
  به نام خداوند جان و خرد

با پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان  (74درپی )پیی بیست و سومشمارهو یادداشت برای فراخوان مقاله 

 " ادبیات کودک و نوجوان ی آینده"موضوع 

 

تا امروز تحوالت مهمی را از سر گذرانده است. بخشی از این تحوالت ناشی از گذشته از ادبیات کودک و نوجوان 

مفاهیم این حوزه، تلقی از  تراز آن مهمهای انتشار آثار بوده است، اما تکنولوژیک و تغییر در شکلهای پیشرفت

  است. متحول شدهمخاطبان و کارکردهای ادبیات کودک نیز 

آینده نیز بستر تغییر و تحوالت بسیاری خواهد بود. تحوالت سیاسی شک یبای که پشت سر داریم، با تجربه

تغییر و تحوالت تکنولوژیک  کرونا و نیز و پاندمی جهانی آوارگیهمچون هایی های اخیر و بحرانجهان در سال

شار آن انت یدر ادبیات کودک و نحوههمه و همه ، سواد جدید گونه های گیری سواد و شکل ماننددر مفاهیمی 

  د بود.نتاثیرگذار خواه

برخوردار از نظر کودکان در کشورهای کشورهای فقیر و در کودکان زندگی که بین  گسستی ازسوی دیگر 

گیری بیماری . این موضوع با همهخواهد شد ترعمیقاست دسترسی به تکنولوژی و دانش و سرگرمی رخ داده 

 .ه استنمایش گذاشتای را هم به در جهان ابعاد تازه 19کووید 

اند و از کمرنگ شدن نظری نیز برخی از صاحب نظران از پایان کودکی و ادبیات کودک سخن گفته یدر حوزه

  مرزهای ادبیات کودک و ادبیات بزرگسال.

دست کم در بین ما ایرانیان بحث جدی نشده  ادبیات کودک و نوجوان یآینده یبا این حال هنوز درباره

گذاری به نظر برسد، اما سرعت سیاست یاست. بحث از آینده شاید در نگاه نخست بحثی مربوط به حوزه

ای دست اندرکاران ادبیات کودکان و سرنوشت حرفهاحتماال نشان داده که آینده بسیار نزدیک است و  تحوالت

  .اهد ساختخونوجوانان را دست خوش تغییر 



ادبیات کودک و نوجوان در ایران و جهان چگونه است؟ چه افقی پیش روی ما نویسندگان، منتقدان،  یآینده

؟ آیا توانیم خودمان را برای مواجهه با تحوالت آینده آماده کنیمپژوهشگران و ناشران ادبیات کودک است؟ آیا می

  ؟آیدکاری از دست کسی برنمیا ی توانیم نقشی در این تغییرات به عهده بگیریممی

ازی پردها تخیل ما را برای رویاپرسشتوان طرح کرد. شاید برخی از این های بسیاری میدر این باره پرسش

رسد توضیح مدد رویدادهای تکنولوژیک که دیر یا زود به ما هم میه بتوان بنیز را  هاو برخی از پرسش برانگیزد

  داد.

ادبیات کودک و نوجوان در ی ایم تا همه با هم به آیندهداده پژوهشنامه را به این موضوع اختصاصاین شماره از 

  ادبیات کودک بهره ببریم. یآینده یهای دیگران دربارهایران و حتی جهان بیاندیشیم و از اندیشه

 محورهای مقاالت

 نوجوان در ایران و جهانگرانه در ادبیات کودک و نآینده هایپژوهش و مقاالت از گزارش 

 نوجوان و کودک ادبیات انتشار ینحوهو یا  شناسیزیبایی و فرم بر کتکنولوژی تحوالت تأثیر 

 نوجوان و کودک کتاب یآینده یدرباره جهان و ایران در موردی یمطالعه 

 نوجوان و کودک ادبیات مفهومی تحوالت 

 نوجوان و کودک و نشر، داستان، تصویرگری، پژوهش، مطبوعات شعر یآینده 

 کودک ادبیات یآینده بر جهانی هایبحران ثیرتأ 

 آینده در نوجوان و کودک ی انواع ادبیاتهاموضوع: موضوع بحران 

 های امروز کودک و نوجوانها و داستاندر رمان آینده گوییپیش و بینیپیش 

 آینده به نوجوان و کودک ادبیات نگاه 

 جهانی نگاه و محلی نگاه: نوجوان و کودک ادبیات 

 تغییر شرایط فرهنگی و اقتصادی مخاطبان ادبیات کودک و نوجوان در آینده 

 و..... 



 های آزادمقاله

ل و ئی مساهایی غیرمرتبط دربارهط با موضوع اصلی، مقالههای مرتبدر هر شماره از پژوهشنامه عالوه بر مقاله

 شوند.نیز منتشر می و نوجوان موضوعات دیگر ادبیات کودک

ی ادبیات کودک و نوجوان که تکراری نبوده و یا ای مفید دربارههای تألیفی و ترجمهپژوهشنامه از انتشار مقاله

 کند.های دیگر منتشر نشده باشند استقبال میقبال در مجله

 مقاله ی تدوین و ارایهنامهیوهش

 فصلنامه ارسال شوند.میل ایمطالب باید در نرم افزار ورد تایپ و به . 1

 کلمه باشد. 4۰۰۰ها نباید بیشتر از حجم مقاله. ۲

حت استنادها و منابع به چنین مسئولیت ص تر در جایی منتشر شده باشند. هم مطالب ارسالی نباید پیش. ۳

 لفان است.ؤلف/مؤعهده ی م

چنین کوتاه کردن مطالب طالب و همپژوهشنامه در پذیرش و یا رد مو ی مطالب بررسی خواهند شد کلیه. 4

 تصویبی آزاد است.

 مطالب ارسالی بازگردانده نخواهند شد.. ۵

 شود.الترجمه پرداخت میالتألیف یا حقهای تصویب شده، پس از چاپ، حقبابت مقاله. ۶

های و با لحنی مناسب و به دور از جدال و بحث باشند مطالب باید بافتی منسجم، مستدل و مستند داشته. 7

 ها را مطرح و یا نقد کنند.ای، دیدگاهشخصی و حاشیه

 تر با الف و ب و ج مشخص شوند.تیترهای اصلی با حروف سیاه، تیترهای فرعی با اعداد و تیترهای فرعی. ۸

افراد و  های خارجی اسملچنین معادهای تکمیلی که وجودشان در متن ضروری نیست و همیادداشت. 9

 های خاص، با آوردن شماره در متن، به پایان مقاله و بخش پی نوشت منتقل شوند.مکان

شکل ارجاع به منابع چنین است که در متن، پس از نقل قول )مستقیم یا غیر مستقیم(، این اطالعات آورده . 1۰

 شوند:می



ه، سپس سال انتشار منبع، سپس دو نقطه و بعد از آن در ، سپس گیوممؤلفداخل پرانتز ابتدا نام خانوادگی 

 (۲4: 1۳9۰)احمدی،  ی صفحه. به عنوان مثال:صورت ضرورت شماره

شود که شامل نشانی کامل آورده می« منابع»، بخش دیگری با عنوان «نوشتپی»در پایان مقاله و پس از بخش 

 ست:ی منابع، به ترتیب حروف الفبا و به ترتیب ذیل اکلیه

 الف. کتاب

ان )تاریخ انتشار(، عنوان کتاب )با حروف مایل یا ایتالیک(، مؤلف /مؤلفان، نام کوچک مؤلف /مؤلفنام خانوادگی 

 ای( شهر محل انتشار، ناشر، نوبت چاپهای ترجمهنام و نام خانوادگی مترجم/ مترجمان )در کتاب

 ب. مجله

ان )تاریخ انتشار(، عنوان مقاله )در گیومه(، نام و نام مؤلف /مؤلفان، نام کوچک مؤلف /مؤلفنام خانوادگی 

ای( نام مجله )با حروف مایل یا ایتالیک(، سال انتشار، شماره، های ترجمهخانوادگی مترجم/ مترجمان )در مقاله

 های شروع و پایان مقالهصفحه

اصل مقاله برای و در صورت امکان  ر متن اصلی از سوی مترجم قید شودای دهای ترجمهمنبع چاپ مقاله. 11

 ارسال شود.تطبیق ترجمه 

 میل خود را در ابتدا یا انتهای مقاله قید کنند.-ی تلفن و ایای، شمارهلیفی و ترجمهأهای تصاحبان مقاله. 1۲

 هر گونه سپاسگزاری در پایان قبل از پی نوشت آورده شود.. 1۳

 هامهلت ارسال مقاله

های خود را حداکثر تا ها و یاداشتتوانند مقالهشناسان ادبیات کودک و نوجوان میپژوهشگران، نویسندگان و کار
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