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 . مقدمه 1
  نظام  ویژهبه  ،ادبی نظام  بر  را   قدرت نهادهای  تأثیر  مطالعات مختلف در کشورهای متعدد،

 ادبی  نظام از  قدرت نهادهای ها،نمونه از بسیاری در. اندداده نشان نوجوان و کودک ادبی

 :Lerer, 2008. رک) اندکرده  استفاده خود  خاص اهداف  تحقق   برای نوجوان و  کودک

ترین مطالب آموزشی خطاب  ی جامع خود نشان داد که ابتداییدر مطالعه  لیرر(.  18-27

اقتباس نوجوانان  و  کودکان  از  به   که  بوده  هومر  یادیسه  و  ایلیاد  و  ورجیل  آنئیدهایی 

  برای   صرفاً  آموزشی  نظام  این  مطالب.  بودند  شده  سازیساده  هاآن  دستور  و  واژگان

  ی شیوه  فراگیری  ضمن  بتوانند   تا  بود  اجتماعی  یبلندمرتبه  هایخانواده  فرزندان

  گفتمان  و  بشناسند (  فرادست  فردی  عنوانبه)  اجتماع   در  را   خود  آتی  جایگاه  گفتن،سخن

  خوبی به  هانمونه  این  که  برند  کاربه  شاناجتماعی  موقعیت  به  توجه  با  افراد  با  را  مناسب

 همان،)  بود  شده  منعکس  هومر  و  آنئید  هایداستان  در  زیردستان  و  خدایان  میان  گفتمان  در

  به   ترچه سریعی آموزشی، پرورش نسل جوان برای پیوستن هرهدف از این برنامه(.  19

  قدرت   گرفتناوج   با  میالدی  دوازدهم  قرن  حدود  از  اما.  بود  جامعه  اقتصادی  یچرخه

  نسل   این  ایدئولوژی  و  افکار  پرورش  به  آموزش  از  تمرکز  غرب،  در  کاتولیک  کلیساهای

  بودند  دوره این  در  جوان نسل  تربیت  و آموزش رسمی  مراکز اولین  کلیساها و کرد   تغییر

  را   قشر  این  نوجوانان،  و  کودکان  فراگیری  روند   هدایت  و  آموزشی   مطالب  تولید  ضمن  که

برخالف (.  61-57  همان،)  کردند  جدا  کودکانه  معصومیت  حفظ  یبهانه  به  نسال بزرگ  از

  و   واژگان  یادگیری   برای  صرفاً  آموزشی  موجود  مطالب  از  های کلیسای قبلی، اقتباسدوره 

  انتقال  و  القاء  برای  کاری،دست  این  اساس   و  نبود  اجتماعی  های جایگاه  شناسایی   یا  دستور

 :Shavit, 1986  ؛Ariès, 1926: 35رک.  )  بود  کتب  این  در  مسیحیت  هایآموزه

  که   داد نشان لیرِر  ی مستندات و تفاسیر متعدد،با ارائه .(Lerer, 2008: 40 ؛160&137

  باورهای   و  مذهبی  نظام  به  جوان  نسل  کردنمتعهد  آموزشی  یبرنامه  این  ضمنی  هدف

 (.Lerer, 2008: 57-58رک. ) است بوده دوره این در کلیساها  مسیحی

  داستان  انگلیسی  هایاقتباس  و  ترجمه  از  خود  پژوهینمونه  در(  1992)  واندرویچ

  چگونه   که  دهدمی  نشان  آمریکا،  در  میالدی  بیستم  قرن  در  کالودی   کارلو  از  پینوکیو  ایتالیایی 

  غیره   و  هارسانه  ناشران،  وپرورش،آموزش  مانند  جامعه؛  قدرتمند  نهادهای  سایر  و  دولت
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  و   سیاسی  متعدد  اهداف  به  داستان   این هایترجمه  روی  گذاریسرمایه  با  تنها شدند موفق

 کشور  این  وارد  بسیاری  مهاجران  آمریکا،  شدنصنعتی  جریان  در.  برسند  خود  اقتصادی

  قدیم   و  جدید  اعضای  میان  را  بسیاری  هایاختالف  نژادی،  و  فرهنگی  های تفاوت  و  شدند

  مهاجران   و  آمریکایی  فرزندان  میان  مدارس  در  کهحدیبه  کرد،  ایجاد  آمریکا  یجامعه

  برای کنترل،   (.Wunderlich, 1992: 200-202  .رک)  آورد  وجود  به  بسیاری  خشونت

آشفتگی مهار  و همچنین  بارآمده، سرمایههدایت جامعه    و   ادبی  نظام  روی  گذاریهای 

  از   که  هاییاقتباس  و  بود  دولت  تأثیرگذار   های شیوه  از   یکی  نوجوانان   و  کودکان   آموزشی

  تالش   این   بارز   ینمونه  است،  در قرن بیستم میالدی انجام و منتشر شده  پینوکیو  داستان

 و   کودک   یک  هایویژگی  با  ژپتو   و  پینوکیو  داستان،  این  اصلی  ینسخه  در.  است  بوده

  کارهایش   با  که  است  ادببی  و  سرکش  پسر  یک  پینوکیو  اند؛شده  آورده  معمولی  سال بزرگ

  اصلی،   متن  به  وفادار  هایترجمه  در  اگرچه.  شودمی  تنبیه  گاهی  و  آوردمی  ستوه  به  را  ژپتو

 بعد،  های نسخه  از  بسیاری  در  اما   است،  شده   حفظ  پدر  خشونت   و  کودک  های سرکشی

  ورودش   محضبه  داستان  این   که   خصوص به  اند؛ شده  جایگزین  یا  سانسور  ها ویژگی  این

 (. 201 همان،) شد روروبه بسیار استقبال   با آمریکا یجامعه به

  سبب که  بود مهمی  عوامل  از  یکی داستان  این  از  نوجوانان و کودکان   نظیراستقبال بی

  نظام   در  آموزشی  مقاصد  برای  داستان  این  تدریجبه  که   خصوصبه  شد؛  متن   کاریدست

درخواست  199  همان،)  شد  انتخاب  تدریس  برای   آمریکا  وپرورشآموزش به   .)

رفتارهایآموزش   چالش  به  را   سال بزرگ  قدرت  جایگاه  که   پینوکیو  ناهنجار  وپرورش، 

  شده  حذف ژپتو به احترامیبی و نسال بزرگ کردنمسخره درآوردن،زبان مانند کشید،می

  دیگر،   سوی  از.  شدند  تبدیل  تجربگیبی  و  ناآگاهی  از  ناشی  سهوی  هایاشتباه  به  و

  آرام  و امن  تصویری  تا شد جایگزین صبوری   و مهربانی با  نیز ژپتو صبریبی و خشونت

  چون   مضامینی   با   دیگران  و  خانه  از  بیرون  محیط  درمقابل،.  شود  ارائه   خانواده  و  خانه   از

  داستان   یترجمه(.  202-200  همان،)  شد   همراه  خشونت  و  اعتمادی بی  خطر،  ناامنی،

  داخلی   محیط  به  کودک  کردنپایبند  دگرستیزی،  هدف  به  آمریکا   در  دوره  یک  در  پینوکیو

  چند   و  شد  کاریدست(  کشور   سران  نوعی  به)  نسال بزرگ  قدرت  جایگاه  از  تابعیت  و

  و   مهاجران  میان  روابط  تعدیل   و  خشونت   کاهش  هایسیاست  راستای  در  بعد  سال 
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  را   خانه   از   بیرون  فضای  بار   این  تا  یافت  تغییر  و  کاریدست  دوباره  آمریکا،  های بومی

  را (  فرودستان)  کودکان  و(  فرادستان)  سال بزرگ  مخاطبان  و  بکشد  تصویر  به  امن  محیطی

های  در اقتباس  این  که  کنند  یکدیگر   با  تر نزدیک  و  دوستانه   روابطی   برقراری  به   تشویق

  ترتر و نرمدیزنی، وقتی که به قلم مترجم، شخصیت پینوکیو عزیزتر و ژپتو ضعیفوالت

 ,O'Sullivan  ؛Wunderlich, 1992: 211.  رک)  است   مشهود  کامالً  شود،می

دهه(.  2005:117-122 از    و   هاتفاوت  بود  یادگرفته  جامعه  دیگر  که  1930  یپس 

  بیشتری   وقت  قبل  با  مقایسه  در  و  دهد  گسترش  را  خود  روابط  بگذارد،  کنار  را  تبعیضات

  و   داد  دست  از  را   خود  داغ بازار  تدریجبه  نیز   پینوکیو   داستان  کند،  سپری   خانه   از   خارج  را

 (.Wunderlich, 1992: 211-212. رک)  شد   تبدیل ادبی کالسیک یک به

  سیاست  تأثیر  کشور،  یک   ادبیات  بر  قدرت  نهاد  تأثیر  از  دیگر  یبرجسته  ینمونه

  این  نوجوانان  و  کودکان   ادبی  نظام   بر   میالدی  نوزدهم  قرن  در  آلمان  لنیستمارکسیست

  چگونه   که  دهدمی  نشان  خود  جامع  تاریخی یمطالعه  در  والگاموث   تامسون.  است  کشور

 کشور،   متعدد  هایزیرنظام  و  نظام  در  فکر  خط  این  مستقیم  اعمال   ضمن   آلمان   دولت

  و   تألیفات  اش،سالهده  فرهنگی  سیاست  تحقق  راستای  در  که  کرد  اعالم  صراحت به

  گر اشاعه  که   شد  خواهند   نشر  و  چاپ   ی بودجهدریافت    ،مجوز  کسب  به  موفق   هایی ترجمه

  یک   انضمام  به  ادبی  یپروژه  هر  ترتیب،  بدین.  باشند  لنیست مارکسیست  فکری  خط

  برای   سردبیران  کردنمتقاعد  برای  لزم  توجیهات   و  اهداف   اثر،  موضوع   شامل)  پیشنهاد 

  ادبیات   خصوصبه   و  ادبی  نظام  به  دولت  یویژه  توجه.  شدمی  ارائه(  اثر  نشر  و  چاپ

  شغلی   جایگاه  ،دوره   این  در  ادبی  مترجمان  و  مؤلفان  که  شد  سبب  نوجوانان  و  کودکان

  برای   کافی   فرصت  داشتن  مناسب،  یالزحمهحق  دریافت   ضمن  و  کنند   کسب  ایبرجسته

  تا   که آوردند دست  به نیز  ایویژه اجتماعی ارج و عزت بیمه،  از مندیبهره و آثار یارائه

  و   نویسندگی  هایفعالیت  به  بیشتر  افرادی  آوردنروی  ضمن.  بود  سابقهبی  زمان  آن

.  یافتند  پرورش  آلمان  مارکسیتی  سیاسی  نظام  به  متعهد  تولیدی،  آثار  مخاطبان  مترجمی،

 این  ،آلمان  لنیستمارکسیست  نظام  فروپاشی  با  اما  گذاشت،  را  خود  تأثیر  برنامه  این  گرچه

 (.Thomson-Wohlgemuth, 2006: 49-55)   شد  منحل نیز فرهنگی سیاست



 83                         بررسی تأثیر نهادهای قدرت بر آثار کودک و نوجوان ایران/ نادیا غضنفری 

    

 

  ادبی  نظام   مستقیم  کاریدست  با  کمال   مصطفی   چگونه  که  داد  نشان(  2013)  آرزوک

.  ساخت  گراغرب  را   جدید  نسل  باورهای  و  فرهنگ   ترکیه،  نوجوانان  و  کودکان  آموزشی  و

  همسایه،   مسلمان  کشورهای  با  ترکیه  روابط  کاهش  یا   قطع  ضمن  جدید  دولت

  الفبای   و  الخطرسم  به  سابق  الخطرسم  تغییر  غربی،  تقویم  با  سابق  تقویم  کردنجایگزین

  به   مراجعه  عرف  مانند  غربی  مذهبیفرهنگی  مراسم  برگزاری  به  تشویق  و  اشاعه  غربی،

  اصالت   ی درباره  جدید  هاییاسطوره  و  داستان  خلق   و  تحریف  به  ها،یکشنبه  در   کلیسا

 ,Arzuk.  رک)  داد   تغییر  را   کشور   این  جوان  نسل   آموزشی  مطالب  و  آورد  روی  ترکیه

  و  کودکان   و   دولت   میان   مستقیم   ارتباط   بارز   ی نمونه   1جوجوک   ی مجله   (. 19 :31-2013

  و   نوجوانان   کودکان،   معنوی   و   مادی   حقوق   برشمردن   ضمن   آن،   در   که   بود   ترکیه   نوجوانان 

  کرد،می   معرفی (  آتاتورک )  ها ترک   تمام   پدر   را   کمال  مصطفی  و  خانواده  یک   را  نظام   جوانان، 

.  شد می  تقویت  مخاطبان  این  در   خانواده  از  حفاظت  و   نظام   به   تعهد  و   تعلق  حس   که طوری به 

  و   آموزشی   ادبی،   نظام   هدایت   و   کاری دست   بدون   آن،   ماندگاری   و   نظام   تغییر   این   شک بی 

  نسل   فرهنگی،   تغییر   این  اصلی  مخاطبان  اینکه   ضمن  نبود؛  ممکن   کشور  جوان  نسل  فرهنگی 

  به   خاطری   تعلق  یا  نوستالژیک   حس   هیچ  و   ندیده   را   سابق  اسالمی  نظام  اصاًل که   بود   جوانی 

 .  بپذیرد   را   جدید   نظام   بتواند   راحتی به   شد   سبب   خود   که   نداشت   قبلی   نظام 

  مطالعات   در  که  است   شده  مشاهده  نیز  دیگر  متعدد   کشورهای  در  مشابهی  روندهای 

  توجه   با. است شده مطرح( 2013) نیترا  ،(2011)  رینالدز  ،(1986)  شاویت  مانند  مختلف

  نیز   ایران   در  قدرت   نهادهای   آیا  که   است   این  حاضر  پژوهش  سؤال  شده،گفته  مطالب  هب

  اقتصادی   مذهبی،   اجتماعی، سیاسی، اهداف  تحقق   برای   نوجوانان  و  کودکان  ادبی نظام  از

  میرهادی   ،(1363)  جعفرنژاد  مانند  متعددی  مطالعات.  خیر  یا  اندکرده  استفاده  غیره  و

  به   جامع  طوربه(  1393)  همکاران  و  محمدی  و(  1388)  سرشار  ،(1367)  دیدار  ،(1363)

  یک هیچ  نگارندگان،   دانش   به   بنا   اما  اند؛ پرداخته  ایران  نوجوانان  و   کودکان   ادبی   نظام   وضعیت 

  این .  اند نکرده   بررسی   نوجوانان   و   کودکان   آثار   بر   را   قدرت   نهادهای   تأثیر   خاص   طور به 

  به   مختلف   های کتاب   و   مستندات   به   ارجاع   با   که   بوده   ای کتابخانه   نوع   از   جامع   مطالعات 

  اند پرداخته   ایران   نوجوانان  و  کودکان   ادبی   نظام  و  ادبیات   تاریخ   خصوص  در   هایی بندی جمع 
 

1 Çocuk 
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  سایر .  هستند   محققان   یا   نویسنده   شخصی   های گیری نتیجه   و   تفاسیر   ی دربردارنده   بیشتر   و 

 .  است   بوده   ادبی   آثار   موردی   های بررسی   نوع   از   نیز   ایران   در   شده انجام   مطالعات 

  و   کودکان   ادبی   نهادهای   تأسیس   ی تاریخچه   به   متعددی   مطالعات   که   شد   گفته   نیز   این از پیش 

  نوجوانان،   و   کودکان   فکری   پرورش   کانون   کودک،   کتاب   شورای   مانند   ایران   در   نوجوانان 

  و   کودک   کتاب   شورای   خصوص به   نهادها،   این   های فعالیت .  اند پرداخته   غیره   و   رشد   سروش، 

  تشویق .  1:  کرد   تقسیم   دسته   پنج   به   توان می   هایشان، گزارش   به   استناد   با   را   فکری   پرورش   کانون 

  فرهنگی،   زبانی،   نظر   از   شده م انجا   های ترجمه   بررسی   و   نقد .  2  بومی؛   تألیفات   تولید   به   نویسندگان 

  و   کودکان   برای   مناسب   و   باکیفیت   آثار   معرفی   مانند   تشویقی   های برنامه   تنظیم .  3  چاپ؛   و   محتوا 

  نشست  برگزاری . 4  داستانی؛   و  درسی  های کتاب   مدارس،   جمعی،  ی رسانه   طریق   از   نوجوانان 

  از   اعم   تولیدی   غیرادبی   و   ادبی   آثار   بررسی   و   نقد   برای   هایی بیانیه   ی ارائه   و   متعدد   های همایش   و 

  کیفیت بی   آثار   حذف   و   طرد .  5  و   آثار   سطح   ارتقاء   برای   مفید   راهکارهای   معرفی   و   تألیف   و   ترجمه 

  باقی   ناشناخته   مخاطب   برای   آثار   این   شد می   سبب   که )   تولیدی   آثار   لیست   از   نامناسب   محتوای   با 

  این (.  742  - 730:  1393  همکاران،   و   محمدی .  رک ( ) بدهند   دست   از   را   خود   بازار   و   بماند 

کردند. یکی    هدایت   کشور   جوان   نسل  برای  را   آثار  غیرادبی   و  ادبی   تولیدات   جریان  رویکردها 

  دو   هر   یا   دولت   یا   وپرورش های تشویقی این نهادهای قدرتمند که حمایت نظام آموزش از شیوه 

  آموزشی   مراکز   و   جمعی   های رسانه   در   ها آن   معرفی   و   کیفیت با   آثار   به   جوایز   اهداء   اند، داشته   نیز   را 

  را   ادبی   نهادهای   ی شده تعیین   های استاندارد   که   گرفتند می   تعلق   آثاری   به   جوایز .  است   بوده 

 . بود   توجه   درخور   آثار   سایر   با   مقایسه   در   شان کیفیت   و   کرده   رعایت 

  ادبیات   نوپای   نظام  تولیدی  آثار  بر   قدرتمند  نهادهای   تأثیر   بررسی   به  حاضر   پژوهش  

  های نابسامانی به توجه  با. پرداخت  1367- 1340 زمانی  یبازه در  ایران نوجوان  و  کودک

  ایران   در  نوجوانان  و  کودکان  ادبی  نظام   بودننوپا  و  سویی  از   دوران  آن  اجتماعی  و  سیاسی

  برای   مجالی   آیا   که  است  سؤال   این  به  پاسخگویی   پی  در  پژوهش  این  سو،   دیگر   از

  ی پیکره   راستا،  این  در.  است  بوده  نوپا  نظام  این  بر  قدرت  نهادهای  ایدئولوژیک  تأثیرگذاری

  هدفمند   نیز  مذکور  زمانی  ی بازه  انتخاب.  شد  دوره  این  یگرفتهجایزه  آثار  به  محدود  مطالعه

نظام    از   اعم  کشور   در  زمان   آن  اجتماعیتاریخی  یبرجسته  رویدادهای   علت به  و تغییر 
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 در  آثار  تحلیل  تا  ودحاکم از پهلوی به جمهوری اسالمی و سپس شروع جنگ تحمیلی ب

 .گیرد صورت اجتماعی رویدادهای بستر

 

 پژوهش  . روش 2
  ایران،   نوجوان   و   کودک   ادبیات   نظام   بر   قدرت   نهادهای   اجتماعی سیاسی   تأثیر   بررسی   منظور به 

  در (  تحمیلی   جنگ   ی دوره )   1367- 1358  و (  پهلوی   سلطنت   اواخر )   1357- 1340  ی دوره   دو 

  سوی  از   تأییدشده   و   گرفته جایزه   تألیفی   و   ترجمه   آثار   شامل   مطالعه   ی پیکره .  شد   گرفته   نظر 

  بر   قدرت   نهاد   نظر   اعمال   شاهد   اولین   خود   جایزه   دریافت   اصل   زیرا   است؛   ادبی   نهادهای 

کتاب    سپس، .  است   ادبی   تولیدات  از  آثار  این  ماندگار  برگ مشخصات  شناسی  )کتاب های 

- 1300  سال   از   ایران   نوجوانان   و   کودکان   ادبیات   ی ترجمه   و   ی تألیف جامعی از آثار برگزیده 

  ی کتابخانه   الکترونیکی   پایگاه   در   موجود   اطالعات   با   و   استخراج (  1392)   شکرآبی   زاهد   از (  1390

  در   شده آوری جمع   اطالعات   سپس .  شدند   تکمیل   لزوم   صورت   در   و   داده   تطبیق   ایرن   ملی 

  و   ترجمه   آثار   میان   جوایز   توزیع   تحلیل و بررسی شدند. میزان   ی هجده نسخه   SPSS  افزار نرم 

.  شدند   مشخص   دوره   تفکیک   به   نیز   فعال   نهادهای   و   شد   بررسی   غیرداستانی   و   داستانی   تألیف، 

  احتمال   و   آثار   این   اصلی   مضمون   تا   شد   پرداخته   برگزیده   آثار   محتوای   بررسی   به   بعد   ی مرحله   در 

  و   پژوهش   این   کیفی   و   کّمی   نتایج   بندی جمع   با   درنهایت، .  شود   سنجیده   مشترک   جوانب   وجود 

  سوگیری   احتمال   ایران،   زمان   آن   اجتماعی سیاسی   وضعیت   بستر   در   ها آن   تفسیر   و   تحلیل 

 .  شد   مشخص   شده، اشاعه   ایدئولوژی   نوع   و   جوایز   اهداء   در   نهادها   ایدئولوژیک 

 

 ها داده بررسی و  . تحليل3

 دوره دو  اهدایی جوایز   وضعيت. 1. 3
  اثر   94  به   جایزه   پانزده   مجموع   در   ، ( 1357-1340)   پهلوی   محمدرضا   دوران   آخر   ی طی دو دهه 

  جوایز )   ملی  جایزه  پنج  جوایز،   این  از . است  گرفته   تعلق  نوجوان  و   کودک   تألیفی  و   شده ترجمه 

  همچنین   و   نوجوانان   و   کودکان   فکری   پرورش   کانون   کودک،   کتاب   شورای   سال،   کتاب   سلطنتی، 

  بولونیا،   آندرسن،   کریستین   هانس   جوایز )   اند بوده   المللی بین   دیگر   ی جایزه   ده   و (  تربیت   و   تعلیم 

  کتاب   و  براتیسالوا   ژاپن،  نوما،   فرانسه،   آکادمی  آمریکا،  کودکان   کتاب   آمریکا،  بالتیمور   یونسکو، 
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  و   ترجمه   اثر   131  به   جایزه   نوزده   جمعًا 1367- 1358  ی دوره  در  که   است   حالی  در  این (.  روم 

  جوایز )   ملی   ی جایزه   دوازده   میان   این   از   که   است   گرفته   تعلق   ایران   نوجوان   و   کودک   تألیفی 

  کتاب   رشد،   قرآن،   های قصه  اصفهان،   ها، بچه  کیهان   نوجوانان،  و  کودکان   فکری   پرورش   کانون 

  ی جایزه   هفت   و (  سال   کتاب   و   قلمرو   کودک،   کتاب   شورای   سروش،   مقدس،   دفاع   کرمان، 

.  است   بوده (  پاریس   نوجوانان   ادبیات   مونیخ،   یونسکو،   نوما،   لیف،   تایپه،   ژاپن،   جوایز )   المللی بین 

  نوجوان   و   کودک   ادبیات   ی عرصه   در   داخلی   ادبی   نهادهای   فعالیت   که   دهد می   نشان   آمار   این 

  تواند می   اهدایی   المللی بین   جوایز   تعداد   کاهش   طرفی،   از .  است   کرده   رشد   زمان   طول   در   کشور 

  روابط   از   ایران   گرفتن فاصله   یا   زمان   آن   در   کشور   وضعیت   نابسامانی   و   جنگ   مسائل   دلیل به 

ی اول  دوره   اهدایی   جوایز   تنوع   و   فراوانی .  باشد   غیرادبی   و   ادبی   تولیدات   ی زمینه   در   المللی بین 

 توان دید.  می   ( 2)   و (  1)   جدول   در   ترتیب به   را ی دوم  و دوره 
 (1357-1340اول ) یدوره در ترجمه و تألیف آثار  به اهدایی جوایز نسبت  .1 جدول

 كل ترجمه يفتأل                               جوایز

 2 1 1 فراوانی  سلطنتی 

 2/1 2/7 8/1 فراوانی  درصد

 7 6 1 فراوانی  سال کتاب

 4/7 2/16 8/1 فراوانی  درصد

 49 27 22 فراوانی  شورا

 1/52 0/73 6/38 فراوانی  درصد

 5 0 5 فراوانی  کانون

 3/5 0/0 8/8 فراوانی  درصد

 5 0 5 فراوانی  آندرسن 

 3/5 0/0 8/8 فراوانی  درصد

 4 0 4 فراوانی  بولونیا

 3/4 0/0 0/7 فراوانی  درصد

 1 0 1 فراوانی  نوما

 1/1 0/0 8/1 فراوانی  درصد

 1 0 1 فراوانی  ژاپن

 1/1 0/0 8/1 فراوانی  درصد

 1 0 1 فراوانی  براتیسالوا 

 1/1 0/0 8/1 فراوانی  درصد
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 13 1 12 فراوانی  یونسکو

 8/13 7/2 1/21 فراوانی  درصد

 1 0 1 فراوانی  آمریکا بالتیمور

 1/1 0/0 8/1 فراوانی  درصد

 1 1 0 فراوانی  تربیت  و تعلیم

 1/1 7/2 0/0 فراوانی  درصد

 1 0 1 فراوانی  آمریکا   کودکان کتاب

 1/1 0/0 8/1 فراوانی  درصد

 1 1 0 فراوانی  فرانسه  آکادمی

 1/1 7/2 0/0 فراوانی  درصد

 2 0 2 فراوانی  روم  کتاب

 1/2 0/0 5/3 فراوانی  درصد
 

 کل 
 94 37 57 فراوانی 

 0/100 0/100 0/100 فراوانی  درصد

 

 ( 1367ـ 1358) دوم یدوره در ترجمه و تألیف آثار  به اهدایی جوایز نسبت  .2 جدول

 كل ترجمه  تأليف                                جوایز

 45 23 22 فراوانی کانون

 4/34 8/41 9/28 فراوانی  درصد

 1 0 1 فراوانی ها  بچه کیهان

 8/0 0/0 3/1 فراوانی  درصد

 1 0 1 فراوانی اصفهان 

 8/0 0/0 3/1 فراوانی  درصد

 1 0 1 فراوانی پاریس نوجوانان ادبیات

 8/0 0/0 3/1 فراوانی  درصد

 1 0 1 فراوانی قرآن  هایقصه

 8/0 0/0 3/1 فراوانی  درصد

 5 2 3 فراوانی رشد

 8/3 6/3 9/3 فراوانی  درصد

 1 0 1 فراوانی پورغنی

 8/0 0/0 3/1 فراوانی  درصد
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 1 0 1 فراوانی کرمان  کتاب

 8/0 0/0 3/1 فراوانی  درصد

 1 0 1 فراوانی لیف

 8/0 0/0 3/1 فراوانی  درصد

 1 0 1 فراوانی تایپه

 8/0 0/0 3/1 فراوانی  درصد

 7 0 7 فراوانی مقدس  دفاع

 3/5 0/0 2/9 فراوانی  درصد

 1 1 0 فراوانی مونیخ

 8/0 8/1 0/0 فراوانی  درصد

 9 0 9 فراوانی سروش

 9/6 0/0 9/11 فراوانی  درصد

 39 24 15 فراوانی شورا

 8/29 6/43 7/19 فراوانی  درصد

 12 4 8 فراوانی سال کتاب

 2/9 3/7 5/10 فراوانی  درصد

 2 1 1 فراوانی نوما

 5/1 8/1 3/1 فراوانی  درصد

 1 0 1 فراوانی قلمرو

 8/0 0/0 3/1 فراوانی  درصد

 1 0 1 فراوانی ژاپن

 8/0 0/0 3/1 فراوانی  درصد

 1 0 1 فراوانی یونسکو

 8/0 0/0 3/1 فراوانی  درصد
 

 کل 
 131 55 76 فراوانی

 0/100 0/100 0/100 فراوانی  درصد

  پس   این   از )   کودک   کتاِب  شورای   اول،   ی دوره   در   که   دهد می   نشان   جدول   دو   ی مقایسه 

  پرورش   کانون   دوم   ی دوره   در   که (. درحالی %   52.1بیشترین جوایز را اهدا کرده است )   ( شورا 

  سایر   از   تر از کل جوایز فعال   %  34.4با اهدا  (  کانون   پس   این   از )   نوجوانان   و   کودکان   فکری 
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  نظر   به .  است  بوده   دوره   این  فعال  نهاد   دومین   %   29.8 با   شورا    آن   از  پس  و   است  بوده   نهادها 

  با   مقایسه   در   بالتری   جایگاه   و   قدرت   در تعیین آثار برگزیده،   شورا   اول   ی دوره   در   رسد می 

  ی دوره  در  اما   ، است  داشته   ایران  در   نوجوان   و   کودک   ادبیات  المللی بین   و   ملی  نهادهای  سایر 

  به  لزم . است  داشته   بیشتری   قدرت   کانون فعالیت و  اما  است،  نشده  کم  فعالیتش  گرچه   دوم، 

 .  است   بوده   تنها نهاد مشترک دو دوره   یونسکو   فعال،   المللی بین   نهادهای   میان   در   که   است   ذکر 

  نهاد   ده  از   یعنی)  است   یافته  کاهش  المللیبین  نهادهای  تنوع  و   تعداد  دوم،  یدوره  در

 ایران المللیبین  روابط  که  شود می  تصور  اول،   نگاه  در  اگرچه(.  است  رسیده  نهاد   هفت  به

  و  آمریکا  با  تنها  ایران  یرابطه  اصل  در  اما   یافته،  کاهش  ( 1367ـ1358دوم )   یدوره   در

  عبارتی،  به .  است  زمان   آن   سیاسی  مسائل  از  متأثر  که  شده  قطع   کشور   این  به   وابسته   نهادهای

  ادبیات   نظام   روی   خود   این   که   ستیزی بیگانه   نه   است   داشته   آمریکاستیزی   دوم،   ی دوره   در   ایران 

  ی دوره   آمریکایِی  نهادهای   دوم،   ی دوره   در .  است   گذاشته   تأثیر   نیز   ایران   نوجوانان   و   کودکان 

  شرقی  آسیای   نهادهای   سوی   از   خارجی   اهدایی   جوایز   بیشتر   مقابل   در   و   اند شده   حذف   اول 

 .  اند بوده   فرانسه   و   روسیه   مانند   اوپایی   کشورهای   یا   تایپه   و   ژاپن   کشورهای   مانند 

 به  جایزه   23جایزه به آثار تألیفی و    22ی دوم، کانون با اهدا  دورهدر    این،  برعالوه

  این . است برقرارکرده تألیف و ترجمه آثار میان  تعادلی جوایز اهدای در شده،ترجمه آثار

  اختصاص ترجمه به  را خود اهدایی  جوایز  بیشتر شورا  دوره همین در که  است   حالی در

 ی دوره  در   اهدایی  جوایز   تعداد   اول   یدوره  با   مقایسه  در  اگرچه  .(جایزه  24)  است  داده

المللی به آثار ادبی کودک و نوجوان ایران کاهش یافته است،  از سوی نهادهای بین  دوم

  المللی روی تألیفات ، تمرکز نهادهای ملی و بین که در هر دو دوره   شودمیاما مالحظه  

  به   جوایز  کل  از نیمی  از  بیش  دوره  ود  هر  در  کهطوریبه  است؛   بوده  ترجمه از  بیش  ایران

  المللی بین  و  ملی  نهادهای  دوره،  دو  هر  در  ظاهراً.   است  شده   داده  اختصاص  تألیفی  آثار

 .  اندداشته بومی تألیفات  تولید  تشویق به سعی  طریق این از
 

 دوره دو ی برگزیده تأليف و  ترجمه  آثار نوع .  2. 3
در هر دو دوره،    رسدمی  نظر  به  آید،می  ادامه  در  که(  4)  و(  3)   هایجدول   به  توجه  با

شده است. اختالف میزان جوایز اهدایی به    داده  اختصاص جوایز بیشتری به آثار داستانی  
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  ی گرفتهجایزه  آثار  تعداد.  است  توجه  آثار داستانی و غیرداستانی در هر دو دوره نیز درخور

 آثار  دهدمی  نشان  که  بوده  برابر  تقریباً  دوم  یدوره   در  غیرداستانی  تألیفی  و  ترجمه

 . اندکرده  پیدا بیشتری اهمیت  قبل یدوره با مقایسه در غیرداستانی
 ( 1357-1340) ی اولی دورهگرفتهیزهجا تألیفیو  ترجمهآثار  یانم یزجوا  یعتوز .3 جدول

 کل  ترجمه  تألیف  

 اثر  نوع
 71 26 45 ی داستان

 23 11 12 یرداستانی غ

 94 37 57 کل 

 

 ( 1367-1358) ی دومی دورهگرفتهجایزه یفیو تأل ترجمه آثار میان جوایز توزیع .4 جدول

 کل  ترجمه  یف تأل 

 اثر  نوع
 95 28 67 ی داستان

 36 27 9 یرداستانی غ

 131 55 76 کل 

 

 دوره دو  یبرگزیده آثار  محتوای.  3 .3
  بررسی .  بودند  کرده  دریافت  جایزه  دوم  یدوره  در  اثر  131  و  اول   یدوره  در  اثر  94  تعداد

 بوده   معطوف  خاصی  موضوعات  به  نهادها  توجه  دوره  هر  در  که  داد  نشان  آثار  محتوای

  مقاله   حجم  محدودیت  دلیلبه  کهازآنجایی.  است  بوده  مشترک  گرفتهجایزه  آثار  میان  در  که

تنها محتوای آثاری که از سوی    نیست،  ممکن  اینجا  در  آثار  تمامی  محتوای  تحلیل  نمایش

اند(  شده از سوی چندین نهاد بوده)به عبارتی تأیید  بودند  کرده  دریافت چند نهاد جایزه  

  این   ای جایزهتک  آثار  محتوای   همچنین  و  جدول   دو  یدر زیر آورده شده است. مقایسه

 .اندپرداخته  مشترک موضوعاتی  به برگزیده آثار که داد نشان دوره  دو
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 (1357-1340) ترجمه و تألیف ایِچندجایزه  آثار محتوای تحلیل .5 جدول

 ناشر  سال  مترجم  /مؤلف عنوان 
  /داستانی 

 غيرداستانی
 محتوا جوایز

 داستانی  کانون 1346 فرجام  فریده نوروز عمو
 شورا،

 بولونیا 
 ایرانی   سنت

 داستانی  کانون 1354 ابراهیمی  نادر هاکالغ

 یونسکو،

  ژاپن،

  براتیسالوا،

 آندرسن 

:  روابط

 ستیزی بیگانه

  پشتی حیاط

ی عدل  مدرسه

 آفاق 

 داستانی  کانون 1356 فریدون دوستدار 
 شورا،

 کانون

  طلبیعدالت

و مقابله با  

  ییزورگو

 داستانی  کانون 1349 کیارستمی  تقی قهرمان 

  بولونیا،

  نوما،

 یونسکو

  طلبیعدالت

و مقابله با  

  ییزورگو

  سیاه ماهی

 کوچولو 
 داستانی  کانون 1357 بهرنگی  صمد

  بولونیا،

 شورا،

  براتیسالوا،

 آندرسن 

   طلبیعدالت

  بچه من  که وقتی

 بودم 

 نورالدین

 کلکزرین 
 داستانی  کانون 1353

  آندرسن،

 شورا،

 روم  کتاب

:  روابط

 خانواده 

  گویندمی را این

 شجاعت 

  آرمسترانگ 

 اسپری 

 هماروحی :مترجم
 

1348 

)با   امیرکبیر

  انتشارات همکاری

 ( فرانکلین

 داستانی 
 شورا،

 سال  کتاب

:  روابط

 خانواده 

 یخبندان  عصر

 ایمز  وایلر

  حمیده: مترجم

 غروری 

 
 

1348 

)با  سیناابن

  انتشارات همکاری

 ( فرانکلین

 غیرداستانی 
 شورا،

 سال  کتاب
  علمی

  وجویجست در

 زنده  فسیل

 کلیمر  الینور

 مهدی: مترجم

 آبادی دولت

 

1352 

)با  سیناابن

  انتشارات همکاری

  (فرانکلین

 هیبرید 
 شورا،

 سال  کتاب
 علمی
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 (1367-1358) ترجمه و تألیف ایِچندجایزه  آثار محتوای تحلیل .6 جدول

 ناشر  سال  مترجم  /مؤلف عنوان 
  /داستانی 

 یداستان غير
 محتوا زیجوا

 اتم 

 موف یآس  زاکیا

  هوشنگ : مترجم

 زادهفیشر
 

 یعلم شورا کانون، غیرداستانی  ی فاطم 1364

ازوپ در کالس  

 66درس )

 ( پندآموز شنامهینما

 زوپ یا

 رجیا: مترجم

 ی جهانشاه

 رشد کانون، داستانی  ی فاطم 1363
  و  پند

 اندرز

 ی انرژ

 موف یآس  زاکیا

 لی اسماع : مترجم

 سعادت 

 علمی شورا کانون، غیرداستانی  ی فاطم 1365

 ی ا هسته یانرژ

 موف یآس  زاکیا

 محمود: مترجم

 ی محمود

 علمی شورا کانون، غیرداستانی  ی فاطم 1365

 دارها دنباله
 

 موف یآس  زاکیا

  محمد: مترجم

 زادهفیشر

 علمی شورا کانون، غیرداستانی  ی فاطم 1367

 لرزهنیزم

 موف یآس  زاکیا

 نینسر: مترجم

 ی نی رحسی ام

 علمی شورا کانون، غیرداستانی  ی فاطم 1367

ساداکو و هزار مرغ  

 خوار یماه

 کوِئر  النور

 میمر: مترجم

 شگاه یپ

 داستانی  کانون 1359
 کانون،

 سال  کتاب
 مرگ 

 ها چالهیاهس

 موف یآس  زاکیا

  هوشنگ : مترجم

 زادهفیشر

 علمی شورا کانون، غیرداستانی  ی فاطم 1367

 نیزم کره شکل

 موف یآس  زاکیا

  هوشنگ : مترجم

 زادهفیشر

 علمی شورا کانون، غیرداستانی  ی فاطم 1367

 اعداد 

 موف یآس  زاکیا

 رجیا: مترجم

 ی جهانشاه

 علمی شورا کانون، غیرداستانی  ی فاطم 1367
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 قطب یقاره

 جنوب 

 موف یآس  زاکیا

 محمود: مترجم

 ی محمود

 علمی شورا کانون، غیرداستانی  ی فاطم 1364

  کیموج: براساس 

 یژاپن یبوم قصه

 هوجز  مارگارت

  دونی فر: مترجم

 ی میرح

 داستانی  ر یرکب ی ام 1363
  کتاب شورا،

 سال
 مرگ 

 ک یتار اتاق در لیف

 ی روم

  ناصر: مترجم

 ی رانیا

 داستانی  کانون 1366
 کانون،

 نوما  خ،یمون

  و  پند

 اندرز

 ایدر و  مرد تیحکا

 ی روم

 روسیس : مترجم

 طاهباز

 داستانی  کانون 1363

 کانون،

  یرگریتصو

 تهران 

  و  پند

 اندرز

 بزرگ  موج

 باک  دنیسا پرل

  قزل ایثر: مترجم

 اغیا

 مرگ  شورا کانون، داستانی  ی فاطم 1363

 داستانی  امیرکبیر  1367 فتاحی  حسین خرمن در آتش

  سروش،

  سال، کتاب

 ها بچه هانیک

:  جنگ 

  و رانیا

 عراق 

  که ببری

  گربه خواستمی

 باشد 

 داستانی  شباویز  1367 سپاهی جمشید

  سروش،

  سال، کتاب

  په،یتا ف،یل

 کرمان  کتاب

:  روابط

 خانواده 

 داستانی  کانون 1361 سرشار  محمدرضا دیدار  یتشنه
 کانون،

 سال  کتاب

:مس جنگ 

 ولمانان 

 ان یروم

 داستانی  کانون 1362 سرشار  محمدرضا جایزه
  کتاب شورا،

 سال

:  روابط

  خانواده،

 فقر 

 نوما  کانون، داستانی  کانون 1366 پویا  سرور آبگیر  راز
:  روابط

 خانواده 

  تنهایی روز

 :مجموعهمن

 داستان 

 داستانی  برگ  1365 میرکیایی. م
  قلمرو،

 سال  کتاب

:  روابط

  ،هخانواد

 ت ی محروم
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 داستانی  کانون 1365 تقی  شکوفه آواز  زیباترین

  ژاپن، شورا،

  سال، کتاب

 ونسکوی

:  روابط

 خانواده 

 در فضانوردها

 آجرپزی  یکوره 
 داستانی  امیرکبیر  1367 محمدی . م

 شورا،

 سروش 

:  روابط

  خانواده،

 ی عدالت یب 

 علمی شورا کانون، غیرداستانی  امیرکبیر  1367 ستاری . م بافی قالی

 مجید  هایقصه
  مرادی هوشنگ 

 کرمانی 
1367 

 کتاب

 سهاب 
 داستانی 

 کانون،

 شورا،

  سروش،

 سال  کتاب

:  روابط

 خانواده 

 علمی شورا کانون، غیرداستانی  امیرکبیر  1367 ستاری . م زنیقلم

 داستانی  لوح  1358 خواه آزادی. ا. م مرادو 
  پور،یغن

 سال  کتاب

:  روابط

  خانواده،

 کار کودک

 1360 سرشار  محمدرضا کوچک  مهاجر

  یخانه

 و  هنر

  ادبیات

 و کودکان

 نوجوانان 

 داستانی 

 کانون،

  سروش،

 مقدس  دفاع

:  جنگ 

  و رانیا

 عراق 

 داستانی  کانون 1363 شجاعی  مهدی والعادیات 

 کانون،

  یها قصه

 قرآن 

:  جنگ 

  ینبردها 

 امبر یپ

  کلی   یدسته  چهار  به  توانمی  را  اول   یدوره  یگرفتهجایزه  آثار  موضوع  کلی،  طوربه

  های سنت.  4  و  علمی  مطالب.  3  ستیزی؛بیگانه  و  طلبیعدالت.  2  روابط؛.  1:  کرد  تقسیم

  کلی   ی دسته  پنج  شامل   نیز  دوم   یدوره  یگرفتهجایزه  آثار  محتوای   و(.  5  جدول )  ایرانی

 (. 6 جدول ) علمی مطالب. 5  و اندرز  و پند.  4 مرگ؛. 3 جنگ؛. 2 روابط؛. 1:  است

 و  «علمی  »مطالب  موضوع  دو  شامل  هاآن  محوری   موضوعات   که  آثاری  محتوای 

سوگیریِ خاص ایدئولوژیک    بدون  و  خنثی  دوره،  دو  هر  در  شد،می  «ایرانی  هایسنت»

(  1348)  یخبندان  عصر  یا  فرجام   فریده  ینوشته(  1346)  نوروز   عمو  داستان  مانند  بودند؛

  مهدی   یترجمه(  1352)  زنده  فسیل  جویوجست  در  و  غروری  حمیده  یترجمه
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  اختصاص   خود  به  را  نهاد  چند  جوایز  اول   یدوره  در  موضوع  دو  هر  اگرچه  .آبادیدولت

 بوده  «ایرانی  هایسنت»  هاآن  محوری  موضوع  که  آثاری  تعداد   دوم  یدوره  در  اما  دادند،

. لزم  است  داشته  گیریچشم  رشد  «علمی  مطالب »  تولید   آن،  مقابل  در  و  رسیده  حداقل  به

  علمی،   محتوای  و  داستانی  قالب  داشتن  دلیلبه(  1348)  یخبندان  عصربه ذکر است داستان  

  دوره،   این  در.  شد  گرفته  نظر  در  هیبرید  اثری  عنوانبه  غیرداستانی  و  داستانی  تقسیم  در

  انتشارات   که  بوده  آسیموف  ایزاک  آثار  از  علمی  مضامین  با   غیرداستانی   های ترجمه  بیشتر

  جایزه   شورا  هم   و  کانون  سوی   از   هم   آثار  این  و  است   رسانده  چاپ   به  را  هاآن  فاطمی 

  به   که   داشتند  وجود  نیز  هاییترجمه  و  اقتباس  بازنویسی،  آثار،  میان  در.  اندکرده  دریافت

  «اندرز  و  پند. »اندپرداخته  بهتر   زندگی  برای   راهکارهایی  ی ارائه  و  زندگی  سبک   موضوع

  مخاطب   مستقیم  گاهی  و  غیرمستقیم  صورتاغلب به  که  بود  هاداستان  این  محوری  موضوع

  نیستند،   ندم مکان  و  مندزمان  که  دارند  جهانی  هاییآموزه  آثار  این.  اندکرده  راهنمایی  را

 . دارند را خود خاص مخاطب و اندآموزنده همیشه که رومی و ایزوپ هایداستان مانند

  دوره،  دو  هر  در«  ستیزیبیگانه  و  طلبیعدالت»  و «  روابط»  یعنی  دیگر  موضوع  از طرفی، دو

 وقتی : بود زیر هایداستان  اصلی محتوای « روابط» موضوع. داشتند ایدئولوژیک  سوگیری
  ی ترجمه(  1348)   شجاعت  گویندمی  را  این  کلک،زرین  ینوشته(  1353)   بودم  بچه  من  که

  و   امامی  یترجمه(  1350)  بلند جوراب  پیپی  ابراهیمی،  ینوشته(  1354)  هاکالغ  روحی،

  کودک   ها،داستان  این  در  کلی   طوربه  .امیرشاهی  یترجمه(  1353)  شارلوت   کارتنک

  دوستان   و  مدرسه   خانواده،  مثل  مختلف  هایگروه  در  را  سایرین  و  خود  اجتماعی   موقعیت

. بردمی  پی  خویش  عمل  آزادی   میزان  و  دیگران  قدرت  جایگاه   به  زمانهم   و  شناسدمی

  طور به  است،  ها آن  محوری  موضوع  روابط،  شرح  که  اول  یدوره  هایداستان  بیشتر

  و (  مدرسه  معلم  یا  مدیر  پدرخانواده،  عموماً)  سال بزرگ  قدرتمند  جایگاه  به  غیرمستقم،

  مختلف   اعضای  میان  قدرت  تقسیم  راستا،  این  در.  اندپرداخته  کودک  فرودست  موقعیت

  شود می  مشخص  هاداستان  بطن  در(  غیره  و  دوستان  گروه  مدرسه،   خانواده،)  فرضی  جوامع

  احترام   دارند  قرار  قدرت  جایگاه  در  که  کسانی  و  نسال بزرگ  به  که  آموزدمی  کودک  و

  اعضای   توصیف  به(  1353)   بودم  بچه  من  که  وقتی  داستان.  باشد  هاآن  تابع  و  بگذارد

  اختیار   میزان و  دارد  سروکار هاآن  با   کودک  که   است  پرداخته اجتماعی  و  خانواده  مختلف
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پدر   ،درنهایت  و  کرده  مقایسه  هم  با  را  افراد  این  قدرت  و قدرتمند    به جایگاه همیشه 

  جمشیدشاه  و کبیر کوروش داستان در. شودمی ختم قدرت مراتبسلسله این در خانواده

(  1346)  بهار  و(  1348)  گودرزی   تألیف  ترتیببه  که  اول  یدوره  ایجایزهتک  آثار)

  ابرقدرت   شده،  کشیده  تصویر  به  خانواده  یک  دلسوزِ  پدر  عنوانبه  پادشاه،  نیز (  اندبوده 

  احترام   لزوم .  است   شده   ترسیم   مختلف   های شیوه   به (  زیردستان )   دیگران   با   او   ی رابطه   و   است 

  این   تمامی   در   رستگاری   به   رسیدن   برای   قوانینش   و   او   از   پیروی   و   اطاعت   و   خانواده   پدر   به 

  یعنی  ها، داستان  این   خلق  در  شده کاربرده به   ایدئولوژی   رسد می   نظر   به . دارد  وجود  ها داستان 

(  2013)   آرزوک   ی گفته   به   که   سیاستی  با    کل،  یک   قدرتمند ( حاکم )  پدر  جایگاه   در  فرد  یک 

 .  است   نزدیک   بسیار   شده،   کاررفته به   آتاتورک   دوران   در   ترکی   های داستان   تولید   برای 

  دوستان   جمع   و   مدرسه   بستر   در   و   خانواده   بافت   از   خارج   در   «روابط »   به   دوره،   دو   هر   در 

  ی نوشته (  1356)   آفاق   عدل   ی مدرسه   پشتی   حیاط   مانند   هایی داستان .  است   شده   ای ویژه   توجه 

  ی ترجمه ( 1350)   رنگ آبی  های دلفین  ی جزیره   ابراهیمی،  ی نوشته (  1354)   ها کالغ   دوستدار، 

  و  بهرنگی   ی نوشته (  1357)   کوچولو   سیاه   ماهی   ابراهیمی،   ی ترجمه (  1351)   آهنی   مرد   آتشی، 

  است،   استوار «  ستیزی بیگانه   و   طلبی عدالت »   بر   ها آن   محتوای   که   مشابه   های داستان   سایر 

  شود؛ می   کشیده   تصویر   به   جامعه   یک   در   بیگانگان   حضور   مخرب   تأثیرات   و   نقش   صراحت به 

  مانند )   اند آمده   در   تصویر   به   دوستان   روابط   ی زننده برهم   و   جاسوس   عنوان به   بیگانگان   یا   حال 
  ی جزیره   مانند )   غارتگرند   و   فریبکار   مخرب،   یا (  آفاق   عدل   ی مدرسه   پشتی   حیاط   و   ها کالغ 
  عدالت،   وجوی جست   در   نوعی   به   ها شخصیت   ها، داستان   این   تمام   در (.  رنگ آبی   های دلفین 

  همراه   به   سنگین   تلفات   گاهی   و   است   یافتنی دست   گاهی   که   اند فاضله   ی مدینه   یا   بهتر   آینده 

 (. کوچولو   سیاه   ماهی   و   آفاق   عدل   ی مدرسه   پشتی   حیاط   مانند )   دارد 

  موضوع .  اندکرده  تغییر  قدری  موضوعات  نوع  و  تعداد  ، (1367-   1358)  دوم  یدوره   در

 دوم  یدوره  یگرفتهجایزه  هایداستان  از  بسیاری  محتوای  در  اول،  یدوره   همانند  «روابط»

  و  استقالل   داستان کودکِ به دوم، یدوره هایداستان در که  تفاوت  این با دارد؛ محوریت 

  چندان   قبل  یدوره  مثل  داستان  هایشخصیت.  است  شده  داده  بیشتری  قدرت

 جوان  و  نوجوان  را  مخاطبان  نیز  آثار  تولیدکنندگان  و  ندارند   کودکانه  هایبازیگوشی

  است،   بوده  جنگ  درگیر  دوره   این  در  ایران  کهازآنجایی.  تجربه بی  کودکانی  تا  انگارندمی
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. اندشده  توزیع  و  منتشر  موجود  وضعیت  شرح  برای  نیز  مرتبط  مطالبِ  رسدمی  نظر  به

 راه  و  شود  بزرگ  ترسریع  کودک  که  است  لزم  ایران،  شرایط  و  زمان  اقتضای  به  بنابراین

 .  دهد ادامه  را دادهازدست ترهایبزرگ

  در  فرد  اختیارات  میزان  و  جایگاه  ها آن  در  که  اول   یدوره  های داستان  برخالف

  ی دوره  در  دارند،  محوریت   فردی   حقوق  حفظ  و  زورگویی  با  مقابله   قدرت،   مراتبسلسله

  جهاد   مرگ،  ازخودگذشتگی،  پرستی،وطن  خانواده،  حفظ  و   تکریم  روی  بیشتر  تمرکز  دوم،

  کودکی   داستان  رهگذر  ینوشته(  1360)  مهاجر کوچک عنوان مثال،  به.  است  شهادت  و

  طرف   دو  هر  حال   و  شودمی  ایرانی  محیطی  و  مدرسه  وارد  جنگ  دوران  در  که  است  عراقی

که .  باشند  پذیرا  را  همدیگر   نوعی  به  باید  ،اندبوده  جنگ  مسائل  تأثیر  تحت  که   ببری 
  را   متعددی  المللیبین  و  ملی  جوایز  که  سپاهی  ینوشته(  1367)  باشد  گربه  خواستمی

  رسد می  نظر  به  اول   نگاه  در   است،  شده  ترجمه  نیز  مختلف  هایزبان  به  و  کرده  دریافت

کند  ببری است که سعی می  ی درباره  داستان  این   اما  باشد،  دوم  یدوره  مسائل   با   نامرتبط

  عامل   یک  چشم  به  همواره  که  ایی انسانی جایی برای خود پیدا کند؛ جامعهدر یک جامعه

  .بازگردد جنگل به شودمی مجبور  درنهایت ببر و کندمی نگاه او به بیگانه و خطرناک

  ، (1357)  خواهآزادی  ینوشته  مرادو  و  فتاحی  ینوشته(  1367)   خرمن  در  آتشهای  داستان

  انسانی   روابط  در  خودگذشتگی  از  یمسئله  به  نیز(  1363)   ایاغقزل   ثریا  یترجمه  با  موج

  یا   جان  از  خود  یجامعه  یا  خانواده  دوستان،  جان  حفظ  پی  در  داستان  کودکِ.  اندپرداخته

  یا   جنگ   فقر،   مضامین  با  چون   ازخودگذشتگی   ها داستان  این   در .  گذردمی  خود  آرزوهای

  کوچک  مهاجر مانند هاییداستان.  دارد  همراه  به  تلخی   معنایی  بار   است،  شده  همراه   مرگ 

  مانند   های داستان  و  عراق   و  ایران  جنگ  یمسئله  به  مشخص  طور ُبه  خرمن  در  آتش  و
  که   اندپرداخته  متعدد  دشمنان  با  مسلمانان  و  پیامبر  نبردهای  به  دیدار  یتشنه  و  والعادیات

 . هستند ایران  زمان آن اجتماعیتاریخی  رویدادهای با مرتبط

 

 گيری نتيجه  و  . بحث4

  1367- 1358  و(  پهلوی  دوران   اواخر)  1357- 1340  یدوره  دو  گرفتهجایزه  آثار  بررسی

  نوپای   نظام   بر  المللی بین  و   ملی  قدرتمند   نهادهای  که   داد  نشان (  تحمیلی  جنگ  دوران)
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  المللی بین  و  ملی  نهاد  پانزده  اول   یدوره  در.  اندشتهتأثیرگذا  ایران  نوجوان  و  کودک  ادبیات

  از   ملی  نهادهای  تعداد.  اندداده  جایزه  اثر  131  به  نهاد  نوزده  دوم   یدوره  در  و  اثر  94  به

  ی دهندهنشان  که  یافت  افزایش  دوم  یدوره   در  نهاد  دوازده  به  اول   یدوره   در  نهاد  پنج

 تألیف   آثار  به  دوره  دو  هر  توجه  مجموع  در.  است  نوپا  نظام  این  شدنترمستقل  و  ترمنظم

 دو  هر  در  را  بیشتری  جوایز  تعداد  داستانی   آثار  اثر،  نوع  لحاظ   به  و  بوده  ترجمه  از  بیش

  غیرداستانی   یترجمه  و  تألیف  یگرفتهجایزه  آثار  تعداد  اینکه،  ضمن  اند؛کرده  دریافت  دوره

  با   مقایسه  در  غیرداستانی  آثار  دهدمی  نشان  که  است  بوده  برابر  تقریباً  دوم  یدوره   در

ی اول و  از میان نهادهای ملی، شورا در دوره.  اندکرده  پیدا  بیشتری  اهمیت  قبل  یدوره 

  انتظار   توانمی نسبت همین به و اندبوده فعال  نهادها، سایر  از  بیش دوم یدوره کانون در

  نهادهای  این  کلی هایسیاست و سلیقه  به توجه  با را خود  نشر آثار نیز ناشران که  داشت

 .  باشد  اعتبارشان و فروش بازار بر تضمینی تا اند کرده تنظیم قدرتمند

  مشترک   دوره  دو  این  آثار  محوری  موضوعات  که   داد  نشان  برگزیده  آثار  محتوای   تحلیل

 آن   یبرجسته  اجتماعی  و  سیاسی  هایدغدغه  و  مسائل  دوره  هر   داستانی  آثار.  اندبوده 

  «علمی  مطالب»  و  «روابط»  محوری،  موضوعات  میان  در.  اندکرده  منعکس  را  ایران  زمان

  منظر از  اول  یدوره در «روابط» موضوع  میان، این  در که اند بوده مشترک دوره دو هر در

  ی دوره  در  کهدرحالی  است،  شده  مطرح  فرودستی  و  فرادستی  مسائل  و  قدرت  مراتب سلسه

 . است شده پرداخته  ستیزی بیگانه و ازخودگذشتگی   جنگ، مضامین  به دوم

صاحب  از  بسیاری  نظر  حوزه از  در  ادبیات نظران    شاویت   مانند   نوجوان   و   کودک   ی 

  شاویت   خود   اگرچه   هستند،   تابو   کودکان   برای   خشونت   و   فقر   جنگ،   مرگ،   مانند   موضوعاتی 

  توضیح   کودک   برای   را   تابوها   این   شود می   لزم   شرایط،   اقتضای   به   گاهی   که   کند می   بیان   هم 

  اوضاع   نابسامانی   جنگ،   وضعیت   دلیل به .  ( Shavit, 1986: 113)   کرد   سازی شفاف   و   داد 

  برای   وضعیت   این   توضیح   ها، خانواده   مادران   و   پدران   از   زیادی   تعداد   رفتن دست از   و   کشور 

  درک   را   وضعیت   آید،   کنار   فقدان   از   حاصل   اندوه   با   بتواند   تا   شود می   لزم   نوجوان   و   کودک 

  با   جنگ   و   فقر   مرگ،   تابوهای   کردن همراه   در   نهادها   سیاست .  باشد   امیدوار   آینده   به   و   کند 

  توانستند   شهادت   البته   و   جهاد   پرستی، وطن   مهربانی،   ازخودگذشتگی،   چون   ارزشمندی   مفاهیم 

 .   کنند   ترسیم   ایرانی   نوجوان   و   کودک   برای   زمان   آن   ی آشفته   وضعیت   از   ارزشمندی   تصویر 
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  ادبی   نظام   بودننوپا  باوجود  که   داد   نشان  مطالعه  این  کیفی  و  کمّی  نتایج   بندیجمع

  در   کشور  اجتماعیسیاسی  اوضاع  نابسامانی  و  اول   یدوره   در  ایران  نوجوانان  و  کودکان

  تألیف   و  ترجمه  تولیدات  هدایت  در  دوره  دو  هر  در  قدرتمند  ادبی  نهادهای  دوم،  یدوره 

  اهداء   سیاست  و  اندداشته  تأثیرگذاری   نقش  نشر  موضوعی  استانداردهای  تعیین  و  کشور

 .دهدمی نشان  را هدفمند و ایدئولوژیک سوگیریِ   هاآن جوایز
 

 منابع 
 تهران: نون.  .مرادو(. 1358. )محمدعلی خواه،آزادی

 .نوجوانان و کودکان فکری  پرورش  کانون: تهران. ها کالغ (.1354. )نادر ابراهیمی،

 . امیرکبیر :  تهران   ، روحی   هما   ی ترجمه .  شجاعت   گویند ی م   را   این (.  1348. ) آرمسترانگ   اسپری، 

 . ین تهران: فرانکل   ، ی منوچهر آذر   ی ترجمه .  رنگ ی آب   های ین دلف   جزیره (.  1350. ) سکات   اودل، 

 .نوجوانان و کودکان فکری پرورش کانون: تهران. شاه جمشید(. 1352. )مهرداد بهار،

  فکری  پرورش  کانون:  تهران.  آفاق  عدل  یهمدرس  پشتی  حیاط  (.1356. )فریدون  دوستدار،

 . نوجوانان و کودکان
 . تهران: هنر. کودکان یاتادب  یدربارهمقاله  39(. 1363) .تشجعفرنژاد، آ

  شورای »  های یتفعالبیست سال تالش! کندوکاوی در اهداف و  (.  1367. )محمد  ،دیدار
 .یاسالم یغاتسازمان تبل یهنر  یحوزه : تهران. 1361  تا 1341از سال  «کودک کتاب

کودکان    یبرنده  ی هاشناسی کتابماندگار: کتاب  یها برگ(.  1392)  .حمیده  زاهدشکرآبی،
 .کودکان و نوجوانان  یانون پرورش فکر: کتهران .1300-1390و نوجوانان  

  کودکان   فکری  پرورش   کانون:  تهران.  بودم  بچه  من  کهیوقت(.  1353. )نورالدین  کلک،زرین

 . نوجوانان و

  انقالب   از  بعد  و  قبل  نوجوانان  و  کودکان  ادبیات  بر   گذری(.  1388. )محمدرضا  سرشار،
 .ایران قلم انجمن. اسالمی

 کودکان و نوجوانان.  یتهران: کانون پرورش فکر  .کوچک  مهاجر(.  1360. )رضا  رهگذر،

 . امیرکبیر شکوفه،  هایکتاب: تهران. خرمن در  آتش(. 1367. )حسین فتاحی،

 . یران کودکان و نوجوانان ا   ی تهران: کانون پرورش فکر   عمو نوروز. (.  1346. ) فریده   فرجام، 
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 . ینا س : ابن تهران   ، ی آباد دولت   مهدی   ی ه ترجم   . زنده   فسیل   جستجوی   در (.  1352. ) النور   کالیمر، 

 .امیرکبیر: تهران. کبیر کوروش(. 1348. ) منوچهر گودرزی،

 . فرهنگی   و   علمی :  تهران   ، امامی   ی گل   ی ترجمه .  بلند جوراب   پی پی (.  1350)   . آسترید   لیندگرن، 

تاریخ ادبیات کودکان ایران: ادبیات کودکان  (.  1393و همکاران. )  محمدهادیمحمدی،  
 .  یستا: چتهران ،9ج . 1340-1357در روزگار نو 

 .نو: ران. ته ادبستان: فرهنگ ادبیات کودک و نوجوان(. 1392)  .وفیاص  ی،محمود

 . امیرکبیر :  تهران   ، امیرشاهی   ید مهش   ی ترجمه .  شارلوت   کارتنک (.  1350)   بروکس   الوین   وایت، 

 .یناسابن: تهران  ،یغرور یده حم یهترجم .یخبندانعصر (.  1348. )همکارانو  رز یلر،وا

 تهران: سازمان همگام با کودکان  ،یمینادر ابراه یهترجم. یآهنآدم (.1355)  تد هیوز،
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Introduction 

Throughout history, power institutions have tried to deploy literary and 

cultural orders in achieving their political, cultural, social, economic 

and religious goals. Generally, in order for a system to maintain its 

existence, it is necessary that the young generation of that society 

believe in and commit to its policies, guidelines and beliefs. Literary 

works are perhaps the best vehicles for the power institutions in 

transferring their ideologies and policies from generation to generation. 
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Methodology, Review of Literature and Purpose 

Wunderlich (1992) conducted a case study on the story of Pinocchio 

and its different adaptations through the American history to show how 

this work of art has undergone different translations and adaptations in 

different periods and in answer to different general policies. Thomson-

Wohlgemuth (2006) showed how Germany made a huge investment on 

writing and more specifically on translating works of children’s 

literature with specific ideologies in order to propagate its Marxist-

Leninist policies. Lerer (2008) studied the history of western children’s 

and adolescents’ literature and showed how churches in the 

Renaissance period propagated Catholic thinking through children’s 

works and also by establishing the first schools for separating children 

and adolescents from adults. Arzuk (2013) showed how Mustafa Kemal 

Atatürk succeeded in creating a great change in Turkey by manipulating 

children’s fiction and publishing a magazine for the direct relationship 

between the government and the young generation with the intention of 

propagating western values in Turkey and changing the former Islamic 

system in this country.  

The aim of this study is to investigate the influence of power 

institutions on Iranian children’s and adolescents’ works in the period 

between 1961 to 1988, a period in which the literary order of children’s 

and adolescents’ literature in Iran was still young, and the country was 

in turmoil. The period is divided, according to obvious changes in the 

political and social arenas of the country, into two periods: from 1961 

to 1979 (the final years of Pahlavi period) and from 1979 to 1988 (the 

Imposed War period). The selection of works was limited to those 

original or translated works which were awarded in the two periods. 
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The information of the works was extracted from Lasting leaves’ 

comprehensive bibliography (Zahed-Shekar-Abi, 2014) and then 

compared with the resources in the National Library of Iran. First, the 

distribution of awards to these works in these two periods was 

investigated, and then the contents of the works were analyzed to see if 

there are any similar issues in them.  

 

Discussion and Conclusion 

Investigation of award-winner works in the two period of 1961 to 1979 

(the end of Pahlavi period) and 1979 to 1988 (the Imposed War period) 

showed that powerful national and international institutions have 

affected the new literary world of children’s and adolescents’ literature 

in Iran. in the first period, 15 national and international institutes have 

awarded 94 works; and in the second period, 19 institutions have 

awarded 131 works. The number of national institute has increased 

from 5 in the first period to 12 in the second period which shows that 

this literary system is getting more and more orderly and independent. 

Generally, in both periods the original works have gained more 

attention in comparison with translated works. 

From the perspective of the type, works of fiction have gained 

the most awards in both periods. In addition to this, the number of 

awarded works of original and translated non-fiction are approximately 

the same in the second period, suggesting that works of nonfiction have 

become more important than they had been in the first period. Among 

the national institutes, Shoura in the first period and Kanoon (the 

Institute for the Intellectual Development of Children and Adolescents) 

in the second period were more active than other institutes.  
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The content analysis of these works showed that they have 

similar subject matters. Works of fiction in each period have reflected 

the significant political and social issues and concerns of that period. 

The contents of the award-winners in the first period revolve around 

four subjects of relationships, seeking justice and prejudice against 

strangers, scientific materials and Iranian traditions; and in the second 

period, they revolve around five subjects of relationships, seeking 

justice and prejudice against strangers, death, advice, and scientific 

material. The two subjects of relationships and scientific materials are 

common in both periods, with the former subject having a significant 

ideological overtone; so much so that in the first period, it is presented 

from the perspective of power stratification, while in the second period 

it is presented from the perspective of war, xenophobia, self-sacrifice 

and patriotism. Powerful literary institutions have had a great influence 

in both periods on guiding the original and translation productions and 

on determining subject standards; and their awarding policies been 

ideologically biased. These institutions have guided the production of 

works for the young generation based on general policies of Iranian 

society and present-day social issues.  

 

Keywords: Iranian children’s and adolescents’ literature, translation, 

writing, award, power institutions 
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