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گزارش گروه بررسی ادبیات دینی 
کودک و نوجوان

1398-1399سال 
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نفر مشاورگروه4نفر اصلی و 3:  تعداد اعضا

(:  به ترتیب حروف الفبا)اعضای اصلی 
یمیرخان( پروین)، خدیجه (هماهنگ کننده)افق اشراقی، سمانه تاجیک 
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(:به ترتیب حروف الفبا)مشاوران 
شیوا خلیلی، حلیمه دخت عصمتی، سام زند، مریم شاهورانی



اعضای اصلی گروه ادبیات دینی 
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:راه های ارتباطی با گروه

info@cbc.ir رسمی شورای کتاب کودک ایمیل
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معرفی گروه 

ررسیبضمنادبیحوزهاینکیفیسطحارتقایهدفبانوجوانوکودکدینیادبیاتبررسیگروه
پیداادامهبعدسالماهخردادتاسالهرماهمهرازکهشوراکاریسالهردرشدهمنتشرکتاب های
دستیکهسانیکسایروکتابمروجاننویسندگان،ناشران،بادیدارقبیلازجانبیفعالیت هایبهمی کند،
.می پردازدنیزدیدارفرصتشدنفراهمشرطبهدارندنوجوانوکودککتابدر

22برگزاریبهموفق19-کویدبیماریشیوعازناشیمشکالتوجودباگذشتهسالطیگروهاین
.استشدهاینترنتیجلسه یوحضوریجلسه ی

وکودکنیدیادبیاتبهمربوطمسائلدرباره یوشده اندبررسیگروهبهرسیدهکتاب هایجلساتایندر
.استشدهنظرتبادلنوجوان
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معیارهای کلّی بررسی 

(  بدون این معیار کتاب معتبر نخواهد بود)صحت و درستی مطالب •

قابلیت اثر در برانگیختن حس کنجکاوی مخاطب •

برخورداری اثر از وحدت و انسجام •

کمک به مخاطب در درک زمان و مکان رویدادها •

شخصیت پردازی تأثیرگذار بر مخاطب •

(  معیاری که می تواند جایگاهی ویژه به یک کتاب بدهد)خالقیت •
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فعالیت ها 

عنوان کتاب دریافتی 7بررسی •

شرکت در دو نشست دفتر برنامه ریزی آموزش و توسعه مشارکت های معاونت قرآن و عترت وزارت•
فرهنگ و ارشاد اسالمی

ظر در حضور در انجمن ناشران کتاب کودک و نوجوان استان قم به دعوت نشر جمال به منظور تبادل ن•
حوزه ادبیات دینی کودک و نوجوان 

ر آشنایی دیدار با آقای اسماعیل آذری مروج کتابخوانی در مناطق محروم کهکیلویه و بویر احمد به منظو•
بیشتر ایشان با شورا و همچنین آشنایی شورا با فعالیت های ایشان 

اوره از دیدار با آقای سام زند از اعضای پیشین گروه دین به منظور دعوت از ایشان برای همکاری و مش•
راه دور 
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گزارش بررسی 
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: قبل از ارائه گزارش الزم است به این توضیحات توجه شود
ذشوته مبنای این گزارش مقایسه وضعیت ادبیات دینی کودک و نوجووان بوا وضوعیت آن در سوال های گ•

می توانود زیرا تعداد کتاب های دریافتی گروه با افت شدید روبه رو بوده اسوت و تهیوه آموار مسوتقل. است
. گمراه کننده باشد

ن سوال اولوی. بخشی از آثار دریافتی طیّ سال های گذشته، مجموعه هایی با موضوع های تکراری بوده انود•
ل موقوت  این رویداد می تواند نشوانی از توقوح حوداق. است که چنین مجموعه هایی به گروه نرسیده است

. انتشار چنین مجموعه هایی باشد
:  قابل ذکر است که نشانه های اختصاری مندرج در نمودارها و جداول تقدیمی بدین قرار هستند•
خارج از فهرست (: خ ف)
شایان تقدیر (: ش ت)



فراوانی آثار 
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نمودار فراوانی آثار

سوال 5مقایسه ی تعداد آثار، طی 
نشان اخیر، روند نزولی پرشتابی را
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کیفیت آثار 
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افوزای  98کیفیت آثوار در سوال 
احتیاط یافته است البته با قید این

داد که تفاوت معنوی داری بوین تعو
آثار سال جاری بوا تعوداد آثوار در 

. سال های گذشته وجود دارد

خ ف *** **** ش ت ***** جمع کل
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انواع آثار 
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چنانچووه در نمووودار انووواع آثووار 
98مالحظووه می شووود در سووال 

هیچ اثر شوعری 97همچون سال 
به گروه نرسیده اسوت اموا درصود
فراوانی آثار داسوتان و اطالعواتی

ایون در حوالی. تعادل نسوبی دارد
درصود فراوانوی 96است که سال 

بوا آثار داستان تفاوت چشومگیری
درصوود فراوانووی آثووار اطالعوواتی 

. داشته است
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درصد فراوانی گروه های سنی 
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ین بیشوترمی شوود مالحظه چنانچه 
همچون 98ها در سال درصد کتاب

دو سال قبول آن متعلوق بوه گوروه
(سال10-15)یا ( سال10-12)سنی 
-6)کتووابی در گووروه سوونی . اسووت
. به گروه نرسیده است( سال4
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کیفیت کار نویسندگان و مترجمان 
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: درباره ی کیفیت کار نویسندگان و مترجمان الزم است به این نکات توجه شود

ر دو جودول به همین سبب اطالعات مربوطه د. آثار تألیح شده را نمی توان با آثار ترجمه شده مقایسه کرد•
. ارائه می شود

ح کیفی در آثار تألیفی در مقایسه با معیارهای جهانی راه درازی در پی  دارند ولی نشانه های ارتقای سط•
. آنها محسوس است

ا توانوایی آثار ترجمه شده با وجودی که در اصل، آثار ارزشمندی هستند ولی به سبب ترجمه نامتناسوب بو•
. درک مخاطب، نتوانسته اند در جایگاه برگزیده قرار داده شوند



جدول کیفیت کار نویسندگان و مترجمان 
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*5ش ت*4*3خ فمترجمردیف
1،شهالجمالپور1
1شریف،زهرا2

*5ش ت*4*3خ فنویسندهردیف
12حیدریابهری،غالمرضا1
1دانشمند،مرتضی2
1مسعودی،فاطمه3



فراوانی آثار ناشران 
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نگارگران 
نشر کتابک 
نشر جمال 

مؤسسه بوستان کتاب 
(  مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان)مدرسه 

محراب قلم 
کودکان 

کمال اندیشه 
کتاب نیستان 

کتاب تارا 
(  کتاب های بنفشه)قدیانی 

فاتح خیبر 
علمی فرهنگی 

شهر قلم 
(  کتاب های توت فرنگی)سایه گستر 

دفتر نشر فرهنگ اسالمی 
خانه تحول 

جمکران 
پیام آزادی 

براق
ایرانبان 

انتشارات سُمام 
امیرکبیر 

درصد فراوانی آثار ناشران

1396

1397

1398

کاه  چشمگیر حجم آثار دینوی
بسیار قابول1398ناشران در سال 
.  مالحظه است



نگاهی به محتوای آثار 
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موضوع آثار 
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: موضوع آثار دریافتی عبارت است از
خداشناسی •
عددها در قرآن کریم •
اقتصاد زندگی اسالمی •
محبت حیوان ها •
( عج)یاوری امام زمان •
تفاسیر شیعه بر آیات قرآنی •

. این موضوع ها کمتر تکراری هستند هر چند در برخی موارد، پرورش آن ها جای کار بیشتر دارد



کتاب های ترجمه 
دو اثر ترجمه به گروه رسیده است که با وجوود ارزشومندی آن هوا در

. داصل اثر، زبان ترجمه ی نامتناسب با توانایی درک مخاطب دارن
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. د کواترومترجم زهورا شوریحت تصوویرگر دیویو. وقتی خداوند تو را آفرید. ترنر، متیو پل
( 10-12)و ( 7-9. )ص42. 1397نگارگران، : تهران

ه آرایی مترجم شهال جمال پورت گرافیک و صوفح. دختری که خدا را دید. کوماتسو، هنریک
(  13-15)و ( 10-12. )ص56. 1394انتشارات سُمام، : رشت. بشرا( شاهین)عبدالرضا 



کتاب های تألیف قابل توجه 
دو اثر توألیح الالمرضوا حیودری ابهوری بوه لحواع موضووع و 

ورش ولوی پور. گردآوری مطالب مستند، بسیار قابل توجوه اسوت
موضوع در هر دو اثور خیلوی شوبیه کتاب هوای درسوی اسوت و 

. می تواند اسباب دل زدگی مخاطب شود

22

. (ع)حکایت از معصومین 50مهربانی با حیوانات، . حیدری ابهری، الالمرضا
( 10-12. )ص64. 1398قدیانی، کتاب های بنفشه، : تهران. تصویرگر شیوا ضیایی

تار ملیحه تصویرگر شیوا ضیاییت ویراس. هاپول، خدا، بچه. حیدری ابهری، الالمرضا
( 10-12. )ص160. 1396نشر جمال، کتاب های سالم، : قم. حجازی فر



کتاب های تألیف قابل توجه 

مسوتند کتاب پیام های آسمانی تألیح مرتضی دانشمند در عوین
 هوای بودن و محتوای النی از مطالب مفیود خیلوی شوبیه کتاب
. درسی است و می تواند اسباب دل زدگی مخاطب شود

23

. انمعارف قرآنی بررای کرودو و نو رو: پیام های آسمانی. دانشمند، مرتضوی
شکده فرهنگ تصویرگر حمید علی محمدیت تهیه گروه تفسیر ترتیبی و ترجمه قرآن پژوه

ز چاپ مرک)مؤسسه بوستان کتاب : قم. و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
( 10-12. )ص120. 1396، کتاب های سالم، (و نشر دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم

(  13-15)و 



کتاب های تألیف قابل توجه 

ت که به داستان مهدیار تألیح فاطمه مسعودی، داستان پسر نوجوانی اس
شخصیت. دعوت می شود( عج)همت مسجد محل به سربازی امام زمان 

دارد و اصلی اثر، پسری است که تقریباً هیچ دالداله ای در زندگی خود نو
. تنها دالداله اش نامه هایی است کوه بوه مودت ده روز دریافوت می کنود

. دمخاطب به سختی می تواند با این شخصیت ارتباط برقرار کن

24

. 1396نشور کتابوک، : قوم. ویراسوتار محسون رضوازاده. مهردیار. مسعودی، فاطمه
(  13-15)و ( 10-12. )ص128



کتاب تألیف قابل بازنگری 

سرزمین عددهای قرآنوی توألیح الالمرضوا حیودری ابهوری بوه لحواع 
موضوع و جمع آوری مستندات قابل توجه است اموا کواربرد اثور روشون

ه می توانود نیست و پرس  های بدون پاسخی نیز برانگیخته می شود کو
.  مخاطب را از کتاب دور کند

25

یت تصوویرگر شوهرزاد عباسو. سرزمین عددهای قرآنی. حیدری ابهری، الالمرضا
( 10-12)و ( 7-9. )ص112. 1395کتاب نیستان، : تهران. ویراستار افسانه گرمارودی



فعالیت های جانبی 
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مروری تصویری بر حضور در نشست ها و دیدارهای مشاوره ای 



ای اولین نشست دفتر برنامه ریزی آموزش و توسعه مشارکت ه

معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
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 های دومین نشست دفتر برنامه ریزی آموزش و توسعه مشارکت

معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
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حضور در انجمن ناشران کودک و نوجوان استان قم به دعوت 

نشر جمال 
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دیدار با آقای سام زند و 

دعوت از ایشان به منظور همکاری و مشاوره با گروه
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رویدادهای ادبی در حوزه دین 

فاصله گرفتن از مجموعه سازی های تکراری •

برگزاری نشست های علمی در راستای ارتقای سطح کیفی آثار ادبی دینی کودک و نوجوان •

و تعامل با شورا•

توجه پدیدآورندگان آثار دینی به موضوعات روز•

نیتوجه نویسندگان آثار دینی کودک و نوجوان به تنوع سبک های متنوع ادبی در خلق آثار دی•
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پیشنهادات 

.  امید است به انتشار آثار منظوم و شعر دینی بیشتر توجه شود•

-15)همچنین گروه سنی ( سال7-9)و ( سال4-6)امید است به انتشار کتاب های مناسب گروه های سنی •
.  نیز بیشتر توجه شود( سال13

32



پایان
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۱3۹۹مهر 
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