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 97-96سال خردسال در  "آثار" یگزارش گروه بررس

 

 یگفتگو با تن"، "یمنابع مطالعات یگردآور" ن،یکرده است. عالوه بر ا یکتاب را بررس 165جلسه،  20 یعضو و برگزار 9گروه با  نیا

 .گروه بوده است نیا یجانب یهاتیفعالو...از  "خردسال اتیزبان در ادب یهایژگیومطالعه "، "چند از مترجمان

 

کودک نبوده، از دستور  اتیادب طهیدر ح نکهیا لیکتاب کار به دل 13و  یباال بودن گروه سن لیکتاب به دل 12 ،یدوره کار نیا در

 .خارج شدند یبررس

 

 افت داشته است. تیفیداشته، اما به لحاظ ک شیدرصد افزا 50 ،یگزارش، آثار نسبت به سال گذشته از لحاظ کم نیاساس ا بر

 یهاکتابپنج ستاره نشد؛ و  افتیموفق به در یکتاب چیرا به خود اختصاص دادند و ه گاهیجا نیشتریستاره، ب یب یهاکتاب کهیطوربه

 .درصد را به خود اختصاص دهند 7از  شیب ینتوانستند سهم زیچهارستاره ن

 

ترجمه شهر گروه "و  "یمیفرزانه کر"مترجم  نیو پرکارتر "یاسالم میمر"شاعر نیو پرکارتر اندبودهاز آثار ترجمه  شیب یفیتأل آثار

 .اندبوده "قربان ثهیحد"و  "انیذوالفقار اوشیس" رگریتصو نیپرکارتر نیبوده است. همچن "قلم

درصد آثارِ نشر  44افق، که "و  "شهر قلم"، "قاصدک( یهاذکر )کتاب"، "رویجاب "اند از: عبارت بوده بیناشران به ترت نیترفعال

 .نداشته است ی. گروه خردسال از ناشران شهرستان اثراندافتهیکتاب راه  یرست شورابه فه "افق"درصد آثارِ نشر  100و  "شهرقلم"

 

از  یچاپ و صحاف تیفیبوده است؛ که البته ک ییساده و مقوا همراه با پازل، ،یبالش ،یاسباب باز ،یاپارچه یهاکتابآثار شامل  تنوع

 .اندبودهآثار  نیمثبت ا یهایژگیو

 

 .اندگرفتهعنوان در فهرست شورا قرار  17شعر(،  عنوان 56مجموعه و  عنوان 65از جمله ) یفیتألکتاب  76گزارش، از  نیا براساس

 

 :اندشده یبررس هاجنبه نیبر اساس ا هاکتاباز  یمختلف رشد خردساالن، برخ یهاجنبهآثار خردسال با اشاره به  یگزارش بررس در
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 منظوم ناموفق یهامتن ـ

 نقص در زبان ـ

 یاشهیکلو  یوتریو کامپ یکارتون ریوجود تصاو ـ

 .مطرح شده است یو...به عنوان نکات منف 

 و رانیا یکهن و غن اتیتوجه به حضور ادب ـ

 .گروه بود نیا شنهاداتیپربار در کنار خوش ساخت بودن آثار از پ یتوجه به محتوا ـ

 

مشکل در شناخت ".اندافتهیقرار داده که سه اثر از آنها به فهرست چهارستاره راه  یاثر را مورد بررس 17 نیخردسال همچن گروه

آثار  یاز نکات منف "ترجمه ینامناسب آثار برا یهاانتخاب"و  "دخل و تصرف ناشر"، "ریتصاو یبازساز"، "، نقص در زبان"مخاطب

 .ترجمه بوده است

 

حوزه نشر پرداخت. دخل و تصرف  یشناس بی، به آس"خردسال یهاکتابنشر هرج و مرج در "با عنوان  ژهیو یدر گزارش گروه نیا

 یهااقتباس لیبه دل هاهیها و درونمارنگ یپ ریینثر به نظم، تغ ٔ  سادهعبارات  رییآنها، تغ تیهو رییترجمه و تغ یهاکتاب یدر متن اصل

 .منسوخ، از نقاط ضعف آثار بوده است یبر اصول روانشناخت دیدادن اطالعات غلط و تاک ار،یبدونِ مع یهاینیو بازآفر یسیبازنو

 یب"، "یتعامل یهاکمبود عددآموزها و کتاب"، "بدون کالم یریتصو یهاکتابکمبود "، "ینوزادان تا دوسالگ یکمبود کتاب برا"

 .دوره بوده است نیا یکمبودهاو...از "چون شعر، متل و ترانه  یادب یهاگونهبه  یتوجه

 




