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Abstract 

The Sacred Defense Literature is one of the branches of resistance 

literature and is affected by the events of the Iran-Iraq war in our 

contemporary literature. One of its themes is works related to 

children's and adolescents' literature, written to inform this generation 

about war and foster values of the Sacred Defense in them. Due to the 

sensitivity of this age group, quality and tone of the work require more 

accuracy. One of the best ways of saying the complex issues of war is 

to  put the content in the context of irony. This way can add to the 

attraction of the matter and acquaint the mind of children with the 

valuable concepts of war and jihad. Hence, in this paper, we have tried 

to review humor and its effect on teenagers finding Sacred Defense 

literature pleasant. For this purpose, the book Hasti and Qaterchiha 

Battalion from the series Today's adolescent novels  were selected for 

the study. The two books were named in the first and second category 

when polling adolescents, and both of them are about the Sacred 

Defense and are written in a humoristic style . The main aim of this 

study is to prove that the element of humor has had a favorable effect 

on the young audience and has attracted the attention and interest of 

the young to the war literature. 
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Introduction 

One of the best ways to express difficult issues about war is 

expressing them in a humorous context, by which these contents will 

be more attractive and acquaint the mind of children and adolescents 

with concepts of war and Jihad. 

Therefore in this study has tried to check the satire in teenager's story 

and its effect on their appeal to Holy Defense literature. 

So the books Hasti and Ghatarchi Battalion of Today's adolescent 

novel collection have been selected for this research. 

Both these books are written in a humorous manner about Holy 

Defense and are ranked first and second in order at a survey of 

adolescents. 

Hasti is the story about a teenage girl who lives with her family in 

Abadan. Hasti is more like boys and does not like girls' interests and 

games. This story goes back to the beginning of the Iran-Iraq war, 

which caused her and her family to leave their city. She had to get 

away from the hero of her life, uncle Jamshid, and this distance is the 

most important trouble for her which finally led her to return to 

Abadan . 

The novel Ghatarchi Battalion tells the story of several adolescents 

who took part in the war and encountered each other for specific 

reasons  to serve in a battalion where they took the job of keeping and 

training mules. These mules were trained to be able to carry supplies 

and ammunition for the fighters at heights in difficult situations. 

 

Defa-e Moghaddas literature (Sacred Defense Literature): 

This literature is one of the branches of resistance literature that is the 

souvenir of Iran_Iraq war for our contemporaneous literature and 

refers to pieces in the form of poetry and prose about war to record the 

valuable memorabilia. 

 

Children's and adolescent literature: 

Children's and adolescents' literature refers to works that are written 

for children and adolescents in the form of poems and stories in order 

to educate and train them intellectually. 

 

Humor 

There are many opinions and statements in the definition of humor. 
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 1- Lyrical, moral, and dramatic writings fall into the category of 

serious literature. 

2- Ironies, writings and jokes fall into the category of non-serious 

literature.(Halabi, 1986, 17). 

This is how the methods of irony satire is expressed in the book of 

Humor in Iran and Islamic World (Tanz va shokhtabi dar Iran va 

jahan e Eslam). 

We will briefly address them: contempt, animal simile, pretending to 

be stupid, apotheosis, curse, symbol destruction. 

In this article by considering all of these methods, the stories will be 

examined. This examination is accomplished based on each story 

theme, tone and space which may not be the same. 

The examination of satire in Hasti and Ghatarchi Battalion novels: 

The ironies used in them is not a bitter one that is a sweet and delicate 

humor that make the reader satisfied to read and follow the story. 

Hasti 
In this story, both ironical situations and verbal humor are seen that 

are not disgusting, but pleasant. 

Ghatarchi Battalion 

Each characters in the story have its own slogan with funny and 

attractive features. 

 

Conclusion 

The irony used in this story is a mixture of situational irony and verbal 

irony. Regarding humorous writing tricks in this story, we can point to 

using simile, funny events and adventure. The sequence of events and 

adventures mixed by humor is the way to advance the Ghatarchi 

Battalion  novel. The irony in this novel is mostly based on the 

situational irony. 
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 پایداری ادبیاتنشریّۀ 

 انسانی علوم و ادبيّات دانشکدة

 کرمان باهنر شهيد دانشگاه

 1398پایيز و زمستان  یکم، بيست و شمارة یازدهم، سال

 

 مقدّسهای نوجوان دفاع بررسی عنصر طنز در داستان

 )با تکيه بر دو اثرِ برگزیده از مجموعة رمان نوجوان امروز(

 1خراسانی احمد امیری

 2ه مجاهدیحکیم

 چکیده
های ادبيات مقاومت و متأثّر از رخداد جنگ تحميلی ایران و از زیرشاخه مقدّسادبيات دفاع 

عراق در ادبيات معاصر ماست. یکی از موضوعات آن، آثار ادبی مربوط به کودك و نوجوان 

ة در ایشان، به رشت مقدّسهای دفاع است که برای آگاهی این نسل از جنگ و پرورش ارزش

طلبد. آید. به دليل حساسيت این ردة سنّی، کيفيّت و لحن این آثار دقّت بيشتری میتحریر درمی

های بيان مسائل سختِ جنگی، پيچيدن این مطالب در بافتی از طنز است تا از یکی از بهترین شيوه

جنگ  این راه، هم بر جذابيّت موضوع افزوده شود و هم ذهن کودك و نوجوان با مفاهيم ارزشی

است تا با بررسی طنز در داستان نوجوان، اثر  و جهاد آشنا گردد؛ از این رو، در این مقاله سعی شده

و « هستی»مشخّص شود. برای این منظور، دو کتاب  مقدّسآن در استقبال نوجوانان از ادبيات دفاع 

شد. این دو  برای انجام پژوهش انتخاب« رمان نوجوان امروز»از مجموعة « هاگردان قاطرچی»

کتاب در نظرسنجی از نوجوانان به ترتيب، در ردة اوّل و دوم قرار گرفتند که هر دو با موضوع 

 اند.  به شيوة طنز نوشته شده مقدّسدفاع 

 

 ، نوجوان، طنزمقدّسادبيات، دفاع  های کلیدی: واژه

 

                                                           
 ر کرمان. استاد زبان وادبيات فارسی دانشگاه شهيد باهن. 1
)نویسندة مسئول: دانشجوی دکترای زبان و ادبيات فارسی دانشگاه شهيد باهنر کرمان. . 2
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 مقدّمه -1
دبيات دید؛ چون توان در اسياسی را در هر جای دنيا می -بازتاب هر پدیدة اجتماعی

ادبيات از فضای جامعه جدا نيست و پيوند محکمی با وقایع زندگی دارد؛ به عبارت دیگر، 

ادبيات بهترین بستر برای ثبت تاریخ و حفـظ و اشاعة مسائل مهم روز است. در کشور ما 

گيری یک  هم جنگ ایران و عراق، از امور خطيری است که بازتاب گستردة آن به شکل

منجر شده و آثار ارزندة فراوانی به گنجينة  مقدّسجدید با عنوان ادبيات دفاع  نوع ادبی

ها را درك است؛ با وجود این، برای کودك و نوجوان امروزی که آن سال ادبی ما افزوده

نکرده و با توجه به پيشرفت تکنولوژی، از جنگ سخن گفتن، کاری بس دشوار است. 

رین وسایل ارتباط جمعی و در اختيار داشتن تنوجوان امروزی با وجود پيشرفته

است و نوشتن برای این  روزِ دنيا، به درك و فهم بسيار باالیی رسيده های به سرگرمی

هم به قصد ایجاد شور و انگيزه و متعاقباً، آموختن بایدها و نبایدهای  مخاطب باهوش، آن

سی دارند و بيشتر به گویند، رنگ حمازندگی، کار سختی است. آثاری که از جنگ می

پردازند و به همين دليل ممکن است مخاطب و نبرد می های جبههمسائل جدّی و واقعيّت

گونه که باید، جذب نکنند. نوشتن برای کودك و نوجوان، نياز به آگاهی از نوجوان را آن

سنّی، ، طرز تفکّر، عالیق و نيازهای این ردة سنّی دارد. با در نظر گرفتن شرایط شخصيّت

، نویسندة توانا و مقدّسها و نيز، توجه به موضوعِ جنگ و دفاع مندیها و عالقهنياز

دست، باید از راهی وارد شود که او را در رسيدن به هدفش )تأثير در مخاطب و ایجاد  چيره

ها، استفاده از طنز است. بسياری از انگيزه برای پيگيری اثر( یاری دهد. یکی از این راه

های خویش و جامعه را به تصویر ها، آرمانن ما در قالب طنز، دردها، فقدانبزرگا

در این مقاله، دو اثر برگزیدة کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سال  .اند کشيده

« د»و به صورت طنز برای ردة سنّی  مقدّسشود. این دو رمان با موضوع دفاع بررسی می 91

« هاچیگردان قاطر»زاده و رمان  نوشتة فرهاد حسن« هستی»مان است. ر نوشته شده« هـ»و 

  نوشتة داوود اميریان که به ترتيب رتبة اوّل و دوم را از سوی داوران نوجوان کسب کردند:

از آثار نویسندگان برگزیدة طرح رمان نوجوانِ امروز به انتخاب اعضای  مراسم تجليل

ترین توليدات انتشارات کانون پرورش  از تازهمراکز کانون در استان تهران و رونمایی 
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کانون  های در مرکز آفرینش 1391آبان  21فکری کودکان و نوجوانان، عصر یکشنبه  

در این مراسم .... مهدی محمّدیان،  و نوجوانان برگزار شد. پرورش فکری کودکان

طرح که در  مسئول برگزاری طرح انتخاب برترین رمان نوجوان، به معرّفی فرم داوری این

 پرداخت. اختيار مخاطبان قرار گرفته و همچنين مقایسة آماری آثار برگزیده

نفر  100نوجوان انتخاب شدند که  333در جریان انتخاب نوجوانان به عنوان داور،  

 نبودند کانون هایمخاطبان عادی کتاب ،البته این نوجوانان ؛نفر دختر بودند 233پسر و  آنها

 های تکنيک به و هستند کانون ادبی هایکارگاه عضو که کودکانی ميان از آنها اغلب و

 هایجلد از کتاب 25نوجوان،   333ین . ادارند، انتخاب شده بودند تسلّط نویسی داستان

 «هستی» کتاب. کردند پر را امروز رمان بهترین انتخاب داوری هایفرم و خواندند را کانون

 ،از سوی مخاطبان نوجوان انتخاب شد و پس از هستی تابک بهترین زادهحسن فرهاد اثر

 و دوم مقام جهانگيریان عباس «تور توران» و اميریان داوود ی«هاگردان قاطرچی»کتاب 

کردند )برگرفته از سایت خبرگزاری  کسب نوجوانان هایکتاب بهترین جمع در را سوم

 و تی نيوز(. 1391آبان  21تاریخ مخابره: یکشنبه  1741165خبر:  ةشناسمهر، 

و  مقدّسبا موضوع دفاع  هاگردان قاطرچیو  هستیاز ميان این سه اثر برگزیده، کتاب 

 مقدّس، از آن جهت که در موضوع دفاع توران توربه زبان طنز تأليف شدند. )کتاب 

 است(.  نيست، در این مقاله مورد بحث قرار نگرفته

کند. اش در آبادان زندگی مینواده، حکایت دختر نوجوانی است که با خاهستیرمان 

آید. ماجرا مربوط ها و عالیق دخترانه خوشش نمیهستی بيشتر شبيه پسران است و از بازی

شود هستی با پدر و مادرش، شهر خود را ترك به آغاز جنگ تحميلی است که موجب می

ترین ماش، دایی جمشيد دور شود و این دوری، مهکند. هستی باید از قهرمان زندگی

دغدغة اوست که در نهایت، موجب برگشتنش به آبادان و مواجهه با شهری ویران و 

های بسيار جالبی در حين داستان نقل شود. ماجراها و حدیث نفسجمشيدی متفاوت می

شود. طنز ظریف داستان و مهارت نویسنده و نيز، کاربرد لهجة آبادانی از عواملی است می

 کند.ری ماجرا ترغيب میکه خواننده را به پيگي
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، ماجرای چند نوجوان و جوان است که در جنگ شرکت هاقاطرچی رمان گردان

رسند تا در گردانی خدمت کنند که کارش ای به هم میکردند و هر کدام به دليلی در نقطه

بينند که در شرایط هاست. این قاطرها برای این آموزش مینگهداری و آموزش قاطر

وان با استفاده از آنها برای رزمندگان در ارتفاعات، آذوقه و مهمّات برد. سخت جنگی، بت

در تمام این مراحل از تشکيل گردان و انتخاب اعضا تا آموزش و رسيدن به عمليّات، 

آميز و مطلوب برای مخاطب ایجاد دهد که فضایی طنزماجراهای بسيار جالبی رخ می

 کند.  می

های مزبور، در ادامه به بررسی طنز آنها پرداخته ی از داستانابا این مقدّمه و ذکر خالصه

 شود.می

ادبيات کودك و نوجوان، از این دیدگاه که گامی است در راه پرورش فکری و  

روحی آنان، حائز اهمّيت است و توجه به آثار توليد شده در این زمينه نيز، درخور تأمّل 

ترین شود که عامل طنز، مهموبی آشکار میهای مذکور، به خهستند. با خواندن داستان

عامل موفقيّت آنها در جذب مخاطب نوجوان است. در این پژوهش، عنصر طنز بررسی 

 شود.شود که این کار از طریق تطبيق آثار با شگردهای طنزنویسی انجام میمی

ادی ما تأليف شده، کارهای زی مقدّسدر ميان آثار فراوانی که پيرامون هشت سال دفاع 

توان داستان هستند که می -به صورت طنز ارائه شدند که اغلب در قالب خاطره یا خاطره

داشتنی )سعيد تاجيک( و  زاده(، جنگ دوست به کتاب لبخند در قفس )احمد یوسف

های خردلی )بابک طيّبی( اشاره کرد. کارهایی هم به صورت پژوهش در زمينة  چشم

نامة توان به پایاناست که از جملة آنها می صورت گرفته مقدّسبررسی طنز در ادبيات دفاع 

)عبدالرضا قيصری( اشاره کرد. در « مقدّسهای دفاع نوشته طبعی در خاطرهطنز و شوخ»

 زمينة اثر طنز با تکيه بر دو رمان مذکور در این مقاله، پژوهشی یافت نشد. 

ا ادبيات کودك و نوجوان و ب مقدّساین تحقيق، در زمينة تلفيق سه مقولة ادبيات دفاع 

های دینی و ميهنی کند و اهمّيت طنز و به طور کلّی ادبيات را در انتقال ارزشطنز بحث می

مند به هر کدام از دهد که از این دیدگاه برای پژوهشگران عالقههای بعد نشان میبه نسل

اطب نوجوان این سه مقوله، مفيد خواهد بود. از این رهگذر، اهمّيت طنز در جلب مخ
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توان از این شود که مفاهيم جنگی و کالً ارزشی را میمشخّص شده و نيز فهميده می 

 منتقل کرد. طریق به خوبی به نوجوان

 

 بحث -2

، ادبيات کودك و مقدّسهای ادبيات دفاع در این بخش، ابتدا اندکی دربارة مقوله

 شود.نوجوان و طنز بحث می

 مقدّسادبیات دفاع  -2-1

های ادبيات مقاومت یا پایداری است که ارمغان جنگ از شاخه مقدّسات دفاع ادبي

شود که در قالب شعر و نثر با ایران و عراق به ادبيات معاصر ماست و به آثاری اطالق می

 شوند:نگاشته می مقدّسهای دفاع موضوع جنگ به منظور ثبت خاطرات و ارزش

د و ملتزم است که از طرف مردم و پيشروان ادبيات پایداری، نوعی از ادبيات متعهّ»

« آیدکند، به وجود میفکری جامعه در برابر آنچه حيات معنوی و مادی آنها را تهدید می

 (.90: 1387)بصيری، 

مایه و موضوع آنها به  شود که درونبه مجموعه آثاری گفته می مقدّسادبيات دفاع »

 (.6: 1376)سنگری، « و تبعات آن برگردد و پيامدها مقدّسسالة جنگ و دفاع  مسایل هشت

 ادبیات کودکان و نوجوانان -2-2 

شود که برای کودکان و نوجوانان در قالب شعر و داستان، به منظور  به آثاری گفته می

 شوند: تعليم و پرورش فکری آنان تأليف می

ی و فکری که شود بر کلية آثار ذوقادبيات کودکان و نوجوانان به این اعتبار اطالق می»

های گوناگون داستان، شعر، متناسب با رشد و روحية کودکان و نوجوانان در قالب

های آموزنده برای پرورش ذوق و فکر و توسعة های علمی ساده، فيلمنامه و نمایشنامه کتاب

 (.293: 1385)یاحقَی، « فرهنگ آنان فراهم آمده باشد

 طنز -2-3  

 شود؛ از جمله:زیادی دیده میدر تعریف طنز، نظرات و بيانات 
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های طنز، هجو، ای در دستة آثار جدّی و نوشتههای غنایی، اخالقی و نمایشنامهنوشته» 

هزل، لطيفه، فکاهه، بذله، شوخی و مسخرگی در دستة آثار غيرجدّی )هزليّات( جای 

 (.17: 1364)حلبی، « گيرند می

دینی و طرزی ور و قلدری و بیآميز است عليه همة عامالن زطنز، زهرخندی نفرت»

های سياسی و اجتماعی و مقاومتی است شيرین و است ظریف و هنرمندانه در مبارزه

)بهزادی « های انسانی و اطاعتیهای الهی و ارزشآگاهانه در جهت حفظ حرمت

 (.29: 1378اندوهجردی، 

ز این موهبت، گویی دارند ا توان گفت، برخی نویسندگان که طبع بذلهبه طور کلّی می

یعنی از لحن آميخته به طنز و مطایبه در خلق آثار و پيشبرد اهداف خود در زمينة ادبيات 

جویند. استفاده از لحن شوخی در برابر لحن جدّی، اهدافِ مختلفی در بر دارد که سود می

ت. ترینِ آن، برجسته کردن نقاطِ ضعف و انتقاد از مسائل مربوط به افراد یا جوامع اسمهم

توان گفت که است؛ البتّه می ها و شگردهایی تعيين شده برای استفاده از طنز، روش

طنز و »ترین آنها، مهارت نویسنده یا شاعر در ایجاد فضای طنزآميز است. در کتاب  مهم

گونه های طنز یا هجونویسی، این، شگردها یا شيوه«طبعی در ایران و جهان اسالمشوخ

 شود:ماالً به آنها اشاره میاست که اج معرّفی شده

دادن قد و قامت یا  ارزش کردن قربانی خود از طریق بد جلوهکاستن قدر یا بی تحقیر:

 (.59: 1377شأن و مقام او )حلبی:

پردازانِ اغلب یا سرایان و داستاناز روزگار بسيار قدیم، افسانه تشبیه به حیوانات:

جهان جانوران و حرکات و سکنات آنها سود شاید همة کشورها برای بيان مقاصد خود از 

است که گفتار صریح یا بدگویی یا ریشخند مستقيم  اند. یک علّت آن، این بودهجسته

 (.63اند )همان: دیدهبزرگان و فرمانروایان و قربانيان خود را کاری ناممکن می

اختن س ترین ابزارها برای هجاگویی، دگرگونیکی از برجسته قلب اشیا و الفاظ:

 (.67هاست )همان: چيزها و واژه
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گویی و هجوسرایی، یکی دیگر از افزارهای برّندة هزل نمایی: تحامق یا کودن 

سرایی است؛ امّا  خردی مایة یاوهنمایی است. شک نيست که حمق یا کم تحامق یا کودن

 (.7همان: اند. )اند، مردمانی ابله و کودن نبودهبيشتر کسانی که به هزل یا هجو پرداخته

کنند؛ ها زندگانی میو عالئم و نشانه« هاسمبل»ها با  انسان ها:کردن سمبل خراب

رنگ و یا ستارة سرخ، مظاهر  خواه مذهبی باشند، خواه سياسی. صليب، هالل، پرچم سه

گویی که هاست. هجاهای جماعتبخش فعاليت ها و نمایانگر یا الهامگروه رمزی وحدت

هد عالمت یا رمزی در مقاصدی غيرعادالنه به کار رفته یا مخصوص چند خواهد نشان د می

است  کند که معانی یا مفاهيم باطنی آن رمز را نفهميدهتن زورگوی مستبد گشته، تظاهر می

 (.76)همان: 

زمانی که مدح و ستایش از حدّ معقول درگذرد و  آمیز و نامعقول:ستایش اغراق

و به « به زمين بدوزد»را « آسمان»ردن ممدوح خود شاعر یا نویسنده برای خشنود ک

کند بگوید، شنونده از شنيدن چنين مدحی احساس خنده می« شاخدار»های  اصطالح دروغ

 (.80)همان: 

تهکّم نوعی از هزل است. فرق ميان آن دو این است که ظاهر  تهکّم، نفرین و دشنام:

 (.82تهکّم جدّ و باطن آن استهزاست )همان: 

بندی کلّی دیگر عبارت است از طنز موقعيّت و طنز عبارت. هر گاه نویسنده  سيمیک تق

دهد، ها و ماجراهایی که برایشان رخ میشخصيّتسازی و اعمال و رفتار از طریق صحنه

جایی داری ایجاد کند، این شيوه، طنز موقعيّت است. نویسنده با استفاده از جابهفضای خنده

آنها در شرایط و موقعيّت نامتناسب زمانی یا مکانی یا تغيير جایگاه  ها و قرار دادنشخصيّت

آمده، زند. در این نوع طنز، ستيز و رویارویی پيشآنها، دست به خلق فضایی طنزآميز می

 (.116: 1388افتد ) قيصری: کند و این اتّفاق فارغ از عبارات و واژگان میایجاد طنز می

فاده از عبارات و امکانات زبانی و مدد از صناعات ادبی چون امّا هر گاه نویسنده با است 

گيرد. طنز تشبيه، استعاره، کنایه و ... طنز ایجاد کند، این طنز، طنز کالمی یا عبارت نام می

شود. امکانات و صنایع ادبی همچون جناس، های زبانی ایجاد میعبارت بر اساس ظرفيتّ
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گيرند دستمایة آفرینش طنزهای عبارت قرار می های زبانی،ایهام، ارسال مثل و بازی

 )همان(

توان در قالب با توجه به مجموع تعاریف ذکر شده، شگردهای دکتر حلبی را هم می

های مورد ها، داستانطنز عبارت جای داد. در این مقاله با در نظر گرفتن مجموعِ این شيوه

و لحن هر کدام صورت گرفته و شود. این بررسی متناسب با فضا، موضوع نظر بررسی می

 ممکن است به یک شکل نباشد. 

 هاهای هستی و گردان قاطرچیبررسی طنز در رمان -2-4
، طنزی تلخ و کوبنده «هاگردان قاطرچی»و « هستی»های طنز به کار رفته در رمان

و  نشيند و خواننده را از خواندنطبعی ظریف و شيرینی است که به دل مینيست؛ بلکه شوخ

کند. در این قسمت به بررسی این دو رمان با آوردن ها خرسند میکردن ماجرا دنبال

این دو  پردازیم و سعی بر این است که شگردها و نکات قابل توجههایی از هر دو می نمونه

 رمان بازگو شود.

 هستی -2-4-1
ی گيرایی که شود و هم طنزهای کالمهای طنزآميز دیده میدر این داستان، هم موقعيّت

 شود:زننده نيست و بر عکس دلنشين است. به برخی از آنها اشاره می

 هاشخصیّت -2-4-1-1

، مردی است که دائم در پدر، راوی داستان و دختر نوجوانی اهل آبادان است. هستی

های پسرانة او بسيار شاکی است. حال سرزنش هستی است و از کارهای عجيب و شيطنت

ن، صبور و نگران است که برادر کوچک هستی، سهراب را باردار است. ، زنی مهربامادر

، دختری دانشجو، خوش برخورد و تسلّی خاله نسرینهستی مادرش را بسيار دوست دارد. 

، مرد دایی جمشيدداشتنی را دارد.  خاطر هستی است که برایش نقش یک مشاور دوست

و به نوعی قهرمان زندگی هستی شود جوانی است که با موتورش در داستان تصویر می

، یکی از موسی، مادربزرگ که بيشتر از هر چيز نگران پسرش، جمشيد است. بیبیاست. 

بازی فوتبال هستی است که فرشتة نجات هستی و مادرش هم از زیر آوار پسران محـلّه و هم

ست. ، همسایة جدید در اردوگاه اولی، دوست جدید هستی در اردوگاه است. ليلیاست. 
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شود و گویا هستی به او تعلّق خاطری پيدا برادر ليلی که در پایـان داستان شهيد می 

 است. کرده

 قلب اشیا و الفاظ  -2-4-1-2

شود. قلب واژگان یا حتّی برداشت دیگرگونه از مسایل در این داستان بسيار دیده می 

بيند که است، می نشستهشکسته که با پدرش در تاکسی  در همان ابتدای داستان، هستیِ دست

راننده، هم به دستة کليد و هم به آینة ماشينش، عروسک وصل کرده و از این کار خوشش 

 آید: نمی
ای داشت به خورد. چه عالقهتکان می سر حلقة کليدهایش هم عروسک کوچولویی تکان»

 (.13: 1389)حسن زاده، «عروسک!

اش عروسک آویزان کليد و آینه رانندة تاکسی که مرد ميانسالی است، به دستة 

 کنند. که مسلّماً مردان از عروسک استفاده نمیاست؛ در حالی کرده

گوید، ناراحت بد و بيراه می« صدّام حسين»در جای دیگر، هستی از اینکه راننده به 

 گيرد: شود و این نيز در شگرد قلب و عکس جای می می

د. صدّام که آدم خوبی بود. هر موقع تلویزیون نشان گفتند صدّام حسين نامردانم چرا مینمی»

خندید شدم. خيلی ژیگول بود. همش میکردم و ميخ تلویزیون میداد، هر کاری داشتم ول میمی

 (.18)همان: « زدهای فقير سر میها و زنو به بچه

 خوردن در این قسمت:  اشارة ظریفِ رطب

امان نوك زبان بابا. بگو مگو برایشان عين خوردن جواب بابا توی آستين مامان بود و جواب م»

 خوردند. رطب بود. سر هر چيز رطب می

هزار تومان بود و ما نه  خواست. قيمت خون پدرش بيستبه قول بابا، قيمت خون پدرش را می

 (.81)همان: « فقط قيمت خون پدر او، بلکه قيمت خون هيچ پدری را نداشتيم

دربارة راننده تاکسی که کرایة زیادی برای بردنشـان از  برداشت هستی از کالم پدرش 

 خواست. آبادان می

گوید: کند، به پدر هستی میرانندة عربِ بين راه که فارسی را درست صحبت نمی

که منظورش این است که داری از مسير اشتباه « ریکنی از ئی راه میخودت غلط می»
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ها زدن عرب از فارسی حرف»نی است: روی و طنز کالم هستی که از پدرش عصبا می

در زبان  کردن غلطخواهد حرف مرد عرب همان توهينِ ، انگار دلش می«آمدخوشم می

 است. فارسی به پدرش باشد که با خودخواهی، مسير اشتباه را برگزیده

هستی با خاله و مادر خویش بازی دارد که در آن الفاظ و واژگان را وارونه تلفّظ 

 کنند:  می

-های تازه میها و ترکيبریختيم و کلمهها را به هم میکردیم. کلمهاین بازی را هميشه می»

گفتيم: سپر بوخ یا برای گفتيم: پول کشتی. به پسر خوب میپشتی می ساختيم؛ مثالً به کوله

 شود.  (. در طول داستان از این روند زیاد استفاده می33)همان: « تر شدن: سپر بوقخوشمزه

های فارسی است. المثلاز کارهای قابل تحسين نویسنده، استفاده از ضرب یکی

ها یا اشعاری راکه المثلاصلی داستان، هستی، برای خود دفتری دارد که ضرب شخصيّت

-جایِ داستان از این ضربکند. در جایشنود، در آن یادداشت میبيشتر از خالة خود می

از آنجا که روند داستان طنز است، در این مورد هم  شود.ها یا اشعار استفاده میالمثل

خنداند، به یادگيری این امثال کمک حال که مخاطب را می ظرافتی به کار رفته که در عين

گوید و هستی که اغلب شکل صحيح ها را اشتباه میالمثلکند. پدر هستی هميشه ضربمی

کردن امثال در  این روش قلب و عکس دهد.آنها را بلد است، این نکته را به او تذکّر می

های المثلمندی نوجوانان برای آموختن کاربرد خوبی دارد. چند مورد از این ضربعالقه

شه. خر بيار، باقلوا بار کن. شود: )تا گوساله آب بشه، دل صاحبش گاو میوارونه ذکر می

 چرت و پال نگو(.

 تشبیه -2-4-1-3

-های طنزتوان از تشبيه گيرد، میة زبان جای میاز شگردهای کالمی طنز که در حيط

 است: آميز نام برد که در این داستان به کار رفته

 تشبيه تاکسی به قابلمه که در زیر آفتاب، بسيار گرم شده بود. «. ظرفيّت قابلمه تکميل شد» 

ش تشبيه برای یکی از پسران محل که موهای«. ای بود که پرهاش ریخته باشدعينهو جوجه»

 را زده بود.
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-ای موکت بود که انگار چسپانده بود روی چانهاش خيره شدم که عينهو تکّهبه ریش بزی»  

 تشبيه ریش پزشک به موکت.«. اش
خواستند بو  توی خيابان ایستاده بود و روی پا بند نبود. عينهو تخمه بود توی تاوه که می» 

شدن تشبيه  ة در حال برشتهحالت اضطراب و نگرانی پسر همسایه به تخم«. بدهندش

 است.  شده

حالت گردی «. ایهایش از تعجب گشاد شد؛ اندازة دو تا گردوی قهوهایستاد و چشم»

 است و همچنين: مانند شده  ایرنگ به گردوی قهوه ایهای  متعجّب و قهوهچشم

کاسة سرمان را مثل هندوانه »، «پختبی مینگاهش گرم بود؛ مثل حلواهایی که بی»

 هم از همين دست است.« ماه، قرص ِنعنای نصفه بود»و « تراشيدمی

 نامگذاری -2-4-1-4

گذاشت هم، برای یک نوجوان جالب است؛ مثالً ها و القابی که هستی روی افراد مینام

و به  آقای خوشبختيانبه رانندة تاکسی که بعد از پرسيدن نامش، به اوگفته بود: خوشبختم، 

گفت و چون از بحث علمی پزشک با می بزیان دکتر ریشداشت، پزشکی که ریش بزی 

گفت یا هم می فعّال آقای ریشآمد، فعّال بودن خودش خوشش نمی مادرش دربارة بيش

کرد. جز این استفاده می فعّال جيشبرای اینکه بگوید به دستشویی نياز دارد، از عبارت 

ميرزا غرغرو( و نامی که خاله نسرین موارد، به لقبی که مادر هستی به پدرش داده بود )

توان اشاره کرد؛ همچنين پدرش پسر همسایه گذاشته بود )جاسکول( نيز، می« ولی»روی 

 کرد: )ادبار(. گونه خطاب می که هستی را این

 ماجراها و حوادث -2-4-1-5

های برجستة این رمان است که به چند مورد آن موقعيّت طنزآميز هم از دیگر شيو 

 شود:ره میاشا

بابا اوّل : »توصيف هستی از ظاهر پدرش که اغلب اوقات عينک دودی به چشم داشت

تصوّر «. بیراه ایستاد پشت سر بیاش، بعد خودش پيدا شد. با عينک دودی و زیرشلواری راهسایه

 اندازد. میراه، مخاطب را به خنده شخصی با عينک آفتابی و زیرشلواری راه



 

 

 

 

 1398زمستان و پایيز ، 21 ة، شمار11سال  ،پایداری يّاتادب یّةنشر                                    72

بردنش به توالت هم  دکنک و از خواب پریدن و وحشت پدر و پناهصحنة ترکيدن با

بادکنک با صدای ترسناکی ترکيد و چرت بابا را پاره کرد. بابای بيچاره! کاش فقط »جالب است: 

زده از خواب پرید و پابرهنه دوید و رفت توی توالت. مامان صدایش چرتش پاره شده بود. وحشت

آلود گفت: زدن. نزدیک بود،  ز الی در بيرون آورد و خوابزد: اوهوی کجا؟ بابا سرش را ا

 «. نشنيدی؟

شود. مردی عرب با وانتش از در مسير رفتن به ماهشهر، قسمتی از راه، موتور خراب می

کنند. هستی و پدرش مجبورند عقب ماشين رسد و آنها مابقی راه را با او سير میراه می

تو این فکرها » ای که پشت وانت است، همسفر شوند:سوار شوند و در راه با گاوميش ماده

ای به آن بزرگی بودم که صدایی از گاوميش بلند شد و پشت بندش: شلپ پ پ پ پ! تپاله

هایش پاشيده شد روی شلوار ای زرد و تازه، صاف افتاد روی کفش بابا و تکّهندیده بودم. تپاله

 (.106: )همان« سياهش. بابا گفت: نعلت بر پدر و مادرت!

زاده در رمان اینها که گفته شد، مختصری از طنزپردازی ظریف آقای فرهاد حسن

اش هستی است که مجموع عناصر و عوامل به همراه قلم شيوا و توانای نویسنده و آشنایی

با مخاطب نوجوان، در کنار استفاده از لهجة گرم آبادانی و جذّابيت داستان، به مقبوليّت این 

ها و شگردهای طنزنویسی، این کتاب، است. در بحث از شيوهوانان کمک کردهاثر نزد نوج

ای از طنز موقعيّت و طنز عبارت است که بسيار هنرمندانه در هم آميخته شده و آميزه

 است.  هم، بر جنبة طنزآميز و شيرین داستان افزوده روی

 هاگردان قاطرچی -2-4-2

گ برای کمک رسانی )مهمّات و آذوقه( به ماجرا از این قرار است که در زمان جن

رزمندگانی که در ارتفاعات مشغول نبرد تن به تن با دشمن هستند، از گروهی قاطر استفاده 

شود؛ چون شرایط نزدیک و خطرناكِ جنگ در نواحی کوهستانی، امکان استفاده از می

کند. و روایت می دهد. این رمان به شکلی طنزآميز این ماجرا را نقلکوپتر را نمیهلی

دار و های خندهها یا ویژگیکالم ها و تکيههای داستان، هر کدام دارای شيطنتشخصيّت

جذّاب هستند. در این بخش از مقاله، عوامل مؤثّر در لحن طنزآميز داستان به اختصار 

 شود: بررسی می
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 هاشخصیّت  -2-4-2-1 

ن قاطرها به او محوّل ، جوانی  است که وظيفة ایجاد و مدیریت گردایوسف

پيوندد. ، نوجوانی است که بعد از اخراج از گردانش به این گروه میسياوشاست.  شده

کنند و برای فرار ، دو نوجوان هستند که در دژبانی خدمت میحسين نجفی و اکبر خراسانی

، پسرعموی حسين است که به علی نجفیپيوندند. از مشکالت نگهبانی به این گـروه می

-، دو پيرمرد دوستبرزو غفور و مش کربالییکند. وان بهدار در جبهه خدمت میعن

، برادر نوجوانِ مارال، نامزد یوسف دانيالکنند. اند که با این گروه همکاری می داشتنی

، جوانی کُردی است که کرامتاست.  است که برخالف رضایتش به جبهه نزد او آمده

 شود.اری از قاطرها در این گروه میدالّل حيوانات است و راهنمای نگهد

های فرعی(، ویژگی طنزآميزی به کار شخصيّتها )حتّی شخصيّتدر طرح همة 

 است.  رفته

 هانامگذاری -2-4-2-2

گردانی که نيروهایش چند قاطر چموش هستند، به نام نياز دارد. طنز نویسنده در 

 ذوالجناحشود. نام این گردان، گردان  انتخاب نام این گردان از جانب آقاابراهيم نمایان می

شوند و هرکدام با ویژگی خاص شود. قاطرهای داستان هم با طنزی جالب، دارای نام میمی

، جامع خصوصيّات خوب و جنوب کوسةیابند؛ مثالً: می شخصيّتخود در روند داستـان، 

که  آتشين جفتک زند.زند و تازه، کلّه هم میگيرد، بد جفتک  میبد قاطرهاست؛ گاز می

و ... از  بک، قزميت، لنگه جورابگندهکند. بارها امواج بدبوی طوفنده به عقب شليک می

 اند.  دار داستانعوامل خنده

 ماجراها و حوادث داستان  -2-4-2-3

دار است. این ماجراها را بيشترین عامل طنز در این رمان، طرح ماجراهای شيرین و خنده

رعی تقسيم کرد. ماجراهای اصلی که به هم مربوط است، حول محور توان به اصلی و فمی

شود که آنها نيز زمينة چرخد. چند ماجرای فرعی هم در خالل داستان ذکر میقاطرها می

 شود: طنزآلود دارند. در این قسمت برای نمونه، چند ماجرا ذکر می
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. کرامت جلویش را سياوش به طرف دانيال هجوم برد»واکنش دو قاطر به اسم سياوش: 

آنهایی که نزدیک بودند، چند لحظه با بهت و حيرت دهانشان باز و «. سياوش!»گرفت و فریاد زد: 

چشمانشان گرد شد! رخش رستم یک جفتک مرگبار انداخت که با فاصلة نزدیکی از بغل سر 

 (.202: 1390)اميریان، دانيال گذشت و کوسة جنوب تلپی روی زمين ولو شد و نشست 

 ریان شوك برقی به یوسف در بيمارستان: ج
ها چشمان معصوم و خيس او را اوّلين روزی که مارال باالی سر یوسف آمد و او پس از ماه»

دید، چنان دچار احساسات شد که ناگهان قلبش با شدّت و حرارت زیادی شروع به کار کرد. 

مخصوص کارکرد قلبش را  مونيتور کوچکی که روی ميز کار کنار تختش بود و اعداد و خطوط

زدن و آژیر کشيدن ... . تا یوسف خواست به خود  داد، قاطی کرد و شروع کرد به بوقنشان می

اش، فقط و فقط به خاطر دیدن نامزد و دخترخالة بجنبد و بگوید سالم و قبراق است و ایست قلبی

خصوصی لزج شده محبوبش است، سطح فلزی و برّاق دو دستگيرة دستگاه شوك که از روغن م

اش چسپيد و هزاران ولت برق به بدن یوسف هجوم برد! یوسف با بود، به قفسة سينة استخوانی

 (.38)همان: « چشمان ورقلمبيده، چند بار از تخت بلند شد و دوباره محکم روی تخت افتاد

 اغراق -2-4-2-4 

یا  نماییهای طنز، اغراق و مبالغه است که به صورت بزرگیکی از شاخصه

رود. در کلّ داستان، طرح شمردن مسائل مهم در آثار طنزنویسان به کار می کوچک

پرانی و  های جفتکشود، همراه با اغراق است. صحنهماجراهایی که به قاطرها مربوط می

شدن و گاه  شدن، مجروح ها و بيهوششخصيّتهای سهمگين قاطرها به هر کدام از ضربه

شود و هم به صورت ندازی و افتادن در آن و .... هم تکرار میا  بستری شدنشان یا سرگين

ای دیگر از اغراق را در تعریف یوسف از کرامت شود. نمونهآميزی توصيف میمبالغه

 بينيم:  می
سر و صدا از جلوی سنگر دشمن رد  ده که به وقتش بیگن قاطرها رو همچين آموزش میمی»

 (.175)همان: « رنو خمپاره رو زمين خيز می شن و به وقتش با شنيدن صدای توپمی

 تکرار -2-4-2-5

ای که نویسنده عمداً گاهی تکرار یک امر برای تأکيد بيشتر بر جنبة طنز آن است. نمونه

 کند، این است: آن را در اوّل و آخر یک فصل تکرار می
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عمليات یوسف شصت و هفت کيلو و چهارصد و پنجاه گرم وزن داشت که در مرحلة آخر » 

دم،  بود. چند ساعت بعد، نزدیک سپيده 1361آزادسازی خرمشهر شرکت کرد. شب سوم خرداد 

وار بعثی، یوسف را با بدن مجروح و  های دیوانهخواستند زیر آتش گلولهوقتی دو امدادگر می

ه خونی روی برانکارد بگذارند و به آمبوالنس برسانند، وزن یوسف، هفتاد و دو کيلو و ششصد و د

 (.21)همان: « گرم شده بود

 است.  نویسنده در ضمن، با بيان دقيق کيلو و گرمِ وزن یوسف، بر طنز عبارت افزوده

 واژگان و عبارات طنزآمیز -2-4-2-6

طبعی است که  شود، آميخته با شوخها بيان میشخصيّتبرخی عبارات هم که از زبان 

پرانیِ اشخاص در قالب صورت مزّهالمثل، گاه به گاه با تغـييری کوچک در یک ضرب

عبارت یا جمله و گاه در قالب یک ماجرای شنيدنی )مثالً ماجرای رضاشاه و قاطر که در 

 شود:کند که به برخی از آنها در مجموع داستان اشاره میاست( جلوه می آمده249صفحة 
يغ بنفش آلوچه اشک ریختن، عتيقة سازمان ملل، ج دندان گرازی، آلوچه مورچه آتشی»

کردند، این قند تو دلش آب می اش را قاضی کرد، کلّة کشيدن، عجب قاطر االغيه، کاله نداشته

ها؛ شتر گاو پلنگ هستن، به خوای عروسش کنی؟، نر هم نيستن طفلکیزلم زیمبوها کمه، حاال می

 «.ام اسبه!قاطره گفتن بابات کيه؟ روش نشد بگه االغه؛ گفت: دایی

است. طنز داستان با  بيشتر بر پایة طنز موقعيّت نوشته شده هارچیگردان قاطرمان 

دار و مسلسلِ متناسب با موضوع و مطلوبِ طبع خواننده شکل  کردن وقایع خنده دنبال

گيرد. اگرچه از شگردهای کالمی هم در کليّت داستان استفاده شده؛ امّا در کنار نقش  می

گيرد. بدیهی است که در این دو رمان از ار میهای طنزآميز در حاشيه قرپررنگ موقعيّت

است که در این مقاله سعی در بررسی موارد  شگردهای دیگر طنزنویسی هم استفاده شده

 تر آنها بود. برجسته

 

 گیری نتیجه -3

و طنز، سه مقولة مجزّا هستند که در  مقدّسادبيات کودك و نوجوان، ادبيات دفاع 

ای از هستی، آميزه طنز به کار رفته در داستان .ق شدندهای مورد بحث با هم تلفيداستان

توان به های طنزنویسی در این داستان، میطنز موقعيّت و طنز عبارت است. از شگرد
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آميز نام برد. توالی دار، قلب اشيا و الفاظ و تشبيهات مطایبه حوادث و ماجراهای خنده

هاست. طنز های پيشبرد رمان قاطرچیحوادث و ماجراهای آميخته با شوخی و بذله از شيوه

در این رمان، بيشتر بر پایة طنز موقعيّت است. عوامل مؤثّر در موفقيت این دو رمان را در 

 توان خالصه کرد: چند مورد زیر می

استفاده از ابزار طنز و کاربرد شگردهای طنزنویسی در سراسر داستان: نویسندگان از  -1

ود استفاده کردند که به برخی از آنها در پژوهش حاضر های طنزنویسی در اثر خشيوه

 اشاره شد.

بيان روان و شيرین: زبان نویسنده در هر دو داستان، ساده و روان است. بيان گرم  -2

 کند.  کند و در وی، انگيزة پيگيریِ ماجرا را ایجاد مینویسنده، مخاطب را درگير داستان می

گفتن به مقتضای حال مخاطب از فنون بالغت  ناستفاده از ادبيات کودکانه: سخ -3

است. در رمان هستی، همه چيز از دیدگاه یک دختر نوجوان )تفکّر، رفتار، گفتار، آرزوها 

های شخصيّتها هم، به نسبت سنّ شود. در رمان گردان قاطرچیها( روایت میو شيطنت

 است.  داستان، از گفتار و رفتار متناسب هر کدام استفاده شده

دار در روند کلّی داستان: توالی ماجراها و حوادثِ توالی ماجراهای با نمک و خنده -4

شود مخاطب تمام دار و جذّاب در خالل هر دو داستان از عواملی است که باعث میخنده

 داستان را با احساس رضایت دنبال کند و دچار کسالت نشود. 

: روایت رویدادهای جالب و مفرّح و ارائة تصاویر تازه و جذّاب از فرهنگ جبهه -5

زمينة ذهنیِ جدّی از شرایط جنگ دار از فضای جنگ برای نوجوانان که پيش بعضاً خنده

 دارند، از دیگر عوامل مؤثّر در استقبال از این آثار است.

 

 کتابنامه
بررسی انتظار به عنوان عنصر (. »1391زاده، قاسم. ) خراسانی، احمد؛ صدقيان اميری

شده در نشریة ادبيات  . چاپپور و سلمان هراتی با تکیه بر شعر قیصر امین« اریپاید

 .25-1، صص 6، ش 2پایداری دانشکدة ادبيات و علوم انسانیِ دانشگاه شهيد باهنرِ کرمان، س 
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. انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و هاگردان قاطرچی(. 1390اميریان، داوود. ) 

 نوجوانان.

طرح و توضیح چند سؤال دربارۀ مبانی ادبیات (. »1384ادق. )بصيری، محمّدص

شده در نامة پایداری. مجموعه مقاالت اولّين کنگرة ادبيات پایداری کرمان  چاپ«. پایداری

های دفاع . به کوشش احمد اميری خراسانی. کرمان: بنياد حفظ آثار و نشر ارزش1384خرداد 

 . مقدّس

 تهران: نشر صدوق. طنز و طنزپردازی در ایران.(. 1378اندوهجردی، حسين. ) بهزادی

 . تهران: سورة مهر. داشتنی جنگ دوست (.1387تاجيک، سعيد. )

. انتشارات روشنگران و 9چاپ ادبیات کودکان و نوجوانان.(. 1385حجازی، بنفشه. )

 مطالعات زنان.

 نوجوانان. . انتشارات کانون پرورش فکری کودکان وهستی(. 1389زاده، فرهاد. ) حسن

. نشر 2ج  مبانی ادبیات کودکان و نوجوانان.(. 1382حکيمی، محمود؛ کاموس، مهدی. )

 آرون.

. تهران: مؤسّسة 2. چاپ طبعی در ایران ای بر طنز و شوخمقدّمه(. 1365اصغر. ) حلبی، علی

 پيک ترجمه و نشر.

 انتشارات بهبانی.. طبعی در ایران و جهان اسالمطنز و شوخ(. 1377اصغر. ) حلبی، علی 

 نامه.. تهران: دانشگاه تهران، سازمان لغت27. ج نامهلغت(. 1352اکبر. ) دهخدا، علی

، ویژة مقدّس)بررسی ادبيات داستانی دفاع در مسیرتندباد (. 1381سرشار )رهگذر(، محمّدرضا. )

 کودکان و نوجوانان(. تهران: پيام آزادی.

 . قم: نشر مجنون. تیپاتک تدارکا(. 1384سلطانی، مجتبی. )

 . نگارش، تدوین و ترجمه. انتشارات اندیشه.اسرار و ابزار طنزنویسی(. 1391سليمانی، محمّد. )

های )مباحث نظری و شناخت اجمالی گونه مقدّسادبیات دفاع (. 1389سنگری، محمّدرضا. )

 . مقدّسهای دفاع ادبی(. تهران: بنياد حفظ آثار و نشر ارزش

شده در  چاپ«. مقدّسادبیات پایداری هشت سال دفاع ( »1376ضا. )سنگری، محمّدر

 . 7 -6، صص 12و 11ماهنامة ادبيات معاصر، ش 

 تهران: هرمس. بیست سال با طنز.(. 1381صدر، رؤیا. )
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های طنز و مطایبه در کتاب بررسی شیوه(. »1391پورآستانه، ليال. ) صفایی، علی؛ درویشعلی

نشریّة ادبيات پایداری دانشکدة ادبيات و علوم انسانی دانشگاه  شده در چاپ«. فرهنگ جبهه

 . 137 -121، صص 7، ش 4شهيد باهنر کرمان، س 

اسماعيل جمالی(.   مقدّس)خاطرات جانباز دفاع های خردلی چشم(. 1389طيّبی، بابک. )

  شاهچراغ.جا: ارمغان طوبی و  بی

(. تهران: )خاطرات شهيد عبدالحسين برونسی های نرم کوشکخاک(. 1387عاکف، سعيد. )

 ملک اعظم. 

  یادوارة کتاب. هران:ت. تأمّلی دیگر در ادبیات کودک و نوجوان(. 1382علوی، سهيال. )

. ترجمة سعيد ارباب شيرانی. تهران: مرکز نشر تخیّل فرهیخته(. 1363فرای، نورتروپ. )

 دانشگاهی.

. تهران: نشر 4. چاپ 3ج  ها.طبعیفرهنگ جبهه و شوخ(. 1382فهيمی، مهدی. )

 گستر و انتشارات سروش. نگفره

شده در  چاپ«. داشتنی طنز در کتاب جنگ دوست»قيصری، عبدالّرضا؛ صرفی، محمّدرضا. 

، 1، ش 1نشریّة ادبياّت پایداری دانشکدة ادبيات و علوم انسانی دانشگاه شهيد باهنر کرمان. س 

 . 127-113صص 

«. مقدّسهای دفاع هنوشت طبعی در خاطره طنز و شوخ( »1390قيصری، عبدالرّضا. )

 اهلل شریف پور. دانشگاه شهيد باهنر کرمان.  نامة ارشد به راهنمایی دکتر عنایت پایان

 ،آسيمجا:  یبادبستان: فرهنگ ادبیات کودک و نوجوان. (. 1392محمودی، صوفيا. )

 .فرهنگ نشر نو

های پایداری در ادبیات داستانی کودک و مایهبررسی بن(. »1390هدایتی، فاطمه. )

 نامة ارشد به راهنمایی دکتر محمّدرضا صرفی.  پایان«. مقدّسنوجوان دفاع 

های بلند کودک و نوجوان دفاع بررسی داستان(. »1392االمينی، فاطمه. )روح یزدی 

 نيا.  دخت فرّخ نامة ارشد به راهنمایی دکتر مهين پایان«. مقدّس

 41آزادشدة ایرانی(. ناشر: لشکر  )خاطرات اسيرلبخند در قفس (. 1387زاده، احمد. ) یوسف

 ثاراهلل. 


