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چکیده
در مقاله حاضر ردهبندی و مشخصههای محتوای ادبی مطبوعاات معاصار کاودک و نوجاوان
ایران و بالروس مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است .مجاالت برگزیاده شاده جهات تحقیاق ،از
لحاظ عملکرد تربیتی نسل کودک و نوجوان به منرور شکلگیری درک وشاناخت آنهاا ،از جایگااه
خاصی در فضای رسانهای کشور خود برخوردار هستند .در این تحقیق سعی شده است ،خصوصیات
کارکردی مجالت کودک و نوجوان معاصار ایاران و باالروس نشاان داده شاود و همچناین میازان
انعکاس مؤلفههای ملی ،فرهنگی و تاریخی در محتوای آنها مشخص شود .عالوه بر این ،تاوازن الزم
ما بین مطالب آموزشی و سرگرمی دراین ناو مجاالت ،از لحااظ جهاتگیاری اخالقای و معناوی
بخشی از مندرجات ،وفاداری به سنن ملی و همچنین متدها و روشهای جدید بارای دیاالوگ باین
روزنامهنگار و مخاطب ،سنجش شده است .نتایج حاصله میتوانند به منرور پیشارفت فعالیاتهاای
ژورنالیستی درحوزه کاودک و نوجاوان ،بررسای مساالل عملکاردی مطبوعاات کاودک و نوجاوان
درکشورهای ایران و بالروس ،مورد استفاده قرار گیرند.
واژگان للیدی :فضای رسانهای ،مطبوعات کاودک و نوجاوان ،سابک ادبای ،معناوی ˚ اخالقای،
تربیت.

 .1دانشجوی دکتری روزنامه نگاری دانشگا ملی بالروس ،ایمیلnoorieh_gh_e@mail.ru:
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مقدمه
بررسی و مقایسه رسانههای گروهی دو کشور ایران و بالروس ،کاه ادبیاات ،فرهنا و
ادیان متفاوت دارند ،اما توسط سیاستهای دولتی تقریبا مشابهای اداره میشوند ،به ما ایان
امکان را میدهد که تمایز و یا شباهتهای فضای جامعاهای ،ارزشهاای ملای ،ناو تفکار
روزنامهنگاران و نویسندگان ،میزان آزادی مطبوعات ،محتوای مطالب چاپ شده و اما میزان
تأثیر مطبوعات بر روی مخاطبین را بهتر درک کنیب .قاعدتاً یکی از مسالل مورد مطالعاه در
فضای رسانهای هر کشور ،میزان و نو تأثیر در درک و آگاهی مخااطبین اسات ،حاال اگار
خوانندگان مورد نرر ،جمعیت کودک و نوجوان باشند ،حساسیت موضو بیشاتر مایشاود،
زیرا که جهان بینی ،تربیت اخالقای و هنجارهاای رفتااری شاخص در سانین پاایین شاکل
میگیرد .امروزه رشد و افزایش ارتباطات ما بین جوامع و میل پیوستن باه دهکاده جهاانی
باعث بروز ناهنجاریهای در بین نسل کودک و نوجوان میشاود ،ناهنجااریهاای همچاون
تغییاار مساایر ارزشهااای زناادگی ،از بااین رفااتن تاادریجی ارزشهااای اخالقاای-معنااوی و
الگوبرداری از رفتارهای اجتماعی و ارزشهای فرهنگی که در جوامع غربی مرساوم هساتند.
از این رو پر رن تر شدن نقش مطبوعات کودک و نوجوان در حفظ ارزشهای دینی ،ملی و
فرهنگی و همچناین نقاش تربیتای آنهاا در رشاد معناوی ،نباوغ و حاس زیبااییشناسای
مخاطبینشان غیر قابل انکار است.
همانطور که میدانیب پس از پیروزی انقالب اسالمی در سال  ،1357ارزشها و اصاول
کشور بر مبنای جهان بینی اسالمی پیریزی شد .از آن زمان تربیت نسل کودک و نوجاوان
در دستور کار دولت قرار گرفت و بازتاب آن در رسانههای گروهی تخصصی نمود پیدا کارد.
براساس بیانات مقام معرب رهبری حضرت آیت اهلل خامنهای« :اگر ایان بچاههاا باا ایماان
پرورش پیدا کردند و شما توانستید بذر ایمان را در دلشان بکارید ،در آینده میشود از آنها
هر شخصیت عریمی ساخت و برای هر کاری مناسبند ...اگر این عنصار(ایمان) را در آنهاا
نداشته باشیب برای هیچ کاری مناسب نیساتند هار چاه بشاوند نامطمئنناد( »...پارساافر،
 .)1395با مقایسهای اجمالی مابین مطبوعات کودک و نوجوان ایران قبل و بعد از انقالب به
این نتیجه میتوان رسید که ،پس از انقالب اسالمی ،تبعیت از اصول و ارزشهاای انقالبای،
یکی ازمؤلفههای اصلی در گردآوری مطالب توسط روزنامهنگاران ،ویراستاران و نویساندگان
شده است .از آنجا کاه مطبوعاات ماورد بحاث مایتوانناد دو ناو تاأثیر متفااوت بارروی
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خوانندگان خود داشته باشند به رشد شخصایتی و شاکوفای اساتعدادهای خادادادی فارد
کمک کنند و یا او را براساس فرهن استعماری و ضاد ارزشای پارورش دهناد ،از ایان رو
حساسیت دولت بر روی انتخاب مسیر صحیح از جانب مطبوعاات کاودک و نوجاوان ،قابال
درک است.
از دیگر موضوعاتی که مکرراً در مجاالت کاودک و نوجاوان معاصار ایاران باه چشاب
میخورد آشنایی با زندگی پیامبران و امامان ،ترویج تربیت اسالمی و تشویق مخاطبین باه
سمت دانش ،هنر و ورزش است .مجالتی تماماً رنگی ،که بدلیل چااپ باا کیفیات ،لوگاوی
مخصوص و طراحی گرافیکی منحصر به فرد خود ،میتوانند خوانندگان را به وجد بیاورناد و
براحتی به سمت خود جلب کنند.
جمهوری بالروس در سال  1991میالدی( ،)1369به طور رسمی اساتقالل خاود را از
جماهیر شوروی اعالم کرد و در سازمان ملل متحد به عنوان کشوری مساتقل باه رسامیت
شناخته شد .از سالهاای  ،90نسالی جدیاد از مطبوعاات کودکاان و نوجاوان وارد فضاای
رسانهای کشور شد ،نسلی که تبلیا اساتقالل کشاور ،تارویج زباان و فرهنا بالروسای و
اهمیت یادگیری دستورات دین مسیحیت از مهبترین دغدغههاای آن باه شامار مایآماد.
مجالت و روزنامههای که همواره حفظ ارزشهای وطنی و دینی را مهاب مایدانناد و بارای
رشد و شکوفای پتانسیلهای معنوی ،نبوغی و زیبا شناسی نسل کاودک و نوجاوان جامعاه
خود تالش میکنند .هاب اکناون در فضاای جامعاهای باالروس شااهد افازایش محبوبیات
کانالهای اجتمااعی ،شابکههاای مااهوارهای و اینترنتای در باین نسال کاب سان و ساال
هستیب(شرایطی مشابه در جامعه ایران) ،از این رو روزنامهنگاران و مسائولین ایان دسات از
نشریات بیش از پیش بارای مادرن کاردن متادهای جماعآوری مطالاب ،افازایش کیفیات
محتوای متنی و تصویری ،جستجو در جهات یاافتن روشهاای ماؤثرتر باه منراور جاذب
مخاطب بیشتر ،تالش میکنند.
والدیمیر کوپلیکوویچ ،استاد زبان ،ادبیات بالروسی و روزنامهنگاری در دانشگاه دولتای
بالروس ،مجالت و روزنامههای ویژه کودک و نوجوان را به چهار گروه اصالی تقسایب کارده
است ˚ 1 :مجالت دانش و فنآوری  ˚ 2مجالت ادبی -هنری  ˚ 3مجالت سرگرم کنناده ˚ 4
مجالت معلومات عمومی(کوپلیکوویچ .)12 :2014 ،بر اساس این دستهبندی ،میتوان گفت
که مقاله حاضر بیشتر مجالت ادبی-هنری برای مخاطبین کودک و نوجوان را مدنرر داشته
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است ،و یا به سخن دیگر ،بیش از هر چیز ،مطالب و محتوای ادبای ایانگوناه مجاالت ماد
نررمحقق قرار گرفته است.
در این تحقیق به طور اتفاقی برخی از شمارههای به چاپ رسیده در فواصل سالهاای
 1391˚ 1395از  7نشریه کودک و نوجوان معتبر ایرانی(«کیهان بچهها»« ،یکی باود یکای
نبود»« ،دوست کودکان»« ،دوست نوجوانان»« ،سروش کودکان»« ،رشاد کاودک»« ،رشاد
دانش آموز») و همچنین برخی از شمارههای چاپ شاده در ساال  ،2017از  8مجلاه برتار
بالروساای «روکزاچیشااکا» (( )Rukzachishkaکولااه پشااتی کوچااک)« ،ویاساایلکا»
(( )Viasiolkaرنگااین کمااان)« ،روکزاچُاک» (( )Rukzachokکولااه پشااتی) ،روزنامااه
«زُرکااا» )( )Zorkaسااپیده دم)« ،بیرُزکااا» (( )Birozkaدرخاات سااپیدار)« ،کاااچلی»
(( )Kacheliتاب) ،روزنامه «پِرخودنی وُزْراست» (( )Perekhodni vozrastسن بلاوغ)،
(«اومنیاشا» (( )Umniashkaباهوش کوچولو)) ،مورد بررسی قرار گرفته شده است.
نگاهی اجمالی به باریخچه پیدایش و بحول مطبوعا

لودک و نوجوان در ایران و

بالروس:
همانطور که برای روزنامهنگاران ایرانای مشاهود اسات ،پیادایش اناوا روزناماههاا و
مجالت در ایران با فعالیتهاای ژورنالیساتی صاالح شایرازی کاازرونی شارو شاد ،او دوره
روزنامهنگاری را در انگلستان گذراند و 180سال پیش ،یعنی در سال  1216اولاین روزناماه
ایران« ،کاغذ اخبار» را در تهران انتشار داد .در بین مطالب گوناگون این روزنامه ،چند خبار
نیز درباره کودکان به چاپ میرسید .در دومین روزنامه فارسی زباان ایاران«روزناماه وقاایع
التفاقیه» مندرجاتی درباره بیماریها و حوادثی مرتبط باا کودکاان و نوجواناان ایرانای درج
میشد .در فواصل سالهای  1285تا  1320یعنی در زمان حکومت محمدعلی شااه ،احماد
شاه قاجار و رضا شاه پهلوی نشریات زیادی برای کودکاان و نوجواناان در ساطح کشاور باه
چاااپ رسااید .نشااریاتی همچااون «علااب واخااالق»« ،علااب تربیاات»« ،مجموعااه معااارف»،
«پیشاهنگی»« ،دانش آموز» و غیره .بهطور کلی میتوان گفات کاه پاس از صادور فرماان
مشروطیت تا سال  1335که مجله «کیهان بچهها» منتشار شاد ،یعنای طای  50ساال تاا
حدود  70نشریه برای کودکان و نوجوانان منتشر شدند .یکی دیگر از نشریات پار کاار ایان
دوران مجله «اطالعات کودکان» ( )1335بود که بعدها تحت عناوان «اطالعاات دختاران و
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پسران» تا آستانه انقالب به فعالیت خود اداماه داد .پاس از ساال 1340باا تغییار در روش
تدریس زبان فارسی در مدارس سن توانایی مطالعاه در داناشآماوزان پاایین آماد .ساپس
مرکزی به نام «مرکز تهیه خواندنیهای نوسوادان» تأسیس شد که مجالت «پیک» را بنیان
گذاشت .ابتدا در سال  1343مجله «پیک دانش آموز» منتشر شد .ساپس تاا ساال 1351
نشریات «پیک نو آموز»« ،پیک کودک»« ،پیک جوان» و «پیاک نوجاوان» انتشاار یافتناد.
این سری از مجالت که تابستانها منتشر نمیشدند ،تا پیروزی انقاالب باهطاور مانرب باه
چاپ رسیدند (کاشفی خوانساری)1390 ،
جمهوری بالروس پیش از اعالم استقالل ،به عنوان یکی از متحدین جمااهیر شاوروی
به حساب میآمد .از اوالل قرن  19اولین مجالت و روزنامههای باالروس زباان ،در جمااهیر
شوروی شرو به فعالیت کردند  .پس از آن در سال  ،1906یعنی زمانی کاه قاانون «آزادی
مطبوعات» درسرتاسر جماهیر شوروی اعالم شده بود ،رساانههاای گروهای باالروس زباان
دست به فعالیتهای گستردهای زدند .از اولین مطبوعات آن دوران ،میتوان به روزنامههاای
«ناشاا دلیاا» )»( (»Nasha doliaساهب ماا« ،)1906 ،ناشاا نیاوا» («)»Nasha niva
)مزرعه ما )1915˚ 1906 ،و  ...اشاره کرد .در ژانویه 1292( 1914ه.ش) مجله «لوچینکاا»
(«( )»luchinkaمشعل )1914 ،به عنوان اولین نشریه کودک و نوجوان باالروس زباان در
منطقه بالروس انتشار یافت ،این مجله با هدف ترویج ادبیات بالروسی و تبلی جنبش ملای
ما بین مخاطبین خود وارد فضای رسانهای شده باود .نویساندگانی همچاون یانکاا کوپااال،
یاکوب کوالس ،کانستانسیا بویلو ،تیشکا گارتنی ،یانکا ژوربا ،زمیتروک بیادولیا که از بهترین
هنرمندان ادبی بالروس به حساب میآمدند در این مجله فعالیت میکردند .اما ایان نشاریه
تنها کمتر از یک سال به چاپ رساید و مجموعااً  6شاماره بیارون داد و در آساتانه جنا
جهانی اول ،به علت مشکالت سیاسی و اقتصادی بسته شد .پس از آن طرحای مطارح شاد
برای چاپ مجلهای مصور برای کودکان ،اما به علت کافی نبودن اطالعات و تجربه در میاان
روزنامه نگاران بالروسی آن دوران ،این طرح به سرانجام نرسید .پس از انقالب اکتبر در سال
 1917نشریات کودکان و نوجوانان سعی بر تربیت نسلی داشتند که قرار است جامعاهای باا
عدالت اجتماعی بنا کنند .در سال  1921در شهر مینسک (پایتخت کنونی باالروس) بارای
اولااین بااار نشااریه «زُرکاای» )»( («Zorkiسااتارههااا )1922˚ 1921 ،باارای خردساااالن و
دانشآموزان دبستانی به زبان بالروسی و با سردبیری زمیتروک بیادولیا (نویسنده و روزناماه
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نگار بالروسی) به چاپ رسید .در این نشریه نو و اندازه حروف چااپی انتخااب شاده بارای
جذب مخاطبین مناساب نباود ،و تصاویری در آن درج نمایشاد ،باه هماین دلیال تاأثیر
زیباشناسی بر روی کودکان نداشت .در ساال 1302( 1924ه.ش) ماهناماه باالروس زباان
«بالروسکی پیانر» («( )»Belaruski pianerپیشگام بالروس) برای مخاطبین کاودک در
شهر مینسک منتشر شد .این هفته نامه با همکاری ساازمان پیشاگامانی شاورای باالروس
«لنین» و کمیته مرکزی اتحادیه جوانان کمونیسات «لناین» راهانادازی شاد .شامارههاای
نخست مجله به سردبیری نویسنده مشهور بالروسی والدیمیر دوبووکاز به چاپ مایرساید.
این نشریه دو بار تغییر نام داد و در نهایت در سال  1945ناام «بیارُزکاا» («)»Biarozka
(درخت سپیدار) را به خود اختصاص داد و تا سال  2012به طور منرب در اختیاار کودکاان
بالروسی قرار گرفت ،ولی از آن پس به دلیل مشکالت اقتصادی به صورت ضامیمهی مجلاه
ادبی ماالدس («( )»Maladasجوانان ،در حال چاپ از سال  )1953در آمده اسات« .ایان
نشریه که از تجربیات و دست آوردهای مجله «زُرکی» الهام میگرفت ،در محتاوای متنای و
مدلهای گرافیکی مجالت کودک و نوجوان ،توانست باه عناوان عصاری جدیاد در فضاای
رسانهای منطقه بالروس جلوهگر شود( ».کوپلیکوویچ)27 :2014 ،
در آن زمان ناحیه غرب بالروس توسط شورای بورژوازی لهستانی اداره میشد .اولاین
مجله مصور بالروس زبان ،به شکل کتاب برای مخاطبین کودک ،در ایان منطقاه باه چااپ
رسید .این نشریه کاه در فواصال ساالهاای 1927˚ 1931باه چااپ مایرساید «زارانکاا»
(»( )«Zarankaپرتوهای خورشید هنگام طلو و غروب خورشید) ناام داشات .در شاماره
سوم نشریه ،سردبیرآن زوسکا وراس که یکی از فعاالن ادبی معروف بالروس بود خطااب باه
والدین از اهمیت مجله در پروسه آموزشی کودکان میگوید و چناین ماینویساد :بایاد باه
فرزندان خود کتابی را بدهید که همیشاه جدیاد باشاد و عالقاه آن را برانگیازد و آن را باا
حوصله از اول تا آخر بخواند .برای این منرور مجله «زارانکا» در اختیارتان است .
یکاای دیگااراز نشااریاتی کااه درپیشاارفت محتااوای متناای و ساااختارهای گرافیکاای و
تصویرگری مطبوعات کودک و نوجوان بالروس نقش مهمی را ایفا کارد ،ماهناماه باالروس
زبان «ویاسیلکا» (»( )«Viasiolkaرنگین کمان) بود که اولاین شاماره آن باا ساردبیری
وسیلی ویتکا در سال  1957به چاپ رسید .اگرچه این نشریه از ابتادا بارای داناشآماوزان
دبستانی و خردساالن در نرر گرفته شده بود ،اماا باه دلیال چااپ مطاالبی باا موضاوعات
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اجتماعی ،مخاطبان نوجوان را هب به خود جلب میکرد .ایان مجلاه کاه در دوران شاوروی
تیراژی در حدود  100هزار نسخه داشته است ،امروزه یکی از معروفترین مجالت کودک و
نوجوان بالروس به حساب میآید .الزم به ذکر است که از سال  1978تا به امروز والدیمیار
لیپسکی ،یکی از نویسندگان و فعاالن اجتمااعی باالروس ،ساردبیری مجلاه «ویاسایلکا» را
برعهده دارد.
درفواصاال سااالهااای  70˚ 80ماایالدی مجااالت کااودک و نوجااوان بالروساای
(«زُرکی»«،بالروسکی پیانر»« ،ویاسیلکا») ،براساس فعالیتهای و تالشهای گساترده خاود
اوال توانستند مطالب چاپ شده را از نرر کیفیت هنری ارتقاء بخشاند ،ثانیااً باا اساتفاده از
متدها و روشهای جدید برای انتخاب محتوای متنی ،اراله مدلهای گرافیکای و همااهنگی
آنها با مطالب ،با مطالبات مخاطبان و مقتضیات زمان خود هماهنا شاوند .در ایان میاان
تأثیر نشریات روسی زبان همچون «ویسیُلیه کارتینی» («( )«Viciolie kartiniتابلوهاای
شاد)« ،پیانر»)»( («pianerپیشگام)« ،کاستیُر» (( )Kastiorآتاش) کاه در آن زماان از
طرف دولت مرکزی شوروی برای مخاطبین کودک و نوجوان به چاپ میرسیدند ،غیر قابال
انکار است.
نشریا لودک و نوجوان مهاصر ایران:
هب اکنون در ایران مجالت و نشریات مختص به کاودک و نوجاوان کاب نمایباشاند،
مجالتی همچون «کیهان بچهها»« ،یکی باود یکای نباود»« ،دوسات کودکاان»« ،دوسات
نوجوانان»« ،سروش کودکان»« ،رشد کودک»« ،رشد دانشآموز» و ...گروه بررسی نشاریات
شورای کتاب کودک با توجه به اهمیت نقش مطبوعاات کاودک و نوجاوان در ساال 1392
توانسته تعداد  48نشریه را در حوزههای خردساال ،کاودک ،نوجاوان و کاودک  -نوجاوان
شناسایی نماید ،که از آن میان  71%دولتی و  29%غیر دولتی مایباشاند(الهاه سیاوشایان،
 )3 :1393نشریاتی که در تربیت و شکلگیری شخصیت مخاطباان خاود نقاش بسازایی را
ایفا میکنند .شناخت خدا و ارزشهای اسالمی ،تبلی ارزشهای انقالب اسالمی ،آشنایی باا
محیط پیرامون ،ترغیب به فراگیری علوم مختلف ،تربیت حس شهروندی و میهن دوستی از
موضوعات مشترک ما بین مجالت امروزی ایران میباشد.
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برطبق قاعده نشریات کودک و نوجوان براساس گروه سانی باه صاورت بارای پایش
دبستانیها ( 3˚ 6سال) ،مختص دبستانیها ( 7˚ 10سال) ،مختص نوجوانان (11 ˚ 15سال)
و باارای دبیرسااتانیهااا ( 15˚ 17سااال) تقساایب بناادی ماایشااوند .وامااا درسااالنامه رشااد
(سال ،1396شماره  )11آمار تقسیببندی این دسته از مطبوعات بار اسااس سان مخاطاب
اینگونه توصیف شده است« :در ایران برای سنین از دوره پیشدبستانی تا جاوانی مجاالت
متنوعی تولید و منتشر میشود .گروه مجالت رشد در این زمینه بیشترین تناو را دارناد و
تقسی بندی سنی آنها از شش سالگی شرو میشود و در ادامه ،هر مجله هر دو ساال را در
برمیگیرد .در نهایت رشااد جوان تا پایااان دوران تحصیل یعنی  18ساالگی را پوشاااش
میدهد .مجالت کیهان بچهها ،سروش ،شاهد ،دوچرخه ،همشهری بچههاا ،ساالب بچاههاا،
پوپک ،نبات کوچولو و  ....نیز از دیگر نشااریات کودکاان در ایاران هساتند .ساروش در دو
گروه پیش از دبستان و دبستان و شاهد در ساه گاروه دبساتان ،نوجاوان و جاوان فعالیات
میکند .دو مجله گنبد کبود و موعود جوان نیز بااه ترتیب برای نوجوانان و جواناان تولیاد
میشود( ».دکتر نیره شاه محمدی)167:1396،
مطالب چاپ شده در نشریات ایرانی را میتوان اینگونه دساتهبنادی کارد :سارمقاله،
مقاله ،خبر ،داستان ،شعر ،دانستنیها ،گزارش ،گفتگو ،متون ادبای ،آگهای ،معرفای کتااب،
نقد ،جدول ،طنز و سرگرمی ،بیوگرافی ،کلمات قصار ،پاسخ به نامههاا ،یادداشات ،مساابقه،
کاردستی و غیره .به نرر میآید ساختار محتوای مجاالت کاودک و نوجاوان معاصار ایاران
ساختاری است که ژانرها و سبکهای ادبی همچون داستانهای سرگرم کنناده ،قصاههاای
کودکانه و اشعار بخش قابل توجهای را به خود اختصاص دادهاند ،و میازان فراوانای مطالاب
سرگرم کننده (معماها ،جداول ،مسابقات و طنز) در درجه دوم میباشد .زیارا کاه براسااس
تحقیق انجام شده در سال  ،1387بر روی  8عنوان نشریه (باران ،پوپک ،دوسات کودکاان،
رشد کودک ،رشد نوجوان ،سروش کودکان ،سالم بچهها و شاهد نوجوان)« ،از 8164مطلب
�%12
درج شده در فواصل سالهاای  %18 ،1387˚ 1383مطالاب متعلاق باه داساتان و 1
مطلب متعلق به شعر است( ».سپهر)61:1387 ،
کودکان و نوجوانان به مراتب آسانتراز بزرگساالن جذب قصه و داستانها میشاوند و
تأثیر بیشتری را از متن میپذیرند« .کودک میزان ارزش روابط مختلف (تصادیق ،حمایات،
احترام ،ناخوشنودی ،نکوهش ،خیانت و )...ما بین شخصیتهای داستان را دریافت میکناد،
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راه و روش معاشرت و ارتباطات اجتماعی (خیرخواهی ،گشوده رویی ،تکبر ،حیلهگری و ) ...
و اصول اخالقی (عدالت ،صامیمیت ،دروغ ،خشاونت و )...را از آنهاا مایآماوزد( ».پااپکووا،
 )91 :2006قصهها و داستانهاا بار روی شاکلگیاری جهاانبینای کودکاان تاأثیر دارناد،
انتقالدهنده تمدن سرزمین خود هستند و مخاطبان خود را با سانن و فرهنا ملای و یاا
خارجی آشنا میکنند.
معماوالً داساتانهاای چااپ شااده در مجاالت کاودک و نوجاوان ایاران دربرگیرنااده
موضوعاتی همچون اخالقی -تربیتی ،مذهبی ،اجتماعی ،آموزنده ،سرگرم کننده و طنزآمیز،
علمی ،تاریخی و گاهاً ماجراجوی میباشند.
در مجالت کودک و نوجوان معاصر ایرانی ،تربیت معنوی که اکثراً براسااس دساتورات
مذهبی مطرح میشود ،مهبترین موضو مطالب مندرجه مایباشاد .نشاریات ماورد بحاث
همواره میکوشند خوانندگان خود را افرادی معتقد به خدا ،پیامبران و اماماان باار بیاورناد،
آنها را با اصول و اتیکتهای اسالمی و حس معنویت آشنا کنناد .در ایان گاروه از مجاالت،
تربیت اجتماعی مخاطب نیز گاهی براساس اصول مذهبی پیریزی میشود .به طاور مثاال،
داستان «اسماعیل نوجوان بود» (دوست نوجوانان ،شماره « ،)1395 ،277بهتارین جاواب»
روایتی درباره امام محمد تقی ( ) (کیهاان بچاههاا ،شاماره  ،)1394 ،2917شاعر «حارف
خداوند» (کیهان بچهها ،شماره  ،)1392 ،2863داستان «وقتی که باد بوی پلن میدهاد»
(یکی بود یکی نبود ،شماره « ،)1391 ،8آدرس امام زمان» (دوست کودکاان ،شاماره،592
 )1393و  ...در این مطالب شناخت خدا و فرستادگان آن مدنرر میباشد ،و در داستانهاا و
قصههای همچون «قالیچاه پرناده»« ،مورچاهی شاکمو» (کیهاان بچاههاا ،شاماره ،2863
« ،)1392نسیب مهربانی» (دوست کودکاان ،شاماره« ،)1393 ،592قهرماانی کاه شکسات
خورد تا پیروز شاود!» (کیهاان بچاههاا ،شاماره  )1394 ،2925و  ...آماوزههاایی اساالمی
همچون ،نیکی به دیگران ،ازخود گذشتگی ،حس بشردوستانه و اصول اخالقی به کودکان و
نوجوانان آموزش داده میشود.
آشنای با طبیعت ،شرح زندگی گیاهان ،حیوانات و محیط پیرامون ،از دیگر موضوعاتی
هستند که در غالب ژانرهای ادبی توجه خوانندگان را به خاود جلاب مایکنناد .ایانگوناه
مطالب عالوه بر آنکه دانش مخاطب را افزایش میدهند ،به کودک در حال رشد میآموزناد
که با توجه بیشتری به محیط اطراف خود بنگرد .هدف دیگر از درج این مطالاب ،آن اسات
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که بر اساس مفاهیب علمی و فلسفی -دینی خوانندگان را با قدرت الیتناهی پروردگار آشانا
کنند .برای نمونه شعر «جهانگردان کوچک»« ،گوش دادن به صدای آبها» (کیهان بچهها،
شماره  ،)1394 ،2917شعر «درخت گردو» ،دیالوگ «قورباغاه یاا وزغ؟» (رشاد ناو آماوز،
شماره « ،)1394 ،275درختان ،دستهای بخشنده» (کیهان بچهها ،شماره )1392 ،2863
بیانگر این قبیل موضوعات هستند.
طبعاً یکی دیگر از موضوعاتی که در مطبوعات کودک و نوجوان ایران ،به آن پرداختاه
میشود ،موضوعات و مسالل اجتماعی است .داستانها و قصاههاای کودکاناه باا موضاوعات
اجتماعی ،به مفاهیمی همچون همکاری ،نو دوستی ،حفظ ارزشهای خانواده ،احتارام باه
حقوق دیگران ،رعایت قوانین و مقررات اجتماعی توجه دارند .به طور مثال در قصه کودکانه
«جیر جیر ،پر پر» (کیهان بچهها ،شماره  )1394 ،2917کمک به همنو و همکااری بارای
رسیدن به هدفی مشترک ،به خوبی به تصاویر کشایده شاده اسات .و یاا داساتان «کباوتر
خوشمزه» (رشد دانشآموز )1392 ،256 ،که سعی دارد رعایت مقررات و آداب هار مکاانی
را در قالب یک خاطره باه خوانناده خاود بیااموزد .داساتان «دوسات» (دوسات کودکاان،
شماره )1393 ،592بیانگر انعکاس رفتاری ناشایست در اجتماعی کوچک ،همچون مدرساه
است.
یکی از نتایج جن  8سال ایران و عراق ،پیدایش ادبیات دفا مقدس در ایاران باوده
است و بالطبع به شکل ادبیات کودکانه وارد مجالت کاودک و نوجاوان هاب شاده اسات ،و
مخاطبان امروزی خود را با حس وطن پرستی جوانان ایرانی آن برهه از تاریخ آشنا میکند.
این ادبیات در پردازش و بیان ارزشهای اعتقادی ،دینی ،مذهبی و ملای ایرانیاان در زماان
دفا از کشور در برابر جن و تجاوز دشمنان بسیار موفق بوده است و زوایای این جنا را
از منرر ادبی به خوبی بیان میکند ،اما نکته قابل توجه این است که از یک سو باا گذشات
سالها از وقو این جن  ،و بهبود روابط این دو کشور مسلمان از هر لحاظ ،درک ایان ناو
ادبیات اکنون برای نسل جدید دشوار است ،نسلی که این جن را تجربه نکرده است و هاب
اکنون از سوی رسانههای گروهی دیگر ،شاهد دوستی این دو کشوراست .از سوی دیگر ایان
ادبیات برای کودک امروزی پرسشهای زیادی را ایجاد مایکناد ،زیارا کاه تماامی صافات
مثبت (اعتقاد به خدا ،شجاعت ،از خودگذشتگی ،معنویت ،انقالبی بودن و  )...به ایرانیاان ،و
تمامی خصوصیات منفی ،همچون (بی اعتقادی ،تجاوزگری و  )...باه عراقایهاا نسابت داده
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میشود .برای نمونه داستانهای همچون «به من مایگویناد :آرپای جای هفات» (دوسات
کودکان ،شماره  ،)616،1395داستان «من سوت خمپاره هستب» (کیهاان بچاههاا ،شاماره
« ،)1394 ،2917مهمان خدا» (دوست کودکاان ،شاماره  )592،1393و  ...کاه باه شاکلی
کامال تکراری خاطرهای را از آن دوران بیان میکنند .این قبیل از داستانهاا حامال چناین
مضامین و پیامهایی برای مخاطبان کودک هستند ،که درک و هضب آنهاا باا آمیختگای دو
موضو جن و مذهب به نفع یک طرف جبهاه نبارد ،مایتوانناد پیاامهاای ناخوشاایند و
برداشتهای ناپخته ذهنی کودکانهای را در فهب ابعاد دین اسالم به همراه داشته باشند ،کاه
در نتیجه با گذر رشد جسمی و فکری مخاطب طی ساالهاا ،ذهنیاتهاای نامناسابی را از
مذهب و دین اسالم پرورش میدهد .حال آنکاه مایتاوان در قالاب داساتان علات تفااوت
رویکرد کشور در این دو برهه زمانی را توضیح داد تا مخاطب کودک دچار سردرگمی نشود.
نویسندگان داستانهای تاریخی چاپ شده در نشاریات و مجاالت کاودک و نوجاوان
بیش از هر چیاز باه دوران پیادایش اساالم و وقاایع انقاالب اساالمی ایاران مایپردازناد،
داستانهای همچون «آن مرد به کربال نیامد» (یکی بود یکی نبود ،شاماره « ،)1391 ،8راز
گریههای قلاه دماوناد» (دوسات کودکاان ،شاماره « ،)1393 ،592اعالمیاه و تیرانادازی»
(دوست کودکان ،شماره  .)1395 ،616شرح بیوگرافی شخصیتهاای ماذهبی ،چهارههاای
مطرح و مخترعین ایرانی و خارجی را نیز میتوان در چارچوب اینگونه داساتانهاا در نرار
گرفت ،مندرجاتی همچون داساتان «قصاههاایی از حضارت محماد (ص) ،تولاد» (کیهاان
بچهها ،شماره « ،)1394 ،2925ادیسون» (رشد دانشآموز ،شماره ،)256،1392شعر «مارد
مردها (برای امیرکبیر)» (کیهان بچهها ،شاماره  )1394 ،2925نموناههاای جالاب از ایان
دست داستانها میباشند.
داستانهای تخیلی نیز بخشی از صفحات مجالت کودک و نوجوان ایاران را باه خاود
اختصاص میدهند ،اینگونه محتویات که بیشتر برای مخاطبان دبستانی و پیشدبستانی در
نرر گرفته میشوند ،قوه تخیل کودک را تقویت میکنند و از او شخصیتی خالق میساازند.
وقو معجزات و اتفاقات غیر قابال انتراار و رفتاار غیرمعماول شخصایتهاای داساتان بار
تخیالت و تصورات کودک تأثیر میگذارند و انگیزههای مثبت را برای او به ارمغان میآورند.
برای نمونه میتوان به قصههای کودکانه «برهی مهربان»« ،پستهها» (کیهان بچهها ،شاماره
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« ،)1394 ،2925غول کاکل به سردُم دراز» (دوست کودکان ،شاماره« ،)1395 ،616مااه و
روباه و کالغ»« ،خواب من کو؟» (یکی بود یکی نبود ،شماره  )1391 ،8اشاره کرد.

نشریا لودک و نوجوان مهاصر جمهوری بالروس:
طبق آمار وزارت ارتباطات و اطالعات بالروس ،در اوایل سال  2014تعاداد مطبوعاات
کل کشور به  793عنوان نشاریه رساید ،کاه  194عناوان از آنهاا دولتای بودناد .در میاان
مطبوعات بالروس ،نشریات کودک و نوجوان سهب نه چندان کوچکی را به خاود اختصااص
دادهاند ،به طوری که در نیمه دوم سال  2017تعداد کل مطبوعات کودک و نوجاوان را باه
صورت 16عنوان روزنامه و 103عنوان مجله اعالم کردند ،که بیشر آنهاا باه زباان روسای و
تعداد کمی از آنها به زبان بالروسی به چاپ میرسند.
این گروه از نشاریات براسااس ردههاای سانی باه صاورت ( ،)12+( ،)6+( ،)0+بارای
کودکان ،برای کودک و نوجوانان ،برای نوجوانان و برای جوانان تقسیببنادی مایشاوند ،در
این میان نشریاتی وجود دارند که گروه سانی مخاطباان خاود را باه طاور مشاخص اعاالم
میکنند .به طور نمونه مجله "روکزاچُک" که گروه سنی مخاطب خود را از  7تاا  12ساال
اعالم کرده است .و اما نکته قابل توجه این است که برخی از این نشاریات عاالوه بار اینکاه
گروه سنی مخاطب خود را مشخص میکنند ،هدفمندی و جهتگیری مطالب خاود را نیاز
تعیین و بار روی جلاد درج ماینمایناد .جهاتگیاریهاای همچاون :اطالعاات عماومی-
سرگرمکننده ،اطالعات عمومی ،سرگرمکننده ،برای بازی ،سرگرمکننده و برای بازی ،طناز،
آموزشی-سرگرمکننده ،آموزشی  -برای بازی ،ادبی-هنری ،برای اوقات فراغات ،آموزشای -
ادبی -هنری و...
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برای آشنای بیشتر با  9عنوان نشریه بالروسی ،مورد تحقیق ،مشخصات کلای آنهاا در
جدول زیراراله شده است.
مشخصا

هدفمندی
نشریه

شروع
فهالیت

«لاچلی»
کKacheliر

ماهنامه

روسی

کودکان و
نوجوانان

آموزشی-
تعلیمی

از سال
1998

«بیارُزلا»
کBiarozkaر

ماهنامه

بالروسی

دانش آموزان
راهنمایی و
دبیرستان

ادبی -
هنری

از سال
1924

هفته نامه
(درقالب
روزنامه)

روسی

کودکان و
نوجوانان ()+7

-

از سال
1945

«رولزاچُك»
کRukzachokر

ماهنامه

روسی

کودکان و
نوجوانان 7˚ 12
()+6

آموزشی-
سرگرمی

ازسال
2005

«ویاسیلکا»
کViasiolkaر

ماهنامه

بال
روسی

پیشدبستانیها
و دبستانیها

ادبی-هنری
و مباحث
عمومی

از سال
1957

هفته نامه
(درقالب
روزنامه)

روسی

نام نشریه

«زُرلا»
)(Зорька

«پِرْخودنی
وُزْراست»
ک Perekhodni
vozrastر
«رولزاچیشکا»
کRukzachishkaر
ک«اومنیاشا»
کUmniashkaر

نوع
نشریه

زبان
نشریه

مخااب
نشریه

نوجوانان ()+12

-

از سال
1994

ماهنامه

روسی

کودکان 4˚ 7
سال

مجله رشد
کودک

از سال
2000

دو بار در
ماه

روسی

کودکان 6˚ 10
سال

مجله رشد
کودک

از سال
2003
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امااروزه نشااریات کااودک و نوجااوان بااالروس پاسااخگوی مطالبااات مخاااطبین خااود
میباشند ،مطالباتی همچون سرگرم شدن ،بارآورده شادن حاس کنجکااوی ،یااد گارفتن،
آموزش دیدن و  ...این نشریات خوانندگان خود را با آثار ادبی کودکانه (شعر ،داستان ،قصه)
آشنا میکنند ،و مقالههای علمی و آموزشی ارالاه مایدهناد ،طارح ساؤالهاای آموزناده و
سرگرم کننده ،جدول ،معما و مسابقه از دیگر فعالیتهای آنهاا باه حسااب مایآیناد .ایان
نشریات همواره سعی دارند مخاطبان خود را متوجه زیبایی زبان مادری سازند و ذوق ادبای
کودکان را پرورش دهند.
سوِتالنا خاریتونووا ،ژورنالیست و محقق بالروسی ،در سال  2011تحقیق جامعی را در
زمینه میزان فراوانی ژانرها به کار رفته در معروفترین نشاریات کاودک و نوجاوان باالروس
انجام داد .دراین تحقیق  863مطلب از 9نشریه یاد شده در مقدمه ،چاپ شده درشش ماهه
اول سال  ،2011مورد بررسی قرار گرفته است .برای آشنای بیشتر با فعالیت روزنامهنگااران
بالروسی در حوزه کودک و نوجوان این تحقیق را در جدول زیراراله مایکنایب(خااریتونووا،
 )33˚ 37 ،2013همانطور که از جدول زیر مشهود است ،از میان 863مطلب درج شده در
� %18میباشد.
� %8و سهب شعر 8
این نشریات ،سهب داستان وقصه در مجمو 6

«اومنیاشا»

«رولزاچیشکا»

«ویاسیُلکا»

«رولزاچُك»

«لِواژدی لِوا»

«زُرلا»

«بیرزلا»

«لاچلی»

«پِرْخودنی

ژانر

-

5%

8%

8%

-

-

4%

11%

-

داستان
یقصه

5%

8%

8%

4%

5%

4%

1%

7%

-

وُزْراست»

نشریه

مجموع
%
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4%
%4٫6

شهر

10%

20%

56%

17%

-

14%

17%

27%

9%

�%18
8

مقاله

-

-

10%

14%

20%

9%

23%

27%

11%

�%12
6

مطالب
آموزشی

-

15%

-

-

-

-

-

-

-

�%1
6

انز

-

-

-

4%

-

-

-

5%

-

1%

مهما

10%

3%

12%

19%

-

3%

-

-

-

%5٫2

گزارش

-

-

-

-

-

1%

1%

-

4%

�%0
6

مصاحبه

-

-

-

-

-

1%

27%

-

20%

�%5
3

و 54%

34%

3%

18%

37%

20%

-

2%

-

�%18
6

رنگ
آمیزی

10%

9%

2%

-

3%

-

-

-

-

�%2
6

لاردستی

8%

6%

-

2%

-

-

-

-

-

�%1
7

لمیکس

3%

-

-

-

5%

3%

-

-

-

�%1
2

یادداشت

-

-

-

14%

30%

44%

27%

21%

56%

�21
3

بازی
سرگرمی
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مطالب به چاپ رسیده در مجالت کودک و نوجوان بالروس دارای مضامینی همچاون
اخالقی -تربیتای ،معناوی و ماذهبی ،نگهاداری از محایط زیسات و مراقبات از حیواناات،
اجتماعی ،آموزنده ،سرگرم کننده و طنزآمیز ،علمی ،ورزشی و  ...میباشند.
در دستور کار دولت جمهوری بالروس ،تأمین تربیت کودک از لحاظ اخالقای هماواره
در مرکز توجه قرار گرفته است .قانونی ملی که خواستارتحکیب پایههای اخالقی در جامعه و
خانواده ،تبلی ارزشهای خانواده و سنتهای ملی و فرهنگی میباشد .از این رو این دسات
از موضوعات در مجالت کودک و نوجوان کشور ،بازتاب گستردهای پیدا کاردهاناد .باه طاور
مثال داستان «الیق احترام» )»«( («Doctoini yvajeniaپِرخاودنی وُزْراسات» ،شاماره
 )2017 ،7به زندگی واقعای فاردی موفاق مایپاردازد کاه در کاودکی باا مشاکالت خاود
میجنگد ،دلیرانه برای وطن خود مبارزه میکند ،پس از آن برای آبادی کشور خاود تاالش
میکند ،پس از ازدواج عاشقانه با همسر خود زندگی میکند و  ...بادین ترتیاب ارزشهاای
اخالقی در جامعه و در خاانواده در قالاب داساتانی واقعای بارای مخاطاب نوجاوان تبلیا
میشود .در نمونهای دیگر چگونه بودن یک خاانواده ایادهآل در قالاب داساتان «خاانواده»
)««( (»Cemiaبیارُزکا» ،شماره  )2017 ،6به تصویر کشیده شده است.
طبعاً تربیت حس میهن پرستی و شهروندی کودک ،یکی از وظایفی است که از سوی
دولتها برعهده نشریات کودک و نوجوان قرار میگیرد .نموناه شاعرها ،داساتانهاا و گاهااً
افسانههایی که در وصف کشور بالروس ،تاریخچه شاکلگیاری شاهرهای مختلاف و امااکن
دیدنی میباشاند ،از ایان امار پیاروی مایکنناد .مثال افساانه «مینساک» )»)«Minsk
(«روکزاچُک» ،شماره  )2017 ،9که جاذبههاای طبیعای شاهر را بارای مخاطاب برجساته
میکند .نمونه دیگر داستان «حرفاهای» (««( (»Professionalizmبیُرزکاا» ،شاماره ،2
 )2017است که وظیفهشناسی افراد در مشاغل متفاوت را نوعی دفا از وطن میداند.
یکی دیگر از موضوعاتی که به کرّار مورد توجه روزنامهنگاران بالروسی قرار میگیارد و
در اشعار و داستانهای کودکاناه انعکااس ماییاباد ،مساألهی توجاه باه طبیعات ،حفاظ و
نگهداری از محیط زیست و مراقبت از حیوانات است .به طور مثال شعر«آهن هاای پااییز»
)»«((«Osennie mativiکاچلی» ،شماره  )2017 ،227که توساط یکای از خواننادگان
مجله سروده شده است ،در وصف فصل پالیز ،ویژگیها و زیباییهای آن مایباشاد .و یاا در
داساتان «پرنادگان چاه مایگویناد؟» («?«( )»O chom gavarili cenitciکااچلی»،
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شماره  )2017 ،221که پدربزرگی سعی دارد به نوه خود بیاموزد که چگونه باید به صادای
طبیعاات ،کااه همااان صاادای پرناادگان اساات ،گااوش فاارا داد و بااا آن ارتبااا برقرارکاارد.
در«خااداحافظ گنجشااک» )»«( )«Do svidania sviristelکاااچلی» ،شااماره ،221
 )2017لزوم توجه و مراقبت از حیوانات در قالب داستان شرح داده شده است.
در میان داستانها و قصههای به چاپ رسیده در مجالت کودک و نوجاوان بالروسای،
مطالبی به چشب میخورند که باه مساأله خودشاناختی و شخصایتشناسای مایپردازناد.
اینگونه داستانهاا باه مخاطباان خاود یاادآوری مایکنناد کاه خاود را بهتار بشناساند،
توانایی های خود را پیدا کنند و شخصیت خود را دریابد و خصوصیات ظاهری و باطنی خود
را بپذیرند .تقویت حس اعتماد بانفس و خودبااوری در کاودک را باه کماک داساتانهاا و
قصههای گوناگون میپرورانند .به طاور نموناه در قصاه «هدیاهای کلیادی» )« Kluchii
«( (»padarokکاچلی» ،شماره  )2017 ،221که درانتهاای آن قهرماان داساتان (جوجاه
تیغی) ارزش "خود بودن" را باالتر از " تقلید ازدیگری" مییابد .و یا در داستان «روشانایی
دل و جان» («( («Svet duoshiکاچلی» ،شماره  )2017 ،229تیر برق قامت کشیده بار
روی برکه ،از اینکه شبها نمیتوانست جای خورشید را برای نیلوفر آبای بگیارد احسااس
بیارزشی میکرد ،اما در نهایت گرما و نورش مأمنی شد برای پروانهای کوچک و بی پنااه ،و
اینگونه ارزش خود را در جای دیگر یافت.
در میان داستانها ،قصهها و اشعار چاپ شده در نشریات کاودک و نوجاوان بالروسای
نمونههای به چشب میخورند ،که صرفاً پیامی تربیتی را برای مخاطب کودک خود به ارمغاان
دارند .به طاور نموناه داساتان «چارا ساکوت میکنای؟» )«?(»Za chem malchatsia
(»زُرکا» ،شماره  )2017 ،33که امتنا از گفتن حقیقت باه خااطر تارس از تنهاا شادن را
نکوهش میکند .و یا در داستان «در آب کب عماق» )»«( («Na melkavodieبیرُزکاا»،
شماره  )2017 ،6که از لزوم پذیرش شکست و تالش برای بهتر بودن میگوید .و یا داستان
«اولین کتاب» «( (»(«Pervaia kenigaویاسایلکا» ،شاماره  )2017 ،6کاه باه اهمیات
کتاب و کتابخوانی میپردازد .ضرورت نرب و ترتیب ،کمک به دیگران ،نو برخورد صحیح
در اجتما  ،ضرورت زندگی مسالمتآمیاز در کناار یکادیگر و درک رفتارهاای اطرافیاان از
دیگر پیام های تربیتی هستند که کب و بایش ماورد توجاه روزناماه نگااران بالروسای قارار
میگیرند.
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در صفحات مجالت کودک و نوجاوان بالروسای داساتانهاا و قصاههاایی جاای داده
میشوند که به آگاهی و اطالعات کودکان در زمینههاای متفااوت کماک مایکنناد و تنهاا
جنبه دانستنی دارند .مثال داستان «شطرنج ،بازی برجساته» )« Shatrang ˚ velikaia
«( (»igraکاچلی» ،شماره  )2017 ،221که به تاریخچه پیادایش باازی شاطرنج پرداختاه
اسات« .آلیوشاا و میتروشاکا» (««( )»Aliosha i Mitroshkaروکزاچُاک» ،شاماره ،7
 )2017نمونه دیگری است که در قالب داستانی جذاب به چگونگی پیدایش قلب میپردازد.
بر طبق معمول ،داستانها و قصههای تخیلی و فانتزی نیز بخشی از صفحات نشاریات
مورد بحث را به خود اختصاص میدهند .مطالبی که تنها جنبه سارگرم کنناده دارناد و در
اکثر موارد برای مخاطب خود شادی و لذت به همراه میآورند .همانند قصه «ساعت زنگادار
قدیمی» »«( «Ctari buodelnikکاچلی» ،شماره  )2017 ،229که در آن ساعت زنگدار
قدیمی در مغازه ساعت سازی ،سرنوشت عجیب خود را برای دوستانش بازگو میکند.
طبق تحقیق به عمل آمده مشاهود شاده اسات کاه در برخای از شامارههاای مجلاه
«روکزاچیشکا» تبلی فعالیتهای مختلف ورزشی در قالب شعر بیاان شاده اسات ،همانناد
شاعر «هااکی شارو مایشاود» »(«Khaki nachinaetciaشاماره  )2017 ،3کاه باه
جذابیتهای این ورزش زمستانی توجه دارد.
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نتیجه گیری
نتایج حاصل از مطالعه ،بررسی و مقایسه مطبوعات کودک و نوجوان ایاران و باالروس
حاکی از آن است که این دو گروه تفااوت و شاباهتهاایی از نرار انتخااب موضاو و ناو
پردازش به آن را دارا میباشند ،و اینگونه دریافت میشود که تفاوتهای مشاهده شده زاده
تفاوت ادیان و نو فرهن ها است و اما شباهتها را میتوان به دلیال یکساان باودن سان
مخاطبین توجیه کرد .در اینجا به تفاوت و شباهتهای آنها میپردازیب:
تربیت مخاطب کودک از لحاظ اخالقی و تربیتی در هر دو گاروه ازاولویاتهاسات ،در
مطبوعات ایران این هدف بیشتر بر مبنای آموزههای اسالمی ،دساتورات ماذهبی و نصاایح
دینی تحقق مییابند ،حال آنکه در نشریات بالروسی این دغدغهها بیشتر بر اساس اتیکتها
و چارچوبهای اجتماعی مطرح میشوند.
مسأله دیگر این است که اهمیت تربیت معنوی در مطبوعات کودک و نوجوان ایرانای
به مراتب پررن تر و جدیتر میباشد .برای رسیدن به این مهب ،طرح داستانهاای ماذهبی
از پیامبر اسالم و امامان که همواره با خود پیامی تربیتی و اخالقی به همراه دارناد در میاان
روزنامهنگاران ایرانی ترویج دارد .در مورد نشریات کودک و نوجوان بالروسی میتوان چناین
گفت که ،با وجود اهمیت ترویج دین و تبلی کلیسا ازسوی دولت بالروس،علیالخصاوص در
میان نسل نوپا ،اما این گروه از نشریات بندرت به این موضوعات میپردازند و خالء ناشای از
آن بخوبی در بین قشر کودک و نوجوان به چشب میآید .اما نکته قابل توجه و مهب حاصاله
از تحقیقات این است که ،از رایجترین روشها ،متدها و ابزارهایی که برای پرورش و تربیات
معنوی میتوان از آنها استفاده کرد یکی بکارگیری مطالب دینی و مذهبی اسات و دیگاری
ابزار علمی ،که همان علب روانشناختی و درونشناسی کودک است .این دو مؤلفاه در تقویات
یکدیگر و در وابستگی به هب هستند ،و توجه تنها به یکی از آنها در تربیت و رشاد معناوی
کودک سبب "تک قطبی مذهبی" و یا "تک قطبی معنوی" کودک میشود .و اما بر اسااس
مشاهدات ،بکارگیری و استفاده از ابزار علمی روانشناختی و درونشناسی برای تربیت معنوی
کودک در هر دو گروه بسیار ضعیف است و این خالء در مجالت کودک و نوجوان ایران تنها
به کمک مطالب دینی و مذهبی پر میشود.
درج داستانهای تاریخی ،شرح بیوگرافی شخصیتهای ماذهبی و چهارههاای مطارح
جامعه در چارچوب داستان در مجالت کودک و نوجوان ایرانی به مراتب مرسومتر است.

 / 212فصلنامه علوم خبری ،شماره 24زمستان 96

همانطور که قبالً اشاره شد ،جن ایران و عراق از موضوعاتی میباشد که گاهااً ماورد
توجه روزنامهنگاران ایرانی قرار میگیرد ،و تقویت حس وطنپرستی بیشتر ازخالل اینگوناه
داستانها به مخاطب انتقال پیدا میکند .در مقابال ژورنالیساتهاای بالروسای کاه جنا
جهانی دوم را تجربه و یا درک کردهاند ،گفتن از جن و خاطرات آن را مناسب این قشار از
مخاطبان خود نمیدانند .از نرر آنها بکاارگیری مطاالبی کاه دارناده مفااهیمی از شاناخت
درست سرزمین مادری ،منابع و طبیعت آن باشد احساس غروری به مخاطب مایدهاد کاه
حس وطنپرستی از نتایج آن است.
از دیگاار تفاااوتهااا در ایاان دو گااروه ،توجااه جاادی بااه مسااأله خودشااناختی و
شخصیتشناسی از جانب مجالت کودک و نوجوان بالروسی است .باال بردن حس اعتماد به
نفس و خودباوری در کودک از مهبترین اهداف این دست از مطالب به شمار میآید.
طرح مطالبی درباره طبیعت و حیوانات از مشترکات دو گروه است ،اما نو پاردازش و
کمیت این مطالب از سوی آنها متفاوت میباشند .مجالت کودک و نوجوان ایرانی بیشتر باه
معرفی و شناخت طبیعت ،شرح زندگی گیاهان ،حیوانات و محیط پیرامون مایپردازناد ،در
صورتی که روزنامه نگاران بالروسی بیشتر به حفظ و نگهداری از طبیعت ،مناابع طبیعای و
مراقبت ازحیوانات اهمیت میدهند و فراوانی تکرار اینگونه مطالب در مطبوعاات کاودک و
نوجوان بالروسی به راحتی قابل مشاهده است.
پرداختن به نو رفتار شخص در جامعه ،مدرسه و اجتما کوچکی همچون خانواده ،از
مشترکات دو گروه به حساب میآیند ،مشاهدات حاکی از آن است که مطالب چاپ شاده از
حیث داستانسرایی ،شباهتهای زیادی به هب دارند و هر دو از لحاظ کمی و کیفی تقریباا
به یک میزان به این نو موضوعات میپردازند .از دیگر شباهتها چاپ داستانهای تخیلای
و سرگرم کننده برای مخاطبین کب سن و سالتر است.
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