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بررسی شعرگروهگزارش 

۱۳۹۹-۱۳۹۸سال 
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نفر10: تعداد اعضا

:نام اعضای گروه بررسی شعر به ترتیب حروف الفبا

، مژگان آقایی، شهال انتظاریان، ویدا افتاده، شیما حسینی، آزاده صادقی

یلی، ناهید معتمدی، لیال میرزایی، نسرین وک(هماهنگ کننده)کیامنیر فهیمی

4



اعضای گروه شعر

نسرین وکیلی-فرینوش میرزایی-شهال انتظاریان-شیما حسینی-منیر فهیمی کیا-ناهید معتمدی-ازاده صادقی-ویدا افتاده-مژگان آقایی5

اسامی بترتیب 
عکس ها از راست به 

:چپ



:راه های ارتباطی با گروه شعر 

Info@cbc.ir
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فهرست مطالب 

اسالیدشماره مطالبفهرست

8 تعداد کتاب های شعر بر حسب گروه سنی

9 نمودار کتاب های شعر بررسی شده بر حسب جایگاه

-۱۱ ۱0 ناشران کتاب های شعر امسال وضعیت 

۱۲ وضعیت کتاب های چهار و سه ستاره

۱۳ وضعیت کتاب های خارج از فهرست

۱۴ شایان تقدیرکتاب های پیشنهاد

۱۵ شایان تقدیرکتاب های پیشنهاد

۱۶ به ناشرانپیشنهاد
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شعر برحسب گروه سنیکتاب های تعداد 

بسیار عنوان، ۶8این تعداد نسبت به سال گذشته با و عنوان کتاب بدست گروه شعر رسیده است ۲۱امسال 
. کاهش داشته است

.سال است9-7سال و ۶-۴همانطور که از نمودار مشهود است، اکثر کتاب ها مربوط به دو گروه سنی
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نمودار کتاب ها ی شعر بررسی شده برحسب جایگاه
.استقرار گرفته ستاره اثر در جایگاه چهار ۱۱و سه ستاره اثر در جایگاه 7عنوان کتاب، ۲۱از مجموع  
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تعداد آثار بر حسب جایگاه



شعر ناشرین در کتاب های 

.می کننداکثر ناشران از جمله ناشران شناخته شده کمتر اقدام به چاپ شعر •

اسی و موسیقی کیفیت کتاب های چاپ شده از لحاظ زیبایی شناز میان ناشران امسال، نشر لوپه تو از نظر •
اشران نیز در ننسبت به دیگر تعداد آثار ارسالی نشر لوپه تو، همچنین . در سطح باالتری قرار داردشعری 

.وضعیت باالتری قرار دارد

یدایش، ، پوفرهنگیعلمی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، انتشارات ناشران معروفی مانند •
.نداشته اندی مهر، زعفران کتابی سوره
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شعر ناشرین کتاب های 
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سه و چهار ستاره گروه شعر کتاب های وضعیت 

.ها متنوع و مضامینی مثل عشق و محیط زیست و آشنایی با حیوانات در اولویت بوده اندقالب •

سه و گاه فنی ایران جایانتشارات ، ( آستان قدس رضوی)به نشرلوپه تو، شهرقلم، کتاب های ناشرانی همچون •
.کرده اندکسب چهار ستاره 

شعری در مجموع از نظر زبانی ساده، سالم و روان بوده و از صنایعستاره سه و چهار کتاب های جایگاه بیشتر •
.هستندبهره مند 

.قابل توجه استکتاب های مجموعه ای گذشته، تعداد سال های امسال هم مانند •
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خارج از فهرستهای کتاب 

:جایگاه خارج از فهرست این کتاب ها شده استگوناگونی موجب عوامل 

تصویرزیبایی و بار هنری در متن و نبود •

زباننبودن روزمره، یکدست خشک و تصنعی و پرتکلف یا زبان گفتاری زبان •

استعاره های نامفهومنبود یا ضعف در صور خیال، تشبیهات نادرست و •

شعراز وزن، عدم انسجام بین اجزای خروج •

شاعرانهکشف و شهود نداشتن •

و تکراری کلیشه ای نگاه •
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بررسی شعرگروه پیشنهاد شایان تقدیر های کتاب
-۴.ص۱۳98،۲۴و،تلوپهنشر.وظیفه شناسشرارهویراستاربزرگان؛نادیاتصویرگر.زنبورهیهمتلاتل.مصطفیرحماندوست،

سال۶
،۱۳98تو،لوپهنشر.شناسوظیفهشرارهویراستارمنش؛هاشمینرگستصویرگر.ماربچهیهمتلاتل.مصطفیرحماندوست،

سال۶-۴.ص۲۴
.ص۱۳98،۲۴تو،پهلونشر.شناسوظیفهشرارهویراستارلیموئی؛آناهیتاتصویرگر.بزغالهیهمتلاتل.مصطفیرحماندوست،

سال۴-۶
،۱۳98تو،لوپهرنش.شناسوظیفهشرارهویراستاردلپاک،نادریلیالتصویرگر.کبوترییهمتلاتل.مصطفیرحماندوست،

سال۶-۴.ص۲۴
:دالیل

.استابتکارینشینیهممحوردرواژه هانشستنخوشوکودکانهوصمیمیزبانکاربرد–۱
.استبارزوجالبتصویرومتندرکودکانهبازیگوشیطنز–۲
.می کشدچالشبهراکودکانذهننو،مضامینوعاطفیرنگباتصاویر،ازدیداریلذتضمناشعار–۳
.استکودکانروانوذهنبخشسامانمعناییوآواییهنجارشکنیشگردباونوازگوشاشعارآواییباروموسیقی–۴
ران هاآعالقهوحسوارضاءراکودکانکنجکاویشعریاشیاءوعناصردرنوپردازشیباقدیمیمتل هایازاستفاده–۵

.انگیزدمیبرعامیانهاشعارمطالعه یبرای
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کتاب های پیشنهاد شایان تقدیر
سال۱۲-۱0ص،۱۳97،۴8.ایرانفنیانتشاراتتهران،.خرمشاهیافسانهتصویرگر.هازبالهدرازیزبان.توالیی،حسین

:دالیل

.استخالقوابتکارینظرموردمفاهیمپردازشوزیستمحیطاشیاءعناصر،بهشاعرنگاه–۱

پذیراویلترامفاهیمپنهانالیه هایپنداری،جانداروتشبیهاستعاره،ازاستفادهومضمونجنسهمواژه هایکاربرد–۲
.می کنداشکارو

برارنوجوانمخاطبذهنآن هابیاندرخالقیتوظرافتمحیطی،زیستمفاهیمطرحدرشناسیزیباییابعاد–۳
.می انگیزد

مخاطبمستقیم،غیرشعرجنسازواژه هاییباآن هابیانوماهیاندریاها،درختان،،زباله هامعنادارصدایترکیب–۴
.می کندآشناآنوعناصرطبیعتوزیستمحیطحفظبهنسبترانوجوان

درراواهوآبوزیستمحیطآلودگیوتخریبجنسهمآن هاگسطعموهنریابعاد.استوسفیدسیاهتصاویر–۵
.می کندتداعیمخاطبذهن

ردهکخلقاشعاردررالطیفیونرمدرونیموسیقیآن هامعناییوآواییترکیب هاومصرع هادرواژه هاچیدمان–۶
.است



پیشنهاد به ناشران

یانگیزهایجادوشعروموسیقیبامخاطبینآشناییجهتبهشاعرانهایسرودهبهناشرانتوجه•
شعروموسیقیبهعالقه

قبلدوران هایمشهورشاعرانشعرهایمعرفیبرایناشرینتالش•

انسانیارزش هایترویجوزیستمحیطحفظجملهازاجتماعیموضوعاتبهتوجه•
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پایان
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1۳۹۹شهریور 
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