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چکیده
در مقاله حاضررر ردهبندی و مشرره ررههای محتوای ادبی مطبوعات معاصررر دودو و نواواا ایراا و بوروم مورد بررسرری و
ارزیابی قرار گرفته ا ست .مجوت برگزیده شده اهت تحقیق ،از لحاظ عملکرد تربیتی ن سل دودو و نواواا به منظور شکلگیری
درو و شناخت آنها ،از اایگاه خاصی در فضای رسانهای دشور خود برخوردار هستند .در این تحقیق سعی شده ا ست ،خ وصیات
داردردی مجوت دودو و نواواا معاصررر ایراا و بوروم نشرراا داده شررود و همچنین میزاا انعکام مؤلفههای ملی ،فرهنگی و
تاریهی در محتوای آنها مشررهش شررود .عووه بر این ،توازا الزم ما بین مطالب آموزشرری و سرررگرمی دراین نوع مجوت ،از لحاظ
اهتگیری اخوقی و معنوی بهشررری از مندراات ،وفاداری به سرررنن ملی و همچنین متدها و روشرررهای ادید برای دیالوگ بین
روزنامهنگار و مهاطب ،سرنج شرده اسرت .نتای حاصرله میتوانند به منظور پیشررفت فعالیتهای ژورنالیسرتی درحوزه دودو و
نواواا ،بررسی مسائل عملکردی مطبوعات دودو و نواواا دردشورهای ایراا و بوروم ،مورد استفاده قرار گیرند.
واژگان کلیدی :فضای رسانهای ،مطبوعات دودو و نواواا ،سبک ادبی ،معنوی – اخوقی ،تربیت.

مقدمه
برر سی و مقای سه ر سانههای گروهی دو د شور ایراا و بوروم ،ده ادبیات ،فرهنگ و ادیاا متفاوت دارند ،اما تو سط
سیاستهای دولتی تقریبا مشابهای اداره می شوند ،به ما این امکاا را میدهد ده؛ تمایز و یا شباهتهای فضای اامعهای،
ارزشهای ملی ،نوع تفکر روزنامهنگاراا و نویسندگاا ،میزاا آزادی مطبوعات ،محتوای مطالب چاپ شده و اما میزاا تأثیر
مطبوعات بر روی مهاطبین را بهتر درو دنیم .قاعدتاً یکی از م سائل مورد مطالعه در ف ضای ر سانهای هر د شور ،میزاا و
نوع تأثیر در درو و آگاهی مهاطبین ا ست ،حال اگر خوانندگاا مورد نظر ،امعیت دودو و نواواا با شند ،ح سا سیت
مو ضوع بی شتر می شود ،زیرا ده اهاابینی ،تربیت اخوقی و هنجارهای رفتاری شهش در سنین پایین شکل میگیرد.
امروزه رشررد و افزای ارتباطات ما بین اوامع و میل پیوسررتن به دهکده اهانی باعب بروز ناهنجاریهای در بین نسررل
دودو و نواواا می شود ،ناهنجاریهای همچوا تغییر مسیر ارزشهای زندگی ،از بین رفتن تدریجی ارزشهای اخوقی-
معنوی و الگوبرداری از رفتارهای ااتماعی و ارزشهای فرهنگی ده در اوامع غربی مرسرروم هسررتند .از این رو پر رنگتر
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شرردا نق مطبوعات دودو و نواواا در حف ارزشهای دینی ،ملی و فرهنگی و همچنین نق
معنوی ،نبوغ و حس زیباییشناسی مهاطبینشاا غیر قابل انکار است.
همانطور ده میدانیم پس از پیروزی انقوب ا سومی در سال  ،1۳۵۷ارزشها و ا صول د شور بر مبنای اهاا بینی
اسومی پیریزی شد .از آا زماا تربیت نسل دودو و نواواا در دستور دار دولت قرار گرفت و بازتاب آا در رسانههای
ی نمود پیدا درد .برا سام بیانات مقام معظم رهبری ح ضرت آیت اهلل خامنهای« :اگر این بچهها با ایماا
گروهی ته
پرورش پیدا دردند و شما توانستید بذر ایماا را در دلشاا بکارید ،در آینده می شود از آاها هر شه یت عظیمی ساخت
و برای هر داری مناسبند ...اگر این عن ر(ایماا) را در آاها نداشته باشیم برای هیچ داری مناسب نیستند؛ هر چه بشوند
نامطمئنند( »...پار سافر .)1۳۹۵ ،با مقای سهای اامالی مابین مطبوعات دودو و نواواا ایراا قبل و بعد از انقوب به این
نتیجه میتواا رسید ده ،پس از انقوب اسومی ،تبعیت از اصول و ارزشهای انقوبی ،یکی ازمؤلفههای اصلی در گردآوری
مطالب تو سط روزنامهنگاراا ،ویرا ستاراا و نوی سندگاا شده ا ست .از آنجا ده مطبوعات مورد بحب میتوانند دو نوع تأثیر
متفاوت برروی خوانندگاا خود داشته باشند؛ به رشد شه یتی و شکوفای استعدادهای خدادادی فرد دمک دنند و یا او
را براسام فرهنگ استعماری و ضد ارزشی پرورش دهند ،از این رو حساسیت دولت بر روی انتهاب مسیر صحیح از اانب
مطبوعات دودو و نواواا ،قابل درو است.
از دیگر موضوعاتی ده مکرراً در مجوت دودو و نواواا معاصر ایراا به چشم میخورد؛ آشنایی با زندگی پیامبراا
و اماماا ،تروی تربیت اسررومی و تشررویق مهاطبین به سررمت دان  ،هنر و ورزش اسررت .مجوتی تماماً رنگی ،ده بدلیل
چاپ با دیفیت ،لوگوی مه وص و طراحی گرافیکی منح ر به فرد خود ،میتوانند خوانندگاا را به واد بیاورند و براحتی
به سمت خود الب دنند.
امهوری بوروم در سال  1۹۹1میودی( ،)1۳۶۹به طور رسمی استقول خود را از اماهیر شوروی اعوم درد و در
سازماا ملل متحد به عنواا دشوری مستقل به رسمیت شناخته شد .از سالهای  ،۹۰نسلی ادید از مطبوعات دودداا و
نواواا وارد فضای رسانهای دشور شد ،نسلی ده تبلیغ استقول دشور ،تروی زباا و فرهنگ بوروسی و اهمیت یادگیری
دسررتورات دین مسرریحیت از مهمترین دغدغههای آا به شررمار میآمد .مجوت و روزنامههای ده همواره حف ارزشهای
وطنی و دینی را مهم میدانند و برای ر شد و شکوفای پتان سیلهای معنوی ،نبوغی و زیبا شنا سی ن سل دودو و نواواا
اامعه خود توش میدنند .هم ادنوا در فضای اامعهای بوروم شاهد افزای محبوبیت دانالهای ااتماعی ،شبکههای
ماهوارهای و اینترنتی در بین ن سل دم سن و سال ه ستیم ( شرایطی م شابه در اامعه ایراا) ،از این رو روزنامهنگاراا و
مسئولین این دست از نشریات بی از پی برای مدرا دردا متدهای امعآوری مطالب ،افزای دیفیت محتوای متنی
و ت ویری ،استجو در اهت یافتن روشهای مؤثرتر به منظور اذب مهاطب بیشتر ،توش میدنند.
والدیمیر دوپلیکوویچ ،استاد زباا ،ادبیات بوروسی و روزنامهنگاری در دانشگاه دولتی بوروم ،مجوت و روزنامههای
ویژه دودو و نواواا را به چهار گروه اصلی تقسیم درده است –1 :مجوت دان و فنآوری  –۲مجوت ادبی -هنری –۳
مجوت سرگرم دننده  –۴مجوت معلومات عمومی(دوپلیکوویچ .)1۲ :۲۰1۴ ،بر اسام این دستهبندی ،میتواا گفت ده
مقاله حاضر بیشتر مجوت ادبی-هنری برای مهاطبین دودو و نواواا را مدنظر داشته است ،و یا به سهن دیگر ،بی از
هر چیز ،مطالب و محتوای ادبی اینگونه مجوت مد نظرمحقق قرار گرفته است.

در این تحقیق به طور اتفاقی برخی از شمارههای به چاپ ر سیده در فوا صل سالهای  1۳۹1–1۳۹۵از  ۷ن شریه
دودو و نواواا معتبر ایرانی(«دیهاا بچهها»« ،یکی بود یکی نبود»« ،دوسررت دودداا»« ،دوسررت نواواناا»« ،سررروش
دودداا»« ،رشد دودو»« ،رشد دان آموز») و همچنین برخی از شمارههای چاپ شده در سال  ،۲۰1۷از  ۸مجله برتر
بوروسرری «رودزاچیشررکا» (( )Rukzachishkaدوله پشررتی دوچک)« ،ویاسرریلکا» (( )Viasiolkaرنگین دماا)،
«رودزاچُک» (( )Rukzachokدوله پشرررتی) ،روزنامه «زُردا» )( )Zorkaسرررهیده دم)« ،بیرُزدا» (( )Birozkaدرخت
سهیدار)« ،داچلی» (( )Kacheliتاب) ،روزنامه «پِرْخودنی وُزْراست» (( )Perekhodni vozrastسن بلوغ)«( ،اومنیاشا»
(( )Umniashkaباهوش دوچولو)) ،مورد بررسی قرار گرفته شده است.
نگاهی اجمالی به تاریخچه پیدایش و تحول مطبوعات کودک و نوجوان در ایران و بالروس:
همااطور ده برای روزنامهنگاراا ایرانی مشرررهود اسرررت ،پیدای انواع روزنامه ها و مجوت در ایراا با فعالیت های
ژورنالی ستی صالح شیرازی دازرونی شروع شد ،او دوره روزنامهنگاری را در انگل ستاا گذراند و  1۸۰سال پی  ،یعنی در
سال  1۲1۶اولین روزنامه ایراا« ،داغذ اخبار» را در تهراا انت شار داد .در بین مطالب گوناگوا این روزنامه ،چند خبر نیز
درباره دودداا به چاپ میرسید .در دومین روزنامه فارسی زباا ایراا «روزنامه وقایع التفاقیه» مندرااتی درباره بیماریها
و حوادثی مرتبط با دودداا و نواواناا ایرانی درج میشررد .در فواصررل سررالهای  1۲۸۵تا  1۳۲۰یعنی در زماا حکومت
محمدعلی شاه ،احمد شاه قااار و رضا شاه پهلوی نشریات زیادی برای دودداا و نواواناا در سطح دشور به چاپ رسید.
نشرررریاتی همچوا «علم واخوق»« ،علم تربیت»« ،مجموعه معارف»« ،پیشررراهنگی»« ،دان آموز» و غیره .بهطور دلی
میتواا گفت ده پس از صدور فرماا مشروطیت تا سال  1۳۳۵ده مجله «دیهاا بچهها» منتشر شد ،یعنی طی  ۵۰سال
تا حدود  ۷۰نشررریه برای دودداا و نواواناا منتشررر شرردند .یکی دیگر از نشررریات پر دار این دوراا مجله «اطوعات
دودداا» ( )1۳۳۵بود ده بعدها تحت عنواا «اطوعات دختراا و پسراا» تا آستانه انقوب به فعالیت خود ادامه داد .پس
از سررال 1۳۴۰با تغییر در روش تدریس زباا فارسرری در مدارم سررن توانایی مطالعه در دان آموزاا پایین آمد .سررهس
مردزی به نام «مردز تهیه خواندنیهای نوسواداا» تأ سیس شد ده مجوت «پیک» را بنیاا گذاشت .ابتدا در سال 1۳۴۳
مجله «پیک دان آموز» منتشررر شررد .سررهس تا سررال  1۳۵1نشررریات «پیک نو آموز»« ،پیک دودو»« ،پیک اواا» و
«پیک نواواا» انتشرار یافتند .این سرری از مجوت ده تابسرتااها منتشرر نمیشردند ،تا پیروزی انقوب بهطور منظم به
چاپ رسیدند (داشفی خوانساری)1۳۹۰ ،
امهوری بوروم پی از اعوم ا ستقول ،به عنواا یکی از متحدین اماهیر شوروی به حساب میآمد .از اوائل قرا
 1۹اولین مجوت و روزنامه های بوروم زباا ،در اماهیر شرروروی شررروع به فعالیت دردند .پس از آا در سررال ،1۹۰۶
یعنی زمانی ده قانوا «آزادی مطبوعات» در سرتا سر اماهیر شوروی اعوم شده بود ،ر سانههای گروهی بوروم زباا
دسرررت به فعالیتهای گسرررتردهای زدند .از اولین مطبوعات آا دوراا ،میتواا به روزنامههای «ناشرررا دلیا» Nasha
)»( (»doliaسررهم ما« ،)1۹۰۶ ،ناشررا نیوا» («) )»Nasha nivaمزرعه ما )1۹1۵–1۹۰۶ ،و  ...اشرراره درد .در ژانویه
1۲۹۲( 1۹1۴ه.ش) مجله «لوچینکا» («( )»luchinkaمشررعل )1۹1۴ ،به عنواا اولین نشررریه دودو و نواواا بوروم
زباا در منطقه بوروم انتشار یافت ،این مجله با هدف تروی ادبیات بورو سی و تبلیغ انب ملی ما بین مهاطبین خود
وارد ف ضای ر سانهای شده بود .نوی سندگانی همچوا یانکا دوپاال ،یادوب دوالم ،دان ستان سیا بویلو ،تی شکا گارتنی ،یانکا

ژوربا ،زمیتروو بیادولیا ده از بهترین هنرمنداا ادبی بوروم به حسرراب میآمدند در این مجله فعالیت میدردند .اما این
نشریه تنها دمتر از یک سال به چاپ رسید و مجموعاً  ۶شماره بیروا داد و در آستانه انگ اهانی اول ،به علت مشکوت
سیا سی و اقت ادی ب سته شد .پس از آا طرحی مطرح شد برای چاپ مجلهای م ور برای دودداا ،اما به علت دافی
نبودا اطوعات و تجربه در میاا روزنامهنگاراا بورو سی آا دوراا ،این طرح به سرانجام نر سید .پس از انقوب ادتبر در
سال  1۹1۷نشریات دودداا و نواواناا سعی بر تربیت نسلی داشتند ده قرار است اامعهای با عدالت ااتماعی بنا دنند.
در سال  1۹۲1در شهر مینسک (پایتهت دنونی بوروم) برای اولین بار نشریه «زُردی» )»( («Zorkiستارهها–1۹۲1 ،
 )1۹۲۲برای خردساالا و دان آموزاا دبستانی به زباا بوروسی و با سردبیری زمیتروو بیادولیا (نویسنده و روزنامه نگار
بوروسرری) به چاپ رسررید .در این نشررریه نوع و اندازه حروف چاپی انتهاب شررده برای اذب مهاطبین مناسررب نبود ،و
ت ررویری در آا درج نمیشررد ،به همین دلیل تأثیر زیباشررناسرری بر روی دودداا نداشررت .در سررال 1۳۰۲( 1۹۲۴ه.ش)
ماهنامه بوروم زباا «بوروسررکی پیانر» («( )»Belaruski pianerپیشررگام بوروم) برای مهاطبین دودو در شررهر
مینسررک منتشررر شررد .این هفته نامه با همکاری سررازماا پیشررگامانی شررورای بوروم «لنین» و دمیته مردزی اتحادیه
اواناا دمونی ست «لنین» راهاندازی شد .شمارههای نه ست مجله به سردبیری نوی سنده م شهور بورو سی والدیمیر
دوبووداز به چاپ میرسررید .این نشررریه دو بار تغییر نام داد و در نهایت در سررال  1۹۴۵نام «بیارُزدا» («)»Biarozka
(درخت سهیدار) را به خود اخت اص داد و تا سال  ۲۰1۲به طور منظم در اختیار دودداا بوروسی قرار گرفت ،ولی از آا
پس به دلیل م شکوت اقت ادی به صورت ضمیمهی مجله ادبی ماالدم («( )»Maladasاواناا ،در حال چاپ از سال
 )1۹۵۳در آمده اسررت« .این نشررریه ده از تجربیات و دسررت آوردهای مجله «زُردی» الهام میگرفت ،در محتوای متنی و
مدلهای گرافیکی مجوت دودو و نواواا ،توان ست به عنواا ع ری ادید در ف ضای ر سانهای منطقه بوروم الوهگر
شود( ».دوپلیکوویچ)۲۷ :۲۰1۴ ،
در آا زماا ناحیه غرب بوروم تو سط شورای بورژوازی له ستانی اداره می شد .اولین مجله م ور بوروم زباا ،به
شرکل دتاب برای مهاطبین دودو ،در این منطقه به چاپ رسرید .این نشرریه ده در فواصرل سرالهای 1۹۲۷–1۹۳1به
چاپ میر سید «زارانکا» (»( )«Zarankaپرتوهای خور شید هنگام طلوع و غروب خور شید) نام دا شت .در شماره سوم
ن شریه ،سردبیرآا زو سکا ورام ده یکی از فعاالا ادبی معروف بوروم بود خطاب به والدین از اهمیت مجله در پرو سه
آموز شی دودداا میگوید و چنین مینوی سد :باید به فرزنداا خود دتابی را بدهید ده همی شه ادید با شد و عوقه آا را
برانگیزد و آا را با حوصله از اول تا آخر بهواند .برای این منظور مجله «زارانکا» در اختیارتاا است.
یکی دیگراز نشریاتی ده درپیشرفت محتوای متنی و ساختارهای گرافیکی و ت ویرگری مطبوعات دودو و نواواا
بوروم نق مهمی را ایفا درد ،ماهنامه بوروم زباا «ویا سیلکا» (»( )«Viasiolkaرنگین دماا) بود ده اولین شماره
آا با سررردبیری وسرریلی ویتکا در سررال  1۹۵۷به چاپ رسررید .اگرچه این نشررریه از ابتدا برای دان آموزاا دبسررتانی و
خردساالا در نظر گرفته شده بود ،اما به دلیل چاپ مطالبی با موضوعات ااتماعی ،مهاطباا نواواا را هم به خود الب
میدرد .این مجله ده در دوراا شوروی تیراژی در حدود  1۰۰هزار نسهه داشته است ،امروزه یکی از معروفترین مجوت
دودو و نواواا بوروم به حسرراب میآید .الزم به ذدر اسررت ده از سررال  1۹۷۸تا به امروز والدیمیر لیهسررکی ،یکی از
نویسندگاا و فعاالا ااتماعی بوروم ،سردبیری مجله «ویاسیلکا» را برعهده دارد.

درفوا صل سالهای  ۷۰–۸۰میودی مجوت دودو و نواواا بورو سی («زُردی»«،بورو سکی پیانر»« ،ویا سیلکا»)،
براسام فعالیتهای و توشهای گسترده خود اوال توانستند مطالب چاپ شده را از نظر دیفیت هنری ارتقاء بهشند ،ثانی ًا
با اسرررتفاده از متدها و روشهای ادید برای انتهاب محتوای متنی ،ارائه مدلهای گرافیکی و هماهنگی آنها با مطالب ،با
مطالبات مهاطباا و مقتضرریات زماا خود هماهنگ شرروند .در این میاا تأثیر نشررریات روس ری زباا همچوا «ویس ریُلیه
دارتینی» («( )«Viciolie kartiniتابلوهای شاد)« ،پیانر»)»( («pianerپی شگام)« ،دا ستیُر» (( )Kastiorآت ) ده
در آا زماا از طرف دولت مردزی شوروی برای مهاطبین دودو و نواواا به چاپ میرسیدند ،غیر قابل انکار است.
نشریات کودک و نوجوان معاصر ایران:
هم ادنوا در ایراا مجوت و ن شریات مهتش به دودو و نواواا دم نمیبا شند ،مجوتی همچوا «دیهاا بچهها»،
«یکی بود یکی نبود»« ،دو ست دودداا»« ،دو ست نواواناا» « ،سروش دودداا»« ،ر شد دودو»« ،ر شد دان آموز» و...
گروه برر سی ن شریات شورای دتاب دودو با تواه به اهمیت نق مطبوعات دودو و نواواا در سال  1۳۹۲توان سته
تعداد  ۴۸نشریه را در حوزههای خردسال ،دودو ،نواواا و دودو  -نواواا شناسایی نماید ،ده از آا میاا  %۷1دولتی
و  %۲۹غیر دولتی میباشند(الهه سیاوشیاا )۳ :1۳۹۳ ،نشریاتی ده در تربیت و شکلگیری شه یت مهاطباا خود نق
ب سزایی را ایفا میدنند .شناخت خدا و ارزشهای ا سومی ،تبلیغ ارزشهای انقوب ا سومی ،آ شنایی با محیط پیراموا،
ترغیب به فراگیری علوم مهتلف ،تربیت حس شررهروندی و میهن دوسررتی از موضرروعات مشررترو ما بین مجوت امروزی
ایراا میباشد.
برطبق قاعده ن شریات دودو و نواواا برا سام گروه سنی به صورت؛ برای پی دب ستانیها ( ۳–۶سال) ،مهتش
دبستانیها ( ۷–1۰سال) ،مهتش نواواناا ( 11 –1۵سال) و برای دبیر ستانیها ( 1۵–1۷سال) تقسیم بندی می شوند.
واما در سالنامه ر شد ( سال ،1۳۹۶شماره  )11آمار تق سیمبندی این د سته از مطبوعات بر ا سام سن مهاطب اینگونه
تو صیف شده ا ست« :در ایراا برای سنین از دوره پی دب ستانی تا اوانی مجوت متنوعی تولید و منت شر می شود .گروه
مجوت رشد در این زمینه بیشترین تنوع را دارند و تقسی بندی سنی آنها از ش سالگی شروع می شود و در ادامه ،هر
مجله هر دو سال را در برمیگیرد .در نهایت رشررد اواا تا پایرراا دوراا تح یل یعنی  1۸سالگی را پوشرر میدهد.
مجوت دیهاا بچهها ،سررروش ،شرراهد ،دوچرخه ،همشررهری بچهها ،سررالم بچهها ،پوپک ،نبات دوچولو و  ....نیز از دیگر
نشررریات دودداا در ایراا هستند .سروش در دو گروه پی از دبستاا و دبستاا و شاهد در سه گروه دبستاا ،نواواا و
اواا فعالیت میدند .دو مجله گنبد دبود و موعود اواا نیز ب ر ره ترتیب برای نواواناا و اواناا تولید میشود( ».ددتر
نیره شاه محمدی)1۶۷:1۳۹۶،
مطالب چاپ شررده در نشررریات ایرانی را میتواا اینگونه دسررتهبندی درد :سرررمقاله ،مقاله ،خبر ،داسررتاا ،شررعر،
دانستنیها ،گزارش ،گفتگو ،متوا ادبی ،آگهی ،معرفی دتاب ،نقد ،ادول ،طنز و سرگرمی ،بیوگرافی ،دلمات ق ار ،پا سخ
به نامهها ،یادداشررت ،مسررابقه ،داردسررتی و غیره .به نظر میآید سرراختار محتوای مجوت دودو و نواواا معاصررر ایراا
ساختاری ا ست ده ژانرها و سبکهای ادبی همچوا دا ستااهای سرگرم دننده ،ق ههای دوددانه و ا شعار به قابل
تواهای را به خود اخت رراص دادهاند ،و میزاا فراوانی مطالب سرررگرم دننده (معماها ،اداول ،مسررابقات و طنز) در دراه
دوم میبا شد .زیرا ده برا سام تحقیق انجام شده در سال  ،1۳۸۷بر روی  ۸عنواا ن شریه (باراا ،پوپک ،دو ست دودداا،

رشد دودو ،رشد نواواا ،سروش دودداا ،سوم بچهها و شاهد نواواا)« ،از ۸1۶۴مطلب درج شده در فواصل سالهای
 1۸% ،1۳۸۷–1۳۸۳مطالب متعلق به داستاا و  %1۲٫1مطلب متعلق به شعر است( ».سههر)۶1:1۳۸۷ ،
دودداا و نواواناا به مراتب آسررااتراز بزرگسرراالا اذب ق رره و داسررتااها میشرروند و تأثیر بیشررتری را از متن
می پذیرند « .دودو میزاا ارزش روابط مهتلف (ت ررردیق ،حمایت ،احترام ،ناخوشرررنودی ،نکوه  ،خیانت و )...ما بین
شرره رریتهای داسررتاا را دریافت میدند ،راه و روش معاشرررت و ارتباطات ااتماعی (خیرخواهی ،گشرروده رویی ،تکبر،
حیلهگری و  ) ...و اصول اخوقی (عدالت ،صمیمیت ،دروغ ،خشونت و )...را از آنها میآموزد( ».پاپکووا )۹1 :۲۰۰۶ ،ق هها
و داستااها بر روی شکلگیری اهاابینی دودداا تأثیر دارند ،انتقالدهنده تمدا سرزمین خود هستند و مهاطباا خود
را با سنن و فرهنگ ملی و یا خارای آشنا میدنند.
معموالً دا ستاا های چاپ شده در مجوت دودو و نواواا ایراا دربرگیرنده مو ضوعاتی همچوا؛ اخوقی -تربیتی،
مذهبی ،ااتماعی ،آموزنده ،سرگرم دننده و طنزآمیز ،علمی ،تاریهی و گاهاً ماارااوی میباشند.
در مجوت دودو و نواواا معاصرررر ایرانی ،تربیت معنوی ده ادثراً براسرررام دسرررتورات مذهبی مطرح میشرررود،
مهمترین موضوع مطالب مندراه میباشد .نشریات مورد بحب همواره میدوشند خوانندگاا خود را افرادی معتقد به خدا،
پیامبراا و اماماا بار بیاورند ،آنها را با اصررول و اتیکتهای اسررومی و حس معنویت آشررنا دنند .در این گروه از مجوت،
تربیت ااتماعی مهاطب نیز گاهی براسام اصول مذهبی پیریزی می شود .به طور مثال ،داستاا «اسماعیل نواواا بود»
(دوست نواواناا ،شماره « ،)1۳۹۵ ،۲۷۷بهترین اواب» روایتی درباره امام محمد تقی (ع) (دیهاا بچهها ،شماره ،۲۹1۷
 ،)1۳۹۴شعر «حرف خداوند» (دیهاا بچهها ،شماره  ،)1۳۹۲ ،۲۸۶۳داستاا «وقتی ده باد بوی پلنگ میدهد» (یکی بود
یکی نبود ،شماره « ،)1۳۹1 ،۸آدرم امام زماا» (دوست دودداا ،شماره )1۳۹۳ ،۵۹۲و  ...در این مطالب شناخت خدا و
فر ستادگاا آا مدنظر میبا شد ،و در دا ستااها و ق ههای همچوا «قالیچه پرنده»« ،مورچهی شکمو» (دیهاا بچهها،
شماره « ،)1۳۹۲ ،۲۸۶۳ن سیم مهربانی» (دو ست دودداا ،شماره« ،)1۳۹۳ ،۵۹۲قهرمانی ده شک ست خورد تا پیروز
شود!» (دیهاا بچهها ،شماره  )1۳۹۴ ،۲۹۲۵و  ...آموزههایی ا سومی همچوا ،نیکی به دیگراا ،ازخود گذ شتگی ،حس
بشردوستانه و اصول اخوقی به دودداا و نواواناا آموزش داده میشود.
آ شن ای با طبیعت ،شرح زندگی گیاهاا ،حیوانات و محیط پیراموا ،از دیگر مو ضوعاتی ه ستند ده در غالب ژانرهای
ادبی تواه خوانندگاا را به خود ا لب میدنند .اینگونه مطالب عووه بر آنکه دان مهاطب را افزای میدهند ،به
دودو در حال ر شد میآموزند ده با تواه بی شتری به محیط اطراف خود بنگرد .هدف دیگر از درج این مطالب ،آا ا ست
ده بر اسرررام مفاهیم علمی و فلسرررفی -دینی خوانندگاا را با قدرت الیتناهی پروردگار آشرررنا دنند .برای نمونه شرررعر
«اهانگرداا دوچک»« ،گوش دادا به صدای آبها» (دیهاا بچهها ،شماره  ،)1۳۹۴ ،۲۹1۷شعر «درخت گردو» ،دیالوگ
«قورباغه یا وزغ؟» (ر شد نو آموز ،شماره « ،)1۳۹۴ ،۲۷۵درختاا ،د ستهای به شنده» (دیهاا بچهها ،شماره ،۲۸۶۳
 )1۳۹۲بیانگر این قبیل موضوعات هستند.
طبعاً یکی دیگر از مو ضوعاتی ده در مطبوعات دودو و نواواا ایراا ،به آا پرداخته می شود ،مو ضوعات و م سائل
ااتماعی ا ست .دا ستااها و ق ههای دوددانه با مو ضوعات ااتماعی ،به مفاهیمی همچوا همکاری ،نوع دو ستی ،حف
ارزشهای خانواده ،احترام به حقوق دیگراا ،رعایت قوانین و مقررات ااتماعی تواه دارند .به طور مثال در ق رره دوددانه
«ایر ایر ،پر پر» (دیهاا بچهها ،شماره  )1۳۹۴ ،۲۹1۷دمک به همنوع و همکاری برای ر سیدا به هدفی م شترو ،به

خوبی به ت ویر د شیده شده ا ست .و یا دا ستاا «دبوتر خو شمزه» (ر شد دان آموز )1۳۹۲ ،۲۵۶ ،ده سعی دارد رعایت
مقررات و آداب هر مکانی را در قالب یک خاطره به خواننده خود بیاموزد .داستاا «دوست» (دوست دودداا ،شماره،۵۹۲
 )1۳۹۳بیانگر انعکام رفتاری ناشایست در ااتماعی دوچک ،همچوا مدرسه است.
یکی از نتای انگ  ۸سال ایراا و عراق ،پیدای ادبیات دفاع مقدم در ایراا بوده ا ست و بالطبع به شکل ادبیات
دوددانه وارد مجوت دودو و نواواا هم شده ا ست ،و مهاطباا امروزی خود را با حس وطن پر ستی اواناا ایرانی آا
برهه از تاریخ آ شنا میدند .این ادبیات در پردازش و بیاا ارزشهای اعتقادی ،دینی ،مذهبی و ملی ایرانیاا در زماا دفاع
از دشور در برابر انگ و تجاوز دشمناا بسیار موفق بوده است و زوایای این انگ را از منظر ادبی به خوبی بیاا میدند،
اما نکته قابل تواه این است ده از یک سو با گذشت سالها از وقوع این انگ ،و بهبود روابط این دو دشور مسلماا از هر
لحاظ ،درو این نوع ادبیات ادنوا برای نسل ادید دشوار است ،نسلی ده این انگ را تجربه نکرده است و هم ادنوا از
سوی رسانههای گروهی دیگر ،شاهد دوستی این دو دشوراست .از سوی دیگر این ادبیات برای دودو امروزی پرس های
زیادی را ایجاد میدند ،زیرا ده تمامی صفات مثبت (اعتقاد به خدا ،شجاعت ،از خودگذ شتگی ،معنویت ،انقوبی بودا و
 )...به ایرانیاا ،و تمامی خ و صیات منفی ،همچوا (بی اعتقادی ،تجاوزگری و  )...به عراقیها ن سبت داده می شود .برای
نمونه داستااهای همچوا «به من میگویند :آرپی ای هفت» (دوست دودداا ،شماره  ،)۶1۶،1۳۹۵داستاا «من سوت
خمهاره ه ستم» (دیهاا بچهها ،شماره « ،)1۳۹۴ ،۲۹1۷مهماا خدا» (دو ست دودداا ،شماره  )۵۹۲،1۳۹۳و  ...ده به
شکلی دامو تکراری خاطرهای را از آا دوراا بیاا میدنند .این قبیل از داستااها حامل چنین مضامین و پیامهایی برای
مهاطباا دودو هسرررتند ،ده درو و هضرررم آنها با آمیهتگی دو موضررروع انگ و مذهب به نفع یک طرف ابهه نبرد،
میتوانند پیامهای ناخو شایند و بردا شتهای ناپهته ذهنی دوددانهای را در فهم ابعاد دین ا سوم به همراه دا شته با شند،
ده در نتیجه با گذر ر شد ا سمی و فکری مهاطب طی سالها ،ذهنیتهای نامنا سبی را از مذهب و دین ا سوم پرورش
میدهد .حال آنکه میتواا در قال ب داسررتاا علت تفاوت رویکرد دشررور در این دو برهه زمانی را توضرریح داد تا مهاطب
دودو دچار سردرگمی نشود.
نویسندگاا داستااهای تاریهی چاپ شده در نشریات و مجوت دودو و نواواا بی از هر چیز به دوراا پیدای
اسوم و وقایع انقوب اسومی ایراا میپردازند ،داستااهای همچوا «آا مرد به دربو نیامد» (یکی بود یکی نبود ،شماره
« ،)1۳۹1 ،۸راز گریههای قله دماوند» (دو ست دودداا ،شماره « ،)1۳۹۳ ،۵۹۲اعومیه و تیراندازی» (دو ست دودداا،
شماره  .)1۳۹۵ ،۶1۶شرح بیوگرافی شه یتهای مذهبی ،چهرههای مطرح و مهترعین ایرانی و خارای را نیز میتواا
در چارچوب اینگونه داسررتااها در نظر گرفت ،مندرااتی همچوا داسررتاا «ق ررههایی از حضرررت محمد (ص) ،تولد»
(دیهاا بچهها ،شررماره « ،)1۳۹۴ ،۲۹۲۵ادیسرروا» (رشررد دان آموز ،شررماره ،)۲۵۶،1۳۹۲شررعر «مرد مردها (برای
امیردبیر)» (دیهاا بچهها ،شماره  )1۳۹۴ ،۲۹۲۵نمونههای االب از این دست داستااها میباشند.
داسررتااهای تهیلی نیز بهشرری از صررفحات مجوت دودو و نواواا ایراا را به خود اخت رراص میدهند ،اینگونه
محتویات ده بی شتر برای مهاطباا دب ستانی و پی دب ستانی در نظر گرفته می شوند ،قوه تهیل دودو را تقویت میدنند
و از او شه یتی خوق می سازند .وقوع معجزات و اتفاقات غیر قابل انتظار و رفتار غیرمعمول شه یتهای دا ستاا بر
تهیوت و ت رررورات دودو تأثیر می گذار ند و انگیزه های مث بت را برای او به ارم غاا میآور ند .برای نمو نه میتواا به

ق ههای دوددانه «برهی مهرباا»« ،پستهها» (دیهاا بچهها ،شماره « ،)1۳۹۴ ،۲۹۲۵غول دادل به سردُم دراز» (دوست
دودداا ،شماره« ،)1۳۹۵ ،۶1۶ماه و روباه و دوغ»« ،خواب من دو؟» (یکی بود یکی نبود ،شماره  )1۳۹1 ،۸اشاره درد.

نشریات کودک و نوجوان معاصر جمهوری بالروس:
طبق آمار وزارت ارتباطات و اطوعات بوروم ،در اوایل سال  ۲۰1۴تعداد مطبوعات دل دشور به  ۷۹۳عنواا نشریه
ر سید ،ده  1۹۴عنواا از آنها دولتی بودند .در میاا مطبوعات بوروم ،ن شریات دودو و نواواا سهم نه چنداا دوچکی
را به خود اخت رراص دادهاند ،به طوری ده در نیمه دوم سررال  ۲۰1۷تعداد دل مطبوعات دودو و نواواا را به صررورت
1۶عنواا روزنامه و 1۰۳عنواا مجله اعوم دردند ،ده بیشررر آنها به زباا روسرری و تعداد دمی از آنها به زباا بوروسرری به
چاپ میرسند.
این گروه از ن شریات برا سام ردههای سنی به صورت ( ،)1۲+( ،)۶+( ،)۰+برای دودداا ،برای دودو و نواواناا،
برای نواواناا و برای اواناا تق سیمبندی می شوند ،در این میاا ن شریاتی واود دارند ده گروه سنی مهاطباا خود را به
طور م شهش اعوم میدنند .به طور نمونه مجله "رودزاچُک" ده گروه سنی مهاطب خود را از  ۷تا  1۲سال اعوم درده
است .و اما نکته قابل تواه این است ده برخی از این نشریات عووه بر اینکه گروه سنی مهاطب خود را مشهش میدنند،
هدفم ندی و ا هتگیری م طا لب خود را نیز تعیین و بر روی ا لد درج مین مای ند .ا هتگیری های همچوا :اطو عات
عمومی -سررررگرمدن نده ،اطوعات عمومی ،سررررگرمدننده ،برای بازی ،سررررگرمدننده و برای بازی ،طنز ،آموزشررری-
سرگرمدننده ،آموزشی  -برای بازی ،ادبی-هنری ،برای اوقات فراغت ،آموزشی  -ادبی -هنری و...

برای آشنای بیشتر با  ۹عنواا نشریه بوروسی ،مورد تحقیق ،مشه ات دلی آنها در ادول زیرارائه شده است.
مشخصات

نام نشریه
«کاچلی»
()Kacheli
«بیارُزکا»
()Biarozka

نوع

زبان

نشریه

نشریه

ماهنامه

روسی

ماهنامه

بوروسی

)(Зорька

«روکزاچُک»
()Rukzachok

«ویاسیلکا»
()Viasiolka

نشریه

فعالیت

دودداا و

آموزشی-

از سال

نواواناا

تعلیمی

1۹۹۸

دان

آموزاا

راهنمایی و

ادبی  -هنری

دبیرستاا
هفته نامه

«زُرکا»

مخاطب نشریه

هدفمندی

شروع

(درقالب

روسی

روزنامه)

دودداا و
نواواناا ()+۷
دودداا و

ماهنامه

روسی

ماهنامه

بو روسی

نواواناا ۷–1۲
()+۶
پی دبستانیها و
دبستانیها

-

از سال
1۹۲۴

از سال
1۹۴۵

آموزشی-

ازسال

سرگرمی

۲۰۰۵

ادبی-هنری و
مباحب
عمومی

از سال
1۹۵۷

«پِرْخودنی
وُزْراست»
( Perekhodni

هفته نامه
(درقالب

روسی

نواواناا ()+1۲

-

روزنامه)

از سال
1۹۹۴

)vozrast
«روکزاچیشکا»
()Rukzachishka

ماهنامه

روسی

دودداا ۴–۷

مجله رشد

از سال

سال

دودو

۲۰۰۰

(«اومنیاشا»

دو بار در

روسی

ماه

()Umniashka

دودداا ۶–1۰

مجله رشد

از سال

سال

دودو

۲۰۰۳
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«اومنیاشا»

«روکزاچیشکا»

«ویاسیُلکا»

«روکزاچُک»

«کِواژدی کِوا»

«زُرکا»

«بیرزکا»

«کاچلی»

«پِرْخودنی وُزْراست»

داستان

-

۵%

۸%

۸%

-

-

۴%

11%

-

۵%

قصه

۵%

۸%

۸%

۴%

شعر

1۰%

۲۰%

۵۶%

1۷%

-

مقاله

-

-

1۰%

1۴%

۲۰%

۴%

۱%

۷%

1۴%

1۷%

۲۷%

۹%

۹%

۲۳%

۲۷%

11%

مجموع

ژانر

نشریه

%

امروزه نشرریات دودو و نواواا بوروم پاسرهگوی مطالبات مهاطبین خود میباشرند ،مطالباتی همچوا سررگرم
شدا ،برآورده شدا حس دنجکاوی ،یاد گرفتن ،آموزش دیدا و  ...این ن شریات خوانندگاا خود را با آثار ادبی دوددانه
(شعر ،داستاا ،ق ه) آشنا میدنند ،و مقالههای علمی و آموزشی ارائه میدهند ،طرح سؤالهای آموزنده و سرگرم دننده،
ادول ،معما و مسابقه از دیگر فعالیتهای آنها به حساب میآیند .این نشریات همواره سعی دارند مهاطباا خود را متواه
زیبایی زباا مادری سازند و ذوق ادبی دودداا را پرورش دهند.
سوِتْونا خاریتونووا ،ژورنالیست و محقق بوروسی ،در سال  ۲۰11تحقیق اامعی را در زمینه میزاا فراوانی ژانرها به
دار رفته در معروفترین نشررریات دودو و نواواا بوروم انجام داد .دراین تحقیق  ۸۶۳مطلب از ۹نشررریه یاد شررده در
مقدمه ،چاپ شررده در شرر ماهه اول سررال  ،۲۰11مورد بررسرری قرار گرفته اسررت .برای آشررنای بیشررتر با فعالیت
روزنامهنگاراا بوروسرری در حوزه دودو و نواواا این تحقیق را در ادول زیر ارائه میدنیم(خاریتونووا)۳۳–۳۷ ،۲۰1۳ ،
همااطور ده از ادول زیر م شهود ا ست ،از میاا ۸۶۳مطلب درج شده در این ن شریات ،سهم دا ستاا وق ه در مجموع
 ۸٫۶%و سهم شعر  %1۸٫۸میباشد.

۴%

۴٫۶
%
1۸٫
۸%
1۲٫
۶%

-

مطالب

-

1۵%

-

-

-

-

-

-

1٫۶
%

آموزشی
طنز

-

-

-

۴%

-

-

-

۵%

-

۱%

معما

۱۰%

۳%

۱۲%

۱۹%

-

۳%

-

-

-

۵٫۲
%

گزارش

-

-

-

-

-

1%

1%

-

۴%

مصاحبه

-

-

-

-

-

1%

۲۷%

-

۲۰%

۵۴%

۳۴%

۳%

1۸%

۳۷%

۲۰%

-

۲%

-

۰٫۶
%
۵٫۳
%

بازی

و

۶%

سرگرمی
رنگ

1۸٫

1۰%

۹%

۲%

-

۳%

-

-

-

-

۲٫۶
%

آمیزی
کاردستی

۸%

۶%

-

۲%

-

-

-

-

-

کمیکس

۳%

-

-

-

۵%

۳%

-

-

-

یادداشت

-

-

-

1۴%

۳۰%

۴۴%

۲۷%

۲1%

۵۶%

1٫۷
%
1٫۲
%
۲1٫
۳
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مطالب به چاپ رسررریده در مجوت دودو و نواواا بوروم دارای مضرررامینی همچوا؛ اخوقی -تربیتی ،معنوی و
مذهبی ،نگهداری از محیط زیست و مراقبت از حیوانات ،ااتماعی ،آموزنده ،سرگرم دننده و طنزآمیز ،علمی ،ورزشی و ...
میباشند.
در دستور دار دولت امهوری بوروم ،تأمین تربیت دودو از لحاظ اخوقی همواره در مردز تواه قرار گرفته است.
قانونی ملی ده خوا ستارتحکیم پایههای اخوقی در اامعه و خانواده ،تبلیغ ارزشهای خانواده و سنتهای ملی و فرهنگی

میباشد .از این رو این دست از موضوعات در مجوت دودو و نواواا دشور ،بازتاب گستردهای پیدا دردهاند .به طور مثال
داسررتاا «الیق احترام» )»«( («Doctoini yvajeniaپِرْخودنی وُزْراسررت» ،شررماره  )۲۰1۷ ،۷به زندگی واقعی فردی
موفق میپردازد ده در دوددی با مشرررکوت خود میانگد ،دلیرانه برای وطن خود مبارزه میدند ،پس از آا برای آبادی
دشررور خود توش میدند ،پس از ازدواج عاشررقانه با همسررر خود زندگی میدند و  ...بدین ترتیب ارزشهای اخوقی در
اامعه و در خانواده در قالب داسرررتانی واقعی برای مهاطب نواواا تبلیغ میشرررود .در نمونهای دیگر چگونه بودا یک
خانواده ایدهآل در قالب داستاا «خانواده» )««( (»Cemiaبیارُزدا» ،شماره  )۲۰1۷ ،۶به ت ویر دشیده شده است.
طبعاً تربیت حس میهنپرستی و شهروندی دودو ،یکی از وظایفی است ده از سوی دولتها برعهده نشریات دودو
و نواواا قرار میگیرد .نمونه شررعرها ،داسررتااها و گاهاً افسررانههایی ده در وصررف دشررور بوروم ،تاریهچه شررکلگیری
شرررهرهای مهتلف و امادن دیدنی می باشرررند ،از این امر پیروی میدنند .مثل افسرررانه «مینسرررک» )»)«Minsk
(«رودزاچُک» ،شرررماره  )۲۰1۷ ،۹ده ااذبههای طبیعی شرررهر را برای مهاطب براسرررته میدند .نمونه دیگر داسرررتاا
«حرفهای» (««( (»Professionalizmبیُرزدا» ،شماره  )۲۰1۷ ،۲ا ست ده وظیفه شنا سی افراد در م شاغل متفاوت را
نوعی دفاع از وطن میداند.
یکی دیگر از موضرروعاتی ده به درّار مورد تواه روزنامهنگاراا بوروسرری قرار میگیرد و در اشررعار و داسررتااهای
دوددانه انعکام مییابد ،م سألهی تواه به طبیعت ،حف و نگهداری از محیط زی ست و مراقبت از حیوانات ا ست .به طور
مثال شررعر«آهنگهای پاییز» )»«( («Osennie mativiداچلی» ،شررماره  )۲۰1۷ ،۲۲۷ده توسررط یکی از خوانندگاا
مجله سررروده شررده اسررت ،در وصررف ف ررل پائیز ،ویژگیها و زیباییهای آا میباشررد .و یا در داسررتاا «پرندگاا چه
میگویند؟» («?«( )»O chom gavarili cenitciداچلی» ،شماره  )۲۰1۷ ،۲۲1ده پدربزرگی سعی دارد به نوه خود
بیاموزد ده چگونه باید به صررردای طبیعت ،ده هماا صررردای پرندگاا اسرررت ،گوش فرا داد و با آا ارتبار برقراردرد.
در«خداحاف گنجشرررک» )»«( )«Do svidania sviristelداچلی» ،شرررماره  )۲۰1۷ ،۲۲1لزوم تواه و مراقبت از
حیوانات در قالب داستاا شرح داده شده است.
در میاا دا ستااها و ق ههای به چاپ رسیده در مجوت دودو و نواواا بورو سی ،مطالبی به چشم میخورند ده
به م سأله خود شناختی و شه یت شنا سی میپردازند .اینگونه دا ستااها به مهاطباا خود یادآوری میدنند ده خود را
بهتر ب شنا سند ،تواناییهای خود را پیدا دنند و شه یت خود را دریابد و خ و صیات ظاهری و باطنی خود را بهذیرند.
تقویت حس اعتماد بنفس و خودباوری در دودو را به دمک دا ستااها و ق ههای گوناگوا میپرورانند .به طور نمونه در
ق رره «هدیهای دلیدی» )««( (»Kluchii padarokداچلی» ،شررماره  )۲۰1۷ ،۲۲1ده درانتهای آا قهرماا داسررتاا
(اواه تیغی) ارزش «خود بودا» را باالتر از «تقلید از دیگری» مییابد .و یا در داستاا «روشنایی دل و ااا» ( («Svet
«( duoshiداچلی» ،شماره  )۲۰1۷ ،۲۲۹تیر برق قامت دشیده بر روی برده ،از اینده شبها نمیتوانست اای خورشید
را برای نیلوفر آبی بگیرد احسررام بیارزشرری میدرد ،اما در نهایت گرما و نورش مأمنی شررد برای پروانهای دوچک و بی
پناه ،و اینگونه ارزش خود را در اای دیگر یافت.
در میاا داستااها ،ق هها و اشعار چاپ شده در نشریات دودو و نواواا بوروسی نمونههای به چشم میخورند ،ده
صرررفاً پیامی تربیتی را برای مهاطب دودو خود به ارمغاا دارند .به طور نمونه داسررتاا «چرا سررکوت میکنی؟» )« Za
?»( (»chem malchatsiaزُردا» ،شرررماره  )۲۰1۷ ،۳۳ده امتناع از گفتن حقیقت به خاطر ترم از تنها شررردا را

نکوه میدند .و یا در داسررتاا «در آب دم عمق» )»«( («Na melkavodieبیرُزدا» ،شررماره  )۲۰1۷ ،۶ده از لزوم
پذیرش شرکسرت و توش برای بهتر بودا میگوید .و یا داسرتاا «اولین دتاب» «( (»(«Pervaia kenigaویاسریلکا»،
شرررماره  )۲۰1۷ ،۶ده به اهمیت دتاب و دتابخوانی میپردازد .ضررررورت نظم و ترتیب ،دمک به دیگراا ،نوع برخورد
صررحیح در ااتماع ،ضرررورت زندگی مسررالمتآمیز در دنار یکدیگر و درو رفتارهای اطرافیاا از دیگر پیامهای تربیتی
هستند ده دم و بی مورد تواه روزنامه نگاراا بوروسی قرار میگیرند.
در صفحات مجوت دودو و نواواا بورو سی دا ستااها و ق ههایی اای داده می شوند ده به آگاهی و اطوعات
دودداا در زمینههای متفاوت دمک میدنند و تنها انبه دانسرررتنی دارند .مثو داسرررتاا «شرررطرن  ،بازی براسرررته»
)««( (»Shatrang – velikaia igraداچلی» ،شررماره  )۲۰1۷ ،۲۲1ده به تاریهچه پیدای بازی شررطرن پرداخته
ا ست« .آلیو شا و میترو شکا» (««( )»Aliosha i Mitroshkaرودزاچُک» ،شماره  )۲۰1۷ ،۷نمونه دیگری ا ست ده در
قالب داستانی اذاب به چگونگی پیدای قلم میپردازد.
بر طبق معمول ،داستااها و ق ههای تهیلی و فانتزی نیز بهشی از صفحات نشریات مورد بحب را به خود اخت اص
میدهند .مطالبی ده تنها انبه سرگرم دننده دارند و در ادثر موارد برای مهاطب خود شادی و لذت به همراه میآورند.
همانند ق ه « ساعت زنگدار قدیمی» »«( «Ctari buodelnikداچلی» ،شماره  )۲۰1۷ ،۲۲۹ده در آا ساعت زنگدار
قدیمی در مغازه ساعت سازی ،سرنوشت عجیب خود را برای دوستان بازگو میدند.
طبق تحقیق به عمل آمده م شهود شده ا ست ده در برخی از شمارههای مجله «رودزاچی شکا» تبلیغ فعالیتهای
مهتلف ورزشی در قالب شعر بیاا شده است ،همانند شعر «هادی شروع می شود» »(«Khaki nachinaetciaشماره
 )۲۰1۷ ،۳ده به اذابیتهای این ورزش زمستانی تواه دارد.

نتیجه گیری
نتای حا صله از مطالعه ،برر سی و مقای سه مطبوعات دودو و نواواا ایراا و بوروم حادی از آا ا ست ده این دو
گروه تفاوت و شرباهتهایی از نظر انتهاب موضروع و نوع پردازش به آا را دارا میباشرند ،و اینگونه دریافت میشرود ده
تفاوتهای م شاهده شده زاده تفاوت ادیاا و نوع فرهنگها ا ست و اما شباهتها را میتواا به دلیل یک ساا بودا سن
مهاطبین توایه درد .در اینجا به تفاوت و شباهتهای آنها میپردازیم:
تربیت مهاطب دودو از لحاظ اخوقی و تربیتی در هر دو گروه از اولویتهاست ،در مطبوعات ایراا این هدف بیشتر
بر مبنای آموزههای اسومی ،دستورات مذهبی و ن ایح دینی تحقق مییابند ،حال آنکه در نشریات بوروسی این دغدغهها
بیشتر بر اسام اتیکتها و چارچوبهای ااتماعی مطرح میشوند.
مسررأله دیگر این اسررت ده اهمیت تربیت معنوی در مطبوعات دودو و نواواا ایرانی به مراتب پررنگتر و ادیتر
میبا شد .برای ر سیدا به این مهم ،طرح دا ستااهای مذهبی از پیامبر ا سوم و اماماا ده همواره با خود پیامی تربیتی و
اخوقی به همراه دارند در میاا روزنامه نگاراا ایرانی تروی دارد .در مورد نشرررریات دودو و نواواا بوروسررری میتواا
چنین گفت ده ،با واود اهمیت تروی دین و تبلیغ دلیسا ازسوی دولت بوروم ،علیاله وص در میاا نسل نوپا ،اما این
گروه از ن شریات بندرت به این مو ضوعات میپردازند و خوء نا شی از آا بهوبی در بین ق شر دودو و نواواا به چ شم
میآید .اما نکته قابل تواه و مهم حاصرررله از تحقیقات این اسرررت ده ،از رای ترین روش ها ،متدها و ابزارهایی ده برای
پرورش و تربیت معنوی میتواا از آنها استفاده درد؛ یکی بکارگیری مطالب دینی و مذهبی است و دیگری ابزار علمی ،ده
هماا علم روانشناختی و درونشناسی دودو است .این دو مؤلفه در تقویت یکدیگر و در وابستگی به هم هستند ،و تواه
تنها به یکی از آنها در تربیت و ر شد معنوی دودو سبب «تک قطبی مذهبی» و یا «تک قطبی معنوی» دودو می شود.
و اما بر اسام مشاهدات ،بکارگیری و استفاده از ابزار علمی روانشناختی و درونشناسی برای تربیت معنوی دودو در هر
دو گروه بسیار ضعیف است و این خوء در مجوت دودو و نواواا ایراا تنها به دمک مطالب دینی و مذهبی پر میشود.
درج دا ستااهای تاریهی ،شرح بیوگرافی شه یتهای مذهبی و چهرههای مطرح اامعه در چارچوب دا ستاا در
مجوت دودو و نواواا ایرانی به مراتب مرسومتر است.
همانطور ده قبوً ا شاره شد ،انگ ایراا و عراق از مو ضوعاتی میبا شد ده گاهاً مورد تواه روزنامهنگاراا ایرانی قرار
میگیرد ،و تقویت حس وطنپرسرررتی بیشرررتر از خول اینگونه داسرررتاا ها به مهاطب انتقال پیدا میدند .در مقابل
ژورنالیسررتهای بوروسرری ده انگ اهانی دوم را تجربه و یا درو دردهاند ،گفتن از انگ و خاطرات آا را مناسررب این
قشررر از مهاطباا خود نمیدانند .از نظر آنها بکارگیری مطالبی ده دارنده مفاهیمی از شررناخت درسررت سرررزمین مادری،
منابع و طبیعت آا باشد احسام غروری به مهاطب میدهد ده حس وطنپرستی از نتای آا است.
از دیگر تفاوتها در این دو گروه ،تواه ادی به م سأله خود شناختی و شه یت شنا سی از اانب مجوت دودو و
نواواا بورو سی ا ست .باال بردا حس اعتماد به نفس و خودباوری در دودو از مهمترین اهداف این د ست از مطالب به
شمار میآید.
طرح مطالبی درباره طبیعت و حیوانات از مشتردات دو گروه است ،اما نوع پردازش و دمیّت این مطالب از سوی آنها
متفاوت میبا شند .مجوت دودو و نواواا ایرانی بی شتر به معرفی و شناخت طبیعت ،شرح زندگی گیاهاا ،حیوانات و
محیط پیراموا می پردازند ،در صورتی ده روزنامه نگاراا بورو سی بی شتر به حف و نگهداری از طبیعت ،منابع طبیعی و

مراقبت از حیوانات اهمیت میدهند و فراوانی تکرار اینگونه مطالب در مطبوعات دودو و نواواا بوروسررری به راحتی
قابل مشاهده است.
پرداختن به نوع رفتار شهش در اامعه ،مدرسه و ااتماع دوچکی همچوا خانواده ،از مشتردات دو گروه به حساب
میآیند ،م شاهدات حادی از آا ا ست ده مطالب چاپ شده از حیب دا ستاا سرایی ،شباهتهای زیادی به هم دارند و هر
دو از لحاظ دمّی و دیفی تقریباً به یک میزاا به این نوع موضوعات میپردازند .از دیگر شباهتها چاپ داستااهای تهیلی
و سرگرم دننده برای مهاطبین دم سن و سالتر است.
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