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تألیف-داستانگزارش گروه

۱۳۹۹-۱۳۹۸سال 
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نفر2۱: تعداد اعضا
:ف الفباتألیف به ترتیب حرو-نام اعضای گروه داستان
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نام و نام خانوادگی           ردیف خانوادگی            نام و نام ردیف

رفعت شیر و خورشیدی 12 شیرین اکثیری 1

سارا صدیق 13 هدا امین 2

مهدیه فراهانی 14 اشرف امینی 3

ژاله فروهر 15 اصغر ایزدیعلی 4

شکوه فریدنصر 16 بیگلریالهام 5

سوری مرتضایی فرد 17 شهره ترکمان اسدی 6

شوکا معصومی 18 زهرا جورابچی 7

فرینوش میرزایی 19 پریزاد حسینی 8

شکوفه نورمحمدی 20 سالله حقی وند 9

مجید یاسینی 21 مالحت زهتاب 10

شهره یوسفی 22 (هماهنگ کننده)شهال شفیعی  11



تالیف-اعضای گروه داستان
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:تألیف -راه های ارتباطی با گروه داستان

Info@cbc.ir
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فهرست مطالب 
شماره اسالید فهرست مطالب

8 مقدمه
9 معیارهای بررسی کتاب

10 با سال گذشتهجدول های مقایسه ای 
15 پدید آورندگان
26 مجموعه ها
48 آثار پیشنهادی برای کتاب برگزیده و شایان تقدیر
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مقدمه

را۹۸-۹۹سالافتاداتفاقجهاندرکهمنحصربه فردیشرایطتأثیرتحتکودککتابشورایتألیفگروه

طیودادادامه۹۹شهریوراولتاوآغاز۹۸ماهآبان4ازراخودجلساتگروه.کردطیمتفاوتیشکلبه

ورایشتحقیقاتیکتابخانهمحلدروحضوریبه شکلجلسه۱۵.کردبرگزارساعته۲جلسه۳۳مدتاین

معمولا مجازیجلساتکهشدبرگزاراسکایپطریقازومجازیفضایدرجلسه۱۸وکودککتاب

.شدندبرگزار۱۸تا۱4ساعتازهفتههرشنبهروزهایدرجلساتاین.می شدندبرگزارطولنی تر
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معیارهای بررسی

ب آیا اثر برای گروه سنی و مخاطب مناس؟، آیا موضوع جهان شمول است: انتخاب اثر و موضوع-
، دوستی، است؟ آیا موضوع در نهایت، مروج اصول انسانی و برابری، همدلی، شفقت، عدالت اجتماعی، صلح

...پذیرفتن دیگران و دیگر ارزش های اخالقی است؟ و
نده را آیا داستان با درون مایۀ خود توانسته است معنای آشکار و پنهان مورد نظر نویس: درون مایه-

آن ها رای یا درون مایه هایی دارد که در پیوند با نیازهای کودکان باشد و بدرون مایه آیا داستان ؟، برساند
...  قابل درک است؟ و

ۀ علت و آیا رابط؟، آیا رویدادهای داستان از نظم و ترتیب منطقی، یا، وحدت هنری برخوردارند: پیرنگ-
...  است و آن را پشتیبانی می کند؟ ودرون مایه آیا پیرنگ، در خدمتِ ؟، معلولی در داستان وجود دارد
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تان روانیِ داسحالت های آیا شخصیتِ انتخاب شده، بازتاب دهندۀ خلق وخو و : شخصیت پردازی-
ا ؟ آیمی کنداست؟ آیا شخصیت پردازی، مخاطب را به همدلی و همذات پنداری با شخصیتِ داستان 

...  شخصیت، باورپذیر است؟ و
از و ، بر امتیکنش هاآیا کاربردِ درستِ صحنه، مکان، زمان و نوع (: زمان، مکان)صحنه پردازی -

 داستان است؟  قابل قبول بودنِ داستان افزوده است؟ آیا فضایِ حاکم بر داستان، بازگوکنندۀ موضوع اصلیِ
...  آیا زمانِ ارائۀ داستان، با محتوا، هماهنگی دارد؟ و

 راوی، در کلِ آیا نویسنده، زاویۀ دیدِ مناسبی برای بیان داستان انتخاب کرده است؟ آیا زبانِ: زاویه دید-
...  داستان، از یکدستی برخوردار است؟ و

یرِ خاصی بر ؟ آیا اثر، تأثمی کندآیا مخاطب، با اثر ارتباطِ عاطفی برقرار : زیبایی شناسیرزش های ا-
، به ...؟ این تأثیر، سبب لذت بخشیدن، خوشی، اندوه، همدردی ومی گذاردعواطف و احساسِ مخاطب 

اری خود را در داستان ببیند و با دیگران همذات پندمی دهد ؟ آیا به مخاطب اجازه می دهدمخاطب، شناخت 
کند؟
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مخاطب، ارتباط ـ شخصیتیِآیا داستان، با ساختارهای اجتماعی : ارتباط شناسی و شناخت شناسی-
؟می دهد، به مخاطب شناخت ...؟ آیا داستان، از جامعه، طبیعت، پیرامون ومی کندبرقرار 

بک با گونۀ ؟ آیا زبان و سمی کندآیا سبک و لحنِ زبان، درون مایه را پشتیبانی : سبک، زبان و لحن-
اثر، همخوانی دارد؟ آیا سبکِ زبان و لحن، می تواند برانگیزندۀ عواطفِ مخاطب باشد؟

لد کتاب، آیا فونتِ متن، اندازۀ مناسبی دارد و خواناست؟ آیا طراحی ج: صحافی، چاپ و صفحه آرایی-
ه است؟بازتاب دهندۀ محتوای کتاب است؟ آیا کتاب، صحافیِ محکمی دارد؟ آیا کتاب، دارای آستر بدرق

؟ آیا تصاویر، آیا بینِ واژه ها و تصویر، پیوندی برقرار است: مصور و تصویریکتاب های تصویر در -
صاویر برقرار می گسترش دهندۀ متن هستند یا تنها جنبۀ تزیینی دارند؟ آیا ارتباطِ عاطفی، بین مخاطب و ت

؟می دهدشود و لذتِ لزم را به مخاطب 
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.ته استتعداد كتاب ها در هر دو گونه نسبت به  سال گذشته كاهش داش
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98-99داليل افت تعداد چاپ كتاب در سال 

اشاره ۱۹کوید از دلیل افت تعداد چاپ کتاب می توان به وضعیت اقتصادی موجود در کشور و همه گیری 
.کرد که هر کدام در نوع خود تاثیر منفی در تولید و پخش کتاب دارند
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جدول مقايسه فراوانی آثار بر اساس تعداد و جايگاه
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جمعخارج از فهرستستاره3ستاره4ستاره5سال

97-984۵76۵4۲۱64

98-99۲۳46۹47۱۵۲



۹۹-۹۸با سال ۹۸-۹7ی توزیع گروه سنی سال جدول مقایسه

15



9-7و 6-4، 9-7درگروه های سنی بیشترين فراوانی 
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پديدآورندگان

17

ننویسندگا

نتصویرگرا

ویراستاران

ناشران



نويسندگان و تعداد آثار

18

6۳
فانتزی

۲7
واقعگرا

نویسنده۹۰



پركارترين نويسندگان

زاده و وبه سلطانبروجنی، محبسیما سهرابی، مژگان شیخی، مجید راستی، عادله خلیفی، بنفشه رسولیانمه
اثر؛4پیام ابراهیمی با 

.نویسندگان یک تا سه اثر داشتندبقیه 

19



تصويرگران

تصویرگر، 6۵جلد از کتاب ها توسط ۱۲۲اثر بدون تصویر بودند و ۳۰در میان کتاب های بررسی شده 
.تصویرگری شده بودند که چهار نفر از تصویرگران نویسنده آثارشان نیز هستند

ده ـ تصویرگر نویسنمهسا صادقی، مریم رضایی خاتونی،  فاطمه کریمیان که هرکدام یک اثر دارند به عنوان 
تصویرگر رودابه خائف و غزاله 6۵اثر خود را نگارش و تصویرگری کرده است و در میان 7و کلر ژوبرت که 

اثر، 7ر کدام کلر ژوبرت و مجتبی حیدرپناه ه. اثر بیشترین تعداد کتاب را تصویرگری کرده اند۹بیگدلو با 
اثر، علی خدایی، فاطمه نخعی، مریم محمودی مقدم، ۵تینا حیدری، مهدی صادقی و نگین تقیه هر یک 

.اثر را تصویرگری کرده اند۱و ۲و ۳مهناز سلیمانی نژاد هر یک چهار اثر و بقیه تصویرگران هر کدام 
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است؟كرده تصويرگر خلق نويسنده ـ چه آثاری را 
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هنگی، کتاب های شرکت انتشارات علمی و فر: تهران. یکی از راه می رسه. کریمیان شمس آبادی، فاطمه، نویسنده و تصویرگر
(سال۹-7و 6-4. )ص۲6. ۱۳۹۸پرنده آبی، 



پركارترین ویراستار

.حضور داشته اند۹۸-۹۹ویراستار در ویرایش کتاب های داستان تالیف ۲7در مجموع 

. اثر بوده است۱۵با پژمان واسعی پرکارترین ویراستار 

.ویراستار نیز تنها یک اثر را ویراستاری کرده اند۱4
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فراوانی كتاب های منتشر شده ناشران برای هر گروه سنی

24

. سال منتشر کرده اند۹-7ناشران بیشترین آثارشان را برای گروه سنی 



های ناشرانجدول وضعیت كیفی و كمی كتاب

کدامهرناشرانبقیهواثر۲هرکداملوپه تو،میچکا،امیرکبیر،پیدایش،پارک،کتاب.کرده اندمنتشراثر۲یا۱هریکباقیماندهناشر۱7
ناشردوزاتنهاامسال.می شودکمرنگ ترسالهرشهرستانیناشرانفراوانی.داشته اندشدهبررسیکتاب هایجدولدراثریک

.رسیدگروهبهآثاری(قمکتابکواصفهانقبسات)شهرستانی 25



مجموعه ها چند دسته هستند؟

.مجموعه ها از تنوع گوناگونی برخوردار بودند

مجموعه داستان هایی که در جلدهای مجزا با یک نویسنده و موضوعات متفاوت و شخصیت های -۱
.متفاوت نگاشته شده اند

اشته مجموعه داستان هایی که در جلدهای مجزا با یک نویسنده و موضوعات پیوسته و دنباله دار نگ-۲
.شده اند

ع های مجموعه هایی که ناشر با یک فروست مشترک داستان هایی با نویسنده های متفاوت و موضو-۳
.متنوع منتشر کرده است
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مجموعه ای كه در جلدهای مجزا با يک نويسنده و موضوعات 
.متفاوت و شخصیت های متفاوت نگاشته شده است

27

و فرهنگی، شرکت انتشارات علمی: تهران. تصویرگر فاطمه نخعی. فی فی و شاه وزوزک. خلیفی، عادله
(سال۹-7. )جلد4. ۱۳۹۸کتاب های پرنده آبی، 



مجموعه ای كه ناشر با يک فروست مشترک داستان هايی با 
.نويسنده های متفاوت و موضوع های متنوع منتشر كرده است

28

.  ص۲6. ۱۳۹۸م، شهرقل: تهران. تصویرگر راشین خیریه. جیلی بیلی و پیشی. حجوانی، مهدی؛ خیریه، راشین
(سال۹-7و 6-4(. )بهترین نویسندگان ایران)

بهترین . )ص۲۳. ۱۳۹۸شهر قلم، : تهران. تصویرگر میترا عبداللهی. خانه ام چرا می پرد. کتبی، سرور
(سال۹-7( )نویسندگان ایران

بهترین نویسندگان . )ص۲4. ۱۳۹۸شهر قلم، : تهران. تصویرگر غزاله بیگدلو. آقا مهران قناد. حدادی، هدا
(سال۹-7(. )ایران



؟ی مثبت دارد یا منفیها برای مخاطب جنبهآیا نشر مجموعه

آثاراینازنوجوانانوکودکانمی رسدنظربهاخیرسال هایطیمجموعه ایآثارنشراستمراربهتوجهبا•
وودکانکدرمطالعهبهعادتایجادوکردنعالقه مندبرایگرفتنتیجهمی توانومی کننداستقبال

.استمناسبیروشآثارمجموعهنشرنوجوانان

اینکیفیتارتقاوداستانیعناصربهتوجهوموجودکاستی هایرفعبامحترمناشرانمی شودپیشنهاد•
دربهترکیفیتباآثاریمطالعه،بهنوجوانانوکودکانکردنعالقه مندترهرچهجهتدرکتاب هاگونه

.دهندقرارسنیگروهاینمخاطباناختیار

29



ارج از در کتاب های خ. در عناصر داستانی مهم ترین عامل خارج شدن آثار از فهرست شورای کتاب کودک استضعف 
:فهرست امسال موارد زیر بیشتر دیده شدند

عدم انسجام در محتوای داستان. ۱
عدم تناسب مطالب و حجم کتاب ها با گروه سنی مخاطب. ۲
ناهماهنگی عنوان کتاب با موضوع و محتوای آن. ۳
رعایت نشدن نکات دستوری، نشانه گذاری و اشتباهات ویرایشی. 4
همراهی نکردن تصاویر برای درک مفاهیم کتاب و ایجاد تخیل در مخاطب. ۵
عدم توجه به جزئیات ظاهری کتاب مانند صحافی، اندازه حروف و فونت، صفحه شمار و طراحی صفحات. 6
استفاده از موضوعات تکراری و عدم پرداخت به موضوعاتی که مروج اصول انسانی و برابری، عدالت . 7

اجتماعی،  همدلی، صلح، دوستی و دیگر ارزش های اخالقی
عدم پیوند منطقی درونمایه با شخصیت داستان. ۸
قابل درک نبودن لیه های پنهان در داستان برای مخاطب. ۹

توصیف های طولنی و خارج از حوصله ی مخاطب. ۱۰ 30

چرا برخی آثار، 
خارج از فهرست شورای كتاب كودک قرار گرفته اند؟



پديده امسال
گذشته هایسالخالفبرامسالاما.داشتندرافراوانیبیشترینواقعگراگونهدرسالههربلندکتاب های

گونهاینبودنبمخاطپردلیلبهقطعاافزایشاین.بودیمنیزفانتزیتالیفگروهدربلندکتاب هایشاهد
بهسال۱۳سنیگروهمناسببیشترکتاب هاازدستهاین.استسال+۱6وسال۱۵تا۱۲سنیگروهدر

.بودندبال

. ۱۳۹۸، فاطمی، کتاب طوطی: تهران. ویراستار محمدهادی قوی پیشه. آن سوی دریای مردگان. ، معصومهمیرابوطالبی
(  سال۱۵-۱۳و ۱۲-۱۰. )ص۱۹6

و ۱۵-۱۳. )ص۲۰۰. ۱۳۹۸قدیانی، : تهران. ویراستار محدثه ابراهیم زاده.شبی که بانوی دریاچه شدم. منوچهری، رؤیا
(  سال۱6 31
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انتزیفتألیف ـ پیشنهاد برگزيده داستان 



33

. پیشهویراستار محمدهادی قوی. ادسون آرانتس دوناسیمنتو و خرگوش هیمالیایی اش. خانیان، جمشید
(سال۱۲-۱۰. )ص۹۱. ۱۳۹۸انتشارات فاطمی، کتاب طوطی، : تهران



وفانتزیوخیالعنصرباآنتلفیقوایرانمعاصرتاریخدرتلخرویدادیکبهتازهنگاهدلیلبهاثر•
مواجهوجذابپیچیدهموقعیتیکبارامخاطبروایت،درخاصفُرموتکنیکازبهره گیریهمچنین
.می سازد

انسانیرنجودردالتیامبهمنجرروایت،فراینددرکهتخیلپایانبیقدرتوداستانمعجزه یبرتاکید•
.می گردد

شیوه ییبه(تاریخ-داستان)متنشدنالتقاطییاتلفیقتکنیککارگیریبهومتنفراداستانیویژگی•
.خالقوهوشمندانه

وزندگیییرتغقصدخویشفاعلیتوعاملیتباکهاستکنش گرسوژه ییداستان،اصلیشخصیت•
.داردراتاریخازتازه ییروایتنوشتن

جغرافیایبهشدننزدیکبرایجملهساختاردرتغییروچندگانهلحن هایازدقیقوظریفبهره گیری•
تعدیلمخاطببرایرادادهرُخواقعه یتلخینیزوساختهغنیرااثرزباندلنشینطنزهمراهبهزبان

.می کند
بهرااریختمی توانآیاکهاینجملهازمی کندایجادپرسشبرایشمخاطب،بهپاسخازبیشکهاثری•

!زد؟رقمدیگرگونه یی
34
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اقع گراوتألیف ـ پیشنهاد شايان تقدير داستان 
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پرنده آبی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، کتاب های: تهران. تصویرگر مانلی منوچهری!.خداحافظ ماه. کبرپور، احمدا
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.داستانروایتدرشاعرانهلحنِوزبانازبهره گیری•

.خودیغیروخودیدوسویهردرجنگویرانگرچهره یدادننشانبرایموفقنمادپردازی های•

.سرباز-شاعرمتمایزِشخصیتبهدادنشکل•

.اصلیشخصیتهمراهبهجنگتجربه یدرمخاطبدادنقراربرایمناسبفضاسازی های•

نگهدودمحبقاءبرایرقابتسطحدرتنهاراانسانینیازهایکهجنگبیرحمیوخشونتدادنِ نشان•
.می دارد

.سربازشاعرـتوسطجنگصحنه یکردنِترکطریقازسربازیکنشازآشنایی زدایی•
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: توصیه هایی به ناشران محترم

راهنمای تلفظ توجه به جزئیات ظاهری کتاب مانند آستر بدرقه، صفحه عنوان،  کتابشناسی، صفحه شمار و

توجه ومخاطبتوجه به هماهنگی و تناسب قطع کتاب و اندازه حروف و فونت با گروه سنی ،اصطالحات

نگارشی و ویرایشی کتابهای کاستیبه ضرورت حضور ویراستار متخصص برای رفع 
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:  توصیه هایی به نویسندگان محترم

لح، دوستی که مروج اصول انسانی و برابری جنسیتی، عدالت اجتماعی، همدلی، صهایی موضوعپرداختن به 

.اخالقی استهای ارزشو دیگر 

ت بیش اخیر با توجه به شرایط جامعه و مسائل اجتماعی جهان معاصر پرداختن به این موضوعاهای سالدر 

.  از پیش ضرورت دارد
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پايان
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۱۳99مهر 
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