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 چکیده

های نظری، واکاوی  چگونگی تحقق توسعه فرهنگی، موضوعی مهم در مطالعات توسعه است که فراتر از بحث

بخش، سازوکارهای محقق و نیز تغییرات اجتماعی  های تعیّن مصادیق و کاووش پیرامون روندهای عینی، ظرفیت

های  حاضر، با دستمایه قراردادن مؤلفهطلبد. مقالۀ  های روشمندی را می مبتالبه آن در مناسبات جوامع بومی مداقه

پرداخته  3111-3131های  توسعۀ فرهنگی به تحلیل کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سال

مفهومی مدون، _شناختی توسعۀ فرهنگی از مباحث نظری های جامعه منظور، پس از احصای ویژگی است. بدین

رۀ فعالیت کانون به روش کیفی و با تکنیک تحلیل محتوای کیفی مورد محور دربا مجموعه اسناد موجود روایت

 بررسی قرار گرفت. 

دهد کانون مشتمل بر کنشگران خود چه در مقام تولیدکنندگان فرهنگی، هنری و چه در  ها نشان می یافته

د شامل برخورداری های مربوط را محقق سازد. این موار کنندگان عام توانست میزانی از هر یک مؤلفه مقام مصرف

فرهنگی، ابداع فرهنگی، تکثر فرهنگی، تعامل فرهنگی، مشارکت فرهنگی، شمول فرهنگی، وفاق فرهنگی و 

گیری آفرینش هنری و  توان از همه زایی کانون نمی است. لذا هرچند در بحث از توسعه  بازاندیشی فرهنگی بوده

البته بیشتر مبتنی بر کنش ارتباطی این نهاد توانست با  تعامل فرهنگی سخن راند، اما در همان مقیاس محدود و

ای را رقم زند و  سابقه ساز بوده و مناسبات بی خلق ارزش و ایجاد الگوهای ذهنی در مقیاس ملی و جهانی جریان

های کیفی  کننده عنوان یکی از تعیین مؤلفه وضعیت فرهنگی کودکان و گذران خالقانه کودکی و نوجوانی را به

 اهمیت بخشد.  هتوسع

 کنش ارتباطی، بازاندیشی، خالقیت فرهنگی، تکثر فرهنگی، توسعۀ فرهنگی. واژگان کلیدی:
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 طرح مسئله

ای جهانی یافته و  موضوع توسعۀ فرهنگی نزدیک به هفتاد سال است که به ابتکار یونسکو، آوازه

ریزان جهت تقویت ابعاد فرهنگی  در بیشتر کشورهای جهان، مطمح نظر سیاستگذاران و برنامه

جوامع خود قرار گرفته است. در ذات این مفهوم، ایدۀ پیشرفت و تکامل به شکلی نهفته که 

شناسی  کسب مراتب و درجات ترقی در شکل مادی آن است. حال آنکه از منظر جامعهیادآور 

محور که کنشگران در ساخت و  عنوان امری مشارکت کنشگرانه، با درنظر داشتن فرهنگ به

های از پیش تعیین شدۀ توسعه، مورد تردید قرار  اشاعه آن نقش دارند، کارکرد راستین قالب

رهنگی، تحوالت و تغییراتی است که کنشگران در خلق آن نقش گرفته و مراد از توسعه ف

 -اند. در نتیجه توسعۀ فرهنگی، با مکانیسم حرکت پایین به باالیش )ملت بسزایی ایفا کرده

نظام  بسا تعامالت این خرده دولت( فراتر از حوزۀ فرهنگ به حوزۀ اجتماعی نیز تسری یافته و چه

 است دستخوش تأثیر سازد. های اقتصاد و سی نظام را با خرده

عنوان یکی از مفاهیم کلیدی  با اتخاذ این رویکرد، موضوع توسعۀ فرهنگی نهادها در ایران به

شناسی سیاسی و  های آن از مطالعات فرهنگی گرفته تا جامعه علوم اجتماعی در زیرمجموعه

یابد. بررسی این موضوع در تاریخ ایران مدرن، از جمله  تاریخی اهمیت مطالعاتی وافری می

زمندِ مداقه جدی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، حال آنکه از رهگذر آن مباحث نیا

توان مناسبات عاملیت و ساختار را بررسی کرد، تحوالت فرهنگی و تغییرات اجتماعی  می

های  مبتالبه آن را پی گرفت و به شناخت و معرفی تجارب موفق، نافرجام و کژکارکردی

 ت. نهادهای فرهنگی مرتبط پرداخ

کانون پرورش فکری کودکان و »ترین نهادهای فرهنگی ایران مدرن،  از جمله مهم

عنوان یک سازمان دولتی در دوران پیدایش و استقرارش  است. امروزه از کانون به« نوجوانان

عنوان یک مرکز ارائه خدمات به کودکان شهری آن هم  ( در دوره پهلوی، تنها به3131-3111)

های چندگانه آن کمتر موضوع بررسی روشمند  شود و فعالیت تابخانه، یاد میعمدتاً در قالب ک

رسانی و علوم تربیتی  های انتشاریافته با رویکرد کتابداری، اطالع است. معدود پژوهش قرار گرفته 

به بررسی کتب، فیلم، پوستر و یا نظرسنجی از مربیان پرداخته و ما را با انبوه سؤاالتی دربارۀ 

گذارد.  پاسخ باقی می عالیت، ابعاد و ماهیت عملکرد، مناسبات این نهاد با جامعه بیچگونگی ف

خصوصاً آنکه نسل اوّل کنشگران در مقام تولیدکنندگان آثار فرهنگی و نیز مربیان، با مرگ و یا 

محور موجود  اند. اسناد روایت مهاجرت خود، تاریخ فعالیت کانون در آن مقطع را ناگفته گذاشته
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های  منظور پژوهش ابل دسترس مربوط به آن مقطع، اندک و در نهایت انباشتگی اطالعاتی بهو ق

عنوان یک سازمان ملی توانسته بود در دوران  شناختی نحیف است. حال آنکه این نهاد به جامعه

کوتاه حیاتش در آن مقطع در تعامل کنشگران خود با مخاطبان دستاوردهای قابل تأملی کسب 

هایش  گی اب موفقیت عملکرد کانون به یک فرد از جمله مدیر آن و برشمردن ویژهکند. انتس

شناسی پذیرفته شده  است که از نظر جامعه 3فروکاستن یک موفقیت جمعی به نام یک فرد

گویی به این  شناختی درصدد پاسخ نیست. بنابراین پژوهش حاضر، با رویکرد جامعه

 هاست: پرسش

با توسعۀ  3111-3131های  ی کانون پرورش فکری در سالها چه نسبتی میان فعالیت

 فرهنگی در ایران وجود دارد؟ 

توان از نقش کانون در تحقق یا عدم تحقق توسعۀ فرهنگی  هایی می به کمک چه شاخص

 سخن گفت؟ 

ها به تفکیک، ارائه  های کانون، چه سیمایی از وضعیت تطبیقی مؤلفه بررسی فعالیت

 دهد؟  می

 پرورش فکری کودکان و نوجوانان معرفی کانون

در قالب تغییرات  3111و آغازین  3111های پایانی دهه  تحوالت اجتماعی ایران در سال

نصیب از اصالحات ارضی از روستاها، گسترش تأسیسات  شناسی شهرها، کوچ دهقانان بی ریخت

، چند برابر شدن بزرگ صنعتی و تجاری، نیاز به نیروی کاری ماهر و غیرماهر در شهرهای بزرگ

های اجتماعی و سیاسی  هایی چند به فعالیت های تحصیلی و آموزشی، روی آوردن گروه فرصت

ها  و مواردی از این قبیل، موجب اندیشیدن درباره مسائل کودکان و نوجوانان شد. در این سال

رونق  بود که وزارت آموزش و پرورش از وزارت علوم مستقل شد. مجالت ویژه کودک و نوجوان

رایج شد. در « سخن»و « نگین»گرفت و بحث درباره ادبیات کودکان در نشریات وزینی چون 

آموزان الفبا را  جای آموزش قالبی کلمات، دانش شیوه آموزش الفبا دگرگون شد و به 3111سال 

                                                            
تمام اعتبار این پدیده کانون هم از بنیانگذار آن است؛ کسی که بصیرت، شهامت و تمرکز کافی داشت تا رؤیایی  3

(. طبیعتاً نگاه ما این بود که اینها }اشاره به 21: 3196بسا زیباتر تبدیل کند )الفون،  زیبا را به واقعیتی چه

شدیم و فاصله  عترض بودیم. خیلی نزدیک نمیامیرارجمند{ درباری هستند و ما هم دانشجو و طبیعتا م

ای بود. تنها کسی بود که  بینم که انسان شایسته کنم، می گردم و به گذشته نگاه می گرفتیم، ولی االن که برمی می

 (.93: 3196در این سمینارها مطلقاً گوشی به گوش نداشت. کامال به انگلیسی و فرانسه مسلط بود )عباسی، 
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آموختند. این امر، سن مطالعه را تقریباً سه سال کاهش داد. اعزام سپاهیان  در خالل درس می

، 3113طوری که طبق سرشماری سال  انش به روستاها، بر تعداد کودکان باسواد افزود؛ بهد

درصد کودکان روستایی هفت سال به باال قادر به خواندن و نوشتن بودند. این تغییرات 33

های مناسب کرد؛ تأسیس شورای  اندیشی درباره نیاز کودکان به خواندنی جامعه را وادار به چاره

انتشار مجالت پیک و تأسیس کانون پرورش پاسخی به این احساس نیاز بود  کتاب کودک،

 (.29: 3111)شریفی، 

دهد:  های کانون ارائه می ها و فعالیت اش نمایی از جامعه و نیز ظرفیت نامه احمدی در پایان

است. نرخ باسواد در   نفر بوده 33361129، 3113سال در سرشماری  33تا  3کودکان 

کتابخانه بود  11، کانون دارای 3133است. در   رسیده 2/33سال به  21ی کمتر از های سن گروه

نفر عضو دارند.  391113ها  و شهرستان 321331است. تهران   آن در تهران واقع شده 22که 

 11111طور متوسط به  مدرسه به 321سه کتابخانه سیار نیز در تهران در هر ماه با مراجعه به 

نفر  321331کتابخانه سیار عشایری و روستایی نیز دارای  22دادند.  اب میجلد کت 33111نفر 

  )در بخش منابع ذکر نشده است( (.1: 3133اند )احمدی، عضو بوده

 های بخش روستایی کتابخانه .1جدول 

 روستاییان مورد پوشش مجموع قراء های سیار نام کتابخانه

 5062 قریه 91 عشایر دره شوری فارس

 5652 89 کشکولی فارسعشایر 

 6614 88 عشایر عطه فارس

 7713 50 زیاری فارس عشایر دشمن

 25312 174 روستائی رضائیه

 723 20 روستائی جم و دشتی بوشهر

 11815 101 روستائی سمنان و شاهرود و دامغان

 2703 50 روستائی سیستان و بلوچستان

 6220 28 روستائی مازندران

 5838 21 رباط کریم

 

های روستایی ضوابط معیّنی ندارند و از همه عوامل محلی از جمله معلم،  کتابداران کتابخانه

شود. به موانعی چون مسیرهای سخت و استفاده از چهارپا در  کدخدا و آخوند ده استفاده می
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نفر، بیست نفر باسوادند و نیز آشنایی کمتر  3111سوادی مردم که از هر  منطقه جم دشتی، بی

هایی که به زبان فارسی آشنا  است. در این شرایط از بچه  م به زبان فارسی اشاره شدهمرد

شود که مطالب را به زبان محلی برگردانند. در مناطق عشایری از وسیله  هستند، خواسته می

های سیار رضائیه، سپاهیان دانش و بهداشت در  شود. در کتابخانه نقلیه ارتش نیز استفاده می

های  رسانی به مراکز رفاه خانواده و بخش کنند. همچنین کتاب ها همکاری می توزیع کتاب

: 3131است )احمدی،   بیمارستان آغاز شده 31در  3131ها از تابستان  کودکان بیمارستان

21- 21- 11.) 

های دیگر و اشخاص  در شهرهای خوی، فسا، داراب، نائین و قوچان، با کمک سازمان

ریال  3111است. کتابداران با حقوق ماهیانه   تأسیس کتابخانه شده متمکن محلی، اقدام به

کنند و  گیرند. مقادیری بر حسب بعد مسافت دریافت می استخدام و سالی دوبار نیز ترفیع می

رسد. آنان در موضوعات مختلف هنری و ادبی مرتبط با  ریال می 9111حداکثر حقوقشان به 

  .3گیرند میهای ضمن خدمت بهره  کودک از آموزش

های  ها باز است و عالوه بر کولر و شوفاژ، دارای میز و صندلی زیبا و قفسه سیستم کتابخانه

سازی فضا برای کودکان که  (. مناسب19: 3196رنگ مخصوص کودکان هستند )امامی،  خوش

 هم شامل معماری بنا و هم موقعیت مکانی قابل دسترس بود، دنبال شد: 

هایی تخصصی  هاشان را برای کتابخانه معمار با استعداد طرحتعداد زیادی مهندس »

رسیدند  ها یگانه و زیبا از کار درآمد. دخترها همین که می پیشنهاد دادند. هر یک از این سازه

آویختند تا دوباره موقع رفتن سرشان کنند. درست مثل وقتی که  آویز می چادرهاشان را از رخت

 (.29 :3196)الفون، « در خانه بودند

طاهر احمدی نمایی از فعالیت انتشاراتی کانون را در قالب جداول ذیل ارائه داده است 

ها به چاپ پنجم و ششم رسید و در هر  (. گفتنی است برخی کتاب93: 3192)طاهر احمدی، 

 (.12: 3111نوبت چاپ کمترین تیراژ، دَه هزار جلد بود )شریفی، 

 

 

                                                            
های آموزشی کتابدارها در آن مقطع را موجب پرورش کتابدارهای خوب و  ران کانون، کیفیت دوره. امامی از مدی3

 (.93: 3196داند )امامی،  متخصص می
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 انتشاراتی کانون: نمایی از فعالیت 2جدول 

 ترجمه تالیف تعداد سال

1345 2 1 1 
1346 7 3 4 
1347 10 10 - 
1348 4 4 - 
1349 9 8 1 
1350 9 5 4 
1351 12 8 4 
1352 18 10 8 
1353 14 7 7 
1354 14 8 6 
1355 18 13 5 
1356 22 15 7 
1357 7 4 3 

 50 96 146 جمع

 

 تأمالت نظری

است. پارسونز  شناسی قرارگرفته مورد بحث و نظر صاحبنظران جامعه فرهنگ، از سه منظر عمده

از منظر کارکردگرایی با تکیه بر قدرت بی منازع فرهنگ، تصویری از کنشگران منفعل و ناگزیر 

شوند؛ یعنی فرهنگ نیز  عنوان پذیرندۀ فرهنگ تلقی می نهد که تنها به را در پیش چشم ما می

پیش از انسان و پس از او بوده و از این لحاظ، مقدم بر انسان  همچون هر نظم اجتماعی دیگری

شود، اما در نقطه مقابل، کنشگرایان با رد سیطره ساختاری منسجم و یکدست  محسوب می

ای از اصول  مثابه نظمی اجتماعی ماحصل کنش انسانی و مجموعه مقدم بر کنشگر، فرهنگ را به

وزمره دستخوش تغییر است و در خالل تعامالت بین های ر دانند که از رهگذر کنش متغییر می

اند تا با ترکیب  گرایان معاصر با وام گرفتن از این دو نحله، کوشیده یابد. تلفیق الذهانی معنا می

آرای متقدمین، بر ماهیت پیچیدۀ واقعیات اجتماعی و مناسبات فیمابین، متمرکز شده و بر 

طور همزمان  ختار، نظم و تغییر، ایستایی و پویایی بهبخش آن از قبیل عاملیت، سا عناصر تعیّن

دهد، از  که بیرون از کنش وجود دارد و به کنش جهت می چنان تأکید ورزند. فرهنگ هم

به نقل  19: 3193شود )کاشانی و اجاللی،  پذیرد و دگرگون می های اجتماعی تأثیر نیز می کنش

 )در بخش منابع ذکر نشده است( .(2119از جانسون، 

در این میان، رویکرد هابرماس و بوردیو در تنظیم دید ما نسبت به توسعۀ فرهنگی در 

عنوان یکی از شارحان موفق متأخر مارکس کوشیده  جامعه مدرن قابل تأمل است. هابرماس به

ی به کنش بخشی به زبان، سنگ بنای نظام اجتماعی مدرن را از کنش اقتصاد تا با اهمیت
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دست و کنشگرانی بدیع  ها همچون خالقانی چیره ارتباطی تغییر دهد. در نتیجه ما را با انسان

پردازند. از  شان به خلق، انتقال و بازتعریف فرهنگ می رو سازد که در جریان کنش ارتباطی روبه

ل الذهان کنشگران شک جهان، مأمن فرهنگ است که بر اساس رابطه بین این منظر، زیست

گرفته و هرچند همواره مورد تهدید سازوکارهای عقالنیت ابزاری است، اما سرشار از 

باشد. این عقالنیت فرهنگی  بخشی عقالنیت ارتباطی فارغ از سلطه نیز می های رهایی ظرفیت

مبتنی بر کالم در وضعیتی ایدئال و غیرمخدوش، توانایی نقد ایدئولوژی را دارد و در نهایت 

 ها و اختالالت ایدئولوژیک موجب رهایی کنشگران شود. زدایش کژیتواند با  می

به دوگانگی عامالن و « میدان»و « سرمایه»، «واره عادت»بوردیو نیز با معرفی عناصری چون 

میدان پرداخته است. در نزد او عمل، نه کنشی صرفاً عقالنی و نه منفعل و محکوم به 

دادهایی در بدنۀ عامالن اجتماعی و در ساختار حاصل امکانات و استع»ساختارهاست، بلکه 

)در بخش  (.23: 3191)بوردیو، « کنند هایی است که این عامالن درون آن عمل می وضعیت

معنای  به« شده سرمایۀ فرهنگی درونی»سرمایۀ فرهنگی انواعی دارد؛   منابع ذکر نشده است(

به شکل کاالهای فرهنگی « فتهیا سرمایۀ فرهنگی عینیت»های پایدار ذهنی و جسمی،  رغبت

در قالب مدارک « شده سرمایۀ فرهنگی نهادینه»ها، ابزارها و  ها، لغتنامه نظیر تصاویر،کتاب

 تحصیلی و نظایر آن.

صورت تمایالت دیرپای ذهنی و بدنی افراد در امور  شده، به سرمایۀ فرهنگی درونی

مرور زمان بر اثر تربیت و  هنری است، که بهشناختی و از جمله ذائقه و توانایی ادراک آثار  زیبایی

شود. ارزشی بیرونی است که به جزء جدانشدنی وجود شخص  پرورش در وجود افراد درونی مى

کند، جامعه، پشتوانه  تواند بسته به زمانی که صرف مى شود. فرد مى واره او تبدیل مى یا عادت

ایند غیرتعمدی و لذا ناآگاهانه بر حسب خانوادگی و برخی عوامل دیگر این سرمایه را در یک فر

 های روانی و زیستی در کالبدش جای دهد. ظرفیت

 توسعۀ فرهنگی

شناس  طور مبسوط در پژوهشی از سوی دو جامعه شناسی، به موضوع توسعۀ فرهنگی در جامعه

دار مباحث،  . مقالۀ حاضر، با تکیه بر این مطالعه، وام3بومی مورد بررسی قرار گرفته است

                                                            
(، کندوکاوی مفهومی درباره توسعه فرهنگی، فصلنامه علوم 3191. اجتهدنژاد کاشانی، ساالر و اجاللی، پرویز )3

 .61جتماعی، ش
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ها و تعاریف آنان است. بر این اساس، فرهنگ، مجموعه الگوهای ذهنی و معنایی مشترک  تحلیل

های اجتماعی  میان افراد متعلق به یک گروه، طبقه یا جامعه تعریف شده که از طریق کنش

گیری این  رود و بر شکل ها فراتر می شود، اما پس از ایجاد، از محدوده این کنش افراد ساخته می

گذارد. کنشگران با استفاده از آنها به تجربه، توصیف، تفسیر و ارزیابی  ها تأثیر بسیار می کنش

پردازند. این مجموعه الگوهای ذهنی و معنایی  هستی و زندگی اجتماعی خود و دیگران می

شوند... کنشگران، قواعد و منابع  ها، بازتولید و بازتفسیر می مشترک، همواره در جریان کنش

های گوناگون تفسیر و براساس این تفسیرها متناسب با احواالتشان آنها  را در موقعیتفرهنگی 

هاست،  گیری این کنش های خالق و همه بندند. تغییر فرهنگی مستلزم بروز کنش کار می را به

های محتمل، تغییر فرهنگی سیستمی مبتنی بر کنش ابزاری،  که از میان راه لذا درحالی

جهانی  های اقتصاد و سیاست است، تغییر زیست نظام اندازی خرده ه از دستاستراتژیک و برآمد

بر کنش ارتباطی متکی است. از این منظر هم ناظر به تولید فرهنگ از طریق کشف و پرورش 

خالقیت یا آفرینندگی فرهنگی با ایجاد بسترها و امکانات بروز آن در حوزۀ عمومی و هم ناظر 

و برابری دسترسی همگان به محصوالت و امکانات فرهنگی  به مصرف دموکراتیک فرهنگی

ضمن برخورداری از حقوق مربوط است. کاشانی و اجاللی توسعۀ فرهنگی را تالش در راستای 

جهانی و کاستن از  منظور تسهیل تغییرات فرهنگی زیست گیری از امکانات سیستمی به بهره

ای را برایش برمی  گانه ده و ابعاد هشتکر پیامدهای اجتماعی منفی ناخواسته آن تعریف می

 آید. شمرند که به تفصیل می

 تأمالت روشی

های آن در کارنامه کانون در  پژوهش حاضر به بررسی نظری، تحلیلی توسعۀ فرهنگی و مؤلفه

پردازد. مفاهیم و چارچوب مفهومی توسعۀ فرهنگی بر اساس آرا و  می 3111-3131های  سال

مثابه ابزار تحلیلی در جریان تحلیل محتوای  ختی پیشتر احصا شده و بهشنا نظرها معتبر جامعه

 گیرد. کیفی مورد استفاده قرار می

های ویژه آنها متمرکز  تحلیل کیفی بر تحلیل و تبیین منسجم گفتارها / متون و زمینه

است. تحلیل محتوای کیفی از صرف محاسبه کلمات یا استخراج محتوای عینی از متون فراتر 

ها و الگوهایی که ممکن است در متن مورد نظر آشکار یا  رود و به سنجش معانی، قالب یم
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دهد واقعیت اجتماعی را به شکلی  پردازد. این روش به محققین امکان می پنهان شده باشد، می

 (.Zhang & Widemuth ,2119ذهنی و در عین حال علمی درک کنند )

محور موجود حاوی متون رسمی، سرگذشت،  جامعۀ آماری، شامل کلیه اسناد روایت

های هنرمند، کتابدار، مربی، نویسنده  مصاحبه و خاطرات انتشاریافته از کنشگران کانون در نقش

ها  اند. روایت های کانون در این مقطع پرداخته و مدیران اجرایی است که به روایت فعالیت

ماوقع برحسب تجربه زیسته و امکان های باالیی برای گزارش  برخالف اطالعات کمی، از ظرفیت

بیشتر در تشخیص ماهیت کنش )ارتباطی/ابزاری، استراتژیک( برخوردارند. بر این اساس، ابتدا 

شماری تمام سطور با  ای در دسترس گردآوری و به شیوۀ تمام کلیه متون مجازی و کتابخانه

 گیرد. دقت مورد مطالعه و تحلیل می

 ها تحلیل یافته

 ی فرهنگی برخوردار -1

های کسب سرمایۀ فرهنگی  توسعۀ فرهنگی در گروی آن است که برابری در دسترسی به فرصت

های کانون  عنوان هدف محقق شود. نگاهی به فعالیت فارغ از طبقه، قوم، سن، جنس و مذهب به

نشان از سیاست تمرکززدایانه و برخورداری هرچه بیشتر کنشگران مختلف از امکانات مطلوب 

 ر دارد:براب

ها در نقاط مختلف کشور از امکانات مساوی برخوردارند و به یک نسبت  تمام کتابخانه» 

های نقاط مختلف  گونه تفاوتی بین کتابخانه گردند و هیچ ور می عملی از این امکانات بهره

« شود باشد دیده نمی مملکت که دارای شرایط زندگی، سطح فرهنگ و درآمدهای مختلف می

 (.1: 3133)احمدی، 

ها حکم  کتابخانه در آن زمان یک پدیده کامالً تازه بود و برای من، درسرزمین نابرابری» 

دادی و تو بودی و  انگیزی که در آن یک عکس می یک جزیره برابری را داشت. جزیره شگفت

ها که کولر نداشت و  ها گرم، برخالف خانه ها خنک بود و زمستان هزاران جلد کتاب. تابستان

های  کرد. امکانات کانون برای همه یکسان بود. کتابخانه الدین هم خانه را گرم نمی ءبخاری، عال

ها، همان میز و صندلی و آپارات نمایش فیلم و همان کتابدارهای  پایین شهر همان کتاب

 ، سایت(.3191)گوهرزاد، « های باالی شهر مهربان و آگاهی را داشتند که کتابخانه



396 3111/ تابستان  61 شماره/ هفدهم سال/  ارتباطات و فرهنگی مطالعات ایرانی انجمن فصلنامه 

 

ه در قالب شعب کانون در مناطق شهری، روستایی و عشایری و تنوع این برابری تمرکززدایان

ای را برای کودکان دارای خاستگاه  سابقه های بی مند، فرصت ها با وجود مربیان عالقه فعالیت

 زد:  های محدود رقم می جنسی، قومی، طبقاتی هر چند در مقیاس

سازی،  سی، شعر، نقاشی، مجسمهنوی های آموزشی رایگان مثل داستان ها، با کالس کتابخانه»

های پرشور و نشاط با  سازی در سراسر ایران ساخته شدند. این کالس موسیقی، تئاتر و فیلم

محیط خشک و خشن مدرسه و درس اجباری در آموزش و پرورش فرق داشت. کانون فضایی 

ند... ما اغلب از کرد صمیمی و دوستانه که کتابدارن و مربیانش با محبت و احترام با ما رفتار می

ها عضو شده بودیم، هرگز اختالف طبقاتی بین خود  های فقیرنشین تهران در این کتابخانه محله

کردیم. در کانون،  های باالی شهر مثل نیاوران و پارک فرح را احساس نمی های کتابخانه و بچه

 (.313: 3196)طالبی، « فرقی میان ما و آنها نبود

ای را برای ما نوجوانان )چه دختر و چه پسردر کنار یکدیگر(  ریچههای کانون د کتابخانه» 

گشود که اغلب ما در خانه و مدرسه نداشتیم. کتابخوانی، بعد بحث و گفتگو و مجادله  می

ضرورت »فکری. انشای علم بهتر است یا ثروت مدرسه کجا و معرفی و بررسی کتابی چون 

گذار کالسیک دنیا،  خواندن صد کتاب مهم و اثر کجا؟ در نوجوانی،« هنر در روند تکامل بشر

از هملت شکسپیر تا جنگ و صلح تولستوی، ارزشی انکار نکردنی در رشد فکری ما داشت. 

شاید همین پاسخ به نیازهای ذهن پرسشگر ما در روند پرورش فکری، امکان پَرگشایی 

 سایت(.، 3191)گوهرزاد، « ساخت تر می های بالنده را واقعی درسپهر ارزش

خط سیر زمانی افتتاح هر یک از مراکز کانون شاهد دیگری بر اهمیت دسترسی مناطق 

 مختلف به خدمات این سازمان باشد: 

ای است که بعد از مرکز خیابان حجاب در تهران افتتاح  مرکز شماره یک تبریز اوّلین شعبه»

کار  محروم شهر شروع به مرکز سیار شهری تبریز افتتاح و در مناطق 3131شد... اوایل سال 

هایی چون  بوسی بود که برای این هدف تجهیز شده بود و فعالیت کرد. کتابخانه در واقع، مینی

گویی، شعرخوانی، بازی و سرگرمی، ساخت کاردستی و روخوانی کتاب را به  امانت کتاب، قصه

 (.92: 3196)صالحی اقدم، « کرد کودکان و نوجوانان عرضه می

 امالً مجهز سیار در مناطق مختلف: حضور تئاتر ک

ها و شهرها و روستاهای  هایمان را ببرم به آن سوی بیابان خواست نمایش واقعاً دلم می»

خیلی دوردست، جایی که برق در دسترس نبود. پس باید حتماً با خودمان ژنراتور هم 

بردیم تا بتوانیم نور صحنه و دیگر نیازهایمان را را برطرف کنیم... سرآخر با شرکتی در  می
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تکه  ترین ون متحرک را ابتدا تکه بستیم آنها کامیون مرسدس بنز؛ بزرگ هامبورگ قرارداد

باز کردند تا بستر صحنه ساخته شود. همچنین جایی شبیه آشپزخانه ساختند و یک 

شد  دستشویی. سراسر یک طرف ون دیواری دو دیواره وجود داشت که از باال و پایین باز می

شد  از فضای داخلی دو برابر کنیم. نورهای صحنه را میتا بتوانیم اندازه صحنه را با استفاده 

آمد و امکان نمایش فیلم  ای پرده خودکار پایین می باالی پنل نصب کرد. با فشار دکمه

آمد و  ای متفاوت از قبلی، خودکار پایین می ای دیگر پرده شد. با فشار دکمه برایمان مهیا می

آرایی کنیم... آن را به رنگ نارنجی  نتهایی، صحنهداد با استفاده از پروژکتورهای ا اجازه می

توانستند از کیلومترها  شد. کودکان می روشن درآوردیم. و تصاویر رنگارنگی رویش اضافه می

نزدیک شدنش را ببینند. آخرین توری که با بازیگران همراه شدم سفر به مشهد و شهرهای 

 (.13: 3196)الفون، « اطرافش بود

 تکثر فرهنگی -2

های  ای دموکراتیک، حضور فعال همه روایت گیری تغییر فرهنگی به شیوه شرط شکل یشپ

سازی و پایبندی  گیری، درونی های مرسوم است که ظرفیت ارتباط گرایی فرهنگی فارغ از خاص

های آنان داشته باشد. توسعۀ فرهنگی مستلزم  اکثر آحاد جامعه را بر اساس تفاسیر و ارزشیابی

های گوناگون در عرصۀ کنش یا  فرهنگ ایجاد بستری برای بروز و حضور خردهپذیرش تکثر و 

 زیست جهان است. 

 های تولید فرهنگی تکثر موضوعات و زمینه

شده در ضمن تأکید بر اجرای الگوی یکسان فعالیت در سراسر واحدها، منجر  تنوع خدمات ارائه

واره و ذائقه  شد که بنا به عادت ی میبه شکوفایی قوه خالقه و تولید آثار فرهنگی هنری متنوع

فرهنگی بود. از سوی دیگر مخاطبان را به آفرینشگران  کنندگان آن حاوی عناصر خرده ارائه

هایشان با اتکا به  واره ساخت که بر مبنای سرمایۀ فرهنگی و عادت ای بدل  بالقوه

 های بومی به خلق آثار گوناگون دیگری بپردازند. فرهنگ خرده

 دهد:  ها را اینگونه گزارش می این تنوع فعالیت 3133در سال احمدی 

ها در تابستان و معموالً با همکاری ترابری نیروی زمینی  ها و سازمان بازدید از کارخانه»

اند: موزه ایران باستان، موزه  مراکز ذیل مورد بازدید قرار گرفته 3131شود. در سال  انجام می

سازی  سازی ایگل، سرم مینو، شیر پاستوریزه، ویتانا، ارج، شیشههای  هنرهای تزئینی، کارخانه
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سازی ناسیونال، چاپخانه افست، رآکتور اتمی دانشگاه تهران،  حصارک، داروگر، ماشین

 روزنامه اطالعات، تلویزیون ملی ایران. 

 نفر اجرا شده است.  19611بار برای  3391، 3131داستانسرائی یا نقل داستان در سال 

 ج شامل آموزش شطرنج و برگزاری مسابقات است. شطرن

هایی از مراسم و آداب و رسوم یک ملت همراه با  در برنامه معرفی سرزمین و ملت عکس

شود. در معرفی شخصیت هم از همین الگو  شرح مختصری از آن بر دیوار به نمایش گذاشته می

 پردازند.  غ به معرفی آنها میشود و از جمله در روزهای تولد نیما یوشیج یا فرو پیروی می

های تهران مشغول  به آموزش موسیقی در کتابخانه 3131نفر در سال  3111بیش از 

، با همکاری هنرستان عالی موسیقی و کنسرواتوار تهران، کنسرتی 3131اند. در زمستان  بوده

های تهران و کرج توزیع شد. شناخت  در کتابخانه 3سری ارف 311برای اعضاء برگزار شد. 

 گیرد.  نوار ضبط شده در کانون( انجام می 32ها از طریق اسالید و نوار ) موسیقی برای بچه

آموزش نقاشی توسط دانشجویان دانشکده هنرهای زیبا و دانشکدۀ هنرهای تزئینی و در 

شود.  هر کتابخانه تدریس می ساعت برای 36ها توسط معلمان نقاشی در هر ماه  شهرستان

 اند.  جایزه از نمایشگاه سئول برده 31، 3131های تهران در های نقاشی کتابخانه اعضای کالس

ها از طرف مرکز کانون و تعدادی نیز با همکاری وزارت فرهنگ و هنر  تعدادی از فیلم

کتابخانه، فیلم  ، هر هفته در هر3131شود. در سال  ها( نمایش داده می )بیشتر در شهرستان

های  است. در ششمین فستیوال فیلم  بیننده به نمایش درآمده 319111برای در مجموع 

عنوان هیئت  کودک و نوجوان، پنج نفر از کودکانی که با فیلم و سینما آشنا شده بودند، به

ر با 1911، 3131هاست، در  داوری انتخاب شدند. فیلم استریپ که بعد نمایش، مورد توجه بچه

ها و یا سرگذشت  های مشهور سرزمین است. معموالً داستان  نفر نمایش داده شده 16912برای 

صورت فیلم استریپ درآمده و همراه با زیرنویس فارسی و با توضیحات کتابدار  افراد مشهور به

هایی به مناسبت هفته جهانی کتاب کودک، و  شود. برپایی نمایشگاه به نمایش گذاشته می

 (.91: 3133)احمدی،« هایی که توسط کودکان مصور شده است نقاشی یا داستان شامل خط

های کودکان، کارگاه  های تئاتر حرف مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون شامل بخش» 

تئاتر نوجوانان، تئاتر خالقه، قسمت عروسی، فستیوال تابستانی، اتومبیل سیار و بخش جنبی با 

                                                            
داغی صورت گرفت و او در سازماندهی بخش موسیقی کانون نقش  توسط شیدا قرچه . معرفی این اسلوب تدریس3

 (.21: 3196اصلی داشت )اصالنی، 
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های مطرح تئاتر کودک و نوجوان شکلی  ست که با دعوت از گروها« بخش مهمان»عنوان 

 (.391: 3196)عاطفه، « کرد دیگرگونه از تئاتر جهانی را به مخاطبانش عرضه می

ها برده شد و همراه تئاتر سیار به اطراف سفر  های عروسکی مرکز تئاتر به کتابخانه نمایش» 

شد. کودکانی که  وجب شادی کودکان میهای زیبا ساخته شده بود و همیشه م کرد. عروسک

 (.11: 3196)الفون، « بیشترشان هرگز تئاتر عروسکی ندیده بودند

های شاخص کانون بود که در این نوشتار به کرات آمده  تولید فیلم و انیمیشن نیز از فعالیت

 است.

 پرداخت:  های کانون تنها به موضوعات خاص نمی کتاب

ام که تا اکنون هم هنوز تجدید چاپ  انون تألیف کردهمن خودم آثار مذهبی برای ک»

 (. 91: 3196)امامی، « شوند می

 ای تکثر تولیدکنندگان حرفه

در کانون رویکرد ما این بود که از نویسندگان بنام دعوت کنیم که کمک کنند تا ادبیات »

آذین،  دی، بههمین شکل دعوت کردیم. مثالً ساع کودک و نوجوان شکل بگیرد. از نقاشان هم به

بان، طراحان به نام مثل فرشید مثقالی که جایزه اندرسون را  کسرایی، نیما یوشیج، ثمین باغچه

هایی از احمدرضا احمدی. داریوش  برد، بهمن دادخواه، شعرایی مثل م. آزاد، شیبانی یا قصه

گلستان و آشوری، سپانلو، بهرام بیضایی برای کانون تالیفاتی داشتند. محمد قاضی و لیلی 

های جهانی را ترجمه کردند. به هنرهای ایرانی هم بیشتر توجه کردیم. یادم هست  دیگران رمان

سازی، دو کار با ارزش برای کانون انجام داد در زمینۀ هنرهای  کاوه گلستان عالوه بر فیلم

عری به م آزاد شا(. »93: 3196)امامی، « ها از خودش بود ایرانی، گالب و قلمکار. متن و عکس

ای شناخته شده با تخصص عاشقانه در کار نیما، نادر  نویسنده -نام، سیروس طاهباز منتقد

 (.21: 3196)اصالنی، « های و پرکار از نویسندگان کانون بودند ای حرف ابراهیمی نویسنده

عنوان مدیر تولید  اندازی مرکز تهیه نوار و صفحه در کانون، احمدرضا احمدی به در راه» 

مجموعه ردیف »، «های محلی مجموعه آهنگ»، «قصه برای کودکان»هایی مانند  عهمجمو

بینیم او  می« مجموعه صدای شاعر»و « ها مجموعه زندگی و آثار موسیقیدان»، «موسیقی

توانسته آثاری را به تولید برساند که از نظر هنری عمیق و تأثیرگذار هستند و از تنوع خوبی 

 )در بخش منابع ذکر نشده است( (.326: 3196)رخشا، « برخوردارند
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آراپیک باغداساریان، یک جوان پاکیزه، شوریده، شیشه وش، جز تصویرگران و » 

 (.23: 3196)اصالنی، « گرافیکرهای کانون خواست فیلم انیمیشن بسازد و تشویق شد و ساخت

 تکثر تولید هنری بر حسب دورۀ زندگی مخاطبان

بندی اصالً توجه نشده بود  های مختلف سنی فیلم تهیه کردیم. به این تقسیم ما برای گروه

های انتشاریافته بر حسب گروه سنی در مقطع پیش از  (. مجموع کتاب11: 3196)فروزش، 

 ( 93: 3192انقالب در جدول ذیل آمده است: )طاهر احمدی، 

 وه سنی در مقطع پیش از انقالبهای انتشاریافته بر حسب گر : مجموع کتاب3جدول 

 تعداد عنوان کتاب گروه سنی

 9 الف

 12 ب

 91 ج

 96 ج

 11 د

 3 اولیای تربیتی

 

های پایانی دبستان و سپس برای  ها در وهله اوّل برای گروه سنی سال بیشترین کتاب

 های دوره راهنمایی انتشار یافته است.  سال

 خوانیم:  درباره این بُعد فعالیتی می

بافت و نوجوانان  در کانون بود که نوجوان عشایری، از نقاشی کودک گیالنی فرش می»

 ، سایت(.3191)گوهرزاد، « زدند گنابادی نقش سرامیک می

 تکثر مصرف فرهنگی

با آن تئاتر آیند.  ها نیز به دیدن نمایش می به زودی متوجه شدیم که مادرها، پدرها و پدربزرگ

توان آن را تئاتر  سیار، کار ما فقط به تئاتر کودکان ختم نشد، بلکه به چیزی منجر شد که می

 (.13: 3196)الفون، « خانواده نامید

 ابداع فرهنگی -3

هایی جهت برخورداری فرهنگی، زمینه و امکان ابداع فرهنگی را میسر و آفرینش  ایجاد زمینه

سازد. ابداع فرهنگی، به امکان و توانایی  صور جدید الگوهای ذهنی و معنایی را ترغیب می
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سوی توسعه  نوآوری و خالقیت فردی و جمعی در حوزۀ فرهنگ اشاره دارد. شرط حرکت به

ای مناسب برای غور و تعمق درباره عناصر فرهنگ مشترک در راستای خلق فرهنگی، وجود فض

و تغییر و اصالح است. نظام فرهنگی پویا با تقویت فرهنگ تفکر خالقانه و تشویق افراد به 

های نمادین فرهنگ متناسب با زیست جهان، امکان حل و فصل مسائل و نیازهای  گسترش افق

 سازد: اعی را در درون خود میسر میهای اجتم حادث شده در جریان کنش

بایست چیزی بیش از  های کانون بر این رویکرد مبتنی بود که کتابخانه کودک می فعالیت» 

صورت  هایی که آنها معلومات و کشفیاتشان را به امانت گرفتن و مطالعه کتاب باشد؛ فعالیت

 به نقل از امیرارجمند(. 11: 3111)شریفی،« عملی بیازمایند

ه تولیدهای کانون در جهت پرورش اندیشه بود. با تفکر اجتماعی و مردمی، با یک هم» 

گویند  کرد... بعضی می نگرش متفکرانه که در هر فیلم کودک و حتی بزرگسال پرسش ایجاد می

ها از کودکی تا بزرگسالی با ما  گویم قصد انسانی. اکثر این سؤال قصد سیاسی داشت، اما من می

 (.12: 3196)وفامهر، « زیستی آدمی است هست؛ چون مسئله

 -های فرهنگی کانون شده بود مرکز خالقیت پیشروی ادبی که بگویم هر دو سوی جریان» 

سیاسی حاکم بر آن احترام آورده بودند، یک مُد، بگویم یک مُد آوانگارد در نثر، روایت و تصویر. 

 (.23: 3196)اصالنی،  «ظاهراً برای کودکان، اما در اصل برای پدران و فرزندان

کشید و همیشه نتیجه کار،  ها را به چالش می های هنری بصری خالقیت بچه کالس» 

 (.29: 3196)الفون، « کرد زده می مان را شگفت همه

تفاوت موجود، نه تحمیل یک نظریه که )به تقریب هیچ تحمیلی در کار نبود( که مدارا و » 

قیت. که خالقیت در نهادهای دیگر خاصه در بخش هراسی از خال پذیرش خالقیت بود و بی

 (.21: 3196)اصالنی، « خصوصی خصوصاً هراس بار بود و مطرود

سازی داد و دوربین هشت میلیمتری،  ساز به ما آموزش فیلم فرهاد شیبان، شاعر و فیلم»

های کوتاه.  فیلم و وسایل دیگر در اختیار ما گذاشت. ما هم شروع کردیم به ساخت فیلم

شمار جهانی کسب کرد و منتقدین  های کانون جوایز بی های ما در سراسر کتابخانه فیلم

 (. 313: 3196)طالبی، « زده کرد ای مثل پرویز دوایی را شگفت برجسته

ها فیلم کوتاه خودشان را  کردند و اصرار داشتند بچه کارگردانان فیلم با نوجوانان کار می» 

کردند و آنها را به  های نو را تقویت می چه به شکل زنده. ایدهبسازند، چه به شکل انیمیشن و 

 (.29: 3196)الفون، « شد ساختند که در طول فیلم گفته می هایی بدل می داستان
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بسیاری از تصویرگران نسل اوّل حرکتی شتابنده و مؤثر را ایجاد کردند و در مسیر » 

ها و  به مجامع، نمایشگاه های نخست توانستند همین حرکت آغازین و در همان سال

های  ها و زبان های کودک راه یابند و شیوه های کودکان و تصویرگری کتاب های کتاب بینال

تصویری نو و بدیعی را برای کودکان ما و سایر نقاط جهان از خود به یادگار گذارند. کانون 

برای هنرمندان عنوان نقطه مبدایی برای این حرکت و جنبش بزرگ تصویرسازی و مرکزی  به

پور،  )حسن« تر نسبت به سایر ناشرین در کانون موجب شد آن شد و حرکتی صحیح و اصولی

3111 :361.) 

نظمی و برهم زدن آرامش گناه کبیره بود. خیلی به  الفون خالق و جدی بود. برای او بی» 

داشت. استاد داد. همواره درخواست مطالعه، پژوهش و آمادگی  ها و تماشاگران اهمیت می بچه

دنبال ابداعات  آورد. گروه هر روز به شناس برای هنرمندان می نویسی و روان موسیقی، نمایشنامه

های جدید بود. از جمله آنکه تماشاگران کودک، بازیگران هر نقش را انتخاب  و نوآوری

 (.3191)سایت ایران تئاتر، « کردند می

ل از منتقدین وضعیت فرهنگی اجتماعی و این ابداع تا اندازه زیادی از خاستگاهی متشک

گرایانه  گرایانه و یا چپ های فکری ملی آمد که از پشتوانه حتی سیاسی دوره پهلوی برمی

های  های رسمی و نیز فقدان ساختار فرصت عرضه روایت برخوردار بودند و در اختناق سازمان

 متکثر و حتی معترض، کانون را فضای مناسبی یافتند: 

شدند افرادی ناراضی بودند. ناراضی از شرایط اجتماعی که  که جذب کانون می دوستانی»

گرایی  گرایی، ملی خواستند حرف نویی بزنند، اما زمینه ذهنی آنان متفاوت بود. اعم از چپ می

کردند با آن روندی که جامعه  و... در مجموع، همه در یک چارچوب و مسیر و محور مقابله می

توانستند در بازار تولید و تجارت سینمایی آن روز که رقص و آوازی  . نمیساخت آن روز را می

ها  توانستند حرف خودشان را بزنند، کانون بود. حاال این بود کار کنند. بنابراین تنها جایی که می

های  آمده بودند یا در بخش نشریات یا سینما؛ وجه سیاسی به آن شکل نداشتند، اما با حرف

 (. 11: 3196)فروزش، « دند مخالف روند اجتماعی آن زمان بودندز انسانی که می

تولیدات کانون جریانی بر خالف جریان حاکم سینما و جامعه بود. به روشنفکران میدان »

 (.11: 3196)فروزش، « داده شد تا حرفشان را بزنند

ربط  یسینمایی که در کانون پاگرفت و رشد کرد یکسره با جریان کلی سینمای ایران ب» 

ها و احضار هرآنچه سینمای  شد برای گفتن ناگفته ای دنج و امن محسوب می بود. کانون گوشه
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هایی که جاپای  شکل گرفت تا نام« در حاشیه»بدنه به حاشیه رانده بود. با کانون محفلی پویا 

یی سینمای ایران داشتند، مجال کار پیدا کنند و این برای آنها در حکم رها« متن»محکمی در 

های صلب و از پیش آماده سینمای  بود؛ رهایی از ضوابط دست و پاگیر گفتمان غالب و قالب

کردند، خود را متعهد  های پیش از انقالب هنرمندانی که در کانون فعالیت می بدنه...در سال

هایی بزرگ و  دانستند البته نه به نیازهای ذهنی، عاطفی کودک، بلکه به ابالغ پیام می

یی بزرگساالنه. مسئولیت آنها بیش از آنکه متوجه عوالم کودکانه باشد، به مطالبات ها آرمان

روشنفکرانه و تکالیف اپوزسیون معطوف بود. سینمای سوبسیدی کانون که الزم نبود با سینمای 

بخش خصوصی رقابت کند و التزامی به چرخه اقتصادی تولید و پخش نداشت، درهایش را به 

کرده بود تا محفل هنری جدی و ممتازی شکل بگیرد. این امر، برای روی روشنفکران باز

توانستند به خرج  شد. حاال می های فکری چپ فرصتی استثنائی محسوب می داران گرایش طالیه

طور عمده آثاری جدی و  هایی علیه حکومت بسازند! در نتیجه امروز از کانون به حکومت فیلم

ان سنخیتی با مناسبات سنی کودکان ندارد و برای آنها عبوس یه یادگار مانده است که چند

شد از آنها  اند. می اند و حاشیه. گویی صرفاً بهانه بوده است. کودکان در پس زمینه  ساخته نشده

 (.312: 3196)سیادت، « های ممنوعه نزدیک شد و هزینه نداد تمثیل ساخت و به حیطه

تواند  کرد بیرون از کانون نمی . او شاید فکر میسازد؟.. آید کانون فیلم می چرا تقوایی می» 

 (.13: 3196)فروزش، « رهایی را بسازد. کانون تجمع افکاری بود بر خالف جریان روز

کردند، روشنفکران زندان رفته بودند و مخالف بودند، اما  بیشتر کسانی که آنجا کار می» 

 (.96: 3196)عباسی، « دندکر کاری با این موضوع نداشتند و از تخصصشان استفاده می

ای از احمدرضا احمدی  جمله»پور درباره چگونگی تصور عمومی نسبت به کانون آورده:  غریب»

کردیم به خانه که  گفت زمانی که در کانون کار می یادم آمد که بسیار دردناک است. می

دارند برای سیستمی کار کردیم. یعنی انگار روزها  گشتیم با شعر سهراب روزمان را تطهیر می برمی

 (.19: 3196پور،  )غریب« کنند که فاسد و وابسته است و باید به شکلی خود را تطهیر کند می

 ـ تعامل فرهنگی4

هاست که  آمیز آن های متکثر نیازمند وجود شرایطی برای همزیستی مسالمت حضور فرهنگ

به گفتگو، تعامل و مفاهمه رسمیت شناختنشان و میل  خود مستلزم پذیرش دیگران متفاوت، به
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یافت. کتابدارها و مربیان دارای  هاست. تعامل فرهنگی در سطوح مختلفی بروز می با آن

 کردند:  های شخصیتی بودند که با برقراری ارتباط صمیمانه به آفرینش فرهنگی کمک می ویژگی

اسو و رامبراند را تر از آموزگار مدرسه بود و مربی نقاشی دانشجو بود، پیک کتابدار مهربان»

شناخت و نیازی به کتابچه نقاشی ارژنگ برای کپی کردن تصویر اردک و سگ نبود برایمان  می

 ، سایت(. 3191)گوهرزاد، « تازگی داشت

های کانون این  دادم. بچه به عنوان معلم در دامغان، سمنان و شاهرود آموزش تئاتر می»

شاهرو بعد از کالس تئاترم با گروه بازیگران جلسه  نوعی معترضان خام بودند. در ها به شهرستان

شد، تا ساعت یازده شب درباره  گذاشتم؛ یعنی اگر ساعت شش کالسم تمام می نقد و بررسی می

کردیم. اغلب گرایش انتقادی به  های جدید گفتگو می افتاد و نمایشنامه آنچه در تهران اتفاق می

 (.11: 3196پور،  )غریب« رژیم داشتند

ها سطح دیگری از تعامل کنشگران کانون پرورش بود که  رکت در و برگزاری نمایشگاهمشا

کرد تا هنرمندان ایرانی با آثار همتایان خارجی خود آشناتر شوند، بر تجربه و  کمک می

 های مختلف هنری در بوته نقد و ارزیابی قرار گیرد: مهارتشان بیافزایند و آثارشان در شاخه

دست آوردند.  المللی زیادی در زمینۀ نگارش و طراحی به ود جوایز بینها خیلی ز کتاب» 

 دست آورد. به 3919همان ابتدا علی صادقی جایزه اوّل تصویرگران کتاب آسیا )نوما( را در 

 در زمینه تولیدات سینمایی، کانون بانی جشنواره مهمی شد: 

ای جهانی بود و بعد  جشنوارهجشنواره معتبر و رو به رشد سینمای کودک که به تقریب »

 (.23: 3196)اصالنی، « الگوی جشنواره تهران شد

ها فرصت دیگری برای کنشگران کانون در جهت تعامل  ها، اکران نمایش عالوه بر جشنواره» 

 (.11: 3196)الفون، « جهانی فرهنگ بود. تئاتر شاپرک خانم در آلمان و استرالیا و اردن اکران شد

های  های تهران را از بچه بود که گروه آماتور کتابخانه 32زش مربی در سال در نتیجه آمو» 

)سایت « به جشنواره فرهنگی کانادا رفتیم 36و  33کانون تشکیل دادم و با این گروه در سال 

 (.3191ایران تئاتر، 
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 مشارکت فرهنگی -5

نگی متکثر و های متکثر فره مشارکت فرهنگی به حضور و ایفای نقش فعاالنه همه روایت

گران به  متعامل در برساخت فرهنگ مشترک اشاره دارد. فراتر از تعامل فرهنگی، این میل تعامل

 افتد:  مشارکت فعال است که در جهت ایجاد یک فرهنگ مشترک مؤثر می

های  کنشگری فعاالنه موجب شد تا مشارکت در تولید اثر فرهنگی هنری ورای شکاف» 

حیات فرهنگی بیانجامد. تصویرگران مهم کانون از جمله فرشید  نسلی و طبقاتی به توسعه

اند.  اند تأثیر بسزایی بر تصویگران نسل جدید گذاشته شماری کسب کرده مثقالی که جوایز بی

« های بسیاری از تصویرگران مشاهده کرد خوبی در آثار و ایده توان به چنانکه این تأثیر را می

 (.392: 3111)حسن پور، 

نطقه امامزاده حسن تهران مربی بودم و ماجرای جالبی اتفاق افتاد. مکان کانون به در م» 

هایی همراه  خوانی جوش و هم و های پر جنب شکل وسط زمینی بود که اطرافش خالی بود. تمرین

کردن،د  هایی که بیرون بازی می کردم. روزی متوجه شدم بچه با آواز و موسیقی و ریتم کار می

ایم. مثالً یک بازی  دهند که ما در داخل کتابخانه کانون انجام داده انجام می همان کاری را

کنند.  دادیم به اسم قطار و این قطار را دیدم دارند دور تا دور محوطه بازی می نمایشی انجام می

هایی که بیرون کار  ها آن بچه دیدم کالسم وسعت دیگری پیدا کرده، بنابراین خیلی وقت

 (.11: 3196پور،  )غریب« آوردم ه کانون میکردند را ب می

 المللی بود:  های بین همچنین مشارکت فرهنگی در شکلی ساده مشتمل بر همکاری

سازمان انتشارات توانست با همکاری دو ناشر آمریکایی، شش عنوان از  3113در سال »

 (.12: 3111)شریفی، « هایش را در آمریکا ترجمه و چاپ کند کتاب

 هنگیوفاق فر -6

وفاق فرهنگی، به همدلی، همراهی و موافقت درونی افراد جامعه نسبت به فرهنگ مشترک 

گیری این مجموعه نمادین فعاالنه مشارکت داشته باشند، از  اشاره دارد. وقتی افراد، در شکل

 همدلی بیشتری نسبت به فرهنگ مشترک برخوردار خواهند بود:

همان دوران یک نوع حس همبستگی داشتند که آنها  ها از های عضو کانون یا کانونی بچه» 

توانم بگویم تا به  داد. حسی که به جرئت می صورت یک خانواده بزرگ به هم پیوند می را به

امروز هنوز هم ادامه دارد. در یک کالم، کانون آزادترین محل برای کار و محلی نمونه برای 
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از هر طیفی در آنجا که کارگاهی برای تجربه  همکاری و خرد جمعی بود. افرادی با هر اندیشه و

 ، سایت(.3191)گوهرزاد، « کردند و شکوفایی بود کار می

کدام از راهبرد پیشرو کانون دور  های فردی، اغلب شاعرانه و بسیار متنوع، هیچ اما خالقیت» 

ات خود، شناختی و اعتبار فرهنگی شده بود؛ چه در انتشار نبود. کانون خود یک راهبرد زیبایی

چه در تولید فیلم. فضای فرهنگی ساختارمندی که حتی افرادی که بعدها، از به اصطالح بدنه 

سینمای ایران به آنجا آمدند، کاری کردند که از کارهای خودشان هم متفاوت بود. از شاپور 

 (.23: 3196)اصالنی، « قریب تا کیمیایی تا بعد نادری

شود. در آن  در کانون مطرح شود، دیده و جهانی میهایشان  دانستند که فیلم همه می» 

 (.13: 3196)فروزش، « شد مقایسه می 3زمان مرکز سینمایی کانون با ایدک فرانسه

 شمول فرهنگی -7

دهنده هسته فرهنگی مشترک باید قابلیت  این اصل داللت بر این مهم دارد که عناصر تشکیل

دربرگرفتن همه اعضای جامعه را داشته باشند؛ نوعی عناصر جوهری که کنشگران تولیدکننده و 

 دانند.  کننده فرهنگ از لحاظ درونی با آن، احساس همدلی کرده و آن را متعلق به خود می مصرف

دهه پنجاه یک طرف هنرمندانی بودند که فارغ از بازی و فعالیت مستقیم تنوع نگرش در » 

خواستند با جریان سینمایی تجاری و رقص و آواز روز کار  انسانی داشتند؛ هنرمندهایی که نمی

گذاری کردند. معموالً گروهی  ساز کانون را پایه کنند در کانون جذب شدند و سینمای فرهنگ

خصوص خصلت کار کودک دوراندیشانه بودنش  بیند. به کند آینده را می یکه کار فکری م

سازی برای نسلی که فردای جامعه را خواهد ساخت... تولیدکنندگان مقدار  داری می است.

زیادی بار سنگین اجتماعی و فکری و انسانی در سینه داشتند و آن را تبدیل به اثر هنری 

سازند... هنرمندان ما  های جذابی می ریزند و فیلم ا برون میشان ر کردند... آنها کودکی ناگفته

زیر فشار سخت اجتماعی و فرهنگی و دوران کودتازده با عواطف و احساسات سرریز 

های  شان کار کردند. نه اینکه تفکر در آن سینما نیست که هست... دهه پنجاه فیلم کودکانه

ای  کرد ساخته شد، اما بخش کودکانه گاه میاش ن کانون با بخش کودکانه هنرمند که به کودکی

های ناگفته و احساسات است. ولی نه سرشار از تفریح، بازی و  که سرشار از اندوه، سرکوب، حرف

                                                            
های مختلف سینمایی تأثیر  های ممتاز در رشته ( که با معرفی چهرهIDHECمؤسسه عالی مطالعات سینمایی ) 3

 جهانی بسزایی داشته است.
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است. هنرمند از همین  مان به این لحظه سبکبالی نرسیده شادمانی. چون ما هنوز کلیت جامعه

ین اندوه و سرکوب و سنگینی را تجربه اش هم جامعه بیرون آمده و در کودکی اش و بزرگسالی

است. چیز بیشتری در چنته ندارد. هنرمندی که از این جامعه بیرون آمده هر چیز که  کرده

بسازد درباره کودک یا برای کودک اگر صادقانه باشد، سنگین است و کودک ایرانی هم از 

 (.11-11: 3196)وفامهر، « کودکی با سنگینی هستی مواجه است

 اندیشی فرهنگیباز -8

یافتگی  این بعد به پویایی مداوم فرهنگ اشاره دارد و دربردارنده این اصل است که توسعه

فرهنگی در گروی وجود عناصر فرهنگی است که هر لحظه امکان بازاندیشی در عناصر 

دهندۀ فرهنگ مشترک را برای کنشگران فراهم آورد. توسعۀ فرهنگی در اینجا فرایندی  تشکیل

ناپذیر تغییر است که همگام با تحوالت گسترده اجتماعی، اقتصادی،  ، همیشگی و توقفمداوم

محیطی جریان دارد. لذا همه نمادهای فرهنگی باید همواره در معرض نقد و  تکنولوژیکی، زیست

 تأمل باشند تا امکان تطبیق آنها با شرایط در حال تغییر فراهم آید. 

 بازاندیشی در نزد تولیدکننده 

شیروانلو حامی این روند و هدایتگرش بود که برسازنده نوعی هنر سیاسی بود؛ نه هنر برای »

کننده باشد. دگرگونی  دهنده و دگرگون اش، آگاهی سیاست. چگونه هنر در نهایت مقام هنری

ای  پروری نااسطوره تواند بود. از این راهبرد، تخیل سلیقه که منجر به دگرگونی ساختار اندیشه می

توانست یک حرکت سیاسی باشد در  سازی ذهن کودک، خود می دک، در مقابل قالبکو

  ( 23: 3196)اصالنی، « بینی های آینده و جهان گشایندگی ذهن کودک و نوجوان به جهان

 توسعه زایی فرهنگی و تحقق دسترسی به انواع سرمایه

بلکه تضمین دسترسی به زایی فرهنگی تحقق و  یکی از وجوه نهادی کانون در جریان توسعه

های فرهنگی اقتصادی و اجتماعی بنا به جایگاه کنشگرانش بود. بر این اساس، شرایطی  سرمایه

را از طریق ارائه امکانات و نیز آموزش برای کودکان و نوجوانان مهیا ساخت که در درازمدت 

نی فرهنگی شد و آنان در محیطی تعاملی با پشتوانه غ «بارآمدن»موجب پرورش یا به اصطالح 

های پایدار  شده را از طریق ایجاد رغبت در نتیجه، افزایش چشمگیر سرمایۀ فرهنگی درونی

 دنبال داشت. زایی و توسعه حیات فرهنگی به واره تعامل فرهنگی، خالقیت یعنی عادت
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 در زمینه سرمایه اقتصادی، بر غفلت تاریخی از حقوق مادی تولیدکننده فرهنگی پا گذاشت: 

ن پافشاری میکردم تا حقوقی برابر یا حتی بیشتر از بازیگرانی دریافت کنند که در م»

و من  3کردند. کانون همیشه استانداردهای باالیی داشت های تئاتر بزرگسال فعالیت می کمپانی

کار  خواستم ارزش تصمیم بازیگرانی که استعدادشان را برای کودکان و نوجوانان به هم می

 (.11: 3196)الفون، « ه شودبردند فهمید می

همچنین کانون با فراهم آوردن شرایطی که کنشگران در آن احساس منزلت و اعتماد و 

 امنیت داشته باشند بر سرمایۀ اجتماعی آنان افزود.

 تحقق منزلت

 (. 21: 3196)اصالنی، « زدنی بود گذاری به هنرمندان و روشنفکران مثال امیرارجمند در حرمت»

ها احترام  د هر ارتباطی که با دربار داشت، اما واقعاً عاشق کانون بود و به کانونیامیرارجمن»

گفت که خانم امیرارجمند عادت داشت در هر سفر خارجی،  گذاشت. احمدرضا احمدی می می

ای را برای آگاهی و تجربه بیشتر با خود همراه  برای اینکه کارمندان کانون را روشن کند، عده

 (.19: 3196پور،  )غریب« کرد می

 تحقق اعتماد و امنیت

شان او را حمایت کردند و بدین نحو توانستند زندگی  باکانه با نیروی هنری تیم امیرارجمند، بی»

 (. 29: 3196)الفون، « شماری از کودکان ایران را تغییر دهند و آینده تعداد بی

نسرای فرمانداری اتاقی برای در سفرهای شهرستانی مثالً در دامغان، قرار بود شب در مهما»

استراحت داشته باشم، ولی مربی کانون چنین جایگاه ارزشمندی داشت. در یکی از همین 

سفرها خسته در راهروی قطار خوابیده بودم که پاسبانی به من لگد زد بلند شو پدرسوختۀ 

توانستم  رس نمیآلود بودم و خسته، اما از ت اش را گرفتم. خواب هیپی. از خواب پریدم و اسلحه

زد: تروریست فدایی! من را به پاسگاه بردند. داستان را برایشان  اش را ول کنم. فریاد می اسلحه

توانید با خودشان صحبت کنید؟  کنید؟ می گفتم. گفتند یعنی شما با خانم امیرارجمند کار می

م چیست. همه ما به زنگ زدم به اردوان مفید و ماجرا را گفتم. گفت اجازه بدهم ببیند نظر خان

گفتیم خانم. یک ربع بعد اردوان زنگ زد و چنان با توپ  لیلی امیرارجمند مانند مرید و مراد می

                                                            
انی حکومت پهلوی بودجه کانون برابر بودجه سازمان اطالعات و امنیت های پای امیرارجمند مدعی است در سال 3

 بوده است. نگاه کنید به بزرگداشت پنجاهمین سالگرد کانون در یوتوپ.
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پر با سرهنگ صحبت کرد که سرهنگ بلند شد و احترام نظامی به من داد و آزادم کرد. با کلی 

پور،  )غریب« دندعزت و احترام از من عذرخواهی کردند و با سواری من را به تهران برگردان

3196 :19.) 

 بندی جمع

زایی فرهنگی نشان داد این نهاد دستاوردهای مهمی برای  بررسی نقش نهادی کانون در توسعه

است. هر  توسعۀ فرهنگی دموکراتیک در جامعۀ ایران در مقطع مذکور و برای چند نسل داشته 

کارکردهای نهادی این سازمان دهندۀ  زایی فرهنگی نشان شده توسعه های مطرح کدام از مؤلفه

در بستر زندگی روزمره کنشگران است. در نتیجه تغییرات میان مقیاس و درازمدتی که کانون با 

های فرهنگی معاصر برای اوّلین  ترین کنش خود به همراه داشت، موجب شد تا برخی از شاخص

 هایی برای اوّلین بار مجال بروز یابد:  بار و یا کنش 

هایی متوسط  هایی بد از کتاب ات کودک پیش از تأسیس کانون شامل ترجمهوضعیت ادبی»

های آمریکا و دیگر کشورها نوشته شده بود. اغلب هم بدون تصویری خالقانه،  بود که برای بچه

 (.21: 3196)الفون، « گرافیک چشمگیر و با کیفیت چاپی بسیار بد

 ی کانون جایگاه خود را یافت: ها های آن با فعالیت همچنین موضوع کودکی و وابسته

یکی از تبعات ایجاد کانون پرورش، موضوعیت یافتن جایگاه کودکی و نوجوانی در جامعه »

کس قدمی در این راه برنداشت...ولی  بود. البته منظورم این نیست که پیش از کانون، هیچ

وجود  نی که کانون بهوقت سازماندهی و به جریان عمومی و مداوم تبدیل نشده بود... از زما هیچ

شود که برای کودک و نوجوان چه باید کرد و چگونه باید  آمد، شغل گروهی مطالعه این امر می

 (.216: 3196)بهشتی، « برای آنها کار فرهنگی انجام داد

هایی شناسایی شد، نهال نورس بسیاری از هنرمندان،  در محیط کانون بود که ظرفیت

پذیری آنان به سبک و سیاقی جدید  یافت و در مسیر رشد، جامعهنویسندگان و اهالی قلم رشد 

 ای متفکرانه و منتقدانه را میسر ساخت:  مایه در پرتو کنش ارتباطی، با بن

های متنوع کانون عالوه بر اینکه محیط کتابخانه را برای مراجعین جذاب کرده بود،  فعالیت»

کردند و  ودکان تمرین رفتار اجتماعی میدر مجموع محیط را به فضایی بدل ساخت که در آن ک

 (.11: 3111)شریفی،« آموختند آمیز را می پذیری و آداب همزیستی مسالمت مسئولیت
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بخشی به این امر، امکان  های کانون بود که با اهمیت وجود بخش پژوهش از دیگر نوآوری

های بومی را میسر  ارزش ها و بروز و بیان تولیدات فرهنگی با استاندارد باال و مبتنی بر آموزه

 های بعد انجامید:  قیمتی حتی برای نسل ساخت و به خلق آثار ذی

هایی  های دهه پنجاه کانون بهترین خوراک برای تلویزیون بعد انقالب شد. حتی فیلم فیلم»

محمدرضا اصالنی که خیلی سیاسی  "چنین کنند حکایت"که به آنها شک داشتند، مثل فیلم 

 (.11: 3196)فروزش، « از انقالب در تلویزیون نمایش داده شدساخته بود بعد 

گذاشتیم،  ها کالس نقاشی می های کهگیلویه برای بچه سال اوّل جنگ در تمام اردوگاه» 

هایی را که در کانون پرورش تولید شده بود برای آوارگان  کردیم یا فیلم کتاب تهیه و توزیع می

نشستند پدرها و مادرهایشان هم  ه فیلم دیدن میها ب دادیم. وقتی بچه جنگ نمایش می

 ، سایت(.3191)میرزایی، « کردند آمدند و گاه حدود پنج هزار نفر فیلم تماشا می می

سازان  ها که درخشش کانون را رقم زد تمرکز بر نیاز مخاطبانی بود که آینده از دیگر ویژگی

گیری مؤثر با مخاطبان  مند و مشتاق در ارتباط گیری از کنشگران عالقه بالقوه بودند و نیز بهره

 تکرار و مثال زدنی ساخت:  بود که تجربه فعالیت کانون در جهان را بی

ای مهم و رویایی و  کانون یافت فقط در ایران یگانه نبود، بلکه پدیدهنقش بی همتایی که »

 (.21: 3196)الفون، « نظیر بود در کل دنیا بی

گیری آفرینش و  زایی فرهنگی کانون باید گفت هرچند به همه درباره میزان تحقق توسعه

شک  طلبید(، اما بی میتعامل فرهنگی نیانجامید )که این امر خود توسعه چندگانه و متوازنی را 

اش( در مقیاس ملی و  اش )چند نسلی کننده اندازه کنشگران تولیدکننده و مصرف این نهاد به

گیری از نیروی متخصص  های یادشده کمک کرد. بهره جهانی به توسعۀ فرهنگی از طریق مؤلفه

ع پررنگی مند و اعمال سیاست تمرکززدایانه در پوشش سراسری مناطق در تخفیف موان عالقه

سوادی و نیز توسعه نیافتگی گسترده انسانی مؤثر افتاد. در مجموع توانست با  چون نرخ باالی بی

ای محدود به  اندازه  یافته برای اعضاء و تا شده و عینیت خلق ارزش در خالل تولید سرمایه تولید

اهانه در کنشگران خو های برابر اجتماعی، فرهنگی و نیز ایجاد الگوهای ذهنی ترقی ارائه فرصت

زایی فرهنگی کانون در مقطع مورد بررسی را الگوی موفق  . شاید بتوان الگوی توسعه3بیانجامد

بومی دانست که در نهاد فرونماند و چون مرغک کانون به مدد عاملیت صدها ایرانی به فراخور 

 پرگرفت.

                                                            
نفر در برابر  319برای مثال در تحقیق احمدی در پنج کتابخانه تهران، از مجموع کل پاسخگویان، تعداد دختران  3

داند  وجود این شکاف جنسیتی را مربوط به قلت تعداد دانش آموزان دختر می نفر پسر بوده است. محقق 113

 (.332: 3133)احمدی،
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