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    ،  

واقعیت غیرقابل کتمانى که در سـپهر ادبیات کودك و نوجوان ایران قابل مشاهده اسـت، 
نقـش و جایـگاه چشـمگیر مؤسسـه خانـه کتـاب در شـکل گیرى، نهادینه سـازى و تداوم 

جریان نقد اسـت.
مى دانیـم کـه اولیـن نقدهـا بـر کتاب هـاى کـودك و نوجواِن چاپ شـده در ایـران را 
بایـد در مطبوعـات پیش از مشـروطه و در نشـریاتى همچون «تربیت» سـراغ گرفت. این 
جریـان پـس از مشـروطه شـدت گرفت و در دوره پهلـوى اول بـا انتشـار اولیـن نشـریات 
تخصصـى نقـد و در دوره پهلـوى دوم با انتشـار نشـریات درباره ادبیات کـودك و نوجوان 

گسـترش یافت.
بـا پیـروزى انقـالب اسـالمى و انتشـار اولیـن نشـریات تخصصـى ادبیـات کـودك و 

نوجـوان کمیـت و کیفیـت نقدهـاى کتـاب کـودك و نوجـوان چندبرابـر شـد.
بـا ایـن حـال بـا آغـاز انتشـار «کتاب مـاه کـودك و نوجـوان» بـود کـه نـگارش نقـد 
کتـاب کـودك بـه یک بحـث و حرفه تخصصى بدل شـد و بـراى اولین بار شـغل و جایگاه 

حرفـه اى شناخته شـده اى بـه نـام منتقـد ادبیـات کودك شـکل گرفت.
براسـاس پژوهشـى کـه سـال ها قبل، بنـده و همکاران انجـام دادیم مجمـوع نقدهاى 
تخصصـى نوشته شـده بـر کتاب هـاى کـودك و نوجـوان از 1358 تـا پایان سـال 1377، 
تنهـا 794 نقـد بـوده اسـت کـه در این میـان 18 شـماره اول کتاب ماه کـودك و نوجوان 
هـم بررسـى و منظـور شـده و ایـن شـماره ها دربردارنده 81 نقد بوده اسـت. پـس جدا از 
کتـاب مـاه طى بیسـت سـال 713 نقد داشـته ایم. امـا در 200 شـماره «کتاب ماه کودك 
و نوجـوان» طـى شانزده سـال ونیم بیـش از 2300 نقـد منتشـر شده اسـت. بـه تعبیـرى 
بـا تخمیـن مى تـوان گفـت نقدهـاى چاپ شـده در ایـن نشـریه، حـدود نیمـى از تمامى 

نقدهـاى ادبیـات کـودك ایـران از دوره قاجـار تـا امروز را شـکل مى دهد.
در سـال 1393 متأسـفانه «کتاب مـاه کـودك و نوجـوان» بـه «فصلنامـه نقـد کتاب 
کـودك و نوجـوان» تبدیـل شـد و عمـًال حجـم نقدهـاى ادبیـات کـودك و نوجـوان کـه 
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سرمقاله

بـا حمایـت مؤسسـه خانـه کتـاب انتشـار مى یافـت، بـه حـدود یک سـوم تقلیل یافـت. با 
ایـن حـالـ  و البتـه بـاز هـم متأسـفانهـ  هنوز حداقـل نیمـى از نقدهاى ادبیـات کودك 
و نوجـوان بـه زبـان فارسـى در ایـن فصلنامـه و بـا حمایـت مؤسسـه خانـه کتـاب بـه 
چـاپ مى رسـد. چراکـه متأسـفانه «پژوهشـنامه ادبیـات کـودك و نوجـوان»، «فصلنامـه 
دانشـگاه شـهید بهشـتى» و نشـریه «روشـنان» کانـون پـرورش فکـرى تعطیل شـده اند 
و شـوربختانه ایـن فصلنامـه در کنار نشـریه «دوفصلنامه دانشـگاه شـیراز» تنها نشـریات 

تخصصـى در حـال انتشـاِر ادبیـات کـودك و نوجوان هسـتند.
در سـال هاى اخیـر جایـگاه مؤسسـه خانـه کتـاب به عنـوان نهـاد متولـى اهـل قلـم 
و پدیدآورنـدگان کتـاب تثبیت شـده و ایـن مؤسسـه در مـواردى همچـون صـدور کارت 
شناسـایى، بیمـه و بیمـه تکمیلـى، وام، بـن کتـاب، مشـاوره حقوقـى و ... از اهـل قلـم 

مى کنـد. حمایـت 
جـا دارد بـا توجـه بـه جایـگاه منحصربه فرد مؤسسـه خانه کتـاب، اقدامات مشـابهى 
بـراى منتقـدان کتـاب (و به ویـژه منتقـدان کتـاب کـودك و نوجـوان) تعریـف شـود و 

ایشـان نیـز از (بیمـه، وام، بـن کتـاب و ...) بهره منـد شـوند.
سـایر اقداماتـى کـه جـادارد مؤسسـه خانـه کتـاب به منظـور رشـد و تعالى نهـاد نقد 

ادبیـات کـودك دنبـال کنـد، از این قرار اسـت:
1. تهیه و انتشار نمایه نشریه «کتاب ماه کودك و نوجوان»؛

2. حمایت از تشکیل انجمن منتقدان کتاب کودك و نوجوان؛
3. برگـزارى جلسـات نکوداشـت و تقدیـر منتقـدان پیشکسـوت و فعال ادبیـات کودك و 

نوجوان؛
4. برگزارى جلسات منظم نقد کتاب هاى کودك و نوجوان؛

5. انتشار مجموعه کتاب هاى تئورى و نقد ادبیات کودك و نوجوان
و ...

سردبیر


