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بررسی داستان ترجمهگروهگزارش 
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اعضا گروه داستان ترجمه شورااسامی 

نام و نام خانوادگیردیفنام و نام خانوادگیردیفنام و نام خانوادگیردیف
سوری مرتضایی فرد 25مالحت زهتاب13آتش سخن فاطیما 1
ناهید معتمدی26آزاده شکوری راد14ثریا بختیاری2

مهرزاد معصومیان 27مهرزاد صالح5نیلوفر بهین 3
شیوا منصوری28مهری صداقت پویا16نیلوفر پارسیوند4

صبیه میرزاپور29ظریف صنایعیمرجان 17مینا پورشعبانی5
فروزنده نعمت اللهی30شبنم عیوضی18الهام چاووشی6
ندا نوری 31فروهرژاله 19مهرآسا حبشی زاده7
(هماهنگ کننده)شیرین هاشمیان 32منیر فهیمی کیا20فرزانه خونگرم 8
نسرین وکیلی33فرزانه لطفی21کبری دادگستر9

مجید یاسینی34الهه محبی22مینا دژبان10
نسرین یحیوی35نرگس محبی23رامینه رضا زاده 11
عذرا یعقوبی36مرضیه مختاری24صفیه رضایی12

ترجمه-اسامی اعضای گروه داستان



ترجمه-اعضای گروه بررسی داستان
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:ترجمه-راه های ارتباطی با گروه داستان

info@cbc.ir
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فهرست مطالب 

شماره اسالید فهرست مطالب شماره اسالید مطالبفهرست
54 خبرهای کوتاه از پدیدآورندگان 4-5 معرفی اعضاء گروه

55 گروه داستان ترجمه پیشنهادات 6 ارتباطیراه های 

8 بررسی شده و مقایسه با سال گذشتهکتاب های آمار کمی 

9 کتاب ها بررسی کیفی 

10 گونۀ کتاب هاسنی و مقایسۀ گروه های 

11 کپی رایت

12 کتاب ها وضعیت تصویر در 

13-28 گزارش بخش واقع گرا 

29-50 گزارش بخش فانتزی

51-53 گزارش بخش کهن، کالسیک
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کهن وکالسیکواقع گرافانتزیکل کتابسال
98-9749629116441

99-9833420710124

فانتزی واقعگرا کالسیک و کهن

آمار کمی کتاب های بررسی شده و مقایسه با سال گذشته

اثر 2از این عناوین تعداد . ناشر به دو شیوة حضوری و مجازی در گروه مورد بررسی قرار گرفتند49عنوان کتاب از 336تعداد 98-99در سال شورایی 
.عنوان کهن و کالسیک بررسی شده اند24عنوان در گونة فانتزی و 207عنوان واقع گرا، 101به گروه های دیگر واگذار شده است، تعداد 

جدول مقایسۀ کتاب های بررسی شده دو سال گذشته



98-99و 97-98سال دو درجایگاه کتاب هامقایسۀ جدول 
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سال
ستاره5

برگزیده
خارج از فهرستستاره3ستاره4ستاره بدون پیشنهاد برگزیده5

98-97504017911

99-98382069522

نتیجهگونهاینآمارایناز.شده انددادهتشخیصفهرستازخارجعنوان22وستاره3عنوان95وستاره4عنوان205ستاره،5عنوان12کتاب،334تعدادازکیفینظراز

داشتهیشتریبفراوانی  تقدیروبرگزیدهپیشنهادکتاب هایواقع گراگونهدراماداشتهافزایشگذشتهسالبهنسبتفهرستازخارجوستاره3کتاب هایتعدادکهمی گیریم

.است

بررسی کیفی کتاب ها 

۹۸-۹۹و۹7-۹۸سالدودرهاکتابجایگاهمقایسۀجدول
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فانتزی واقعگرا کهن و کالسیک

گونه هاسنی و مقایسۀ گروه های 

کودک نوجوان

10

قع گرا بیشتر نوجوان در نظر گرفته شده است، نشان می دهد که در گونة واده سال باالیاز مقایسة نمودار پراکندگی گروه های سنی کودک و نوجوان که 

.گروه سنی نوجوان و در فانتزی بیشترکتاب های کودک وجود داشته است

اب هامقایسۀ گروه های سنی و گونۀ کت



واقع گرافانتزی

کهن و کالسیک 
کپی رایت

فانتزی واقعگرا کهن و کالسیک

11

43وفانتزیکتاب هایبهمربوطدرصد54کهبوده اندرایتکپیدارایشدهبررسیکتاب هایازعنوان79تعدادگذشتکهشوراییسالدر
رایتپیکدارایعناوینوناشرانتعدادگذشتهسالبهنسبتکهاستذکرقابل.بودکالسیککهنکتاب هایدرصد3وواقع گراکتاب هایدرصد

.استداشتهافزایش

کپی رایت
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مصور

تصویری

بدون تصویر

وضعیت تصویر

مصور تصویری بدون تصویر

بدونکتابعنوان70تعدادیعنیکتاب هادرصد23کهمی دهدنشان،98-99سالترجمهداستانکتابعنوان334بررسیدر

.شده انددادهتشخیصتصویریدرصد33کتابعنوان104ودرصد44یعنیمصورکتابعنوان136تصویر،

ا وضعیت تصویر در کتاب ه



ستاره3ستاره4ستاره5اواقع گرژانر کتاب هایبررسی شدهکتاب های
خارج از 
فهرست

0عنوان19عنوان77عنوان5عنوان101عنوان334

بهآثاردرصد%27.7یعنیعنوان101کلازاثر28مجموعدرآثارتوجهقابلتعداد:مثبتویژگی های

کودکان)بحراندرکودکانبهاثر16.پرداخته اندویژهنیازباکودکانوبحراندرکودکان

وجنگراثبرزندگیبرایالزمامکاناتفقدانیامادریاپدرسوگدچاربی سرپرست،بدسرپرست،

بهاثر12و(زندانیزنانکودکانوطالقکودکانمهاجر،کودکان،فقروطبقاتینابرابری،سیل

ودایافورتیکلکسی،دیسبهمبتالسرطان،بهمبتالاوتیستیک،کم شنوا،ناشنوا،)ویژهنیازباکودک

وکودکان.تاسپرداخته(یجنسدگرخواهبین،نزدیکنور،ازترس،بستهمکان هایازترسسینستزیا،

وشرایطپذیرشدرسعیخود،خانوادگییااجتماعیزندگیدربحرانیابیماریرغمعلیکهوجوانانن

عدادیتبهراشمانظرپربسامد،موضوعاتمیاناز.دارند،استشدهحاکمآنهابرکهجبریبرغلبه

.می کنیمجلب

درتهگذشسال هاینسبتبهواقع گراآثاردرگروه
ارهچهارستوستارهپنجکتاب هایعناوینتعداد

ده اندبوستارهسهکتاب هاازکمیتعدادوافزایش
. استنشدهشورافهرستازخارجاثریهیچو

ثارآاززیادیتعدادبهمنجرآثارباالیکیفیت
میانازامسالبرگزیدهوتقدیرشایستهپیشنهاد

کلسومیکواقعدرکهژانر،اینکتاب های
.شده اندهستندگروهکتاب های

واقع گراگزارش بخش 



میسی مک میالن و الهه ی . گرین، شری
مترجم صادق شیخ االسالمی،. رنگین کمان

ابوعطا، کتاب : تهران. ویراستار عوض لطیفی
(  10-12( )15-13. )ص300، 1398بادبادک، 

مانرنگین کالهه یومک میالنمیسی
درنواناشکودک همنشینیازخواندنیوشیریناثری
ومادراجازدوهمچونبزرگیتغییراتباکهبلوغآستانة
یدوست.استروبه رومدرسهوسکونتمحلتغییر
تریدخم یسیازهمسایه،پیرزنبااوارزشمندوعمیق
وایی تنهخود،فرآیندایندراو.می سازدشادتروآرام تر
تغییراتآمادةومی کنددرکرادوستبهنیازش
.می شودزندگی

مزخرفسالیکقصه ی

وخانوادگیشرایطازآسیب دیدهنوجوانیروایت
رهذره ذآشفتهدرونیبانوجوانیجت .استخشونت
عجیبیشخصیتکهمادربزرگشکناردرمی کندسعی

زادارد؛بی قضاوتمعلمومشاورمثلتأثیرگذارو
ارنفسشبهاعتمادبیاموزد،درسگذشتهخطاهای
.ببخشدراخودوبازیابد

وپدربزرگبانوجواندوهمزیستیتومثلشجاع
یکدروالدینشانطالقبحرانطولدرمادربزرگشان

وتاینترنمانندشهری،امکاناتکهروستاییدرومزرعه
وکنندکارمزرعهدربایدبرادردواین.نداردتلویزیون
تاییروسزندگیبارودرروییباراخودشجاعتکهمصمم اند

عالئمشدنکمباهمباآن هاهمزیستی.دهندنشان
.دمی شواوروحیةحفظوپدربزرگهراسیاجتماعبیماری

تابستانکتاب
ششصوفیای.تجربهوکودکیازسرشاراثری
 ایرابطهتابستان،طولدرمادربزرگشوساله

تابک.می سازنداعتمادباتواموبرابرصمیمانه،
نیزفنالندمردموطبیعتجغرافیا،ازهمچنین
.می دهدآگاهی

م مترج. قصه ی یک سال مزخرف. اسمیت، هیتر
: تهران. رکیوان عبیدی آشتیانی؛ ویراستار مژگان کله

.ص235. 1398فاطمی، کتاب طوطی، 
(سال15-13) ،(سال10-12)

قایقشمترجم.تومثلشجاع.جیسونرینولدز،
افق،:تهرانکلهر؛مژگانویراستارقندهاری؛

(باالبهسال15)(15-13).ص1398.400

منیاسمترجم.تابستانکتاب.تووهیانسون،
.ررادکیان پوآزادهمطلوب،ساراویراستاران.تورنگ
بهسال15)(15-13).ص1397.232هوپا،:تهران
(باال

وجوانان و نها و افراد کهنسال بر زندگی کودکان تأثیر مادربزرگ ها، پدربزرگ

واقع گراگزارش بخش 



.شبنیمهازبعددقیقهیک.ساراکروسان،
.کلهرانمژگویراستارآشتیانی؛عبیدیکیوانترجمه
بهسال16)(15-13).ص1398.391افق،:تهران
(باال

ماهیو...مرگزندگی،درباره یماهیدلقک
وپذیرشار،انکشاملپدرمرگباآمدنکنارفرایندازتأثیرگذارکتابی
مشارکتبهآندرهمچنین.استسوگباکردنزندگیچطور

هکشدهاشارهنیزبچه هادستبهآکواریومبازسازیبرایاجتماعی
.داردزیستمحیطبهاهمیتازنشان

ردبرادرشمرگازپسواالسماپاهایزیرستاره های
اوتیدوس.می شودپرخاشگریوخشمافسردگی،دچارتیراندازی

خلقباعثدارداوتیسمآن هاازیکیکهدیگرنوجواندوبا
واندوهخشم،برهنریآثارخلقبااو.می شودزیبالگوهای
می آیدفائقخودگناهاحساس

ی زندگی، دلقک ماهی درباره. دورانت، آلن
پیما؛ مترجم ساره ارض. و ماهی... مرگ 

. 1398،شهرقلم :تهران. ویراستار مرضیه رافع
(سال15-13) ،(سال12-10).ص180

.ماپاهایزیرستاره های.بارکلیدیویدمور،
.فیلطیعوضویراستارپوراکبر؛سپیدهمترجم
.ص1397.336بادبادک،کتابابوعطا،:تهران

(باالبهسال16)(13-15)

یکعزیزرگمپذیرفتنوشناختبرایتالشنیمه شبازبعددقیقهیک
زندگییکتجربةاثردرکهامیدهاییوداردبردرمخاطببرایروحیواکاوی
برایخوشپیامیمی دهدآخرلحظاتدربرادرشوخواهربهعصیانگرنوجوان

واجتماعیحوادثازآسیب دیدهبرادردورابطةبههمچنیناثر.هاستآنةآیند
ومریکااقضاییسیستمدررااعداممجازاتونژادیتبعیضومی پردازدخانوادگی

.می بردسؤالزیرراواقعیتازمخدوشتصویریارائةدررارسانه هانقش

سوگ و پذیرش مرگ  در کودکان و نوجوانان

واقع گراگزارش بخش 



یبروزفبیماریمراحلآخریندردوهرویلواستالفاصلهپاپنج
راخاطبمتوجهکتاب.می شوندآشناهمبابیمارستاندروهستندریوی

ومی کندجذبسالمتیحالدرحتیآدمی،وجهانناپایداریمرگ،به
زیبایایفرصت هوزندگیبایدوداریمکوتاهبسیارفرصتیهمهاینکه
وعشقمرگ،زندگی،بهعمیقنگاهیهمچنیناثر.دریابیمراآن

.استزندگیستایشگروداردانسانسرنوشت

دوروایتباشیزندههمیشهتاچه جوری
اما.ستنیهیچ یکبهبودبهامیدیسرطانبهمبتالنوجوان

تاودبنویسنخودبرایآرزوهافهرستمی کنندسعیدوهر
چرخةهمچنینکتاب.کنندعملیراآنمی توانندکهجایی
.می دهدبسطکامالًرامرگپذیرشومرگحیات،

بیمارکودکانخانواده هایامیدهایوبیماحساسات، 
استشدهدادهنشانبه خوبی

:تهرانمی،کریجوادودائمیفائزهمترجمان.فاصلهپاپنج.ریچللیپینکات،
(15-13).ص1398.330آبی،پرندهکتاب هایفرهنگی،علمیانتشارات

(باالبهسال16)

.باشیزندههمیشهتاچه جوری.سالینیکلز،
.لهرکمژگانویراستارمرادی؛الههبابانژاد،میالدمترجمان
(باالبهسال15)(15-13).ص1397.251پیدایش،:تهران

عضدای کای نوجوان دورگة ژاپنی امریکایی بعدد از سدونامی ژاپدن ابرفراز دریا 
می فهمدد ایسدتادگیامیدش را از دست نمی دهد او اما خانواده اش را از دست می دهد

عشدق بده وطدن و ایسدتادگی بدرای حفدظ و سداختن دوبدارة آن. نوعی قدرت است
ژاپن و نقدش ، تأثیر تعلیم و تربیت در سیستم آموزشی(بازسازی وطن و وطن دوستی)

ی از موثر معلمین در به وجود آوردن انگیزه پذیرفتن شدرایط موجدود و آمدوزش فدرد
.پیام های بسیار مهم داستان برای مخاطب نوجوان است

.  عوض لطیفیمترجم سپیده پوراکبر؛ ویراستار. بر فراز دریا. لوویتس، لتسا
،(سال12-10). ص288. 1398انتشارات ابوعطا، ، کتاب بادبادک: تهران

(.سال13-15) 

سوگ و پذیرش مرگ  در کودکان و نوجوانان

واقع گراگزارش بخش 



قشقایمترجم.آفتابمثلرها.کریستیناکیلبورن،
ققنوس،انتشاراتآفرینگان،:تهرانقندهاری؛

.(باالبهسال15)(15-13)ص1398.280

تا ابد یا تا زمان های خیلی خیلی دور

ادرموفرزندخواندهکودکدوازتأثیرگذارکتابی
همازذهنتسکینبرایعاشقشانومسئول
برایجهتودرخورکتابی.آنهاآسیب دیدةوگسیخته
همچنینامنسقفیداشتنوخانوادهبهاعتماد
امریکادرفرزندخواندگیسیستمبهانتقادیاثری

جنگ بزرگ خانه درختی
ازعدبوالدینعملکردربکهانتقادیاثری
وگفت وگوبرداستان.می پردازدطالق
نرمروش هایجنجال،وجاربدونتعامل

وداردتأکیدآرامشبروگفت وگومدارو
.استعقالنیتبرمبتنی

رتل هانسل و گ: ساسی و بوبا. پتیسون، دارسی
هر ش: تهران. مترجم شیما شریعت. در دنیای امروز

(سال15-13) ،(سال12-10). ص135. 1397قلم، 

.دورخیلیخیلیزمان هایتاابدتا.کیالکارتر،
کتاب :نتهرا.لطیفیعوضویراستارسعید؛سمانهمترجم

15)(15-13).ص1398.400.ابوعطاانتشاراتبادبادک،
(باالبهسال

آفتابمثلرها
دگیزنکهدقیقوقویپیرنگیباداستانی
راهاآندشواری هایوبدسرپرستکودکان
خوبر فرزندپذیخانوادةتأثیرومی کندروایت

راکودکاناینبهعشقواحترامدادندررا
.می شودیادآور

.درختیخانهبزرگجنگ.لیزاکالینگراف،
ت؛شریعشیمامترجمگاراگر؛شوبانتصویرگر
.1398قلم،شهر:تهران.گودرزی نیامحدثهویراستار

(سال15-13)،(سال12-10).ص240

ز گرتل در دنیای امرولهانس:ساسی و بوبا
ووسملموباورپذیرفضاسازی هایوصحنه پردازیبا

انهواقع گرایمنطقیشخصیت پردازی هاباهمچنین
.ندمی کترسیمرابدسرپرستکودکانمشکالت

دپذیری فرزنکودکان بدسرپرست، بی سرپرست، آسیب دیده از طالق و

واقع گراگزارش بخش 



ویرگرتص.میشهعوضبازی.فیلبیلدنر،
راویراستخرمی؛فریدهمترجمپروبرت؛تیم

.1398جمعه،داستان:تهران.مهدی پورمرجان
(سال15-13)،(سال12-10)..ص240

.(1ر د؛وریپ)

شلوارپوشخفاشیکاسرارآمیزدنیای
بهکهماوتیسبهمبتالپسربچةیکروزمرةزندگیشرح
،خاصبیماری هایباکودکانبابرخورددرمعلمنقش
کودکزندگیدرحامیمادر خصوصبهخانوادهنقش
وکارگروهیاهمیتکودک،حقوقارزشووالدتک

.می کنداشارهمشارکتی

موعودپرندگانـ...پرنده هاییروزی
هبمبتالپسریچارلیطوالنیجاده ایسفردر

رایبپرنده نگریبهعالقمندووسواساوتیسم،
کاامریغرببهامریکاشرقازبیمارشپدردیدن
وعتمادادوستی،آندرکهکهسفری.می کنندسفر
یزندگبرجنگتأثیروزیستمحیطبهتوجه

.می زندموجکودکان

یرگرتصو...پرنده هاییروزی.جسالیپال،
.حسینیشیمامترجمالفلین؛مکجولی
(15-13)..ص1397.318قلم،شهر:تهران

(باالبهسال16)

ماپاهایزیرستارگان

هبمبتالنوجوانرزاموندپیوستن
آن هانوجواننفرةسهگروهبهاوتیسم
ریزیباتالگوهایکهمی کندکمک
.کنندخلق

میشهعوضازیب

کهالقخوساختارشکنمعلمیتأثیربهکتاب
دانش آموزان،تفاوتبهتوجهباآموزشبه

چنینهمکتاب.استمعتقدشناختودوستی
لولیتمعباکودکاناوتیستیک،کودکانبه

سکالیکدرچندملیتیکودکانوجسمی
گروهیکارهایدرمشارکتودرس
.پردازدمی

.بتبنامپسری.کیالناآرنولد،
شتهبهمترجمسانتوسو؛چارلزتصویرگر

،1397م،شهرقل:تهران.شریفخادم
(سال15-13)،(سال12-10).ص125

؛شلوارپوشخفاشیکاسرارآمیزدنیای)
1).

رزیستاره های.بارکلیدیویدمور،
پوراکبر؛سپیدهمترجم.ماپاهای
طا،ابوع:تهران.لطیفیعوضویراستار
-13).ص1397.336بادبادک،کتاب
(باالبهسال16)(15

یکودوستیک.کیالناآرنولد،
توسو؛سانچارلزتصویرگر.خانگیراسوی
لمشهرق:تهران.شریفخادمبهشتهمترجم

15-13)،(سال12-10).ص1397،112،
خفاشیکاسرارآمیزدنیای)(سال

.(2؛شلوارپوش

رگرتصوی.موعودپرندگان.جسالیپال،
ا؛بهنیمهدیسمترجمالفلین؛مکجولی

تابکابوعطا،:تهران.لطفیعوضویراستار
16)(15-13).ص1398.350بادبادک،

(باالبهسال

م مبتال به اوتیسو نوجوانان کودکان 
واقع گراگزارش بخش 



مترجم مریم فیاضی؛ . وزن آب. کروسان، سارا
، 1397هوپا، : تهران. ویراستار نوید سید علی اکبر

(سال به باال16( )15-13)ص، 280

فاصلهپاپنج

فیبروزبهمبتالنوجواندوزندگیپایانکوتاه فرصتیدر
ارمخاطبوشودمیهمراهعشقبازیباییبهریوی
ندگیززیبایی هایوعشقمرگ،زندگی،متوجهبیشتر
.می کند

ترجمم.معجزهومرگتابستان.کنتویلیامکروگر،
.1398افق،:تهران.سرلکنیماویراستارپور؛نبیثمین
(باالبهسال16)(15-13)ص408

وزن آب
عاطفینزاع هایمیاندرمشغولذهنیبایمهاجردختر

ردجدیدمدرسه ایکهمهاجرتبهمربوطمسائلووالدین
عشقودوستیوشنامی کند،تجربهراجدیدمحیطی
.ابدبازیراهویتشوشخصیتمی تواندومی شودپناهگاه

دائمیائزهفمترجمان.فاصلهپاپنج.ریچللیپینکات،
فرهنگی،علمیانتشارات:تهرانکریمی،جوادو

16)(15-13).ص1398.330آبی،پرندهکتاب های
(باالبهسال

معجزهومرگتابستان

،مادرشوپدربابرابرسنیبابرانتامیلباساله19آریلعاطفیرابطة
ن هایانساازسرشارکتابآنبرمضاف.می شودهمراهاوقتلباغمگنانه

ازستاانعکاسیماجراهایش،وشخصیت هاانبوهوجودبا.استآسیب دیده
هکاحساساتیباانسانغریبسرشتدرکنکاشیوواقعیزندگی

.هاستآندچارآدمیامامی نمایدغیرمنطقی

و عشق های نامتعارف بخشرهاییعشق های 

واقع گراگزارش بخش 



یرگرتصو.ربکاپنهانزندگی.پدرومانئاس،
تارویراسحاتم؛افشارسمانهمترجمتورمو؛بئا

.ص1397.237هوپا،نشر:تهران.متینسعید
(باالبهسال16)(13-15)

تا ابد یا تا زمان هـای خیلـی خیلـی دور
اد او بده توجه معلم به فلورای کوچک باعث تقویت اعتم

علدم ارتبداط تنگاتندگ او بدا م.محبت انسان ها می شود
.کمی به اعتماد او به آدم ها کمک می کند

تیمرگرتصوی.میشهعوضبازی.فیلبیلدنر،
مرجانرویراستاخرمی؛فریدهمترجمپروبرت؛
.ص1398.240جمعه،داستان:تهران.مهدی پور

.(1ر د؛وریپ)(سال15-13)،(سال10-12).

گرینربکاپنهانزندگی
ایواقعیت هتامی کندکمکاورسالبهمدرسهمشاور

.رداردبداستان پردازیازدستوکردهقبولرازندگیش
اشتنندومادرسوگتنهایی،دلیلبهخودشبااورسال
ونبودمنزویدلیلبهدیگرانباونفسبهاعتماد

.استبودنافرادگذشتةدنبالبهوگذاشتنسربه سر

میشهعوضازیب
باموزشآبهکهخالقوساختارشکنمعلمیتأثیربهکتاب
ستامعتقدشناختودوستیدانش آموزان،تفاوتبهتوجه

باودکانکاوتیستیک،کودکانبههمچنینکتاب.می پردازد
ودرسکالسیکدرچندملیتیکودکانوجسمیمعلولیت
.پردازدمیگروهیکارهایدرمشارکت

یلیخخیلیزمان هایتاابدتا.کیالکارتر،
.یفیلطعوضویراستارسعید؛سمانهمترجم.دور

.1398.ابوعطاانتشاراتبادبادک،کتاب :تهران
(باالبهسال15)(15-13).ص400

تأثیر مثبت معلم، یا مشاور مدرسه در روند بهبود و رشد کودک و نوجوان
واقع گراگزارش بخش 



فیاضی؛مریممترجم.آبوزن.ساراکروسان،
،1397هوپا،:تهران.اکبرعلیسیدنویدویراستار

(باالبهسال16)(15-13)ص،280

سایه
ی و دوست و همکاسدی امدان پناهنددة افغانسدتانی، بدا راه انددازی کمپیند

ه ها را بده اطالع رسانی از وضعیت پناهجویان افغانستانی توجه مردم و رسان
. ونداین موضوع جلب می کند و آنها موفق به ماندن در انگستان می ش

تیمرگرتصوی.میشهعوضبازی.فیلبیلدنر،
مرجانرویراستاخرمی؛فریدهمترجمپروبرت؛
.ص1398.240جمعه،داستان:تهران.مهدی پور

.(1ر د؛وریپ)(سال15-13)،(سال10-12).

میشهعوضبازی

اری های اشاره به همزیستی کودکان از ملیت های متفاوت و با بیم
.و سطح توانایی های متفاوت دارد

شریف؛زهرامترجم.سایه.مایکلمورپرگو،
،نگارگران:تهران.ابراهیمی فردمهریویراستار
(15-13)ص1398.136

وزن آب
نزاع هایمیاندرمشغولذهنیبامهاجردختربرای

رادجدیمحیطیدرجدیدمدرسه ایکهوالدینعاطفی
ی شودمپناهگاهعشقودوستیوشنامی کند،تجربه

.بازیابدراهویتشوشخصیتمی تواندو

مهاجران و پناهندگان
واقع گراگزارش بخش 



درمعمولیروزآن.کالیننوتن،مک
ترجممکیتامورا؛ساتوشیتصویرگر.مدرسه
(6-5).ص1398.28غنچه،:تهران.شانهفهیمه

سال(7-9)

چندریتصویرگمتن،کناردرب،-الفسنیگروهتصویریکتاب هایمیاندر
درسهمدرمعمولیروزیکوبنوازقلبتباجملهازستبوده اخاصکتاب
بهنکردنتکلیفتعیینوغیرمستقیمآموزشراهازخالقیتپرورشبهدوهرکه

ارهاشعالقه ایهرپروردنیاپیانونواختنبرایچهونوشتنبرایچهکودک
کهانآنچن.می کنندنقدکمالگراییراگونه ایبهاثردوهرهمچنین.می کنند
با.گفته نسخکودکانرویایوخالقیتذهن،برموسیقیتأثیرازمعلمشخصیت

روزیکولدزریناچپیترآبرنگتکنیکولطیفتصویرگریبابنوازقلبت
تصویررامعمولیروزیککیتاموراساتوشیتصویرگریبامدرسهدرمعمولی
فضایکالس،خالقمعلمهوشمندیوتردستیباومروربهکهمی کند

آنچهوندمی گیرجانچیزهمهگوییمی گیرد،رنگرفتهرفتهکالسخاکستری
.استشگفتییکحاصلشاهدیمپایاندر

صویرگر،تونویسنده.همیلتنپیتررینولدز،
یسی؛نفمعصومهمترجم.بنوازقلبتبا

.1398لپرتقا:تهران.دیندارفریباویراستار
سال(9-7)(6-5).ص35

ودکانتأثیر موسیقی و هنر بر خالقیت هنری و ادبی ک

واقع گراگزارش بخش 



مجموعۀ ناخدای هفت دریا 
سوادآموزی،ازآلودطنزوخالقانهروایتی
برایجذابمتنیخلقوماجراجوییآگاهی،
یباییزوظریفبسیارمسائلبهکهکودکان

.می کنداشارهنیز

مجموعۀ آرکئوپلیس 
عالقمندد مجموعه ای ماجراجویانه و هوشمندانه در مدورد 

.باستان شناسیکردن نوجوانان به 

ته جدولی هامجموعۀ 
 ها تدده جدددولیروبرتدو سددانتیاگو در مجموعدة چهارجلدددی فوتبدالی 

را روایدت می کوشد داستانی پرفراز و نشیب از تدیم فوتبدال مدرسده
ة داسددتانی کدده همددراه بددا مشددارکت و مسددئولیت پذیری همدد. کنددد

.  بچه های کالس هر روز بیشتر تالش می کند

اخندا ن-گننج ناخندا بناراکودا. کامپوس، مارتینث لیانوس
رجم سدعید تصویرگر مارتا آلتس گارسیا؛ مت. باراکودا آخر دنیا

. ص204. 1397هوپدا، : تهدران. متین؛ ویراستار محمد یوسدفی
(.سال10-12)(2،1ناخدای هفت دریا؛ )

یرگرتصو.مرموزپرنده ی-مقبره هادزدان.ماریپیربود،
.سعیواپژمانویراستارعسگری؛مهنازمترجم.ارتسمانتوماس
-12).ص1397.208.قلممحراب.مهتابکتاب های:تهران
.(2-1پلیس؛آرکئو)(سال15

نریکه تصویرگر ا. راز داورهای خواب آلود. سانتیاگو، روبرتو
هوپا، : هرانت. لورنسو؛ مترجم سعید متین؛ ویراستار انسیه حیدری

(. 1ته جدولی ها؛ )(.سال10-12).ص295. 1397

ایده های بکر در مجموعه ها
واقع گراگزارش بخش 



ا ۀ ژانر واقع گربرگزیدد کتاب  پیشنها

اعدامازبرادرشنجاتبرایکهآشفتگیسراسرزندگیبامی پردازدساله17جوبهشبنیمهازبعددقیقهیکدرکروسانسارا
ازبعداو.ندمی کزندگیخرافاتیخاله ایبامادر؛بعدتروپدرشانتوسطشدنرهاازبعدبدسرپرستخانواده ایدرجو.می کندتالش
تواندرچههرباوبگیردوکیلیاوبرایکند،سفراستزندانیآنجادرکهایالتیبهوبشناسدرابرادرشدوبارهمی کندتالشسال ها

ارباودیدارهاایندرورودمیبرادردیداربهروزهرماهیکمدتبه.کندبریشدهمتهمآنبهکهجُرمیآنازرااوکندسعیدارد
برایتالشواحساسیهیجانات.استآمادهخودزندگیساختنبرایبرمی گرددخانهبهدوبارهوقتیومی کندکشفرابرادرشدیگر
جو.استردیگشروعیخوداینپذیرفت،رامرگبایدپس.نداردفایدهمعکوسشمارشدرهموکیلباهمراهبرادربی گناهیاثبات

خودعزیزگمرپذیرفتنوشناختبرایتالش.استشناختهرااوشخصیتنوجوانیدرتازگیبهکهمی شودبرادریمرگپذیرای
دربرادرشوخواهربهعصیانگرنوجوانزندگییکتجربۀاثردرادکهامیدهاییوداردبردرمخاطببرایروحیواکاوییک

ضاییقسیستماعدام،مجازاتبرادر،دواینرابطۀبهپرداختضمنداستان.آنهاستآیندهبرایخوشپیامیمی دهدآخرلحظات
ازکهوانانینوجویژهبهنوجوانانبهکتابخواندن.می بردسؤالزیرراواقعیتازمخدوشتصویریارائۀدررارسانه هانقشوامریکا

.می دهدامیدونفسبهاعتمادنابسامان،خانواده های

:دالیل پیشنهاد برگزیده 
ن انعکاس بی عدالتی در دستگاه قضایی1
ن  پرداختن به تبعیض نژادی 2
ن  تالش برای یافتن حقیقت3
ن نقش رسانه ها را در ارائۀ تصویری مخدوش از واقعیت4
ن واکاوی روحی برای شناخت و پذیرش مرگ عزیزان 5
ن پرداخت به نوجوانان خانواده های آسیب دیده 6
ن تالش حتی با وجود نداشتن امید 7
ن اشاره به مجازات اعدام8

ازبعددقیقهیک.ساراکروسان،
عبیدیکیوانترجمه.شبنیمه

:هرانت.کلهرمژگانویراستارآشتیانی؛
16)(15-13).ص1398.391افق،
(باالبهسال

واقع گراگزارش بخش 



ژانر واقع گرا هبرگزیدد پیشنهامجموعۀ

مبدلباسلدردختریکوبامزهدریاییدزدانپرکششوپرماجراداستانبهدریاهفتناخدایمجموعۀازجلددودرکامپوسلیانوسمارتینث
وکشتیدردریاییدزدانبااو.استباهوشوکنجکاوکهاستجرقهنامبهبی سرپرستیسالۀ11پسراصلیشخصیت.می پردازدپسران
یسفینینامهبدیگردزیاییدزدیکازگنجییافتندنیالبهکهاستسالششبارکوداناخداکشتیناخدای.می کندزندگیتورتوگاجزیرۀ
زندگیرویبهراهمهچشمانکتابومی دهدیادسوادهمهبهجرقه.استکتابیکگنجکهمیشودمتوجهمی یابدراآنوقتیولیاستکرین

آشنازندگیگردیابعادودریاییمهممخفیگاه هاییافتنسفر،برایمتفاوتترفندهایباآنهامی کندبازهمدنیاآب هایرویدروخشکیرویبر
جایگزینراوگفت وگوبحثحاالمی گرفتندارتباطدیگرانبادعواوکتکباهمیشهکهدزدانی.می نگرندنو نگاهباچیزهمهبهومی شوند
شگردهایوزیبااربسیتوصیف هایازنویسنده.می کندآنشدنپرکششبهشایانیکمکهمطنززبانواستفرودواوجازپُرداستان.می کنند

ازباشدهمیگردآثارخواندنبرایمخاطب[کنندترغیبمی تواندمی کنددیگررمان هایبهنویسندهکهاشاراتی.استکردهاستفادهخالقانه ای
صویرسازیتبانوجوانمخاطببرایپنهانالیه هایایجادوموفقوگوناگونهایکنشداستانفرودهایوفراز.سروانتساثرکیشوتدنجمله

.استهشدپرداختهخوببسیارکتابسازی هایشخصیتوهاصحنه پردازی.استهمراهدریاییدزدانپرهیجانزندگی

:داللیل پیشنهاد برگزیده 

.داستان دارای نگرشی نو  و جذاب است که باعث خوانش سریع داستان می شودن  1

ی واکاوی شخصیت ها و نوع زندگی دزدان دریایی به طوری که کامالً برای خواننده قابل لمس است و باعث تغییر نگاه و آشنایی نسبت به زندگن 2
.دریایی می شوددزدان

( روس، اسپانیایی، فرانسوی و بلژیکی)مختلف در یک جا کنار هم بر روی کشتی زندگی می کنند ن انسان هایی با ملیت های 3

تأکید بر اهمیت خواندن و سواد و تأثیرگذاری آن بر زندگی قبل و بعد از آن ن 4

ها از این مسئلهنفر برای خواندن و استقبال آن53مشارکت گروهی  ن 5

ارزش کلمات و لغات از دید یک ملوان کشتی ن 6

ژرف ساخت قوی و الیه الیۀ داستانن 7

ترجمۀ بسیار خوب و گنجاندن سادگی، روانی و طنز داستان در آنن 8

گنج ناخدا . کامپوس، مارتینث لیانوس
تصویرگر مارتا آلتس گارسیا؛ . باراکودا

. یمترجم سعید متین؛ ویراستار محمد یوسف
ناخدای . )ص204. 1397هوپا، : تهران

13-15( )سال10-12)(1هفت دریا؛ 
(سال

ناخدا باراکودا . کامپوس، مارتینث لیانوس
تصویرگر مارتا آلتس گارسیا؛ . آخر دنیا

. یمترجم سعید متین؛ ویراستار محمد یوسف
ناخدای . )ص256.  1397هوپا، : تهران

(سال13-15)( سال10-12)(2هفت دریا؛ 

واقع گراگزارش بخش 



ا شایان تقدیر ژانر واقع گرد کتاب  پیشنها

بهکردهکترراآنهاکهپدریدنبالبهچمدانیکبامادرشباکهمی پردازدلهستانیسالۀدوازدهدخترکاسینکابهآبوزندرکروسانسارا
برابردردبایکهمقاومتروزهایوشدنپذیرفتهبرایتالشروزهای.داردبسیاریپریشانروزهایکهمهاجرتی.می کنندمهاجرتانگلستان

درخواندنسدربهمجبورنمی داند؛انگلیسیچوناست،باهوشواستعدادبااینکهوجودباکاسینکا.بیاوردتابهمکالسی هایشقلدری های
آنازمدرسهدرامعلم هومسئولینکهسیستماتیکیدیدۀونادیدۀقلدریومی شودآزارشباعثکهچیزی.استخودسطحازپایین ترکالسی

.می شودخرداتنهمادروپدرجبهه کشی هایونزاعمیاندر.می شودسخت تربسیاراوبرایشرایطپدرکردنپیداازبعد.می کنندچشم پوشی
ویلیامواو.بگیردادیبهترراانگلیسیزبانوکندشنامی کندکمکاوبهکهاستویلیامنامبهدوستییافتنمی پذیردرااوکهبازیآغوشتنها

باقیمادروندرچیزیکوچکبخشهروشدهنوشتهشعربهکتابتمام.می کندکمککاسینکابهکهدارندعاشقانهودوستانهرابطه ای
پرداختهوساختهکتابدرخوبیبهراشخصیت هانویسنده.باشدغماینهمهبرتسکینیمی تواندشعرتأثیرگذارزبانتنهاکهگویا.می گذارد

وصیهتمربیانومعلمانبهکتابخواندن.استلطیفوشاعرانهداستانزبان.استخانوادگیواجتماعیژرف ساختدارایداستانواست
.می شود

:تقدیر ان دالیل پیشنهاد شای
ن پرداختن به مسئلۀ فراگیر مهاجرت1
ن پرداختن به  مسئلۀ فراگیر تبعیض نژادی 2
ن زبان شعرگونه و تأثیرگذاری بیشتر این زبان برای گفت و گو با نوجوانان 3
ن شخصیت پردازی های دقیق و صحنه پردازی های خوب برای توضیح کالم 4
ن پرداخت به عواطف نوجوانان و توجه به دوستی و عشق  در دنیای نوجوانان 5
ن پرداخت به ورزش و کار بدنی و تالش برای در خود نماندن و بیرون آمدن از غم6
ن  پرداخت به کودکان طالق و والدین افسرده و تأثیری که بر دنیای نوجوانان باقی می گذارند7.

مترجم.آبوزن.ساراکروسان،
سیدنویدویراستارفیاضی؛مریم
،1397هوپا،:تهران.اکبرعلی
بهسال16)(15-13).ص280
(باال

واقع گراگزارش بخش 



را د شایان تقدیر ژانر واقع گکتاب  پیشنها

راهیکلدرشتوبلندقدمطیع،بی آزار،مهربان،ساله،12باتلمیسونداستانباتلمیسونزبانازواقعیتدرکانرلسلی
بیماری،(ندمی کنحرکتچشمشجلویحروفنوشتنوخواندنهنگامبهکهبیماری)دیسلکسیبهمبتالاو.می کندروایت

گ هایرنطیفخوشحالیوقت.استدرونیحاالتبهتوجهبارنگ هادیدن)سینستزیاو(شدیدکردنعرق)دایافورتیک
خانۀکیدردایی اشومادربزرگنزدودادهدستازبه تازگیراپدربزرگ اشومادر(.کدرسبزنوعیکناراحتیوقتوصورتی
دادهدستزاباغهمیندرهمرابنیصمیمی اشدوستپیشماهپانزده.می کندزندگیموروثیشانسیبباغوسطکلنگی
میسونماریبیبهتوجهیاو.بنویسدبرایشبودهبنیباکهآخرروزوقایعازتامی دهددفترچه ایاوبهبردسروانحال.است
راهایشرفحهمۀبی گناهی اشاثباتبرایبایدمیسون.کندثابتنوشتنبارابی گناهی اشمیسونمی خواهدفقطوندارد

تمرکزبایدکارینابرایومی دهدقراراختیارشدرکامپیوتریکبلینیخانمنامبهمشاوریککمکبهمنظورهمینبه.نویسدب
ومی شودفکری اشنظمموجباوتالش.استنیامدهبرآنپسازحالبهتاکهکاری آورد ؛زبانبهراواقعیتوکندفکرکند،

ودرامداییدفاعوبردسروانمقابلدرایستادنبا.بازیابدرامغزشوزبانتطابقوبنویسدمی تواندکامیپوتر،اژدها،کمکبه
گمشده اشبرقیارهوکالوینشدنپیدابا.می شودمشخصبرایشکالمقدرتومی کندپیدانفسبهاعتماداوازمادربزرگ

.استبودهمتکاردرختیۀخاننردبانپلۀبریدنکهمی شودمعلومومی شودروشنحقایقهمۀمت،خانۀانباردر
:تقدیرانشایپیشنهاددالیل

زندگیبهامید-1
عزیزانمرگپذیرش-2
مشکالتبامقابله-3
خاصمشکالتبانوجوانانوکودکاندرنفسبهاعتمادایجاد-4
حیواناتبادوستی-5
دوستیومهربانیارزشبیان-6
قویپیرنگباهمراهدلنشینبیانوزبان-7
مؤثروخوبترجمه-8

انزبازواقعیت.لسلیکانر،
ابیتمترجم.باتلمیسون
.هرکلمژگانویراستارابراهیمی؛

.ص1399.331.افق:تهران
(باالبهسال16)(13-15)

واقع گراگزارش بخش 



۹۸-۹۹در سال واقع گرا جمع بندی کتاب های بررسی شده ژانر 

ازخارجاثریچهیواستآمارنسبتبهگذشتهسال هایازبیشترامسالواقع گرایستارهچهاروستارهپنجآثارتعدادورفتهباالترآثارکیفیت
.استنشدهشورافهرست

دندبوپرداختهاجتماعباتعاملصلح،حرفه آموزی،همچونبکرتریموضوعاتبهگذشتهسالدرکتاب هاوشدهکمترآثارموضوعیتنوع.
باآثاریبه(ه اندشدترجمهدیگریزبانیازوهستندپیشرفتهکشورهایبهمتعلقهمگیآثارکهامراینبهتوجهبا)مدرندنیایدرترازوکفۀهنوز

.می کندسنگینیپسرشخصیت های
بوده اندمجموعهگروهازاثر15ژانر،اینستارۀسهاثر19میانازولیداردبرگزیدهپیشنهادمجموعهیکمجموعهکتاب هایمیانازامسالچندهر

.استبودهنازل ترجلدیتککتاب هایبهنسبتمجموعهآثارکیفیتو
مطلوبچندانطنزکیفیتامابوده اندسرگرمیتفریحیکارکردیباطنزآمیزآثاربیشتر.داشتندتعلقادبیاتبدنۀبهمجموعهآثارگذشتههمچون

.استنبوده
اینفراخورواستداشتهچشمگیریکاهشتصویریآثارتعدادولیهستیممصوروتصویربدونآثارشاهدبیشترواقع گراآثارگروهدرهرچند

.است(سال6-5)سنیگروهدرکمترآثارموضوع
می خوردچشمبهامسالکتاب هایمیاندربرانگیزپرسشآثارضعف.

واقع گراگزارش بخش 



29

ستاره3ستاره4ستاره5کتاب های ژانر فانتزیکتاب های بررسی شده
خارج از 
فهرست

عنوان17عنوان72عنوان115عنوان5عنوان207عنوان334

فانتزیگزارش بخش

کتاب هامجموعامسالفانتزیکتاب هایدراینکهتأسفقابلومهمنکتة

طرحعتنوموضوعی،خالقیتونبودندگذشتهسال هایفرودوفرازدارای

شماوجهت.بودگذشتهسالازکمتربحثوطرحقابلکلیدینکته هایو

بررسیکتاب هایدرکهنکاتیوموضوعاتپرتکرارترینومهم ترینبهرا

.می کنیمجلبآمدچشمبهشده

چهارفانتزیکتاب هایعناوینتعداددرگذشتهسال هاینسبتبه

شورافهرستازخارجوستارهسهکتاب هایدروکاهشستاره،

وناییکرخاصوضعیتسبببهامسالچهاگر.داشته ایمافزایش

بود؛درصدی30افتدچارگروهدرکتاب هاخوانشجهان،شدن

.شوندبررسیاولچاپکتاب هایشدسعیاما



رتصویرگ.مردابندای.داوید،کالی
خدایاری،ناهیدمترجم.سومامارکو

:نتهراقوی پیشه،محمدهادیویراستار
1397طوطی،کتابفاطمی،انتشارات

.(باالبهسال7).ص93.

.ویرگرتصونویسندهآنتوانت،پورتیس
.میرزاییشهرزدادمترجم.فورودلآواز
.ص1397،42دیبایه،نشر:تهران

.(باالبهسال7)

جزیره ی.الرناسنایدر،
نگینمترجم.بی سرپرست ها

:هرانت.لطیفیعوضویراستارفانی نام؛
.1397بادبادک،کتاب هایابوعطا،

(باالبهسال10).ص320

 هابی سرپرستجزیره ی
وتاملقابلوقویاثری
باهکاستفلسفیباردارای
یلتمثواستعارهازپرزبانی

ایدنیبینبرزخالیه الیهو
آمدندنیابهمعنوی،ومادی

پایانیبارا،آنازرفتنو
میبیانرازورمزپرومبهم
.کند

رازآلوداثریمردابندای
نگاهبااستتفکربرانگیزو

ی،زندگبهعمیقیفلسفی
با،آزادیورهاییوهویت
منمانندپرسش هاییطرح
تعلقکجابههستم؟که

دیگرانمانندچرادارم؟
؟چیستمنهویت/نیستم

بیانفورودلآواز
شدنگموفطرتازدورشدن
بهمنجرکهاستفردیت

شخصیت هایشکل گیری
ودمی شوتکراریویکنواخت

ادهسقالبیدررامهمپیاماین
.استکردهبیانتازهو

یهویت یابوزندگیارزش هایدرک،هستی شناسیبرایدریچه هایی
.استبودهجستجوگرذهن هایدغدغه هایمهم ترینازهویت یابیوهستی شناسی

یکاعترافات.میشلکیوراس،
ماریوتصویرگر.خیالیدوست

.چوپانکارهزهرامترجمفازیو؛
ص139۸.191چشمه،نشر:تهران

(7-9),(10-12)

دوستیکاعترافات
ایبراستتالشیخیالی
دوستیکهویتکشف
یالیخرازبهوقتیکهخیالی
درمی بردپیخودبودن

تالشواختیارجستجوی
ودخسرنوشتکنترلبرای

.داردماجراها

یرگرتصو.دقیقه هادزد.داویدلوثانو
.آبهشتکژوانمترجم.گیراوداوید.

:هرانت.امینینوشنسرینویراستار
16),(15-13).ص1397.251.هوپا
(باالبهسال

دقیقه هادزد

وناپایداریروایتگر
وحالزمانارزشمندی
وزندگیبودنشکننده
.استدوستاناهمیت

خورشیدرنگ 

برایاستسفری
درکزندگی،چشیدن
باآمدنکنارحقیقت،
.یزندگستایشوسوگ

.رنگ خورشید.دیویدآلموند،
:تهران.انتظاریانشهالمترجم

16).ص1397.1۸0ایرانبان،
(باالبهسال

گزارش بخش فانتزی



رجمه یت.سایهدرتماشاگر.کارلوسثافون،روییس
ارویراسترحیمی زاده؛پژمانجلدتصویرگراحمی؛آرزو
سه گانه ی).ص1397.248افق،:تهران.سرلکنیما
(باالبهسال16),(15-13).(3مه؛

.مِهشاهزاده ی.کارلوسثافون،روییس
پژمانجلدتصویرگراحمی؛آرزومترجم

:تهران.سرلکنیماویراستاررحیمی زاده؛
.(1مه؛سه گانه ی).ص1397.192افق،
(باالبهسال16),(13-15))

. شبنیمهقصر.کارلوسثافون،روییس
پژمانجلدتصویرگراحمی؛آرزومترجم

:نتهرا.سرلکنیماویراستاررحیمی زاده؛
؛مهسه گانه ی).ص1397.280افق،
(باالبهسال16),(13-15).(2

گزارش بخش فانتزی

.داردههنرمندانوجذابپرداختیزیرآثاردرهویتوانسان،وزندگیسرشتجهان،بارةدرتعمقبهنوجوانوکودکواداشتن

.می گذردمختلفشخصیت هایبامختلفمکانسهدرکهاستماجراهاییروایتمهسه گانه ی
درییجادوواهریمنیسایه ایبابه اجبار،ومی شوندوهمناکورازآمیزماجراهاییدرگیراصلیشخصیت های

.می کنندمبارزه
بهانسانینیایدتیرگی هایتشبیهوانسان هادرونتاریکی هایازکتابشخصیتوقتیسوم،کتابانتهایدر

.می شودواداشتهانسانسرشتدربارةعمیقتأملیبهخوانندهمی گوید،سایه



و تبعیضبی عدالتی ناآرام و خشمگین  از ارواح  

.روحجنسازپسرانی.پارکرجوولروودز،
.اهری طسیماملکویراستارسعید؛سمانهمترجم
.1398بادبادک،کتابهایابوعطا،انتشارات:تهران
(باالبهسال16),(15-13).ص176

.اههرخیلیپایینتا.جیسونرینالدز،
وضعویراستاراالسالمی؛شیخصادقمترجم
1397.112بادبادک،ابوعطا،:تهران.لطیفی
(15-13).ص

فانتزیگزارش بخش

شتهکونژادپرستیاصلیتماثردوایندر
طرحوسیاه پوستجوانیناحقبهشدن

آنازناشیخشمواجتماعینابرابری های
برحاروافانتزیقالبدرموضوعبیان.است

.می افزایدداستانتاثیروهیجان

وصلحسویبهداستاندوهرجهت گیری
تخشوننفیجهتدرفرهنگسازیوآرامش
بزهکاریازتأثیرگذارپرداختیواست

ارائهبی عدالتیدچارجامعهدرنوجوانان
.می دهد



دوستیماجراهای بیکل 
حکایت نبود که خیالی 

است که برای ذهن ساخت موجودی 
.  فرار از تنهایی خود در جستجوست
ف و واداشتن  خوانندة کوچک به کش
گی جستجو برای یافتن دوست ویژ

.این اثر است

کل،بیماجراهای.تصویرگرونویسندهدن؛سنتت،
:تهران.نیریپرنازمترجم.نبودخیالیکهدوستی
.آبیدهپرنکتاب هایفرهنگی،وعلمیانتشاراتشرکت
.سال(10-12)(7-9).ص1396،48

دویستطلسم.آلیسهافمن،
مترجم.شبیپرندهیساله
بان،ایران:تهرانمنجزی؛فرمهر
سال16),(15-13).ص1398.194

(باالبه

یتیه.کریستینویلمن،نومان
ون؛بارسلتصویرگرماریان.پاگنده
اراتانتشتهران.امیرینوشابهمترجم
.سال(7-9).ص1396.32مرغابی،

بریدکأتخونهبرگردودیگهدارمدوستتکتابدودر
دروارد،دزندگیشدنبهینهولحظاتشادیدردوستیتأثیر
گاهنیازودوستیدرخصوصیحریمرعایتاهمیتآنکنار
شدهشپردازوطرحبه خوبینیزتنهاییبهدوستانبیگاهو

.است

شاهزادهآکادمیمجموعةدر
ودوستانهقدرتمندروابطخانم ها
دارندمهمنقشیماجراهادرعشق

ولطیفارتباطیبرداستانو
بروفاداری،باتواموخردمندانه

پیشکاروهنردانش،محور
پردازشیاثرایندرعشق.می رود
.داردلطیفوقدرتمند

 یپرندهسالهدویستطلسم
ازیکیکهاستخانواده ایحکایتشب

ی،دخترعشقبهکردنپشتبااجدادشان
آننفرینطلسمبهوکردهترکرااو

. آیندمیدنیابهبالدارخانوادهپسراندختر،
سمطلخانوادهدوفرزندانازتندودوستی
هبراگمشدهتعادلومی شکندرانفرت
.می  گرداندبازخانواده

حکایتپاگندهیه تی
هامالبااستعشقجستجوی

دارایوسیندرالکفشاز
ابطنزموقعیتیتضادهای
بیانوسیندرالداستان

وزیباییعیارناکارآمدی
ومهربانیداشتناهمیت
.مشترکعالیق

مترجم.کوهستاندختران.شانونهیل،
تارویراسپور؛مهینپارسا-وکیلینسرین
312ص.1398.افق:تهران.پورمهدیمرجان
16),(15-13).(1هاخانمشاهزادهآکادمی
(باالبهسال

!دیگهدارمدوستت.جوری،جان
عودمسمترجمدیویس؛بنجیتصویرگر

:هرانت.امیریسمیراویراستار؛یاریملک
(9-7),(6-5).ص1398،32,پرتقال
سال

!دیگهخونهبرگرد.جانجوری،
عودمسمترجمدیویس؛بنجیتصویرگر

:هرانت.امیریسمیراویراستار؛یاریملک
(9-7),(6-5).ص1398،32پرتقال،
سال

گزارش بخش فانتزی

دوستی و عشق  
اهمیت دوستان در غنی کردن زندگی و زیبایی همدلی ها و همراهی های آنان درتحوالت زندگی در آثار بسیاری مطرح شده  است

و عشق  به روال سال های قبل موضوعی کمتر پرداخته شده است با آثاری انگشت شمار 
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رادیویکسکهیچاثردودر
یداپامیدکنبغلموندارددوست
دافرابرایمناسبوهمدلیارانشدن

سبببهکهاستشدهطرحمتفاوت
.اندماندهتنهاهایشانتفاوت

 کسهیچ.تصویرگرونویسندهبن،هتکی،
رنیلوفمترجم.ندارددوسترادیویک
.ص1396.36پرتقال،:تهران.زادهامن
سال(7-9),(5-6)

غلمب.تصویرگرونویسندهسیمونا،،چیرائولو
شهرامویراستارفرزاد؛رامتینمترجم.کن

کتاب های)زعفرانانتشارات:تهران.رجب زاده
سال(9-7),(6-5).ص1397.28،(زعفرانی

گزارش بخش فانتزی

دوستی و عشق 
اهمیت دوستان در غنی کردن زندگی و زیبایی همدلی ها و همراهی های آنان درتحوالت زندگی در آثار بسیاری 

مطرح شده  است و عشق  به روال سال های قبل موضوعی کمتر پرداخته شده است با آثاری انگشت شمار



یتاریکازالزلوتاریکی
باستربامقابله.ترسدمی

.شودمیانجامگفتگو
ارالزلوشجاعتگو وگفت
یتاریکباوانگیزدبرمی
شودمیروه روب

ویتراکوچولوموشودخترمالقات
مالقاتی.استدیدزاویهدوازترسماجرای

،دشومیوحشتسببدختردیدةزاویازکه
باماوراییمالقاتیکوچکموشنگاهدرولی
عوضبهرامخاطب،اثر.زیباستپرییک

وتازهدریچه هاییازدیدنوجایگاهکردن
.می دهدسوقمتفاوت

لحاصراترسترسوناکجشن
بانیمبدااگرکهمی داندناشناختگی

روبه روپدیده ایچهباوکسیچه
حتیومی ریزدفروترسهستیم
.می شودخنده دار

باهمقابلاسکالیلی الکجلدیدومجموعهدر
باییآشناراه حل،کردنپیدابرایتالشباترس،
.استمقدورخودبهاتکاو،ناشناخته هادنیای

جانگرتصویر.تاریکی.لمونیاسنیکت
نشرمیرزایی؛شهردادمترجم.کالسن
بهسال7).ص1397.50تهران:دیبایه
.(باال

ردختمالقات.کریستینویلمن،نومان
.بارسیلونتصویرگر.موشوکوچولو
.1369مرغابی،تهران.امیرینوشابهمترجم

.(سال9تا7)

جشن.تصویرگرونویسندهتد،هیلز،
تارویراسشکوری؛رادآزادهمترجم.ترسوناک

7).1396گیسا،:تهران.اکبرعلیسیدنوید
.(سال9تا

ارابهواسکالیالکلی.ایمیسزاری
ابیتویراستاریادگار؛لیالمترجم.ارواح

.ص1397،168.شهرقلم:تهران.ابراهیمی
.(باالبهسال10).(2اسکالی؛الکلی)

انهخواسکالیالکلی.ایمیسزاری
یتابویراستاریادگار؛لیالمترجم.ارواح

1397،152شهرقلم،:تهران.ابراهیمی
بهسال10).(1اسکالی؛الکلی).ص
.(باال

گزارش بخش فانتزی

ترس
؟ها چه پیشنهادی دارندبرای مقابله با ترس داستان
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خوابقصه یاین که.ویلمبیت،
اعظممترجمبالنت؛فردتصویرگر.نیست
:تهران.زادهرجبشهرامویراستارمهدوی؛
سال(9-7),(6-5).ص1398.35زعفران،

پچ.رتصویرگونویسندهپامال،زاگارنسکی،
شرکت:تهران.هیرمندیرضیمترجم.پچ

دهپرنکتاب هایفرهنگی،علمیانتشارات
روزیقصه های).ص1396.38آبی،

سال(9-7),(6-5).(2روباهی؛روزگاری

.تیسنافسانهیکاین که.ویلمبیت
؛مهدویعظمنامترجم؛فردبالنتتصویرگر
یان،پرافسانه:تهران.زادهرجبشهرامویراستار
سال(9-7),(6-5).ص1395.30

گزارش بخش فانتزی

خوابوقتقصه  یاین کهکتابسهدر

وتنیسافسانهیکاین کهونیست

و،الؤسطرحها،داستانفعالخوانشپچ پچ

وضعو،تازهداستانیآفرینشبرایتخیل

همچنینوخواندنحینداستانروندشدن

ودخترانةدربارجنسیتیهایکلیشهرد

اتدهدمیفرصتیوشودمیمطرحپسران

مجالخیالشهایبازیگوشیبهمخاطب

.دهدجوالن

رد پای تخیل در خوانش فعال 



ندارداژدهاکهداستاناین
شخصیتندارددوستاژدها
هشاهزادربایندهوقصه منفی

تغییربرایوباشدخانم ها
جستجویومحتومسرنوشت
.ندمی کتالشمثبتجایگاهی
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اژدهاکهداستاناین.لوکارتر،
جمهترآلرایت؛دبوراتصویرگر.ندارد
شهرامویراستارمهدوی؛اعظم

139۸.32زعفران،:تهران.رجب زاده
.سال(6-5)4).ص

کتابازکهگرگی.تیریروبرشت،
بیر؛مگریگوارتصویرگر.افتادبیرون
حیدریمشبنویراستار؛کلباسیدینامترجم

(7-9).ص1397.28پرتقال،:تهران.پور
سال(12-10)

تاد،افبیرونکتابازکهگرگیدر
خودشداستانکتابدرونازگرگی
بهبرایتالشدروافتدمیبیرون
تحولوتازهجایگاهآوردندست

پرونهساختارشکنا،اثر.استشخصیت
وتصویریهایروایتخردهاز

.استمتعددای هبینامتنی

گزارش بخش فانتزی

شخصیت های داستانی متحول می شوند
این آثار کودک را به شکستن کلیشه های ذهنی و توجه به تغییرات امکان پذیر در دنیای خیال واقعیت جلب می کند



بسیاراثریرزباغکتاب
نیکتابخوامهاجرت،کهلطیف

بیانیدررامحیط زیستو
بیانمغیرمستقیورازآلودبسیار

.می کند
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بافابروپادشاه
تتخیالبااستداستانی

ورنگوطرحازپروزیبا
محیطبهتوجهواحساس
زیست

بهتنپرداخحینالمایونایتد
به،فوتبالکششپرصنعت

وزیستمحیطنگهداری
ییفضادرحیواناتازمراقبت

.ددارتأکیدداستانیوطنز

براییخیهیوالی
کشفماموتبازگرداندن

بهشمالقطبدرشده
درخودشبومزیست
تخیلیعلمیفضایی
.شودمیتالش

لولنستوبیمجموعةدر
ازهسوءاستفادازجلوگیری
محیطتخریبدانش،
وحشحیاتنابودیزیست،
.شودمیمطرح

هورن؛اراستصویرگر.المایونایتد.اسکاتآلن،
ی،الجورد.رویراستارواقف؛حسینمحمدمترجم
.(1المایونایتد)ص،1398،321هوپا،:تهران

سال(13-15),(10-12)

باغ.رتصویرگونویسنده.پتراجرینولد،
رویراستانفیسی؛معصومهمترجم.رز

36،.1398پرتقال،:تهران.حسینیهستی
(باالبهسال7)ص

.ابربافوپادشاه.مایکلکچپول،
آزادهمترجمجی؛آلیسونتصویرگر
.1398،ص32پرتقال،:تهران.کامیار

سال(12-10)(9-7)

تونیرتصویرگ.یخیهیوالی.دیویدولیامز،
ویراستارکریمی؛کردخاطرهمترجمراس؛
1398.376قلم،شهر:تهران.گودرزنیامحدثه
.(سال15–13).ص

منیژهمترجم.معلقزندگی.تیموتهدوفمبل
.پالسفرانسوآتصویرگراسالمبولچی؛

.1398.مشهرقل:تهران.ابراهیمیبیتاویراستار
16),(15-13).(1لولنس؛توبی).ص360
(باالبهسال

گزارش بخش فانتزی

محیط زیست
فرهنگ سازی برای زندگی در زمینی پاکیزه تر
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خریبتازجلوگیریدربارةلولنستوبیمجموعه
حیاتزندگیودانشازسوء استفادهومحیط زیست

ویمترمیلدوازکمترپسریبیتوین.است وحش
معرضدراودنیایواست درختیکاوموطن

اینزندگی.گرفتهقرارقدرت طلبانسوء استفاده
،حقاحقاقبرایمبارزهدراندامکوچکانسان های

شتالوشدنتبعیدوزندانیاجتماعی،طبقات
داردخوبیپرداختاثردررهاییوآزادیبرای

قصرشدهفراموشخواهرانکوهستان،دختران.شانونهیل،
.پورهدیممرجانویراستارپور؛مهینپارسا-وکیلینسرینمترجم.سنگی
16),(15-13).(3-2-1ها؛خانمشاهزادهآکادمی)312ص.1398.افق:تهران
(باالبهسال

یماشمترجم.ستاره هاوجوهردختر.میلوودکایرنهارگریو،
1396.275هوپا،:تهران.کیان پوررادآزادهویراستارحسینی؛

(باالبهسال16),(15-13).ت22000.ن2000.ص

گزارش بخش فانتزی محیط زیست و دغدغه های اجتماعی
فرهنگ سازی برای زمینی پاکیزه تر و جهانی بهتر

انش،دکننده،تعییننقشبهعمیقیتوجهخانم هاشاهزادهآکادمیمجموعة
کوهستانیروستایمردم.داردانسان هاسرنوشتدرمهربانیوآگاهیوآموزش
وآنهاکارکالنسودامادل اند،سادهومهربانکوش،سختمعدنچیانیاسکلمانت
وماعیاجتتحوالتعواملبهاثرایندر.استدیگراننصیبسرزمینشانمیراث
کاف هایشوانقالبازناشیشدیددگرگونی هایوبستهجامعهیکتدریجیتوسعة
وماجراهاارساختوپیرنگدروپرداختهمبسوططوربهنیزقدرتساختاردرطبقاتی

بررامسالمت آمیزروش هایودانشوآگاهیعنصرترجیحشخصیت پردازی
یحدودتااگرچهاثر.می گنجاندهنرمندیبهخشونت طلبانهوقهرآمیزروش های
نقشودخترانبه خصوصشخصیت ها،همةرشدوتحولبهامامحوراستقهرمان

گیپیرنوساختارباومی پردازدخوبیبهخودجایدرآن هاازیکهرکلیدیومهم
.استجذابوپرکششاثریقوی

همنیژمترجم.معلقزندگی.تیموتهدوفمبل
بیتاستارویرا.پالسفرانسوآتصویرگراسالمبولچی؛

توبی).ص1398.360.شهرقلم:تهران.ابراهیمی
(باالبهسال16),(15-13).(1لولنس؛

دمحدورامردممستبدفرمانرواییستاره هاوجوهردختردر
ابنویسنده.نمی دهدراآنازخروجوروستابهوروداجازةوکرده

پیشومی دهداسطوره ایجنبهماجرابهبدیعاستعاره های
جانورانفرارودرختانمردنرودها،خشک شدنماننددرآمدهایی

نادرستشیوةوخودکامگیو.می داندآخرالزمانیپدیده ایرا
بطراتفاقاتاینبهاساطیریشکلیبهرافرمانرواحکومت
.می دهد



.دمی کربازراهااقیانوسبطریکهمردی

زیبا،ولطیفشکلیبهکه،ادبیوشاعرانهداستان
ایانیپومی  رودفرورؤیاییدنیایبهواقعیدنیایاز
.داردروشناییوامیدازپروباز
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اعماقدرانگیزشگفتسفری:چلنجرگودال
دنیایابآشناییازنفسگیرروایتیذهندریایتاریک

دواباوپیچیدهومتوهمذهنواسکیزوفرنیبیماریک
زندگیروایتکناردرکیدن،آشفتةذهنشرح:روایت

ابذهنی اشوحقیقیدنیایکم کماینکهتاواقعی اش،
.می کنندپیداتطابقیکدیگر

.جادوییرئالسبکدراثریشدتمامجنگ
شپیواقعیتدربرخیوذهندرراهاصحنهازبرخی
اینهبه ویژ.می گذاردباقیبسیاریسؤاالتورودمی

یرتصاومی جنگیم؟چهبرایاصالًماکهپرسش
 هاکانمازاستعاره هاییوتمثیلازپرواستسورئال

.استاشیاءو

رگر تصوی. جنگ تمام شد. آلموند، دیوید
: تهران. دیوید لیچفیلد؛ مترجم شهال انتظاریان

(.سال15-13. )ص 121. 1398ایران بان، 

ازبراهااقیانوسبطریکهمردی.میشلکوئواس،
مطلوب؛ساراترجمهای؛ارینتصویرگر.کردمی

قال،پرت:تهران.(بناحسناستاد)بناییویراستارمریم
(سال10-12).1397پرتقال،

دریزشگفت انگسفری:چلنجرگودال.نیلشوسترمن،
ن؛شوسترمبرندنتصویرگر.ذهندریایتاریکاعماق
:تهران.بذرافشاننسیمویراستاراالسالمی؛شیخصادقمترجم
.(باالبه16).ص1397.320بادبادک،کتابابوعطا،

گزارش بخش فانتزی

( فراداستان، رئالیسم جادویی و سورئال)سبک های نو 



ندهآیوگذشتهداجیپسیچشماندگرگونیدر
برایداردجذابیماجراهایاوومی بیندرادیگران

یرفتنپذ.آیندهناگواراتفاقاتدادنرخازجلوگیری
بادنکررفتارچگونهمتفاوت،فردیعنوانبهخود
اتراینخانواده،اهمیتوسالمندوآلزایمریبیمار
..می زندرقمراجذابیذهنیسفر

شپدردرجستجویبوفنامبهدختری
دراست،زمستاناسطورهکهفریزجو

،زمینمامومی گذاردقدمجادوییدنیایی
اسطورةارلآقایوبهاراسطورةمیبانو
وتعادلدرکبهومی کندمالقاتراپاییز

.می رسدطبیعتماممهربانی

دختریستاره هاوجوهردختردر
روبه رویرثهیوالیبانقشه خوان
جادوییعصایقدرتباومی شود
رااوخودخردوجسارتوپدرش
بهرانشاطجزیرةومی دهدشکست
.می رساندرهایی

نامبهجننیمهانساننیمهدختریشن هایاغیدر
اجراپرمسفریدرونی اشنیروهایکشفپیدرامانی

انسان ها،برابری،میهن پرستی.می کندشروعرا
مقاومتواستبدادبامبارزهزن ها، نبودنفرودست
حتیوکهنباورهایتغییربرابردرعمومذهنی
فرودهایوفرازدراوجدیچالش هایخرافی،

.استسفراینپرهیجان

ربابمترجم.دگرگونی.اینگریدال
1397.359باژ،نشر:شیرازپورعسگر؛

.(باالبهسال10).ص

.بوفنامبهدختری.ایمیویلسون،
هالشمترجموایت؛کرافوردهلنتصویرگر
.1398ایران بان،:تهران.انتظاریان

(باالبهسال16),(15-13).ص291

.ه هاستاروجوهردختر.میلوودکایرنهارگریو،
. پورکیانرادآزادهویراستارحسینی؛شیمامترجم
22000.ن2000.ص1396.275هوپا،:تهران

(باالبهسال16),(15-13).ت

کی؛شانحامدمترجم.شن هایاغی.آلوینهمیلتون،
.ص1397.288هوپا،:تهران.یوسفیمحمدویراستار

.ت30000.ن2000.(1؛شن هایاغیمجموعه ی)
(باالبهسال16),(13-15)

گزارش بخش فانتزی

اسطوره و جادو 
پرواز تخیل در ورای واقعیت



باخیالیدوستیکاعترافات
تاساینمونهچوپانکارهزهراترجمة

ولطیفواحساسپرزبانیکاز
رجمهتوزیباتوصیفاتشاعرانه،گاه
.خوبویرایشو

یادبزبانیدارایجادوکتاب
وتشبیهاتدقیقانتخابو

هماهنگیوترجمهدراستعاره ها
.هاواژهومتن

باذارتاثیرگوقویبسیاراثریتاریکی
.شدبابرگزیدهتوانستمیکهخوبترجمه

متنابمقایسهدرزیرانیفتاداتفاقایناما
ییرتغمتندرمهماماکوچکمفهومیاصلی
.بودکرده

ابخانم هاشاهزادهآکادمیجلدسه
پارساووکیلنسرینخانمترجمة

پاکیزهوروانوخوبترجمةمهین پور
.حجیمجلدسهدریکدستو

تدوسیکاعترافات.میشل،کیوراس
زهرامترجمفازیو؛ماریوتصویرگر.خیالی

.1398چشمه،نشر:تهران.چوپانکاره
سال(12-10),(9-7)ص191

.ادوج.تصویرگرونویسندهآنا،هگلوند
موسسه:تهران.برسنگطاهرجامترجمه

.1398.کودکانادبیاتتاریخپژوهشی
سال(12-10),(9-7).40ص

نجاتصویرگر.تاریکی.لمونیاسنیکت
:هدیباینشرمیرزایی؛شهردادمترجم.کالسن
.(باالبهسال7).ص1397.50تهران

-کیلیونسرینمترجم.کوهستاندختران.شانونهیل،
:تهران.پورمهدیمرجانویراستارپور؛مهینپارسا
(15-13).(1ها؛خانمشاهزادهآکادمی)312ص.1398.افق
(باالبهسال16),

گزارش بخش فانتزی

زبان، ترجمه و ویرایش
. از چالش های مهم ترجمه همچنان عدم تسلط مترجمان به زبان فارسی و اشکاالت ترجمه و ویرایش است

یکی از چالش های دیگر ترجمه ضعیف از اثری ارزشمند و مطرح در جهان  است که در برگردان به زبان فارسی جایگاهی درخور نمی یابد 



زباندارایخورشیدرنگ
بیانبرایزیباییاستعاری
ترجمهامااستمفاهیم

نیفوصوریویرایشیاشکاالت
.داردفراوان

ماااستمتعددجوایزبرندهاثریلولنستوبی
.استنامفهومگاهوالفظیتحتفارسیترجمه

اثرپیرنگبهحتیترجمه،زباننامنسجمبافت
.استزدهآسیب

.رنگ خورشید.دیویدآلموند،•
:تهران.انتظاریانشهالمترجم

سال16).ص1397.1۸0ایرانبان،
(باالبه

.معلقزندگی.تیموتهدوفمبل
رگرتصویاسالمبولچی؛منیژهمترجم
.راهیمیاببیتاویراستار.پالسفرانسوآ
.ص139۸.360.شهرقلم:تهران

سال16),(15-13).(1-لولنستوبی)
(باالبه

رجممت.الیشاچشمان.تیموتهدوفمبل
.پالسوآفرانستصویرگراسالمبولچی؛منیژه

:تهران.ابراهیمیبیتاویراستار
.(2-لولنستوبی).ص1398.392.شهرقلم

(باالبهسال16),(13-15)

گزارش بخش فانتزی

زبان، ترجمه و ویرایش

از چالش های مهم ترجمه همچنان عدم تسلط 
ه و مترجمان به زبان فارسی و اشکاالت ترجم

جمه یکی از چالش های دیگر تر. ویرایش است
ضعیف از اثری ارزشمند و مطرح در جهان 

اهی است که در برگردان به زبان فارسی جایگ
.  درخور نمی یابد



ازاستدیگریترجمه آرزوشربت
جادوراخودشانکهجادوگرانی

هی،عبداللعلیومعین الدینیزهرا)کردند
ویرایشکمیبهجدیدترجمة.(1390قطره،
نوجوانخوانندةباآنزباناماداردنیاز

آنزبانیطنزیواستترمتناسبامروزی
.تاسنزدیک ترخیلیداستانفضایبه

؛مکتبیرضاتصویرگر.دزدخواب.کارامی،
:تهرانفیروزلیلیویراستار.قاسمیفاطمهمترجم
(سال10-12).ص1397.180،پارککتاب

.یرگرتصوونویسندهگرگ،پیتسولی،
.انیپورشعبمینامترجم.هندوانهیدانه
گی،فرهنوعلمیانتشاراتشرکت:تهران
.ص1398.32آبی،پرندههایکتاب

(سال5-6)

رگرتصوی.آرزوشربت.میشائیلانده،
تارویراس.علویآیدامترجمکهن؛رگینا
:هرانت.پیدایشانتشاراتفرهنگیگروه
15-13).ص1397.328پیدایش،نشر
.(سال

ترجمه ی.پژواک.مون یوزپمراین،
فرهنگیگروهویراستارخرمی؛فریده

.1398پیدایش،:تهران.پیدایشانتشارات
(باالبهسال16),(15-13).ص564

رگرتصوی.وفالیولفی.کریفگن،
سانازمنصوریان؛مترجمسی؛زویی

نشر:تهران.چکتابویراستارگروه
(1فالیوولفی).ص1397.80چشمه،

.(باالبهسال10).

سوداگرکتابازاستدیگریترجمةدزدخواب
اثرزبان.(1377قلمرو،الوند،ابراهیمیحسن)رؤیا
رتصاویوخطوطدرهمیاست،ویرایشیایراداتدارای

وکاریکاتوریتصاویرکند،میدشوارراخواندن
ایدارالوندابراهیمیترجمه.استایرانیتصویرگر
 هایسالگذشتوجودباواستکتاباصلیتصاویر

ریبرتجدیدکتاببرادبیزبانولحنجهتاززیاد
.دارد

هترجمفالیوولفیمجموعة
وگرگیباهمزمان
،اندکهایتفاوتبامگسی

انتفالمحتوا،وترجمهدر
ردمترجمانسلیقهومفاهیم،
اتقریبترجمهدو،هاواژهکاربرد
.هستندیکسانوسنگهم

جلدیسهازاستدیگریترجمةپژواک
،انتهر)منصورقناعیفروغترجمه یبااکو

روانمتنیهمپژواکاگرچه.(1395پرتقال،
قبلترجمهبرخاصیبرتریدارد،خوبو

.ندکتوجیهرامجددترجمةبهنیازکهندارد
ماتکلانتخابوروان ترقدریقبلیترجمة
.استمناسب تراندکی

استدیگریترجمههندوانهدانه ی
داشیترجمهوتمساحوهندوانهاز

ترجمة.(1396پرتقال،:تهران)رنجبر
زطندارایوصمیمی ترقبلیکتاب
ابکتقطع.استاندکتفاوت ها.است
تصاویرجهتوشدهکوچک ترجدید
.استکردهتغییرهم

گزارش بخش فانتزی

نگاهی به ترجمه های مجدد 
ترجمۀ مجدد فرصتی است برای به گردش درآمدن دوباره  کتاب های نایاب، تازه کردن زبان اثری که از ترجمۀ آن زمان گذشته، و 

پس ترجمه مجدد دشوار است و چون بر جاده صاف شده گام . غنی کردن ظرفیت های زبان با نشستن در دریچه های متفاوت نگاه
ولی همیشه چنین نیست. برمی دارد و باید چیزی بر خزانه زبان بیفزاید



ست که اغلب از نیازهای اصلی کودکان نیاز به خنده و تکرار ایکی . باشنداگر طنز به خصوص ،  جذاب اندبین مخاطبان کودک و نوجوان پرطرفدار و مجموعه ها  معموالً 
دارای ژرف ساخت مجموعه های از . می شدندعنوان را شامل 119مجموعه بررسی شدند که  48امسال  فانتزی در آثار . در مجموعه وجود دارد

شن هایاغی ، سه گانه ی مه، خانم هاشاهزاده آکادمی 
هستندانیشتاینو فرانک دیوانه هارپر و اکستر ژلی، ناروال و مجموعۀ اتوالین، طنزهای خوب امسال از  مجموعه  

وانیشتینفرانک.جونسایزکا،
ناقالادیسونپادماده،موتور

رَی نبتصویرگر.می شوددست به کار
:تهران.طاهریزینبمترجمبیگز؛

مجموعه ی).ص1397.180ایران بان،
.(10-12).(1؛انیشتینفرانک

آلناالرتصویرگر.سرخچتر.کریبرنل،
ارویراستابراهیمی؛بیتامترجماندرسون؛
.1397هوپا،:تهران.امینینوشنسرین
,(9-7).(1دیوانه؛ارکستروهارپر).ص105

سال(10-12)

.رتصویرگونویسندهکریس،ریدل،
پارسامترجم.زردگربهواتوالین

:هرانت.واسعیپژمانویراستارپور؛مهین
-7).(1اتوالین).ص1397.184میچکا،

9),(10-12)

.رتصویرگونویسندهبن،کالنتون،
آذینمترجم.دریاشاختکناروال

.ص1397.68چشمه،:تهران.محمودزاده
-7),(6-5).(1ژلی؛وناروالمجموعه)
9)

ردنب.تصویرگرونویسنده.الیزپارسلی،
سارامترجم.!هرگزمدرسهبهتمساح
ویکونبهاریانویراستارروشنکبرزی؛قربانی
کتاب هایمبتکران،:تهران.جوزانیعذرا

بهکتاباینبردن).ص1397.36میچکا،
سال(9-7),(6-5).(هرگزخانه

گزارش بخش فانتزی

مجموعه ها و طنز 



زی  شایان تقدیر ژانر فانتدکتاب  پیشنها

خودقهرمانیفرساو.می شودخیالیجنگلیواردداستان،نوشتنبااعتمادبه نفس،فاقدوزبانلکنتدارایبچه ایپسر
خانهبههیوالستیکزندانیغاریدرکهدختریباومی دهدشکستراهیوالمی کند،آغازنوشته اشدررا

مفاهیمازیبعباراتوجمالتوشاعرانگیوتمثیلازاستفادهباومحکمپرداختیوساختباداستان.بازمی گردد
.می دهدارائهمخاطببهراتخیلوکلمهقدرتازعمیقی
:تقدیرشایاندالیل

افسانه ایوذهنیالگوهایکهنبرمبتنینابخیال پردازی-
زیباوروانترجمةوادبی،راز،وپررمزشاعرانهبیان-
فضابامتناسبسورئالتصاویر-
ساختژرفازقویپردازشی-
کلمهقدرتبرتأکیددراثرتمثیلیونمادینبعد-
آدمیترس هایپنهاندهلیزهایبهنهادنقدمدراثرروان شناختیعمقد

درگم شده.مارتینهکمانز،
تصویرگر.کلماتجنگل
یدهسپمترجم.هریساستیفانی
.1397نشر،ویژه:تهران.خلیلی

.(باالبهسالتا10)

.در سال  جاری از کتاب های فانتزی پیشنهاد برگزیده نداریم و چهار اثر شایان تقدیر شناخته شدند

گزارش بخش فانتزی



زی  د  شایان تقدیر ژانر فانتکتاب  پیشنها

دهشربودهکهاستجغدیجوجهسورنگاهولنگهبانانجلدیسهمجموعة
گرفتهآن هاجغدیهویتآموزش،ازطریقآنجادرکهشدهبردهمرکزیبهو

بهند،می رسگاهولدرختنامبهمکانیبهومی گریزندگروهیباسورن.می شود
هتجربراعجیبیماجراهایومی روندخطرناکجغدهایبرنامةرازکشفدنبال

برتسلطپیدرعده ایآندرکهپرداختهدنیاییبهواستتمثیلیاثر.می کنند
تاکودکی،ازافرادتربیتوآموزشازجملهدارند،مختلفیروش هایجهان

اجرایهویتواحساسواندیشهبدونوباشندفرمانبردارافرادیآنخروجی
کننددستور

:دالیل شایان تقدیر 
د پیرنگ قوی و منسجم

د ژرف ساخت قوی اجتماعی روانشناختی
د ترجمه خوب، ویراستاری مناسب وانتخاب دقیق واژه ها

ارت، درونمایه ارزشمند و قوت به تصویر کشیدن سه مفهوم مهم اسد موضوع و
آزادی و هویت

.نجات.کاترینلسکی،
زاده؛حاجیبهناممترجم
:تهران.الجوردی.رویراستار
.ص1398.260هوپا،

.(3گاهول،نگهبانان)
(10-12),(13-15)

.در سال  جاری از کتاب های فانتزی پیشنهاد برگزیده نداریم و چهار اثر شایان تقدیر شناخته شدند

.سفر.کاترینلسکی،
زاده؛حاجیبهناممترجم
:تهران.الجوردی.رویراستار
.ص1398.280هوپا،

.(2گاهول،نگهبانان)
(10-12),(13-15)

.اسارت.کاترینلسکی،
زاده؛حاجیبهناممترجم

:تهران.الجوردی.رویراستار
.ص139۸.2۸0هوپا،

.(1گاهول،نگهبانان)
(10-12),(13-15)

گزارش بخش فانتزی



زی  شایان تقدیر ژانر فانتد کتاب  پیشنها

اینکهتا.برساندصاحبشبهراآنداخلنامه یوبگیردآبازرابطری هامنتظراستهرروزنامه رسانوتنهامردی
دخترباآنجادروشدهدعوتجشنیبهاو.اوستخودآنازنامهندارد،صاحبیکهکندمیپیدانامه ایروزی
.استتحرکدرپرتخیلورؤیاییدنیایبهواقعیدنیایاززیباولطیفشکلیبهداستانپیرنگ.می رقصدزیبایی

: دالیل شایان تقدیر 
نوآوری در سبک روایت، پیرنگ و فضاسازی-
نگرش و پردازشی غنی از عواطف انسانی-
ارتباط دیداری قوی با مخاطب با تصاویر لطیف، سورئال و بعد زیبایی شناسی قوی-
ایجاز در کالم -
تأثیرگذاری عمیق کتاب در برانگیختن احساس مخاطب -

هااقیانوسبطریکهمردی.میشلکوئواس،
اراسترجمهای؛ارینتصویرگر.کردمیبازرا

.(بناحسناستاد)بناییویراستارمریممطلوب؛
(سال10-12).1397پرتقال،پرتقال،:تهران

.در سال  جاری از کتاب های فانتزی پیشنهاد برگزیده نداریم و چهار اثر شایان تقدیر شناخته شدند

گزارش بخش فانتزی



زی  شایان تقدیر ژانر فانتدکتاب  پیشنها

موجوداتمرگسببقرمزچشمویروسشیوعبازماندگانخرینآجلدیسهمجموعة
قرنطینهمردموعنکبوت هاوکبوترهاسوسک ها،مثلموجوداتیجزشده،زمینروی

رشپدومی فهمدراحیواناتزبانولیبزند،حرفانسان هاباتواندنمیکستر.شده اند
کند،پیدارادرشپبتواندتابگریزدقرنطینهازتامی کنندکمکاوبهحیوانات.استدانشمند

مراهانهوشودمیروه روبفراوانیمشکالتبا.بگیرداوازراویروسدرمانکهامیداینبه
کافیهاییتنبهپدرشةشفادهندفرمولکهشودمیمتوجهاماکندمیپیدازیادیدوستانو

.نیست
:تقدیر شایان دالیل 

فضاسازی بسیار زیبا و ملموس-
د شخصیت پردازی دقیق هرکدام از موجودات متناسب با خوی واقعیشان

د تخیل قوی و پرکشش
د پرداختی  نو و خالق از مسائل زیست محیطی

وستید ارائه نمونه ای موفق از کار گروهی مبتنی بر تعامل برای دست یابی به صلح و د
د نگرش زیست محیطی و توجه به تخریب های انسان در محیط زیست

آخرین.پیرزتوردی،
.آبیۀمنطق:بازماندگان

استارویرمنتصرالدوله؛مریممترجم
افق،:تهران.پورمهدیمرجان
یگانهسه).ص1397.344
(3بازماندگان؛آخرین

.سال(15-13)(12-10)

.در سال  جاری از کتاب های فانتزی پیشنهاد برگزیده نداریم و چهار اثر شایان تقدیر شناخته شدند

:انبازماندگآخرین.پیرزتوردی،
مریممترجم.دالنسیاهاتحاد

دیمهمرجانویراستارمنتصرالدوله؛
.ص1397.344،افق:تهران.پور
.(2بازماندگان؛آخرینیگانهسه)
سال(15-13)(12-10)

آخرین.پیزرتوردی،
چشمویروس:بازماندگان

ه؛منتصرالدولمریممترجم.قرمز
:تهران.پورمهدیمرجانویراستار

یگانهسه).ص1397.328،افق
.(1بازماندگان؛آخرین

سال(15-13)(12-10)

گزارش بخش فانتزی



۹۸-۹۹جمع بندی کتاب های بررسی شده ژانر فانتزی در سال 

 شمگیری شورا افزایش چسه ستاره و حتی خارج از فهرست کتاب های امسال کمتر از چند سال گذشته بودند و چهار ستاره فانتزی تعداد آثار
. داشتند

موضوعات تنوع کمتری داشتند.
 بودندضعیف تر ژرف ساخت ها.
تعداد کتاب های عامه پسند بیشتر بودند.
آثار طنز اگر چه زیاد بودند ولی آثارطنز قوی و با محتوا اندک بودند.
 سال آثار بسیار اندک بودند6تا 4برای کودکان.
جای آثار علمی تخیلی خالی بود  .
شخصیت های شبح و روح در کتاب ها حضور بیشتری داشتند و امکان دوستی با روح در یکی از آنها القا شده بود  .
 یان آثار ماز صدا درآید، زیرا فرصت انتخاب ناشران ترجمه داستان در ژانر فانتزی به جا دارد که با توجه به آثارفانتزی امسال زنگ خطر برای

.برجسته جهان را دارند
 ته باشندو دقت بیشتری داشتوجه از ناشران این است که در سپردن ترجمه آثار مهم و مطرح جهان به مترجم و ویراستار کارآزموده بجا توقع  .

گزارش بخش فانتزی



کالسیک کهن  کالسیک تعداد کهن و تعداد کل کتاب

13 11 24 334
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گزارش بخش کهن و کالسیک

جدول تعداد کتاب های کهن و کالسیک

وستارهپنج%4.1معادلاثر1ستاره،چهار،%58معادلاثر14هستند،گروهکتاب هایکلاز%7.1معادلکهکالسیکوکهنآثارگروهدر
9کالسیککتاب هایعنوان13از.شده اندشناختهشورافهرستازخارج%21.5معادلاثر5وشده اندستارهآثارسهاز%16.5معادلاثر4

آثاروسال9-7سنیگروهدرکهنآثارفراوانیبیشترین.داشتجاکالسیکفانتزیژانردرعنوان4وکالسیکواقع گرایژانردرعنوان
زندگی،رهروزممسائلپیرامونبیشترکالسیکوکهنآثاروکهنآثاردردورنمایةوموضوع.می شوددیدهسال10-12سنیگروهدرکالسیک
کالسیکوکهنکتاب هایعنوان24بیندر.می زنددور....وترسوفقرعشق،قدرتمظلومان،ازدفاعبرایجنگیدنعاطفی،موضوعات

.کرده اندرعایتراکپی رایتیامؤلفحقعنواندوتنها



یک شایان تقدیر کهن و کالسدکتاب  پیشنها

آنجزئیاتتمامبااستوپینوکیداستانازاصلیروایتاستکالسیکفانتزییککهکلودیکارلواثرپینوکیوکتاب
بندیفحهصتنظیماتصحافی،ترجمه،زبان،سبببهچه.استکمالوتمامهنریاثریکگفتمی توانجراتبهکه
بهتا.استشدهترجمهدنیازبان100بهومی گذردکهاستسال120ازبیشپینوکیوعمراز.موضوعلحاظبهچهو

کودکانایداستان هشخصیتایناماشدهساختهبی شماریتصویریکتاب هایونمایش هافیلم ها،آناساسبرامروز
وگونهشعرش هابخازبرخیدرواستنوشتاریاثراینزبان.استشدهخلقدوبارهکتابایندربی نظیرتصویرگریبا
وروانبسیارترجمه ایومی کندهمراهیرادلپذیرطنزیادبی،پیرایه هایبازبان.استشدهروایتآهنگضرببا

درب المثل هاضرازوداردزیباییونغزعبارت های.استشدهترجمهایتالیایییعنیاثراصلیزبانازکهداردسلیس
هکشیدنظمرشتةبهفصلهرآغازینعبارت هایکهاستفصل36دارایکتاب.استشدهاستفادهخوبیبهخودجای

.می کندرتغییکتاب،فصلهردرصفحاترنگواستمرغوبوگالسهشدهاستفادهکاغذورنگیتصاویر.شده اند
در.می دهداننشجزئیاتبارا...ومدرسهتماشاخانه،محله،بازار،کهزیباستبسیاروهنرمندانهوپویارنگی،تصاویر
ازپینوکیوهکچوبی.داردرارایتکپیومؤلفحقکتاب.استشدهکشیدهفصلآنموضوعیتصویرفصلهرابتدای

.داردنامبشریتشده،تراشیدهآن
روبرتورتصویرگ.پینوکیو.کارلوکولودی،
تارویراس،پورغریببهروزترجمهاینوچنتی
1397،182افق،:تهران:حجوانیمهدی
سال(15-13),(12-10).ص

در سال جاری از کتاب های کهن و کالسیک پیشنهاد برگزیده نداریم و یک اثر شایان تقدیر شناخته شده است

گزارش بخش کهن و کالسیک



۹۸-۹۹در سال کهن و کالسیک جمع بندی کتاب های بررسی شده ژانر 

حضور آثار پرتعداد خارج از فهرست نگران کننده و زنگ خطر برای محتوای این ژانر محسوب می شود.
حضور آثار پرتعداد ترجمه تکراری در این ژانر گاهی اوقات دست کم گرفتن سلیقۀ مخاطب است  .
نیاز آثار با محتوای عشق برای گروه سنی نوجوان در این ژانر به چشم می خورد.

گزارش بخش فانتزی



متوسط قیمت کتاب 
نسبت به سال 

15000گذشته از 
22000تومان به 

تومان افزایش پیدا 
کرده است

کتاب های گروه سنی 
نوجوان افزایش 

.داشته است

کتاب هایی که ویراستار 
ندارند افزایش پیدا 

.کرده اند

فعالیت نشر پر کار 
پرتقال که پدیده 
ناشران محصوب 
شده بود کم شده 

است 

ر تعداد مترجمان بیشت
شده اما مترجمان پر 
کار، کم کارتر شده اند 

کتاب های از 
زبان های ژاپنی، 
ی اسپانیایی و سویس
در بین کتاب ها 

داشتیم
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خبرهای کوتاه از پدیدآورندگان در سال شورایی که گذشت



:جمهپیشنهادات گروه داستان تر

پرهیز از ترجمه های تکراری به مترجمان و ناشران
پرداختن بیشتر به آثار برای نوجوانان به ویژه با موضوع عشق
توجه بیشتر به ترجمه و ویرایش دقیق، به خصوص در آثار شاخص و مطرح در جهان
 پرهیز از مجموعه سازی های تجاری
پرهیز از آسیب به کتاب های تصویری و کوچک کردن قطع کتاب ها
پرهیز از شتاب زدگی در ترجمة آثار

گزارش بخش فانتزی



پایان
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۱۳۹۹آبان 
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