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بـا انتشـار شـانزدهمین شـمارة فصلنامـۀ نقـد کتاب کـودك و نوجـوان، چهارمین سـال 
انتشـار ایـن نشـریه به پایـان رسـید و به لطف و عنایـت حق تعالى، پنجمین سـال انتشـار 

آن را شـروع خواهیـم کرد.
ایـن اتفـاق بـا تغییـر مدیرعامـل مؤسسـۀ خانـۀ کتـاب ایـران نیـز همراه شده اسـت 
و آقـاى دکتـر نیکنـام حسـینى پور کـه از همـکاران و همراهـان قدیمـى مـا در معاونـت 
فرهنگـى وزارت ارشـاد بوده انـد، ِسـَمت مدیرمسـئول فصلنامـه را برعهـده گرفته انـد و بـا 
آقـاى مجیـد غالمـى جلیسـه، نسـخه پژوه و کارشـناس تاریـخ چـاپ کـه پیش تـر ایـن 
مسـئولیت را به عهـده داشـتند، خداحافظـى کرده ایـم. بـه این بهانـه، بى مناسـبت ندیدم 
کـه گـزارش کوتاهـى از عملکـرد ایـن نشـریه ارائـه دهـم و هم زمـان از خواننـدگان و 
کارشناسـان محتـرم درخواسـت کنـم کـه ایشـان نیـز انتقـادات و پیشـنهادهاى خود را 
دربـارة ایـن نشـریه بـا مـا در میـان بگذارنـد؛ البتـه مى دانیـم و مى دانیـد کـه عمـر این 
نشـریه بـه سـال ها قبـل برمى گـردد. سـال 1376 بـود کـه به همـت و تدبیر آقـاى احمد 
مسـجدجامعى، هشـت نشـریۀ تخصصى نقـد کتاب، از جملـه کتاب ماه کـودك و نوجوان 
پـا گرفتنـد و کار خـود را آغـاز کردنـد. دراین میـان، مجلـۀ نام برده سـبب تحـول کمى و 

کیفـى در سـیر و تاریـخ نقـد ادبیـات کـودك و نوجـوان در ایران شـد.
بنـده افتخار داشـتم از اولین جلسـات شـکل گیرى ایـدة کتاب ماه کـودك و نوجوان 
در خدمـت اسـتاد و معلمـم آقـاى دکتر حجوانى باشـم و تا 18 شـماره دبیـرى تحریریۀ 
آن نشـریه را بر عهـده بگیـرم. البتـه پـس از آن کـه به دلیـل بازتاب هـاى یکـى از نقدهایم 
آن مسـئولیت منتفـى شـد،  همـکارى مـن با آن نشـریه به عنـوان یک نویسـنده و منتقد 
آزاد چـه در دوران سـردبیرى آقـاى حجوانـى و چـه در دوران سـردبیرى آقـاى خسـرو 
آقایـارى ادامـه پیـدا کـرد تـا آن که بـا تغییر دولـت در سـال 1392 و تغییر دورة انتشـار 
آن نشـریات بـه فصلنامـه، قرعـۀ سـردبیرى به نـام این جانـب خـورد. مهم تریـن دلیلـى 
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ـ عالوه بـر دلیـل صرفه جویـى در  کـه بـراى تغییـر دورة انتشـار ایـن نشـریات اعـالم شـد  
هزینه هـا ـ نزدیک شـدن بـه اسـتانداردهاى فصلنامه هـاى علمـى و دانشـگاهى بـود.

بنـده از همـان آغـاز ایـن تغییـر معتقـد بـودم کـه ممکـن اسـت چنیـن رویکـردى 
بـراى برخـى از نشـریات کتـاب ماه مناسـب باشـد و به افزایـش کارایى و کارآمـدى آنان 
بینجامـد،  امـا بـا کتـاب مـاه کـودك و نوجـوان متناسـب نیسـت. واقعیـت این اسـت دو 
یـا سـه نشـریه اى کـه بـا رویکـرد و رتبـۀ دانشـگاهى در حـوزة کتـاب کـودك و نوجوان 
منتشـر شـده اند، الاقـل بـراى جریـان تولید و نشـر کتـاب و ادبیات کودك چنـدان مفید 
نبوده انـد. کمیـت و سـرعت تولید و شـتاب تحـوالت در عرصـۀ کتاب کـودك و نوجوان، 
وجـود یـک نشـریۀ ماهیانه را اقتضـا مى کند. تعـداد مخاطبان دانشـگاهى ایـن حوزه نیز 
بـا جمعیت چندهـزار نفـرى تولیدکنندگان و مرّوجان کتاب کودك قابل مقایسـه نیسـت 
ـ پژوهشـى ادبیـات کـودك و نوجـوان همان  و درحقیقـت کارکـرد اصلـى نشـریات علمى  
ارتقـاء رتبـه و امتیازگیـرى بـراى اعضـاى هیئت علمـى دانشـگاه ها خواهـد بـود و تعـداد 
خواننـدگان آن، چنـدان از تعـداد پدیدآورندگانـش فراتـر نخواهد رفت. بااین حـال، اصرار 
نگارنـدة ایـن سـطور بـر ثابت مانـدن دورة انتشـار ماهیانـه راه بـه جایـى نبـرد و فصلنامۀ 
نقـد کتـاب کـودك و نوجـوان جایگزین کتاب ماه کـودك و نوجوان، پس از 200 شـماره

شد.
در یکـى از سـرمقاله هاى فصلنامـه چنیـن نوشـته ام: «فصلنامـه مى کوشـد بـا پرهیز 
هرچه تمام تـر از حضـور نمایشـى و فرمایشـى، کارکـردى واقعـى در عرصۀ کتـاب کودك 
و نوجـوان بیابـد. قبـل از هرچیـز فصلنامـه بایـد مخاطبـان واقعـى و عینـى خـود را پیدا 
کنـد. مخاطبانـى کـه هرچند ازنظـر کّمى محدود، امـا ازنظر کیفى در سـاحت و وضعیت 
نشـر کتاب هـاى کـودکان مؤثرنـد؛ ناشـران و همکارانشـان، پدیدآورنـدگان، کتابـداران، 
دانشـگاهیان، توزیع کننـدگان، مرّوجـان و منتقدان. فصلنامه مى خواهد به شـکلى روشـن 
بـه مسـئله یابى و ارائـۀ راه کارهایـى در عرصۀ کتـاب کودك بپـردازد. نقدهایـى کاربردى 
دربـارة کتاب هـا ارائـه دهـد و اخبـار و تحـوالت کتـاب کـودك را رصـد کنـد» و سـعى 

کردیـم به ایـن برنامـه پاى بنـد بمانیم.
از اولیـن شـماره در انتشـار ایـن فصلنامـه کوشـیدم تـا نکاتـى را مّدنظـر قـرار دهم. 
اولیـن تغییـر و تفـاوت مـا نسـبت بـه سـایر فصلنامه هـا حداقـل و حداکثـر حجـم آثـار 
دریافتـى بـود. هنـوز بر این بـاورم که گاهـى طوالنى نویسـى در نقدها چیـزى به کیفیت 
و محتـواى آن نمى افزایـد؛ به ویـژه در حـوزة کتاب هـاى کـودك وقتـى پـاى کتاب هـاى 
12 و 16 صفحـه اى در میـان اسـت، دیگـر نمى تـوان ماننـد کتاب هـاى هزارصفحـه اى 
فلسـفى براى شـان نقدهـاى 10 هـزار کلمـه اى نوشـت. ایـن محدودکردن حجـم مقاالت 
فصلنامـۀ کـودك بیـن 1500 تـا 6000 کلمـه سـبب شـد کـه در عمـل، تعـداد مقاالت 
مـا در هـر شـماره و حجـم کار مـا نسـبت به سـایر فصلنامه هـا دو برابـر شـود. نگاهى به 
شـماره هاى چاپ شـدة فصلنامـه کـودك نشـان مى دهـد کـه در هـر شـماره حـدود 30 
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مطلـب کار شـده و ایـن حـدود دو برابـر میانگیـن تعـداد مقاالت سـایر فصلنامه هاسـت.
تمایـز دیگـر ایـن فصلنامـه بـا توجـه به شـناخت مخاطـب،  سـوتیتر داشـتن مطالب 
اسـت؛ زیـرا بـر ایـن باوریم سـوتیتر داشـتن مطالـب،  بـراى خواننـدگان ما اعم از شـاعر، 
نویسـنده، ناشـر و منتقـد مفیـد اسـت و آن هـا را در خوانـدن و درك بهتـر مطالب یارى 
مى دهـد. مطالبـى همچـون مستندسـازى اخبـار و تحـوالت، ارائـۀ فهرسـت کتاب هـاى 
تئـورى، مقاله شناسـى هایى کـه در اولیـن شـماره هاى فصلنامـه درج  شـده، اسـتفاده از 
عکـس و تصویـر نـه به عنـوان تزئین، بلکه بـراى تکمیل اطالعـات و... همگى در راسـتاى 

مخاطب محـورى و افزایـش کارایـى فصلنامـه بـه آن اضافـه شـده اند.
متأسـفانه در دورة جدیـد مسـئولیت هایى ماننـد دبیـر تحریریه و دبیران سـرویس ها 
در سـاختار ادارى فصلنامه هـا پیش بینـى نشـده بـود و تنهـا همـکار ما یک مدیـر داخلى 
بـود کـه دو روز در هفتـه در دفتـر فصلنامـه حضـور مى یافـت. بااین حـال، کوشـیدیم 
ایـن کاهـش نیـروى انسـانى متخصـص کمتریـن لطمۀ  ممکـن را بـه نشـریه وارد کند و 
بـراى ایـن منظـور خـودم تقریبـاً  به شـکل تمام وقت بـراى فصلنامـه وقت گذاشـتم. خدا 
را شـاکرم کـه در همـۀ عمـرم و در ایـن چهـار سـال همـکارى بـا فصلنامـه، پایین بـودن 
مبلـغ دریافتـى یـا تأخیرهـاى چندفصلـى در پرداخت هـا، موجـب نشـد کـه کار برایـم 
کوچـک و کم اهمیـت  شـود. همزمان با سـردبیرى ایـن فصلنامه، مسـئولیت هاى دولتى و 
غیردولتـى دیگـرى هم داشـته ام، اما همواره سـردبیرى ایـن فصلنامه را مهم ترین شـغل، 
کار و وظیفـۀ خـود دانسـته ام؛ زیـرا بـه نقـش تاریخ سـاز نقد در توسـعۀ ادبیـات کودك و 

نقـش کلیـدى ادبیـات کـودك در تحـوالت فرهنگـى و اجتماعى ایمان داشـته ام.
مهم تریـن رویکـرد در انتخـاب مطالـب فصلنامه  براى مـا بومى بـودن و کاربردى بودن 
نقدها اسـت. متأسـفانه کم نیسـتند نقدهـا و پایان نامه هایـى که در حـوزة ادبیات کودك 
و نوجوان کار شـده اند، اما ِگِرهى از کار کتاب کودك نمى گشـایند و به سـؤالى مشـخص 
و کاربـردى پاسـخ نمى دهنـد. عمیقـاً  بـر ایـن باوریم کـه تئورى هـا و شـیوه هاى وارداتى 
نقـد، وحـى منـزل نیسـتند و چه بسـا کوچک تریـن تناسـبى بـا مشـکالت، پرسـش ها و 
نیازهـاى امـروز کتـاب کـودك و نوجـوان ایـران نداشـته باشـند. پـس بیشـتر از آن کـه 
نگـران مطابقـت ظاهـر و قالـب نوشـته ها با قواعـد معمـول باشـیم، به دنبال نـگاه نقادانه 
و  بى خاصیـت  نوشـته هاى  از  و  بوده ایـم  کاربـردى  پاسـخ هاى  و  بومـى  پرسـش هاى  و 

فرمایشـى پرهیـز کرده ایم.
کوشـیدیم از هرگونـه انحصـار و جناح بنـدى پرهیز کنیـم. صداى هر اسـتعداد جوان 
و ناشـناس باشـیم و نتیجـه آن شـد کـه در ایـن فصلنامـه در کنـار اسـامى اسـتادان 
و چهره هـاى شناخته شـده، ده هـا نقـد از منتقـدان جـوان و اهـل شـهر هاى مختلـف 
ایـران به چـاپ رسـید کـه هیـچ گاه آنـان را از نزدیـک ندیـده بودیـم و ندیده ایـم. در 
میـان نویسـندگان مقـاالت ایـن فصلنامه جمع متنوعى از شـاعران و نویسـندگان ادبیات 
کـودك، منتقـدان همـکار کتـاب مـاه کـودك و نوجـوان، کارشناسـان کانـون پـرورش 
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فکـرى،  دانش آموختـگان رشـتۀ ادبیـات کـودك دانشـگاه هاى مختلـف، اعضـاى انجمـن 
نویسـندگان کـودك و نوجـوان، شـوراى کتاب کـودك، انجمـن قلم، انجمـن تصویرگران 
و... در کنـار هـم دیـده مى شـوند. فصلنامـۀ نقد کـودك و نوجـوان تقریباً هیچ نویسـندة 
ثابتـى نداشـته اسـت و مجمـوع نویسـندگانى کـه در ایـن 16 شـماره بـا مـا همـکارى 

کرده انـد، شـاید معـادل تعـداد مجمـوع نویسـندگان 4 فصلنامـۀ دیگـر باشـند.
مـا معتقدیـم که انتشـار نشـریات تخصصى یک بحث میان رشـته اى اسـت و همزمان 
نیازمنـد تخصـص در زمینـۀ انتشـار و تخصص در روزنامه نگارى و ژورنالیسـم اسـت. پس 

کوشـیدیم هیـچ گاه به نفـع یکى از ایـن دو، دیگرى را نادیـده نگیریم.
در ایـن فصلنامـه تـالش کرده ایـم، بى آن کـه وابسـتگى آن را به مؤسسـۀ خانۀ کتاب 
و وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمى کتمـان کنیـم یـا نادیده بگیریـم، به شـکلى منصفانه 
و موشـکافانه بـه نقـد عملکرد نهادهـاى دولتـى بپردازیـم، تاآن جاکه حداقل 4 سـرمقالۀ 
ایـن فصلنامـه به طـور صریـح بـه انتقـاد از سیاسـت ها و عملکـرد مؤسسـۀ خانـۀ کتـاب 

اختصـاص یافـت و بى هیـچ مانـع و سانسـورى مجوز انتشـار دریافـت کرد.
سـعى مـا بـر آن بـوده تا در حـد امـکان و با همـۀ محدودیت هـا، تعادل و تناسـب را 
در توجـه بـه آثار نویسـندگان مختلف، ناشـران گوناگـون، قالب هاى مختلف، سـلیقه هاى 
متنـوع و... حفـظ کنیـم و کوشـیدیم بـا همۀ کم مهرى ها نسـبت بـه منتقدانـى که بیش 
از یک سـال چشـم انتظار دریافـت حق التألیـف انـدك  خـود مى ماندنـد، بـا صبـر و مهـر 
آن هـا را بـه ادامـۀ راهـى کـه در خدمت بـه کـودکان و فرهنـگ برگزیده انـد، پاى برجا و 

ثابت قـدم نگه داریـم.
شـانزده شـمارة فصلنامـۀ نقـد کتـاب کـودك و نوجـوان در 13 جلـد و یـک ضمیمه 
و بـا حجـم میانگیـن 300 صفحـه و 25 مطلـب منتشـر شـد تـا ازاین منظـر نیـز از همۀ 
فصلنامه هـاى نقـد خانـۀ کتاب پیشـى بگیرد. خـدا را بابـت رخصت و همـت این خدمت 

شکرگزاریم.
تا دوست که را خواهد و که در نظر افتد.

سیدعلى کاشفى خوانسارى
سردبیر فصلنامۀ نقد کتاب کودك و نوجوان


