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  مقدمه

تواند روندي  ناپذير كه مي شدن امري است اجتناب جهاني) و يكم ميالدي قرن بيست (در عصر ما 
ل به فرهنگها و اعتقادات ملل و آميز همراه با همفكري و همياري، پذيرش و احترام متقاب صلح

 استعماري جديد  ةشدن و سلط قطبي معناي يك كردن به شدن را جهاني جهاني. باشد اقوام داشته 
  .كند طور جدي تهديد مي به

شود كه  گر سبب مي جو و سلطه كردن، به مفهوم اجبار در پذيرش فرهنگ سلطه خطر جهاني  
پذيري نسل جوان  نگراني به بازنگري هويت ملي و فرهنگكشورهايي با تمدن كهن مانند ايران با 

خود بپردازند و در زمينة شناساندن دستاوردهاي تاريخي، فرهنگي و هنري خود با آگاهي و 
  .ريزي كنند شتاب بيشتر برنامه

 رشد   ادبيات كودكان و نوجوانان، كه از چهل سال پيش روند رو به اين شناساندن در حوزة  
پژوهشگران، نويسندگان، ناشران، . است و پنج سال اخير شتاب بيشتر گرفته  بيست  در ه استداشت

 ةنام شناسي، گذشته از كتابهاي مرجع چون فرهنگ سازمانهاي دولتي و غيردولتي در زمينة ايران
دانم،  هاي متعددي چون از ايران چه مي ها، دست به انتشار مجموعه نامه كودكان و نوجوانان و لغت
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هاي تاريخي،  ها، بازنويسي آثار ادبي، مجموعه  دانشوران ايران و اسالم، زندگينامهةكارنام
المثلها و متلها و خلق داستانهايي از زندگي و تالشهاي  ها، الالييها، بازيها، ضرب آوري قصه جمع

ار را شناسي براي نسل جوان روند ك  ايران پنج مانع در حوزة. اند مردم ايران، و از دفاع مقدس زده
  .تاكنون كُند كرده است كه بايد عاجالنه به آن پرداخت

 نگرش ناهماهنگ كتابهاي درسي آموزش و پرورش با ضرورت امروزي شناساندن ادبيات، -١
  .ويژه ايران تاريخ و فرهنگ، هنر و سير تكامل انديشه در اين بخش از جهان و به

وجوانان، آموزشگاهي و عمومي و هاي كودكان و ن  نداشتن يك شبكة گسترده كتابخانه-٢
  .كتابداران فعال

ها  ها، سازمانها و مؤسسات و رسانه  ملي براي درگيركردن خانوادهةهاي گسترد  نداشتن برنامه-٣
هاي واالي فرهنگ و تمدن اين سرزمين به نسل جوان و  براي كمك به شناساندن گنجينه

  .مسئوليتي كه در حفظ و تداوم آن دارند
ساز ديروزي را با   هويتةهايي كه از ارزشهاي اخالقي، اجتماعي، فلسف ردن به برنامه توجه نك-٤

هاي تبادل نظر و  كند مانند برنامه هاي علمي و فلسفي دنياي امروز و فردا منطبق مي شرايط و يافته
  .انديشي، پژوهش و مشاركت نسل جوان در آنها و قبول مسئوليتهاي گوناگون گفتگو، هم

  .اي گسترده براي شناساندن ادبيات كودكان و نوجوانان و فرهنگ ايران به جهان  برنامه نداشتن-٥
  

  جهاني شدن، هويت ملي و ادبيات كودكان و نوجوانان

كند؟ به  است و چرا تالش مي رود؟ براي چه آمده  است و به كجا مي انسان كيست؟ از كجا آمده 
ي به جهان دارد؟ انديشه، احساس و عواطفش كجا تعلق دارد؟ عضو كدام جامعه است؟ چه نگاه

شود؟ انسان چيست، اگر نداند كه راه و رسم زندگي را از  از چه سرچشمة فرهنگي سيراب مي
اي استوار است؟ انسان  است و نظام اعتقادي دروني او بر پاية چه گذشته چه مردمي آموخته 

د و به رمز تغيير و تحول تاريخ و چيست، اگر نتواند زمانهاي گذشته، حال و آينده را درك كن
وفراز آن را نبيند؟ انسان چيست، اگر به هويت و ارزش واقعي خود پي  تمدن دست نيابد و نشيب
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هشياري و تالش براي رسيدن به هدفي واال،   زندگي را با شناخت، گزينش، ةلحظ نبرد و لحظه 
  برنده طي نكند؟ برانگيزاننده و پيش

 كه براي ه استشود كه شباهت به جانوري يافت  اشرف مخلوقاتي مياز منظري ديگر، انسان  
رود،  زير بار تحكم هر حاكمي مي. شود پذيرد و مهرة هر دستگاهي مي بقاي مادي، هر قالبي را مي

اي به درياي  رود، بدون آنكه قطره آيد و بر خاك مي از خاك برمي. دهد اي مي تن به هر ناخواسته
  . كند ايد و هدف خالق را از خلقت خود برآوردهكران انسانيت بيفز بي

 عام و خاص كه هم به زندگي جمعي و هم به   مفهومي است بسيار وسيع با وجوههويت  
سازد و مسير حركت  دهد؛ انديشه و احساس فرد را مي زندگي فردي انسان معنا و شكل مي

تر،  ساز آن غني ث فرهنگِي هويتتر باشد، ميرا هرقدر تاريخ سرزميني كهن. كند جامعه را معين مي
  .تر و تأثيرگذارتر است تر و پايدارتر است و در تقابل با هجوم گوناگون مقاوم محكم
. ه استدر تاريخ چندهزارسالة سرزمين و مردم ايران، نشيب و فرازهاي بسياري وجود داشت  

 در اين فالت هاي ويرانگر بسيار از شرق و غرب و شمال و جنوب، مردمي كه با وجود حمله
اند كه از نوعي وحدت نگرش به خالق و مخلوق، به  وجود آورده اند، فرهنگي را به زندگي كرده

وحدت نگرشي كه گاه . زندگي و هدف غايي آن، به كرامتها و ارزشهاي انساني، برخوردار است
 جاودان است و آثار مدت و گاه در درازمدت بر سختيهاي اسارت و ويراني چيره شده  در كوتاه

وحدت نگرشي . است هاي دين، فلسفه، علم، ادبيات و هنر پديد آورده  شماري در همة حوزه بي
است و او را مجبور به پذيرفتن، گاه همه و گاه بخشي از اين   سالح كرده  كه دشمن را خلع

فرهنگي كه يكي از چهار ركن اصلي هويت ملي را . است فرهنگ غني، واال و جذاب، كرده 
  .ازدس مي

روست كه اسارتي از نوع  قوي و نافذ روبه اي تأثيرگذار،  اكنون اين فرهنگ كهن با پديده  
اي، كه برخالف هجوم ويرانگر و استعماري سپاه دشمن، ظاهري  پديده. آورد وجود مي ديگر را به

سان اي كه به كمك دانش و فناوري در همة ابعاد زندگي ان آرام و اَشكالي متفاوت دارد؛ پديده
هاي گوناگون،  هاي مستقيم و ويرانگر وسيع به بهانه دشمن امروز، هرچند به حمله. كند رسوخ مي
زند، سلطه بر نگرش و بر هدفهاي غايي زندگي را، براي به اسارت كشيدن انسان، هدف  دست مي



 

  

727   جهاني شدن، هويت ملي و ادبيات كودكان و نوجوانان

  

هويتي،  سازي و توجيه اقتصادي آن نوعي بي اي كه با نام جهاني پديده. داند غايي خود مي
كند و جهان را  هدفي، عدم وابستگي به سرزمين، مردم و هويت ملي را تبليغ و ترويج مي بي
  .برد قطبي شدن پيش مي  قدرتهاي اقتصادي و تكةسوي قبول سلط به

 سرزمينها، كشورها و ملتها، روند طبيعي تحول ة شدن و همبستگي بيشتر بين هم جهاني  
آميز توأم با همفكري، همياري و پذيرش احترام  تواند روندي صلح تاريخ جهان است كه مي

اين روند قرنها تداوم داشته و در دو قرن . باشد متقابل به فرهنگها و اعتقادات ملل و اقوام داشته 
نوعي حاصل دوران جنگ سرد، پس از  سازي به ولي جهاني. است اخير سرعت بيشتري يافته 

معناي  سازي به جهاني.  قدرت جهاني استجنگ جهاني دوم، و سپس فروپاشي يكي از قطبهاي
شدن و پذيرش سلطة سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي قدرت نظامي است كه  قطبي تك

المللي  سالحهاي كشتار جمعي را در اختيار دارد و از زير پا گذاشتن همة اصول انساني و بين
ماعي عالمانه بلكه با نوعي تهاجم بار نه تنها با تهاجم اقتصادي، سياسي و اجت اين. ابايي ندارد

اي دقيق و مدرن و گسترده در سراسر  رو هستيم كه به ابزارهاي گوناگون، برنامه فرهنگي روبه
  .است جهان مجهز است؛ يعني استعمار نو با ابعادي پيچيده، گسترده و تأثيرگذار شكل گرفته 

سازي ظريف، دقيق،  ن جهانيآيد كه آيا اي حال براي ما ايرانيها اين سؤال جدي پيش مي  
رو  بار با اقوام صحراگرد روبه حال خشن را تحمل خواهيم كرد؟ اين مجهز، اغواگر و در عين 

ترين دانش و  رو هستيم كه پيشرفته اي روبه شده بار با يك سيستم پيچيده و حساب  اين. نيسيتم
  .تجهيزات را در اختيار دارد

 با  كودكان و نوجوانانةفرهنگنامها كار تدوين در در مطالعات و گفتگوهايي كه طي سال  
سازي  ايم به چند نظريه دربارة هويت و جهاني استادان، كارشناسان و نويسندگان مختلف داشته

ناپذير و روندي قدرتمند دانستند كه بايد با آن سازگار   سازي را اجتناب تني چند جهاني. برخورديم
ابله را پيشنهاد كردند و بعضي ديگر معتقد بودند كه هرقدر ما چند تن نپذيرفتن، مقاومت و مق. شد

فرهنگ، تمدن و نشيب و فراز تاريخي خود را بهتر بشناسيم و هويت واقعي و  مردم،  سرزمين، 
سازي را به حاشيه  شدن، جهاني باشيم، بهتر خواهيم توانست در روند جهاني تري داشته  مستحكم

  . خود را بيابيمةدل، جاي شايستبرانيم و در تبادل جهاني متعا
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توجه به نسل جوان، با توجه به آمار و ميزان جمعيت و با نگاه به گسترش روزافزون   
هاي الكترونيكي و توجه طبيعي نسل جوان به آن، با اهميت مسئوليتي كه براي شكل دادن  رسانه

انگيز كه نياز به  حثاي است بسيار حساس و ب به آيندة اين كشور و اين فرهنگ دارند، زمينه
  .ريزي گسترده و كار مداوم همة نهادها و سازمانهاي دولتي و غيردولتي دارد برنامه
صورت آرام و   به ويژه به نسل جوان پس از انقالب مشروطيت، شناساندن ايران به ايراني، به  

 شيوة زندگي زيرا در اواخر دورة قاجار و در دورة پهلوي، اقتباس و پذيرفتن. محدود، آغاز شد
اروپايي، نظام تعليم و تربيت اروپايي، شيوة تحليل علمي و فلسفي اروپايي، بر هنجارهاي فرهنگي 

 ايران  گرفت، بيشتر در حوزة شناسي صورت مي اگر كاري هم در زمينة ايران. داخلي توفق داشت
  .باستان بود

به ضعفهاي نظامي، ، پس از جنگ جهاني اول و دوم بود كه بسياري از متفكران ايراني  
سياسي، اقتصادي و فرهنگي كشورهاي اروپايي پي بردند و شناختن همة ابعاد تاريخي، سياسي، 

 زمينه آغاز  اي در اين ديني، فرهنگي و هنري تمدن ايران اهميت يافت و مطالعات منظم و گسترده
و نوجوانان در دستور اين مطالعات حوزة تعليم و تربيت را نيز دربرگرفت و توجه به كودكان . شد

  .كار مدارس، سازمانهاي دولتي و غيردولتي، از جمله شوراي كتاب كودك، قرار گرفت
زمينه صورت گرفته نشان  وار به آنچه در طي بيش از چهل سال دراين نگاهي فهرست  
شناساندن ايران . است دهد كه گامهاي موثري در اعتالي ادبيات كودك و نوجوان برداشته شده  مي

 سال اخير شتاب ٢٥به نسل جوان ايراني از دهة چهل تا امروز روند روبه رشد داشته و در 
. تر كرد انقالب اسالمي ايران نياز به اين شناخت و ابعاد آن را بسيار گسترده.  است بيشتري گرفته

ر سال شود، د ، كه براي فرزندان ما تأليف مي كودكان و نوجوانانةفرهنگنامكار سنگين و ارزشمند 
اين فرهنگنامه، كه كاري است پژوهشي و .  است غاز شد و اكنون به جلد دهم رسيده  ش آ١٣٥٨

هاي مربوط به ايران است،   جلد كه بيش از نصف آن مقاله٢٥ مقاله و در ٥٠٠٠گسترده با بيش از 
اين اثر، نه تنها كتاب مرجع . مند و داوطلب شكل گرفته است همت گروه بزرگي عالقه به
. شود مند مي ها و معلمان و جامعة علمي ايران نيز از آن بهره آموزان است، بلكه خانواده انشد

زمان و پس از آن پژوهشگران، نويسندگان و ناشران بيشتري دست به قلم بردند و داستانهايي  هم
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از گذشته و حال مردم اين سرزمين منتشر كردند و چهرة كودك و نوجوان ايراني را به تصوير 
، تأليف زهره قايني و تاريخ ادبيات كودكان و نوجواناننگاهي به اثر بنيادي و تحليلي . كشيدند

كه شش جلد آن (محمدهادي محمدي و ساير همكاران در بنياد پژوهش تاريخ ادبيات كودكان 
بان، صبحي  خوبي، تالش كساني چون صادق هدايت، جبار باغچه به) اكنون در دست است

. هد و سرآغاز نگاهي نو به ادبيات است ريزدي و احسان يارشاطر را نشان ميمهتدي، مهدي آذ
 را آغاز كرد و تاكنون بيش دانيم  از ايران چه ميدفتر پژوهشهاي فرهنگي تدوين و انتشار مجموعة

هاي   زندگينامه كتاب مجموعةةسازمان توسع.  است  كتاب از اين مجموعه عرضه شده٤٠از 
سازمان   كتاب،٧٠ با بيش از نشر فرهنگ اسالمي دفتر.  تحرير درآوردةرشت را به بزرگان ايران

كار را به شكلي ديگر   اينها چهره با مجموعة ريزي و انتشارات مدرسه برنامه پژوهش و برنامه
 بسياري از كتابهاي مهم ادبي، تاريخي، كارنامة دانشوران ايران و اسالمدر مجموعة . دنبال كردند

به زبان ساده و قابل درك نسل جوان امروز بازنويسي شده و دربارة )  كتاب٥٣بيش از (علمي 
 با انتشار فرهنگهاي فارسي به فرهنگ معاصر.  جوان داده شدةهركدام اطالعات مفيدي به خوانند

  .فارسي معاصر براي مقاطع مختلف تحصيلي دشواري درك متنها را برطرف كرد
كساني چون . است اي قابل پژوهش، بررسي و نقد شده  بازنويسي و بازآفريني، خود مقوله  

جعفر پايور اصول آن را تدوين و به نقد آثار بازنويسي شده از شاهنامه، مثنوي مولوي و آثار 
  .اي حماسي و تاريخي، كمك شاياني كرد شده، با الهام از روايتهاي اسطوره نوشته 

شرف درويشيان و رضا خندان مجموعة است و علي ا آوري شده  المثلهاي جمع الالييها، ضرب
  .اند  رسانده١١آوري و منتشر كرده و به جلد   را جمعهاي مردمي ايران فرهنگ افسانهبزرگ 
ايران در ادبيات كودكان «كه شوراي كتاب كودك از برگزاري برنامة  ش، زماني١٣٧٩در سال   

ان، در خانة هنرمندان ايران در خبر داد، و نمايشگاهي را از كتابهاي مربوط به اير» و نوجوانان
ش، برگزار كرد، توانست به ١٣٨٢ش، و گرگان ١٣٨١ش، بيرجند ١٣٨٠ش، اصفهان ١٣٨٠

نوعي در ساختن هويت نسل جوان   كتاب دسترسي پيدا كند كه هريك به٦٠٠اي بيش از  مجموعه
كودكان و به : اين نمايشگاهها با اين شعار در سطح كشور حركت كردند. نقش داشته و دارند

ولي با ششصد . اين سرآغاز خوبي بود. نوجوانان كمك كنيم تا بر بالهاي فرهنگ خود پرواز گيرند
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است، هنوز  عنوان، در مجموعة چندهزار عنواني كه براي كودكان و نوجوانان ايراني انتشار يافته 
شناختي  زمينتر و فراگيرتر ضرورت دارد تا فرزندان اين سر تالشي گسترده. بسيار اندك است
  .دست آورند هاي فرهنگي خود به درست از گنجينه

سازي نسل جوان، پيشگيري از سقوط آن در  جامعة فرهنگساز ايران به ضرورت هويت  
 شدن دربرابر  ها، تالش اين نسل در هدفهاي مادي، جلوگيري از تسليم ابتذال، محدودشدن انگيزه

ولي پنج مانع بزرگ در حوزة . است  پي برده سازي و تسلط بيگانه به شكلهاي مختلف جهاني
اين .  به آن پرداخت  كه بايد با تمام قوا و عاجالنهه استشناسي روند كار را تاكنون كند كرد ايران

  :پنج مانع عبارتند از
فرهنگ و هنر  نگرش ناهماهنگ كتابهاي درسي نسبت به ضرورت شناساندن ادبيات، تاريخ، . ١

اي  گونه كتابهاي درسي به. ويژه در ايران ين انديشه در اين بخش از جهان بهايران و سير تكاملي ا
سطحي به نسل جوان ايراني فقط فرصت لمس كردن و نگاهي شتابزده به گنجينة بزرگ ادبيات 

نماييهاي خاص اصرار  نمايي و بزرگ دهد و آنچنان به ذكر حوادث تاريخي، كوچك فارسي را مي
ي، حتي به كمترين شناخت و تحليل سير تاريخ و تمدن سرزمين خود آموز  دارد كه هيچ دانش

هاي  است و جايي در برنامه هنر و تاريخ هنر اين سرزمين به فراموشي سپرده شده . رسد نمي
شيوة امتحان رقابتي و كتاب درسي محور هر فرصتي براي گسترش اندك كار را نيز . درسي ندارد
  .گيرد از معلم مي

بنيادي، جذاب، واقعي و بدون تظاهر در زمينة شناساندن گنجينة هنري، ادبي، اصوالً كاري   
هاي معلمان  الزم است از تجربه. تاريخي و فلسفي اين سرزمين به نسل جوان ضرورت دارد

باتجربه و پژوهشگران ماهر بهره گرفت و در نوجوان و جوان ايراني قدرت بررسي، تحليل و نقد 
براي اين كار . ، تاريخي، علمي و فلسفي اين سرزمين را به وجود آوردمقدماتي آثار بزرگ ادبي

  .تشكيل نشستها و حركتهاي بسيار جدي ضروري است
هاي آموزشگاهي، عمومي، دانشگاهي،  خواني، كار كتابخانه نگاهي به تيراژ كتاب، زمان كتاب. ٢

ه، در نظام آموزش و فقدان يك برنامة مؤثر، وسيع و ضروري را براي ايجاد عادت به مطالع
هرچند تالشهايي براي تغيير روشهاي . دهد پرورش، در آموزش عالي و در ميان مردم نشان مي
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هاي فعال  وجود آمده، با نبودن كتابخانه تدريس و طرح شيوة پژوهش و ضرورت آن در مدارس به
جدد و تربيت معلم زمينه نياز به نگرش م در اين . است اي نيافته  اين تغيير روش ابعاد گسترده

هاي مجهز كودك و نوجوان، آموزشگاهي و   بزرگ كتابخانهةپژوهشگر، كتابدار فعال و آگاه و شبك
  .است عمومي، براي همة مقاطع تحصيلي، از پيش دبستان تا دانشگاه، ضرورت حياتي يافته 

ها  ها، رسانه سهها، سازمانها، مؤس نداشتن يك برنامة گسترده و ملي براي درگيركردن خانواده. ٣
هاي واالي فرهنگ و تمدن اين سرزمين به نسل جوان مانع بزرگ  براي كمك به شناساندن گنجينه

صورت مبتذل به مسائل  هاي ما بيشتر به سازي، رسانه در اين هجوم گستردة جهاني. ديگر است
نگري،   اشاعة سطحيتأثير نامطلوب آنها بر زبان رايج فارسي و. پردازند پاافتاده و روزمره مي پيش

هاي جهاني و ترويج خرافه و جادو  استقامت نسل جوان را دربرابر خشونت ارائه شده در رسانه
هاي خود  ويژه صدا و سيما، نياز به تحليل و نقد اساسي برنامه به ها،  بخشي از رسانه. كند سست مي

 آگاهانه و يا ناآگاهانه، به سه سالي است كه به تقليد، و شايد براي جذب قشر جوان جامعه،. دارد
نگري، حماقت،  سطحي. شود  مي ساز كشور پرداخته تحقير مداوم اين گروه بزرگ و آينده

مايه به   ميل به موفقيت آسان و زودگذر همراه با عشقهاي سطحي و بي كاري،  نگري، تبه الابالي
 است و  تر كرده  تحقير را گستردههاي خارجي نيز، ابعاد اين تقليد از رسانه. شود فراواني ترويج مي 

  .سازد جو آماده مي زمينه را براي پذيرش فرهنگ سلطه
ساز ديروزي  هايي كه ارزشهاي انساني، اخالقي، اجتماعي، فلسفي هويت توجه نكردن به برنامه. ٤

هاي  كند، مانند برنامه هاي علمي و فلسفي دنياي امروز و فردا منطبق مي را با شرايط و يافته
انديشي، پژوهش و مشاركت نسل جوان در آنها از طريق قبول   و همگفتگونظر و  بادلت

  .مسئوليتهاي گوناگون
آموزي كشور، با وجود تالش فراوان مسئوالن اين دو نهاد،  سازمان ملي جوانان و سازمان دانش
  .اند  الزم را نيافتهةهنوز در آغاز راهند و تأثير گسترد

هزار  ن ادبيات كودكان و نوجوانان اين سرزمين، كه پيشينة آن به بيش از سهبا توجه به تاريخ كه. ٥
هاي گوناگون تاريخي، متوقف نشده است و با  رسد، و خلق آن به صور گوناگون در دوره سال مي

هاي واالي  توجه به رشد ادبيات معاصر كودكان و نوجوانان در ايران و الهام گرفتن آن از آموزه
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سازي فرهنگي را از  تواند جهاني  هنري، حركتي متقابل در سطح جهان نيز ميديني، تاريخي و
از جمله معرفي كهن و امروزي نويسندگان و هنرمندان ايراني به . انحصار يك قدرت درآورد

  .است گوش جهان موضوعي است كه توجه به آن ضرورت بسيار يافته 
سازي و  تعليم و تربيت، فرهنگ نهادهاي مسئول در ايجاد سالمت، ةضروري است كه هم  

سازي و   هويت، جهانيةارشاد نسل جوان، در يك همايش علمي و كاربردي، ابعاد مختلف مسئل
شدن را بررسي كنند و براي تدوين يك برنامة هماهنگ و ايجاد امكانات، محقق گام  جهاني

  .هاي سازمانهاي دولتي و غيردولتي بهره بگيرند بردارند و از همة تجربه


