خود از تواناییهایشان نسبت به همکاراکترهای داستان با خودپندار

 اند خلق وها توانستهری از دوستان و همدردی با آنها با دستگیمیدهند. آن اجتماعی باالیی را ارائه

ی به راحتخوی خود را به هنگام شرایط سخت و دشوار نشان دهند. بعد از بمباران نسبت به همدیگر 

دانستن  تعلقمکنند با هیجاناتشان را آشکار میکنند. برای مصیبت یکدیگر تأسف میخورند و سعی می

ز ت گرفته اأرا تسلی دهند. احساس غم، نش هادیدگان تیم مقابل، آنه و کمک به آسیبخود به گرو

 صمیمی بین همساالن است.  ۀرابط

 . احساس خجالت6-4-6

ای که میباشند؛ بگونه« ثرأسریع الت» بوده و به اصطالح «انگیختزود» نوجوانان در دوران بلوغ

بحدی  ناتر است. فوران احساسات در آنهیجانکودکان بیشتر و پراز  ها در برابر مسایل، غالباًواکنش آن

آن به  راست که با یک کلمه، یک کنایه و حتی یک حرکت، طوفانی از احساسات به پا میکنند که آثا

)دنیای نوجوان، شرفی، گرایدۀ ایشان به سرخی میشود و رنگ چهرشان مشخص میوضوح در چهره

ژگی خودمختاری در شخصیت نوجوانان داستان و مقدس شمردن نویسنده با بیان وی. (991-993ص

 ۀکه، بهترین هدیه را هدیبه مخاطب منتقل کند. قاسم از اینکار خلیل، توانسته احساس خجالت را 

 کشد:خودش میدانست، از خودش خجالت می
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انت به خالی شده بود. یک و... ولی از فکرهای خودم ناراحت بودم. انگار یک وانت آجر روی سرم »

 .(33 صحجوانی، پوتینهای گشاد، ) «جانم وانت آقا اندازۀ

کفایت در نگهبانی،  شان برای اعزام به جبهه و مشخص شدن عدماو از تصمیم عجوالنه

نشوند؛ بنابراین قاسم و  انکند که بقیه متوجه شکست آنزده میشود و طوری رفتار میخجالت

ۀ دانند و بدون پافشاری، راضی به اجرای جریممنصفانه میمحمد را معقول و داییدوستانش حرف 

  :شونددایی محمد می

خاطر اختیار بهما به همدیگر نگاه کردیم. چیزی نداشتیم که بگوییم. کارمان در آمده بود. ولی بی»

 (.32همان، ص «)تنبیه شیرین، از ته دل خندیدیماین 

کند تا بتواند ۀ ذهنی استفاده مییک واسطعنوان در این داستان، نویسنده از مادربزرگ به

های تربیتی و اخالقی را از طریق او به مخاطب ارائه دهد. او توانسته بخوبی همدردی مخاطب داده

نوجوان را به ایام جنگ، استرس، آوارگی، بمباران و از دست دادن عزیزان برانگیخته نماید. همدردی، 

های ذهنی و احساسی لطیف، خواننده است و موقعیت گر شدن دگرگونی درونی در وجودسبب جلوه

 داستان را باورپذیر میکند.

 «خوابهایم پر از کبوتر و بادبادک است». داستان 6-1

ای خرمشهری است که در بچهشود. الوان پسر خواب پسری به نام الوان شروع می داستان از

د. کن، در خانۀ مردم کار میکسب درآمدد. مادرش برای کنزندگی میاش به اتفاق خانوادهشهر  حاشیۀ

که  هاستفروشد. قبل از باز شدن مدرسهتابستانها بادبادک و بادکنک میبه مادر،  الوان برای کمک

کنند. جا را با خاک یکسان مید روز همهکنند و در عرض چناپیماهای دشمن به شهرشان حمله میهو

پیام صلح و دوستی را به هایش میخواهد یان خوابو رویاهای خودش سیر میکند و با ب الوان در خواب

 دنیا برساند. گوش همۀ

 احساس غم .6-1-3

داستان برای آشنایی کودک و نوجوان با ویژگیهای زمان جنگ ایران و عراق نوشته شده است؛  

توصیف شده که احساس یاس و آنچنان  -شخصیت اصلی داستان-اما شرایط زندگی خانوادگی الوان

را رها کرده  آنها. مادری دارد که همیشه غمگین است. پدری که میکنددلمردگی را در خواننده ایجاد 

 خانم ۀو مادرش برای گذران زندگی مجبور است برای مردم کلفتی کند. همچنین با توصیف خان

رای خرج تحصیل لوان ناچار است بکه ا آنجاتا  میشودنمایان  بخوبیدار، حس حقارت و حسادت جامه

ه حس ناامیدکنند آنهافروشی کند. بنابراین برداشت خواننده از وضعیت زندگی خود، در بازار دست

 ریختن زندگی و ویرانیشرایط جنگ، برهم بخوبیخواننده، نتواند  میشوداست. این ناامیدی موجب 

ه بخواهد ویران شود. بهتر بود در ی وجود نداشته کر را درک کند چون در ذهنش آبادانئخرمشه
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تری جنگ، از فضای صمیمی ۀوجودآمدقسمت اول داستان، برای درک درست از زمان و شرایط به

 .میشد، و عامل فروپاشی این صمیمیت، جنگ معرفی میشداستفاده 

 اینکهاما من زیاد دوستشان ندارم. گاه از  ،میدهدمیروم، به من کیک و سیب  آنها ۀوقت به خانهر»

 ،ومبیزار میش آنهاهایشان را بشوید و مدام آه بکشد، از هم برایشان خیاطی کند و هم لباس مادر باید

احترام بگذاریم. چون نان ما  آنهاکرد. تا دنیا بوده، همین بوده. باید به  میشوداما مادر میگوید: چه 

 .(99ص فریاد،یم پر از بادبادک و کبوتر است ، خوابها)«ستآنهادست 

د. فشارو می میگیردمادر را ندارم. وقتی اشک میریزد ،انگار کسی دل مرا توی مشتش  ۀمن طاقت گری»

پر از درد است. از بس که زحمت میکشد دانم دل مادر بغض میکنم و یک گوشه خاموش مینشینم. می

ا زیر پناه، ما ریب ۀخبر ما را تنها گذاشت و رفت، مادر مانند یک پرندبرد. از وقتی که پدر بیو رنج می

 .(23 ، ص)همان«بال و پرش گرفت

 احساس تعجب  .6-1-6

ستانش را در گروه همساالن های کودکانه که شخصیت اصلی دانویسنده ضمن استفاده از بازی

بیند. دوست ندارد از عالم بازی و ، عضوی از گروه همساالن الوان میبرد، حتی خودش راپیش می

ای کوچک به روح و احساس کودک مخاطبش وارد شود. از جنگ صدمهکودکی رها شود و یا حتی 

دارد. از ا در برزخی بین غم و شادی نگه میو کشتار در تعجب است و این احساس تعجب، خواننده ر

حاد دو گروه همساالن سویی با القای حس تعلق به گروه و ماهیت گروهی، حس تنفر از دشمن را با ات

گوید. های رنگارنگ و کبوترهای خواب و رویاهای الوان میدیگر از بادبادک کشد و از سویبه تصویر می

ا به ن، احساس تعجب رنویسنده با توجه به ویژگی شخصیتی مسئولیت اخالقی و همکاری با همساال

که چگونه ممکن است در یک بازی، گروهی مقررات را زیر پا بگذارند و گروه دیگر  میکند مخاطب القا

 .درا اذیت کنن

 احساس نفرت. 6-1-1

ای که دارند، احساس بینانهواقع ۀخاطر خودپندارنویسنده با همدردی کاراکترهای داستان به

 ۀکوشی در برابر احساس حقارت، همتا با سخت میدهدنفرت از دشمن متجاوز را به مخاطب انتقال 

خوانندگان را با شخصیت اصلی داستان برای فریاد احساس نفرت از دشمن، همصدا کند تا از این 

 جویی و ایستادگی را در روح مخاطب ایجاد کند. انتقام ۀکسب روحی ۀطریق زمین

های هر های بچهاند. چهرهاند، دور تا دور خانه را گرفتهآییم، مردمی که به کمک آمدهیرون که میب»

ر آنقد آنهاکنم نکند به جان هم بیفتند؛ ولی هم تشخیص میدهم. یک لحظه فکر میحله را دو م

 زند کهدشمن حقیقی در چشمهایشان موج میاند و حالتی از ترس و کینه نسبت به شگفت زده

 .(52 ، ص)همان«انداند و در کنار هم ایستادهخود را فراموش کرده ۀدشمنی کودکان

 «عروج»داستان .6-2
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پیتان تیم کا ،شود. حسینآباد و محلۀ تهرانچی آغاز میان با بازی برگشت فوتبال بین محلۀ خانیداست

د. بعد از چند روز خبر شهادتش روکند و به جبهه میبار از دوستانش خداحافظی میبرای آخرین

 مهدی،ص خصوهمه، بشود و ای از او در مسجد خوانده مینامهحسین،  میرسد. در روز تشییع جنازۀ

هه ای تیم به جبه. مهدی به همراه جعفر یکی از بچهگیرندت صمیمی حسین تحت تاثیر قرار میدوس

های آموزشی مستقر میشوند. جعفر در این دورۀ ذراندن دورهشوند. در قرارگاهی برای گاعزام می

 یاعزام هایبچ دشمن در حملۀشود. آموزشی پایش میشکند. مهدی بدون او به منطقۀ جنگی اعزام می

ی ی که برایش باقئجآرپیزن با چیشوند. مهدی به عنوان آرپیگردان فتح همگی زخمی یا شهید می

 شود.نشینی دیگر تانکها میسوخته، سبب عقب کند. تانک، تانک دشمن را منهدم میمانده

  احساس خشم. 6-2-3

ه و ب میدهداش شکل به انگیزه «های ذهنیرفت و برگشت» صورتاحساس مهدی به حسین به

های ارزشتا به رشد ذهنی، عقالنی و عاطفی برسد و با تجزیه و تحلیلی ساده،  میدهدمخاطب فرصت 

 ناخوشایند شهادت ۀهای داستان را بیاموزد. مهدی با کسب تجربدفاع از خاک وطن و غایتمندی

همرزمانش، پاسخی فراگیر های دلخراش شهادت و مجروحیت صحنه ۀترین دوستش و مشاهدصمیمی

 .میدهدبه حس خشم خود 
ها و سوراخ باالی مچ کشی آستین، انگشتسر  ۀهای تیرنوجوان، خصوصاً قاچ ۀولی دست برید»...

انگیز دشمنان و مظلومیت شهید نوجوان را با چنان شدت و حدت و وضوح و تاثیری وحشیگری نفرت

مجسم کرده بود که اگر دشمنان در دسترس او بودند یقینا له و نابودشان  [مهدی ]پیش چشم او

 (971عروج، ایرانی، ص)«کرد. با لگد. با لگدکوب کردنشانمی

ا دندان ت»وی انسانی کم، در برابر نیروهای آبیها، تجهیزات اندک و نیربا بازگویی مشقتها، بی

های جنگ میپردازد تا احساس خشم را در مخاطب بعثی به تقدیس رزمندگان جبهه «مسلح

 یشودماز ویژگیهای شخصیتی نوجوان داستان که سبب انتقال احساس خشم به مخاطب  انگیزاند.بر

 این عوامل است:

 نقش کودک محبوب در گروه همساالن  -

 صمیمیت و وفاداری در روابط دوستی گروه -

 ذیری شخصیت اصلی داستانپمسئولیت -

 گیری تصمیم شخصیت اصلیفرزندپروری مقتدارنه با جهت  -

 زداییآرمان -

 رسیدن به هویت با جستجوی هویت -

 ی فرعی داستانشخصیتهاها و عمل مقدس شمردن ارزش -

 احساس غم. 6-2-6
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خودافشاگری در گروه همساالن سبب بروز احساس غم است. رسیدن به بلوغ روانی، نیاز به 

 تا کاراکتر داستان بتواند غم خود را بیان میکنداحترام و خودشکوفایی را در شخصیت نوجوان شکوفا 

به سوی استقامت و کند و قدرت مواجهه با مشکالت زندگی را داشته باشد. این احساس غم او را 

 برد.نتقام، پیش میا

 احساس غرور . 6-2-1

وفاداری عاطفی در بازی فوتبال سبب نمایان شدن احساس غرور مهدی نسبت به حسین است. 

استقاللی که سبب ایجاد عزت نفس است، مهدی را به سمت کشف ارزشهایی میکشاند که حسین 

 .ندمیکا در خواننده تشدید احترام قائل است. کاوش کردن شخصیتی مهدی، احساس غرور ر آنهابرای 

  احساس عالقه .6-2-4

جوش نوجوانی و جوانی و عالیق و سرگرمی آنان، از ونویسنده با آگاهی کامل از دنیای پرجُنب

تا با استفاده از بازی در زمین فوتبال،  میکندزایی را انتخاب همان آغاز داستان، موقعیت کنش

 داستانی را سرعت بخشد. با شیفتگی ۀرا بازگو کند و حرکت چرخ شخصیتهابازتابهای روحی و روانی 

و کنجکاوی شخصیت اصلی داستان، احساس عالقه به حسین، مردان جنگ و فضای جبهه را به 

. خودمختاری در روابط دوستی سبب کسب مهارت تعامل برای ایجاد احساس میدهدمخاطب انتقال 

القه، های عان جدید است. در کاراکتر اصلی داستان زمینهعالقه به بازی فوتبال و بدست آوردن دوست

 آید. وجود میاجتماعی به ۀهای خانوادگی و ورود به صحنبا رها شدن از وابستگی

 «آیندها میفرشته»داستان .6-7

اک خ آیند،ها میفرشتههای: کوتاه به نامشامل سه داستان  «آیندها میفرشته»مجموعه داستان 

نام صالح است که در در مورد جوانی به «آیندها میفرشته» داستان است. خوب آبادی و کالس درس

خواهد تا معلمش را پیدا کند و به بالین او ه و وضع وخیمی دارد؛ از مادرش میجنگ مجروح شد

م السال»ای آب با لبانی خشک در عطش قطرهماند. صالح . معلم تا صبح در کنار تخت او میبیاورد

 رسد.  می کند و به شهادترا تکرار می «علیک یا ابا عبدا..

ه دتوسط پولدارها تسخیر شهایش حکایت روستایی است که زمین «خاک خوب آبادی» داستان

از روستا به شهر همسرش  همراه مهتاب،جان بهنده است. علیهای اهالی روستا بدون آب مازمینو 

دستی میوه میفروشد تا کرایه خانه را بدهد. بعد از پیروزی انقالب به چرخجان بر روی روند. علیمی

تا گیرد دوباره به روسجان تصمیم مینی، اراضی بین کشاورزان تقسیم میشود. علیخمی دستور امام

 برگردد.

. کندیل است که با مادر پیرش زندگی میدر مورد پسری به نام اسماع «کالس درس» داستان

ها را که منبع درآمدشان بود، کشته  است. به تازگی انقالب ا گاو آنه روستا آمده و تنهطاعون گاوی ب

های خانواده رسانی بهشده و از طرفی جنگ شروع شده است. چند نفر از طرف جهاد، برای کمک
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ند هدیۀ جهاد را قبول وجود اینکه وضع مالی خوبی ندار یند. مادر اسماعیل بامحروم به روستا میا

 .دهند گوید آن را برای کمک به جبههکند و مینمی

 احساس گناه. 6-7-3

شهادت جا مانده احساس گناه  ۀچون از قافل «آیندها میفرشته»صالح شخصیت اصلی داستان 

مقاوم  بار مجروحیتزیان ۀ. گناه او همراه با شرم نیست بنابراین این احساس، او را در برابر تکانمیکند

 انهیج همچنیندیدار حق فکر کند.  ۀو به سوی عزت نفس میکشاند تا به ملکوت و لحظ میکند

 پذیری قرارتحت تاثیر ویژگی مسئولیت «کالس درس» خودآگاه احساس گناه پیرزن در داستان

 :میگیرد

اش از اسالم حرف میزد و مرتب از خدا میخواست که اش عالی بود، مثل بقیه زخمیها. همهروحیه»

ها فرشته)«نتوانسته بود شهید بشه، خودش را سرزنش میکرد! اینکهعمر امام خمینی را زیاد بکنه!!... از 

 .(1 ص شیرازی،آیند، می

حاکم گردید، با لحنی اندوهناک ادامه صالح آهی کشید و بعد از تحمل سکوت کوتاهی که بین ما »

داد: فکر کردم که شاید موقع عمل کارم تموم بشه و من هم سعادت شهید شدن را پیدا کنم ولی... 

 .(92، ص)همان«متاسفم...!

 گیرینتیجه. 1

ی ضمنی و داللتهای کودک و نوجوان از نظر عاطفی و تامل در داستانهابررسی محتوای . 5-9

ه کودکان ها کد بسیاری از مسائل نهفته در روحیات نویسنده و مخاطب اینگونه نوشتهمیتوان آنهاپنهان 

و پلی باشد برای شناخت یکی از عوامل انتخاب شیوۀ نگارش و  و نوجوانان ایرانی هستند، روشن کند

  سبک نویسندگی.

 ۀدرون مای با موضوع دفاع مقدس و 9531تا  9531ی سالهات داستان که بین بررسی هف. 5-2

که نویسندگان برای بیان مسئله جنگ و برقراری  دهداست، نشان میهادبیات پایداری نوشته شد

ارتباط با مخاطبان خود بخوبی توانستند از احساسهای خود و احساسهای کودکان و نوجوانان یاری 

 بیند.لطیف و پراحساس آنان آسیبی ن ۀجویند و از جنگ برای آنان بگویند بطوری که روحی

احساس غم، خشم، عالقه، نفرت، تعجب،   داستانهااحساسهای بیان شده در این  بارزترین .5-5 

 گناه و ترس است.  خجالت،غرور،

یان بآیند بنابراین نویسندگان بخوبی از عهدۀ تسکین غم ایجاد شدۀ درون مخاطب بر می. 5-3

مرگ، جنگ و دشمن با توجه به معیارهای روایی داستان، نه تنها آسیبی به ذات  همچونمسائلی 

آنها چه ». در داستانمیشودرساند بلکه سبب تقابل و واکنش کودک در برابر این تضاد کودک نمی

متن، بدون اراده از دست دادن، کشته شدن، آوارگی و تنهایی  دنمخاطب با خوان «گناهی داشتند؟

 . ندمیکرا تجربه 
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 نویسنده با استفاده از ویژگی شخصیتی دلبستگی، احساس عالقه «آی ابراهیم». در داستان 5-3

 .میکندآقا را به عنوان یک ارزش و سرمشق به مخاطب معرفی و ابراهیم میدهدرا به مخاطب انتقال 

 -اسماعیل -با استفاده از قهرمان داستان «اسماعیل، اسماعیل». راوی در داستان 5-3

 و میکندها و هیجانات اجتماعی دوران نوجوانی را بازگو های دوران بلوغ، عالیق، دلبستگیمشخصه

زا نسبت به جنگ، شهر بمباران شده و شهادت پدر، در مخاطب ایجاد عاطفی و تعلیق ۀزمینیک پس

 .میکند

کاراکترهای داستان با ایجاب میکند « پوتینهای گشاد»در داستان سبک نویسندگی . 5-1

هند. دخدمات اجتماعی باالیی را ارائه توصیفی از تواناییهایشان نسبت به همنوعان خود  ۀخودپندار

اند خلق و خوی خود را به هنگام شرایط آنها با دستگیری از دوستان و همدردی خود با آنها توانسته

شان برای اعزام به جبهه و از تصمیم عجوالنه شخصیتهای اصلی داستان ن دهند.سخت و دشوار نشا

 د که بقیه متوجهند و طوری رفتار میکننزده میشومشخص شدن عدم کفایت در نگهبانی، خجالت

 ها نشوند.شکست آن

خوبی همدردی مخاطب نوجوان را نسبت به ایام جنگ، استرس، آوارگی، . نویسنده توانسته ب5-7

گر شدن دگرگونی درونی در باران و از دست دادن عزیزان برانگیخته نماید. همدردی، سبب جلوهبم

 وجود خواننده است و موقعیتهای ذهنی و احساسی لطیف، داستان را باورپذیر میکند.

لی شخصیت اص-شرایط زندگی خانوادگی الوان «کبوتر و بادبادک استیم پر از خوابها» در. 5-1

ی و این ناامید میکندتوصیف شده که احساس یاس و دلمردگی را در خواننده ایجاد آنچنان  -داستان

ریختن زندگی و ویرانی خرمشهر را درک شرایط جنگ، برهم بخوبیخواننده نتواند  میشودموجب 

. با القای حس تعلق به گروه و ماهیت گروهی، حس تنفر از دشمن را با اتحاد دو گروه همساالن کند

صویر میکشد و با توجه به ویژگی شخصیتی مسئولیت اخالقی و همکاری با همساالن، احساس به ت

ی که ابینانهواقع ۀخاطر خودپندار. با همدردی کاراکترهای داستان بهمیکندتعجب را به مخاطب القاء 

 .میدهددارند، احساس نفرت از دشمن متجاوز را به مخاطب انتقال 

تا به رشد ذهنی، عقالنی و  میدهدبه مخاطب فرصت   «عروج»داستان شیوۀ نگارش در . 5-90

های داستان را های دفاع از خاک وطن و غایتمندیو با تجزیه و تحلیلی ساده، ارزش عاطفی برسد

، صمیمیت و وفاداری در روابط دوستی گروه ،های شخصیتی نوجوان در این داستانبیاموزد. از ویژگی

 ست.مقدس شمردن ارزشها دایی وزپذیری، آرمانمسئولیت

وفاداری عاطفی در بازی فوتبال سبب نمایان شدن احساس غرور مهدی نسبت به حسین . 5-99

است. خودمختاری در روابط دوستی سبب کسب مهارت تعامل برای ایجاد احساس عالقه به بازی 

 فوتبال و بدست آوردن دوستان جدید است.
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 صالح شخصیتنویسنده با بیان احساس گناه درونی توانسته مخاطب را مقاوم نماید؛ . 5-92

. گناه او همراه میکندشهادت جا مانده احساس گناه  ۀچون از قافل «آیندها میفرشته»اصلی داستان 

سوی  و به میکندبار مجروحیت مقاوم زیان ۀبا شرم نیست بنابراین این احساس، او را در برابر تکان

  دیدار حق فکر کند. ۀکشاند تا به ملکوت و لحظعزت نفس می

 . فهرست منابع4
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