
 ادبيات كودكان

مي وقتي بحث ادبيات كودكان به ميان مي  البته اين. شود آيد، عموماً ذهن متوجه مواد مكتوب

و پديدآمدن ضرورت تبادر درست است اما با توجه به توسعة فن كودكانتهاي نسلي، ادبيا آوري

و سريال فيلم. شود كه به نوعي براي كودك آموزنده است شامل همة مواردي مي آن ها ها نيز جزو

و آنان كه داعية تخصص در ادبيات كودك دارند بايد به ار نوعي اين موارد را هم مـدنظر قـر است

و براي برنامه و رعايت تناسب مواد براي مخاطب صرف وقـت كننـد دهند در. ريزي، توليد، توزيع

و از جمله جامعة ما، به مسائل به صورت ظاهري توجه مـي و بسياري از جوامع و گـاه روزهـا شـود

در هايي را هم به اين موارد اختصاصمي هفته  دهند كه در واقع امري مطلوب است بـه شـرطي كـه

و به محتوا پرداخته شود مي. همان ظاهر نماند شـود، حتـي اگـر زيرا هر چيز عادت شود كم ارزش

.عبادت باشد

و روزگاري بود كه به كودكو نوجـوان بهـاي الزم داده نمـي و آنـان را بـه روز عنـوان شـد

و ناتوان تلقي مي مي افرادي نابالغ، نارس و گاه چنان نوجـوان تنهـا انديشيدند كه كـودكو كردند

و روي حـرف بـزرگ  و مـادة خـامي باشـد كـه مربيـان همچـون بايد اطاعت كند تـر حرفـي نزنـد

به. گران هر نقشي را كه بخواهند روي آنان منقّش كنند صنعت اي ديگر است؛ گونه اما اكنون وضع

و آن اينكـه كـودكو نوجـوا  ن را البته نه اينكه همة آن محسنات باشد ولي داراي محسناتي اسـت

مي گونه به و حق او بـراي آزادي او سـبب اي ديگر مدنظر قرار دهند؛ به اين معنا كه وي آزاد است

را مي را بخواهد برايش فراهم شود تا بايد هرچه و يا حتي برخي معتقدند كه جلوي آزادي او كرد

آن هيچ به و مي وجه نبايد گرفت البته ايـن روش در بـين.1كند بايد براي او فراهم كرد چه را او ميل

ميآن. اقشاري خاص كاربرد بيشتري دارد كنند كه هرچه كودك هايي كه تمكن مالي دارند سعي

 
در)ص(البته در اين زمينه روايتي از پيامبر اعظم.1 و7قابل توجه است؛ بدين مضمون كه فرزند سال اول آقا است

در7بايد آزاد باشد، در  و و وزير است7سال دوم بايد مورد تربيت قرار گيرد، .سال سوم مشاور
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و آنان كه تمكن معنوي ندارند چونكه نمي مي خواهند با مشكالت آنـان خواهد برايش فراهم كنند

به دست ميو پنجه نرم كنند، و ناگزير ترجيح بند بسياري از مسائل رها كنند دهند كه خود را از قيد

و يـاو اين در حالي است  و نوجوانـان همـان جوامـع و زمان بسياري از كودكان كه در همين عصر

و از بسياري از حقوق محرومند جوامع ديگر مورد بدترين رفتار انساني واقع مي .شوند

و آن يـا نگـارش چه مسلم است اين است كه برخالف گذشته كه تربيت كـودكو نوجـوان

و نوجوانان امري ساده تلقي مي به براي كودك عنوان يك امر تخصصي بـدان نگريسـته شد، اينك

مي. شود مي و مسائلي مانند آن مدنظر قرار و روحية مخاطب و زمان به زبان و دنبال آن ناشران گيرد

و يـاو توليدكنندگان مواد براي كودكان هم به بـا متخصصـان ناگزير بايـد تخصـص داشـته باشـند

و از صالحيت الزم برخوردار باشند . مشاوره كنند

اگر نگـاه، نگـاه مثبـت. در واقع، نوع نگاه ما به كودك برگرفته از نوع نگاه ما به انسان است

و نوجوان به و كودك را باشد و معلوماتش عنوان يك انسان تمام عياري كه فقط تجربة كمي دارد

و يا توليد موادي بـراي آنـان بايد افزايش دهد به حساب آي و بررسي بر روي تربيت د، ديگر بحث

و يا افراد خاصي باشد و انديشة فرد نه اينكه هر نفر ذوقـي در سـر داشـت،. نبايد صرفاً حاصل فكر

و بـه خـورد جامعـه دهـد همان انديشه لـذا. هاي خود را به صورت كتـاب، مقالـه يـا فـيلم درآورد

ميترين سؤال در ادبيات مهم و يا كساني و نوجوانان اين است كه چه كسي نويسند، براي كودكان

مي نويسند، چه دغدغه چه مي و اي دارند، آينده را چگونه بينند، تعريف انسان در نظر آنان چيسـت

و فرهنگـي برخوردارنـد خود از چه پايه و اعتقـادي عنـوان اي را بـه اگـر سـوژه. هاي علمي، تربيتي

م آنيچالش مدنظر قرار و مي دهد و يا فيلم و نثر و نتيجـه را در قالب نظم اي پروراند، چـه راهبـرد

هر كس به همان مقدار كه براي تحصيل فرزنـد خـود بـا وسـواس هـر چـه. براي آن در نظر دارند

به تمام مي دنبال مدرسه تر و ناشـران مـواد اي مناسب گردد بايد اين دغدغه را بـراي توليدكننـدگان

و  و شنيدني داشته باشدخواندني .ديدني

و خاستگاه فرهنگي توليدكننده ادبيات. از اين رو آنچه مهم است، نوع نگاه به انسان است تفكر

. هاي رسمي چون آموزشو پـرورش نقـش اساسـي در ايـن امـر دارنـد سازمان. كودكان اهميت دارد

به تربيت و امروز ت معلم كه روزي رنگو جالئي داشت شريفاتي درآمده است اهميـت عنوان يك امر

به پيدا مي و نوجوانان باشد كند؛ شـود كـه المثل وقتي شنيده مـيفي. خصوص اگر مربوط به كودكان
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و پرورش حذف مي و انديشـه پست كتابدار در آموزش هـايي شود، قطعاً در پس ايـن تصـميم عقائـد

و بررسي آن مي خـوبي داشـته باشـد؛ زيـرا چگونـه تواند دسـتاورد نهفته است كه نيازمند تحليل است

و بـه وجـود مي و مطالعـة سـودمند توان باور كرد كه نظامي چون آموزشو پرورش كشور به مطالعـه

و يا آن را در قالب وظائف ديگري ببيند . كتابخانه معتقد باشد اما به كتابدار قائل نباشد

به. مقولة روشنفكري نيز مقولة عجيبي است و تقليدگرايي معناي روشنفكري اگر تجددگرايي

و بومي كه با نوعي خود كم عنوان مثال شما به مـواردبه. زدايي توأم باشد بسيار خطرناك است بيني

و مادران اين است كه فرزندشان در جائي ثبت فراواني برمي نام شـود كـه خوريد كه دغدغة پدران

م زبان انگليسي مي و مؤسساتي و يا آنها را به مدارس برند تا زبان انگليسي ياد بگيرند كـهيآموزند

به اين امر في شرطي كه بدانند زبان انگليسي ابزاري است همچـون زبـان فارسـي نفسه بد نيست ولي

و عقائد است و عقيـدتي اما بايد پرسيد كه در مورد پايه. كه صرفاً منتقل كنندة مفاهيم هاي فكـري

و در ارتباط با ابزارهاي  ميچقدر حساسيت دارند كنند؟ آنان كه به ترجمـة انتقال آن چگونه عمل

و با هيچ منابع خارجي مي و اصـالحي آن را بـه پردازند و تفسير عنـوان خـوراك فكـري گونه تغيير

و نوجوانان تجويز مي . وري فكري آنان نقش داشـته باشـند اند در بهره كنند چقدر توانسته كودكان

و نظا گاه مي ميشود كه كساني از وضعيتي و همان را به مي دلخورند و خواهند نوعي بـه كودكـان

و نسل آينده منتقل كنند بدون آنكه تحليل كنند كه چـه  بسـا وضـعيت پـيش آمـده بـراي نوجوانان

و يا وضعيت خاص آنان بوده باشد توجه به ايـن نكتـه بسـيار. آنان، ناشي از عملكرد غلط خودشان

و يا هر توليد مهم است كه هر نوشته و در وراي اي و خنثي نيسـت و علمي حاوي پيام است فكري

و قالب تصاوير، نكته و عقيدتي نهفته است كه فقط با بررسـي چينش كلمات هاي ناپيداي فرهنگي

و. توان به اهميت آن پي برد نتايج كار مي شايد عروسك باربي را بتوان مثال زد كه بـا همـة شـكل

و رفتار حاوي نكات بسيار مهم  از ساير فيلم. فرهنگي استقيافه و نوجوانان هم خالي هاي كودكان

. الهامات خاص فرهنگي نيست

و به و نوجوانان هم پديده ديجيتالي شدن امور اي قابل تأمل ويژه اطالعات مربوط به كودكان

و نوجوانان براي استفاده از ابزارهاي پيشرفتة فنـي موضـوعي عالقه. است و آمادگي كودكان مندي

از. توان آن را انكار كرد كه نمي است و نوجواني، آنـان را و كنجكاوي كودكي و شوق قطعاً شور

مي شيوة استفاده از ابزار بي كه. كند نياز و ارشادي است آنچه آنان بدان نيازمندند، محتواي درست
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و اقتصا با كمال تأسف با رويكرد سرمايه دي است، انگارانة جهاني كه در سيطرة قدرتمندان سياسي

به. همراه است اصطالح آزادمحور خود هيچ چيـزي را بـراي افـزايش براي آنان كه با رويكردهاي

و قدرت ناديده نمي بحث ثروت و از ايـن رو اسـت كـه رسـالت گيرند اين و بيهـوده اسـت ها زائد

و عالقه .كند مندان به ادبيات كودك را بيش از پيشمي متخصصان

و تـأثر آن پيشنهاد اينجانب اين اس و تـأثير و اهميـت و نوجوانان ت كه براي ادبيات كودكان

و پرورش آنان بازتعريف كرد و انتظار خود را از آموزش آنانكه بـا. بايد نگاهي نو به انسان داشت

و عالقه و يـا توليـد فكـري مـي مندي براي نسل نـو قلـم مـي ذوق سرشار كننـد بايـد بـا سـاير زننـد

ع متخصصان در حوزه و سـازمان هاي هـايي كـه خـود را مسـئول ادبيـات لوم انساني مشورت كننـد

و نوجوانان مي و بهينه كودكان سازي آثار خـود از مشـاوران متعـدد در اَبعـاد دانند در تمشيت امور

و همة تخصص به عقيدتي، فرهنگي، روانشناختي، تربيتي، اجتماعي، هنري، نوعي با هويت هايي كه

و پرقوت هاي فكري تهيه شده را هر چه سالم بگيرند تا بتوانند خوراك انسان مرتبط است بهره تر تر

و نسل بي در اختيار نسل حاضر و يا و از شتابزدگي .خبري پرهيز كنند هاي آينده قرار دهند

و نوجوانان است كه در راستاي شماره اي كه پيش رو داريد عمدتاً مربوط به ادبيات كودكان

و. تر كردن محتواي نشريه فراهم شده است تخصصيطرح پيشنهادي براي  طبعاً اگـر عمـق مطالـب

و يا حوزه در كارهاي انجام نشده در اين حوزه هاي ديگر كه در شماره تابسـتان امسـال اعـالم شـد

مي صاحب نظر گرفته شود، و خوبي را به جامعة مخاطب عرضه كنند نظران .توانند مباحث ارزشمند


