
 دانشگاه شيرازپژوهشي مطالعات ادبيات كودكي علمي مجله

و زمستان،دومي، شمارهدوم سال  1390 پاييز

و عناصر آن در داستان و نوجوان تحليل محيط شهري  هاي كودك

 1379-1370از سال

∗∗سمانه اسدي∗لي دكتر كاووس حسن

 دانشگاه شيراز

 چكيده
و نوجوان اسـت كـه بـه دليـل تنـوع در گونهادبيات داستاني، يكي از هاي ادبيات كودك

و ها، محيط موضوعات، شخصيت  از جملـه. براي مخاطبان خـود جـذابيت بـسيار دارد ... ها

ي ادبي، رويكرد نويسندگان به محيط زنـدگي موضوعات قابل بررسي در ارتباط با اين گونه 

و نوجوانان در دهه و شيوهكودكان در. هاسـت هاي آن در داستاناب ويژگيي بازتهاي اخير

و نوجوان از 411اين پژوهش، محتواي ي ايـني برجسته نويسنده20 داستان تأليفي كودك

وي هفتاد انتشار يافته كه براي نخستين بار در دهه-حوزه اند، با هدف بررسي محيط شـهري

و ميزان تأثيرپذيري نويـسندگان هاي آن در اين داستان ويژگي ي هـاي جامعـه از واقعيـت ها

و كيفي شده است ايران در دهه هاي بر اساس نتايج حاصل از بررسي.ي هفتاد، تحليل كمي

و يكي از محيط 200انجام شده، شهر به عنوان محيط اصلي  در داستان هاي توصـيف شـده

و نوجوان دههنخستين محيط داستان،٪56 داستان، در مجموع با 31 راي هفتـاد هاي كودك

و در شكل تشكيل مي هاي گيري سيماي آن، سه عاملِ گرايش نويسندگان به خلق داستان دهد

آن واقع و تفـاوت زمـان وقـوع گرا، گرايش ها به توصيف زندگي طبقـات محـروم جامعـه

آنحوادث برخي داستان .ها، نقش داردها با زمان نگارش

و نوجوان، شهر، محيط: هاي كليديواژه .داستانداستان كودك

و ادبيات فارسي∗  kavooshasanli@yahoo.comاستاد زبان
و ادبيات فارسي∗∗ )ي مسئول نويسنده(asadi@rocketmail.com دانشجوي كارشناسي ارشد زبان

9/9/90: تاريخ پذيرش مقاله21/9/89: تاريخ دريافت مقاله
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 مقدمه.1

و شايسته ي توجـه يكي از موضوعاتي كه از ديرباز در بررسي آثار ادبي، جايگاهي مهم

و واقعيت داشته، شيوه از. هاي جامعه در اين آثار بـوده اسـتي بازتاب مسائل اجتماعي

و نوجوان با توجه به اين ديدگاه، دقت در محيط جمله راه هـاي هاي بررسي آثار كودك

ي هاي اخير، موجـب تغييـر در شـيوه تحوالت كشور در دهه. هاستير شده در آن تصو

زندگي مردم شده است كه يكي از اين تغييرات، گرايش شـديد ايرانيـان بـه زنـدگي در

و نوجوانان ايراني، در شهر زندگي. شهرهاست ازمي امروزه، بسياري از كودكان و كننـد

و ويژگي  مس. ط، آشنايي دارند هاي اين محي نزديك با عناصر لهئتوجه نويسندگان به اين

و ويژگـيو تصويري كه از محيط و عناصـر دهنـد، از جملـه هـاي آن ارائـه مـي شـهر

و نوجوان استموضوعات قابل بررسي در حوزه .ي ادبيات كودك

و پرسش.1-1  هاي پژوهش هدف

و ويژگـ هدف از اين پژوهش، بررسي شـيوه و عناصـر دريي بازتـاب شـهر هـاي آن

ــتان ــه داس ــوان ده و نوج ــودك ــاي ك ــزانه و مي ــاد ازي هفت ــسندگان ــذيري نوي  تأثيرپ

. بوده است اين دههيهاي جامعه واقعيت

:هاي زير بوده استگويي به پرسشبه بيان ديگر اين پژوهش در پي پاسخ

ميهاي دهه حوادث چند درصد از داستان-  گذرد؟ي هفتاد در شهر

و ويژگي كدام عنا- در كانون توجه نويـسندگان ايـن دهـه قـرار هاي محيط شهريصر

 گرفته است؟

و سيماي ارائه شدهي ايراني دهه هاي جامعه آيا ارتباطي معنادار ميان واقعيت- ي هفتاد

و نوجوان اين دهه وجود دارد؟ از شهر در داستان  هاي كودك

تـر برجـستگي سندگان اين دهه بيش در آثار كدام نوي، توجه به عناصر زندگي شهري-

 دارد؟

 ...و

ي پژوهشپيشينه.1-2

هـاي منتـشر شـده در ها ماننـد تعـدادي از مقالـه هاي كوتاه در برخي مقاله به جز اشاره

و نوجوان كه به طور ويژه به موضـوع نامه پژوهش46و45هاي شماره ي ادبيات كودك
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و ارزش و تـا انـدازه هاي زندگي پيوند ميان ادبيات كودك اي بـا معاصر اختصاص يافته

 از»ي متوسـط حـذف طبقـه«ي هـا ماننـد مقالـه( موضوع پـژوهش حاضـر ارتبـاط دارد 

س علي و نوجوان هزاره«و يدآبادياصغر و ادبيات كودك ي حميد نـوايي نوشته»ي سوم

و هـاي كـودكي محيط داستان، تاكنون پژوهشي گسترده در زمينه)لواساني و نوجـوان

آني بازتاب واقعيت شيوه رو، انجـام از ايـن. هـا، صـورت نگرفتـه اسـت هاي جامعه در

تواند در روشن ساختن بخشي از ماهيت ادبيـات كـودك هايي در اين حوزه، مي پژوهش

و سودمند واقع شود .و نوجوان ايران، مؤثر

 روش پژوهش.1-3

و بـه شـيوه خانـه روش تحقيق در اين پژوهش، كتاب تاي اي از آميـزه(حليـل محتـواي

و كيفي  ي فهرستي از اسـامي پنجـاه نويـسنده،نخست. بوده است) تحليل محتواي كمي

و برجسته و نوجوان فعال شدي دهه كودك از، سپس1.ي هفتاد تهيه  به ياري چهار تـن

و نوجـوان كـشور در دهـه نظران حـوزه صاحب  مهـدي،هـاي اخيـري ادبيـات كـودك

ونحجواني، فرهاد حس و جمـع علي زاده، مصطفي رحماندوست بنـدي اصغر سيدآبادي

:، بيست نفر از اين نويسندگان بـراي بررسـي آثارشـان انتخـاب شـدند هاي آنان ديدگاه

جعفر ابراهيمي، احمدرضا احمدي، احمـد اكبرپـور، طـاهره ايبـد، محمدرضـا بـايرامي،

شهرام شـفيعي، مژگـان شـيخي، نژاد، زاده، افسانه شعبان بيگي، فرهاد حسن ابراهيم حسن 

نيـا، فريبـا كلهـر، محمـد محمـدي، سوسن طاقديس، داوود غفارزادگـان، شـكوه قاسـم 

و مــرادي هوشــنگ  كرمــاني، محمــد ميركيــاني، مهــدي ميركيــاني، عبدالمجيــد نجفــي

و شناسي توصيفي كتـاب پس از آن، با استفاده از كتاب. محمدرضا يوسفي  هـاي كـودك

و همچنـين شناسـي خانـه فهرسـت اطالعـات كتـابو 1371تا1357 نوجوان ي كتـاب

و كتـاب ازهخانـ مراجعه بـه پايگـاه الكترونيكـي مركـز اسـناد ي ملـي ايـران، فهرسـتي

ي هفتاد براي نخستين بار منتشر شده بـود، هاي تأليفي اين نويسندگان كه در دهه داستان

ازوپس از جست. تهيه شد كه%90جوي فراوان، بيش  اثـر داسـتاني 411 شامل اين آثار

و از همه و مطالعه شد و بلند بود، گردآوري اي بـا محـيطي نكاتي كـه بـه گونـه كوتاه

،هـا هـاي زنـدگي شخـصيت شيوه،ها ارتباط داشتند، مانند عناصر ظاهري شهري داستان 

و ي يادآوري است كـه از يـك شايسته. برداري گرديد يادداشت... نوع فعاليت، سرگرمي
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 بـرداري شـد؛، تنها يك بار يادداشـتها محيطي خاص در متن هريك از داستانينشانه

ي محيطي مدرسه ده بار تكرار شده بـود، ايـن كلمـه براي نمونه، اگر در داستاني، نشانه

.بدون در نظر گرفتن بسامد آن در داستان، فقط يك بار يادداشت شد

و فرهنگي ايران.2 ي هفتاد در دههوضعيت سياسي، اقتصادي، اجتماعي

و بودجه از عملكرد دولت در گـستره ي هفتـاد،ي دهـه بر اساس گزارش سازمان برنامه

و فرهنگي ايران در اين دهه به ترتيب بارزترين ويژگي هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي

ازعبارت بوده :اند

و تأكيـد بـر قـانوني سياست ادامه- و پيـروي از قـا هاي بعد از انقـالب نون مـداري

 اساسي؛

و افزايش قيمـت وضعيت نامناسب اقتصادي، باال- هـاي هـا در سـال رفتن ميزان تورم

 مختلف اين دهه؛

 در مقايـسه بـاي نيـروي كـاري جمعيت، افزايش بسيار عرضه رويهي رشد بي ادامه-

جـايي از كل جمعيت كشور در آغاز اين دهه، جابـه%60تقاضاي آن، شهرنشين بودن

و افزايش درصد طبقه گسترده در تركيب  در مقايسهي متوسط طبقات اجتماعي كشور

 طبقات ديگر؛با

و روزنامـه مجلـهوهاافزايش چشمگير سطح سواد مردم، رشد انتشار كتاب- هـا، هـا

و نوجوانـان، خانهافزايش كتاب  هاي عمومي، مراكـز كـانون پـرورش فكـري كودكـان

وآموزشگاه و هنري (هاي آزاد علمي .)70-18: 1380ارش عملكرد دولت،گز.رك...

و عناصر آن در داستان.3 و نوجوان دهه هفتادتحليل محيط شهري  هاي كودك

شـود؛ زيـرا افـرادي كـه شناسي، تعريفي دقيـق از شـهر ديـده نمـي هاي جامعه در كتاب

و نگرش اند، تخصص تعاريفي از شهر ارائه داده  و متناسـب بـا هاي مختلف داشته ها انـد

در بين تعاريف گوناگون كه از شهر ارائه شده است،. انده خود آن را تعريف كرده ديدگا

و رودريـگ2ارنـست بـرگس1،تعريف اصحاب مكتب شيكاگو از جمله رابـرت پـارك 

� R.E.Park 
� Ernest Burgess 
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اعي، محل سكونتي اجتم تر است؛ از نظر آنان، شهر مانند يك اندام زنده جامع1مكنزي

مي. انسان متمدن است  هـاآن. يك سازمان محيطـي را بـه وجـود آورد تواند از اين رو،

و ماهيـت انـساني؛ شـهر مجموعـه جنبه: دانندشهر را داراي دو جنبه مي  ازي كالبدي اي

و مـدارس ها، نهادها، بيمارسـتان ها، ساختمانافراد انساني، امكانات اجتماعي، خيابان  هـا

با. سازنداست كه كالبد آن را مي  زتـاب تفكـرات سـازمان ماهيت انساني آن نيز حاصـل

: 1385 رباني،(فضايي است كه قوانين خاص خود را داردي فرهنگي يافته در يك منطقه 

3(.

و توضـيحي دربـاره ي منظور از ماهيت انساني شهر، در ايـن تعريـف مـبهم اسـت

و قوانين خاص آن داده نشده دهـد كـه اما اين تعريف نشان مـي؛تفكرات سازمان يافته

بهگيشهر داراي ويژ  و معنوي خاص است كه شناخت دقيق آن، جز با توجه هاي مادي

در اسـتخراج عناصـر زنـدگي شـهري. ها، حاصل نخواهد شد اي از اين ويژگي مجموعه

و نوجوان دهه داستان مسهاي كودك ،له توجه شده اسـت كـه در ادامـهئي هفتاد، به اين

.شودجزئيات آن توضيح داده مي

ج نيان در دهه ترين محيط زندگي ايرايشهر به عنوان اصل ايگـاهي ويـژه در هاي اخير،

و نوجوان دهه ميان محيط داستان   داسـتاني كـه 200ي هفتاد دارد؛ افـزون بـر هاي كودك

ميي حوادث آن همه  داسـتان نيـز در ايـن31دهـد، بخـشي از حـوادث ها در شهر رخ

و بخشي ديگر در محيط محيط مي وو روستاهاي ديگر مانند گذرد كـه ايـن ... طبيعـت

بـه) 411: تعداد(ي اين دهه را هاي بررسي شده از داستان%56 محيط،تعداد در مجموع 

.دهدخود اختصاص مي

ي هفتاد، مهدي ميركياني، شـهرام شـفيعي، فرهـادي دهه از ميان نويسندگان برجسته

 لمجيد نجفـي، هوشـنگ زاده، محمد ميركياني، طاهره ايبد، داوود غفارزادگان، عبدا حسن

و سوسـن طاقـديس، محـيط تعـدادي بـيش مرادي تـر از كرمـاني، محمدرضـا يوسـفي

.اند هاي خود را به شهر اختصاص داده داستان

ي هفتاد با محيط هايي كه در دهه داستاني درباره براي رسيدن به شناختي همه جانبه

ميها از دو جنبه اند، اين داستان شهري نگارش يافته :شوندبررسي

آن بازتاب ويژگي.1  ها؛ هاي ظاهري شهر در

� Rodrigue Mackenzie 
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آن.2 .ها سبك زندگي شهرنشينان در

و نوجـوان هاي ظاهري شهر در داسـتان تحليل بازتاب ويژگي.3-1 هـاي كـودك

ي هفتاد دهه

و مؤسسات، مراكز خـدماتي وجود سازمان و رفـاهي، مكـانوهاي اداري هـاي درمـاني

ونآموزشي، مكا علمي و نقل در در كنار شـكل خانـه ... هاي تفريحي، امكانات حمل هـا

و موجـب تمـايزش از سـاير محـيط اي ويژه به آن مـي شهر، چهره  . شـود هـا مـي دهـد

اند كه ها توجه داشته هاي خود به اين ويژگيي هفتاد، در نگارش داستان نويسندگان دهه

آن در ادا ميها به صورت جداگانه پردمه به هريك از .شوداخته

و مؤسسات سازمان.3-1-1  هاي اداري

و خصوصي در شهر، يكي از ويژگي تجمع بسياري از سازمان و مؤسسات دولتي هاي ها

و نوجوان دهه سي آن است كه در داستان اسا ي هفتاد حضوري گسترده دارد هاي كودك

كم) 130:تعداد( ميو يا تر سازماني را آن،هاي اين دهه فت كه در داستان توان  سـخني از

و مؤسـسات، تنهـا در حـد اشـاره بـه نـام البته توجه به سازمان. به ميان نيامده باشد هـا

كمها آن و نويسندگان اين دهه، آنست و كاركردهاي .اندها پرداخته تر به وظايف

و مؤسساتي كه بيش سازمان هبـ،هـاي ايـن دهـه دارنـد ترين فراواني را در داستان ها

و دادسرا)19:تعداد(، شهرداري)22:تعداد(كالنتري: ترتيب عبارتند از :تعـداد(، دادگاه

).3:تعداد(و دادگستري)6:تعداد(، فرمانداري)6:تعداد(، پادگان)13

و رفاهي.3-1-2  مراكز خريد، خدماتي، درماني

 خـدماتي، درمـاني هاي محيط شهري، وجود مراكز گوناگون خريد، يكي ديگر از ويژگي

و نوجوان دهه در داستان. استو رفاهي در آن ي هفتاد، به اين ويژگي شهر، هاي كودك

تر اين موضوع، ابتـدا براي بررسي دقيق. هاي آن پرداخته شده است بيش از ديگر ويژگي

از تعداد كلي هريك از اين مراكز، در قالب جدول نشان داده مي  و سپس به هر يك شود

ميبه شيوهها آن . شوداي جداگانه پرداخته
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و رفاهي موجود در محيط شهري داستان:1ي جدول شماره هاي مراكز خريد، خدماتي، درماني

و نوجوان دهه ي هفتادكودك

و رفاهيرديف  تعداد مراكز خريد، خدماتي، درماني

 296)مغازه، بازار، دكه، پاساژ(مراكز خريد1

، كارخانه، قبرستان، حمام عمومي، كارگـاه، بانك(مراكز خدماتي2

 خانه، آرايشگاه، پااليشگاه، پرورشگاه، كشتارگاه، غسال

)ي سالمندانخانه، خانهخانه، چاپرختشوي

100 

بيمارستان، درمانگاه، مطب، تيمارسـتان، بهـداري،(مراكز درماني3

)ساختمان پزشكان، آزمايشگاه

88 

33) رستوران، هتل، مسافرخانهخانه،قهوه(مراكز رفاهي4

مي1ي گونه كه جدول شماره همان دهد، جايگاه نخست در ميان مراكز خريد، نشان

و رفاهي، از آنِ مراكز خريـد اسـت  هـاي ايـن دهـه، در ميـان داسـتان. خدماتي، درماني

از. شـود تـر ديـده مـي داستاني كه در آن به يك يا چند مغازه اشـاره نـشده باشـد، كـم 

و عتيقـهزهمغا و عطـاري و نـانوايي گرفتـه تـا آهنگـري و هـايي ماننـد بقـالي فروشـي

و لحاف البتـه در ايـن ميـان تعـداد. شـوند هاي ايـن دهـه ديـده مـي در داستان ... دوزي

و نانوايي كه تأمين مغازه ي نيازهـاي اساسـي شـهروندان هـستند، كننـده هايي مانند بقالي

ها بايد به آن اشاره كـرد، تعـداد بـسيار انـدك با مغازه اي كه در پيوند نكته. تر است بيش

هاي اين دهه اسـت؛ يكـي در داستان)%4(ها فروشيو كتاب)%1(ها فروشي بازي سبابا

ــازه ــه از مغ ــورد عالق ــاي م ــازه ه ــان، مغ ــبابي كودك ــازيي اس ــي ب ــا فروش ــت ام  اس

و نوجوان دهـه ها در داستان فروشي بازي اسباب . جايگـاهي ندارنـددي هفتـا هاي كودك

ي جعفـر نوشـته،بـاراني سـنگ قلعـهي از مجموعه،پاييز در دوربين تنها در دو داستان

و ي شـهرام شـفيعي، نوشته،ديشب مهتاب عروسي كردي از مجموعه،روپيادهابراهيمي

ا به مغازه  شخصيت اصـلي كـه در هر دو داستان،. فروشي اشاره شده است بازي سبابي

ميت نوجوان، مدت پسري اس و اسـبا ها پشت ويترين مغازه هـا را تماشـا بـازيب ايستد

بي مي آنآنكند، و به طـور كلـي تعـداد كمـي از كـود. ها را بخرد كه بتواند يكي از كـان

هايي زندگي ها در خانوادهي هفتاد، اسباب بازي دارند؛ زيرا آن هاي دهه نوجوانان داستان 

مي مي .شان را برطرف كنندتوانند نيازهاي اوليهكنند كه به سختي
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همين سـهم.ي هفتاد، بسيار اندك است هاي دهه ها نيز در داستان فروشيسهم كتاب

دا ها در اين مكان اندك را هم، نبايد دليلي بر حضور شخصيت  . نـست براي خريد كتاب

آن مي فروشيها از كنار كتاب گاهي شخصيت  نگاه كردن بـهبهايهكه عالق گذرند، بدون

و كتاب و گاهي براي يافتن كار يا پرسيدن سؤال به ... هاي پشت ويترين آن داشته باشند

مي آن فروشـي تنها داستان اين دهه كه نوجوان داستان در آن وارد كتاب. كنند جا مراجعه

مي مي و كتابي را براي خريد انتخاب زا،تـاجي از زيبـاترين حـروف كند، داسـتان شود

و كنار دفترمي مجموعه .ي احمد اكبرپور است نوشته،دنياي گوشه

ي هفتـاد، جايگـاه چنـداني هاي داستاني دهـه به طور كلي مطالعه در ميان شخصيت

به در ميان داستان. ندارد و نوجـواني را مـي هاي اين دهه، بينـيم كـه اهـل ندرت كـودك

و نوجوانان. مطالعه باشد  و تنها تعـداد هم عالقه والدين اين كودكان اي به مطالعه ندارند

هـاي گيـر خـانواده مشكالت اقتصادي كه گريبان. خوانند ها گاهي روزنامه مي كمي از آن 

و نوجوان اين دهه است، وقتي در كنار فقر فرهنگي اين خـانواده داستان هـا هاي كودك

مي قرار مي .انجامد گيرد، به مسائلي از اين دست

بازارها نيز در شمار پرتكرارتـرين عناصـر. مراكز خريد، بازارها هستنديكي ديگر از

مي شهري داستان  نويسندگان در توصـيف بازارهـا).83: تعداد( گيرند هاي اين دهه قرار

و قديمي آن بيش هاي گنبـدي سقف(ستا ها كه داراي معماري خاص تر به شكل سنتي

و شكل با روزنه  و حـضور)ي هـوا تهويـه هـايي در آن بـراي ورود نـور توجـه دارنـد

آن شخصيت آن هاي داستاني در كه براي خريد كاال باشد، با هدف يـافتن كـار ها بيش از

. گيرد صورت مي

قدم بـه قـدم، دكـان بـه. ها گرم بود، نم نداشت ها خنك بود، زمستان بازار تابستان«

و نبـات،ه بوي پشمك توي سيني جلو قنادي. دكان، گذر به گذر بو داشت  ا، بوي نقـل

و نخودچي تازه بو داده، بوي كباب در ناهـار بـازار  بـازار سـايه. بوي زيره، بوي تخمه

مي هاي كلفت نور آفتاب از سقف گنبدگنبدي لوله. روشن بود  و همهمـه اش پايين ي آمد

و بوهاي بازار را باال مي و غبار در نورشان شناور بـود. برد مردم  مـرادي كرمـاني،(» گرد

2.)9:ب1387

و سنت ايرانيان هستند، در داستان هاي اين دهـه به اين بازارها كه نمادي از فرهنگ

در تـر شخـصيت نزديكي محل زندگي بيش. توجه خاص شده است  هـاي داسـتاني كـه
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و محله بافت مي هاي قديمي ها، موجـب شـده كنند با اين مكان هاي جنوب شهر زندگي

ي خريدي نويسندگان براي توصيف مراكز عمده گزينه نخستين،است تا بازارهاي سنتي 

در فروشـگاهو با توجه به اين مسأله، تعداد پاسـاژها. باشند و مراكـز خريـد جديـد هـا

و نوجوان اين دهه، بـسيار كـم اسـت داستان از ديگـر مراكـز).17: تعـداد( هاي كودك

اي شـهروندان را هاي شهري كه با وجود مساحت كم، برخي از نيازهـ موجود در محيط 

در كنند، دكه برطرف مي آن15ها هستند كه .ها اشاره شده است داستان به

ني را در ميان ديگر مراكز شـهري ترين فراوا پس از مراكز خريد، مراكز خدماتي بيش

،)18: تعـداد(، بانـك)19: تعـداد( كارخانـه.ي هفتاد دارنـد هاي دهه موجود در داستان 

پرتكرارتـرين)15: تعـداد(و كارگـاه)16: تعـداد(، حمام عمـومي)17:تعداد(قبرستان

و رختـشوي. هاي اين دهه هستند هاي خدماتي داستان مكان  خانـه وجود حمام عمـومي

نويسندگان اين دهه به زنـدگي در فهرست مراكز خدماتي نيز، به دليل توجه)2: تعداد(

.مردم جنوب شهر است

و نوجوان دهه يط شهري كه در داستان يكي ديگر از عناصر مح ي هفتـاد هاي كودك

و. سـتا به آن پرداخته شده، مراكز درمـاني توجـه نويـسندگان بـه موضـوعات جنـگ

ا ني در داستان هاي اصلي وجود مراكز درما انقالب، از علت  هاي مكان.ست هاي اين دهه

از درما : تعـداد(، مطب)17: تعداد( انگاه، درم)48: تعداد( بيمارستان: ني اين دهه عبارتند

ــتان)10 ــداد(، تيمارس ــداري)7: تع ــداد(، به ــكان)4: تع ــاختمان پزش ــداد(، س و)1: تع

).1: تعداد( آزمايشگاه

ا در مراكز رفاهي نيز از ديگر مراكز شهري ست كه با توجه به وضعيت نامناسب مردم

و نوجوان دهـه داستان هـا را در ايـن ظـار رونـق آن تـوان انتي هفتـاد، نمـي هاي كودك

دا داستان ي توجه خـاص خانه در ميان اين مراكز هم، نشانه جايگاه نخست قهوه.شت ها

و محلـه فـت نويسندگان اين دهه به با فراوانـي. هـاي جنـوب شـهر اسـت هـاي سـنتي

: تعداد(، رستوران)17: تعداد( خانه قهوه: گونه است هاي مربوط به اين مراكز اين مصداق

).5: تعداد(و هتل)5: تعداد(، مسافرخانه)6
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و آموزشي مكان.3-1-3  هاي علمي

و نوجوانـان دارد، وجـود يكي از ويژگي هاي محيط شهري كه ارتباط مستقيم با كودكان

آن مكان و آموزشي گوناگون در هـا در بررسـي ازاين رو، ايـن مكـان.ستها هاي علمي

و نوجوان اهمي داستان هاي علمـي، مكان2ي جدول شماره. يابندت ويژه مي هاي كودك

و نوجوان دههو آموزشي موجود در داستان  آن هاي كودك و تعداد هـا را نـشاني هفتاد

:دهد مي
و آموزشي موجود در محيط شهري داستانمكان:2ي جدول شماره و هاي علمي هاي كودك

ي هفتادنوجوان دهه

رديف آموزشيو هاي علمي مكان تعداد

1 مدرسه 106

7 2 دانشگاه

5 ي عموميخانهكتاب 3

3 و كودكستان 4 مهدكودك

2 ي تيزهوشانمدرسه 5

1 6 روزيي شبانهمدرسه

1 ي كودكان استثناييمدرسه 7

1 8 سرادانش

1 و جادوگري آموزشگاه شعبده 9 بازي

ا و نوجوان دهه هاي كود، در داستان2ي طالعات جدول شماره براساس ي هفتـاد،ك

و آموزشي گوناگون، بيش مدرسه در ميان مكان از. ترين فراواني را دارد هاي علمي پـس

و با فا  مي صله آن و سپس كتابي بسيار زياد، دانشگاه قرار ي عمـومي، مهـد خانـه گيرد

و  ...كودك

و آموزشي داستان چند نكته در پيوند با مكان ي ه، شايـسته هـاي ايـن دهـ هاي علمي

:درنگ است

آن هـاي داسـتا ها، هرگز به معناي حضور شخـصيت اشاره به اين مكان- هـا نـي در

و گاهي تنها نامي از آن  بـراي نمونـه در پـنج داسـتان بـه. شـود ها بـرده مـي نيست

ي هاي عمومي اشاره شده است، اما اين به معناي آن نيـست كـه در همـه خانه كتاب

و شخصيت اصـلي خانه رخ مي دث داستاني در محيط كتاب ها، حوا اين داستان دهد
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رود، بلكـه در برخـي مـوارد جا مـي داستان براي امانت گرفتن كتاب يا مطالعه به آن

.توجه به اين مكان، تنها در حد اشاره به نام آن است

و كودكستان در داستان- ي دهنـده، نشان)3: تعداد(ها تعداد بسيار اندك مهدكودك

و جنبه توجهي نويسندگان اين دهه به كودكان پيش كم هاي گوناگون زندگي دبستاني

هايي كـه در ايـن دهـه بـراي خردسـاالن موضوع بيش از نيمي از داستان.ستها آن

و در پاره نوشته شده، درباره  و كـم اي مـوارد اشـياي حيوانات، گياهان تـر بـه سـت

آن موضوعات اسا  ا سي زندگي (ست ها پرداخته شده  داستان كـودك 166از مجموع.

از داستان شخصيت85اند، كه در اين پژوهش بررسي شده هاي غيرانساني دارند كـه

.)ستاي هاي شهر داستان مربوط به محيط10اين تعداد 

بخش است، در كنار توجه به مسائلي پرداختن به موضوعاتي كه براي كودكان شادي

و تنهـايي  ، جـدايي والـدين، تولـد خـواهر يـا بـرادر، مـرگ مانند ترس از تـاريكي

شب نزديكان، معضالتي هم و ماجراهـايي كـه ممكـن ادراري، جويدن نـا چون  خـن

اتفاقـات نخـستين(هايي چون مهد كودك پـيش آيـد ست در پيوند كودك با مكانا

و  توانـد مـي،...)روز رفتن به مهد كودك، پيدا كردن دوسـت، نـوع برخـورد مربـي

آن مايهدست وي خلق آثاري ارزشمند شود؛ آثاري كه كودكان ها را دوسـت بدارنـد

ي هفتاد بسيار ها در دهه تعداد اين داستان، اما متأسفانه؛ساالن تحسينشان كنند بزرگ

و از فرهاد حسنگولولوي زيباي قصه هاي داستان.ستا)4:تعداد( اندك وقتي زاده
شف نوشته عروسك خواهرم شد  هـا هاي موفق اين نوع داستان يعي، از نمونهي شهرام

و در داسـتان دوم بـه در دهه  ي هفتاد هستند كه در داستان اول بـه تـرس كودكـان

.ي تولد فرزند جديد در خانواده، پرداخته شده استلهئمس

و نوجوان ايـن دهـه، جـز در مـواردي نـادر در داستان- ، بـه)5:تعـداد( هاي كودك

ت و نوجوانان ا كودكان و استثنايي پرداخته نشده  از كالغ كامپيوتر رمان.ست يزهوش

و فرهاد حسن ي فريبا كلهر، تنها آثار اين دهه هـستند كـه بـه نوشته پسران گل زاده

و توانايي و نوجوانان تيزهوش آن كودكان ا. انـد ها توجه كرده هاي صـلي شخـصيت

ن ستارههاي محمدرضا يوسفي به نام يكي از رمان  تـوان نيز، پسري كـم ام غول اي به

ي از مجموعـه،مثـل زنـدگي هـاي عبدالمجيـد نجفـي هـم در داسـتان.ستا ذهني
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،از ايستگاه چهارم تا سـال گنـدمي از مجموعه،آقاي رئيسو-هاي سحرآميز پرنده

.هاي زندگي نوجوانان استثنايي را به تصوير كشيده است بخشي از سختي

هـايي ماننـد كـانونو نبـود مكـان)5:تعـداد( عمومي هاي خانه تعداد اندك كتاب-

و آموزشـگا  و نوجوانـان و هنـري ماننـده پرورش فكري كودكان هـاي آزاد علمـي

و موسيقي در داستانو انگليسي هاي زبانه آموزشگا ي هفتـاد نيـز، هـاي دهـه نقاشي

در.ي درنگ اين بخش استي شايسته آخرين نكته ي دهـه با وجود فقر نسبي مردم

و كمبود امكاناتي مانند كتاب و هنـري آزاد خانههفتاد و مراكز علمـي 3،هاي عمومي

نـامي ايـن دهـه، ثبـت هـا هـاي اصـلي بـسياري از خـانواده باز هم يكي از مـشغله

و ورزشي بودو هاي علمي فرزندانشان در كالس  مس. هنري و له در تابستانئاين هـا

ميه تر شدن اوقات فراغت بچه با بيش  وا اهميت ويژه و بـسياري از كودكـان يافت

ميهنوجوانان در يكي از مكان  و ورزشي حاضر و آموزشي از؛شـدند اي علمي  امـا

كم هاي اين دهه زندگي خانواده جا كه بسياري از داستان آن و درآمد جامعه هاي فقير

آن را به تصوير مي  تنها.ي ندارند ها جايگاه چندان كشند، به طور طبيعي اين مراكز در

، فـانتزي بـه ميـان آمـده هاي آزاد اثر اين دهه كه در آن به نوعي سخن از آموزشگاه 

( استي جعفر ابراهيمي نوشته،سايه جادوگران سرزمين بي در شهري خيالي به نـام.

و جادوگري تأسيس شده است، آموزشگاه شعبده زايپ هاي داسـتان شخصيت. بازي

اوي نامه كنند، به وسيله كه درشهري ديگر زندگي مي  نگاري با مربـي آموزشـگاه، از

مي شعبده و جادوگري .)آموزند بازي

و ورزشيمكان.3-1-4 .هاي تفريحي

و نوجوانـان هاي آشكار محيط يكي از نمود هاي شهري كه ارتبـاط مـستقيم بـا كودكـان

و باغ دارد، مكان  و. حش استو هاي تفريحي گوناگون مانند پارك، سينما، موزه كودكان

و نوجوانان به دليل داشتن ويژگي  و سـرگرمي، كنجكـاوي هايي مانند عالقـه بـه بـازي

بـا توجـه بـه ايـن. ها هستند داران اصلي اين نوع مكان داشتن حيوانات، از طرف دوست

و نوجـوان دهـه هاي تفريحي در داستان شد كه مكان موضوع، تصور مي  ي هـاي كـودك

. ها، برخالف انتظار بـودي بررسي داستان گير داشته باشند، اما نتيجه هفتاد، فراواني چشم
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آن، مكان3ي جدول شماره و تعداد و نوجـوان ها را در داستان هاي تفريحي هاي كودك

.دهد اين دهه، نشان مي
و نوجوان دهههاي تفريحي موجود در محيط شهري داستانمكان:3ي جدول شماره ي هاي كودك

 هفتاد

رديف هاي تفريحي مكان دادتع

1 پارك 30

2 سينما 19

2 3 موزه

1 4 وحش باغ

1 5 نمايشگاه نقاشي

1 6 سالن تئاتر

ا هـاي هـاي تفريحـي در داسـتان، تعداد مكان3ي طالعات جدول شماره با توجه به

هـا، از سـوي ديگـر، اشـاره بـه ايـن مكـان)54:تعداد(.ي هفتاد، بسيار اندك است دهه

آن هميشه به معناي حضور شخـصيت  و تفـريح نيـست هـا در گـاهي. هـا بـراي بـازي

و گـاهي بـه داليـل هـا عبـور مـي هاي داستاني، فقط از كنار ايـن مكـان شخصيت كننـد

مي گوناگون وارد اين مكان  و براي نمونه، در برخي داستان. شوند ها ها حـضور كودكـان

و انجـام كارهـايي ماننـد هـا، تنهـا بـراي فـرو نوجوانان در پارك  و بادكنـك ش بـستني

.هاست اين
مي عصر« مي ها پارك شلوغ و هر چند تا آالسكافروش هم به پارك آمدند، زيـاد شد

و فرياد كشيده بودم كه از خستگي حـال راه رفـتن نداشـتمآن... نبود . قدر راه رفته بودم

و كلمن را كه هنوز چند روي يكي از نيمكت  آالسكا در آن بود، كنـار دسـتم ها نشستم

.)5: 1376 ميركياني،(»گذاشتم

هاي اين دهه، جايگاه دوم هاي تفريحي موجود در داستان سينما نيز كه در ميان مكان

آنيســب را از نظــر فراوانــي دارد، وضــعيت منــا كــه نــدارد، اشــاره بــه ســينما بــيش از

بي حضور شخصيت دهنده نشان اي بـراي بيـان فقـر اشـد، وسـيله هـاي داسـتاني در آن

ا  و اقتصادي حاكم بر جامعه ها در پرداخت بهـاي بليـت ناتواني شخصيت.ست فرهنگي

و تماشاي فيلم، از نكاتيو بي  ست كه نويسندگان بـرا نظمي افراد هنگام ورود به سينما
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ست كه حوادثا هايي ها، مربوط به داستان البته وضعيت نابسامان سينما(. آن تأكيد دارند

مي آن .)دهند ها در زمان قبل از انقالب رخ

ها را از انبار آوردند ها نيمكتچيكنترل. لي كم آمده بود صند. سينما پر از بچه بود«

. ها كيپ هم، رفته بود تا جلو پرده نيمكت. هاي يك تومانيو چيدند جلو رديف صندلي 

و. ديدنـد فقط پاها را مي هايي كه جلو بودند بچه. چسبيده بودند به پرده پاهـاي كلفـت

و اسبي آدم گنده بـزن موقـع بـزن ... كردنـد ها را لگد مـيي بچه هاي روي پرده، كله ها

ا  و بيچاره قهرمان، كف فتادن و سوت بلبلي سينما را از جـا شدن آدم بد فيلم، صداي زدن

بي عكس. كند مي از زور كهنگـي زرد. فيلم كهنـه بـود. نور بود رمق وكم هاي روي پرده،

و هي پت  مي شده بود مي.شد پت پاره ها توي تاريكي سـينما پـا شد، بچه هر بار كه پاره

ميمي و دم :گرفتندكوفتند

 صولتي، آي صولتي

 سينمات عين قوطي

پت فيلم ).34:ب1387مرادي كرماني،(»پتي هات شد

و نوجواني را يافتميي هفتاد، به ندرت هاي دهه در داستان،طوركلي به توان كودك

و احساس خوشبختي كنـد در يكي از مكان كه با دلي لبريز از شادي  . هاي تفريحي باشد

اي از حـضور در سـينما كه شخصيت اصلي آن تا انـدازه مشت بر پوست به جز داستان

هـاي تفريحـي برد، تنها داستاني كه شخصيت اصلي آن حضوري شاد در مكـان لذت مي 

اي هوشنگ مرادي نوشته،لبخند اناري از مجموعه،پروانه داستان دارد، ست، امـا كرماني

ا اين داستان نيز، داستاني غم  اي سـه سـاله ست؛ شخصيت اصلي داستان، دختر بچه انگيز

ا.ست به نام مينا  و و به همراه پدرش به پارك نزديك خانـه رفتـه مادر مينا سرِ كار است

او بـا. دانـد اما مينا اين موضـوع را نمـي؛ش را در جنگ از دست دادها پدر بينايي. است

و شوقي كودكانه پروانه  و مـي اي را دنبـال مـي شور  امـا؛خواهـد كـه آن را بگيـرد كنـد

مي نمي و از پدر توانـد خواهد كه اين كار را برايش انجام دهد، امـا پـدر كـه نمـي تواند

ا پروانه را ببيند، از مردي كه به تازگي  مي كنار كند ايـنو روي نيمكت نشسته، خواهش

هـاي پـدر شـك كـرده اسـت، بـا دقـت بـه مينا كه به رفتار. كار را براي مينا انجام دهد 

مي چشم و مرد كنار دستش نگاه و موضـوع را مـي هاي او از فهمـد، امـا بـااين كنـد كـه

.حـت كنـد خواهـد پـدر را بـيش از آن نارا شدت غمگين شده، نمـي فهميدن حقيقت به 
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مي. خواهم من پروانه نمي«: گويد بنابراين مي االن. شـود بلند شو برويم خانه، نمازت دير
مي مامان مي مي،بيند ما نيستيم آيد .)1388:86كرماني، مرادي(» شود ناراحت

و هـاي تفريحـي، در داسـتان هاي ورزشي نيز، ماننـد مكـان تعداد مكان هـاي كـودك

هـاي ها را در داسـتان، تعداد اين مكان4ي جدول شماره.د كم استي هفتا نوجوان دهه 

:دهداين دهه نشان مي
و نوجوان دهههاي ورزشي موجود در محيط شهري داستانمكان:4ي جدول شماره ي هاي كودك

 هفتاد

تعداد هاي ورزشيمكان رديف

5 زورخانه1

2 استخر2

2 باشگاه ورزشي3

1 ورزشگاه4

مي4ي گونه كه جدول شماره همان ا)5:تعداد( دهد، زورخانه نشان : تعـداد( ستخر،

در، مكـان)1: تعداد(و ورزشگاه)2: تعداد(ه ورزشي، باشگا)2 هـاي ورزشـي موجـود

هاي اين دهه، پهلوانـان جاكه موضوع تعدادي از داستان ازآن. هاي اين دهه هستند داستان

كهه جايگاه نخست را در ميان ساير مكان هاست، زورخانو زندگي آن  هاي ورزشي دارد

و نوجوانان سازگار نيستئاين مس .له با واقعيت موجود در زندگي كودكان

 هاي مذهبيمكان.3-1-5

و باورهاي ديني از ويژگـي از. هـاي آشـكار ايرانيـان اسـت توجه به امور معنوي يكـي

هـاي در داسـتان. است هاي مذهبي هاي اين توجه، حضور پررنگ مردم در مكان مصداق

و نوجوان دهه  جـدول.ه اسـتي هفتاد، به ايـن ويژگـي ايرانيـان پرداختـه شـد كودك

ر، تعداد مكان5ي شماره درهاي مذهبي مي داستانا :دهد هاي اين دهه نشان
و نوجوان دهههاي مذهبي موجود در محيط شهري داستانمكان:5ي جدول شماره ي هاي كودك

 هفتاد

 تعداد هاي مذهبيمكان رديف

30 مسجد1

12 زيارتگاه2

5 سقاخانه3
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و)12: عدادت(، زيارتگاه)30: تعداد(، مسجد5ي با توجه به اطالعات جدول شماره

هـاي ايـن دهـه هاي مذهبي موجود در محيط شهري داسـتان، مكان)5: تعداد( سقاخانه

و جنـگ ديـده مـي تر در داستان بيش،مسجد. هستند . شـود هايي با موضوعات انقـالب

آن مسجدها در داستان كه جـايي بـراي عبادتنـد، پايگـاهي بـراي هاي اين دهه افزون بر

و)ع(م شاهنشاهي، برگزاري مراسم سـوگواري امـام حـسين سي عليه رژي مبارزات سيا 

مي«: ها هستند هاي مردمي براي جبهه آوري كمك جمع . آيـد صداي مادربزرگ از تو اتاق

هـا كـه مـن صبح. تر شده يك دفعه انگار جوان. كند دارد براي خودش دوبيتي زمزمه مي

زن مدرسه مي  مي روم، مي ها را جمع و كند، هـا آجيـل بـراي رزمنـده روند مسجد محـل

ميبسته و شال. كنندبندي و دستكش ميكاله ).59: 1376غفارزادگان،(» بافندگردن هم

و سقاخانه زيارتگاه هـاي انـد كـه شخـصيت هـاي مـذهبي ها نيـز، از ديگـر مكـان ها

آن ها، براي رهايي از تلخي داستان و برآورده شـدن حاجاتـشان بـه هـا پنـاه هاي زندگي

اي مكان جايگاه ويژه. رندب مي و آن هاي مذهبي نزد ايرانيان ها ها به اين مكان عتقاد شديد

ي فرهـاد، نوشـته ماشـو در مـه را از توضيحاتي كه از زبـان شخـصيت اصـلي داسـتان

مي حسن و«:توان دريافت شود، مي زاده داده ننه گفته بود پنج تا، منم پنج تا شمع خريدم

دنن. رفتم طرف سقاخانه  هره گفته بود از ته و از خدا بخواهم كه چـه زودتـرل دعا كنم

و برگردد خانه  . خيرشدن خيرو هـم دعـا كـنمبه گفته بود براي عاقبت. حجت آزاد شود

و يكيي شمع هايم را با شعله شمع يكـي چـسباندم كـف فلـزي هاي ديگر روشن كردم

مي سقا و اشـك كه تنم مورمور مـي بعد در حالي.شد خانه كه بخار نرمي از آن بلند شـد

از خدا خواستم كه حجت را از زندان. هايم حلقه زده بود، با خدا حرف زدم توي چشم 

و مثل اين شمع  و گريه نكند دل. هـا آب نـشود آزاد كند تا ننه اين همه غصه نخورد تـا

و از شادي او، ما هم خوشحال  از خدا خواستم خيـرو را هـم خـوب. بابا هم شاد بشود

و سر عقل بياورد كه اعتيادش را ترك كند كن كـردم كـه بابـا هـم بـه داشتم دعـا مـي.د

زاده، حـسن(»هـايم را گرفـت سالمتي از دريا برگردد كه يك نفر از پـشت سـر، چـشم 

1387 :5.(
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و نقل.3-1-6  وسايل حمل

هاي اساسي شـهر كـه نقـشي مهـم در زنـدگي شهرنـشينان دارد، وجـود يكي از ويژگي

و نقل در آن است امكان و نوجوان دهـه در محيط شهري داستان. ات حمل ي هاي كودك

و نقل اشاره شده است از خودروهاي شخـصي. هفتاد، به انواع گوناگون امكانات حمل

و نقل عمومي مانند اتوبوس درون شهري، تاكسي، ميني  و گرفته تا وسايل حمل ... بـوس

مي در داستان  دادر. شوندهاي اين دهه ديده و كالسكه، به عنـوان سه ستان نيز از درشكه

ي توجه در پيوند با اين بخش، تعـداد انـدكي شايسته نكته. وسايل نقليه ياد شده است 

بي در داستان)2: تعداد( سرويس مدارس تـوجهي هاي اين دهه است كه اگرچه دليلي بر

خو نويسندگان اين دهه به واقعيت  ا هاي زندگي بسياري از مخاطبان ست، با توجـه بـهد

هاي اين دهه به زندگي مردمان جنوب شـهر، طبيعـي اختصاص يافتن بسياري از داستان 

.رسد به نظر مي

 هاي ديگر مكان.3-1-7

ميي ورود به آن خود آشكارترين ويژگي شهر كه در نخستين لحظه كنـد، وجـود نمايي

و ها، چهارراهرو ها، پياده خيابان درا. در آن است ... ها يـن بخـش از عناصـر شـهري نيـز

و نوجوان دهه داستان از هاي كودك و بـه ترتيـب عبارتنـد  كوچـه:ي هفتاد وجود دارند

رو، پيـاده)51: تعـداد(، ميـدان)79: تعـداد(، محلـه)125: تعداد(، خيابان)131: تعداد(

هاي ايـن دهـه، ها را در داستان تعداد زياد اين مكان).24: تعداد(و چهارراه)41: تعداد(

آن گيرنبودن شخصيتي گوشه توان نشانه مي و حضور .ها در اجتماع دانست ها

. هاي اين دهه جايگـاهي ويـژه دارد هاي نام برده شده، محله در داستان در ميان مكان

هـاي هـاي ايـن دهـه، در بافـت تر حوادث داستان تر اشاره شد، بيش گونه كه پيش همان

و محله  ج قديمي و روايت نوب شهر اتفاق مي هاي كم گر زندگي خانواده افتند درآمد هاي

هـاي ها وجـود دارد، پيونـد هاي بسيار كه در زندگي اين خانواده مشابهت. جامعه هستند 

هاي ايـن شدن نقش محله در داستان كند كه موجب پررنگ محكمي را ميانشان برقرار مي 

ت محله در داستان. شود دهه مي  هـا را رفـع هاي شخـصيتي نياز قريباً همه هاي اين دهه،

آن مي رونـد، دوستانـشان را از ميـان هاي خودشان مـي هايي در محله ها به مدرسه سازد؛

ااي محلههم مي هاي خودشان مي كنند، در محله نتخاب و تفريح پردازنـد، هايشان به بازي
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چ كـه بـيش-اگر براي گذران زندگي مجبور به يافتن شغلي شـوند در-نـين اسـت تـر

مي محله هم هايشان به دنبال آن ها هستند كـه زودتـراي محلهگردند، هنگام گرفتاري اين

مي از خويشا و وندان به كمكشان  ...شتابند

و بـرادرم :] پسرخاله گفت[« دكـان. تـازه بابامـان مـرده بـود. اين عكس ماست؛ من

مي سبزي فروشي  و حسين نا. گردانديم اش را من سـالم12بيار خانـه، مـننشده بوديم

و حسين  مي2ساعت.16بود . چـه عـذابي بـود. رفتيم ميـدان بعد از نيمه شب با وانت

و مرد زن مي ها كردنـد، بـه سـبزي دسـته مـي. آمدند كمكمان هاي محل، نوبت به نوبت

مي مشتري »هوامـان را داشـتند. رسيدند، مواظب بودنـد كـسي كـاله سـرمان نگـذارد ها

).32:ج1378ني، مرادي كرما(

هاشكل خانه.3-1-8

وي شهرها كه در بررسي داسـتاني چهره كننده يكي ديگر از عوامل تعيين هـاي كـودك

تصويري كه نويـسندگان ايـن.ستهاي هفتاد به آن توجه شده، شكل خانه نوجوان دهه 

مي دهه از خانه  و دار اي حياط تر موارد، خانه دهند، در بيش هاي شهري ارائه ، بـا حـوض

و ايوان را نشان مي و دهليـز، دهد كه گاهي بخش باغچه هاي ديگر مانند زيرزمين، داالن

و مرغـداني هـم بـه آن افـزوده شـده خانه، خرپشته، حياط صندوق و حتي تنـور خلوت

آن ها اتاق برخي از اين خانه. است اي هـا خـانواده هاي فراوان دارند كـه در هـر يـك از

ا مكانات زندگي در اين خانها،طوركليهب. كند زندگي مي و ابتدايي و ها بسيار ساده ست

مي با توصيفاتي كه در اين دهه، از خانه  بـراي. شود، تفاوت چنداني ندارد هاي روستايي

به در داستان،نمونه مي هاي اين دهه اي را يافت كه از اتـاق مخـصوص توان خانه ندرت

وافراد، كابينت آشپزخانه، مبلما با...ن .)109: هاي وياليي تعداد خانه(شد اثري در آن

در هاي شهري، آپارتمان اي ديگر از خانه گونه  داسـتان از مجمـوع7هـا هـستند كـه

از در تعدادي از ايـن داسـتان. شوند داستان با محيط شهري ديده مي 231 هـا بـه برخـي

ما. نشيني اشاره شده است آپارتمان مشكالت زندگي  از نند سختي رفـت مشكالتي وآمـد

و محدودشدن حـريم خـصوصي خـانواده سال ها به خصوص براي پله هـا بـر اثـر مندان

و نزديكي آن :ها به يكديگركوچكي فضاي واحدهاي آپارتماني
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مي: مادر گفت«- جـا، آن هـم ساختمانـشان خانم آمـده ايـن احترام.سم شنا من اينجا را

مي طبقه. است  مي57. خدا نصيب نكند واي. نشيندي چهارم خورد تـا برسـيم بـه تا پله

مي. شان خانه مي بيچاره با آن پادردش نه عين مرغـي. تواند بيايد پايين تواند برود باال، نه

و آن باال آويزان كرده كه كرده ).91،همان(»اند اند تو قفس

شـايد دلـشان. هـاي مـردم گـوش بـدهيم خوب نيست به حـرف: مادر جالل گفت«-

ور. هايشان را بشنويم نخواهد كه حرف  هـا قدر ايـن آپارتمـانچه. از جلو پنجره بيا اين

مي،آدم سرفه بكند. بدند .)57: الف1387 كرماني، مرادي(»شنوند همه

و ويژگيي مجتمع بهترين اثر درباره نـشيني هاي خاص آپارتمان هاي مسكوني جديد

ف نوشته،پسران گلي هفتاد، در دهه   300تر حـوادث ايـن رمـان بيش. ريبا كلهر استي

مي اي در يكي از شهرك صفحه و نوساز تهران و نويسنده با نگـاهي هاي آپارتماني گذرد

و خصوصياي توصيفاتي از سيماي ظاهري اين شهرك ويژه، به ارائه  و منفـي ها ت مثبت

مي زندگي در آن آن«:پردازد ها هـايو سـاختمان دورهـا يوسف از كنار دست مربي بـه

مي نيمه و نوساز شهرك قدس نگاه و به شكل،ها تر ساختمان بيش. كرد ساز  چندين طبقه

ي درسـت مثـل النـه«: يوسف با خودش گفت. هاي مسكوني ساخته شده بودند مجتمع

» هـا توجـه نكـرده اسـتو تعجب كرد كه چرا قبالً به يك شكل بودن ساختمان» زنبور

.)87: 1373كلهر،(

و هاي چهارطبقهي آخر يكي از ساختمان طبقه ي شهرك قدس، محل زندگي يوسـف

اي شـمالي زنـدگيي اول خـانواده در طبقـه.هاي اصلي داستان اسـت شخصيت،حسام

بي مي و و گريـه وقت خروسي كه در حمـام نگـه مـي كنند كه صداي وقت هـاي دارنـد

سه بي آن،شان ساله امان دختر را مهناز، آسايش هـاي بـر اثـر اعتـراض. برهم زده است ها

هـاي مهنـاز اعتـراض اما هنگامي كه پدر بزرگ به گريـه؛كُشند پدربزرگ خروس را مي 

مي مي بعـدها. گويد كه مهناز خروس نيست تا سرش را ببرند كند، زن شمالي با ناراحتي

ك شود كه گريه معلوم مي  و بيرون نـرفتن از محـيط و هاي مهناز دليلي جز تنهايي وچـك

.ي آپارتمان نداشته است گرفته

شود كه هنگام نياز به يـاري ها از هم، مانع از اين نمي هاي اندك همسايه اما دلخوري

و حسام بعد از پنچ سال اسارت  و مـادر،يكديگر نشتابند؛ پدر يوسف  به ميهن بازگشته

كـ«:يوسف براي پذيرايي از ميهمانان نيازمند كمك است ي سـاكنينه همـه مثل اين بود
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و در آپارتمان طبقه اند تا ورود سينا پاوندپوري چهارم گرد آمده فاز ششم در بلوك يك

و روي هـر ... را تبريك بگويند  توي آشپزخانه، سه سماور كنار هـم رديـف شـده بـود

ي اول كــه همــان روســري زن شــمالي طبقــه. كــدام يــك قــوري بــزرگ قــرار داشــت

و پـشت هـم چـاي مـي اش را به سر داشت، هميشگي و روي زمين نشسته بود ريخـت

كه» ...ها بايد استكان بگيريم از همسايه. ها كم است استكان«: گفت چيزي مي  مادر بزرگ

و اكنون فرماندهي زنان آشـپزخانه را بـر عهـده داشـت، گفـت نشا : طش را بازيافته بود

و زير دستي بود، از خانه« كـي همـسايه هرچه استكان ديگـر چيـزي. شيديمهـا بيـرون

و زن آقاي جعفري، همسايه».نمانده و سوم، ميوه هاي طبقه زن آقاي عدلي راي دوم هـا

و توي ميوه مي مي خوري شستند ميمعلوم نبود ميوه. چيدند ها جعبه جعبـه. آيد ها از كجا

مي ميوه به آشپزخانه  از حـد، جان كه بر اثـر هيجـان بـيش عروس.شدي فسقلي سرازير

مياش بيشي اصفهانيجهله آن روز»!واي چقـدر ميـوه«: گفت تر شده بود، هر از گاهي

و پنج بار تكرار كرده بوداين جمله را بيش ).119-118،همان(»تر از سي

و نوجوان دهه تحليل سبك زندگي در محيط شهري داستان.3-2 ي هفتاد هاي كودك

يي درنـگ اسـت، شـيوهي شايـسته هاي شـهر يكي از موضوعاتي كه در بررسي محيط

هاي روستايي جدا هاي شهري را از محيط چه محيطآن.ستها زندگي ساكنان اين محيط

هـاي رفتـار، نـوع ها، شـيوه بلكه ارزش؛ها نيست سازد، تنها شكل ظاهري اين محيط مي

و جهان  و هـاي كـودك در بررسي داسـتان. گيرد ها را نيز دربرمي بيني ساكنان آن زندگي

آن نوجوان دهه مي هفتاد، به اين مسائل توجه شده است كه در ادامه به :شود ها پرداخته

هـاي هاي اين دهه، در بافـت تر حوادث داستان تر اشاره شد، بيش گونه كه پيش همان

و محله  مي قديمي  تأثير مستقيم بـر،ها انتخاب اين محيط. افتند هاي فقيرنشين شهر اتفاق

و هـاي به بيـان ديگـر، ويژگـي. هاي داستاني داردي زندگي شخصيت شيوهنوع نگرش

كننـد؛ اسـت كـه در آن زنـدگي مـي ها، هماهنگ بـا محيطـي شخصيتي قهرمانان داستان 

آن بيش ا تر  هرگـز نااميـد،حـال بـااين. هايي غمگينند؛ زيرا زندگي سختي دارنـد نسان ها

مي نمي و پيوسته براي بهبود شرايط تالش هـا بـراي شادشـدن بـه دنبـالآن. كنند شوند

ست تا براي مدتي هرچند كوتاه، شـادي ترين موضوعي كافي داليل قوي نيستند، كوچك 

.سراسر وجودشان را در بر بگيرد
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و نوجوانان اين دهه، به شغل  فروشـي هـاي كـاذب ماننـد دسـت بسياري از كودكان

و فروشي، شيريني فروشي، بادكنك بستني( درو واكس زدن كفش ..).فروشي هـاي مـردم

و يا در  و مغازه كارگاه فضاهاي عمومي مشغولند  البتـه بـا تحمـل،ها به عنوان شاگرد ها

مي«: سرگرم كارند،شرايط سخت زدند، علي مثـل بـاد بـه طـرف وقتي زنگ مدرسه را

و به دنبـال كاسـبي مـيي واكسش را برمي جعبه. دويد خانه مي  يوسـفي،(» رفـت داشت

.)3: الف1380

 هـا كـارگري تـر آن شغل بـيش. وضعيت پدران خانواده نيز بهتر از فرزندانشان نيست

ما است، برخي از آن ميهي ها هم كه در شهرهاي ساحلي سكونت دارند، در گيري كنند،

و آن اين  كـه پـولي اين ميان تعدادي هم كارمند هستند، اما همگي در يك چيز مشتركند

:ي نيازهايشان نيست كنندهآورند، برطرف كه به دست مي

مي! بابا آمد، باباي بيچاره«- و خسته به خانه :ب1380يوسـفي،(» آمد هميشه عرق كرده

110(.

آن«- مي اگر بابا آن روز و خشمگين به اتاق آمد، خواست پول را از پـيش طور ناراحت

و به صاحب  مي. خانه بدهد آينه بردارد  اميـدش بـه خانه هم چشم صاحب«: گفت بابا

مياي خانههمين اجاره بابا هميـشه پـول اجـاره را جلـوي آينـه».گيرد است كه از ما

و بركت آن زياد شود مي .)93،همان(» گذاشت تا به خيال خودش خير

گيري هفتاد گريبان له با توجه به وضعيت اقتصادي نامناسبي كه در دههئاين مس البته

ا در داستان خانواده. رسد عجيب به نظر نمي جامعه بود، چندان  هميت ويژه هاي اين دهه

مي دارد؛ پدر شخص اول خانه است كه همه  مـادر ماننـد. پذيردي امور زير نظر او انجام

و بسيار زحمت  و مهربان است و البته مـورد احتـرام همـه هميشه صبور ي اعـضاي كش

خا تر زنان داستان بيش. خانواده و فقـط زنـان نـه هاي اين دهـه در4 دار هـستند  داسـتان

و فرمـان بچه. كنند بيرون از خانه كار مي و هرگـز بـين آن ها معموالً مطيع و بردارنـد هـا

تنهـا داسـتان ايـن دهـه كـه بـه بيـان! آيـد نظرهاي جدي پيش نمـي لدينشان اختالف وا

و والدين پرداخته، پسران گل اثر فريبا كلهر است  ؛ يوسـف پـسر مشكالت ميان فرزندان

اش بــه تــوجهيي زيــاد او بــه بــازي فوتبــال، موجــب بــي اســت كــه عالقــه نوجــواني

مي. خواندن شده است درس و در تيم او كه ملي بـازي خواهد در آينده فوتباليست شود

شـان كـردن در زمـين خـاكي نزديـك خانـه تر وقت خود را بـا فوتبـال بـازي كند، بيش 
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پي پدر يوسف سال. گذراند مي و مادر در نبود او ترجيح مي ها دهد بـاش اسير شده است

پس از مدتي پدر يوسف كه يك پـايش. مدارا كند،گذراند پسرش كه دوران بلوغ را مي 

هـا آرزوي يوسف كـه در تمـام ايـن سـال. گرددمي را در جنگ از دست داده به خانه بر 

و مـيي ديگران فوتباليـست توانـاي بازگشت پدري را داشته كه به گفته  توانـستهي بـوده

و پرخاشگر مي  و دوستانش شود، با ديدن پدر، سرخورده و با رفتارهـايش مربي او شود

مي اعضاي خانواده كه از درون آشفته. رنجاند ديگران را مي  كننـدي او باخبرند، صبوري

ميو سرانجام با تدابيري كه مي  توانند وضـعيت نامناسـب روحـي او را بهبـود انديشند،

مي«:ندبخش و گوش از روزي كه پدر آمده بود، هرگز. كرديوسف پشت در ايستاده بود

خواسـت صـدايش بزنـد، امـا.ي او را پـشت در ديـد پـدر سـايه. به اتاق او نرفته بـود 

مي نمي ترسـيد چيـزي مـي. گذراند، چه بايد بكنـد دانست با پسري كه دوران بلوغش را

و يا كاري انجام دهد كه وضع بد  كم. تر شودبگويد »زد تـر بـا او حـرف مـي اين بود كه

.)235: 1373كلهر،(

از هاي شهري در داستان جمعيت خانواده و را10تا2هاي اين دهه، متغير است  نفـر

و فرزنـدان. نفره است4و3 هاي اما غلبه با خانواده؛شود شامل مي خانواده از پدر، مادر

كم تشكيل مي  و و مـادربزرگ را آيد تر پيش مي شود  كـه افـراد ديگـر ماننـد پـدربزرگ

هـاي ايـن دهـه بـسيار محكـم باوجوداين، پيوندهاي خويشاوندي در داستان. دربرگيرد

و در غـم هـا بـه ديـدار هـم مـيآن. خويشان از حال يكديگر آگاهند. است و رونـد هـا

.ها در كنار يكديگر هستند شادي

هـا، روابطـي تـر داسـتان هـا در بـيشآن. استها نيز مانند خويشان وضعيت همسايه

و هنگام نياز به ياري يكديگر مي  لبته گاهي نيز در زنـدگيا؛شتابند صميمانه با هم دارند

به يكديگر كنجكاوي مي . از همسايگي با هم راضيند،طوركلي كنند اما

 ...يكي يكي ريختند توي اتاق! ها انگار دعوا داشتند همسايه

م ي كوچك را از صبح تا حاال توي ايـن سـرما بـردي واسه چي بچه«: گفتي يكي

»بيرون؟

»!از صبح تا حاال دلمان هزار راه رفته، تو كه اهل اين كارها نبودي«: گفت يكي مي

مـاه از مگه ما جرئت داشتيم سالي دوازده. هاي قديم بچه هم بچه«:گفتآن يكي مي

»خانه پا بيرون بگذاريم؟
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م همسايه. ايمكني؟ ما همسايه شقي مي چرا اين قدر كله! بچه جان«: گفتياين يكي

».هايمان يكييعني خودمان صد تا، اما سايه

؟ حرف چه بايد مي يعني ما اين قدر برايشان مهم بـوديم كـه. ها توي دلم بود گفتم

ي اصالً چرا به فكر مـا بودنـد؟ مگـر خودشـان كـم گرفتـار! شان به فكر ما بودند؟ همه

نه داشتند؟ مگر نه اين و تـوي زنـدگي خودشـان لنـگ كه هميشه هشتشان گرو شان بود

.)69-68: 1380زاده، حسن(زدند؟ مي
و همسايگان در داستان و نوجوان يكي از داليل حضور پررنگ خويشان هاي كودك

و هـايي بـا موضـوعات انقـالبي هفتاد، توجه نويسندگان اين دهه به خلق داستان دهه

و دور از شـادي هايي دراين نوشتن داستان. جنگ است بـاره، در ايجـاد فـضاي غمگـين

و انفعال شخصيت؛هاي اين دهه نقش اساسي داشته است داستان ها كاسته اما از ايستايي

و تأثيرگـذارو هايي پرجنب ها انسانو از آن  جوش، خالق، آگاه بـه مـسائل روز، شـجاع

.ساخته است

تـوان بـه آن اشـاره كـرد، هاي شهرها كه در ارتباط با اين بخش مي ويژگييكي از

آن وجود برخي ناهنجاري  و فرهنگي در ي ايـن آشكارترين جلـوه.ستها هاي اجتماعي

مي ها را در چهارراه ناهنجاري و هنگام قرمز شدن چراغ راهنمايي توان ديـد؛ مـدعيان ها

تـر در دستانـشان، كودكـاني هايي سـياهو لنگ سوخته هايي سياه كردن شيشه با چهره پاك

گل رنگ و سفيد در دست كه به تدريج شباهتي عجيـب بـا صـاحب پريده با هايي سرخ

بي يابند، اسپندگرداناني بالزده كه با حلبي ها مي دست و بخار، از سرنـشينان هاي كوچك

مي هاي قطار ماشين و زناني كه گاه تنهـ شده، بالگرداني و گـاه بـا تكيـه بـر كنند، مردان ا

و مـشكوك در عـضوي از بـدن گاه، درحالي تكيه كودكي كودكاني بي كه نقـصي آشـكار

و در تالش بيهوده براي پنهان  سوز كـه هاي روشن از بيماري خانمان ساختن نشانه دارند

آن تمام وجودشان را فراگرفته است، هستند، با دستاني كاسه  جا كه قرمزي چـراغ شده تا

به ند، راه ياري رسا  آوردن خشنودي خدا، خيرديدن از جـواني، محتـاج نـامرد دست هاي

و و را به مردم يادآوري مـي ... نشدن هـاي تلـخ بـراي شهرنـشينان ايـن صـحنه ...كننـد

آن هايي آشنا صحنه و مي ها، واكنش ها با ديدن اين صحنه ست .دهند هاي گوناگون نشان

و نوجـوان دهـهه در داستان،هاي شهري هاي محيط زشتي ،ي هفتـاد نيـز اي كـودك

و تعدادي از نويسندگان ايـن دهـه كـه از ديـدن ايـن صـحنه هـا آزرده نفوذ يافته است
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در هوشـنگ مـرادي،بـراي نمونـه. اند هايشان به آن پرداخته اند، در داستان شده كرمـاني

 رام شـپش شـه زاده در داستانو فرهاد حسن–لبخند انار از مجموعه داستان-نخداستان 

و آينه- :اند به اين واقعيت تلخ اجتماعي توجه نشان داده- از مجموعه داستان عشق

مي الي ماشين مادر پشت چراغ قرمز، البه« مي ها ها گرداند دور ماشين چرخيد، اسفند

مي.هاو روي كاپوت و نمي پولي [رفت سـراغ ماشـين ديگـرمي. گرفت گرفت ] مـادر ...

مي چرخيد، با رانندهميها همچنان دور ماشين و خوش ها حرف ميو زد و متلك بش كرد

مي مي و متلك مي. شنيد گفت و نمي پول مي گرفت و و نمـي گرفت سـخت. رفـت رفت

)99: 1388مرادي كرماني،(»درگير بود

شد« و بعد قرمز و نـوك خـط سـفيد ايـستاد. چراغ، زرد [ماشين ترمز كـرد مـرد ...

دستي.ي جلو شنيد، سرش برگشت شدن چيزي را برشيشه كشيده صداي غيژغيژ] راننده

ميو پارچه  و پرلك. شد بر شيشه اي را ديد كه كشيده نگاه مرد گـشت. شيشه اريب بود

و تكه پارچه روي چهره  و سياه.ي صاحب دست و صورت الغر. تاوه ديد صورتي الغر

و نازكو سياه پر. تاوه سوار بر گردني خميده و پر تكان از پنجره دست مرد، ي اعتراض

چه«: گفت. ماشين بيرون زد مـرد.»!برو پي كـارت. خواد تميز كني نمي! كني؟ كار مي آقا

بي سياه ميي دودي مي اعتنا، لنگ را بر شيشه تاوه و : 1381زاده، حـسن(»چرخانـد كشيد

75-76.(

گان بـه امكانـات توجهي نويسند سخن ديگر در ارتباط با موضوع پژوهش حاضر، كم

و استفاده از آن  و نوجـوان ايـن دهـه ها در داستان شهرهاي مختلف كشور هـاي كـودك

و هوا، پوشش گياهي، مكان. است و هر يك از شهرها، از نظر آب هاي تاريخي، زيارتي

و رسوم مردم، ويژگـي تفريحي، شيوه  و آداب ازي زندگي هـاي خـاص دارد كـه آن را

هـاي داسـتاني بـه هـر يـك از ايـن اختصاص يافتن محـيط.زدسا ديگر شهرها جدا مي 

هـا از دام تـرين آن، رهـايي داسـتان هاي فراوان به همراه دارد كه مهمي شهرها، سودمند 

در تر آشكار مي اهميت اين موضوع وقتي بيش. است هاي محيطي كليشه شـود كـه آن را

و نوجوان مانند كنار ديگر كليشه  هاي مربوط به موضـوع، كليشه هاي رايج ادبيات كودك

و جنسيت شخصيت درون و نوجـوان بـر. ها بررسي كنيم مايه اصرار نويسندگان كـودك

و تالش پيروي از كليشه  ها براي خلق آثاري متفاوت، در درازمدت موجـب آن نكردن ها

و مالل يك آن آوري داستاننواختي مي هاي و روي ها و نوجوانـان از شود گرداني كودكان
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و توجه به داستانا  تنهـا راه،بنـابراين. هـاي خـارجي را در پـي خواهـد داشـت ين آثار

در منـدي نويـسندگان از تمـام ظرفيـت اي، بهرهلهئجلوگيري از چنين مس هـاي موجـود

.كشور است

و نوجـوان دهـه ي هفتـاد، محمدرضـا يوسـفي، فرهـاد در ميان نويـسندگان كـودك

، عبدالمجيد نجفي، جعفر ابراهيمي، محمـد ميركيـاني كرماني زاده، هوشنگ مرادي حسن

و توصـيفو داوود غفارزادگان، بيش از ديگران به انتخاب محيط هاي شهري گونـاگون

آنويژگي .اند ها پرداخته هاي خاص

آن تنها شهرهايي كه در داستان ها توجه شـده هاي اين دهه، به عنوان محيط اصلي به

آبـادان، خرمـشهر،(شـهرهاي جنـوبي كـشور: تيب عبارتند از است، پس از تهران به تر 

و جزيره اهواز، بندرعباس، جزيره  و)ي هرمزي قشم ، تبريز، كرمان، مشهد، ماهان كرمان

و اروميه نيـز بـه. نوشهر از ديگر شهرهاي كشور مانند شيراز، اصفهان، شهرضا، شهرري

.ي اشاره به نامشان ياد شده است اندازه

 گيريهنتيج.4

و نوجوان دهه سيماي شهر در داستان،طوركلي به تـوان ناشـيي هفتاد را مي هاي كودك

و نوجوان اين دهه دانستاز سه حقيقت كلي در داستان :هاي كودك

 گرا؛ هاي واقع گرايش نويسندگان اين دهه به خلق داستان.1

آن.2 و نگارش داستان گرايش در ها به طبقات محروم جامعه آن بارههايي  ها؛ي زندگي

آن تفاوت زمان وقوع حوادث برخي از داستان.3 .هاهاي اين دهه با زمان نگارش

و زير تأثير شرايط حاكم بر جامعـه شـكل هاي اين دهه واقع تر داستان بيش گرا هستند

 هفتاد، از يك سو امكـان سـاختي وضعيت نابسامان اقتصادي كشور در دهه. اند گرفته

وي علميها مكان و در سـطحي ... آموزشي، تفريحي، ورزشي جديد را در سراسر كشور

و از سوي ديگر مـانع اسـتفاده گسترده به دولت نمي  از داد ي بخـشي از مـردم جامعـه،

اين حقيقت وقتي در كنار گرايش شديد نويسندگان به توصيف.شد امكانات موجود مي

و ساكنان محله  گيرد، عامل اصـلي حـضور شهر قرار مي هاي جنوب زندگي مردمان فقير

تفـاوت زمـان وقـوع حـوادث. شـودي هفتاد مـي هاي دهه ها در داستان اندك اين مكان 

ها نيز، از ديگر نكات مهمـي اسـت كـه هاي اين دهه با زمان نگارش آن برخي از داستان 
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هاي اين دهه دارد؛ حـوادث تعـدادي از نقش اساسي در سيماي ظاهري شهر در داستان

هـاي خـصوص سـال بـه،ي هفتـاد هاي پيش از دهههاي شهري اين دهه، در سال داستان

و جنگ رخ مي  مسانقالب و اين له موجب وجود اندك مراكز گونـاگون خـدماتي،ئدهد

و رفاهي، علمي آن... آموزشي، تفريحي، ورزشي ميدر .شودها

ــاني ــخن پاي ــهو س ــ اينك ــوان اي و نوج ــودك ــسندگان ك ــرار نوي ــراي اص ــه ب ن ده

بي به ها به زنـدگي سـاير توجهي آن تصويركشيدن زندگي طبقات محروم جامعه، موجب

جاكه طبقات محروم، به دليل ازآن.ي متوسط شده است خصوص طبقهبه،طبقات جامعه 

و معمـوالً بـا كـم  تـرين امكانـات بـه سـر شرايط بد اقتصادي، زندگي محدودي دارنـد

هـايي در انتخـاب موضـوع، ها نويسنده را با محـدوديتآنبرند، پرداختن به زندگي مي

و، محيط، شيوه شخصيت در. سـازد روبـرو مـي ...ي زنـدگي ايـن در حـالي اسـت كـه

مي فاصله كنند كه اگرچه زندگيـشان بـه اي كم از طبقات محروم جامعه، مردماني زندگي

و تلخي زندگي آن  آن سختي و طبقـات محـروم، شـباه ها نيست، ميان هـاي زيـادتهـا

و همه تر آن وجود دارد؛ بيش  هاي سنگين زندگي ها براي تأمين هزينهي آن ها مستأجرند

كـردن، اي هـست كـه بـا قناعـت اما درآمدشـان بـه انـدازه؛سختي كار كنند مجبورند به 

و كاستن برخي از هزينه  را ازخودگذشتگي هاي اساسي زندگي، مقداري از درآمـد خـود

ان  و تا توجه نويسندگان بـه زنـدگي ايـن. اي تفريح فرزندانشان كنند دازهصرف تحصيل

گيـرد، مـي هـاي اخيـر دربـر قشر از جامعه كه درصدي زياد از جمعيت كشور را در دهه 

و امكاناتي وسـيع را در زمينـه ها مي دنيايي گسترده را پيش روي آن  ي موضـوع، گشايد

و شخصيت توانـد سـهمي بـزرگ در بهبـود گـذارد كـه مـي در اختيارشان مي ...، محيط

و گرايش بيش  و نوجوان و نوجوانان به اين آثـار وضعيت كلي ادبيات كودك تر كودكان

.داشته باشد

و علي سپاس فراوان از آقايان دكتر مهدي حجواني، فرهاد حسن* اصغر زاده، مصطفي رحماندوست

و نوجوان دههشان در انتخاب نويسندگان سيدآبادي، براي همكاري صميمانه و برتر كودك ي هفتاد

و جناب آقـاي دكتـر سـعيد تشكر ويژه از همكاري بي دريغ سركار خانم دكتر زهرا رياحي زمين

.پورحسام
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هايادداشت

آن.1 و هـا در حـوزه مالك انتخاب اين نويسندگان، فعاليت جدي ي نگـارش داسـتان كـودك

تبر ادبيات كودك ماننـد انتـشارات كـانون پـرورش نوجوان، انتشار آثار آنان از سوي ناشران مع

و نوجوانان، قدياني، شباويز، حوزه  و فكري كودكان ازو هـم...ي هنـري چنـين كـسب جـوايز

و خارجي بوده استجشنواره .هاي معتبر داخلي

ي هاي بررسي شده در اين پژوهش، آوردن نمونه از مـتن همـه با توجه به تعداد زياد داستان.2

هـايي را انتخـاب كننـد كـه انـد تـا نمونـه بنابراين نگارنـدگان كوشـيده. پذير نيست امكانها آن

در فهرسـت منـابع نيـز، فقـط. دهنـد ترين تصوير را از موضوع مـورد بحـث ارائـه مـي روشن

. هـا اشـاره شـده اسـت هـاي گونـاگون مقالـه بـه آن مشخصات آثاري آورده شده كه در بخش 

ا چنين شايسته هم هـاي بررسـي شـده در ايـن پـژوهش، بـرايي داسـتان ست، همهي يادآوري

آني هفتاد منتشر شده نخستين بار در دهه  ي هـشتاد تجديـد چـاپ ها در دهـه اند؛ اما برخي از

آنشده كه در نگارش اين مقاله از تعدادي از .ها استفاده شده استاند

و آموزشگاه خانهتعداد كتاب.3 ي هفتاد كل كشور در پايان دهه هاي آزاد هنري در هاي عمومي

).66-65: 1380گزارش عملكرد دولت،.ك.ر( بوده است779و 1512به ترتيب
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گ). 1380(ــــــــــــــــ و .مدرسه: تهران. اه تاريكگاه روشن

و آينه). 1381(.ــــــــــــــــ .پيدايش: تهران.عشق

.ي مهرورهس: تهران.ماشو در مه). 1387(ــــــــــــــــ

.ي مهرسوره: تهران.كالغ كامپيوتر). 1388(ــــــــــــــــ

.دانشگاه اصفهان: اصفهان. شناسي شهري جامعه). 1385(. رباني، رسول



و زمستان،2ي، شماره2سال/ي مطالعات ادبيات كودك مجله 60 1390 پاييز

و برنامهس .1380تـا 1376گزارش عملكرد دولـت، ). 1380(.ريزي كشور ازمان مديريت
و برنامه: تهران ريزي كشور، معاونت امور پشتيباني، مركز مدارك علمي سازمان مديريت

.و انتشارات

.پيدايش: تهران. وقتي عروسك خواهرم شد). 1376(. شفيعي، شهرام

.سروش: تهران. عروسي كردديشب مهتاب ). 1382( ـــــــــــــ

.نشر صرير: تهران.آواز نيمه شب). 1376(.غفارزادگان، داوود

.زالل: تهران. پسران گل). 1373(. كلهر، فريبا

.معين: تهران. مرباي شيرين). الف1387(. مرادي كرماني، هوشنگ

.معين: تهران. مشت بر پوست).ب1387(ــــــــــــــــــــــ

ني: تهران. مهمان مامان).ج1387(ــــــــــــــــــــــ .نشر

.معين: تهران. لبخند انار). 1388(ــــــــــــــــــــــ

.پيام آزاد: تهران.هاچشم آبي). 1376(. ميركياني، مهدي

. سروش: تهران. هاي سحرآميزپرنده). 1374(. نجفي، عبدالمجيد

.هاي قاصدككتاب: تهران. ستگاه چهارم تا سال گندماز اي). 1378(.ـــــــــــــــــ

.هاي بنفشهقدياني، كتاب: تهران. اي به نام غولستاره). 1378(. يوسفي، محمدرضا

. هاي شكوفهكتاب اميركبير،: تهران. خواب يك ستاره). الف1380( ـــــــــــــــــ

.زشباوي: تهران. هاي آيينهقصه).ب1380(ـــــــــــــــــ


