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  1370تا 1300 کودك و نوجوان ایران ازتحلیلی ادبیاتشناسی توصیفیکتاب

  
کودك و نوجوان ایران تادبیا يهاي نوشته شده دربارههدف این پژوهش بررسی و ارزیابی وضعیت کتاب

تحلیلـی کـاملی گـردآوري شـود. در روش     شناسی توصیفیرو مقرر شد کتاباست. از همین 1370تا1300از
هـا و  برگزیده شد که براسـاس داده الگوي پیشنهادي عبدي هاي فارسی، شناسیپژوهش با توجه به کتاب

ي دهد، نخستین کتـاب دربـاره  هاي پژوهش نشان میهدف این پژوهش تغییراتی در آن پدید آمد. یافته
پژوهشـی و پـانزده    وپـنج کتـاب  بیسـت  1369چاپ رسیده و از آن پس تـا  به 1339کودك، در سال ادبیات
هـا  نامـه هـاي پژوهشـی و کتـاب   ي کتـاب گونـه دهه با دوانتشار یافته است، بنابراین در این سه نامهکتاب
هاي پژوهشی هاي مناسب براي کودك و نوجوان است. کتابها فهرست کتابنامهروییم. بیشتر کتابروبه

مراخـل خلـق   نویسـی،  کودك، شعر کودك، درسـت ها و انواع ادبیاتها، ویژگیتعریف ي مبانی،هم درباره
هـاي گونـاگون   توجهی به جنبـه ب کودك، تصویرگري و مجموعه مقاله است. بیآرایی کتایک اثر، صفحه

هـاي  اي اسـت کـه از بررسـی کتـاب    نیافتن به رویکردي ثابت و دقیق در آن، نتیجهکودك و دستادبیات
ین      آید، این بحران بر اثر بیدست میپژوهشی به توجهی به پیشینه و نداشـتن تعامـل و گفتمـان نقـد ـب

شـود و در  شـکل درسـتی آغـاز مـی    ي چهل،بـه داده است. توجه به ادبیات کودك از دههوينویسندگان ر
ي شصـت متوقـف   گزیند، این جریان در دههي پنجاه در کنار کمبودهاي موجود، راه درستی را برمیدهه

توجهی به نقد و گـرایش شـدید بـه    ي شصت بیي دههترین مشخصهگردد. مهمشده به اول مسیر بازمی
هـاي  به سبب توجه به موضـوع  بهترین کتاب و نادر ابراهیمی )1345(کودکانگذري در ادبیات.یف استتأل

 ي این دوره است. ي برجستهنوین، نویسنده
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