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  مقدمه
  

سهل از آن جهت که چون مخاطبـان آن کـودك و   . اى سهل و ممتنع است ادبیات کودکان و نوجوانان مقوله
انگارانه به آن پرداخت و ممتنع از این روى  شود ساده نوجوان هستند، به جد گرفته نشود و گمان برند که مى

رائه خدمات شایسته به نسـل جـوان تالشـى    اى از توانمندى براى ا انگارى و رسیدن به درجه که عبور از ساده
  .کوشى و ممارست الزم دارد وقفه و مستمر و توأم با سخت بى

گونـه کـه    بینانه از کودك و نوجوان داشت، یعنى تالش براى شناخت آنهـا آن  نخست باید شناختى واقع
آثارى است که ادبیات سپس شناخت عمیق . کنیم باید باشند خواهیم یا تصور مى گونه که ما مى هستند نه آن
بردن به قابلیتها و ظرفیتهاى بالقوه این آثار و سرانجام شناخت راههـا و روشـهایى    خوانیم و پى کودکانش مى

است که بتوان همه این ظرفیتها و قابلیتها را در خدمت نسل نوجویى قرار داد که هزاره سوم و سده آینده را 
  .ردبا تمام دستاوردها و چالشهایش پیش رو دا

همه پدران و مادران، کتابداران، آموزگـاران، نویسـندگان، شـاعران، تصـویرگران، ناشـران، فیلمسـازان و       
نگـاران و   سـازان رادیـو و تلویزیـون، سـردبیران و روزنامـه      هنرمندان عرصـه نمـایش و فـیلم کـودك، برنامـه     

ى هستند تـا حاصـل تالشـهاى    ریزان فرهنگى نیازمند چنین شناخت اندرکاران نشریات کودکان و برنامه دست
ورز، کـه بکـاود، بخوانـد، بپرسـد و روى پـاى       هماهنگ و مستمر آنها سبب بالیدن نسل نوجویى شود، اندیشه

  .فرهنگ خود بایستد
کتاب حاضر حاصل سى سال تجربه شخصى در حوزه ادبیات کودکان است، چه در لباس یک دانشجو که 

سال تدریس مسـتمر ایـن    25چه در جایگاه یک معلم و با بیش از  الفباى آن را در محضر استادان آموخته و
هاى کتابدارى، تعلیم و تربیت و هنـر و چـه    درس در مقاطع کاردانى، کارشناسى و کارشناسى ارشد در رشته

چهار سال کار مستمر تجربى با نوجوانان عضو کتابخانه کانون اصالح و تربیت تهران؛ اثـرى اسـت برآمـده از    
  .امید است به کار آیدتجربه که 

  :کتاب از سه بخش و پانزده فصل تشکیل شده است
فصـل اول بـه   . گیـرد  چهـار فصـل را دربرمـى   کودك و نوجوان، کتاب و خوانـدن  بخش اول با عنوان 

شناخت اجمالى کودکان و نوجوانان اختصاص دارد، چرا که بـدون شـناخت مخاطـب و تواناییهـا و عالیـق و      
در فصل دوم امر مطالعه، نیازها و عالیق و موانع و مشکالت و . نقش بر آب خواهد شدنیازهایش همه تالشها 

ها، اهداف و ارکان ادبیات کودکان و نوجوانـان   فصل سوم به تعاریف، نظریه. گیرد راهکارها مورد بحث قرار مى
بحـث قـرار    اختصاص دارد و فصل چهارم ضوابط و اصول کلى انتخاب کتاب براى کودك و نوجـوان را مـورد  

  .دهد مى
که شامل فصلهاى پنجم تا  نام دارد ادبیات کودکان، روند رشد در جهان و ایران و انواعبخش دوم 

یران، ادبیات شفاهى قلمرو جادوى کهن، داستانهاى ادوازدهم است و به روند رشد ادبیات کودکان در جهان و 
شـعر و آثـار مسـتند، و انـواع ادبیـات کودکـان        گـرا،  انگیز نو، قلمرو جادویى جدید، داسـتانهاى واقـع   شگفت

  .پردازد مى
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. که شامل فصلهاى سیزدهم تا پانزدهم اسـت ها و راهکارها  کتاب کودك، رسانهبخش سوم با عنوان 
هاى رادیویى و  ها و مجالت، برنامه هاى ارتباط جمعى، روزنامه ابتدا به کتابهاى تصویرى، کتابهاى مصور، رسانه

نماید که بـر مبنـاى کتـاب صـورت      پردازد و سپس فعالیتهایى را بررسى مى نمایش و سینما مى تلویزیونى و
  .شود مندى کودکان به مطالعه مى گیرد و سبب عالقه مى

المللى فعـال در حـوزه    هاى ملى و بین ترین مؤسسه کتاب داراى دو پیوست است که در پیوست اول مهم
المللى کتاب  و پیوست دوم به معرفى نمایشگاهها و جوایز ملى و بین شود ادبیات کودکان به اجمال معرفى مى

نگارنده امیدوار است همکاران گرامى . نمایه موضوعى پایان بخش کتاب است. کودك و نوجوان اختصاص دارد
تـر شـدن    کردن نظریات خود به هر چه کامل و مدرسان محترم درسهاى ادبیات کودکان و نوجوانان با سهیم

  .شود که در تعامل با تجارب دیگران قرار بگیرد ک کنند که یک تجربه وقتى همگانى مىکتاب کم
هـا   دانم که از همه همکاران و یاورانى که مرا ترغیب بـه نوشـتن ایـن تجربـه     در خاتمه بر عهده خود مى

ایـان دکتـر   کردند و امکان عملى آن را براى بنده فراهم آوردند تشکر کنم، به خصوص از دو همکار گرامى آق
ام در  فـرا خواندنـد و یـاوران همیشـگى    » سـمت «عباس حّرى و حسین مختارى معمار که مرا به همکارى با 

آفرین انصارى و منصوره راعى که جاى خالى کتـاب را بـه    شوراى کتاب کودك خانمها توران میرهادى، نوش
در ایـن وادى را یـافتم بـه خصـوص     گرمى آنها بود که شهامت گام گذاشتن  بنده یادآورى فرمودند و با پشت

خانمها انصارى و راعى که تمامى یا بخشهایى از کتاب را خواندند و با پیشنهادهاى دقیق و موشـکافانه خـود   
راه را براى بنده هموار کردند و همکاران گرامى در کتابخانه تحقیقاتى شوراى کتـاب کـودك خانمهـا شـهال     

رویى و سخاوت مجموعه ارزشمند شورا را به روى من گشودند و خـانم   افتخارى و لیال ترکاشوند که با گشاده
شناسى و علوم تربیتى دانشگاه تهران که مـرا در راه دراز   باسمه رضایى ریاست محترم کتابخانه دانشکده روان
همچنین همکارى صمیمانه بنیاد پژوهش تاریخ ادبیات . جستجو براى منابع تا بیرون مرزها نیز یارى رساندند

نهم و از همکاران گرامـى آقـاى    کودکان را در فراهم آوردن تصاویر مربوط به بخش کتابهاى تصویرى ارج مى
در خانه ترجمه ) الوند(فریدون عموزاده خلیلى در انجمن نویسندگان کودك و نوجوان، آقاى حسین ابراهیمى 

ودکان، سـرکار خـانم مـریم    کودك و نوجوان، آقاى محمد هادى محمدى در مؤسسه پژوهش تاریخ ادبیات ک
احمدى در مؤسسه مادران امروز و سرکار خانم شهره یوسـفى در مؤسسـه پژوهشـى کودکـان دنیـا و آقـاى       

الدین اکرمى در انجمن تازه تأسیس تصویرگران کتاب کودك که اطالعات مربوط به انجمنها و سازمانها  جمال
ادند و سرانجام همه آنهایى که اگـر نامشـان در اینجـا    را که هیچ کجا مکتوب نشده بود در اختیار بنده قرار د

  .کنم نباشد یادشان با من است و بار امانتشان را بر دوش خواهم داشت سپاسگزارى مى
امید است حاصل این تالش، گام کوچکى باشد در تألیف کتابهاى درسى ارزنده در ایـن مقولـه سـهل و    

  .ممتنع
  

  ایاغ ثریا قزل
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