
به نام خدا

1



• www.cbc.ir

@cbc.1341

@shorayeketabekoodak

2



بررسی ادبیات کهنگروهگزارش 

۱۳۹۹-۱۳۹۸سال 
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نفر23: تعداد اعضا

:نام اعضای گروه ادبیات کهن به ترتیب حروف الفبا

بدیعی،رینشیبختیاری،ثریاانصاری،پریاافتاده،ویداآقامیری،معصومه

دم،مقجوزانیپارمیسجمالی،فروغالزمانجاللزاده،همدمپویان،فریده

هفرزان،زائرچینعیمهروحانیان،ژالهذوالفقاری،مریمخاتمی،مهوش
رخندهفکریمخانی،زهراعزیزی،مریمراجبی،صیادسمیراسیروسیان،

روینپمیرزاپور،صبیهمقدم،محمدیمنصوره،(هماهنگکننده)کوکبی
نمازیرفعتنفیسی،معصومهنسرینپی،
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اعضای گروه ادبیات کهن
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کهنبررسی ادبیات ارتباط با گروه 

پستالکترونیکیشورایکتابکودک

info@cbc.ir
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فهرست مطالب 
اسالیدشمارۀ مطالبفهرست

14 9_ شیوههایآفرینشدرادبیاتکهن

15 درگروهکهنبررسیشدهشمارکتابهای

16 1398ـ99منابعآثارکهندرکتابهایسال

18ـ17 نویسندگانآثارکهن

21ـ19 1398ـ99سالدرناشرانکتابهایبررسیشده

22 1398ـ99سالدرجایگاهکتابهایبررسیشده

23_24 1398ـ99لسادرتصویرگرانکتابهایبررسیشده

25 1398ـ99درسالکتابهاکیفیتویرایش

26 درگروههایسنیبررسیشدهیفراوانیکتابها

27 1398ـ99شیوۀبررسیدرسالکاری

28 جلدیقصههایتصویریازقابوسنامه12ۀوعمجم
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فهرست مطالب 
اسالیدشمارۀ مطالبفهرست

29 جلدیسیاستنامه12مجموعۀ

30 جلدیمنطقالطیر12مجموعۀ

31 جلدیداستانهایبوستانوگلستان10مجموعۀ

32 جلدیافسانههایایرانباستان6جموعۀم

33 جلدیهزارویکافسانه5مجموعۀ

35ـ34 جلدیبهتریننویسندگانایران2ۀمجموع

40ـ36 کتابهایتکجلدیآسیبشناسیبررسیو

41 1398ـ99برآیندوضعآثاردرسالکاری
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آفرینش در ادبیات کهنشیوه های 

گردآوری قصه های قومی

درفرهنگعامهپژوهشی

کنندمیمردمروایتکهگردآوریقصههایی

گردآوریهایکتابخانهاینویسندگانازگردآوریهایپیشین
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کهنادبیات آفرینش در شیوه های 
کهناثرۀگزید

.خوانندهبانمونههاییازاصلاثربدونهیچتغییریآشنامیشود

گروهسنیپانزدهسالبهباالمعموالًبرای
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ادبیات کهندر شیوه های آفرینش 

کهنبازنویسی ساده از متون 

درآوردنمتونکهنبابیشترینوفاداریامروزیزبانبه

همراهباحذفواضافهگاه
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در ادبیات کهنآفرینش شیوه های 
کهنخالق از متون زنویسی با

امروزیکردنزبانودیگرعناصرساختاریمتنکهن،

.موضوعداستانتغییرنکندهویتوگونهایکهچهارچوببه

مهردادبهارروانشادازسهرابورستم:هبهتریننمون
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در ادبیات کهنآفرینش شیوه های 

از متون کهنبازآفرینی 

موضوعوداستانکهن،هویتوچهارچوبالهامازاثرکهنوتغییرباآفرینشاثر

.استگونهایکهخوانندهپیمیبردکهبرگرفتهازاثریخاصوشناختهشدهبه
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در ادبیات کهنآفرینش شیوه های 

همراه با بازآفرینی از متون کهن بازنویسی 

موضوعداستانکهنهویتوچهارچوبدرکنارحفظموضوعآفرینی

ازآرمانآرینکوهپرندهراز:نمونه
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در گروه کهنبررسی شدهشمار کتاب های 
.مجازیبررسیکردجلسۀ24جلسۀحضوریو15کتابرادر64ادبیاتکهندراینسالکاری،گروه

(کتاب59)مجموعههفت

کتابتکجلدی5

کتابازمنابعمکتوب56

شفاهیکتابازمنابع8
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۱۳۹۸ـ ۹۹کتاب های سالمنابع آثار کهن در 

شمارمنابع شفاهیردیفشمارمنابع مکتوبردیف

8ادبیاتشفاهی1210قابوسنامه۱

12سیاستنامه۲

12منطقالطیر۳

4شاهنامه۴

5بوستان۵

5گلستان۶

4افسانههاوداستانهایایرانباستان۷

1لطایفالطوایف۸

1بنمایههایاسطورهای۹
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(یبازنویسی، بازآفرینی، گردآوری، گزیده نویس)نویسندگان آثار کهن 
روشارزش گذاریشمارنویسندگانردیف

۱

مژگانشیخی

36
ستاره3عنوان10

عنوانخارجازفهرست26

بازنویسیوبازآفرینی

۲

جاللیمریم

10
ستاره3عنوان4

عنوانخارجازفهرست6

بازنویسیوبازآفرینی

۳

اکرمیجمال

6

ستاره3عنوان4

عنوانخارجازفهرست2

بازنویسیوبازآفرینی

۴

محمدرضاشمس
5

ستاره3عنوان2

عنوانخارجازفهرست3

بازنویسیوگردآوری

۵

محمدرضایوسفی
ستاره4عنوان22

بازنویسیخالقوبازآفرینی
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(یبازنویسی، بازآفرینی، گردآوری، گزیده نویس)نویسندگان آثار کهن 

روشارزش گذاریشمارنویسندگانردیف

بازنویسیخالقستاره3عنوان11حسنزادهفرهاد۶

بازنویسیخالقستاره3عنوان11لبشعلیرضا۷

۸
جعفرتوزندهجانی

1
ستاره5عنوان1

شایانتقدیر

بازآفرینی

۹
محبوبه

عنوانخارجازفهرست11سلطانزاده
بازنویسی

۱۰
یحیی

عنوانخارجازفهرست11کالنترمعتمدی
بازنویسی
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۱۳۹۸ـ ۹۹سالکتاب های بررسی شده ناشران 
ناشرانحرفهایوباتجربهمانندسالهایگذشته،کتابهایکمکیفیتاز

نام ویراستارویراستارجایگاهشمارناشرردیف

ستاره3عنوان3610قدیانی۱

عنوانخارجاز26

فهرست

—ندارد

ستاره3عنوان104یگاجانتشاراتبینالملل۲

عنوانخارجاز6

فهرست

عارفهنژادبهرامدارد
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۱۳۹۸ـ ۹۹بررسی شده سالناشران کتاب های 

.ستارهاست4ناشرآثارشان2فقطناشرحرفهای7میاناز
نام ویراستارویراستارجایگاهشمارناشرردیف

ستاره3عنوان64پیکادبیات۳

خارجازفهرستعنوان2

روشنکبهاریاننیکودارد

ستاره3عنوان52محرابقلم۴

عنوانخارجازفهرست3

آزادهنجفیاندارد

امیرشمس

تهمینهحدادی

جمیلهفراهانی

عذراجوزدانی

مهنازجوکاری

ستاره5عنوان21شهرقلم۵

شایستۀتقدیر

ستاره4عنوان1

—ندارد
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۱۳۹۸ـ ۹۹سالناشران کتاب های بررسی شده 
گرفتستاره5ستارهویکعنوان4کتابعنوان2فقط،عنوان64از

.ازکلکتابهاستدرصد4حدودکه

نام ویراستارویراستارجایگاهشمارناشرردیف

—نداردستاره4عنوان11ویژهنشر۶

خارجازعنوان11فرهنگمردم۷

فهرست

—ندارد

شیواحریریداردستاره3عنوان11فاطمی۸

—نداردستاره3عنوان11مدرسه۹

خارجازعنوان11ایدهماندگار۱۰

فهرست

—ندارد
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۱۳۹۸ـ ۹۹سالدربررسی شدهجایگاه کتاب های 

کتاب های خارج از فهرستدارستاره کتاب های 

543هجایگا
عنوان39

1222شمار
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۱۳۹۸ـ ۹۹سالتصویرگران کتاب های بررسی شده 
بررسی شدهکتاب ۶۴از ،کتاب بدون تصویر۲

شمارکتابنامنام تصویرگرانردیف

عنوان26قابوسنامه؛سیاستنامه؛بَستور؛آرشدالورکوهستانجمشیدیفرهاد۱

عنوان12منطقالطیرعرفانینجوا۲

عنوان10بوستان؛گلستانثقفیمعصومه۳

عنوان2فرشتهیبارانودیوخشکی؛جمشیدشاهبرخورداریراحله۴

عنوان3لهاداریوشوبردیا؛کورُشفرزندماندانا؛خالهنگارودخترگخداییعلی۵
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۱۳۹۸ـ ۹۹سالتصویرگران کتاب های بررسی شده 

شمارنام کتابنام تصویرگرانردیف

عنوان5هزارویکافسانهخائفرودابه۶

عنوان1اپوشدیوعامهکنحسن۷

عنوان1لطیفههایشیرینمکتبیرضا۸

عنوان1داستانکهایشاهنامهکبیریزهرا۹

عنوان1مرادوکالغمتمولصدقیپورفریبا۱۰
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۱۳۹۸ـ ۹۹در سال کتاب ها کیفیت ویرایش 

ناشرویراستاردارد4ناشر،فقط10میاناز

بینالمللیگاجانتشارات
ادبیاتپیک

محرابقلم

فاطمی

.استازفهرستخارجستارهتا3کتابهایآنهانیزدرجایگاههایکه
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سنیفراوانی کتاب ها در گروه های  

جایگاهشمارگروه سنی
5عنوان131سال۹تا ۷

4عنوان1

3عنوان6

عنوانخارجازفهرست5

4عنوان451سال۱۲تا ۱۰

3عنوان14

خارجازفهرستعنوان30

3عنوان62سال۱۵تا ۱۳

عنوانخارجازفهرست4
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1398ـ 99شیوۀ بررسی در سال کاری 

درایندوره،بنابرشرایطموجود،مشکالتردوبدلکردنکتابواسنادالزممیاناعضایگروه،

.شدهاستآسیبشناسیجداگانهبررسیومستقالنهکتابهایتکجلدیمجموعهوهر
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جلدی قصه های تصویری از قابوس نامه۱۲وعه مجم

فرهادجمشیدی:تصویرگرمژگانشیخی:نویسنده
قدیانی:نداردناشر:ویراستار

آسیب شناسیبررسی و 

سادهوروان،بدونویژگیممتازادبیزبان

وپرداختضعفدرساختار

بدونخالقیتوجاذبهزیباییشناختی

.نیستکهدرستاستشدهبازآفرینیقیدروشدرکتاب

.نیستقصهبرخالفعنوانآناینمجموعهگونۀ
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جلدی سیاست نامه۱۲مجموعۀ 

آسیب شناسیبررسی و 

روانوسادهومطلوبزبان
علتومعلولیدرپیرنگوروابطضعف

تکراریموضوعات
یایستاوبدونجذابیتزیباییشناختتصاویر

تانیابازآفرینیحکایتیاداساثربرخالفعنوان،این
.نمیشودقصهمحسوبواستافسانه

ودرونمایۀاثردردایرۀمسائلومشکالتساختار
.نمیگنجدمخاطبامروز شیدیجمفرهاد:تصویرگرمژگانشیخی:نویسنده

قدیانی:ناشرندارد:ویراستار
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جلدی منطق الطیر۱۲مجموعۀ 

فرهادجمشیدی:تصویرگرمژگانشیخی:نویسنده
قدیانی:نداردناشر:ویراستار

آسیب شناسیبررسی و 

یساده،روانومطلوب،امابدونویژگیادبیوهنرزبان

درساختاروپیرنگوانتقالپیامنامناسبضعف

برایمخاطبمناسبسازینشدهدرونمایه

ثرزیبا،رنگی،نمادین،همپایمتنوسبکاتصاویر

30



جلدی داستان های بوستان و گلستان۱۰مجموعۀ 

آسیب شناسیبررسی و 
.نیستامانمایندۀاصلاثرهنری،زیبا،زبان

مدرنحکایتیامضمونکهنبهداستانیتبدیل
تانها،ضعفمنطقیدرساختار،تعارضوتناقضدرداس
تهاپرداختشتابزده،تحولنابهنگامبرخیشخصی

،محتواوساختارزبانوبیان،ناهماهنگباموضوع
گروههایسنیقیدشده

جذاب،متنوعوباریزهکاریفراوانتصاویر
یمعصومهثقف:تصویرگرمریمجاللی:نویسنده
گاج:عارفهنژادبهرامناشر:ویراستار
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باستانجلدی افسانه های ایران ۶مجموعۀ 

جمالاکرمی:نویسنده

علیخدایی،راحلهبرخورداری،فرهادجمشیدی:تصویرگر

بیاتپیکاد:بهاریاننیکوناشرروشنک:ویراستار

آسیب شناسیبررسی و 

بمخاطمناسبمعیارووزیندرشأنمحتوا،زبانی
وشخصیتپردازی،پرداختدرساختار،ضعف

یرنگپایانبندیعجوالنۀداستانهاوگسستدرپ
تهاخالصگیبیشازحدداستانها،حضورشخصی

آگاهیوبدونپیشزمینه

بگروهسنیمخاطمناسبداستانهابرایانتخاب
ایوداستانهایاسطورهیلیهمسوو،پویاتصاویر
لمیعنظرازمفهومبرخیتصاویرنیستوحماسی

.ونادرستاستنمیشودتوجیه
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جلدی هزارویک افسانه۵مجموعۀ 
آسیب شناسیبررسی و 

نزبانسادهوروان،محاورهایوناهمخوانیبرخیواژگانبامتنکه

گومنطقآسیبوازبینبردنپیاماصلیاصلاثرباتغییرپیرن
حکایتهاوافسانهها

هایعلمیواستانداردنداشتنمخاطبمشخصوویژگی

ملتصاویرمحدودسیاهوسفید،اماگویا،پرتحرکوجذابومک
متن؛برخیروایاتبدونتصویر

موضوع،درونمایه،کنشوواکنشهابسیارمتنوعهمراهباطنز

الدینایناثرمناسبمخاطبنیستوبایدهمراهومطالببعضیاز
انتخابوخواندهشود

رودابهخائف:تصویرگرمحمدرضاشمس:نویسنده

عذراجوزدانی،جمیلهفراهانی،آزادهنجفیان:ویراستار
محرابقلم:ناشر
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جلدی بهترین نویسندگان ایران۲ۀ مجموع

پوشِ دیواَآسیب شناسیبررسی و 

سادهوروانزبان
نووداستانیکودکانهوجدیدبانگاهیآفرینش

خالقوپرهیزازپررنگکردنپلشتیهاوبا
تصاویرخشونتزدایی،درمتنو

ناسبونمادهاوپیاماثربانبودفضاسازیمآسیب
برایمعرفیشخصیتهایکافیزمینهچینی

اسطوره
کنامهعحسن:تصویرگریوسفیمحمدرضا:نویسنده

شهرقلم:نداردناشر:ویراستار
34



جلدی بهترین نویسندگان ایران۲ۀ مجموع

خائفرودابه:تصویرگرجعفرتوزندهجانی:نویسنده
عذراجوزدانی،جمیلهفراهانی،آزادهنجفیان:ویراستار

محرابقلم:ناشر

آسیب شناسیبررسی و 
خاله نگار و دختر گل ها
زبانروانومطلوب

ساختارومحتواییمستحکمبادرونمایهافزایی
فظتلفیقهوشمندانۀچندقصهوافسانۀکهنباح

هویتهردو

تصاویرجذابوسرشارازحسورنگ
باوجودعنصارفانتزیدارایپیرنگیومنطقیو

پرداختشده
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کتاب های تک جلدی

زهراکبیری:محمدرضایوسفیتصویرگر:نویسنده

ویژهنشر:ناشرندارد:ویراستار

ستاره4:جایگاه

آسیب شناسیبررسی و 
داستانک های شاهنامه
نثرخوبدرقالبشعرنو

ایروشینوبرایمعرفیشخصیتهایشاهنامهوپیامه
انساندوستانه

رتخیلپارائۀمحتوایمناسبدرفضاییلطیف،رویاییو

امتنمزینبهتصاویریساده،سیاهوسفیدوهماهنگب
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کتاب های تک جلدی

برف و آفتابآسیب شناسیبررسی و 

زباناثرادبی،باآرایهوصورخیالوبازیهای
کالمی؛ناهمگونباعباراتیعامیانهوامروزی

ندیوفاداریبهاثرکهندرموضوع،درونمایهوپایانب
ضعفدرساختار،شخصیتپردازی،ناهماهنگی

کنشهاوحوادثباشرایط
پیشداوریدربارۀشخصیتها،تفاوتناموجه

شخصیتهاباشاهنامه

ندارد:تصویرگرفرهادحسنزاده:نویسنده
ستاره3:فاطمیجایگاه:شیواحریریناشر:ویراستار
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کتاب های تک جلدی
آسیب شناسیو بررسی 

لطیفه های شیرین

االتبالحنیطنزآمیز،اماگاهیفهمدشواربهدلیلاشکروانزبان
دستوری

بعیوشوخطخوباثریمفرحباانتخابدرست،مناسبسازیوارائۀ

ضعفگاهبهگاهپیرنگومنطقوگنگبودنمفهوم

تصاویردرخورتقدیرهمپایمتنباویژگیهایزیباشناختی

فهرستعنوان،بدون141اثربا

رضامکتبی:تصویرگرعلیرضالبش:نویسنده

مدرس:ستارهناشر3:نداردجایگاه:ویراستار
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کتاب های تک جلدی
آسیب شناسیبررسی و 

آی دنبه آی دنبه، مراد و کالغ متمول

روانچندانسادهونهزبان
فارسیبیاعتناییبهساختاردستور،نگارشوویرایشزبان

مناسبوسرگرمکنندهانتخاب
کافیساختارضعفوکنششخصیتها،پرداختنادرضعف

فضایجادویی،ناتواندرارائۀپیامدرستبهمخاطب
همخوانبامتن،ولیاستفادهازنمادهایغربیتصاویر

برایجذابیتدرفروشو«قصه»کاربرداشتباهواژۀ
بهجایمصور«تصویری»

پورباصدقیفری:تصویرگریحییکالنترمعتمدی:نویسنده
ستخارجازفهر:جایگاهفرهنگ:نداردناشر:ویراستار
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کتاب های تک جلدی

:استارنداردویر:تصویرگرمحبوبهسلطانزاده:نویسنده
ایدهماندگار:نداردناشر

خارجازفهرست:جایگاه

آسیب شناسیبررسی و 
پشت پرده، مَثَل آباد

انفارسی،نگارشوویرایشزببهساختاردستوربیاعتنایی

وسرشارازضربالمثلوابیاتمتنوعطنزآمیزنثر

ینونگاهیتازهبهمثلهاوتالشبرایساختنداستانهای
ربطمشخصمنطقیوبازداستانهاوبیپایانباشیوۀنو،

کهنساختارییامحتواییبهحکایت

بدونجاذبۀدیداریوزیباییشناختیاثر

قیومشکالتداستانهابادرونمایۀانتقادی،اجتماعی،اخال
نوجواندغدغههادورازدنیای

برایجذابیتدرفروشو«قصه»کاربرداشتباهواژۀ
بهجایمصور«تصویری»
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1398ـ 99برآیند وضع آثار در سال کاری 
وفارسیزباناختارسبهناآشنایینظری،مسائلبهبیاعتنایی،بازنویسیحوزۀآسانپنداری،بیدقتیوشتابزدگی

ویرایشونگارشبهنداشتنتسلط
:پیامد
فقطنویسنده،10باکتاب64ازکاری،سالایندرایران،دربازآفرینیوبازنویسیتاریخازسال60گذشتازپس
.داردوجودستاره5عنوانیک

تعدادامسال.استکمترتککتابتعدادواسترایجبسیاربازنویسیدرمجموعهسازیمیدهدنشانسالهاتجربۀ
.رسیدعنوان5بهکتابهاتک

پیدرندانچحوزهایننویسندگان.نیستبازآفرینیاثریهیچتکجلدیکتابهایمیاندرکهاستتوجهدرخور
.دننیستنوموضوعهایوآثارخلق
درشارانتآمارآیندهسالهایدرامیدواریم.رسیدگروهدستبهکتابیکاصفهانازفقطامسالتهران،جزبه

.باشدداشتهافزایششهرستانها
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پایان
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