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 چكيده
و منظور بررسي وضعيت انتشار داستان اين پژوهش به: هدف هـاي دينـي منتشـر شـده بـراي كودكـان

. انجام شده است 1380-1385هاي نوجوانان بين سال
عنـوان كتـاب 291جامعه آماري شـامل. اين پژوهش به روش تحليل محتوا انجام گرفته است: روش

آنباشمي 1380-1385هاي داستاني منتشر شده بين سال رسـاني خانـه ها از پايگاه اطـالعد كه براي شناسايي
.كتاب ايران استفاده گرديد

كه يافته:ها يافته و77ها نشان داد . انـده درصـد توسـط زنـان نوشـته شـد23درصد آثار توسط مردان
و6/43همچنين درصد توسط تصويرگران مرد تصـويرگري شـده7/56درصد آثار توسط تصويرگران زن

كم 1385ترين آثار در سال بيش. هاي ديني فقط محدود به هفت شهر بود انتشار داستان.ندبود تـرين آثـارو
درصـد از آثـار مـورد بررسـي را بـه خـود8/47»ج«و»ب«گـروه سـني. منتشـر شـده بودنـد 1382در سال 

و براي 4550دولتي نسخه، براي ناشران 7246ميانگين تيراژ آثار براي كل ناشران. اختصاص داده بود نسخه
ها نشان داد كه ناشران خصوصي بـرخالف ناشـران مقايسه ميانگين قيمت. نسخه بود 7888ناشران خصوصي 

. اند دولتي هر سال قيمت آثار خود را افزايش داده
و حمايـت:ارزش/اصالت و با توجـه بـه اسـتقبال خـوب خواننـدگان از كتـب داسـتاني دينـي دولـت

از انتشار اين گونه آثار، پژوهش مسـتقلي در خصـوص بررسـي وضـعيت انتشـار آثـار دينـي نهادهاي دولتي 
اين بررسي اولين پژوهشي است كه در اين حـوزه صـورت گرفتـه كـه ضـمن بررسـي. صورت نگرفته است

و نقش سازمان و حمايت از اين نوع آثار، پيشنهادهايي را آشـنايي مسـئوالن، ناشـران هاي مؤثر در زمينة نشر
و نارسائيپديدآورندگان با كاستي و برنامهها هايي جهت برطـرف كـردن مشـكالت هاي موجود ارائه كرده

. هاي آتي پيشنهاد كرده است در سال

ــدواژه ــا كلي ــتان:ه ــان، داس و نوجوان ــان ــات كودك ــر ادبي ــان، نش و نوجوان ــان ــي كودك ــاي دين  ه
. هاي ديني، ايران داستان

عموميهايوكتابخانهرسانياطالعتحقيقات
در 1027-7838): شاپا(كشور، عموميهاي كتابخانهنهادپژوهشي-علمي فصلنامة  ISCنمايه شده

82تاصفحه55از صفحه1389زمستان،63پياپي،4شمارة،16دورة
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 مقدمه

و بود يا نبود آن، تغييـرات مهمـي و نـوع دين نقش مهمي در زندگي انسان دارد در زنـدگي

و در جسـم او نيـز تـأثيرگزار اسـت وجـود مـي رفتار انسـان بـه   روانشـناس معـروف1يونـگ. آورد

آدم«: گويدمي هاي مختلف بـا مـن مشـورت هايي از سراسر دنيا با فرهنگظرف سي سال گذشته،

، بيمـاري نديـدم ام ولي بايد بگويم در ميان همـة بيمـارانم من صدها بيمار را معالجه كرده. اندكرده

به. ترين علت بيماري او، غفلت از دين به معناي عام آن نباشدكه عمده آنها بيمار شده بودند؛ چون

مييك از اديان زنده هيچ و هيچاي كه به پيروان خود، آيين زندگي را كدام آموزند اعتقاد نداشتند

ــا  ــذهبي ب ــادات م ــه اعتق ــه ب ــت مگــر اينك ــد ياف ــود نخواهن ــا بهب ــد از آنه در(ز گردن ــده ــل ش  نق

ص1386عباسپور نوغاني، ،73.(

شود تا مشخص شـود كـه در هزارة سوم، به تجديد حيات ديني با رويكرد جديدي نگريسته مي

آوري مـدرن، دور در عصـر فـن. چه چيزي اذهان جمعي را به باورهـاي دينـي معطـوف كـرده اسـت 

و جديدي از دين و خدامحوري در دستور تفكر و عصر حاضر به سمت گرايي عمل قرار گرفته است

و احياي انگيزهو سويي روان است كه دين و منطق دينـي در سـكوي نخسـت آن قـرار دارد باوري . ها

و پديداري فرهنـگو تمـدن نـام دين شايد به همين دليل است كه اين هزاره را هزارة گـذاري گرايي

فع). 1374حيدري،(اند كرده هاي مربوط به تربيـت دينـي، نحـوة ارائـة ايـن اليتگذشته از زمان آغاز

به طوري مفاهيم به و روح مخاطب ويژه كودكو نوجوان قرار گيرد، از اهميت كه مورد پذيرش جان

به. سزايي برخوردار است به خصـوص در زمينـة مسـائل به گفتة بسياري از دانشمندان، آموزش مستقيم

و تربيتي، چندان كار ساز نيست  و فراگيـران را نسـبت بـهو گاهي تـأثير سـوء نيـز مـي اخالقي بخشـد

ميهدف ميها، لجوج بار و عطش فراگيري را در آنها در.كُشدآورد بهترين شيوه براي تأثيرگـذاري

 ). 1374حيدري،(فراگيران، روش غيرمستقيم است كه يكي از آنها شيوة داستاني است 

و ساير رسانه كتاب و مطبوعات اطي، يكي از عوامل مهم در تربيت ديني كودكان هاي ارتبها

ميو نوجوانان به و هر هفته ميليونشمار ميروند اين پديـده، درسـتي. رسدها جلد كتاب به فروش

و بين«: كند كه معتقد بودرا در اذهان تداعي مي2فرضية ديويد جاسپر ادبيات ريشه در مذهب دارد

و مــذهب ارتبــاط تنگــاتنگي وجــود  و موضــوعات مشــابهي هســتند ادبيــات و داراي مســائل دارد

ص 4،1994سوتا، مينه3سميناري( ،342(.

1. Carl Gustav Jung             2. David Jasper              3. Seminary             4. Minnesota 
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و رواج انديشـه هـاي گونـاگون هـاي خـود، همـواره از شـكل اديان مختلف براي بروز، نفوذ

و هنر استفاده كرده و بـرگ يـافتن، از محتـواي اديـان سـود ادبيات و شاخ و هنر نيز براي تجلي اند

و هنـري اسـت ترين ساحت به همين دليل، يكي از مهم. برده است بـدون. هاي دين، سـاحت ادبـي

و اين تعامل نشان مي و هنر ديني، همپاي پيدايش اديان است دهد كه استفاده ترديد، قدمت ادبيات

ص 2009تروسدال،(اي بس ديرينه دارد هاي ديني سابقهاز ادبيات براي بيان انديشه ،86.(

و هنر در شكلاهميت ادبيا وت و اخالقـي انسـان در دورة كـودكي دهي به شخصيت معنوي

و صاحب و تأثير شديد آن بر كودكان، از ديرباز مورد توجه انديشمندان و تربيت بوده نظران تعليم

و نظرهاي گوناگوني ارائه شـده اسـت كـه بعضـي از در اين زمينه بحث هاي زيادي صورت گرفته

و ارزش بااليي برخوردار است آنها هنوز هم از اعتب ص 1369رهگذر،(ار ،66.(

و نوجوانـان بـه كتـاب و غيـره امروزه دايرة ادبيات كودكـان و سـرگرمي هـاي داسـتاني، تفريحـي

و مـذهبي را در محدود نشده بلكه ساير جنبه و نيازهاي وي اعم از جسمي، روحي، عـاطفي، اجتمـاعي ها

و نوجوانان منتشر مـي ساالنه هزاران عنوان. گيردبرمي .شـود كتاب در زمينة مسائل مذهبي براي كودكان

و حكايت ها، داستان قصه و تأثيرگـذار بـراي هاي تأليف شده با سبك ها، هاي متنوع، ابـزاري بسـيار مهـم

ميانتقال مفاهيم ديني به صورت ).44،ص1383رفيعي،(روند هاي صريح يا ضمني به شمار

و نوج بهادبيات كودكان و و فطرت خصوص داستان وان ها، در صورتي كه با دنياي كودكان

و ويرانگر نباشد، مي هاي آمادگي قبول امـر قدسـي را در قلمـرو تواند راهديني آنها هماهنگ بوده

بهصورت و زمينة هاي خيالي آنها و قوة تخيل كودك را پرورش داده پـرورش دينـي وجود آورده

 خصـوص هـاي داسـتاني، بـه لـذا، الزم اسـت در انتشـار كتـاب.م سـازد آنها را بـيش از بـيش فـراه 

بـا وجـود اهميـت ايـن حساسـيت، تـاكنون. هاي بيشـتري بـه خـرج داد هاي ديني حساسيتداستان

و نوجوانـان پژوهش مستقلي در راستاي بررسي وضعيت انتشار كتاب هاي داستاني دينـي كودكـان

ت و اين پژوهش در صدد است هاي دينـيا مشخص سازد كه وضعيت انتشار داستانصورت نگرفته

و نوجوانان در طـول سـال  از. چگونـه اسـت 1385-1380هـاي براي كودكان ارائـة تصـوير جـامع

و مشخص كردن نارسائيوضعيت انتشار داستان و خالءهاي موجود هاي ديني كودكو نوجوان ها

و  مسئوالن فرهنگي كشـور دورنمـايي اسـتو ارائة راهكارهاي الزم براي پديدآورندگان، ناشران

. كه نوشتة حاضر براي خود در نظر گرفته است
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 ضرورت پژوهش

و اعتقاد به مباني اسـالمي اسـت و تربيت در ايران، گسترش ايمان . يكي از اهداف نظام تعليم

ميپاره و ديني تشكيل از. دهنداي از نيازهاي اطالعاتي افراد را نيازهاي مذهبي نيازها در اين دسته

و در سلسـله اهداف نظام آموزش جايگاه ويـژه  مراتـب نيازهـاي مـازلو، از آن بـه عنـوان اي داشـته

و خود شـكوفايي يـاد مـي  ص 1380قربـاني،(شـود نيازهاي ايمني و).31، عالقـة بيشـتر كودكـان

و داستان، موردي است كه چه در تحقيقات سالنوجوانان به مطالعة كتاب قهاي رمان و چه هاي بل

سال قبـل نشـان داد كـه15هاي خسروي در يافته. هاي اخير به اثبات رسيده استدر تحقيقات سال

و شـعر بـا كتاب  سـه گـروه عمـده از منـابع مطالعـاتي%)4/11(و داسـتان بـا%)7/20(هاي ادبيـات

ص 1373خســروي،(دهنــد آمــوزان سراســر كشــور را تشــكيل مــي دانــش ــر ايــن،).80، عــالوه ب

هاي ديني در بـين دهد كه تعداد كتاب، نشان مي1كتابشناختي خانة كتاب ايران هاي پايگاه زارشگ

و همه و نوجوانان هميشه جزء سه رتبة اول بوده از كلية آثار منتشره براي كودكان ساله نيز بسـياري

و. گيردآثار ديني در اختيار خوانندگان خردسال قرار مي و بررسي آنها ارائـة راهكارهـاي ارزيابي

. هاي بعد بسيار ضروري استگونه آثار در سال ريزي براي انتشار اينمورد نياز جهت برنامه

 هاي اساسي پرسش

:هاي اساسي پژوهش حاضر به قرار زير است پرسش

و تعـداد آثـار منتشـره در نويسندگان داستان.1 و نوجوانان از نظر جنسيت هاي ديني كودكان

د؟باشنچه وضعيتي مي

و تعداد آثـار منتشـره در تصويرگران داستان.2 و نوجوانان از نظر جنسيت هاي ديني كودكان

 باشند؟چه وضعيتي مي

 هاي ديني مورد بررسي از نظر استفاده از خدمات ويراستاران چگونه است؟ وضعيت داستان.3

و نوجوانـان در پراكندگي جغرافيايي ناشران در انتشار داسـتان.4 سـطح هـاي دينـي كودكـان

 كشور چگونه است؟

و نوجوانان چگونه است؟ميزان مشاركت ناشران در انتشار داستان.5  هاي ديني كودكان

1. www.ketab.ir  
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 هاي مورد بررسي چگونه است؟هاي ديني در طول سالانتشار داستان.6

 هاي مورد بررسي چگونه است؟هاي ديني در طول سالنوسانات تيراژ داستان.7

طونوسانات قيمت داستان.8  هاي مورد بررسي چگونه است؟ل سالهاي ديني در

 روش پژوهش

و از نوع توصـيفي اسـت روش به را. كار رفته در اين پژوهش، روش پيمايشي جامعـة تحقيـق

و نوجوانان بين سال تشـكيل 1385-1380هـاي كلية كتب داستاني ديني منتشر شده براي كودكان

كليـة آثـار داسـتاني. عنـوان شـدند 291شـامل خانة كتـاب ايـران، دهند كه با استفاده از پايگاهمي

و) دليل محدوديت جامعة مورد مطالعـهبه(گيري شناسايي شده بدون نمونه و تجزيـه مـورد مطالعـه

وارسي براي تهية سياهه. تهيه شد1وارسي سياهه، براي ارزيابي آثار مورد بررسي. تحليل قرار گرفتند

و كارشناسـي از معيارهاي شوراي كتاب كـودك، كـانون پـرو  و نوجوانـان، رش فكـري كودكـان

و نوجوانان  و پرورش استفاده شد كه هر سه مركز در حوزة ادبيات كودكان كتاب وزارت آموزش

و نوجوانان كشور فعال هستند وارسي تهيه شده در اختيار چند نفر سياهه.و ارزيابي ادبيات كودكان

و نوجوانـا  و پژوهشگران ادبيات كـودك و از متخصصان و پـس از اخـذ نظـرات ن قـرار داده شـد

شد اعمال موارد مدنظر، سياهه كارگيري معيارهاي مراكز تخصصـي ادبيـاتبه. وارسي نهايي تنظيم

و صاحب و كـارآيي كودكان كشور و پژوهشـگران ايـن حـوزه، مـوردي اسـت كـه اعتبـار  نظـران

ميسياهه ها، براي هر اثـري ام مطالعة داستاندر هنگ. سازدوارسي تهيه شده براي اين امر دو چندان

و دادهفرم سياهه و SPSSافـزار هاي فراهم شده بـا اسـتفاده از نـرم وارسي تكميل شد مـورد تجزيـه

و يافته و نمودارها ارائه شدندتحليل قرار گرفت و تحليـل داده. ها در قالب جداول هـا از در تجزيـه

و درصد فراواني انباشته استفاده شد . آمار توصيفي در حد فراواني، درصد، ميانگين

 پيشينه

دهةپيشين درعراقـييئفـدا 1354در سـال. گـرددميبـاز 1350ةنقد ادبيات ديني در ايران به

كـ 250»كتابشناسـي توصـيفي اسـالمي«ارشد خود با عنوان كارشناسية نامپايان ه كتـاب مـذهبي را

و(هاي سني گروهةاز تعصبات نابجا بود براي استفاد به دورتحقيقيةجنبداراي دبستان، دبيرستان

 
1. Checklist 
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ص 1354عراقــي،يئفــدا( نمــودمعرفــي) دانشــگاه كتابشناســي توصــيفيةگزيــد«بعــدهاوي).9،

آن»اسالمي ي سـنيهاعنوان از آثار مناسب اسالمي براي استفاده گروه 1000را منتشر كرد كه در

و دانشگاه معرفي شده بود نويسـندگان«كه در مقدمة اين كتاب اشاره داشتهوي. دبستان، دبيرستان

بداننـد كـه روانـي، سـادگي نويسي آشنا باشـند، ثانيـاً بايد با اصول داستان هاي اسالمي، اوالًداستان

و بدون تكلف بودن نوشته و نوجوانان حائز اهميـت اسـ كلمات وي همچنـين.»تها براي كودكان

در«گونه آثار يادآوري كرده اسـت كـه در خصوص تصاوير اين و انتخـاب مناسـب آنهـا تصـاوير

و نوجوانان اهميت فراواني دارد ازبه. مورد كودكان و حتي كودكان قبـل خصوص براي نوسوادان

و عكس ال هاي مناسب مـي ورود به دبستان، با تصاوير »قـاء نمـود تـوان مفـاهيم بسـياري را بـه آنهـا

ص 1368عراقي،يئفدا( ،33.(

ــابي ــان) 1352(منتصــب مج ــدر پاي ــيةنام ــدگاه كارشناس ــه بررســي دي ــود ب ــد خ ــاي ارش  ه

 گيـري وي بـا اسـتفاده از نمونـه. هـاي مـذهبي پرداخـت آموزان تهرانـي در خصـوص كتـاب دانش

و شـرق(اي مدارسي را از مناطق چهارگانه تهران خوشه و) شـمال، جنـوب، غـرب  474انتخـاب

و پسر توزيع كردپرسشنامه بين دانش هـاي مـذهبي در ها نشـان داد كـه كتـاب پاسخ. آموزان دختر

و البالغه، توضيحآموزان را بيشتر نهجدسترس دانش و بـه زبـان كه براي بـزرگ غيره المسائل ترهـا

و كتابآنها نوشته شده تشكيل مي اسدهند محقق با توجه.تهاي مخصوص نوجوانان بسيار اندك

كهآموزان پيشنهاد به عاليق دانش ، آموزان به كتابمندكردن دانشجهت عالقه كرد هاي مـذهبي

و آموزش بمطالب و و در اختيـار بخـشيسـبك شـادههاي مذهبي به صورت داستان واقعي تهيـه

و از غم .انگيز كردن آنها پرهيز شودآنان قرار گيرد

 عنـوان كتـاب منظـور معرفـي قـرآن بـه ارشـد خـود بـه كارشناسـيةمنادر پايان) 1355(شايان

و فراهم كردن مجموعهانسان و كمك بـه بهبـود اي مناسب از داستانساز هاي قرآن براي كودكان

و زيبايي ةهاي موجود در قرآن كريم، پـس از مطالعـ پسندي آنان، با استفاده از قصهپرورش فكري

و كتاب و مشورت با مقاالت و شناسايي منابع مهم در ايـنةنظران در زمينصاحبها و اسالم قرآن

و آيهدقيق سورهةزمينه، پس از مطالع و مقايسها و تفسير آيات آنها با يكديگر، مفاهيم اخالقيةها

ب قصههو تربيتي ت. هاي قرآني را استخراج كردكار رفته در هاي هاي خود، كتابيد يافتهأيوي براي



61 

...و نوجوانانهاي ديني كودكانبررسي وضعيت انتشار داستان

ها نشان داد كـه مفـاهيم دينـي فقـط از يافته. هاي دوم تا پنجم را مورد بررسي قرار دادديني كالس

و رغبت چنداني براي مطالعه مسايل ديني در كودكـان بـ  و اندرز بيان شده بودند وجـودهطريق پند

قصـ. آوردنمي و جـذاب تـدوين هـاهوي خاطر نشان كرد كه چنانچـه ايـن  شـوند بـا بيـاني شـرين

و مذهبي آشنا سـاخته توانمي و عقايد ديني و نوجوانان را را به طور غيرمستقيم با اصول ند كودكان

و بيـنش شخصـي دسـت يابنـدو آنها را قادر . سازند تا در خصوص اعتقادات ديني خود بـه درك

. آموزان پيشنهادهايي ارائه كردهاي تعليمات ديني دانشمحقق در پايان، براي بهبود وضعيت كتاب

سـال پـيش در بـين26خود را كـهةنامموضوع پايان، در پژوهشي ديگر) 1379(مجابي منتصب

و پسـر مـدارس راهنمـايي دانش 480آموزان تهران اجرا كرده بود، اين بار در بين دانش آموزان دختر

خـود از تكـرار ايـن پـژوهش را كسـب آگـاهي از ذوق مطالعـاتيةوي انگيـز.نمـود كرمانشاه اجـرا 

و انجام يك تحقيق تطبيقي، بـين دانـش  و نوجوانان بعد از گذشت يك ربع قرن آمـوزان كرمانشـاهي

آمـوزان دانشةهاي مذهبي، عالقها نشان داد كه عليرغم افزايش انتشار كتابداده.تهراني عنوان كرد

ايـن.سـال پـيش بسـيار كـاهش پيـدا كـرده اسـت26مذهبي در مقايسه با هاي كتابةنسبت به مطالع

منـدكردن حسـاس عالقـهةهاي منتشر شده قـادر بـه انجـام وظيفـ واقعيت بيانگر آن است كه كتاب

و اعتقـادي نبـوده كتابةنوجوانان با مطالع وي خـاطر نشـان. انـد هايي در خصـوص مبـاني مـذهبي

و يا با گرايشهاي خشك فلسفكه نوشتن كتاب ساخت وي و اعمال نظريـات هاي مختلف كالمي

و كاهش عالقهاي شخصي به نام كتابسليقه آنـانةهاي ديني يا اعتقادي، باعث خستگي نوجوان

شدبه كتاب هاي مذهبي بايد عالوه بر داشتن اطالعات دقيق نويسندگان كتاب. هاي مذهبي خواهد

و تخصص كافي و آشنايي در امر نوشـتن بـراي نوجوانـان، بـا اسـتفاده از منـابعو كامل از موضوع

و متون معتبر دست اول كوشش كنند، معصوم آنن عليهمااصلي چنان كه هستند بـه نسـل السالم را

. برداري را بكندامروز معرفي كنند تا فطرت پاك آنان از حقايق دست نخورده، حداكثر بهره

شاعر كودكو نوجوان ايران16وع شعرهاي در پژوهشي به بررسي موض) 1379(نظرآهاري

54شعر مورد بررسـي، 818هاي وي نشان داد كه از ميان يافته. پرداخت 1377-1360هاي بين سال

اشعار شـاعران نشـان بررسي مفاهيم مذهبي. به توصيف طبيعت پرداخته بودند مستقيماً%)34(شاعر

وداد كه خدا، قرآن، دعا، نماز، روزه، ائمه، كربال و مهـم در شـعر ...، عاشورا، از موضوعات جدي
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و در اكثر و احساس، مواقعنوجوان بود كه برخي از آنها بسيار سطحي بوده در حد توصيف صرف

كه تنوع موضوعي در شعر نوجوان بسيار رسيدبندي خود به اين نتيجه وي در جمع.ماندندباقي مي

شاعران نوجوان. نزديك باشد به شعار نزديك هستندو بيشتر اشعار بيش از آنكه به شعور استكم 

و با ناديده گرفتن آنهـا ترين راه در برخورد با پيچيدگي زندگي معاصر، آسان ،حل را انتخاب كرده

رد شده بودند به . سادگي از كنارشان

و نقـش آن در تربيـت دينـي، بـادر) 1380(عصاره بررسي اشعار كودكان از نظر خداشناسي

دو 1380تا 1330در روي اشعار كودكان از سال تحقيق  و نقد درونمايه آنهـا، سـعي كـرد بـه ايـن

و آيا فضاي معنوي مطرح شده«الؤس و عملي چگونه در اشعار كودكان متجلي شده توحيد نظري

وي عالوه بر بررسي توحيد. هاي الزم را فراهم كندپاسخ»؟خيرها تناسب دارد يا با گروه سني بچه

و فهـم كودكـان ذاتي و تناسب اين اشعار بـا درك و توحيد عملي ،، توحيد صفاتي، توحيد افعالي

و پيام و چه از نظر فكر بكار رفته در آنها هايشـان، بـه زيبـايي ظـاهري آنهـا نيـز چه از نظر واژگاني

وتوجه  . در پايان نيز پيشنهادهايي را براي شاعران كودكو نوجوان داد نموده

هاي مشترك در سه كتـاب منظور بررسي ميزان همپوشاني داستانبه) 1380(شهوينورعي پس

و12و تورات، به تحليل محتواي،آسماني قرآن، انجيل و تـورات 2داسـتان مشـترك ميـان قـرآن

و انجيل پرداخت و انجيـل يافـت. داستان مشترك ميان قرآن اما هيچ داستان مشتركي بـين تـورات

دايافته. نشد و توراتد كه بين داستانها نشان و%22هاي قرآن اشتراك جزئـي%67اشتراك كلي

و انجيل. وجود داشت و%13ميان قرآن همچنـين،. اشـتراك جزئـي ديـده شـد%84اشتراك كلي

كه يافته و اسلوب هر سه كتاب در ارائهاي نشان داد نتايج. ها با همديگر متفاوت بود داستانةروش

توانـد ها، بيانگر تجانس سه كتاب مذكور بوده كـه ايـن امـر مـي شاني داستانحاصله از ميزان همپو

و احترام متقابل پيروان اديان را فراهم زمينه . سازدساز نزديك كردن

و عرفان در ادبيات كودكانتعيين جلوه«منظوربه) 1383(موسوي بعـد از بررسـي»هاي عشق

به 750 و بقيـ اثر،27اثر از آثار كودكان، تنها آثـار يـا بـا طـرحةبا مضمون عرفاني برخـورد كـرد

و يا مطالب دينـي را در قالـب داسـتان بيـان مسائل اخالقي به طور مستقيم به آموزش پرداخته بودند

از18. كرده بودند .ي آثار غير ايراني بودنداثر مورد بررسي، ترجمه27اثر
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به) 1383(زارع گاوگاني و منظور بررسي در تحقيقي مفاهيم تربيتي قرآن در ادبيات كودكان

ت 283نوجوانان با تحليل محتواي  و سـازمان8كـه 1378-1358هـاي ليفي بين سـالأداستان مركـز

و غيردولتي به درةعنوان كتاب برگزيد دولتي و جايزه گرفته بودند دريافت كـه سال انتخاب كرده

،%1/39قرآن  ارتبـاط فـرد بـا%2/17ارتباط فرد بـا خويشـتن،%37از مفاهيم به ارتباط فرد با خدا

در حـالي كـه در ادبيـات كودكـان كشـورمان. ارتباط فرد با طبيعت تعلق داشته اسـت%7/6خلق، 

و%8/32ارتباط فرد با خويش،%2/42به ارتباط فرد با خداوند،4/19% %5/5ارتبـاط فـرد بـا خلـق

. ارتباط فرد با طبيعت اختصاص يافته بود

دريافـت 1300هاي هاي مذهبي ايران بعد از سالبا بررسي تصويرگري كتاب) 1384(اكرمي

و نوجوانـان، كه در دوران قبل از انقالب، ناشراني چون نورجهان، كانون پرورش فكري كودكـان

و تلويزون(اميركبير، سروش  و نشـر،، اشرفي، رسالت قلم، پيام آزادي، پيام اسالم)انتشارات راديو

و نوجوانـان فعـال بودنـد توس مشهد در انتشار كتاب بـه بعـد 1350از سـال. هاي مذهبي كودكـان

و نوجوانـان بـا اسـتفاده از  و كانون پرورش فكـري كودكـان رنـگ در انتشـار4انتشارات اميركبير

. هاي مذهبي، تحول جديدي را آغاز كردندكتاب

يك) 1386(عباسپور نوغاني از در بـا بررسـي70ةاشعار دينـي كـودك دهـ بررسي انتقادي

ج(هـاي سـني كتاب بـراي گـروه84شعر در قالب 1099 ب،  شـعر 191دريافـت كـه تنهـا) الـف،

هاي وي نشان داد كـه تعـداد اشـعار مربـوط بـه داده. به موضوعات ديني پرداخته بودند%)37/17(

ت و چهارده معصوم، شادي به خاطر بهبزرگان ديني فقط به مدح پيامبر و اندوه و غم سـبب ولد آنها

گـويو، يك شعر بر اسـاس گفـت)ع(يك شعر در مورد حضرت ابوالفضل. شهادتشان بوده است

. بـوده اسـت)ره(و چند شعر در مورد امام خمينـي) عليهما السالم(حضرت رقيه با حضرت زينب 

هاي كوتاهيي، حكايتنامه، بيان ماجراهاي كودك سفانه حتي يك شعر هم در مورد زندگيأاما، مت

، جنگةاز نحو و دشمنان و سخن گفتن آنان با دوستان و رفتار . يافـت نشـد غيره هاي صدر اسالم

و عبادات ديني نشان داد كه احكام نمـاز خصـوصو بـه نمازي مانندبررسي اشعار مربوط به احكام

و  و تالوت خواندن در مسجد، روزه ، داشتن حجـاب سـ غيـره قرآن اير احكـام در اشـعار بيشـتر از

و اشـتياق او را بـراي انجـام ايـن. ظاهر شده بودند اين اشعار بيشتر از زبان كودك بيان شده بودنـد

تاعمال نشان مي و تحليل اشعار مربـوط. ثير بيشتري بر كودكان مخاطب داشته باشدأدادند تا تجزيه

و يا احاديث نشان داد كه تنها دو شعر به اين موضوع  آيبه آيات و هاختصاص داشت كه نام سوره
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و تنها يك شعر نيز به حديثي از پيامبر اكرم اشاره كرده بود بر اساس. در ابتداي آنها ذكر شده بود

كلييافته و حتـي يـك شـعر هـم در مـوردةها، اشعار فقط براي كودكان مسلمان سروده شده بودند

.اديان ديگر يافت نشد

توان گفت آن اسـت كـه اكثـر ايـن تحقيقـات بـهمي زمينه بندي تحقيقات اينآنچه در جمع

ب و نوجوانـان پرداختـههبررسي مفاهيم ديني انـد امـا خـالء پـرداختن بـه كار رفته در اشعار كودكان

.گرددمفاهيم ديني در ادبيات داستاني كودكان بيش از پيش احساس مي

ها يافته

و تحليـل بررسي پديدآورندگان، اولين مورد از اطالعات كتا بشناختي است كه مورد تجزيـه

و نوجوانـان از نظـر به همين منظور، وضعيت نويسندگان داستان. قرار گرفت هـاي دينـي كودكـان

و تعداد آثار منتشره در جدول شماره نشان داده شده است . جنسيت

هاي ديني كودكان ندگان داستانپديدآور جنسيتتوزيع فراواني.1جدول  

�فراواني جنسيت
درصد فراواني

�معتبر

 77 224 مرد

 22 64 زن

31 تنالگان

 100 291 جمع

مي1هاي جدول شماره طور كه داده همان درصد از آثار، توسـط نويسـندگان77دهد، نشان

و  نيز داراي پديدآور تنالگاني) درصد1(اثر3. انددرصد توسط نويسندگان زن نوشته شده22مرد

و زنان حـاكي از آن اسـت كـه نويسـندگان زن در ايـن عرصـه حضـور مقايسة تعداد. است مردان

در. كمتري دارند و مشاركت كمتر زنـان شايد علت حضور كم زنان ناشي از بافت فرهنگي كشور

ميفعاليت و يا از عدم تمايل آنها جهت ورود به توليد آثار ديني نشأت . گيـرد هاي اجتماعي باشد

هاي ديني اختصـاص به بررسي تعداد آثار منتشره نويسندگان داستانبخش دوم سؤال اول پژوهش

مي2دارد كه جدول  .دهدتعداد آثار نويسندگان را نشان
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 هاي ديني كودكان نويسندگان داستان آثار تعدادتوزيع فراواني.2جدول

تعداد آثار
به چاپ رسيده

 جمع�فراواني
درصد

فراواني معتبر
درصد

فراواني انباشته
64644/604/60اثر1

12244/118/71اثر2

9275/83/80اثر3

8326/79/87اثر4

2109/18/89اثر5

169/07/90اثر6

4288/35/94اثر7

189/04/95اثر8

1109/03/96اثر10

1139/02/97اثر13

1179/01/98اثر17

2529/1100اثر26

---106291100مجموع

ميطور كه داده همان كه 106دهد، ها نشان نفر نويسنده در پديدآوردن اين آثار نقش داشتند

و) درصــد4/11(نفـر12. انــددرصـد آنهــا تنهــا يــك اثـر منتشــر كــرده4/60  نفــر9داراي دو اثــر

ميبررسي درصد. اندسه اثر نوشته) درصد5/8( از80دهد كه بيش از فراواني انباشته نشان درصـد

نويسنده پركار نوشته10توسط) درصد9/39(عنوان 116. انداثر منتشر كرده3نويسندگان كمتر از 

.شودشده است كه تعداد آثار آنها به تفكيك جنسيت نشان داده مي

ب توزيع فراواني پنج نويسندة پركار داستان.3جدول ه تفكيك جنسيتهاي ديني

 تعداد مردان تعداد زنان
26فتاحي، حسين7ايبد، طاهره

، محبوبه 26وحيدي صدر، مهدي5زارع

17هنرمندنيا، اسماعيل5رضويان، مريمشريف

13اروجلو، فريدون4نيازمند، طاهره

10معزالدين، سعيد3اروجلو، بهاره

92جمع24جمع
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مي3جدول هايطور كه داده همان اي بـين آثـار منتشـره پـنج دهد، تفـاوت قابـل مالحظـه نشان

و مرد وجود دارد انـد در حـالي كـه اثـر منتشـر كـرده92پنج نويسندة پركار مرد،. نويسندة پركار زن

. كلية آثار منتشره توسط پنج نويسنده پركار زن به اندازه تعداد آثار اولين نويسـنده پركـار مـرد نيسـت 

در26انتشار . منتشر شده است) اثر1هر فصل(اثر4سال بررسي، حاكي از آن است كه هر سال6اثر

اي از بخـش عمـده. رودشـمار مـي هاي كودكان، يكي از معيارهاي مهـم بـه تصوير در كتاب

و ناشـران در انتخـاب بـه. باشـد عهده تصـاوير مـي انتقال مطالب به همـين خـاطر، اكثـر نويسـندگان

و  بهتصويرگر 4جـدول. دهنـد هـاي زيـادي بـه خـرج مـي كار گرفتـه شـده حساسـيت نوع تصاوير

ميوضعيت داستان . دهدهاي مورد بررسي را از نظر تصويرگري نشان

سنيهاي گروههاي ديني كودكان بر اساس توزيع فراواني مصور يا غير مصور بودن داستان.4جدول  

مصور يا غير مصور

�گروه سني

مصور غير �
مصور

)گر مشخصتصوير(
مصور

)تصويرگر نامشخص(
�مجموع

درصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراواني
0014/00013/0الف

00598/23315623/21ب

ج و 00137552101398/47ب

21/930121050425/14ج

د و 0032/10031ج

36/1364/2210118/3د

و هـ 42/1810400148/4د

131/5932/1315195/6ـه

2210024910020100291100مجموع

مي4هاي جدول طور كه داده همان از آثار مـورد بررسـي،) درصد6/7(عنوان22دهد، نشان

و  ) درصد5/85(عنوان 249تصويرگر. هستندداراي تصوير) درصد4/92(عنوان 269فاقد تصوير

بـودن نقـش با توجه به مهم. باشدنامشخصمي) درصد9/6(عنوان20از آثار مشخصو تصويرگر

و تصويرگر در كتاب كودك، هنوز بخشـي از ناشـران بـه ايـن مهـم بـي  و نـام تصوير توجـه بـوده

و يا عـدم قيـد نـام تصـويرگر در توليد كتاب كودك بدون تصاوي. اندتصويرگر اثر را قيد نكرده ر

صفحة عنوان حاكي از آن است كه هنوز برخي از ناشـران كتـاب كـودك بـه اهميـت تصـاوير در

.كتاب كودك واقف نيستند
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ج«به گروه سـني) درصد8/47(عنوان 139از نظر تعداد، بيشترين آثار با فراواني و 62،»ب

عنـوان19،»ج«بـه گـروه سـني) درصد5/14(عنوان42،»ب«به گروه سني) درصد3/21(عنوان

و هــ«مربوط به گروه سـني) درصد8/4(عنوان14،»هـ«به گروه سني) درصد5/6( عنـوان11،»د

د«عنوان به گروه سني3،»د«به گروه سني) درصد8/3( و » الـف«عنوان نيز به گروه سـني1و»ج

ج«هاي سـني تمركز آثار در رده. تعلق دارد و حـاكي از آن اسـت كـه مخاطـب»ج«و»ب«و»ب

و نيازهـاي دانـش اصلي نويسندگان دانـش  و آمـوزان دورة ابتـدايي اسـت آمـوزان دوره راهنمـايي

. چندان مدنظر آنها نيست نوجوانان

هـاي دينـي سوال دوم پژوهش، درصـدد اسـت تـا مشـخص سـازد كـه تصـويرگران داسـتان

و تعداد آثـار منتشـره در چـه وضـعيتي قـرار دارنـد  و نوجوانان از نظر جنسيت 5جـدول. كودكان

ميداده . دهدهاي آماري آن را نشان

هاي ديني كودكان به تفكيك جنسيت توزيع فراواني آثار مصوران داستان.5جدول  

تعداد
 آثار

 جمع مردان زنان

درصدجمعفراواني
درصد
 انباشته

درصد جمعفراواني
درصد
 انباشته

 درصدجمع
درصد
 انباشته

117178/148/1434348/228/22516060

210204/172/326121/89/30169/189/78

3262/54/372649/3446/45/83

42874/44284/53/4046/41/88

6162/56/49----12/13/89

8-----------

10----1107/64712/15/90

112221/197/68----23/28/92

13----1137/87/5512/194

171178/145/83----12/12/95

18----1181/128/6712/14/96

191195/16100----12/16/97

22----1228/146/8212/18/98

26----1264/1710012/1100

361151004914910085100جمع
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مي5هاي جدولر كه دادهطو همان و36(تصويرگر85دهد، نشان در) نفـرد مـرد49نفر زن

و) درصـد6/43(عنـوان 115. تصويرگري اين آثار نقش داشتند 7/56(عنـوان 149توسـط زنـان

ها نيـز هماننـد پديدآورنـدگان، در اين بخش از يافته. توسط مردان تصويرگري شده است) درصد

اما مقايسة ميزان مشاركت زنـان در تصـويرگري آثـار. سه با مردان كمتر استحضور زنان در مقاي

در مقايسه با ميزان مشاركت آنان در نوشتن آثار نشان داد كه زنان در عرصـة تصـويرگري حضـور 

درصد بود در حالي كه اين ميزان در تصـويرگري23نقش زنان در پديدآوردن آثار. موفقي دارند

مي1/44آثار  . اي استاشد كه تفاوت قابل مالحظهبدرصد

هـا نشـان طور كـه يافتـه همان. در بخش دوم سؤال، تعداد آثار تصويرگران بررسي شده است

دهد، عليرغم بيشتر بودنِ تعداد مصوران مرد، ميزان مشاركت مردان در امر تصويرگري انـدكي مي

و ميـان)1/3(ميانگين تصـويرگري زنـان. كمتر از زنان است  اثـر)3(گين تصـويرگري مـردان اثـر

بندي مصوران به ترتيب تعداد آثـار نشـان داد دسته.اي نيستباشد كه البته تفاوت قابل مالحظهمي

درصد از مصوران فقط سـه5/23. درصد از مصوران فقط يك اثر تصويرگري كرده بودند60كه 

را6تصـويرگري بـيش از نفـر از مصـوران در كارنامـة خـود10. اثر تصويرگري كرده بودند اثـر

تـوان گفـت مـي. درصد از آثار را تصويرگري كرده بودند8/56عنوان 153نفر،10همين. داشتند

و  كه جامعة مصوران در تربيـت مصـوران متخصـص بـراي تصـويرگري آثـار دينـي نـاموفق بـوده

 102. نـدارد باشد كه گسـتردگي مناسـبي تصويرگري آثار اين حوزه محدود به چند نفر خاص مي

.اندتصويرگري شده، توسط پنج نفر) درصد6/36(اثر داراي تصوير 264عنوان از

و درگير بودن مصوران پركـار تجربه اندك اكثر مصوران در تصويرگري آثار داستاني ديني

و اشتغال زياد آنان، باعث شده است كه تصاوير به در به تصويرگري همزمان چندين اثر كـار رفتـه

هاي موجود در البته شايد اين ضعف را ناشي از حساسيت. از خالقيت بااليي برخوردار نباشند آثار

تصويرگري آثار ديني دانست چرا كه شيزري عضو كارگروه دومـين نمايشـگاه تخصصـي كتـاب 

و نوجوان معتقد است كه براي تصويرگري كتاب هـايي مواجـه هاي كودك با محدوديتكودك

و نمي منتقدان مذهبي. در تصويرگري اشخاص مقدس از تصاوير فانتزي استفاده كنيم توانيمهستيم

و سـخت  و ايـن حساسـيت نسبت به ايـن مسـائل بسـيار حسـاس  هـا كـار تصـويرگر را گيـر هسـتند

ص 1388شيزري،(سازد دشوار مي ،13.(
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ررسي وضـعيتب. رود مي

 ناشران ايراني حتي در بين

ي مـالي رو بـه رو هسـتند

فـول مانـده در بخـش مغ

و  توسـعة فرهنگـي اسـت

ص 1388حجواني، ،33.(

 سـوم پـژوهش بـه بررسـي

را1 نمودار وضعيت آنها

 دولتي

و  77 ويراستار قيد شده است

عراقي اسـت كـه نظر فدائي

كه اكثر نشده است، در حالي

و  مطالـب، اشـتباهات لفظـي

اسـتفاده از ويراسـتار در بخـش

كـه داراي ويراسـتار بودنـد

هابررسي وضعيت انتشار داستان

استفاده از ويراستار، يكي از معيارهاي مهم در ارزيابي ناشر به شمار

ن  آثار مورد بررسي نشان داد كه متأسفانه اين مهم هنوز در بين

هـاي دولتي كه در مقايسه با ناشران بخش خصوصي كمتر با دغدغه

و ويراسـتاري. چنداني ندارد به تعبيـر حجـواني، بخـش تحريريـه

 نشر كتاب كودك اسـت، در حـالي كـه توسـعة نشـر بخشـي از

حجواني(صورت جدي دنبال شود صنعت نشر نيز بايد در كشور به

س بررسي دقيق وضعيت ويراستاري داسـتان هـاي دينـي، سـؤال

نظر استفاده از خدمات ويراستار اختصاص يافت كه ها از داستان

.دهد

كي.1نمودار دفمقايسة و يت ويراستاري آثار در بخش خصوصي

درمينشان1طور كه نمودار نام وير)درصد23(اثر67دهد،

وضعيت موجود، گواه نظ. آثار مورد بررسي فاقد ويراستار بودند

و متداول نشدگري هنوز در كتاب ويرايش هاي مذهبي مرسوم

د آگـاه ويـرايش شـوند تـا ضـمن يكدسـتي مطاوسيلة افراد به

ص 1368فـدايي عراقـي،(» آنها نيز بر طرف گردد اسـتفاد).33،

درصد از آثار دار8/5تنها.ز چندان جايگاهي برخوردار نيست

. استخوبي گواه اين مدعه

� ناشر دولتي

�  ناشر خصوصي

استفاده از ويراستارعدماستفاده از ويراستار

استفاد

ويراستاري

ناشران دولت

جايگاه چند

مديريت نش

آموزش صن

براي

وضعيت داس

دهمي نشان

همان

آ درصد از

و« ويرايش

ها بايدكتاب

دستوري آن

دولتي نيز از

به1نمودار
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و ميزان مشـاركت نـواحي مختلـف محل نشر، عنصري است كه از آن پراكندگي جغرافيايي

در همين راستا، سؤال چهام پژوهش بـه بررسـي پراكنـدگي. كشور در نشر آثار قابل استنباط است

در اين بخش، سعي شده است عالوه بـر تعيـين محـل نشـر. جغرافيايي ناشران اختصاص يافته است

و دولتي نيز در همـان منطقـه بررسـي شـود فعاليتآثار،  بررسـي ايـن. هاي ناشران بخش خصوصي

ميـزان مشـاركت ناشـران در انتشـار«هاي الزم را براي سؤال پـنجم پـژوهش مبنـي بـر موارد، پاسخ

ميداستان توزيـع هـاي آمـاري خـوبي داده بـه6جـدول. كنـد را فراهم مـي» باشدهاي ديني چگونه

و ميزان فعاليتپراكندگي جغرا مي فيايي ناشران .دهدآنها را در انتشار آثار داستاني ديني نشان

هاي ديني كودكان به تفكيك نوع ناشر توزيع پراكندگي جغرافيايي ناشران داستان.6جدول  

 نوع ناشر
 نام شهر

 جمع غير دولتي دولتي
 درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني

5/59 1/58172 5/62137 35 تهران

4/21458/19576/19 12 قم

ضوير خراسان  83/14222/9303/10

171/7178/5-- قزوين

65/261/2-- بوشهر

47/144/1-- مازندران

/28/27-- اصفهان

/14/13-- كردستان

/18/114/13 نا مشخص

 100 8/80291 2/19235 56 مجموع

مي6هاي جدول طور كه داده همان و56دهد، نشان ناشر خصوصـي در انتشـار 235ناشر دولتي

با. آثار نقش داشتند بيشـترين سـهم را در توليـد آثـار بـر عهـده) درصد5/59(ناشر 172استان تهران

هـا، نقطـة بـارز ايـن بخـش از يافتـه. انـد استان ديگر منتشـر شـده7در) درصد2/40(بقية آثار. داشت

هاي فوق حاكي از تمركز بيش از حد داده. باشدها به چند استان خاصمي محدود بودن انتشار داستان

و عدم مشاركت استان هاي ديگر كشور در انتشار آثار ديني براي كودكـان پديدة نشر در استان تهران

و قــم وجــود حــوزه. باشــدو نوجوانــان مــي ــه آن در دو شــهر مشــهد و مراكــز وابســته ب  هــاي علميــه
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و در بقيـة اسـتان6/34باعث شده است كه هـا، درصد از ناشران دولتي در اين دو استان مستقر باشـند

درصـد آثـار توسـط2/82. گونه فعاليتي از سوي ناشران دولتـي در ايـن خصـوص مشـاهده نشـد هيچ

و  عليـرغم. اسـت درصد آثار توسط ناشران بخـش دولتـي منتشـر شـده8/17ناشران بخش خصوصي

. هاي مورد بررسي با نوساناتي همراه بوده استهاي آنها در طول سالمشاركت بيشتر ناشران، فعاليت

هاي ديني كودكان به تفكيك نوع ناشر توزيع فراواني تعداد آثار ناشران داستان.7جدول  

نوع ناشر
 ال نشرس

 جمع خصوصي دولتي

 درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني

1380 155/40225/5937100 

1381 52/17248/8229100 

1382 1040156025100 

1383 148/37232/6237100 

1384 39/3741/9677100 

1385 58/5812/9486100 

مي7 هاي جدولطور كه داده همان ناشر دولتي15(ناشر37، تعداد 1380دهد، در سال نشان

ناشـر، در سـال29بـه 1381ايـن تعـداد در سـال. در توليد آثار نقش داشتند) ناشر خصوصي22و 

ناشـر86بـه 1385و در سـال77بـه 1384ناشـر، در سـال37به 1383ناشر، در سال25، به 1382

فع. رسيد و بخش خصوصي در طول سالبين ميزان رشد ناشران هاي مـورد بررسـي ال بخش دولتي

و ناشـران بخـش تفاوت قابل توجهي وجود دارد، به طوري كه ناشران فعال بخـش دولتـي كـاهش

گـذاري بخـش خصوصـي در اند كه حاكي از توجه بيشتر دولت به سـرمايه خصوصي افزايش يافته

. اين عرصه است

و اعتبار آن يكي از معيارهاي به ناشر مي انتخاب كتاب از سوي خوانندگان از. رودشمار پس

و برخي از آنها  بررسي وضعيت ناشران، مشخص شد كه تعداد آثار منتشرة ناشران با هم برابر نبوده

و برخي نيز تعداد آثار كمتري منتشر كرده هـاي آمـاري داده9جـدول شـماره. اندتعداد آثار بيشتر

. دهداين بخش را نشان مي
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هاي ديني كودكان به تفكيك نوع ناشر توزيع فراواني تعداد انتشارات ناشران داستان.8دولج  

 نوع ناشر
 تعداد

 مجموع غيردولتي ناشران دولتي

فراواني فراواني تعداد آثار

 انباشته 

فراواني فراواني

 انباشته

فراواني فراواني

 انباشته

درصد درصد

 انباشته 

اثريك  77393946468/158/15

247149182/622 دو اثر

135156182/62/28 سه اثر

416416832112/39 چهار اثر

152103152/54/44 پنج اثر

16162121/45/48 شش اثر

17172148/43/53 هفت اثر

187/256--18 هشت اثر

2202209/69/62-- ده اثر

1121121/467-- دوازده اثر

1131135/45/71-- سيزده اثر

1141148/43/76-- چهارده اثر

1171178/51/82-- هفده اثر

و شش اثر  2522529/17100-- بيست

  100 291 291 56235- جمع

فقـط يـك اثـر توليـد) درصـد8/15(ناشـر46دهـد، مـي نشان8هاي جدول طور كه داده همان

به. اندكرده  اثـر6سـال مـورد بررسـي فقـط6در طـول) درصـد5/48(درصد از ناشـران50نزديك

هاي دينـي در چنـد شـهر بـه عالوه بر معضل محدود شدن نشر داستان. اندمنتشر كرده) سالي يك اثر(

درخصوص، نوسانات شديد فعاليت هاي مورد بررسـي، تجربـة انـدك آنهـا در طول سال هاي ناشران

و نوجوانان، معضل ديگري است كه قابل تأمل  پس از تنظـيم. باشدمي انتشار آثار ديني براي كودكان

اثـر،3درصـد2/6اثر،2درصد2/6درصد از ناشران يك اثر،15تعداد آثار ناشران مشخص شد كه 

و4درصد 11 .انـد هـاي مـورد بررسـي منتشـر كـرده اثـر در طـول سـال6ان درصد از ناشـر5/48اثر،
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ناشـران دولتـي. انـد درصد از ناشران فقط سالي يك اثر منتشر كـرده50نزديك به تر، به عبارت ساده

بهكمتر از ناشران خصوصي داستان ديني منتشر كرده از اند اثـر8طـوري كـه هـيچ ناشـر دولتـي بـيش

از9 منتشر نكرده است در حالي كه اثر داسـتاني دينـي8ناشر خصوصي در كارنامة سابقة انتشار بيش

به9همين. دارند بـا.انـد از آثـار مـورد بررسـي را منتشـر كـرده) درصد3/34(عنوان 100تنهايي ناشر

 هاي ديني كشـور در انحصـار چنـد ناشـر خـاص توان گفت كه بازار كتابتوجه به اين موارد، مي

با17گستر با عنوان، سايه26و طاهر با قدياني. باشدمي عنوان، عروج انديشـه بـا14عنوان، حضور

كه 13 قدس رضوي آستان. اندعنوان منتشر كرده96عنوان پنج ناشر پركار بخش خصوصي بودند

با8با  با7عنوان، بوستان كتاب و فرهنگـي5عنوان، مدرسه و سـتاد علمـي عنـوان، منـادي تربيـت

كه4بصيرت با  . اندعنوان منتشر كرده56عنوان پنج ناشر پر كار دولتي بودند

هـاي مـورد بررسـي سوال ششم پژوهش، به بررسي توزيـع فراوانـي انتشـار آثـار در طـول سـال

را. پردازد مي در اين بخش سعي كرديم عالوه بر نشان دادن ميزان انتشارات هر سال، گروه سني آثـار

و نوجوانـان كنيم؛ چرا كه گروه سني يكي از مؤلفهنيز به تفكيك بررسي  هاي مهم در آثـار كودكـان

در. است و بررسي گروه سني آثار، نشان داد كه هر كدام از آثـار فقـط بـه يـك گـروه تعلـق نداشـته

هاي جـدول داده. اندبرخي از مواقع نويسندگان در تأليف آثار خود، نيازهاي دو گروه را مدنظر داشته

ميهاي سني آثار را در طول سالپراكندگي گروهتوزيع9 . دهدهاي مورد بررسي نشان

هاي مورد بررسي هاي سني به تفكيك سالتوزيع فراواني گروه.9جدول  

 سال

گروه سني

 جمع 1385 1384 1383 1382 1381 1380

ي
وان
را
ف

صد
در

ي
وان
را
ف

صد
در

ي
وان
را
ف

صد
در

ي
وان
را
ف

صد
در

ي
وان
را
ف

صد
در

ي
وان
را
ف

صد
در

ي
وان
را
ف

صد
در

.000000000013/13الف

104/3135/413/91/3182/6118/3623/21ب

ج و 87/23191/3212/73512636/211398/47ب

91/327/27/27/209/674/2424/14ج

د و 0013/0013/13/0031ج

2744/127/13/0027/118/3د

و هـ 61/231310027/00148/4د

27/3187/23113/27/196/6هـ

377/122910255/8376/12774/26865/29291100جمع
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مي9هاي جدول طور كه داده همان اثـر29، 1380در سـال) درصـد7/12(اثر37دهد، نشان

در سـال) درصـد6/12(اثـر37، 1382در سـال) درصـد5/8(اثر25، 1381در سال) درصد10(

از نظر. شده است منتشر 1385در سال) درصد5/29(اثر86و 1384در سال)4/26(اثر77، 1383

و سـال 1384در رتبه اول، سـال 1385تعداد آثار، سال  در رتبـة 1380و 1383هـاي در رتبـه دوم

و سال 1381سوم، سال  شـايد علـت نوسـانات. در رتبة آخر قرار گرفته است 1382در رتبة چهارم

هـاو تغييـر دولـت ها ناشي از جريانات سياسي حاكم بـر كشـور حاكم بر جريان نشر را در اين سال

و از سـال 1382و 1381هاي هاي ديني در سالانتشار داستان. دانست افـزايش 1383كاهش داشته

ميبررسي سال. خود را آغاز كرده است -هـاي دينـي در سـال دهد كه انتشار داستانهاي نشر نشان

و از سال 1382-1381هاي اس 1383با كاهش رو به رو بوده است و در سالافزايش داشته هـايت

. به باالترين سطح خود رسيده است 1384-1385

اثـر بـه گـروه سـني1هـاي مـورد بررسـي فقـط هاي جدول در طول سالهمچنين مطابق داده

) درصـد8/47(عنوان 139،»ب«براي گروه سني) درصد3/21(عنوان62. منتشر شده است» الف«

جب«براي گروه سني ) درصـد1(عنـوان3،»ج«بـراي گـروه سـني) رصـدد4/14(عنوان42،»و

د«براي گروه سني و ،)درصـد8/4(عنـوان14،»د«براي گـروه سـني) درصد8/3(عنوان11،»ج

هـ«براي گروه سني و و»د هاي داده. منتشر شده است»هـ«براي گروه سني) درصد6/6(عنوان19،

ج«دهد كه گروه سني موجود نشان مي و 3/21بـا»ب«درصد در رتبة اول، گروه سني8/47با»ب

و گروه سني درصد در رتبـة6/6(با»هـ«درصد در رتبة سوم، گروه سني4/14با»ج«در رتبة دوم

هـ«چهارم، گروه سني  و و گروه سني8/4با»د د«درصد در رتبة پنجم و در»ج تنها بـا سـه عنـوان

هـاي سـني از آثـار در گـروه)3/21و8/47مجمـوع(درصد1/69تمركز. اندرتبة آخر قرار گرفته

ج«و»ب« و مي»ب آموزان دورة ابتدايي را مخاطـب دهد كه نويسندگان آثار داستاني، دانشنشان

و درصد آثار براي نيازهاي دانش6/9. اندآثار خود قرار داده درصـد4/11آموزان دورة راهنمـايي

مي. است منتشر شده آثار براي مخاطبان دورة دبيرستان دهد كه مخاطبان مقايسة اين سه مقطع نشان

و مخاطبان دورة راهنمايي در رتبـة  دورة ابتدايي در رتبة اول، مخاطبان دورة دبيرستان در رتبة دوم

.قابل تأمل است»هـ«و»د«و» الف«هاي سني كمبود آثار منتشره در گروه.سوم قرار دارند

بـا توجـه. سي نوسانات حاكم بر تيراژ آثار چاپ شده مربوط استسؤال هفتم پژوهش به برر
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و نوجوانـان تشـكيل مـي به ايـن كـه بخـش عمـده  دهنـد، تيـراژ اي از جمعيـت كشـور را كودكـان

.هاي مربوط به اين گروه از مخاطبان، از تيراژ بااليي برخوردار استكتاب

ديني به تفكيك نوع ناشرهاي هاي داستانكتاب تيراژتوزيع فراواني.10جدول  

نوع ناشر
 يراژت

جمعخصوصيدولتي
جمعقراوانيجمعقراوانيجمعقراواني

1000--1100011000

2200--2440024400

30007210009270001648000

4400144001440028800

500026130000128640000154770000

6100424400--424400

10000161600005555000071710000

11000--333000333000

12000--224000224000

15000--2233000022330000

200001200001224000013260000

25000125000--125000

56800/254235800/853/1291600/108/2مجموع

مي10هاي جدول طور كه داده همان دهد، ميانگين تيراژ آثار در بين كـل ناشـران بـراي نشان

و در بين ناشـران بخـش خصوصـي 4550نسخه، در بخش ناشران دولتي 7246هر اثر   7888نسخه

و ناشـران خصوصـيمي. نسخه است توان گفت كه در تيراژ آثار چـاپ شـده بـين ناشـران دولتـي

مالتفاوت  منظور ارائة تصوير دقيـق از نوسـانات تيـراژ در بـين ناشـران،به. وجود دارداي حظهقابل

ميـانگين تيـراژ. هاي مورد بررسي به تفكيك نـوع ناشـران محاسـبه شـد ميانگين تيراژ در طول سال

 3000، 1382نسخه، در سـال 12880، 1381نسخه، در سال 6333، 1380انتشارات دولتي در سال 

و در سال 5000، 1384نسخه، در سال 7406، 1383ل نسخه، در سا نسخه بوده 4333، 1385نسخه

، 1381نسخه، در سال 5226، 1380اين در حالي كه ميانگين تيراژ ناشران خصوصي در سال. است

نسخه 9197، 1384نسخه، در سال 7325، 1383نسخه، در سال 5733، 1382نسخه، در سال 7083

مي2نسخه بوده است كه نمودار 4810، 1385و در سال  . دهدبه خوبي اين نوسانات را نشان



 سال

هـاي يافتـه. منتشـره اسـت

ي در آثار ناشـران هـر دو

 نوسات قيمت آثار منتشره

. محاسبه شد

 خصوصي

خصوصي

 ميانگينت

2450 

850/337  

3630 

15860 

23670 

34010 
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و خصوصي به تفكيك سا.2نمودار تيراژ آثار ناشران دولتي

م هشتمين سؤال پژوهش در ارتباط با بررسـي نوسـانات قيمـت آثـار

هاي مورد بررسيطول سال نشان داد كه قيمت نيز همانند تيراژ در

و خصوصي نيمنظور تعيبه.، نوسانات بيشتري داشته است)دولتي ن

م و سال و خصوصي ميانگين قيمت به تفكيك ناشر  ناشران دولتي

خآثار منتشرة ناشران) ريال(توزيع ميانگين قيمت.11جدول و دولتي

هاي ديني كودكان به تفكيك سال داستان  

خص دولتيميانگين

قيمت تعداد ميانگين قيمت تعداد

138015 6900 4600 215150

138152100 4200 248100

138210 4200 4200 196900

138315 5700 3800 2212900

13844850 50/212  7126100

138561850 3080 7931700

دولتي
----خصوصي

76 

هشتمي

پژوهش نشا

دولت(بخش

از سوي ناش

ميا

سال

380

381

382

383

384

385
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مي11هاي جدول طور كه داده همان دهد، ميانگين قيمـت انتشـارات ناشـران دولتـي در نشان

ريـال، در سـال 3800 1383ريـال، در سـال 4200 1382و 1381ريـال، در سـال 4600 1380سال 

و در سال 50/212 1384 شد 3080، 1385ريال هاي بدسـت آمـده با مقايسه ميانگين. ريال محاسبه

عبـارت بـه. هـاي ديگـر بـود ها بسـيار كمتـر از سـال ميانگين قيمت 1384توان گفت كه در سال مي

رو بـه كـاهش بـوده امـا در سـال 1384تا سال 1380هاي ناشران دولتي از سال ديگر، قيمت كتاب

هـاي ناشـران خصوصـي در ميانگين قيمت كتـاب. رو شده است روبهبا افزايش قابل توجهي 1385

 1383ريـال، در سـال 3630 1382ريـال، در سـال 50/337 1381ريال، در سـال 2450 1380سال 

ــال 5860 ــان، در س و در ســال 3670 1384توم ــال ــت 4010، 1385ري ــوده اس ــال ب  مقايســة. ري

بهميانگين مي هاي ن بخش خصوصي بر خالف ناشـران دولتـي همـه دهد كه ناشرادست آمده نشان

و فقط در سال هاي خود را افزايش دادهساله قيمت كتاب اُفت قيمت روبه 1384اند . انـد رو شـده با

و قيمت آثار توليدي ناشران بخـش. ها افزايش يافته استمجدداً قيمت 1385در سال افزايش تيراژ

و آنها گذاري در خصوصي حاكي از آن است كه سرمايه اين بخش با سوددهي بيشتري همراه بوده

. اند هاي خود را همه ساله افزايش دادهفعاليت

 گيري نتيجه

و تحليل داده بپس از تجزيه درهها مشخص شد كه خـاطر موانـع فرهنگـي حـاكم بـر جامعـه

و عدم تمايل آنها به درگيري با مسائل  و فرهنگي ديني خصوص مشاركت زنان در مسائل اجتماعي

باعث شده است زنان در مقايسه با مردان در توليد آثار داستاني ديني حضور بسيار كمرنگي داشـته 

از. باشند در60بيش درصد افرادي كه در توليد آثار نقش داشتند، تجربه انتشار يـك اثـر دينـي را

و ضرورت آشناييكارنامة خود داشتند كه با توجه به ظرافت نويسـندگان بـا هاي انتشار آثار ديني

هاي موجود در ايـن مسـير آگـاه تواند افراد را با ظرافت ها، انتشار تنها يك اثر نميگونه ظرافت اين

و تعـداد گروه معدودي از نويسندگان هستند كه آثار متعددي را در اين حوزه خلق كرده. سازد اند

پيچيـدگي بيـان. انـد توليد كرده انتشارات آنها هم نشان داد كه برخي از آنها در هر سه ماه يك اثر

و نوجوانان كه مباني اعتقادي آن تازه در حال شـكل  گيـري موضوعات ديني آن هم براي كودك

و آثار بر اساس منـابع كند كه در توليد آثار براي آنان دقتاست ايجاب مي هاي الزم به عمل آيد

و  و اصيل، همگام با اصول روانشناسي كودك تدوين گردد مـاه3رسـد فرصـت به نظر نمـي معتبر
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 جـدي نگـرفتن. هـايي منتشـر كنـد اي بتوانـد اثـري را بـا چنـين ويژگـي فرصتي باشد كـه نويسـنده

ميظرافت و نوجوانان نشان العـاده دهد كـه عليـرغم اهميـت فـوق هاي ادبيات ديني براي كودكان

انـد كـه يـا بـازار كـرده هاي كودكان، هنوز هم برخي از ناشران آثـاري را روانـة تصاوير در كتاب

و يا اگر هم داراي تصوير بوده تصوير نداشته و اند اند، نام تصويرگر در شناسنامة اثر قيد نشده است

و شايد هم علـت آن در تجربه در تصويرگري آثار ديني استفاده كرده اغلب از تصويرگران كم اند

و شـناخته هاي موجود بر سر راه تصويرگري آثار ديني باشد كـه حساسيت تصـويرگران بـا تجربـه

هاي ديگرِ جدي گرفته نشدن انتشـار داسـتان از نمونه. شده به اين راحتي حاضر به همكاري نيستند

و سـال، مـي  و ناشـر بـراي مخاطـب كـم سـن تـوان بـه عـدم اسـتفاده خوب ديني از سوي نويسنده

ــدائي پديدآورنــدگان از ويراســتار اشــاره كــرد؛ درحــالي  و ف ازع كــه حجــواني راقــي آن را يكــي

و نوجوانان عنوان كردهضرورت شايد توليد اثر با حـداقل هزينـة. اندهاي توليد آثار براي كودكان

و نوجوانـان از سـوي ناشـران  توليدي باعث حذف ويراستار در چرخة توليد كتاب بـراي كودكـان

ن شان داد كه استفاده بخش خصوصي قلمداد شود، اما بررسي اين موضوع در بين ناشران دولتي نيز

هاي مالي كمتري مواجه هسـتند رايـج از خدمات ويراستار حتي در بين ناشران دولتي كه با دغدغه

مي. نيست دهد كه توليد آثار ديني داستاني متناسب با نيازهاي بررسي اَبعاد ديگر اين موضوع نشان

انتشار آثار محدود به چنـد. مخاطبان هنوز به يك پديدة جاري در سراسر كشور تبديل نشده است

و استان ناشر خاص به و مشهد بوده است هاي ديگر خصوص مراكز حوزوي مستقر در شهرهاي قم

در. كشور عليرغم قدمت ديرينة مذهبي، در توليد اين آثار نقشي نداشتند محدود شدن توليـد آثـار

و نارسائي و پخـش آثـار، چند استان خاص از عـواملي هسـتند كـه هاي موجود بر سر مسير توزيـع

و عليـرغم بـودن هاي توليدي بـه باعث شده كتاب دسـت مخاطبـان خـود در سراسـر كشـور نرسـد

آنچـه از مطالعـة. توليـد شـوند 5000يا 3000مخاطبان چندين ميليوني، هنوز هم آثار در تيراژهاي 

انـدك هـم ها براي اين توليـدات شود آن است كه دولتنوسانات حاكم بر اين حوزه مشخص مي

و سليقة بازار قيمت آثار توليدي را تنظـيم  و ناشران اغلب مطابق ميل خود كمترين نظارت را داشته

و ميانگين قيمت آثار ناشران بخش خصوصي بر خالف ناشران دولتي همـه سـاله در حـال كرده اند

دا بررسي تناسب آثار توليد شده با گروه. افزايش بوده است د كـه بخـش هاي سني مخاطبان نشـان

و)»ج«و»ب«سني(آموزان دورة ابتدايي هاي دانشعمدة آثار توليد شده براي استفادة گروه بـوده

. هاي سني ناديده انگاشته شده استنيازهاي ساير گروه



79 

...و نوجوانانهاي ديني كودكانبررسي وضعيت انتشار داستان

 پيشنهادها

و مؤسسات مختلـف مـي با توجه به اين كه سازمان هـاي ايـن كـارگيري يافتـه تواننـد بـا بـه ها

و هاي پژوهش گام مؤثري را براي حل اين مشـكالت بردارنـد لـذا قبـل از ارائـة پيشـنهادها، نقـش

مي ها سازمانجايگاه و اقداماتي كه آنها در اين راستا و توانند عهدههاي موثر دار باشند آمده اسـت

. سپس پيشنهادهاي پژوهش ارائه شده است

و سازمان و شايد در بين نهادها و پـرورش هـاي عمـومي نهـاد كتابخانـه هـا، وزارت آمـوزش

توانند بيشترين نقـش كشور از جمله نهادهايي هستند كه بعد از وزرات فرهنگو ارشاد اسالمي مي

و پـرورش بـا در اختيـار داشـتن گـروه كارشناسـي. را در افزايش كيفي آثار داشته باشند آمـوزش

و نوجوانـان كـه يكـي از مراكـز مع  و كانون پرورش فكـري كودكـان و تخصصـي در فرهنگي تبـر

و نوجوانان كشور است مي و ارسـال آثـار ادبيات كودكان و انتخـاب تواند با بررسي آثـار منتشـره

. هـاي مـدارس جلـوگيري كنـد هاي مدارس، از ورود آثار ضعيف بـه كتابخانـه مناسب به كتابخانه

ت همچنين اين سازمان مي و و بررسي اين آثار در سـاعات دروس دينـي و غيـره، تواند با نقد ربيتـي

و دانش و زمينـه را بـراي انتخـاب كتـاب مناسـب و ضعف آثار آشنا كـرده آموزان را با نقاط قوت

با انجـام ايـن شـرايط،. آموزان كه مخاطبان اصلي اين آثار هستند فراهم سازدخوب از سوي دانش

يابنـد،، راه مـي هاي مدارس، كـه شـامل تعـداد قابـل تـوجهي هسـتند تنها آثار مناسب به كتابخانه نه

ميفروش اثر نيز به تعداد كتابخانه . شود هاي مدارس تضمين

بهتواند از سوي نهاد كتابخانهاين نقش در حد بسيار بااليي مي كار گرفتـه هاي عمومي كشور

هاي عمـومي يكـي از ابزارهـاي اصـلي توسـعة فرهنگـي در جوامـع كنـوني شود، چرا كه كتابخانه

مي به م شمار و هاي عمومي در كتابخانه. توانند در توسعة نيروي انساني نقش اساسي ايفا كننديروند

و درك  و اعتالي دانـش؛ كمـك بـه شـناخت راستاي پوشش دادن اهدافي چون كمك به توسعه

و خالقيت و اعتالي استعدادها و ذهني افراد جامعه؛ كمك بـه هنر؛ كمك به شكوفايي هاي روحي

و دموكرا و استقالل، آزادي و كمك به افراد براي عضـو بهتـري بـراي جامعـه سي از طريق مطالعه

ص 1379مزيناني،(هاي عمومي تعيين شده است عنوان اهداف كتابخانه خانواده خود شدن، كه به ،

و توانند با پرپايي كارگاهمي) 191 و پديدآورنـدگان آثـار را بـا اصـول هاي آموزشي، نويسـندگان

ميهمچنين اين كتابخانه. آشنا كنند ضوابط تدوين آثار ديني  و ها توانند با برگزاري جلسـات نقـد
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و قوت كار خود و متخصصان، پديدآورندگان را به نقاط ضعف بررسي آثار با حضور كارشناسان

و زمينة رشد آنها را در آثار بعدي فراهم سازند هـاي عمـومي همچنين نهـاد كتابخانـه. آگاه ساخته

خ كشور مي هاي عمومي سراسر كشـور، ريد آثار مناسب كودكو نوجوان براي كتابخانهبايست با

هـاي عالوه بر موارد فوق، براي از بين بردن نارسائي. زمينة افزايش تيراژ آثار مناسب را فراهم سازد

: گرددشناخته شده در پژوهش، پيشنهاد زير ارائه مي

در1هاي جدول با توجه به يافته• و با عنايـت بـه ايـنو حضور اندك زنان مقايسه با مردان

و در ايـن عرصـه از پتانسـيل بـااليي كه زنـان نيمـي از مـردم كشـور را تشـكيل مـي  دهنـد

و نوجوانان با عناوين مختلفي اعم مادر، پرسـتار، كودكيـار،  و با كودكان برخوردار هستند

و شناخت بيشتري از ويژگي و غيره در ارتباط هستند و رو معلم انـي كودكـان هاي روحـي

و مسئوالن فرهنگي زمينه را دارند، الزم است ناشران هاي الزم براي فعاليت فرهنگـي زنـان

و مشاركت اين آنان را در توليد ادبيات ديني افزايش دهند؛   بيش از پيش فراهم سازند

 هـا از وجـود ويراسـتار اسـتفاده شـده بـود درصـد از داسـتان23با توجه به اينكـه فقـط در•

و اهميت آن در توليـد آثـار مـنقح توجـه)1نمودار( ، الزم است ناشران به نقش ويراستار

بهويژه و و اعتبار بخشيدن به آثار، نام ويراستاران اي مبذول دارند منظور رعايت حقوق آنها

 را در صفحة حقوقي آثار قيد نمايند؛ 

و22و انتشار4هاي جدول با توجه به يافته• اثـر مصـور فاقـد نـام22انتشـار اثـر غيرمصـور

و مصـور را در آثـار بـيش از پـيش  و نويسندگان نقـش تصـوير مصور، الزم است ناشران

و با به و درج تصاوير خالقانه در آثار، جدي گرفته كارگيري مصوران متخصصو باتجربه

 در اعتباربخشي هر چه بيشتر به آثار كوشا باشند؛

و مقرارات وي• دژه قوانين و اي و اجـرا شـود اعمـال ر اعطاي مجوز براي انتشـار آثـار دينـي

فرايند انتشار اين آثار ضمن ارائه امتيازات بيشتر به ناشران اين آثار از سوي دولت، از ساير

 آثار كودكو نوجوان جدا گردد؛

و به ناشران بخش خصوصي در شهرستان• و مناطق دور دست نيـز ضـمن ارائـة امتيـازات ها

ال كمك وسيله انحصار انتشار آثار ديني از قلمـرو چنـد زم، اعطاي مجوز شود تا بدينهاي

و استا و مشاركت همه شهرها ونشهر محدود خارج شده ها در امر نشـر ادبيـات كودكـان

 نوجوانان به عنوان يك فرايند جاري در كل كشور فراهم شود؛ 
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و سياست• نراهكارها و پديدآورندگان آثـار هاي مدوني براي چگونگي برخورداري اشران

و معنـوي سـازمان ادبيات ديني از حمايت  كـه ايـن طـوري هـا تـدوين شـود بـه هـاي مـادي

 هاي برخوردار از روابط خاص نباشد؛ها شامل يك گروه خاصو يا گروهحمايت

و توسط اتحادية سياست• و راهكارهاي الزم براي نحوة تعيين قيمت آثار با ايجاب دولت ها

و بدين طريـق از سـوء اسـتفاده صنف نا هـاي احتمـالي برخـي از ناشـران شران تدوين شود
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