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Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության 

ինստիտուտում 

 

Գիտական ղեկավար`     բանասիրական գիտությունների  

թեկնածու, դոցենտ 

Քրիստինե Հենրիկի Բեջանյան 
   

Պաշտոնական ընդդիմախոսներ`      բանասիրական գիտությունների  

դոկտոր, պրոֆեսոր 

   Կառլեն Ռաֆայելի Մատինյան 

 

     բանասիրական գիտությունների  

       թեկնածու 

Գառնիկ Թելմանի Գևորգյան 

 

 

 

Առաջատար կազմակերպություն`                    Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական  

համալսարան 

 

Ատենախոսության պաշտպանությունը կայանալու է 2021թ. մարտի 12-ին՝ ժամը 1430-ին, 
ԵՊՀ-ում գործող ՀՀ ԲՈԿ-ի 066 մասնագիտական խորհրդի նիստում:  
Հասցեն՝ ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ-ի Եվրոպական լեզուների և հաղորդակ-
ցության ֆակուլտետի մասնաշենք, 420 լսարան: 
 
Ատենախոսությանը կարելի է ծանոթանալ Երևանի պետական համալսարանի 
գրադարանում: 
 
 
 
Սեղմագիրն առաքված է 2021 թվականի փետրվարի 1-ին: 
 

 

 

Մասնագիտական խորհրդի  

գիտական քարտուղար,  

բանասիրական գիտ. թեկնածու, դոցենտ՝                      Ա. Վ. Եգանյան 



3 

 

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 

Հուշանգ Մորադի Քերմանին հանդիսանում է մանկապատանեկան 
գրականության ոլորտում իրանցի մեծանուն և հայտնի գրողներից մեկը, ում կյանքին և 
ստեղծագործություններին նվիրված են բազմաթիվ ուսումնասիրություններ: Սակայն այդ 
աղբյուրներից որևէ մեկում համալիր ու ամբողջական տեսքով չեն ուսումնասիրվել և 
վերլուծվել նրա ստեղծագործություններն ու գաղափարները: Հետևաբար, Հուշանգ 
Մորադի Քերմանիի մասին հետազոտություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ է 
հետազոտել նրա ստեղծագործությունները: Նաև տարբեր ամսագրերում տպագրվել են 
հարցազրույցներ, որոնք յուրաքանչյուրն իր ձևով կարող է առաջնորդել հետազոտողին, 
որպեսզի ճիշտ ուղիով ընթանա, սակայն դրանցից ոչ մեկն ամբողջական չէ 
համեմատության և համեմատական ուսումնասիրության համար: 

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Մինչ օրս տարբեր աշխատություններում քննվել է «մանկական գրականություն» 
հասկացության սահմանման հարցը: Միևնույն ժամանակ զանազան հակիրճ 
պատմական ակնարկներ են ներկայացվել Անգլիայում, ԱՄՆ-ում, Իրանում և այլուր 
մանկապատանեկան գրականության առանձին հեղինակների վերաբերյալ: Սույն 
ատենախոսության շրջանակում առաջ է քաշվել այն դրույթը, որ պարսկերենում 
մանկապատանեկան գրականությունը, չնայած հեռավոր անցյալում գոյություն է ունեցել 
բանահյուսության և բանավոր հեքիաթների ու զրույցների շրջանակներում, սակայն 
որպես գրական ինքնուրույն տեսակ հանդես է գալիս քսաներորդ դարում և իր 
զարգացման ընթացքում ազդեցություն է կրել անգլոամերիկյան գրական 
ավանդույթներից:  

Դեռևս անդրադարձ չի կատարվել պարսկերենում մանկապատանեկան 
գրականության զարգացման ընթացքի վրա անգլոամերիկյան գրական ստեղծագոր-
ծությունների ազդեցությանը: Այդ հարցին է նվիրված սույն հետազոտությունը:  

Պարսկերեն լեզվով մանկապատանեկան գրականության կապը՝ անգլերենով 
գրված ստեղծագործությունների հետ ավելի հասկանալի դարձնելու նպատակով, 
համեմատություն է կատարվել Հուշանգ Մորադի Քերմանիի և Մարկ Տվենի 
աշխատանքների միջև:  

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ 

Հետազոտության նպատակն է հիմնավորել, որ Իրանի մանկապատանեկան 
գրականությունը, որն ինքնուրույն սկսեց զարգանալ քսաներորդ դարում և 
համաշխարհային գրականության մեջ իր տեղը գրավեց, սեփական գրական 
անկախությունն ապահովելու ճանապարհին վայրիվերումներով լի ուղի է անցել, մասամբ 
նաև օգտվելով համաշխարհային մանկական գրականությունից: Հեղինակը նման 
տեսության հանգելու համար ուսումնասիրել է Հուշանգ Մորադի Քերմանիի 
ստեղծագործությունը՝ որպես Իրանում և աշխարհում մանկապատանեկան 
գրականության երևելի գրող, և ամերիկացի գրող Մարկ Տվենի հետ համեմատության 
արդյունքում հանգել այն եզրակացության, որ «Իրանում մանկապատանեկան 
գրականության ասպարեզում գրչարվեստը, կամա թե ակամա, ազդեցություն է կրել 
տասնիններորդ դարի անգլոամերիկյան գրականության ավանդույթներից»: Ատենա-
խոսության մեջ ցույց է տրվում, որ տարբեր ժողովուրդների մանկապատանեկան 
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գրականությունների միջև բավականին ընդհանրություններ կան, որոնք պայմանավոր-
ված են մանկապատանեկան գրականության ընդհանուր բնույթով. Մանկապատա-
նեկան ստեղծագործությունների հեղինակները դիմում են ընդհանուր թեմաներին:  

Հարկ է նշել, որ այս նպատակը հստակեցնելու համար, սույն աշխատանքում նաև 
ներկայացվել է Իրանում համաշխարհային մանկական գրականության թարգմանության 
պատմական համառոտ ակնարկ: 

ԹԵՄԱՅԻ ՄՇԱԿՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ և ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ՆՈՐՈՒՅԹԸ 

Այս երկու հեղինակներին վերաբերվող բազմաթիվ արժեքավոր ուսումնասիրու-
թյուններ են կատարվել և առկա են մեծաթիվ հոդվածներ ու գրքեր: Սակայն այդ 
հետազոտական աշխատանքներից յուրաքանչյուրը միակողմանի մոտեցմամբ էր և 
հնարավոր չէր գտնել այնպիսի ուսումնասիրություն, որն այս երկու հեղինակների 
ստեղծագործություններում ուշադրություն դարձներ կառուցվածքային ու բովանդա-
կային տարբեր կողմերին: Եվ այն ինչ առավել կարևոր է, մինչ այս որևէ համեմատական 
հետազոտություն չի ներկայացվել Մարկ Տվենի և Հուշանգ Մորադի Քերմանիի 
ստեղծագործությունների վերաբերյալ: Այդ իսկ պատճառով սույն հետազոտությամբ 
փորձ է արվել վերը նշված հեղինակների ստեղծագործությունների նկարագրական ու 
վերլուծական ուսումնասիրության շնորհիվ բացահայտել, թե ինչ ընդհանուր գծեր կան 
այս երկու գրողների աշխատանքներում: 

Աշխատանքի հիմնախնդիրներ են դառնում հետևյալ հարցադրումները՝ 
- ուսումնասիրել մանկական գրականության ձևավորման հետագիծը, 
- ներկայացնել անգլոամերիկյան մանկական գրականության զարգացման 

ընթացքը և տալ ավանդույթի փոխանցումն իրանական գրականություն: 
Եվ առաջ են գալիս հետազոտության հետևյալ հարցերը՝ 
- ո՞րն է ուսումնասիրվող երկու գրողների համաշխարհային համբավի պատճառը, 
- արդյո՞ք հնարավոր է մեկի մյուսի ազդեցությանը ենթարկվելու հանգամանքը, 
- այս երկու գրողների մոտ ազդելու և ազդեցության ենթարկվելու հնարավորու-

թյան առկայության դեպքում, այն ո՞ր դեպքերում և ինչպե՞ս է տեղի ունեցել: 

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԻՄՔԸ 

Աշխատանքում օգտագործվել են պարսկերեն և անգլերեն տարբեր աղբյուրներ, 
որոնցից կատարված հղումները նշված են համապատասխան տողատակերով:  

Ատենախոսության մեջ համառոտ նկարագրելով աշխատանքի մեթոդաբանա-
կան հիմքը, ներկայացվել է թեմային առնչվող քննադատական գրականության 
բավականին ընդարձակ ակնարկ, ինչպես նաև ընդհանուր գծերով՝ նյութի ուսումնա-
սիրության աստիճանը, հարցի պատմությունը, հիմնվելով Մ.Աբրամսի, Մ.Կարտի, 
Մ.Հաթավեյի, Ռ.Քիմբերլեյի, Պ.Վահաբզադեյի, Ե. Աբրահամյանի, Ֆ.Ալշոքրիի, 
Հ.Ռահիմյանի և այլ գրականագետների ու քննադատների աշխատությունների վրա: 

Աշխատանքում օգտագործվել են պատմագրական, համեմատական, 
համադրական, ինչպես նաև մշակութաբանական վերլուծության մեթոդները: 

Հետազոտության առարկա է հանդիսացել Մարկ Տվենի և Հուշանգ Մորադի 
Քերմանիի ստեղծագործությունները, ինչպես նաև ժամանակակից մամուլում 
տպագրված հոդվածները: 
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ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԱՆ և ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Ատենախոսության նյութը կարող է օգտագործվել համեմատական 
գրականության թեմաներով տարբեր տեսական վերլուծություններում ու 
աշխատություններում: Այն ունի գործնական նշանակություն և կարող է կիրառվել Իրանի 
մանկական գրականությանը նվիրված դասախոսություններում, Հուշանգ Մորադի 
Քերմանիի ստեղծագործության և անգլոամերիկյան գրականության հետ նրա 
առնչության խնդիրներին նվիրված հատուկ դասընթացներում: 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Ատենախոսությունը քննարկվել է ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվ. գրականության 
ինստիտուտի Արտասահմանյան գրականության և համեմատական գրականագիտու-
թյան բաժնում և երաշխավորվել հրապարակային պաշտպանության: Ատենախոսու-
թյան հիմնադրույթներն արտացոլված են տպագրված գիտական յոթ հոդվածներում: 

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ 

Ատենախոսությունը կազմված է ներածությունից, երեք հիմնական գլուխներից, 
որոնք ունեն համապատասխան տրոհումներ, եզրակացությունից և օգտագործված 
գրականության ցանկից՝ պարսկերեն, անգլերեն լեզուներով: Այն շարադրված է 181 
համակարգչային էջի վրա (ներառյալ գրականության ցանկը և հավելվածը): 

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Ներածության մեջ ներկայացված է ատենախոսության ուսումնասիրության 
առարկան, հիմնավորված է ընտրված թեմայի արդիականությունը, շարադրված են 
աշխատանքի նպատակն ու խնդիրները, նշված է, թե որն է գիտական նորույթը:  

ԳԼՈՒԽ ԱՌԱՋԻՆ 
ԱՆԳԼՈԱՄԵՐԻԿՅԱՆ ԵՎ ԻՐԱՆԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ ՄԻՆՉԵՎ 20-ՐԴ ԴԱՐ 

Առաջին գլխի առաջին՝ «Մանկական գրականության կայացման և 
զարգացման պատմությունը» ենթաբաժնում անդրադառնալով տարբեր երկրներում 
մանկական գրականության հասկացությանը նվիրված բազմաթիվ հետազոտություննե-
րին, նկարագրվել են տվյալ գրականության բնորոշ գծերը: Առաջինը՝ գլխավոր դերը 
հատկացվում է երեխաներին: Երկրորդը՝ թեմատիկան պետք է համապատասխանի 
տարիքային այդ խմբի մտածողությանը: Ստեղծագործությունը ծավալով չպետք է շատ 
մեծ լինի, բայց պետք է շատ նկարներով զարդարված լինի՝ հատկապես մանուկների 
համար նախատեսված գրքերում: Պարտադիր պայմաններից են պարզ լեզուն, շատ 
երկխոսություններ և գործողություններ, քիչ նկարագրություն, շատ արկածներ: 
Կարևորագույն հատկանիշներից է երջանիկ ավարտը՝ բարին հաղթում է չարին: Եվ 
չպետք է անտեսել նաև մանկական գրականության գլխավոր նպատակը, որը 
դաստիարակչական է: 

Հարկ է նշել, որ ժողովրդական հեքիաթի թեմատիկան և պոետիկան լիարժեք 
համապատասխանում է մանկական գիտակցության առանձնահատկություններին: Եվ 
սյուժեն, և հերոսները, և լեզուն, և հումորը միտված են ոչ միայն զբաղեցնել երեխային, 
այլ նաև միաժամանակ ձևավորեն էթիկայի նորմերի մասին հասկացությունները: Բայց 
այդ նպատակի համար ծառայում է ոչ թե ուղղակի խրատը, այլ ուրիշ միջոցներ՝ 
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բացասական կերպարները ներկայացվում են հեգնանքով, դրական հերոսները սեր են 
առաջ բերում: 

Մանկական գրականությունը բաժանվում է զուտ մանկական (այսինքն, գրքեր, 
որոնք հատուկ գրվել են երեխաների համար) և մանկական ընթերցանության, որն 
ընդգրկում է այն ստեղծագործությունները, որոնք ի սկզբանե չեն հասցեագրվել 
երեխաներին, բայց դարձել են մանկական (օրինակ, Թոլքիենի գրքերը): Գոյություն ունի 
նաև հակառակ գործընթացը: Օրինակ, կարելի է նշել առնվազն երկու գիրք՝ գրված 
երեխաների համար, որոնք դարձել են մեծահասակների ոգեշնչման առարկա: Մեկը՝ 
դասական, Լ. Քերոլի «Ալիսի արկածները», մյուսն՝ ժամանակակից, Ջ.Ռոլինգի Հարի 
Փոթերի մասին գրքերը: 

Անկասկած հարկ է նշել, որ մանկական գրականության սկզբնավորումը կապված 
է առաջին դասագրքերի ստեղծման հետ: Կարելի է ասել, որ մանկական գրականության 
զարգացման սկզբնական փուլը կապ ունի առաջին այբբենարանների ստեղծման հետ: 

Մանկական գրականության արմատները հասնում են մինչև բանավոր 
գրականություն և կրոնական տեքստեր: Տպագրության ի հայտ գալու, տեղի 
ժողովրդական գրականության ծաղկման և դրանց գրի առնվելու արդյունքում, 
փոփոխման է ենթարկվում անգլերեն գրական լեզուն, և այսպես, ձևավորվում են 
գրական տարբեր ժամանակաշրջաններ: Այդ շրջաններից յուրաքանչյուրն առանձին 
ուշադրության է արժանանում աշխատանքում և նշվում են տվյալ ժամանակաշրջանի 
մանկապատանեկան գրական ստեղծագործությունները:  

Անդրադառնալով պատմական, քաղաքական ու հասարակական զարգացում-
ներին և դրանց արդյունքում անգլիական գրականության ուղղությունների բացահայտ-
մանը, ներկայացվել են յուրաքանչյուր ժամանակաշրջանի գրական առավել հայտնի 
դեմքերը, ուսումնասիրվել են մանկապատանեկան գրականության տեղը, վիճակն ու 
դերը գրական զարգացումներում, ինչպես նաև վերլուծական ու հետազոտական 
մոտեցումներով խոսվում է մանկապատանեկան գրականության զարգացման վրա 
գրական հայտնի դեմքերի ու նրանց ստեղծագործությունների ազդեցության մասին: 
Ներկայացվել են մանկապատանեկան առաջին վեպերի ծագման ընթացքը, ինչպես նաև 
մանկական գրական ստեղծագործությունների հեղինակների մանկավարժական ու 
ուսուցողական մոտեցումները: 

Երկրորդ՝ «Անգլոամերիկյան մանկական գրականությունը Լուսավորության 
դարաշրջանում» ենթաբաժնում քննվում է մանկապատանեկան գրականության 
զարգացման ընթացքը տիրող գրական ուղղություններին զուգահեռ, և խոսվում է 
մանկական գրականությունը ուսուցողական ու մանկավարժական մոտեցումներից 
ձերբազատելու ուղղությամբ ռոմանտիկների աշխատանքի մասին: Այստեղ 
ուսումնասիրվել են գրական բոլոր ուղղություններից մանկապատանեկան 
գրականության ազդեցություն կրելու և փոխադարձ ազդեցություն թողնելու խնդիրը:  

Շարունակելով թեման, երրորդ՝ «Անգլոամերիկյան մանկապատանեկան 
գրականությունը (18-րդ դարի վերջ - 19-րդ դարի սկիզբ)» ենթաբաժնում 
անդրադառնալով մանկապատանեկան գրականության մեջ թարգմանական գործերի 
սկզբնավորմանը, տարբեր լեզուներից բազմաթիվ ստեղծագործությունների անգլերենի 
թարգմանություններին և այդ լեզվի միջոցով այլ ազգերին դրանց ներկայացնելու 
հանգամանքին, ապա՝ Անգլիայի ու ԱՄՆ-ի սահմաններից դուրս այլ երկրներում այդ 
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ստեղծագործությունների տարածման ընթացքին: Ինչպես նաև ուսումնասիրվում է 
անգլերենից այլ լեզուների թարգմանված ստեղծագործությունների դերը մանկական 
գրականության զարգացման գործում: 19-րդ դարից սկսած մանկապատանեկան 
գրականության ստեղծման մեջ լուրջ մասնակցություն են ունենում ամերիկացի 
գրողները, ինչն էլ հանգեցնում է աշխարհում մանկապատանեկան գրականության 
տարածմանը, որն էլ հեղինակի կողմից ուսումնասիրման ու վերլուծության առարկան է 
դարձել այս բաժնում:  

Առաջին գլխի չորրորդ՝ «Իրանի մանկական գրականության ձևավորումը՝ 
պարսկական դասական գրականության համատեքստում» ենթաբաժնում, 
պարսկերեն գրերի ու լեզվի ծագման պատմության շրջանակներում ընդգծվել է, որ այս 
շրջանում առանձին մանկական գրականություն չի եղել և այդ շրջանի գրքերում, որտեղ 
երեխաներին վերաբերվող թեմաներ կան, ավելի շուտ այն վերաբերում է մանկան 
ուսումնադաստիարակչական խնդիրներին: Այս դրույթը փաստերով հիմնավորելու 
համար, աշխատանքում թվարկվել են երեխաների համար առաջադրված 
մանկավարժական բնույթի որոշ ստեղծագործություններ:  

Անդրադառնալով պարսկերենում մանկական գրականությանը մինչ Սահմա-
նադրական հեղափոխությունը (7-20-րդ դդ.), կարևորվում են գրական, քաղաքական ու 
սոցիալական իրադարձությունները, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ գրական 
ցանկացած իրողություն հող է պատրաստում գրականության մեջ նոր շարժման 
ձևավորման համար: Պարսկական դասական ստեղծագործություններից շատերը 
նպաստում են մանկապատանեկան գրականության հարստացմանը: Տրամաբանական 
է որոշ դասական ստեղծագործությունների ձևավորման ժամանակահատվածում 
մանուկների և դեռահասների համար նախատեսված առանձին գրականության 
ստեղծումը: Այդ շարքի դասական ստեղծագործությունների օրինակներից են՝ «Քելիլեն 
ու Դեմնեն» և «Մարզբաննամեն», որոնք օժտված են եղել մանկապատանեկան 
գրականության առանձնահատկություններով: 

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մանկապատանեկան գրական 
ստեղծագործությունները հիմնականում ներկայացվել են քսաներորդ դարում, հիմք 
ընդունելով պարսկերեն լեզվով մանկական գրականության նախապատմությունը, 
դրանք ուսումնասիրվել են քսաներորդ դարի կտրվածքով, որը բաղկացած է երկու 
հիմնական հատվածներից՝ 

1. պարսկերեն լեզվով մանկական գրականությունը մինչ Սահմանադրական 
հեղափոխությունը (7-20-րդ դդ.), 

2. պարսկերեն լեզվով մանկական գրականությունը Սահմանադրական 
հեղափոխությունից հետո (20-րդ դար):  
 

ԳԼՈՒԽ ԵՐԿՐՈՐԴ  
ԱՆԳԼՈԱՄԵՐԻԿՅԱՆ ԵՎ ԻՐԱՆԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 20-ՐԴ ԴԱՐՈՒՄ 

Երկրորդ գլխի առաջին՝ «Անգլոամերիկյան մանկական գրականությունը քսա-
ներորդ դարում» ենթաբաժնում, փաստագրելով, որ մանկապատանեկան գրականու-
թյունը տասնիններորդ դարի կարևոր ուղղությունների աջակցությամբ և այդ դարում 
գրանցված նորույթների շնորհիվ, առաջ շարժվեց՝ գրականության ասպարեզում ամուր 
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դիրք գրավելու և ուժեղ տեսական հիմունքներ գտնելու նպատակով, ընդգծվել է, որ 
քսաներորդ դարը համաշխարհային գրականության մեջ մանկապատանեկան 
գրականության՝ որպես գրականության ինքնուրույն տեսակ, ձևավորվելու շրջան է: 

Երկրորդ՝ «Պարսկերեն լեզվով մանկական գրականությունը 
Սահմանադրական հեղափոխությունից հետո (20-րդ դար)» ենթաբաժնում 
նկարագրվել է սահմանադրական իրադարձություններից ու 1919թ. հեղաշրջումից հետո 
պարսկական գրականության կարճատև ընդմիջումը, որից հետո պարսկական 
չափածոյի և արձակի տիրույթում ի հայտ եկավ գրական զարգացումների նոր ալիք: 
Պարսկական բանաստեղծությունը փոփոխվեց կառուցվածքի ու բովանդակության 
առումով, սակայն որպեսզի մանկապատանեկան գրականությունը կարողանա օգտվել 
նրանից և ստեղծվեն մանկական բանաստեղծություններ, դեռևս ժամանակ էր 
պահանջվում: Իսկ պարսկական արձակի համար առիթն ավելի բարենպաստ էր: 
Արևմտյան առանձին պատմվածքների ու վեպերի թարգմանությունը նախադրյալ 
ստեղծեց պարսկական նորագույն պատմվածքների ձևավորման համար: Մեծանուն 
գրողներ, այդ թվում՝ Ջամալզադեն, Բոզորգե Ալավին, Սադեղ Չուբաքը, Սադեղ 

Հեդայաթը և այլն, ասպարեզ եկան, ինչն էլ հող պատրաստեց մանկապատանեկան 
գրականությունում արժեքավոր ստեղծագործությունների ձևավորման համար: Ինչպես 
աշխարհում քսաներորդ դարը կոչվեց «մանկան դարաշրջան», այդպես էլ Իրանում 
աննախադեպ շարժում սկսվեց մանկապատանեկան գրականության ոլորտում: 

Ուսումնասիրելով պարսկերեն լեզվով մանկական գրականությունը Սահմանա-
դրական հեղափոխությունից հետո (20-րդ դար), նկարագրելով և վերլուծելով այդ 
ժամանակաշրջանում գրական զարգացումներին հանգեցնող իրողությունները, 
մանկապատանեկան գրական դեմքերին ու ստեղծագործություններին առավել հստակ 
ծանոթանալու նպատակով, նախատեսել ենք երեք հատված կամ շրջան: Դրանք են՝ 

� սահմանադրությանը հաջորդող առաջին սերնդի մանկական գրականություն 
(1920-1950թթ.), 

� սահմանադրությանը հաջորդող երկրորդ սերնդի մանկական գրականություն 
(1950-1980թթ.), 

� սահմանադրությանը հաջորդող երրորդ սերնդի մանկական գրականություն 
(1980-2010թթ.): 

Վերը նշված բաժիններում վերլուծվում, ուսումնասիրվում և ներկայացվում են 
յուրաքանչյուր շրջանի հեղինակները և նրանց գրական ստեղծագործությունները՝ 
քաղաքական ու սոցիալական պայմաններին համապատասխան: Այդ թեմաներին 
զուգահեռ, հարկ եղած դեպքում, խոսվել է գրողների կրած ազդեցության կամ Իրանի 
մանկապատանեկան գրականության վրա արևմտյան գրական ուղղությունների 
ազդեցության մասին, ըստ անհրաժեշտության՝ փաստերով հիմնավորելով դրանք:  

Սահմանադրությանը հաջորդող առաջին սերնդի մանկական գրականության 
(1920-1950թթ.) կարևոր առանձնահատկություններից է քաղաքական մտքերի 
արտահայտումը և գաղափարախոսական խոհերի պարզաբանումը ժողովրդական 
լեզվով և հասարակության բոլոր դասակարգերում ներթափանցելը: 

Մանկական գրականության երկրորդ սերնդում (1950-1980թթ.) կարելի է 
հանդիպել այնպիսի կերպարների, ովքեր հասակ առան առաջին սերնդի մշակութային 
ու գրական միջավայրում և նույնիսկ դասեր սերտեցին ու ընդօրինակեցին այդ շրջանի 
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գրողներից, սակայն վերջում նոր ուղի բացահայտեցին և նպաստեցին տարբեր 
կաղապարով ու ձևաչափով մանկապատանեկան գրականության ձևավորմանը: 

Թուրան Միրհադիի շնորհիվ կատարելագործվեցին Իրանում մանկապատա-
նեկան ժամանակակից գրականության հիմքերը: Ֆրանսիայում գտնվելու ժամանակ նա 
բացահայտեց մանկական գրականության գիտական ու սոցիալական կողմերը: Այդ 
երկրում և կրթական համակարգի շրջանակներում նա բացահայտեց երեխաների 
սոցիալական ու մշակութային զարգացման գործում մանկական գրականության ու 
արվեստի անզուգական դերը, և դրանից հետո, երբ վերադարձավ Իրան, այդ 
վաստակած փորձառությունը զրույցների տեսքով կիսեց մյուսների հետ:  

Իրանում մանկական գրականության հեղինակների երրորդ սերունդն (1980-2010 
թթ.) այնպիսի ժամանակաշրջան մուտք գործեցին, որտեղ մտավոր ու սոցիալական 
հիմքերը, ինչպես նաև այս շրջանի Իրանի քաղաքական համակարգը հիմնովին 
փոփոխվեցին: Թագավորական համակարգին փոխարինեց Իսլամական 
հանրապետտությունը և բացի իշխանական կառույցից, փոփոխվեցին նաև 
հասարակության մեջ տիրող գաղափարախոսական սկզբունքները: 
Մանկապատանեկան գրականությունը, որը ձևավորվեց երկու՝ սահմանադրական ու 
իսլամական հեղափոխությունների միջև ընկած ժամանակահատվածում և աշխարհում 
զբաղեցրել էր իր ընդունելի տեղը, ահա պետք էր նոր ուղիով առաջնորդվեր: Սկիզբ 
առավ գրաքննությունը և արգելվեց բազմաթիվ գրական ստեղծագործությունների 
տպագրությունը: Եթե տպագրվում էր որևէ մանկապատանեկան ստեղծագործություն, 
ապա դրա մեջ նկատելի էին ավելի շատ մեծահասակին բնորոշ հայացքներ և 
պաշտոնապես զերծ էր մանկական բառային ու իմաստային տարրերից: Տարբեր 
պատճառներով, այդ թվում՝ կրոնական հայացքներից ու նույնիսկ տնտեսական 
սահմանափակումներից ելնելով, մանկական գրքերում պատկերների տարրն ավելի 
աննշան դարձավ: Շատ սակավաթիվ էին թարգմանված ստեղծագործությունների 
հրատարակումները: Այդուհանդերձ, առանձին հեղինակներ, ինչպիսին էր Հուշանգ 
Մորադի Քերմանին, ում ստեղծագործություններում նկարագրվում էին հանրության 
կյանքի խնդիրներն ու ելևէջները, կարողացան տպագրել իրենց աշխատանքները:  

1982թ. հրատարակվեց «Մաջիդի պատմվածքները» հինգ հատորյակը, որի 
առաջին հատորը տպագրվել էր նախքան հեղափոխությունը: Մանկական 
գրականության ոլորտի մասնագետներից Մոհամմադ Միրքիանին սահմանադրությանը 
հաջորդող յոթերորդ տասնամյակը (1980-1990թթ.) համարում է մանկապատանեկան 
գրականության փոթորկոտ սկիզբը: 

1980-ականների գրողներն Իրանում ազդեցություն էին կրել ոչ միայն 
իսլամական հեղափոխության մշակութային զարգացումներից, այլ նաև սոցիալական 
մեծ զարգացումներից, այդ թվում՝ Իրան-Իրաք ութամյա պատերազմը, ինչպես նաև 
սահմանադրությանը հաջորդող յոթերորդ տասնամյակի կրոնական ուղղության 
մտավորականների մանկավարժական ու հոգեբանական խոհերը: 

Իրանի երեխաներն ու դեռահասները քսաներորդ դարի վերջին տասնամյակում, 
պատերազմից և երկրում հարաբերական անդորրի հաստատումից հետո, կարողացան 
տեսնել իրենց հատուկ գրականության փայլուն դրսևորումները: Իհարկե, այդ տասնա-
մյակում նրանց օգնության հասան նաև տեխնոլոգիան ու լրատվամիջոցների ընդլայ-
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նումը և դա հանգեցրեց նրան, որ համաշխարհային որոշ նշանավոր գրական ստեղծա-
գործություններ մեդիայով ներկայացվեն ֆիլմերի, ներկայացումների և այլ տեսքով: 

Այս շրջանի հայտնի գրողներից, որոնց շարքում ոմանք ձևավորվեցին երկրորդ 
սերնդում, կարելի է հիշատակել նաև հետևյալ անունները. Մոսթաֆա Ռահմանդուսթ, 

Աֆսանե Շաաբաննեժադ, Ֆերեյդուն Ամուզադեհ Խալիլի, Մոհամմադռեզա 
Բայրամի, Շահրամ Շաֆիի, Հոսեյն Էբրահիմի Ալվանդ, Ահմադռեզա Ահմադի, 
Ամիրհոսեյն Ֆարդի, Ղադամալի Սարամին և ուրիշներ: 

Հարկ է նշել, որ սահմանադրությանը հաջորդող շրջանի երրորդ սերնդի 
գրողներից շատերը դեռևս ստեղծագործում են մանկապատանեկան գրականության 
բնագավառում և նրանց ստեղծագործությունների կամ մտածելակերպի մասին կարծիք 
հայտնելը չի կարող կատարյալ ճշգրիտ համարվել, քանի որ նրանց գրական 
գործունեությունը դեռևս շարունակվում է: Հետևաբար բավարարվել ենք ընդամենը 
նրանց աշխատանքների թվարկմամբ, նկատի ունենալով այն փաստը, որ այդ 
հեղինակներից ոմանք ձևավորվել են երկրորդ սերնդի շրջանակներում:  

Իրանում սահմանադրությանը հաջորդող երրորդ սերնդում մանկական 
գրականության ամենաակնառու հեղինակների առանձին ստեղծագործություններ 

Հեղինակի 
անունը 

Ամենահայտնի 
ստեղծագործություններ 

Հրատ. 
տարեթիվ Հրատարակություն 

Ս. Բեհրանգի 1. Ուլդուզն ու խոսող տիկնիկը 1966 Դոնյա 

 2. Ուլդուզն ու ագռավները 1966 Դոնյա 

 3. Մի դեղձ ու հազար դեղձ 1966 Ռուզբեհան 

 4. Բազուկ վաճառող տղան 1968 Դոնյա 

 5. Բեհրանգի պատմվածքները 1969 Շամս 

 6. Սև ձկնիկը 1976 
Մանկապատանեկան 
մտավոր զարգ. կենտ. 

Ն. Էբրահիմի 1. Անձրևի առասպելը 1967 Ամիր Քաբիր(Շոքուֆե) 

 
2. Ես չգիտեմ իմ տան 
ճանապարհը 

1969 Ամիր Քաբիր(Շոքուֆե) 

 3. Պատուհանից նայիր 1972 
Երեխաներին ու դեռա-

հասներին ուղեկից 

 4. Ագռավները 1975 
Մանկապատանեկան 
մտավոր զարգ. կենտ. 

 5. Սկյուռները 1977 
Մանկապատանեկան 
մտավոր զարգ. կենտ. 

 
6. Գորգի ծաղիկների 
պատմությունը 

1978 
Մանկապատանեկան 
մտավոր զարգ. կենտ. 

 7. Կորած այծը 1979 
Մանկապատանեկան 
մտավոր զարգ. կենտ. 

 
8. Արևի անձրևն ու սալիկի 
պատմությունը 

1983 Ամիր Քաբիր(Շոքուֆե) 

 9. Տանից հեռու 1990 
Երեխաներին ու դեռա-

հասներին ուղեկից 
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Իրանում սահմանադրությանը հաջորդող երրորդ սերնդում մանկական գրականության 
ամենաակնառու հեղինակների առանձին ստեղծագործություններ (շարունակություն) 

Հեղինակի 
անունը 

Ամենահայտնի 
ստեղծագործություններ 

Հրատ. 
տարեթիվ Հրատարակություն 

Ֆ.Ֆարջամ 
1. «Թաջմահը» և «Հարսը» 
պիեսները 

1964 
Քեթաբհայե Ջիբի 
/Գրպանի գրքեր/ 

 2. Արևի բյուրեղի ծաղիկը 1983 
Մանկապատանեկան 
մտավոր զարգ. կենտ. 

 3. Անկոչ հյուրերը 1991 
Մանկապատանեկան 
մտավոր զարգ. կենտ. 

Ֆ. Դուսթդար Առաջին օրենքը 1979 
Մանկապատանեկան 
մտավոր զարգ. կենտ. 

Ռ.Ռահգոզար 1. Նապաստակները 1985 Սեփիդե 

 2. Մի' ասա «չեմ կարող»... 1989 Արվեստի բաժին 

 
3. Անձրև տեղա, անձրև 
չտեղա: 

1991 Մադրեսե 

 4. Թագավորի խորոզը 1991 Փայամե Ազադի 

 5. Փիսոյի պոչը --- Մադրեսե 

Ղ. Ղազինուր 1. Ջուր ու ցորեն 1970 Սաֆիալի Շահ 

 
2. Ջուրն աղբյուրից 
բաժանվելուց հետո ի՞նչ արեց: 

1973 Ամիր Քաբիր 

 3. Ունևոր ու չքավոր դառնալը 1976 Գոլշանի 

 4. Միասին 1976 Շաբգիր 

 
5. Աշխարհի լավագույն 
գազանանոցը  

1977 Շաբգիր 

 6. Երազանք 1978 Ռուզբեհան 

 7. Նորոգման կետ 1985 Ռուզբեհան 

 8. Կյանքը 1990 Ռուզբեհան 

Մ.Քարիմզադե 1. Թագազրկում 1979 Էլհամ 

 
2. Գոլչին հորաքրոջ 
հեքիաթները 

1979 Թուքա 

Հ. Մորադի 
Քերմանի 

1. Մաջիդի  
պատմվածքները (1) 

1981 Սահաբ քեթաբ 

 
2. Մաջիդի  
պատմվածքները (2) 

1984 Սահաբ քեթաբ 

 
3. Մաջիդի  
պատմվածքները (3) 

1985 Սահաբ քեթաբ 

 
4. Մաջիդի  
պատմվածքները (4) 

1987 Սահաբ քեթաբ 

 
5. Մաջիդի  
պատմվածքները (5) 

1989 Սահաբ քեթաբ 
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Իրանում սահմանադրությանը հաջորդող երրորդ սերնդում մանկական գրականության 
ամենաակնառու հեղինակների առանձին ստեղծագործություններ (շարունակություն) 

Հեղինակի 
անունը 

Ամենահայտնի 
ստեղծագործություններ 

Հրատ. 
տարեթիվ Հրատարակություն 

Ն. Զառինքելք 1. Իմ մանկության օրերը 1974 
Մանկապատանեկան 
մտավոր զարգ. կենտ. 

 2. Թրթուրի պատմությունը  1984 
Մանկապատանեկան 
մտավոր զարգ. կենտ. 

 3. Ա-ն այբուբենի սկիզբն է (1) 1986 
Մանկապատանեկան 
մտավոր զարգ. կենտ. 

 4. Ա-ն այբուբենի սկիզբն է (2) 1986 
Մանկապատանեկան 
մտավոր զարգ. կենտ. 

 
5. Բազմաֆունկցիոնալ 
գործարանը  

1989 
Մանկապատանեկան 
մտավոր զարգ. կենտ. 

Մ. 
Գոլաբդառեյի 

1. Հեղափոխության 
ակնթարթները 

1979 Սորուշ 

Ս.Թահբազ 1. Ապրենք միասին 1977 
Մանկապատանեկան 
մտավոր զարգ. կենտ. 

 2. Արևի բանաստեղծը 1977 
Մանկապատանեկան 
մտավոր զարգ. կենտ. 

 3. Ամինի հավի աղոթքը ---- 
Մանկապատանեկան 
մտավոր զարգ. կենտ. 

Մ.Քաշքուլի 1. Իմ կատուն 1989 Շաբավիզ 

 2. Գետն ու արևը  ---- Շաբավիզ 

Քսաներորդ դարի Իրանի մանկապատանեկան գրականության ուսումնասիրու-
թյան արդյունքում նկատելի են դառնում համապատասխան երեք հստակ 
ժամանակաշրջաններ՝ ա) ծագում, բ) կատարելագործում և ծաղկում (1950-1980 թթ.), գ) 
զարգացում և ներգործում: 

Արդյունքում եզրահանգում է կատարվել առ այն, որ տասնիններորդ դարում գրի 
առնված արևմտյան գրական ստեղծագործությունները կարճ ժամանակ անց 
թարգմանվեցին պարսկերենի և այդ թարգմանություններն իրենց ազդեցությունն են 
թողել Իրանի մանկապատանեկան գրականության վրա: Այդ պատճառով էլ 
տասնիններորդ դարում գրի առնված անգլոամերիկյան գրական 
ստեղծագործությունների որոշ առանձնահատկություններ նկատվում են քսաներորդ 
դարի պարսկական ստեղծագործություններում:  

Երկրորդ գլխի երրորդ՝ «Իրանում անգլոամերիկյան մանկապատանեկան 
գրականության ստեղծագործությունների թարգմանությունները« բաժնում, ելնելով 
թարգմանված գործերի կարևորությունից, ներկայացվել է համաշխարհային մանկական 
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գրականության ստեղծագործությունների պարսկերեն թարգմանություն-ների 
պատմական համառոտ ակնարկ: 

ԳԼՈՒԽ ԵՐՐՈՐԴ  
ՀՈՒՇԱՆԳ ՄՈՐԱԴԻ ՔԵՐՄԱՆԻԻ ԵՎ ՄԱՐԿ ՏՎԵՆԻ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Հիմնավորելով ԱՄՆ-ում և Անգլիայում տասնիններորդ դարի 
մանկապատանեկան ստեղծագործությունների և քսաներորդ դարի պարսկալեզու 
պատմվածքների միջև մշակութային ու գրական որոշ ընդհանրությունների 
առկայությունը, հիմք ընդունելով համաշխարհային արդի գրական տեսությունները և 
որդեգրելով համեմատական վերլուծության մեթոդը, զուգադրվել են Հուշանգ Մորադի 
Քերմանիի և Մարկ Տվենի ստեղծագործությունները, ուշադրություն դարձնելով 
համեմատական գրականության հիմունքներին և նշելով յուրաքանչյուրի 
ստեղծագործություններից օրինակներ, մատնանշվել են այդ ընդհանուր գծերը: Հաշվի 
առնելով կատարված ուսումնասիրություններն ու Մարկ Տվենի և Հուշանգ Մորադի 
Քերմանիի աշխատություններում հասարակության և ժողովրդի նշանակությունը, նախ 
առաջին՝ «ԱՄՆ գրականությունը և Մարկ Տվենի ստեղծագործությունները» և 
երկրորդ՝ «Իրանի գրականությունն ու Հուշանգ Մորադի Քերմանիի ստեղծագործու-
թյունները» ենթաբաժիններում ուսումնասիրվել է ժողովրդի և հասարակության տեղը 
վերոնշյալ երկու հեղինակներից յուրաքանչյուրի ստեղծագործություններում, ապա 
երրորդ՝ «Մարկ Տվենի և Հուշանգ Մորադի Քերմանիի գրական ստեղծագործու-
թյունների ընդհանրություններն ու տարբերությունները» ենթաբաժնում վերլուծա-
կան ու հետազոտական մոտեցմամբ համեմատվել են նրանց ստեղծագործությունները:  

ԱՄՆ գրականության մեջ Մարկ Տվենը և Իրանի գրականության մեջ Հուշանգ 
Մորադի Քերմանին այն հեղինակներից են, որոնք իրենց ստեղծագործություններում 
անդրադարձել են անհատի կյանքի մարդկային ու ընդհանուր կողմերին, այդ իսկ 
պատճառով էլ նրանց ընթերցողների շրջանակն գերազանցում է նրանց երկրների 
քաղաքական ու աշխարհագրական սահմանները: Բազմաթիվ արժեքավոր 
ուսումնասիրություններ են կատարվել այս երկու հեղինակների մասին և առկա են 
մեծաթիվ հոդվածներ ու գրքեր: 

Մորադի Քերմանիի ստեղծագործություններից են՝ «Մաջիդի պատմվածքները», 
«Գորգագործության արհեստանոցի երեխաները», «Արմավենին», «Բռունցքը՝ մաշկի 
վրա», «Տակառը», «Աղավնին կուժի մեջ», «Մամայի հյուրը», «Քաղցր մուրաբան», «Նռան 
ժպիտը», «Տասնչորսերորդ գիշերվա լուսինը» և «Ո'չ թացը և ո'չ չորը», որոնցից մի 
քանիսը թարգմանվել են տարբեր լեզուներով:  

Ուսումնասիրելով վերոնշյալ գրողների ստեղծագործությունները, ցանկանում ենք 
հատուկ ուշադրություն հրավիրել այն փաստի վրա, որ երկու հեղինակների 
ստեղծագործություններում առկա են հասարակության նկատմամբ խնդիրները, դրանց 
լուծման ձևերը: 

Մարկ Տվենի բոլոր գործերը, այդ թվում՝ «Թոմ Սոյերի արկածները», «Հեքելբերի 
Ֆինի արկածները» և «Արքայազնն ու մուրացկանը», որոնք ամերիկյան ամենահայտնի 
վեպերից են և հիշատակվում են որպես նրա ամենանշանավոր ստեղծագործությունները, 
լավագույնս արտացոլում են Ամերիկայի բնակչության ապրելակերպը: Մարկ Տվենը 
հայտնի է որպես ամերիկյան պատմվածքներում արկածախնդիրների հայր: Նա 
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մանկական գրականությունը ձերբազատեց ուսուցողական կապանքներից և այն 
օգտագործեց հասարակությունը քննադատելու նպատակով, որի համար էլ նրան կարելի 
է հավասարեցնել «Լուիս Կարոլի» հետ: «Թոմ Սոյերի արկածները», որը գրի է առնվել 
1876թ., երբ հեղինակը քառասուն տարեկան էր, Ամերիկայի առօրյա կյանքում ընթացող 
խնդիրների հայելին է: 

Մարկ Տվենի բոլոր պատմվածքներն ի մի բերելու դեպքում, կտեսնենք, որ 
դրանցից յուրաքանչյուրը մի մեծ խճանկարի մասնիկն է և այդ խճանկարը ոչ այլ ինչ է, 
քան Ամերիկայի տասնիններորդ դարի ժողովուրդն ու հասարակությունը: Հետևաբար, 
այս գրողի պատմվածքներից յուրաքանչյուրում կարելի է տեսնել Ամերիկյան 
հասարակության մի հատվածը: «Թոմ Սոյերի արկածները» և «Հեքելբերի Ֆինի 
արկածները» պատմվածքները ևս համարվում են մանուկների և պատանիների համար 
երկու գեղեցիկ ու արկածներով լի ստեղծագործություններ, որտեղ կարելի է տեսնել 
հասարակության տարբեր գծերը: Մարկ Տվենի ուշադրության կենտրոնում են նաև 
մանուկներն ու պատանիները և նա գտնում է, որ առօրյա մտահոգություններից բացի, 
պետք է առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնել նաև երեխաների ուսուցմանն ու 
դաստիարակությանը: 

Իրանցի գրող, երգիծաբան և մեծ արվեստագետ Հուշանգ Մորադի Քերմանին 
աշխարհին հայտնի է որպես՝ «Մաջիդի պատմվածքների» հեղինակ: Նա ծնվել է 1944թ. 
սեպտեմբերի 6-ին Իրանի Քերման քաղաքում: Մանկությունն անց է կացրել բավականին 
ծանր պայմաններում: Նրա կյանքի դժվարությունները քանիցս ավելին էին քան այն, որ 
նշվում է Մարկ Տվենի մասին: Նա ութ տարեկանից ամենածանր պայմաններում զգում է 
կյանքի դառնությունները. միայնակ երեխա, ով զրկված էր հորից և մորից և իր կյանքի 
ամենակարևոր ցանկությունը, այսինքն՝ գիրք կարդալն, իրականություն դարձնելու 
համար այնպիսի մեծ տառապանքների է դիմանում, որոնք դժվար է պատկերացնել: 

«Մաջիդի պատմվածքները» պարունակում է 39 պատմվածք, որոնցից 
յուրաքանչյուրը որոշակի թեմա է հետապնդում: Նրանց գլխավոր հերոսը Մաջիդն է՝ 
նիհար, խաղկոտ, գրքի սիրահար, մաթեմատիկայից փախչող և շարադրության ու 
գրականության առարկաների սիրահար մի տղա: Նա ապրում է մեծ մոր («Բի-բի»-ի) 
հետ: «Մաջիդի պատմվածքների» կարևորագույն առանձնահատկությունը դրանց 
օբյեկտիվ նկարագրությունն է: 

Մորադին հստակ նշում է, որ պատմվածքներն ինքնակենսագրական բնույթ 
ունեն, սակայն այն իրողությունը, որն ի զորու չէ թաքցնել, այն է, որ հասարակության 
մեջ ապրել են ու ապրում են իր նման բազմաթիվ մարդիկ և նա չի կարող իրեն 
հասարակությունից առանձնացված անդամ համարել: Անկասկած, Մորադին լավ է 
գիտակցում, որ սեփական կյանքի պատմությունը ներկայացնելով, քննադատում է այն 
հասարակությունը, որտեղ ապրում է ինքը: «Մաջիդի պատմվածքները» 1985թ. 
արժանացավ տարվա լավագույն գիրք անվանակարգի մրցանակին: 

Մորադի Քերմանիի պատմվածքներում ընթերցողը գրողին զուգընթաց, 
վերանայում է իր անցյալն ու ներկան, և այդ պատճառով էլ նրա երկերի լսարանը չի 
սահմանափակվում մանուկներով ու պատանիներով: Մեծահասակները ոգևորվում են 
սեփական մանկության հուշերը մտաբերելով, և վերանայում են սեփական 
համոզմունքներն ու գաղափարները: Ժողովրդական համոզմունքներից կարելի է տեսնել 
«Երազը» պատմվածքում, որտեղ հեղինակը ներկայացնելով ժողովրդական 
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հավատալիքներն ու կրոնական համոզմունքները, անդրադառնում է նաև աշխարհի ոչ 
հավերժական լինելուն և անհավատարմությանն ու կյանքը ճիշտ արժևորելուն, և 
հիշեցնում է ընթերցողին՝ չմոռանալ բարեգութ լինելու և կարեկցանքի ու 
ընկերակցության մասին: Այս պատմվածքը գրվել է Քերմանի շրջանի բարբառով և լի է 
տեղական բառերով ու ժողովրդական հավատալիքներով: 

Երկրորդ պատմվածքը («Գորգագործության արհեստանոցի երեխաները») 
գորգագործության արհեստանոցում բանվոր երեխաների ծանր ու տառապալից կյանքի 
մասին է: 

Երկու պատմվածքների պատկերներն էլ ստեղծվել են Գրոտեսկի (Grotesque) 
ոճով, և լի են այնպիսի կերպարներով, ովքեր տառապում են իրենց դժբախտություն-ների 
ճիրանում: Ըստ իս, Մորադի Քերմանիի ստեղծագործությունների հաջողության մի մասը 
պետք է փնտրել ժողովրդական մշակույթի և նրանում ուշադրության արժանացած 
ավանդույթների ու սովորույթների հանդեպ գրողի հայացքների մեջ: Մորադի Քերմանիի 
ստեղծագործությունների առանձնահատկություններից է ասացվածքների և 
ժողովրդական ավանդույթների, ինչպես նաև խոսակցական բառերի կիրառումը և 
արձակի ու չափածոյի միաձուլումը: Նրա գործերի գրավչությունն ու հաջողությունը նաև 
պայմանավորված է նրա կողմից մանուկների ու պատանիների մտածողության 
նրբությունների ընկալմամբ:  

Եթե Մարկ Տվենին համարենք որպես ամերիկացի առաջին գրողը, ով ուշադրու-
թյան արժանացրեց մարդկանց կենցաղը և պատկերեց տասնիններորդ դարի հանրու-
թյան կյանքը, Մորադի Քերմանիին պետք է համարել գրող, ով բացի մարդկանց 
զանգվածներին ուշադրություն դարձնելուց, քսաներորդ դարի հասարակությանն 
ուղղված խորը և նուրբ հայացքով կողք կողքի է դասում Իրանի սոցիալական տարբեր 
դասակարգերի կյանքը, հենվում սոցիալական տարբերությունների վրա, և հատկապես 
լավագույնս պատկերում գյուղացիներին, ովքեր ջանում են ավելի լավ կյանքի 
երազանքով: 

Ամերիկացի Մարկ Տվենը և իրանցի Մորադի Քերմանին, լեզվական ու 
մշակութային տարբերություններով հանդերձ, միատեսակ հայացքով են դիտում 
մանկապատանեկան շրջանի աշխարհը: Նրանց գրական ստեղծագործություններում 
նկատելի են բազմաթիվ ընդհանուր կետեր, որոնք կարելի է ամփոփել հետևյալ կերպ. 

- Մարկ Տվենի «Թոմ Սոյերի արկածները» անցյալի, ներկայի ու մանկության 
շրջանի քաղցր հիշողությունների համադրումն է, և այն ներկայացվում է այնպիսի 
հատուկ լեզվով, որ մեծահասակների մտքում արթնացնում է հուշեր:  

Մորադի Քերմանիի «Մաջիդի պատմվածքները» ևս Իրանի քսաներորդ դարի 
պատմվածքների գրականության ցանկում պատանիների համար նախատեսվող 
իրանական ամենահայտնի պատմվածքներից է, և «Թոմ Սոյերի արկածների» նման 
գրավիչ է երկու կողմերով. այն Իրանի բոլոր երեխաների մանկության ու պատանե-
կության շրջանից մի համադրում է, որը հոգեթով լեզվով միմյանց հետ ձուլել է անցյալն 
ու ներկան, ինչպես նաև մեծահասակ ընթերցողների մոտ հուշեր է արթնացնում:  

- Ինչպես ամերիկացի ընթերցողի համար ծանոթ իրավիճակներ են Մարկ Տվենի 
պատմվածքներում նկարագրված դրվագներից շատերը, անկախ նրանից, թե նա դրանք 
ճաշակել է, թե ոչ, և դրանք համարվում են Ամերիկայի մշակութային ժառան-գության մի 
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մասը, իրանցի ընթերցողի համար ևս Հուշանգ Մորադի Քերմանիի կողմից իր տարբեր 
պատմվածքներում նկարագրված դրվագները ծանոթ են և առարկայական:  

«Ինքնաեռը» պատմվածքի երգիծական ոճն ու միաժամանակ իրատեսական 
կառուցվածքն ընթերցողին օգնում են, որ՝ ծանոթանալով Իրանի ավանդական 
մշակույթի հետ, տեղեկանա նաև դասակարգային տարբերությունների և սոցիալական 
տարբեր հայացքների մասին:  

- Երկու գրողների պատմվածքների գրավչությունն ավելի շուտ պայմանավորված 
է այն հարազատ ու գրական հմտությամբ և վարպետությամբ, որի շրջանակներում 
ներկայացվում են մանկապատանեկան շրջանին բնորոշ տարիքային հատկանիշները:  

Սակայն քանի որ ատենախոսությունը հիմնված է ավելի շուտ բովանդակության 
վերլուծության վրա, ապա ավելին չենք ընդլայնվում հետազոտվող երկու գրողների 
ստեղծագործությունների լեզվական տարբերությունների շուրջ: 

Ատենախոսության եզրակացությունների բաժնում ամփոփվել են 
հետազոտության արդյունքները, որոնք հիմնականում ներկայացնում են Մարկ Տվենի և 
Մորադի Քերմանիի ստեղծագործությունների ընդհանուր գծերը:  

Հետազոտության արդյունքներն ամփոփվել են հետևյալ դրույթներում. 
1. Մանկապատանեկան գրականության անվանի հեղինակների 

ստեղծագործությունների ուսումնասիրմամբ նախադրյալներ են ստեղծվում մանկանը 
բացահայտելու և այս խմբի ներկայացուցիչների պահանջմունքներն ընկալելու համար: 
Իսկ աշխարհի տարբեր տարածաշրջանների առանձին գրողների քննարկմամբ և նրանց 
ստեղծագործությունների համեմատությամբ հնարավոր է հասկանալ աշխարհի 
մանուկների ընդհանուր գծերը, և առավել ճշգրիտ ծրագրեր մշակել մարդկության 
ապագայի և աշխարհի համար: Աշխարհում մանկական գրականության 
կատարելագործումը տեղի ունեցավ տպագրության ասպարեզ գալու և վերջինիս 
զարգացման շնորհիվ: «Պուրիտանյան միջթագավորության» (Puritan Interregnum, 1649-
1660թթ) շրջանում առանձնահատուկ ուշադրության արժանացավ մանուկների 
ուսուցման հարցը. երեխան ընդունվեց որպես՝ իրեն բնորոշ հատուկ պահանջմունքներով 
էակ, և այսպիսով նախադրյալներ ստեղծվեցին մանուկներին հատուկ գրականության 
ձևավորման համար: 15-րդ դարում տեղի ունեցավ մանուկների «անկախացումը», իսկ 
16-րդ դարում՝ նրանց համար հատուկ գրականության ձևավորումը: 17-րդ դարը 
մանկական գրականության զարգացման և ուսումնական բնույթի 
ստեղծագործությունների արարման շրջանի սկիզբն էր, 18-րդ դարը՝ 
մանկապատանեկան գրականության տարբեր ժանրերի ի հայտ գալու պահն էր, իսկ 19-
րդ դարը ասպարեզ բերեց աշխարհի մանկական գրականության հոր՝ Հանս Քրիստիան 
Անդերսենի անունը: 

2. Քսաներորդ դարում մատչելի մանկական գրականության 
ստեղծագործությունների հրատարակումն անգլերեն լեզվով հանգեցրեց աշխարհում 
անգլոամերիկյան մանկական գրականության տարածմանը, և այն ժամանակ, երբ որոշ 
երկրներում մանկական գրքերի պակասն առաջացրեց օտարալեզու արտասահմանյան 
ստեղծագործությունների թարգմանության անհրաժեշտությունը, ամերիկացի և 
անգլիացի հրատարակողներն առանձնապես չէին ձգտում թարգմանել 
արտասահմանյան գրքեր: 
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3. Քսաներորդ դարի Իրանի մանկապատանեկան գրականության ուսումնասի-
րության արդյունքում նկատելի են դառնում երեք հստակ ժամանակաշրջաններ՝ 1) 
ծագում, 2) կատարելագործում, 3) ներգործում: Ծագման շրջանում մանկապատանե-
կան գրականությունը ազդվել է բանավոր խոսքից: Գրողները հիմնվելով հանրային 
մշակույթի վրա և օգտվելով բանավոր ու դասական գրականությունից, 
ստեղծագործություններ են ներկայացրել երեխաների ու դեռահասների համար: 
Կատարելագործման շրջանում (1960-ականներին) Իրանում մանկական գրականու-
թյունն զգալի առաջընթաց է ապրել: Այս տասնամյակում ասպարեզ եկան և փայլեցին 
մանկապատանեկան գրականության ոլորտում անվանի դեմքերից շատերը: Տարբեր 
կազմակերպություններ ու հիմնադրամներ ևս ձևավորվել են այս ժամանակահատ-
վածում: Գրականության այս ոլորտի կատարելագործման ու ծաղկման վառ 
ապացույցներից են երեխաների ու դեռահասների համար հատուկ գրական գործերի 
ստեղծումը և առընթեր արհեստների ու արվեստների ձևավորումը, որի ականատեսն ենք 
1950-1980թթ.: Վերջինիս հաջորդում է իրանական մանկական գրականության 
ներգործության շրջանը, շնորհիվ ինչին, մանկական գրականությունն ավելի հասանելի 
է դառնում ընթերցողին, որը շարունակվում է մինչև քսանմեկերորդ դար: 

4. Իրանի մանկական գրականությունը, կամա թե ակամա, ազդեցություն է կրել 
19-րդ դարի անգլոամերիկյան գրական ավանդույթներից: Սույն հետազոտության 
շրջանակներում պարզ դարձավ, որ տարբեր ազգերի մոտ մանկապատանեկան 
գրականությունն իր «ընդգրկուն» լինելու բնույթով պայմանավորված, բազմաթիվ 
ընդհանրություններ ունեն միմյանց հետ, և այս ոլորտի գրողներն ընդհանուր թեմաների 
են ուշադրություն դարձնում:  

5. Ակնհայտ է թարգմանված ստեղծագործությունների ազդեցությունն Իրանի 
մանկական գրականության վրա: Իրանի մանկական գրականության մի ստվար 
հատված բաղկացած է թարգմանված ստեղծագործություններից: Թարգմանության 
գործը մեծ թափ ստացավ 1920թ. ի վեր: Իրանի թարգմանության պատմության մեջ 
նշանակալի դեր խաղացին արևմտյան ուսում ստացած անհատներն իրենց կատարած 
թարգմանություններով: 1950-1960թթ. կարելի է համարել մանկական գրականության 
թարգմանության զարգացման ու ծաղկման շրջան: Քսաներորդ դարի երկրորդ կեսին 
մանկապատանեկան գրականությունից առավելապես թարգմանվել են 
անգլոամերիկյան հեղինակների ստեղծագործությունները: 

6. Հուշանգ Մորադի Քերմանիի «Մաջիդի պատմվածքների» և Մարկ Տվենի «Թոմ 
Սոյերի արկածները» ու «Հեքելբերի Ֆինի արկածները» ստեղծագործությունների 
ընդհանրությունները լավագույն վկայությունն են այս երկու գրողների 
ստեղծագործությունների համաշխարհային բնույթի մասին: Այդ ընդհանրություններից 
են՝ դասակարգային տարբերությունների և սոցիալական տարբեր հայացքների 
նկատմամբ ուշադրությունը, մանկության շրջանին բնորոշ և տարածված փորձի, 
վախերի ու հույսերի նկարագրումը, հումորային լեզվի կիրառումն ու 
պերֆեկցիոնիստական հակումը, սոցիոլոգիական և մարդաբանական հայացքները, 
զարգացող հասարակությունների քննադատությունը և մարդկանց ապրելակերպի 
նկատմամբ քննադատական մոտեցումը, պատմողական լեզուն և «աղքատության 
պայմաններում արժանապատվությունը պահպանելու» ընդհանուր էությունը, 
մանուկների ու պատանիների բարոյական ու սոցիալական պահանջմունքների 
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բավարարումը և մեծահասակների սոցիալական կյանքում ներկա գտնվելու համար 
նրանց նախապատրաստումը:  

7. Մարկ Տվենի և Մորադի Քերմանիի ստեղծագործությունների միջև 
տարբերություններն ավելի շուտ սահմանափակվում են պատմվածքների տարրերի կամ 
լեզվական ու կառուցվածքային գծերի կիրառման հարցում: Դրանք են՝ ա) Մորադի 
Քերմանիի ստեղծագործություններում դրվագների միասնությունը լիովին ակնհայտ է, 
սակայն Մարկ Տվենի գործերում դա բացակայում է, բ) Մարկ Տվենի մոտ խոսքի 
բազմազանությունը շատ է, իսկ Մորադի Քերմանին կիրառում է լեզվական 
միասնություն: 

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ԹԵՄԱՅՈՎ ՀՐԱՏԱՐԱԿՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ 

1. Firouzimoghadam M., The definition of children’s literature (Մանկական 
գրականության սահմանումը) // «Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական 
կայուն զարգացման հիմնախնդիրները» (Գիտական հոդվածների ժողովածու), Երևանի 
«Անանիա Շիրակացի» միջազգային հարաբերությունների համալսարան, Երևան, 2015, 
№ 1(22), էջ 340-346: https://shirakatsi.org/wp-content/uploads/2016/02/10-
Firouzimoghaddam.pdf 

2. Ֆիրուզի Մողադդամ Մ., Հուշանգ Մորադի Քերմանիի ստեղծագործությունները // 
«Կանթեղ» (Գիտական հոդվածների ժողովածու), Երևան, 2016, № 4, էջ 64-72: 
http://kantegh.asj-oa.am/2264/1/64.pdf 

3. Ֆիրուզի Մողադդամ Մ., Իրանի մանկական գրականությունը մինչ-
սահմանադրական հեղափոխությունը (VII – XX դդ.) // «Կանթեղ» (Գիտական 
հոդվածների ժողովածու), Երևան, 2017, № 2, էջ 41-51: http://kantegh.asj-
oa.am/2325/1/41.pdf 

4. Ֆիրուզի Մողադդամ Մ., Սահմանադրությանը հաջորդող երրորդ սերնդի 
մանկական գրականությունը (1980-2010 թթ.) // «Կանթեղ» (Գիտական հոդվածների 
ժողովածու), Երևան, 2017, № 2, էջ 52-62: http://kantegh.asj-oa.am/2326/1/52.pdf 

5. Ֆիրուզի Մողադդամ Մ., Սահմանադրությանը հաջորդող առաջին սերնդի 
մանկական գրականությունը (1920-1950 թթ.) // «Կանթեղ» (Գիտական հոդվածների 
ժողովածու), Երևան, 2017, № 1, էջ 39-49: http://kantegh.asj-oa.am/2294/ 

6. Ֆիրուզի Մողադդամ Մ., Սահմանադրությանը հաջորդող երկրորդ սերնդի 
մանկական գրականությունը (1950-1980 թթ.) // «Կանթեղ» (Գիտական հոդվածների 
ժողովածու), Երևան, 2017, № 1, էջ 50-58: http://kantegh.asj-oa.am/2295/1/50.pdf 

7. Ֆիրուզի Մողադդամ Մ., Ալավի Մողադդամ Մ., Ջալալի Մ., Դելբարի Հ., «  �رر��
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МАХМУД ФИРУЗИ МОГАДДАМ 

ТРАДИЦИИ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В АНГЛО-АМЕРИКАНСКОЙ И ИРАНСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЕ ДВАДЦАТОГО ВЕКА НА ОСНОВЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ МАРКА ТВЕНА 

И ХУШАНГА МОРАДИ КЕРМАНИ 

Защита диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук состоится 

12.03.2021 года в 14:30 на заседании специализированного совета 066 ВАК («Зарубежная 

литература»), действующего в Ереванском государственном университете, по адресу 

г.Ереван, ул. А.Манукяна 1 (7-й корпус ЕГУ, факультет европейских языков и 

коммуникации, аудитория 420). 
 

РЕЗЮМЕ 

На сегодняшний день существует достаточное количество исследований, которые изучают 
детскую и юношескую литературы. Но до сих пор в мире не проводилось никаких 
исследований, рассматривающих вопросы формирования и развития европейской детской 
литературы и ее влияния на иранскую. В этой связи большое значение имеет проведение более 
тщательного сравнительного исследования обозначенной проблемы. В рамках этого 
исследования рассматривается, в какой мере детские произведения иранских писателей 
подверглись влиянию англо-американских литературных традиций на пути к независимости и 
совершенствованию. Именно этим обстоятельством продиктована необходимость изучения 
произведений двух известных детских писателей, творивших в разное время, живших в разных 
странах, говоривших на разных языках. Таким образом, в данной работе были изучены англо-
американские литературные традиции и их проявление в детской и юношеской литературе  
20 века в Иране, используя разные источники и методы научного анализа.  
Объектом диссертации послужили произведения Марка Твена и Хушанга Моради 

Кермани, творчество которых рассматривается в контексте тематики и жанровой системы 
детской литературы. Предметом исследования являются художественные особенности их 
прозы как в историко-литературном, так и в философском и эстетическом контексте. Несмотря 
на общность некоторых эстетических принципов, выявленных в ходе анализа, возникла 
необходимость учесть идейную позицию, следование традициям и новаторство, 
происхождение и воспитание, жизненный опыт персидского автора, особенности его 
дарования, то есть весь культурный тезаурус, также как и неповторимые психологические 
характеристики личности, которые определяют творческую индивидуальность любого 
писателя. Также были исследованы структурно-смысловые соответствия и различия в 
произведениях этих авторов. Научная новизна исследования заключается в том, что впервые 
научно обосновывается перенесение литературных традиций англо-американской детской 
литературы прежних веков на благодатную почву иранской литературы 20 века, что, в свою 
очередь, открыло новые возможности для понимания особенностей современного 
литературного процесса в Иране; проводится глубинный анализ творчества двух авторов; 
рассматривается влияние англо-американской детской литературы на иранскую литературу 
20 века; выявляются сходства и различия в поэтике этих авторов. 

Необходимостью решения поставленных задач определяется структура диссертации, 
которая состоит из введения, трех глав, с соответствующими подразделами, заключения, 
списка использованной литературы и приложения. 

В первой главе, озаглавленной «Тенденции развития англо-американской и иранской 
детской литературы до ХХ века», рассматриваются важные события, повлиявшие на 
возникновение, формирование и развитие англо-американской детской литературы. 
Исследуется фольклор как основа детской литературы. С появлением печати и в результате 
перехода устной речи в письменную, развивается английский литературный язык, что 
сформировало разные литературные периоды. Представляя каждый из них, указываются 
соответствующие произведения детской литературы.  

Во второй главе – «Изучение англо-американской и иранской детской литературы в ХХ 
веке» – исследована детская литература Ирана в свете литературных, политических и 
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социальных реалий и процесс ее формирования и развития. В ходе исследования, мы приходим 
к выводу, что западные литературные произведения, написанные в 19 веке, в течение 
некоторого времени были переведены на персидский, и эти переводы повлияли на развитие 
детской литературы Ирана прошлого столетия.  

Третья глава – «Сравнительный анализ произведений Хушанга Моради Кермани и 
Марка Твена» – посвящена исследованию творчества этих авторов, в частности, таких 
произведений как «Рассказы Маджида» Кермани и «Приключения Тома Сойера» и 
«Приключения Гекльберри Финна», выявляются их сходства и различия.  

Итогом проведенного в диссертации исследования являются следующие выводы: 
1 Изучение произведений авторов детской литературы создает предпосылки для 

идентификации ребенка и понимания его потребностей. Развитие детской литературы в мире 
произошло благодаря появлению типографии и ее распространению. Уже в 16 веке для детей 
начали создавать специальную литературу. Эта тенденция усилилась в период «Пуританского 
Междуцарствия» (1649-1660), когда вопросу обучения детей уделялось особое внимание. 18 
век стал началом возникновения различных жанров детской литературы, а 19-й открыл 
читателю имя отца мировой детской литературы Г.Х. Андерсена.  

2. В 20 веке публикация доступной детской литературы на английском языке привела к 
распространению англо-американской детской литературы по всему миру, и в то время, когда 
в некоторых странах нехватка детских книг вызвала необходимость переводить иноязычных 
зарубежных авторов, американские и английские издатели не особо стремились переводить 
иностранную литературу. 

3. В результате изучения иранской детской литературы 20-го века необходимо выделить 
три периода ее становления: 1) зарождение, когда детская литература находилась под 
влиянием фольклора; 2) совершенствование (1960-е годы), когда детская литература в Иране 
пережила значительный прогресс. За это десятилетие на арену вышли многие известные люди 
в области детской и юношеской литературы; 3) влияние, благодаря которому детская 
литература становится более доступной для читателя, что продолжается до сих пор. 

4. Детская литература Ирана, волей-неволей, испытала влияние англо-американских 
литературных традиций 19 века. В рамках данного исследования выяснилось, что у разных 
народов детская литература в силу своего характера имеет много общего, что обусловлено ее 
«всеобщностью», и детские писатели все чаще обращаются к общим темам. 

5. Влияние переводных произведений на иранскую детскую литературу очевидно. Большая 
часть иранской детской литературы состоит из переводных произведений. Переводческое дело 
начало набирать обороты с 1920 года. Значительную роль в истории иранского перевода 
сыграли люди, получившие образование на Западе и сделали они это через свои переводы. 
1950-1960 годы можно считать периодом развития и расцвета перевода детской литературы. 
Во 2 пол. 20в. из детской литературы в основном переводились англо-американскиe авторы. 

6. Между «Рассказами Маджида» Кермани и «Приключениями Тома Сойера и Гекльберри 
Финна» Твена есть некоторое сходство, например, внимание к классовым различиям, к 
различным социальным взглядам; описание общих, присущих только детям, переживаний, 
страхов и надежд; тенденция к перфекционизму; социолого-антропологические взгляды. 
Также отметим, что произведения обоих писателей способствуют познанию местной 
культуры; в них наблюдается эпизодический характер произведений; оба писателя явно 
подчеркивают важность детского и юношеского периода становления личности; юмор 
занимает особое место в их произведениях. 

7. Различия в их произведениях ограничиваются вопросами использования 
повествовательных элементов или применения разных лингвистических единиц и 
структурных линий.  

Все вышеизложенное дает основание для признания детской литературы важным этапом в 
развитии иранской литературы 20 века, без которой невозможно составить целостное 
представление о литературном процессе в Иране прошлого столетия. 
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SUMMARY 

Nowadays there are enough researches that study children's literature. But further on there have 
been no analises in the world considering the formation and development of European children's 
literature and its influence on Iranian literature. In this regard, it is of great importance to conduct a 
more thorough comparative study of the indicated problem. In the frame of this study it is examined 
how Iranian writers’ children's works have been influenced by Anglo-American literary traditions on 
the way to its independence and improvement. This is the reason of necessity of studying the works 
of two famous children's writers who created at different times, lived in different countries, and spoke 
different languages. Thus, in this work, using various sources and methods of scientific analysis, the 
Anglo-American literary traditions and their manifestation in the children's and youth literature of the 
20th century in Iran are studied. 

The object of the dissertation is the novels of Mark Twain and Hushang Moradi Kermani, whose 
work is considered in the context of the subject and genre system of children's literature.  

The subject of the research is the artistic features of their prose in the historical, literary, 
philosophical and aesthetic context. Despite the commonality of some aesthetic principles identified 
during the analysis, it became necessary to take into account the ideological position, adherence to 
traditions and innovation, the origin and upbringing, the life experience of Iranian author, the 
peculiarities of his talent, that is, the entire cultural thesaurus, as well as the unique psychological 
characteristics of the individual, which define the creative personality of any writer. Structural and 
semantic correlations and differences in their works are also investigated.  

The scientific novelty of the research lies in the fact that for the first time the transfer of the 
literary traditions of the Anglo-American children's literature of the previous centuries to the fertile 
soil of the Iranian literature of the 20th century is scientifically substantiated, which, in turn, opened 
up new opportunities for understanding the features of the modern literary process in Iran; secondly, 
a deep analysis of the work of two authors is carried out; thirdly, the influence of Anglo-American 
children's literature on Iranian literature of the 20th century is examined and the similarities and 
differences in the poetics of these authors are revealed. 

The need to solve these problems determines the structure of the thesis, which consists of 
introduction, three chapters, with corresponding subsections, conclusion, and bibliography. 

The first chapter, entitled "The trends in the development of Anglo-American literature and 
Iranian children's literature before the ХХ century," examines the important events that influenced 
the emergence, formation and development of Anglo-American children's literature. Folklore as the 
basis of children's literature is investigated. With the invention of the printing and as a result of the 
transition from oral speech to the writing one, the English literary language developed, which formed 
different literary periods. Representing each of them, the corresponding works of children's literature 
are indicated. Also briefly touching upon the Commonwealth Period (Puritan Interregnum, 17th 
century) and the realities of English literature before the 18th century, the most significant events of 
the 18th, 19th and, in part, the 20th centuries are separately presented. 

The second chapter – "Studying Anglo-American and Iranian Children's Literature in the ХХ 
Century" – examines children's literature in Iran in the scope of literary, political and social realities 
and the process of its formation and development. In the course of the research, it is concluded that 
Western literary works written in the 19th century were translated into Persian for some short time, 
and these translations influenced the development of children's literature of Iran in the last century. 

The third chapter of the work – "A Comparative analysis of the works of Hushang Moradi 
Kermani and Mark Twain" – is devoted to the study of the work of these authors, in particular, to 
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"Tales of Majid" of Kermani and "The Adventures of Tom Sawyer" and "The Adventures of 
Huckleberry Finn" of Twain, the similarities and differences are analyzed.  

The following conclusions were carried out as the results of the research: 
1. The study of the works of children's literature authors creates the prerequisites for identifying

a child and understanding his/ her needs. The development of children's literature in the world is due 
to the emergence of printing and its spreading all over the world. It is already in the 16th century that 
special literature for children began to be created. This trend intensified during the period of the 
"Puritan Interregnum" (1649-1660), when the issue of teaching children was given special attention. 
The 18th century marked the beginning of the emergence of various genres of children's literature, and 
the 19th one opened the name of the father of world children's literature H.Ch. Andersen. 

2. In the 20th century, the publication of accessible children's literature in English led to the
expansion of Anglo-American children's literature around the world, and at the time when in some 
countries the lack of children's books made it necessary to translate foreign authors, American and 
English publishers were not particularly eager to translate foreign literature. 

3. As a result of studying Iranian children's literature of the 20th century, it is necessary to
distinguish three periods of its formation: 1) origin, when children's literature was influenced by 
folklore; 2) improvement (1960s), when children's literature in Iran experienced significant progress. 
During this decade, many famous people in the field of children's literature entered the arena; 3) the 
influence due to which children's literature becomes more accessible to the reader that continues to 
this day. 

4. Children's literature in Iran was influenced by the Anglo-American literary traditions of the 19th

century. Within the framework of this study, it turned out that among different peoples, children's 
literature, by virtue of its nature, has much in common, which is due to its "universality", and 
children's writers are increasingly turning to common themes. 

5. The influence of translated works on Iranian children's literature is obvious. Most of Iranian
children's literature consists of translated works. Translation has begun to gain momentum since 1920. 
People who were educated in the West played a significant role in the history of Iranian translation 
and they did this through their translations. The years 1950-1960 can be considered a period of 
development and flourishing of the translation of children's literature. In the second half of the 20th 
century, from children's literature works by Anglo-American authors were mainly translated. 

6. There are some similarities between "The Tales of Majid" by Kermani and "The Adventures of
Tom Sawyer and Huckleberry Finn" by Twain, for example, the attention to class differences, to 
different social views; the description of the general, inherent only to children, experiences, fears and 
hopes; the tendency towards perfectionism; the sociological and anthropological views. It should be 
also noted that the works of both writers contribute to the understanding of local culture; in the works 
of both writers there is an episodic character of the works; both writers clearly emphasize the 
importance of the childhood and adolescence periods of personality formation; humor has a special 
place in their creativity. 

7. Differences in their works are limited to the use of narrative elements or the use of different
linguistic units and structural lines. 

All the abovementioned provides a basis for recognizing children's literature as an important stage 
in the development of Iranian literature of the 20th century, without which it is impossible to form a 
holistic view of the literary process in Iran of the last century. 




