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 ردیف  نام و نام خانوادگی       ردیف  نام و نام خانوادگی     

 1 اشرف امینی 11 شهناز عبادتی

 2 نیلوفر بختیاری 12 مهدیه فراهانی

به آبادی پریسا 13 ژاله فروهر  3 

 4 الهام بیگلری 14 شکوه فریدنصر

مرتضایی فرد( سوری)فاطمه   5 شهره ترکمان اسدی 15 

 6 مهرانگیز خادمی 16 شوکا معصومی

میرزایی فرنوش  7 مالحت زهتاب 17 

(هماهنگ کننده)شهال شفیعی  18 شکوفه نورمحمدی  8 

 9 رفعت شیرخورشیدی 19 شهره یوسفی

 10 سارا صدیق
4 

 نفر 2۴: تعداد اعضا

 :تألیف به ترتیب حروف الفبا-نام اعضای گروه داستان
 



تألیف-اعضای گروه داستان  
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اعضایی که پس از برقراری جلسات به طور مجازی موفق به شرکت در آن نشدند ولی همچنان با گروه در   
 :ارتباط هستند

 وند، زهرا جورابچی  اصغر ایزدی، شیرین اکثیری، پریزاد حسینی، سالله حقیعلی
فرزانه آقاپور، از اعضا قدیمی که به دلیل مشغله کاری و تحصیلی دور از   فرد و آرامشبا سپاس از شیدا 

 .کنند گروه هستند ولی همچنان گروه را در موارد ضروری یاری می
 همکاران مهمان  

 اکرم امینایی، ناهید جباری، علی بوذری و فاطمه چایکار
 نفر   4: تعداد افراد پیوسته از کارگاه ادبیات کودک

در    18الی  16، روزهای شنبه هر هفته از ساعت 99مهر  19جلسات از : زمان و محل برگزاری جلسات
 .فضای مجازی اسکایپ برگزار شده است

   37: تعداد جلسات برگزار شده 
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تألیف-دیگر اعضای گروه داستان  
 



 :تألیف-گروه بررسی داستانراه های ارتباطی با 

Info@cbc.ir 
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 بررسی آثارمعیارهای 
 

این آثار  . های کودک و نوجوان دارای شخصیت اصلی یا محوری کودک و نوجوان استواضح است که داستان

معیارهای  . گیرددر گروه تالیف براساس معیارهای تخصصی مورد مطالعه و ارزیابی جهت تعیین جایگاه قرار می

ی مهم، رعایت قواعد بنابراین در هر اثر داستانی نکته. های خاصی داردتخصصی در هرگونه و ژانر ادبی ویژگی

با توجه به این نکته، معیارهای تخصصی گروه تالیف به  . گیردژانری است که داستان مورد نظر در آن قرار می

 :طور کلی برمبنای تفکیک موضوع، درونمایه و عناصر داستان، شامل موارد زیر است
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 .باشد خالقانه و بدیع درونمایه دارای بودن، تکراری درصورت و باشد تازه موضوع : موضوع

 حفظ دوستی، عدالت، صلح، برابری، امید، همدلی، چون مفاهیمی بردارنده در و انسانی هایارزش برمبنای 

   .باشد دست این از مواردی و شرایط تغییر برای تالش دیگری، پذیرش زیست،محیط

 و اندرز و پند از دور اثر، اصلی یایده و اندیشه .باشد داستان عناصر با متناسب اثر درونمایه :درونمایه

 و شده مخاطب در پرسش طرح و ایجادکنجکاوی به منجر درونمایه .باشد شده ارائه مستقیم، آموزش

 .کند ایجاد شهود و کشف جهت مناسب، فضایی
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 بررسی آثارمعیارهای 



 

  در معلولی و علت رابطۀ .باشد برخوردار هنری وحدت یا، منطقی، ترتیب و نظم از داستان رویدادهای : پیرنگ
  .کند پشتیبانی را آن و بوده درونمایه خدمت در پیرنگ، .داشته باشد وجود داستان

 .باشد شده طراحی منطقی ترتیب با و منظم دقیق، چیدمان براساس داستان رویدادهای وقوع

  تعلیق، کشمکش، مانند باشد؛ برخوردار داستان یگونه براساس مناسب، داستانیِ شگردهای و تمهیدات از پیرنگ
   .(مدرنپست آثار در بینامتنیت از گیریبهره مثال برای) غیره و زداییآشنایی

   .باشد اثر هایشاخصه براساس داستان، شخصیت های معرفی و پردازیشخصیت :پردازیشخصیت
  پردازیشخصیت گوناگون انواع بتوان که ایگونهبه باشند؛ برخوردار هویت و تشخص از داستانی هایشخصیت

 و تغییر برای مناسب بستر .کنشگر و عامل هایشخصیت تا منفعل هایشخصیت از داد، تشخیص اثر در را
   .باشد فراهم داستان روند در هاشخصیت تحول
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 بررسی آثارمعیارهای 



  آن ها با متناسب و پیوند در داستانی هایکنش و حرکت روند با صحنه، :(مکان زمان،) پردازیصحنه

  مکان، صحنه، توصیف .داشته باشد مناسبی ارتباط داستان محتوای با داستان فضای و مکان و زمان .باشد

  و مکان میان منطقی و مناسب پیوندی .باشد داستان (یگونه) ژانر با متناسب داستانی فضاهای و زمان

   .باشد رویدادها وقوع ترتیب و زمان

  و خالقانه روش های از .باشد اثر هایشاخصه براساس دید زاویه مناسب و درست انتخاب :دید زاویه

   .باشد برخوردار یکدستی از داستان، کل در راوی، زبانِ .باشد برده بهره دید زاویه ترکیبی
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 بررسی آثارمعیارهای 



 

 

داستان، ذهن، اندیشه و احساس مخاطب را درگیر کند و منجر به اندیشیدن و تفکر : شناختیهای زیباییارزش

طوری که خواندن آن با لحاظ فرم، ساختار و محتوا جذاب و تازه باشد، بههمچنین به. برای درک حس زیبایی شود

 .  احساس لذت و کنجکاوی همراه شود

ها، تکرار، لحن و آهنگ، ساختار و تنوع جملهعناصر سبک، مانند زبان، تصویرخیال، ضرب:  سبک، زبان و لحن

 .  ی اثر باشدغیره متناسب با یکدیگر و موضوع و درونمایه

یی و همچنین کاربرد زبان در وجه بیرونی و درونی و اشکال متفاوت بیان مانند گزارشی، توصیفی، روایتی یا مباحثه

 .  های داستانی متناسب و هماهنگ باشدهای زبان با یکدیگر و شخصیتعنوان مجموعه ناگفتهلحن به
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 بررسی آثارمعیارهای 



 
   .باشدداشته ویراستار اثر .شود داده توضیح پانویس در دشوار و قومی بومی، هایواژه :ویرایش

 صورت درستیبه (دستوری هاینشانه و عالیم کاربردنبه) خوانی نمونه و محتوایی و صوری ویرایش
 .باشدگرفته

 
 فونت و کتاب شکل ،اندازه .باشد مناسبی و محکم صحافی دارای کتاب :آراییصفحه و چاپ صحافی،

 .باشد هماهنگ و متناسب نوجوان و کودک مخاطب با متن
 

  محتوای و فرم و سبک با تصویرگری تکنیک و سبک :تصویری و مصور هایکتاب در تصویر
 و حسی ارتباط مخاطب و تصویر میان .باشد ایکلیشه غیر و خالقانه تصاویر  .باشد هماهنگ داستان
  داستان از بیشتری درک هم و ببرد لذت هم تصاویر، دیدن از مخاطب و باشدداشته وجود عقالنی و عاطفی

   .کند پیدا
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 بررسی آثارمعیارهای 



 روش اجرای فعالیت گروه بررسی 

 شده مواجه آن با گذشته سال نیمه از که ایتجربه با گروه، کار روش ،19 کووید بروز و روز شرایط به توجه با

  .بود تالیف گروه برای شده ثبت های کتاب توزیع چگونگی امر، نخستین .شد برگزار ترآزموده امسال، بود،

  که شد تاکید اعضا به ناشر، و مؤلف حقوق حفظ برای البته که آمددر پی دی اف شکل به حجمکم هایکتاب

  قرار متفرقه افراد اختیار در را آن ها عنوانبه هیچ و است گروهیدرون مطالعه برای فقط هاکتاب پی دی اف

 بررسی و مطالعه مرور به و سال طول در و دست به دست گروه اعضای میان در پرحجم، هایکتاب .ندهند

  .شد
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بررسی کتاب هاشیوه ی   

 بود  رسیده گروه دست به که هاییکتاب مورد در .کرد تغییر بود آمده پیش که جدیدی شرایط به بنا بررسی، یشیوه

 .می رسید کنندههماهنگ به دست سپس .شدمی نوشته بررسی هایبرگه و خوانده نفر سه را هاکتاب قبل، مطابق

 گروه در گرفتن قرار با قبل هفته دو از هاکتاب .گرفتمی قرار جلسه دستور در داشت، بررسی برگه سه که هرکتابی

  هم بقیه بنویسند برگه تا بودند خوانده را کتاب که نفری سه بر عالوه که بود اعضا یهمه اختیار در مربوطه

   .کنند مطالعه بود، جلسه روز دستور در که هاییکتاب تمایل صورت در می توانستند
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  دیگر توسط نیز بود گرفته قرار اعضا اختیار در جلسه از قبل روز یک که نفر سه بررسی هایبرگه بنابراین

  نتیجه در .می یافت اختصاص پاسخ و پرسش و بررسی و بحث به فقط جلسه روز و می شد مطالعه اعضا

  گرانبها ایتجربه ترتیب بدین .شدمی مشخص جلسه در حاضر اعضا یهمه دخالت با هاکتاب نهایی جایگاه

 گروه کار شدن بهتر برای را بررسی نوع این  از ایپاره کرونا دوران از پس حتی می توان که کردیم کسب

 .کارگرفت به
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 نحوه ی بررسی کتاب ها



  چهار لیست این میان از .گرفت قرار تالیف میز روی کتاب جلد 173 تعداد ،1400 -99 شورایی سال در

  مربوطه هایگروه در باید واقعی جایگاه یافتن برای که شد داده تشخیص گروه، در بررسی از بعد عنوان

  و کجدست غول افسانه ی :از عبارتند عناوین این .شد فرستاده مربوطه هایگروه به لذا شوند، بررسی

  کهن، گروه به صالحی آتوسا نوشته !آقاگرگه آمدیخوش و جعفری الله نوشته دیگر یافسانه چهار

  نوشته شد سبز که زنی کتاب و اجتماعی دانش گروه به رجبی مهدی نوشته ماه خرس کتاب

  گونه در عنوان 41 و فانتزی گونه در عنوان 128  باقیمانده، کتاب 169 از .رمان گروه به رمضانی غالمرضا

  .گرفتند قرار گراواقع
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 نحوه ی بررسی کتاب ها



تحلیلی آثار -بررسی توصیفی  

19 



98-99مقایسه آماری آثار بررسی شده با سال   

 
 گراواقع فانتزی کل آثار سال

98- 99 152 119 33 

 %22 %78 100 درصد

99- 1400 169 128 41 

 %24 %76 100 درصد

20 

 1جدول شماره 



 
تعداد کتاب ها در هر دو گونه نسبت به سال گذشته افزایش داشته است      

21 



 

 

درصاد افازایش در کتااب هاای     2درصد کاهش در کتااب هاای فاانتزی و    2با توجه به جدول و نمودار فوق، امسال 

درصاد افازایش وجاود دارد کاه     11اما در مجموع امسال در مقایسه با ساال گذشاته، حادود    . واقع گرا دیده می شود

 .  های بیشتری شده استدرنتیجه، گروه موفق به بررسی کتاب

22 
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 جایگاه کتاب های بررسی شده و مقایسه آماری با سال گذشته
 

 

 

 

 

 

 

2جدول شماره   

 

عناوان بیشاتر اسات ولای در      17تعاداد   99ها در سال همان طور که در جدول مشخص هست با توجه به بررسی کتاب
عناوان افازایش را نشاان     4ساتاره   3هاای  عنوان کم شده ولی تعاداد کتااب   12ستاره  4مقایسه جایگاه آنها، در گروه 

عنوان بیشتر از سال قبال   6توان دید که های خارج از فهرست هم میو تقریبا همین نسبت نزدیک را در کتابمی دهد 
با توجاه  . شودها مشاهده نمیی امسال تغییر معناداری در کیفیت کتابهای بررسی شدهاست که با توجه به تعداد کتاب

 .                                                                شودستاره هم تنها یک عنوان دیده می  5به اینکه  در جایگاه 

 
 

 

 

 

 

 

 
 جمع

 
 خارج از فهرست

 
 ستاره ۳

 
 ستاره ۴

 
 ستاره 5

 

 
 سال

 
۱52 

 
۴7 

 
6۹ 

 
۳۴ 

 
2 
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۱6۹ 
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بررسی شده و مقایسه آماری با سال گذشتهکتاب های جایگاه   
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:نقش پدیدآورندگان در آثار بررسی شده  

 نویسندگان

 

،  پرکارترین آن هانویسنده نگارش شده اند و جدول زیر براساس  72اثر بررسی شده در گروه توسط  169

.تعداد کتاب ها و نیز جایگاه آثارشان تنظیم شده است  

25 



 
 
 
 

آثاربراساس تعداد و جایگاه آثارشان به ترتیب فراوانی نویسندگان              

 

26 

 ردیف نویسنده نام ستاره 5 ستاره 4 ستاره 3 فهرست از خارج جمع

 1 الدین جمال اکرمی، - 3 9 - 12

 2 معصومه یزدانی، - - 7 2 9

 3 آتوسا صالحی، - - 5 2 7

 4 سوسن طاقدیس، - - 4 4 8

 5 الله جعفری، - 1 3 3 7

 6 افسانه نژاد،شعبان - - 7 - 7

 7 فرح طلب،روزی - - 2 5 7

 8 مژگان کلهر، - - 3 6 9

 9 سمیرا قیومی، - - - 5 5

 10 پریسا شمس، - - 2 3 5

 11 هادی خورشاهیان، - - 3 - 3

 12 حدیث لزرغالمی، - 1 2 - 3

 13 بابک صابری، - 1 2 - 3

85 30 49 6 0     

3جدول شماره   



 نویسندگان براساس تعداد و جایگاه آثارشان به ترتیب فراوانی آثار

27 



 

اثر که این تعداد شامل  12الدین اکرمی است با پرکارترین نویسنده در میان آثار بررسی شده امسال جمال

اثر، آتوسا  9های طنز از تهران قدیم و دو اثر دیگر است، معصومه یزدانی با جلدی قصه 10یک مجموعه 

اثار و   7طلاب باا   نژاد و فارح روزی اثر و الله جعفری، افسانه شعبان 8صالحی و سوسن طاقدیس هریک 

 .  اثر داشتند 2یا  1نویسنده هم  58. اثر در جدول نشان داده شده اند 3الی  6بقیه نویسندگان با 

تو یک کار، شهرزاد شهرجردی است که کتااب  در میان نویسندگانی که تنها یک اثر داشتند نویسنده تازه

 .  اولین اثر ایشان از طرف گروه پیشنهاد شایان تقدیر شده است جهانگردی
 

28 

  نویسندگان



 

  این از هم گذشته هایسال در البته اند؛کرده تصویرگری خود را آثارشان نویسنده 6نویسندگان، میان در

 عنوان یک وتنها ادبیات عنوان 5 آثار این از هم امسال .استشده آفریده خوبی آثار معموال که داشتیم موارد

 .قرارگرفتند فهرست از خارج
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  نویسندگان



را خلق و در جایگاه ادبیات قرار دارندآن ها تصویرگر  -آثاری که نویسنده  

30 

.  ص144. 1399هوپا، : تهران. ویراستار فرزانه فرزانیان. های بامزهسمانی و سمیلی و خرابکاری. قاسمی، سمانه، نویسنده و تصویرگر 

 (سال9 -7( )1دوقلوهای دندان خرگوشی؛ )

.  ص144. 1399هوپا، : تهران. ویراستار فرزانه فرزانیان .های مدرسهپوکسمانی و سمیلی و کله. قاسمی، سمانه، نویسنده و تصویرگر 
 (سال9 -7( )2دوقلوهای دندان خرگوشی؛ )
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 (سال9 -7. )ص32.  1399فاطمی، کتاب طوطی، : تهران. پیشهویراستار محمدهادی قوی .لی کجایی؟لی. جاللی فراهانی، طراوت، نویسنده و تصویرگر  

 (سال9 -7( )سال6 -5( )5های خوشمزه؛ اندیشه. )ص23. 1399کتاب نیستان، : تهران. هدیه تولد مادر. عشینی، منان، نویسنده و تصویرگر 

 (سال12 -10. )ص39. 1398اردین، : تهران. داستان گسی. رضوی، آناهید، نویسنده و تصویرگر

 (سال12 -10. )ص35. 1397کتاب نیستان، : تهران. چه... چه. نیکخواه آزاد، زینت، نویسنده و تصویرگر

را خلق و در جایگاه ادبیات قرار دارندآن ها تصویرگر  -آثاری که نویسنده  



  
 ویراستاران و جایگاه آثار ویرایش شده به نسبت فراوانی آثار

 
 ردیف نام ویراستار ستاره 5 ستاره 4 ستاره 3 خارج از فهرست جمع

 1 کلهر، مژگان 1 - 12 6 19

 2 واسعی، پژمان - - 5 5 10

 3 شناس، شرارهوظیفه - 1 9 - 10

 4 صالحی، آتوسا - - 2 6 8

 5 حیدری، فهیمه - - 4 - 4

 6 پیشه، محمدهادیقوی - 2 1 - 3

 7 زاده، مینوکریم - 2 1 - 3
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 4جدول شماره 



 ویراستاران
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 این از حاکی و شودمی شامل را هاکتاب سوم یک تقریبا که اندداشته ویراستار کتاب 70 تنها شده بررسی کتاب 169

 عنوان تعداد این .اندنبردهپی آثار جایگاه ارتقاء در ویراستار حضور اهمیت به هنوز محترم ناشران متاسفانه که است

 ویراستار که است هاییکتاب جایگاه و تعداد اساس بر فوق جدول که اندکرده ویرایش ویراستاران، از نفر 30 را کتاب

 از کتاب عنوان 11 و است ویراستار پرکارترین عنوان 17 با کلهر مژگان هست مشخص جدول در چنانچه .اندداشته

 آثار تعداد فراوانی  براساس فوق جدول .دارد قرار ادبیات هایکتاب جایگاه در اند کرده ویراستاری که کتابی 17 میان

 عنوان 2 .اندکرده ویراستاری اثر دو الی یک نشده اند، برده نام جدول در که ویراستاران یبقیه و است شده تنظیم

 اثر شعرنو، و سیاه خرس با من تابستان کتاب .بودند شده ویراستاری ناشر ویراستاران گروه توسط هم کتاب

               آهنگی کتاب و ایران فنی انتشارات شرکت از نردبان ویراستاران گروه توسط که بقایی تکاپومنش مهسا

 .کرده اند ویراستاری پیدایش انتشارات از پیدایش گروه که زاده حسن فرهاد نوشته ها، چهارشنبه برای
34 

 ویراستاران



 ناشران پرکار براساس تعداد و جایگاه آثارشان به ترتیب فراوانی آثار
 

35 
 5جدول شمَاره 



 ناشران و جایگاه آثارشان
 

36 
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های هر ناشار و  جدول فوق براساس تعداد کتاب. ناشر به دست گروه رسید 25های امسال از کتاب•
 . تنظیم شده استآن ها نیز جایگاه 

عنوان در جایگاه ادبیات  16اثر در صدر قرار گرفته که  31طبق جدول فوق پرکارترین ناشر افق با •
شده اناد  کارکرد بقیه ناشرانی که در جدول نام برده . گرفتندعنوان خارج ار فهرست شورا قرار  15و 

عناوان کتااب در گاروه     8تو کتاب و لوپهعنوان  7از دو ناشر میرماه آن ها مشخص است؛ در میان 
عناوان   4ازمیاان  . عنوان کتاب این دو ناشر در جایگاه ادبیات ارزیاابی شاد   15بررسی شد که هر 

 تو یک جهانگردیعنوان در جایگاه ادبیات و کتاب  3کتابی که از انتشارات فاطمی بررسی شد 
پس از چند سال که از ناشران شهرستانی کتاابی باه   . شوداز سوی گروه، شایان تقدیر پیشنهاد می

دست گروه نرسیده بود به استثنای انتشارات آستان قدس رضاوی از مشاهد، امساال یاک عناوان      
عنوان از انتشاارات   4عنوان کتاب از انتشارات کودکان یزد و  2کتاب از انتشارات قبسات اصفهان، 

 . آشیانه قم و از آستان قدس مشهد هم یک کتاب دو جلدی دریافت کردیم که موجب دلگرمی شد

 

 ناشران



از ناشرین شهرستان            کتاب های راه یافته به لیست شورای کتاب کودک   
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 (سال9 -7. )ص18. 1398کودکان، : یزد. کن؛ ویراستار سینا یغماییتصویرگر حسن عامه .خانم کالغ. صابری، بابک

 (سال9 -7( )سال6 -5. )ص24. 1398کودکان، : یزد. کن؛ ویراستار سینا یغماییتصویرگر حسن عامه. سنگ آسیاب. صابری، بابک
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 (سال12 -10. )ص40. 1399آشیانه مهر، : قم. تصویرگر علی امامزاده؛ ویراستار فهیمه حیدری. 1کارآگاه کنجوکو . مزارعی، الهام؛ سبحانیان، اعظم

 (سال12 -10. )ص37. 1399آشیانه مهر، : قم. تصویرگر علی امامزاده؛ ویراستار فهیمه حیدری. 2کارآگاه کنجوکو . فروتن اصفهانی، فاطمه

 (سال12 -10.  )ص32. 1399آشیانه مهر، : قم. تصویرگر علی امامزاده؛ ویراستار فهیمه حیدری. 3کارآگاه کنجوکو . بخت، میتراکیان

 (سال12 -10. )ص44. 1399آشیانه مهر، : قم. تصویرگر علی امامزاده؛ ویراستار فهیمه حیدری. 4کارآگاه کنجوکو . فردشاد، زهرا

از ناشرین شهرستان            کتاب های راه یافته به لیست شورای کتاب کودک   
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-رضوی، شرکت بهآستان قدس: مشهد. تصویرگر فرشته جعفری فرمند؛ ویراستار مجید محبوبی (.1)ها ماهک و غول سرزمین پارچه. سبحانیان، اعظم

 (سال12 -10. )ص88. 1398های پروانه، نشر، کتاب

رضوی، آستان قدس: مشهد. تصویرگر فرشته جعفری فرمند؛ ویراستار مجید محبوبی (.2)های کلینجا ملینجا بافماهک و پارچه. سبحانیان، اعظم
 (سال12 -10. )ص104. 1399های پروانه، نشر، کتابشرکت به

از ناشرین شهرستان           کتاب های راه یافته به لیست شورای کتاب کودک   



نوشته بابک صابری از انتشارات کودکان یزد در جایگااه ادبیاات،     خانم کالغو  سنگ آسیابهای کتاب

نوشاته   های کلینجاملینجابافماهک و پارچهو  هاو غول سرزمین پارچه ماهککتاب دو جلدی 

کارآگااه  اعظم سبحانیان از انتشارات آستان قدس رضوی در جایگاه ادبیات و نیز مجموعاه چهاار جلادی    

البتاه مجموعاه کارآگااه کنجوکاو در شایراز      .  جایگاه ادبیات ارزیابی شددر از انتشارات آشیانه قم  کنجوکو

کاالغ  کتااب  . توسط جمعی از نویسندگان و تصویرگران نگارش شده و آشیانه قم ناشر این مجموعه اسات 

باا امیاد باه    . اثر عزت اهلل الوندی از انتشارات قبسات اصفهان خاارج از فهرسات ارزیاابی شاد     باغ صنوبر

 .  شهرستان هاهای بیشتر از ناشران گرامی فعال در دریافت کتاب
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شهرستان            ناشران   



 

 های سنی و مقایسه آن با سال گذشتهفراوانی آثار منتشر شده برای گروه
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 جمع

و  ۱5 -۱۳
سال به ۱6

 باال

۱۳- ۱5 
 و۱2 -۱۰

۱۳- ۱5 
۱۰- ۱2 

 و ۹ -7
۱۰- ۱2 

7- ۹ 
 و 6 -5

7- ۹ 
 گروه سنی 6 -5

۱52 3 19 8 26 18 41 29 8 98- 99 

۱6۰ 5 17 12 12 20 69 15 10 99- 1400 

    6جدول شماره 
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سال است کاه فاصاله    9-7ها برای گروه سنی شود فراوانی کتابآنچه از جدول و نمودار فوق مشخص می

امسال ناشاران و نویساندگان بارای گاروه     . زیادی با کتاب های منتشر شده برای دیگر گروه های سنی است

عنوان رسیده که امیادواریم   17عنوان کتاب بود به عدد  19سال در مقایسه با سال گذشته که  15-13سنی 

 .  در سال آینده شاهد تعداد بیشتری کتاب برای این گروه سنی باشیم
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 گروه های سنی



                              تصویرگران 

 15غزالاه بیگادلو باا    آن هاا  اند که درمیاان  تصویرگر همکاری داشته 73کتاب  169برای تصویرگری تعداد 

ساادات تهاامی   عنوان و ویدا کریمای و فاطماه   11فرهاد جمشیدی با . عنوان پرکارترین تصویرگربوده است

 3الای   1اثر و بقیه تصاویرگران باین    4اثر، نسیم بهاری، سارا طبیب زاده و مهرانه جندقی هریک  7هریک 

در این میان تصویرگری یک کتاب دوجلدی توسط گروه تصویرگران انجام گرفته . انداثر را تصویرگری کرده

یاری بارای تصاویرگری دو عناوان از    های امسال  و مسعود ملکاست که تجربه جدیدی بود در میان کتاب

باا تصاویرگری سباساتیائو    بزرگ قد یک دکماه  کتاب . ها با تصویرگر خارجی همکاری کرده استکتاب

 .  با تصویرگری روسرماتاس نادال ی حیات دست نزنیدچرخهپئیشوتو و کتاب به 

 45 



 معرفی برخی آثار ادبیات کودک و نوجوان بررسی شده 

:  راه  یافته اندکه به فهرست شورا  1399 -1400سال در   
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  یچرخه اثر موضوع با فانتزی تصویری، کوتاه، داستانی
  به نیاز زندگی ادامه برای حیوانی هر ،آن درونمایه و زندگی

  در نظم و تعادل به توجه اثر اصلی یمشخصه .است دارد، اذغ
 .است جهان

  

 (سال9 -7. )ص50. ص50. 1398پرتقال، : تهران. تصویرگر روسر ماتاس نادال. ی حیات دست نزنیدبه چرخه. یاری، مسعودملک

ی حیات دست نزنیدبه چرخه   
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(  رمان نوجوان امروز. )ص204. 1398کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، : تهران. ویراستار شراره وظیفه شناس. روح عزیز. زاده، مینوکریم
 (سال15 -13( )سال12 -10)

  به و مسئولیت احساس عدم موضوع با تصویر، بدون و فانتزی رمان
  تحت را ما زندگی تواندمی حوادث برخی ،درونمایه و مادر رفتن اغما
  از و دانست را بودن باهم هایلحظه قدر باید پس دهد، قرار تأثیر

 .کرد پرهیز پیشداوری و قضاوت

  امید، آن، مشخصه و .دارد شناسیروان -عاطفی -اجتماعی کارکرد اثر
  هم بتوانی باید که این و است بخشش و گذشت و مهربانی ستایش
 .را خودت هم و ببخشی را دیگران

 روح عزیز
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داستانی واقع گرا، کوتاه و تصویری با موضوع جنگ و 
آن و روابط عاطفی برادران و درونمایه، باید قدر آسیب های 

. خانواده را دانست و بخاطر مسائل کوچک از آنها دلگیر نشد
شناختی و مشخصه آن روان -عاطفی -کارکرد اثر اجتماعی

 .نکوهش جنگ و نکوهش تبعیض بین دو برادر است

 (سال9 -7. )ص36. 1398فاطمی، کتاب طوطی، : تهران. پیشهتصویرگر مهسا هدایتی؛ ویراستار محمدهادی قوی. برادر مزاحم من. صابری، بابک

 برادر مزاحم من
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ی ذات مجسمه -3جاسوسی در بالون  -2عروسی شاهانه، جشن بزرگانه  -1: های طنز از تهران قدیمقصه. الدیناکرمی، جمال
دزدان  -8پسرک غربتی  -7ی فراری جادوی شکالت و پسربچه -6ای برای االغ شناسنامه -5وجوی نان در جست -4همایونی 

ماجراهای ماشین مشتی . )ج10. 1398کتاب نیستان، : تهران. تصویرگر فرهاد جمشیدی .اتول خان و پهلوان پنبه -10ماشین عروس  -9موزه 
 (سال15 -13( )ممدلی

 و موضوع با ممدلی مشتی ماشین ماجراهای طنز مجموعه
  قاجار دوران در و تهران به مربوط که گوناگون هایدرونمایه

 -تاریخی -شناختی -اجتماعی اثر کارکرد .است پهلوی و
  از ایپیشینه و قدیم تهران با آشنایی آن مشخصه و سرگرمی
 تاریخی وقایع کننده بازگو و آن مردم رسوم و آداب و فرهنگ

 .است طنز زبان به

 قصه های طنز از تهران قدیم
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 (سال15-13( )1گورشاه؛ . )ص250. 1398افق، : تهران. ویراستار نیما سرلک. دختران گمشده. گلشیری، سیامک

 (سال15 -13( )2گورشاه؛ . )ص263. 1399افق، : تهران. ویراستار نیما سرلک. به سوی قلمرو شاه یوناس. گلشیری، سیامک

 (سال15 -13( )3گورشاه؛ . )ص302. 1399افق، : تهران. ویراستار نیما سرلک. ی مرگطلسم فرشته. گلشیری، سیامک

 طلسم فرشته مرگ به سوی قلمرو شاه یوناس دختران گمشده



 

های بشر در عرصه واقعی چالشو  سه جلد از مجموعه پنج جلدی فانتزی وحشت با موضوع نجات دختران

توان بر با عشق به خانواده و با همکاری، همراهی و داشتن هدف مشترک می  یزندگی و  درونمایه

شناختی دارد و مشخصه آن بیان و روان -عاطفی -اثر کارکردی اجتماعی. و مشکالت پیروز شدها  پلیدی

ها با داشتن هدف کند و انساننمایش قدرت عشق به خانواده و سرزمین است که با هر نیروی مقابله می

 .توانند با هم همراه شوند و به کمک یکدیگر به هدفشان نزدیک شوندمشترک می
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 موضوع با بلند نیمه تصویر، بدون فانتزی، -واقع گرا داستانی
 زندگی به مادر و پدر بازگرداندن درونمایه و والدین جدایی اثر

  تربیتی -اجتماعی کارکرد اثر .است فرزند تالش با مشترک
 جدایی با نوجوانان رویارویی چگونگی آن مشخصه و دارد

   .است خود والدین

 -10. )ص118. 1398های نردبان، شرکت انتشارات فنی ایران، کتاب: تهران. ویراستار آذین محمدزاده. های آذرمثل این موقع. باقری، امیدشیخ 
 (سال15 -13( )سال12

 مثل این موقع های آذر
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  توله نجات و حفظ موضوع با تصویر بدون و واقع گرا رمان
  هایگونه حفظ برای تالش درونمایه با هرمزگان سیاه خرس
 و محیطیزیست اثر کارکرد .است انقراض درخطر و کمیاب

   .است بلوچ سیاه خرس شناخت آن مشخصه

های شرکت انتشارات فنی ایران، کتاب: تهران. ویراستار بخش ویرایش نردبان. تابستان من با خرس سیاه و شعر نو. تکاپومنش بقایی، مهسا
 (  سال15 -13( )سال12 -10. )ص185. 1398نردبان، 

 تابستان من با خرس سیاه و شعر نو
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  و دزدی موضوع با بلند نیمه و تصویر بدون واقع گرا، داستان
 و پدر تخلف و مالی مشکالت درونمایه با امانت در خیانت

 -اجتماعی کارکرد اثر .خانواده یک زندگی در آن مخرب تأثیر
 از سوءاستفاده و قضاوت عدم آن مشخصه و دارد اخالقی
   .است دیگران اعتماد

 (سال به باال16( )سال15 -13. )ص158. 1398مدرسه، : تهران. هفت دقیقه به شلیک. خرامان، مصطفی

 هفت دقیقه به شلیک
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  و جنگ داستان موضوع با کوتاه و تصویری فانتزی، داستانی
  هاجنگ از بسیاری منشأ یدرونمایه با صلح به کودکان نیاز

 .است طلبانقدرت و حاکمان اندیشی کوتاه

  و جنگ نکوهش آن مشخصه و دارد اجتماعی کارکرد اثر
 .است خشونت

-شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، کتاب: تهران. تصویرگر نرجس محمدی. های کوتولهبارلی بادکنک فروش و ژنرال. اکبر، سیدنویدسیدعلی

 (سال9 -7. )ص36. 1399های پرنده آبی، 

 بارلی بادکنک فروش و ژنرال های کوتوله
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 شدن گم اثر موضوع با کوتاه و تصویری فانتزی، داستانی
 کودکان زندگی درونمایه، و خانه آدرس کردن پیدا و کودک
 و تربیتی و اجتماعی اثر کارکرد .آنهاست دنیای و داون سندرم
  آن ها دیدن نوع و سندروم کودکان دنیای معرفی آن بارز ویژگی

   .است زندگی به

  

.  ص36. 1398های پرنده آبی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، کتاب: تهران. تصویرگر آمنه اربابون. ی خانم قوخانه. رجبی، مهدی
 (سال9 -7( )های آبیهای بچهداستان)

 خانه ی خانم قو
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  و جنگ داستان موضوع با کوتاه و تصویری واقع گرا، داستانی
  جنگ مخرب تأثیرات بیان آن، درونمایه و کاشتنی هایبمب

 اثر .است جنگ پایان از بعد هاسال تا جنگی هایسالح و
   .است جنگ نکوهش آن مشخصه و دارد اجتماعی کارکردی

کانون پرورش فکری کودکان و : تهران. تصویرگر سمانه صلواتی؛ ویراستار علی خاکبازان. شاید این کتاب منفجر شود. موزونی، رضا
 (سال12 -10( )سال9 -7. )ص32. 1398نوجوانان، 

 شاید این کتاب منفجر شود
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  کودک و زندگی خاطرات موضوع با کوتاه و تصویری گرا،واقع داستان
  خاطرات یادآوری و عمر گذر درونمایه و خانواده به عشق و درون
  تأثیر و آن بودن بخش لذت و سالیمیان تا کودکی از زندگی دوران

  کودکی خصلت های حفظ اهمیت و زندگی هایدوره برتمام کودکی
  آن مشخصه و شودمی شناختی رشد سبب و عاطفی کارکرد اثر .است

   .است افراد در کودکی دوران نقش و اهمیت

  

.  1399های پرنده آبی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، کتاب: تهران. تصویرگر سمانه صلواتی. حوض کوچک، قایق کوچک. احمدی، احمدرضا
 (سال12 -10. )ص26

 حوض کوچک، قایق کوچک



:بررسی تحلیلی وضعیت نشر در ادبیات کودک و نوجوان  

 
. ای در این امر دارناد توان به نقش نویسندگان و تصویرگران و نیز ناشران اشاره کرد که نقش عمدهبرای بحث در این حیطه می•

بارخالف چناد ساال    . اند که همه نام آشنا بودناد تصویرگر نقش داشته 70نویسنده و  72عنوان کتاب بررسی شده  169در تولید 

کتاب تاو  شهرزاد شهرجردی با . ی نوقلم هم روبرو بودیم، امسال تنها با یک مورد روبرو شدیماخیر که با تعداد زیادی نویسنده

اگار باه   . ساتاره شاایان تقادیر معرفای شاد      5و تنها کتابی است که با توجه به معیارهای بررسی گروه، باا   یک جهانگردی،

های اخیر برگردیم آنچه که تأمل برانگیز است با وجود آفرینش آثاری قابل توجه و ایجاد ایان  کار سالنویسندگان تازهکارنامه ی 

هایی از خالقیت در اثر، در عرصاه  توانند با توجه به جوانی نویسنده و داشتن انگیزه های قوی و نیز وجود نشانهامیدواری که می

کنناد و ضاروری اسات در ایان ماورد      ادبیات کودک منجر به تحولی باشند، متاسفانه  با هماان یاک اثار عرصاه را تارک مای      

 . اندکاران صورت بگیردجدی از سوی دستآسیب شناسی 
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لذا باید  . ستاره قرار نگرفتند 5یک در مقام نام داشتند، متاسفانه هیچی صاحبنویسنده 71درمیان آثاری هم که •
اند تا ادبیات کودک در ایران شاهد تحوالت جدی تری بود که همه دست به دست هم دادهبه دنبال دالیل جامع

 .  نباشد

 :شوددر این میان به چند دلیل اشاره می•
 نگاه ابزاری به ادبیات کودک•

 گذاری دولتی محور شدن ادبیات کودک و عدم سرمایهسرمایه•

خواهد سود ببرد و در پی ترویج فرهنگ ملی و گذار میشود سرمایهمحور میوقتی فرهنگ و هنر سرمایه•
 .  و تحول نیستزیبایی شناختی 

 .شود را گرفته استهای زرد تا حدودی جلوی رشد متونی که موجب ارتقاء سواد و اندیشه و تفکر میفضای کتاب•
 .سیطره نگاه سنتی به مخاطب•

های مادی و معنوی از نویسندگان از  و در نهایت شرایط اجتماعی و عدم انگیزه برای بهبود اوضاع و عدم حمایت
. های مسئولسوی ارگان  
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:بررسی تحلیلی وضعیت نشر در ادبیات کودک و نوجوان  

 



 نقش ناشران
 

. ناشار از بخاش خصوصای بودناد     20ناشر دولتی و  5ناشر کتاب به دست گروه رسید که  25در مجموع، از 
 25که از نظر تعداد کتاب در جادول گاروه جایگااه دوم را دارد باا     شرکت انتشارات علمی و فرهنگی 

این ناشر در مقایسه با دیگر ناشاران دولتای از   . عنوان آنها در جایگاه ادبیات قرار گرفت 12عنوان کتاب که 
های اخیار  متاسفانه دیگر ناشران دولتی در سال. لحاظ استمرار در حوزه ادبیات کودک بهترین کارنامه را دارد

بسیار اندک بوده از جمله کانون پرورش فکری کودکاان ونوجواناان کاه    فعالیت شان یا فعالیتی نداشتند و یا 
خوانی حتی در میان کودکاان دور  ی وجودیش که گسترش کتاب و فرهنگ کتابباتوجه به پیشینه و فلسفه

ترین روستاهای کشور است، هرزمان با مدیریت علمی و توسط افراد کارشناس این حوزه فعالیت کارده  افتاده
. های اخیر دچار رکود شده  و کمتر به این رسالت خود وفادار ماناده اسات  جریان ساز هم بوده  ولی در سال

عنوان ادبیاات   8عنوان کتاب به دست گروه رسید که  9امسال از این انتشارات پس از رکود چند سال اخیر، 
 . و تنها یک کتاب در جایگاه خارج از فهرست جای گرفت
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موسسه فرهنگی منادی تربیات،  . عنوان خارج از فهرست ارزیابی شدند 7کتاب، که  8با  سروش•
از این ناشار هام بعاد از چناد     . اثر سه جلدی که خارج از فهرست ارزیابی شدند 1دیگر ناشر دولتی بود با 

عناوان کتااب کاه جایگااه      2بود باا  مدرسه  دیگر ناشر دولتی انتشارات. سال اثری به دست گروه رسید
آید، ناموفق بودن آنچه که در مقایسه ناشران دولتی با ناشران خصوصی به دست می. ادبیات را کسب کرد

برند و نقشای  ی کارآمد نمیناشران دولتی است با توجه به امکانات دولتی که در اختیار دارند و از آن بهره
ماناد شااید بتاوان دالیال زیار را      تواند در جریان ادبیات کودک و نو جوان داشته باشند، مغفول میکه می
 :برشمرد

 . پایین بودن کیفیت مدیریت•

 . ی کار فرهنگینبود انگیزه•

 .  گسستن پیوند میان دستگاه نشر دولتی و جامعه و محافل فرهنگی و روشنفکری•

 .شناسیاستفاده از نیروهای غیر متخصص در بازاریابی و مخاطب•
 .حذف عامل مؤثر و محرک رقابت آزاد•
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 نقش ناشران



 دالیل کم شدن امتیاز کتاب های امسال
حضور نداشتن شخصیت کودک و نوجوان در مواردی که موضوع طرح شده در داستان نیاز به حضور  •

 .  شخصیت کودک داشت
 .تحول شخصیت کودک باور پذیر نبود•
 .های سیاه و سفیدپردازی و خلق شخصیتاغراق در شخصیت•
 .های اصلی کنشگر نبودندشخصیت•
 .های مناسبسازیروابط علت و معلولی بدون زمینه•
 .موضوع طرح شده دغدغه کودکان و یا نوجوانان نبود•
 .  پرستانههای نژادالقاء پیام•
 .بارز بودن بار آموزشی در داستان•
 .  ی آموزش زبان فارسی هستنداستفاده از زبان شکسته و محاوره برای سنینی که در مرحله•
 ...و •
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 واقع گرا -پیشنهاد شایان تقدیر داستان تألیف
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.  1398فاطمی، کتاب طوطی، : تهران. پیشهالهی؛ ویراستار محمدهادی قویتصویرگر غزل فتح .تو یک جهانگردی. شهرجردی، شهرزاد 

 (سال12 -10( )سال9 -7( )سال6 -5. )ص32

های خانه خواهر و برادری با آغاز جنگ مجبور به ترک ویرانه

برادر برای اینکه تحمل شرایط برای خاواهرش  . شوندخود می

تر باشد این کوچ اجباری را باه یاک جهاانگردی تعبیار     آسان

شوند آن دو در طول مسیر با شرایط سختی مواجه می. کندمی

 .کنندها را تحمل میاما با تصور جهانگرد شدن سختی
 

 تو یک جهانگردی



 

 :تقدیردالیل شایان 
 

 پررنگ بودن نقش ادبیات در شرایط سخت   •

 .  گاه همسفران در شرایط سخت و طوالنیعنوان راهنما و تکیهوجود کتاب و برجسته کردن نقش کتاب به•

 روایت جنگ از زاویه دید کودک  •

 .  برجسته بودن مفهوم امید و تالش در حین ناامیدی•

 .زده و مهاجر استی کودکان جنگنام که نمادی از همهداستان سفر و مهاجرت کودکانی بی•
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 .  ی رخ دادهو قابل تحمل کردن فاجعهنقش بازی خالقانه •

ترین شرایط زندگی، برای  ایجاد رؤیای سفر، رؤیای جهانگردی و کشف جهان در بدترین و دردناک•
 .شخصیت کودک

که تمام عناصر متن و تصویر در هماهنگی و کارکردی مناسب در جایگاه خود قرار طوریپیرنگ قوی به•
 .اندگرفته

توانستیم  دانست میکتاب اگر تنها راه غلبه بر مشکالت و راه برون رفت از شرایط سخت را مهاجرت نمی•
 .  برگزیده معرفی کنیم
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 :تقدیردالیل شایان 



: فعالیت های تکمیلی  

 
 .مرتضایی فرد فاطمه خانم توسط گروه در شناسیکتاب کارگاه برگزاری•
   .آموزش کمیته آموزشی هایکارگاه در شرکت•
  نظرات از هاکتاب تصاویر بررسی در گروه تا بود مغتنمی فرصت که جلسات در بوذری علی آقای شرکت•

   .شود مندبهره تصاویر جایگاه ارزشیابی و تصویر و متن میان تعامل بحث در ایشان
  با آن ها برخورد و کتاب مخاطبان ترصحیح تشخیص جهت هاکتاب برخی مورد در میدانی کار انجام•

 لزر حدیث اثر بخوابم؟ جااین امشب توانممی کتاب مورد در میدانی کار مثال برای .کتاب محتوای
  .غالمی

 متعاقب .آمدمی پیش هاکتاب بررسی در که مشخصی موارد بر بنا سال طول در مطالعاتی جلسات برگزاری•
 جلسات مرداد 16 تاریخ از ها،کتاب بررسی جلسات اتمام از پس اکثریت، پیشنهاد و  اعضا نیاز به بنا آن

 .دارد ادامه گروه اعضا اکثریت شرکت با مطالعاتی
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: هاها و موانع در بررسی کتابچالش  

  

و برگزاری جلسات در فضای مجازی بود که در  19ترین چالش گروه به دنبال شیوع پاندمی کوید مهم•

 .خوردکنار مزایایی که دارد گروه در مواردی به مشکل بر می

تر  ها پیشها و به دنبال آن بررسی آثار بود که نحوه توزیع کتابمهمترین مشکل و مانع، توزیع کتاب•

 .  توضیح داده شده است

 .کردندهای پی دی اف شده برای همه آسان نبود بخصوص کسانی که از گوشی استفاده میخواندن کتاب•
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  .شدمی مطالعه محدودتری عده توسط هاکتاب ترتیب این به

  دچار تصویر با واسطهبی ارتباط در بخصوص را آنها بررسی هاکتاب فیزیکی موجودیت به دسترسی عدم•

  .کردمی مشکل

  با جلسات شدن زمان هم و آنالین شکل به مملکتی سطح در دانشگاهی و کاری هایبرنامه برگزاری•

 .گذاشت بهرهبی فعال اعضا از برخی همکاری از را ما عمالً هادانشگاه و ادارات کاری زمان

 ...و اینترنت  بودن ضعیف و برق قطع مثل داشتیم جلسات برگزاری در هم موانعی•

 71 

: هاها و موانع در بررسی کتابچالش  

 



  سخن پایانی با فعاالن و مخاطبان حوزه کتاب کودک
 

 چند توصیه به ناشران محترم 

 

 .کنندهایی که پس از چند سال به عنوان چاپ اول منتشر میقید شناسنامه کتاب•

 .های سنی در انتشار آثارهای مخاطبان و نیز همه گروهتوجه به عالیق و سلیقه•

 .  توجه به نیازهای عاطفی و بومی کودکان و نوجوانان•

 .ایجاد شرایط همکاری و تعامل بین نوبسنده و تصویرگر•

 .  هامجموعهبها دادن به امر ویراستاری و نیز حضور ویراستار ارشد برای •
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 سخن آخر 

پدیدآورندگان این عرصه، با کودک و نوجوان متفاوتی روبرو هستند، مخاطبانی که با ماهواره و اینترنات و  •

خوانناد بایاد باا ذهنیات     ی امروزی دسترسی دارند و آنچه کاه مای  های اجتماعی به جهان پیچیدهشبکه

 .  ی مخاطب امروزی هماهنگ باشدپیچیده

ی دیگری از خود به کودکان و نوجوانان نشان دهد ادبیات کودک در ایران هم باید پوست بیندازد و چهره•

و ازشعار و پند و اندرز و بایدها و نبایدها دور شود که این مسیر بیش از هر عنصری الزم است بار ادبیاات   

 .کودک و نوجوان استوار باشد
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ی پرتالش حوزه ادبیات کودک کنیم از زنده یاد سوسن طاقدیس نویسندهدر پایان یادی می
 .گوییمو نوجوان و فقدان ایشان را به فعاالن این حوزه تسلیت می



 پایان
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 1400مهر 
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