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 6و نیز گذشتن ( 4831)در سال اینک پس از گذشتن ده سال از تأسیس مرکز مطالعات ادبیات کودک 

تأسیس این ( و 4831)در سال  در دانشگاه شیراز سال از تأسیس دوره کارشناسی ارشد ادبیات کودک

برگزاری نخستین نشست استادان و دانشجویان ادبیات کودک کشور  از پسدانشگاه دیگر و  چندرشته در 

بر مبنای بحثهای مطرح شود. ( ضرورت بازنگری دوره و نقد آن احساس می4818)در اردیبهشت ماه 

شنبه هسکه در روز  ادبیات کودک ایران جویان کارشناسی ارشداندیشی استادان و دانششده در نشست هم

دانشگاه شیراز برگزار شد این موارد مورد تأکید و شایسته  دکتر شهیدیدر سالن کنفرانس  14/1/4811

 توجه بیشتر دانسته شد:

 ی دکتری ادبیات کودک هر چه زودتر راه اندازی شود تا دانشجویان رشته باشود دورهپیشنهاد می .4

انگیزه و عالقه بیشتری به ادبیات کودک روی آورند و از ادامه تحصیل در این رشته ناامید نشوند. در 

رشد التحصیالن کارشناسی اعین حال تدبیری اندیشیده شود که در گزینش دانشجو اولویت به فارغ

 یات فارسیادبیات کودک داده شود چون اگر قرار بر برگزاری آزمونی باشد که مواد اصلی آن ادب

است و دانشجویان ادبیات کودک با ادبیات محض سنجیده شوند احتمال پذیرش دارندگان مدرک 

ود ی دکتری به سهارشد ادبیات فارسی محض بیشتر خواهد بود و به این ترتیب راه افتادن دور

 دانشجویان ارشد ادبیات فارسی خواهد بود و نه دانشجویان ارشد ادبیات کودک.

های نظری این خطر را دارد که دانشجویان مخاطب را از یاد ببرند و در کار مستقیم با او چیرگی بحث .1

دکان که دانشجویان تعامل بیشتری با کو شرایطی فراهم آورد توانمیتوانا نباشند. برای حل این مشکل 

لیفهایی ام تکتوانند دانشجویان را برای انجداشته باشند. به این منظور استادان در درسهای مختلف می

. همچنین رونق دادن به پژوهشهای بفرستندها و مهد کودکها یا مدرسههای کانون به کتابخانه

 تواند راهگشا باشد.محور میمخاطب



 ی داستانها و شعرهای کودکانای از گنجینهاگر دانشجویان بخواهند با کودکان کار کنند باید مجموعه .8

توان فهرست منتخب آثار را که در مرکز مطالعات ادبیات نظور میرا در خاطر داشته باشند. به این م

کودک تدوین شده در اختیار دانشجویان قرار داد تا هم مجموعه این اثرها را بشناسند و هم برخی 

ار ثت دانشجویان در کالس به حفظ این آبهتر اس از آنها را که بیشتر دوست دارند به خاطر سپارند.

 تشویق شوند.

. ها باشدو بحث درباره نمونه های بیشترنمونه یمبحثها و درسها همراه با ارائه یاست ارائهبهتر  .1

ار بهترین آث یها از ادبیات کودک ایران و جهان انتخاب شوند و دربرگیرندهضروری است که نمونه

 و نوجوانهای برتر ادبیات کودک از این طریق دانشجویان با نمونهمورد بحث باشند.  یدر زمینه

  ود.شها کامال درک و درونی میبیشتر آشنا شده و بحثهای نظری به دلیل همراهی با بررسی نمونه

استادانی که هم شناخت کافی از ادبیات  ک استفاده شود؛ از در دوره از استادان آشنا به ادبیات کود .1

 اردار باشند. حضور استادانی الزم برای تدریس در این دوره برخوکودک داشته باشند و هم از انگیزه

متخصص ادبیات محض این خطر را دارد که سرنوشت ادبیات کودک به همان سرنوشت ادبیات 

 محض دچار شود. 

خوب است در درس روش تحقیق بجز روشهای کار با متن روشهای تحقیق میدانی نیز تدریس شود  .6

 محور نیز تسلط پیدا کنند.نشجویان بر روشهای مخاطباتا د

ض ماهیت حفظ شود. میان ادبیات فارسی محای است و بهتر است این یات کودک معرفتی بینارشتهادب .7

این ویژگی به ادبیات کودک این خطر وجود دارد که های دیگر گسستی چشمگیر وجود دارد. و رشته

 خود را دارند یبهتر است استادان و دانشجویان در همان حال که رویکرد ویژهکند. سرایت نیز 

رد این که در پیشبهایی رشته را به رسمیت بشناسند و بر نقشای ادبیات کودک ماهیت بینارشته

برهمکنش پویای ادبیات، بیش از همه باید اکنون همرسد معرفت مؤثرند تأکید ورزند. به نظر می

نقش هنر در فهم مباحث مطرح شده در درس  .ارج گذارد را شناسی، علوم تربیتی و هنرروان

در گرو  . بنابر این رسیدن به کیفیت مطلوباست چشمگیربسیار  «کتابهای تصویری»یا  «آراییکتاب»

 های گوناگون در این قلمرو است.همکاری مدام استادان رشته

بهای تمام رویکردهایی که در مکتتشویق شوند که با باید نیز از سوی استادان توانند و میدانشجویان  .3

و  آشنا شوند شوند()و در سطح جهانی به کار گرفته می در نقد ادبیات کودک مطرحند ونقد ادبی 

  .داشته باشند نیز نامه(برای تحقیق )به ویژه برای پایان را این رویکردها امکان انتخاب



ضرورت دارد که میدان برای بحثهای جدید در قلمرو ادبیات کودک  باز باشد و دانشجویان به  .1

ترین بحثها و آوردن این بحثها برای طرح در کالس تشویق شوند. از این رو ضروری هتاز یمطالعه

ان ی منابع به زبای داده شود و دانشجویان به مطالعهاست که به زبان انگلیسی در دوره اهمیت ویژه

 اصلی تشویق شوند.

 دانشجویان درونی شود.هم دانشجویان و هم استادان تالش بیشتری کنند که بحثها و نظرها برای  .41

کارشناسی ارشد ادبیات کودک جایی نیز برای پرورش ذوق و فعالیتهای خالق دانشجویان  یدر برنامه .44

 اجرا شود. وتعریف  «نگارش خالق»درسی نیز با عنوان  شودپیشنهاد میباز گذاشته شود. 

کند. ها حرکت میهها بحثی جدی است و ادبیات کودک هم دارد به سوی رسانامروزه بحث رسانه .41

از طریق  را اند و فروش آنهااکنون دست به دیجیتالی کردن آثار خود زدهناشران داخلی نیز هم

و  نامهنمایش ،اند. همچنین بسیاری از داستانهای کودکان در قالب فیلمهای دیجیتالی آغاز کردهنسخه

د جدی یدر برنامه« کودک و رسانه»با عنوان  که درسیخوب است به همین دلیل شود. ارائه می بازی

شود در تمام ها نیز ارائه میو در برخی دانشگاهکارشناسی ارشد ادبیات کودک تعریف شده 

 شود. هایی که ارشد ادبیات کودک دارند ارائهدانشگاه

ارزش کارهای تحقیقی به انتشار آنها و برانگیختن واکنش در مخاطبان است بهتر است  که از آنجایی .48

های نامه داشته باشند و آن )آنها( را در مجلهمستخرج از پایان یدانشجویان و استادان حتما مقاله

و یا در  کتاب ماه کودک و نوجوان( منشرکنند رویجی )پژوهشنامه، روشنان،علمی پژوهشی یا ت

 .کنفرانسهای داخلی و خارجی ارائه دهند

ویرگران و متخصصان ادبیات کودک خارج از ها امکان حضور نویسندگان، تصدر بعضی دانشگاه .41

دانشگاه به خوبی فراهم آمده است. اما در برخی دیگر این امکان بسیار اندک است یا هرگز وجود 

شود از این پس هر ماه یک نشست با یکی از منتقدان و هنرمندان ادبیات کودک پیشنهاد میندارد. 

هایشان نزدیک با متخصصان بیرون از دانشگاه و اندیشه برگزار شود تا دانشجویان با فراغت بیشتر و از

 آشنا شوند.

نامه ی پایانهای دیگر هستند عضو کمیتهها اجازه دهند استادان متخصصی که در دانشگاهنامهآیین .41

 شوند. گاهی برخی اعضای کمیته هیچ تخصصی در ادبیات کودک ندارند.

های پیشین فراهم شود و جایی در فضای مجازی دوره معارفه با دانشجویان یدر آغاز هر دوره جلسه .46

مند در سراسر کشور با هم ارتباط پیداکنند و به تبادل دانشجویان عالقه یباز شود که از آنجا همه

 ها بپردازند.هاطالعات و اندیش



 .دانشجویان ادبیات فارسی فعال شودهای علمی دانشجویان ادبیات کودک مستقل از بهتر است انجمن .47

نات شود و امکادر این صورت امکان فعالیت بیشتر دانشجویان ادبیات کودک در دانشگاه فراهم می

 گیرد.بیشتری در اختیار ایشان قرار می

ی های مجری برنامه تأسیس شود و امکان استفادههای تخصصی ادبیات کودک در دانشگاهکتابخانه .43

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان یا های ی دانشجویان ادبیات کودک از کتابخانهویژه

 های عمومی دیگر فراهم آید.کتابخانه

 هایی دانشجویی نیز برای چاپ نقد کتاب تأسیس شود.های دانشگاهی مجلهبجز مجله .41

آموختگان دوره های دانشجویان و دانشرسد یک راه عملی و سودمند برای تحقق خواستهبه نظر می .11

 آموختگان ادبیات کودک باشد. و دانشتأسیس انجمن دانشجویان 

 


