
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 (3) به مناسبت هفته دفاع مقدس
 

 ست؟چی نوجوانان و کودکان یبرا مقدس دفاع اتیادب مناسب قالب
کات قوت و ضعف رپداخت هب دافع مقدس رد ادبیات کودکان و نوجواانن(  )ن

 سیاسيمعاونت 
 سیاسي اهياداره ژپوهش

 

 :ی در بخش های زیر قابل دسترس استهای خبری و تولیدات پژوهشفرآورده

 http://www.iribnews.irـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما  )سرویس پژوهش (  

 پژوهشگر: فریفته هدایتی
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 اهمیت پرداختن به دفاع مقدس در ادبیات کودک و نوجوان

 

 های تولید اثر در حوزه ادبیات دفاع مقدس برای کودک و نوجوانچالش

 

ثبت، حفظ و انتقال-
ارزشها و وقایع دفاع 

مقدس

جلوگیری از تحریف-
واقعیات دفاع مقدس از

طریق هنر و ادبیات

حفظ و انتقال -
واقعیت ها به نسل های 

بعدی
دفاع از سرزمین-

از انتقال تفکر دفاع-
های خود به ارزش

فرزندان

معرفی درست -
ها ها به آنها و اسوهنمونه

آشنا کردن آنها با -
مفهوم حمایت از 

مظلومین 

ارکیفیت نامناسب آث یر سیاستهای مقطعی و غ
ای حرفه

ای درنبود ناشر حرفه
حوزه کودک و دفاع 

مقدس 

اویر جذابیت نداشتن تص
..  داستانها و 

وجه لزوم تولید آثار با ت
به زمینه و بافت 

اجتماعی 

ار نبود  آثار در حد انتظ
ب و منطبق با نیاز مخاط

مشکل توزیع کتب  یغ مشکل معرفی و تبل
کتب

سختی کار در حوزه دفاع 
چالش واقعیت )مقدس 

(مستند و تخیل آزاد

ر و نیاز به حمایت مستم
سالیانه 

ــاد دفام دسدس د 8تاریخ و فرهنگ  - ــت هه گننینه گرااسدری برای ترلیت و تربیت س ــمندی اس ــادیم و دهتواهای ارزی ــادی م دد ملو از دض

  است. دغیررسمی 

سرعت تهرید یخیتار عیوقا - صورت فیتوااند به  س یزیهر چادا  ادیو لیدتفاوت تبد یو به  یود داادگار خواه اتیهنر و ادب لهیهه به و د ثبت 

 بود.

 .یکی از رسالت های دهت دستگاه های فرهنگی استسدس به هودهان و اوجوااانم دفام د یها ارزش ااتساد -

 در حوزه ادبیات دفام دسدس برای هودهان و اوجوااان بسیار هت هار یده است. -

 ارزیمند تاهید ویژه داراد. تاریخ ای  بر حفظ و ااتساد همه دسئوالن به خدوص رهبر درظت ااسالب -



 

 
 

 اسب ادبیات دفاع مقدس برای کودکان و نوجوانانهای منها و قالبروش

 

 مقدمه 

ترن ادبیات کودک و نوجوان نقش موثر و مهمی در تعلیم و تربیت نسلللد ج د  دارد و چر ای ادد ادبیاتن ممسللل م

رچمگ ف. تاردخ و تر خواچ  بودتر شودن زمیمی برای تعلیم و تربیتن چموارتر و ثمرات آن درخشانتر و بالم هچوشمم انی

مصللاددو و مواواچای ارزشللمم ی اسللت کی  م یمی  رانق ری برای تعلیم و ن سللاد دفام مق م مملو از ممللامید 8

ست.  ساخاد دنیادی بهار فراچم آورده ا سان ماعالی و  سی ن بی حیات طیبی و ان سمی ما در ر شاار نادد تربیت غیرر و

سنده هتا در  صلل د اسللتدر  دطفی خرادان اوی ضوم چرایی و چگواگی  ودک و اوجوانگفتگو با آقای د به دو

 . بپردازدپرداخت  به دفام دسدس در ادبیات هودک و اوجوان و چالشها و چشت ااداز آن 

 اهمیت پرداخت  به دفام دسدس در ادبیات هودک و اوجوان چیست؟ ـ 1

دط سنده هودک و اوجواند ست و در بی طور عموم برای کودکان و نوجوانان : ادبیات1فی خرادانم اوی سیار مهم ا ی ب

سرمادی ساقیم بی تربیاون ادبیات کودکان بی طور غیرکمم   ذاری میتمام دنیا روی کاابهای کودک و نوجوان  ت و م

توان  چمان اچمیت را داشای باش  طبیعی است کی در حوزه دفام مق م چم می .دپردازپرورش کودکان و نوجوانان می

بید ادران و عراق رخ داد و خیلی از جوانها بی جبهی رفام  و جمگی ن ن بخشلللی از کی  تومیلی و باالخره ادد جمگ

 عدو ا. چمت  ماردن شللامد ادبیات کودک و نوجوان دفام مق م عدبر ثبت و حفظ ارزشللها و و اتاردخ ماسللت و باد  

سرعت توریم یخدتار صورت فدتوانم  بی  س یزیچر ااما  ن شو ددمافاوت تب  یو بی  ثبت  اتیچمر و ادب یلیکی بی و

سد را  ددا یچاشیدچا و ان حفظ خودن ارزش تیتوان  در طود زمان بی جهت  ابلیشود مان  ار خواچ  بود. کااب م ن

هنیت توجه بیشتری به ادبیات دفام دسدس یودم حفظ و یکی از دالیلی هه اصرار دی . ان اناقاد دچ م دبی آ

داد و نقش  یکی در چشت ساد دفام مق م رو یو ف اکار ثاردعظمت ا .های بردی استها به اسلااتساد واقریت

ست یابی  ونی رانندسرنوشت مردم ا رییآن در تغ تا  س یبی نظر م یضرور یآثار دیوجود ام ی دترد چیچ یکی ب ا

 آشما شود. نیاز خود  ذشاگ ددمخالف عمو و شکوه ا یادنسد نوجوان باوان  با زوا

صمد ضا  بی نام  یدر فرچمگ خودن اصلل ما اسلت. پراچیمتبخش  ددکار در ا :2هودک و اوجوان دهسنیاو یمعبدالر

اوانم  ب دیسرزم ددمردم ا  دبا منیباش ایملت سرافراز در دن کد رار است کی ما  یو ا .مددار «دیدفام از سرزم»اصد 

 .میا را بی فرزن ان خود مماقد کمچارزش ددا  دبا .خود دفام کمم  یو فرچمگ یو اجاماع یهمیم نیمدد یچااز ارزش

تا از ما  مداوریسرباز ب گردد یو از کشورچا میوا ذار کم گراندکی بی د ستین یزینامومن کشور و مملکتن ا دنیسرزم
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 19/4/97ن کودک پرمن کودک و نوجوان در حوزه دفام مق م یبرا یادب یناقاد از فماال 2

، داستان کوتاه
رمان و کتابهای

تصویری

اهمیت تصویر
تر استفاده بیش)

(از زبان تصویر

ان استفاده از زب
طنز

بیان غیر 
مستقیم

پرهیز از 
شعارزدگی 

ان استفاده از زب
کودکانه



 

 
 

ش  ددفام کمم ؛ با ست کی  دداش او الزمی میخود را بی فرزن انمان مماقد کم یاهتفکر دفام از ارز سونمونیا ا را چچا و ا

ست معرف بی آنها شما کم «دیاز مظلوم تدحما»و با مفهوم  میکم یدر ست. اتیراه آن چم ادب . میآ شها اناقاد ا  یارز

 دچ .یم  ییمم تر را ناعزت یدفام مق م بی کودکان و نوجوانانن کشور

ــورت گرفته برای هودهان و اوجوااان آیا تولید آثار و ااتساد دفاهیت  -2 در حوزه دفام دسدسم به خوبی ص

 است؟

دط سنده هودک و اوجواند ست: فی خرادانم اوی ش ه ا ا ر آماری از کاابهای کودک و  .در ادد حوزه خیلی کم کار 

ن چزار عموان کااب در حوزه کودک و نوجوان ااپ ش ه باش  ممکد است  97نوجوان داشای باشیم کی مثال در ساد 

 بر انقالب معظم رچبر خصوص بی مسئوالن . چمیاستمورد آن دفام مق سی باش . خیلی اچمیت داده نش ه  4الی  3

لید شود آثار با کیفیای نیست. دچم کی تولی  می کمیچمید آثار  دارن . ودژه تاکی  ارزشمم  تاردخ ادد اناقاد و حفظ

دک  یااصلی ادد است کی پروسی تولی  کااب بی ودژه در ادد عرصی با االشهای ماع دی رو بی روست. مثال نودسم ه

اشران کم  دا نی. ن ود  کی ادد کااب را ااپ مینودس  ناشر با توجی بی سیاساها و زمیمی جامعی میاساان کودک مید

ست ن ارن  در ادد حوزه صی اغلب دو صو شران دولای چم عم تا کمار بی ادد حوزه می چا کارخ پردازن . ام  کمم  نا

صی چم کی کار دفام مق م می صا شر اخا شانا ساد و زن  یمامی و ... کمم  تع اد شار در حوزه بزر  ست و بی ن کم ا

 ای در حوزه کودک و دفام مق م ن اردم. تصاودر داساانها و ..  چم جذابیت الزم را ن ارد. فعاد چسام . ناشر حرفی

 مدر حوزه دفام مق م در بعمی نقاط شرو میآثار و اناقاد مفاچ  ی: تولهودک و اوجوان سندهیاو یمعبدالرضا صمد

ست کی باد  در چم چای زدادی کاابو ش ه  ست اما مشکد عم ه توزدع ادد کاب ا ش ه ا در حوزه دفام مق م ااپ 

 .شون چا کمار دد ه میچا  رار بگیرد و مااسفانی ادد کاابدسارم بچی

مت ادد سحوزه دفام مق من حوزه سخای است و نیاز بی  ذشت زمان بیشاری دارد تا نودسم  ان بی از سوی ددگر  

شللود نادد ه  رفت و چم بی دلید مم و جمگ کی باد  مسللام  باشلل  و و سللو حرکت کمم ؛ چم وا عیت جمگ را نمی

 .ن اشود خیلی تخید آزاد را وارد کرد و دست بی آفردمش زدن بی چمید دلید خیلی از نودسم  ان ورود پی ا نکردهنمی

سمت  رادش پی ا می سم  ان بی ادد  ش ن نود سالیانی با سامر و  صورت م ا ر البای  .کمم ا ر حمادت از ادد حوزه بی 

 . یرن کمم  خوب نای ی می خوب کار

 توان به اهو بهتری دفاهیت دفام دسدس را به هودهان دنتسل هرد؟هایی دیو قالب ـ  با چه روش3

کمیم مثد داساان کوتاهن رمان و کاابهای تصودری و ... را برای ادبیات اسافاده میچادی کی در حوزه کااب چمان  الب

دچم کی در حوزه عمومی باد  در ادبیات کودک چم اسللافاده کرد. مماهی تصللودر ری آن را معموال کسللانی ان ام می

ی کی چادد ولی ما نودسللم هکمم . شللکد کااب و  الب کااب خیلی تفاوتی ن ارادبیات داسللاان و افسللانی و ... کار می

یری از  دوست داشای باشم  در ادد حوزه کااب ااپ کمم  خیلی کم داردم. سادر  البها مثد کااب الکارونیک دا بهره

شر و تولی کمم ه اثر مقرون بی صرفی نیست.  ساقباد نیست اون برای نودسم ه و نا نمادشمامی و ... چم ام ان مورد ا

 ...شود. وارد نمی چا اصال کسیدر آن حوزه

 استفاده از زبان طنز در ادبیات دفاع مقدس 



 

 
 

ستن  8الزمی ثبت و ادع  نادبیات سام  کاری ن ارن . از جهت نووه بیان باد  مثد بچیسالی دفام مق م ا چا با کااب م

ساان کودک می م ... باد  باوانی نودسیم و درچمان ژانرچای فانازی و طمز و رئاد وسادر ژانرچای ادبیات باش . ما دا

در حوزه دفام مق م چم کار کمیم. در ادبیات داسللاانی ا ر بخواچی  بی کودک بگودی  از تاردکی نارم از عماصللر 

کمیم ... تی آن ماجرا خود کمیم. دک عمصللر شلل اعت را وارد میخیاد و از حیوانات و ... در داسللاان اسللافاده می

 طور باش . د. در ادبیات دفام مق م چم باد  چمید یرد کی تاردکی ترم ن ارکودک نای ی می

ست.در ادد ادبیات می ست و آن را در میان ملت مان  ارتر دان ضعیت  توان زبان طمز را زبانی جذابار دان جمگ دک و

کردن ن رزمم  ان در جبهی شوخی می ندادن جان و دوساانش ن و از دستخشد است و با وجود شهادتن زخمی

 3چای جذاب داشام .وجود کارچای خشد جمگی ل افت خود را داشام  و شوخیرزمم  ان با 

  بیان غیر مستقیم به جای بیان مستقیم 

ست کی  کااب در سک ا صیری دک مار ساان کاله ح ش ه.  هرمان دا صوبت ن ساقیم  صیری دک کلمی راجع بی جمگ م کاله ح

سر دارد و ادد کاله را بچی ای بی او داده کی پ ست... ادد کاله کالچی روی  ست و مارسک را او درست کرده ا  رش مزرعی دار ا

سک با ترکش خمپاره کالچش می افا  و شود مار ست و بع  کی جمگ می  سک مهم ا ... در وا ع دک اتفا ی افااده  برای مار

 ارسککی آن مارسک دک حسی را از دست داده است و ادد دک پیام غیرمساقیم است کی جمگ باعث ش ه کی حای آن م

 شود. ترسان هن چم ادد حس را دارد کی دک شخصیای ددگر دد ه نمیکی در مم قی پرن ه را می

  پرهیز از شعارزدگی و استفاده از زبان کودکانه 

توان  کمک کم  بی شللرطی کی ما بی ادبیات بیشللار از باد  زبان بچی چا را بل  باشللی ب انی ا ور جذبشللان کمی. ادمها چمی می

یزنیم. م دردت ادد عرصی ضعیف است ما مشکد مچا حرف یت دچیم و برادمان مهم باش  کی غیر مساقیم با بچیشعار اچم

شعار میفرچمگی داردم. برخی آدمهادی کی در ادد حوزه کار می شار  خصوص ادبیات کودک و نوجوان را ی دچم  و بکمم  بی

 ان . شان چم کااب نخوان هدانم  حای در کودکینمی

  ستفاده بیشتر از زبان تصویرا  

 تصاودر از کیفیت و طرح و رنگ خوبی برخوردار نیست. 

 هتابهایی هه در دوران دفام دسدس اویته ید چه تفاوتی با اویته های پس از آن دارد؟ ـ 4

داسللاانهای زمان جمگ با زمان حاضللر مافاوت اسللت اون ا امللائات زمانی مافاوتی دارن . آن زمان شللعاری بود و 

در چمگامی جمگ و در یری جامعی ما نیازمم    ی بی وجود می آم .تهییج کمم  شلللراد  طبیعی چم بود اون باد 

سی  ستادبیات دفام مق م بود کی تا ان ازه زدادی بی ادبیات حما شاد و  نزددک ا مای مقاومتچ فش زن ه نگه ا  ف

ست. شار نیازمم  ادبیات پاد اری چ ا ست  در ادد  دبیات دفام مق مااچمیت  .سایماما در زمان پس از جمگ ما بی ا

 .چادی  بود خ ر کمیم و آن زمانی نیست جز زمانی کی صلح در معرض مخاطره استآموزد کی ای و تکی بی ما می

 ثار دفام دسدسآرسااه دلی و ـ 5

سرداد می سرداد بی ن رت اتفاق می افا  .سازن ادمهمی  ضوم دفام مق م  شود با مو شود چم  . و ا رساخای  ساخای 

  شعاری است. معموال
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سازن  کی ای اتفا ی میشمثال ح ا د می ساان کی شخصیاهادش نوجوان چسام  ب ود شافا ن اگونی می  تع ادی دا

  یرد. رون  و ای تووالتی در آنها شکد میکی بی جبهی می

  ادبیات هودک و اوجوان در عرصه دفام دسدس آینده اادازچشتـ 6

سد جوان ادبیات کودک امی وار بودتوان بی می سد جوانی کی کار می... ن شکوفادی مین مام شود و تکم  حاما مم ر بی 

طبعی و شیردد روادت چای درجی دک رمان و اساان اردچای مهم درجی دک جهان مانم  ماجران چی انن طمزن شوخودژ ی

 .4کمم دد دم را رعادت میکمار می نای ماچتر در داساانچای درونی و ... کی پیشکردن و پرداخاد بی حس

  رادانی و  ابد  بود نمودسیم تاثیری بر روی مخاطب نخواچ ا ر وا عدر باره دفام مق م در حوزه ادبیات کودک و نوجوان 

دخ تارنوشت و برای نوجوانان نیز  و ... باد  برای کودکان از اچمیت دفامن نووه دفام و شادی مردم در فاح خرمشهر .داشت

 .5کار نکمم  آن موضوم تاثیر ذار نخواچ  بود ن ندارماخصصان امر کی در ادد حوزه ت ربی چای ا ر با توصیی .را بیان کرد

 کالم آخر 

برای ادمکی باوانیم مفهوم دفام مق م را بی کودکان و نوجوانان مماقد کمیم راچی جز اسافاده از ادبیات ن اردم و برای 

نوشاد برای کودکان و نوجوانانن دک دغ غی برای ا ر  .صورت مسامر ان ام دچیمی کارچا را ب ددتاثیر ذاری باد  ا

 .6اداناقاد د آنانمفاچیم ارزشمم  ادد حوزه را ذره ذرهن در روح و جان  توانمیمسئولید و مردم باش  

  

 

                                                           
 31/3/93ن پادگاه خبری حوزه چمری انقالب اسالمین کودک و نوجوان شکسوتیپ سم هدنو یلیعموزاده خل  وندفر -4
 16/2/96ی رحمان وستن در مصاحبی با باشگاه خبرنگاران پودان تسمیمن مص ف - 5
 19/4/97ن کودک پرمن کودک و نوجوان در حوزه دفام مق م یبرا یادب یاناقاد از فما ضا صم ینعب الر -6


