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 گروه داستان ترجمه شورا یاسامی اعضا
 

 نام و نام خانوادگی           ردیف نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی ردیف

الهه محبی             29 صفیه رضایی 15 فاطیما آتش سخن   1  

 سوری مرتضایی فرد   30 مالحت زهتاب 16 ابراهیمی بیتا 2

 ناهید معتمدی 31 آزاده شکوری راد             17 راضیه اسدی 3

 مهرزاد معصومیان   32 هماهنگ کننده -مهرزاد صالح 18 بختیاری ثریا 4

 شیوا منصوری 33 مهری صداقت پویا            19 نیلوفر بهین 5

 صبیه میرزاپور 34 سحر طبیب زاده 20 هماهنگ کننده -نیلوفر پارسیوند 6

 فروزنده نعمت اللهی             35 ظریف صنایعی مرجان 21 مینا پورشعبانی 7

 ندا نوری   36 عبادتی شهناز 22 الهام چاووشی 8

 مریم وتر 37 شبنم عیوضی 23 مهرآسا حبشی زاده 9

 نسرین وکیلی 38 هماهنگ کننده -ژاله فروهر 24 فریبا خطیبی 10

شیرین هاشمیان             39 منیر فهیمی کیا 25 فرزانه خونگرم 11  

 سید مجید یاسینی 40 هستی قاپچی 26 کبری دادگستر      12

 نسرین یحیوی 41 مریم کردبچه 27 مینا دژبان 13

 عذرا یعقوبی 42 فرزانه لطفی 28 رضازاده رامینه 14



 اعضای گروه داستان ترجمه
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-بررسی داستانگروه راه های ارتباطی با 
 :ترجمه
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 فهرست مطالب 

 مطالب فهرست شماره اسالید فهرست مطالب شماره اسالید

56-53  گزارش بخش کهن، کالسیک 

 

 معرفی اعضاء گروه  5-4

 راه های ارتباطی  6 پیشنهادات 57

 آمار کمی کتاب های بررسی شده و مقایسه با سال گذشته 8

 بررسی کیفی کتاب ها  9

 توزیع فراوانی اثار بر اساس گروه سنی 10

 کپی رایت  11

  وضعیت تصویر در کتاب ها   12

ترجمه -معیارهای اختصاصی گروه داستان 14-13  

 گزارش بخش واقع گرا  39-15

 گزارش بخش فانتزی 52-40
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 کهن وکالسیک واقع گرا فانتزی کل کتاب ها سال

1398-1399 334 207 101 24 

1399-1400 41۶ 2۵۸ 12۵ 33 

 

[PERCENTAGE] 

 
[PERCENTAGE] 

 
[PERCENTAGE] 

 کالسیک و کهن واقعگرا فانتزی

:گذشتهآمار کمی کتاب های بررسی شده و مقایسه با سال   

  33 یافت، انتقال دیگر های گروه به کتاب11 ها آن میان از که رسید ثبت به ترجمه-داستان گروه در کتاب عنوان 4۵1 تعداد 13۹۹-1400 شورایی سال در
 خاص شرایط دلیل به عنوان 24 تعداد و فانتزی گونه در کتاب عنوان 2۵۸ و واقعگرا درگونه کتاب عنوان 12۵ کالسیک، و هنک ادبیات گونه در کتاب عنوان
 .است کتاب عنوان 41۶ دوره این در شده بررسی های کتاب تعداد نهایت در .نگرفت قرار بررسی مورد

 جدول مقایسۀ کتاب های بررسی شده دو سال گذشته
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 برگزیده شایان تقدیر سال
ستاره بدون   5

 پیشنهاد برگزیده
 ستاره 3 ستاره 4

خارج از 
 فهرست

98-99 - 3 ۸ 20۶ ۹۵ 22 

99-1400 7 ۵ - 342 ۵7 ۵ 

  فهرست از خارج عنوان ۵ و ستاره 3 عنوان ۵7 ستاره، 4 عنوان 343 برگزیده، پیشنهاد بدون ستاره ۵ عنوان 11 برگزیده، ستاره ۵ عنوان 0 کتاب، 41۶ تعداد از کیفی نظر از

  بالتبع و کاهش فهرست از خارج و ستاره 3 کتاب های تعداد قبل، سال به نسبت کتاب ها حجم افزایش وجود با که می گیریم نتیجه گونه این آمار این از .شده اند داده تشخیص

 مخاطب مناسب و شاخص ادبیات جزو مبدا زبان در که است خوبی کتاب های گیرد قرار توجه مورد باید که نکته ای .است داشته چشمگیری افزایش ستاره چهار کتاب های تعداد

  .کرده اند کسب را فهرست از خارج گاه و ستاره 3 جایگاه مقصد زبان در ضعیف ترجمه دلیل به اما شده اند معرفی

 بررسی کیفی کتاب ها 

 ۱400-۱۳۹۹ سال کتاب های کیفی نمودار ۱400-۱۳۹۹ و ۱۳۹۹-۱۳۹۸ سال دو در ها کتاب جایگاه مقایسۀ جدول

خارج از 
 فهرست

1% 

[VALUE]; 
[CATEGORY 

NAME] 

 ستاره 4
82% 

 برگزیده
1% 

شایان 
 تقدیر

2% 

 خارج از فهرست

 ستاره 3

 ستاره 4

 برگزیده

 شایان تقدیر
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شویم  متوجه میاز مقایسة نمودار پراکندگی گروه های سنی کودک و نوجوان 

سال بوده و پس از آن گروه نوجوان  12-10بیشترین کتاب برای گروه سنی 

مسئله بحران بیماری کرونا، نوجوان پر شور را . بیشترین کتاب را داشته اند

توجه و رویارویی مترجمان در ترجمه آثاری برای این گروه  . خانه نشین کرد

 . سنی بسیار حائز اهمیت است و شایسته سپاس

 

 توزیع فراوانی آثار بر اساس گروه سنی

 13تا  15
 سال 16و 
 به باال 

 

 13تا  15
 سال

 10تا  12
 13تا  15و 

 سال

 

 10تا  12
 سال

 7تا  9
 10تا  12و 

 سال

 7تا  9
 سال

 5تا  6
 سال

 تعداد کتاب

 
 گروه سنی/سال

4۶ 20 22 ۶۸ 121 ۶۵ 12 332 ۹۸-۹۹ 

3۵ 3۸ ۵7 ۸۸ ۵4 44 2۵ 41۶ ۹۹-1400 

۰ 

۲۰ 

۴۰ 

۶۰ 

۸۰ 

۱۰۰ 

۱۲۰ 

۱۴۰ 

 مقایسه تعداد کتاب های دو سال بر اساس گروه سنی

۱۳۹۸-۱۳۹۹ ۱۳۹۹-۱۴۰۰ 



11 

 .داشته اند کپی رایت کتاب ها درصد ۳۸ گذشت که شورایی سال در

 کپی رایت

  کل کتاب های
 ناشر

تعداد کتاب های دارای 
 کپی رایت

 ردیف عنوان ناشر

 1 آفرینگان 10 17

 2 افق ۵ 11

 3 ایرانبان 1 ۶

 4 باژ 4 4

 ۵ پرتقال 3۹ 1۶1

 ۶ پریان 7 10

 7 پیدایش 1 4

 ۸ پیک ادبیات 2 2

 ۹ شهر قلم 1 32

فکری   کانون پرورش 2 2
 کودکان و نوجوانان

10 

 11 گل آذین 1 2

 12 نشر چشمه 2 ۶

 13 ویژه نشر 1 3

 14 هوپا 41 4۹

 جمع 117 30۹

 کل کتاب ها کتاب های دارای کپی رایت

۳۸% 
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 کتاب عنوان 1۸0 تصویری، کتاب عنوان 1۵0 تعداد که می دهد نشان 1400-13۹۹سال ترجمه داستان کتاب عنوان 41۶ بررسی

 .شده اند داده تشخیص تصویر بدون کتاب عنوان ۸۶ و مصور

 وضعیت تصویر در کتاب ها 

 کهن و کالسیک واقعگرا فانتزی

 بدون تصویر مصور تصویری

 تصویری مصور بدون تصویر

 فانتزی 102 11۹ 37

 واقع گرا 31 4۸ 4۶

کالسیک/کهن 17 13 3  

 تصویر اساس بر آثار جدول



 ترجمه   -معیارهای اختصاصی گروه داستان

13 

.متن ترجمه شده از لحاظ عناصر داستان همانند متن اصلی باشند  
 توسط مترجم

 امانت داری

.نام متن اصلی بدون کم و کاست ترجمه شده باشد  

.همانند کتاب اصلی باشد... ( شکل، ابعاد، صفحه آرایی و ) کتاب از لحاظ ظاهر   

 توسط ناشر

.تصاویر همانند تصاویر اصلی بدون کم و کاست با تغییر در ابعاد و رنگ آمیزی باشد  

.زبان ترجمه از لحاظ سبک، لحن و بیان همانند متن اصلی باشد  

.زبان ترجمه یکدست باشد  

.اسامی به زبان اصلی در پانوشت آورده شده باشد  

.اصطالحات و عبارت های عامیانه به نوعی ترجمه شده باشند که برای مخاطب قابل درک باشد  

.ترجمه عنوان کتاب با عنوان اصلی متناسب باشد  
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این بند مربوط به زمانی است که یک کتاب یا مجموعه با . ) هماهنگی و یکدستی بین زبان ترجمه های مختلف وجود داشته باشد
 زبان ترجمه  (یک نویسنده توسط چند مترجم به فارسی ترجمه شده باشد 

 .ناشر برای متن کپی رایت گرفته باشد
 کپی رایت 

 .ناشر برای تصویر کپی رایت گرفته باشد

 .جوایز کتاب و مرجع آن قید شده باشد

 جوایز و معرفی
 

 .جوایز نویسنده و مرجع آن مشخص شده باشد

 .جوایز تصویرگر و مرجع آن مشخص شده باشد

 .ناشر به اختصار به معرفی نویسنده و تصویرگر پرداخته باشد

 تکراری .کتاب حاضر ترجمه اول است یا ترجمه تکراری می باشد
 

 ترجمه   -معیارهای اختصاصی گروه داستان



واقع گراگزارش بخش   
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 خارج از فهرست ستاره 3 ستاره 4 ستاره 5 اواقع گرژانر  کتاب های بررسی شده کتاب های

 عنوان 1 عنوان 8 عنوان 110 عنوان 6 عنوان 125 عنوان 416  

گزارش بخش 
 واقع گرا

. 

اثر چه در کشور خودشان و چه در ترجمهه   43کتاب واقع گرای امسال  12۵از میان 
این موضوع نمایانگر این نکته است که کتاب . اثر به زبان های دیگر جایزه گرفته اند

واقع گرای امسال آثار ارزشمند و حتی گلچین شهده از میهان بهتهرین آثهار جههانی      
از آثهار از زبهانی بهه جهز انگلیسهی       %22اثر یعنهی   12۵اثر از  27همچنین  .هستند

 .اند درصد آثار کپی رایت داشته 30واقع گرا یعنی  12۵اثر از  37. ترجمه شده اند

 به داستان قهرمان های .خورد می چشم به ها کتاب کل در جنسیتی برابری نوعی به
  بیشتر پیشروی اول شخصیت های تعداد این از اما .اند بوده دختر یا پسر مساوی میزان

 چه اجتماعی، دادخواهی یا برابری خواهی مثل اجتماعی تشکل های ایجاد برای چه
 به بن بست از رفتن برون برای حل راه پیشنهاد یا دادن امید دادن، انگیزه برای

 .بوده اند دختران و زنان میان از خانواده و گروه اعضای باقی یا دوستان دوست،

 

 پنج کتاب های عناوین تعداد در گذشته سال  نسبت به واقع گرا آثار درگروه
  و بوده اند ستاره سه کتاب ها از کمی تعداد و افزایش  ستاره چهار و ستاره
  ۶ شده، بررسی کتاب 12۵ از . است شده شورا فهرست از خارج اثر یک تنها

 فهرست از کتاب 1 و  ستاره 3 کتاب ۸ ستاره، 4 کتاب 110 و ستاره ۵ کتاب
  11۶ امسال واقع گرای کتاب12۵ مجموع از . است شده شناخته  خارج شورا

  اثر 11 اثر 11۶ این از و هستند ستاره پنج و چهارستاره %۹2.۵ یعنی اثر
 کتاب 7 به بررسی ها طی در که داشته اند برگزیده و تقدیر شایستة پیشنهاد
 کیفیت از آثار درصد ۹0 از باالتر که معناست این به آمار این .است رسیده
  حتی که است بوده آنچنان آثار کیفیت .هستند برخوردار ارزشمندی و خوب
  میان از امسال برگزیده و تقدیر شایسته پیشنهاد آثار از زیادی تعداد

   .شده اند هستند گروه کتاب های کل سوم یک واقع در که ژانر این کتاب های

 نکات مثبت 
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گزارش بخش 
 واقع گرا

سال گذشته آمار کیفی و کمی کتاب های تصویری برای کودکان گروه سنی ذکر شده در ژانر واقع گرا رو به  3نسبت به . فراوانی آثار تصویری برای کودکان سال های پیش از دبستان و سال های آغازین دبستان اتفاقی شگفت انگیز بوده است
کتاب ها هم به لحاظ تصویری و هم به لحاظ متن جانِ کالمِ . تصویری بوده اند( سال۹-7)و ( سال۹-7)و(سال ۶-۵)، (سال ۶-۵)کتاب های واقع گرا در گروه های سنی % 20کتاب یعنی  12۵کتاب از میان  2۵رقم بی سابقة . فزونی گذاشته

 .  عمیق تر و تأثیرگذارتری داشته اند

 تصویر در کتاب های واقع گرا 

 لوپز، رافائل تصویرگر .تو شجاع خود .جکلین وودسون،
 .(سال7-۹) .ص 32 ،13۹7 .پرتقال :تهران .امیری میترا مترجم

  ارین تصویرگر .رسد می راه از بهار گاه آن و .جولی فاگلیانو،
 :تهران واسعی؛ پژمان ویراستار ابراهیمی؛ سمیرا مترجم .استد ای

 .(سال 7 -۹ ) و(سال ۶-۵) .ص 3۶ .13۹۹ .ادبیات پیک

 مترجم .؟.....اگر راستی .تصویرگر و نویسنده آنتونی، براون،
 میچکا، مبتکران :تهران .پور خلیلی نازنین ویراستار محجوب؛ نلی

 .(سال همه) .ص32 .13۹۹

 به کتاب .است بهار آمدن و انتظار صبر، به دعوتی می رسد راه ار بهار آن گاه و
 کوچکی تغییرات متوجه تا می کند کمک خردسال کودکان به زیبایی سادگی،

 تغییرات و زندگی .می دهد رخ تدریج به بهار به زمستان از فصل تغییر با که شوند
 حال عین در و لطیف ترین به را کار این تصویرگر .میبینیم تصاویر در را داستان

 در جزئی بسیار تغییرات صفحه هر در .می دهند انجام روش بخش ترین لذت
 است نیامده متن در صراحت به که شود می دیده کودک لباس و حیوانات گیاهان،

 حیوانات مثل تصویر ریزه کاری های خصوص به .می کند کمک کتاب جذابیت به و
   .می طلبد را تصاویر دوبارۀ دیدن متن خواندن بار هر و ... و اطراف و دور

 و ترس به چشم نواز دنیای به از دیدار و تخیل دنیای به دعوت اگر راستی
 خانه ها پنجرۀ به جو که صفحاتی در .است کودکان در جمع هراسی به پرداختن

 از الهام با صفحه هر در که می شویم دعوت هنری نمایشگاهی به می کند نگاه
 درخشان تر ما برای حیرت با همراه را جدید تجربة بزرگ نقاشان و هنرمندان کار

 از سرنخ هایی تاریکی، در فیل هندی، کهن افسانة به اشاراتی براون .می کند
 و کارول لوییس عجایب سرزمین در آلیس در تویدلدوم و تویدلی شخصیت های

 براون .دارد رنسانس دوران هلندی نقاش بروگل پیتر های نقاشی از همچینین
 .کرده استفاده را بزرگ نقاش این با مشابه رنگ های حتی

 خوبی به و هستند زیبا و زنده تصاویر تو  شجاع خود
 داستان شخصیت های پنهان افکار شخصیت ها، درونی حاالت

 .مؤثرند بسیار آن ها شخصیت پروردن در و می دهند نشان را
 پرستوها قرمز، و نارنجی زرد، پاییزی رنگ های از استفاده
  مفهوم .می کند تداعی را کوچ فصل خواننده ذهن در بیشتر

 مثل نمادهایی با تصویرگری در فردی تفاوت های اندازه گیری
   .دارد بازتاب شده، مدرج خط کش مثل که میزی و در
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 محسن ویراستار عاشوری؛ سارا مترجم .کنید ممنوع را کتاب این .آلن گرتز،
 1۵-13) و (سال10-12) .ص20۵ .13۹۸ پرتقال، نشر :تهران .محمدبیگی

  .(سال

گزارش بخش 
 واقع گرا

 موضوعات و درونمایه های پربسامد

 در .است ساکت و درونگرا کم حرف، ساله ۹ آن ایمی کنید ممنوع را کتاب این
 ممنوعه با .می برد پناه خواندن کتاب به و می کند سکوت می هد آزار را او که هرچیزی برابر
 اول .می اندازد راه مدرسه در مخفی انجمنی کتاب خانه در کتاب ها از بعضی جمع آوری و شدن
 آنجا از را ممنوعه کتاب های بچه ها تا می کند بدل کوچکی کتابخانة به را مدرسه اش کمد

 با .شوند ممنوعه که می کنند پیدا چیزی کتاب ها تمام از بچه ها کمک با بعد و بگیرند امانت
  و سانسور ترتیب این به نمی مانند امان در هم طنز کتاب های و لغت فرهنگ حتی روش این

 شودمی باعث کتاب به عشق .کنند می اعتراض آن به و می گیرند سخره به را کتاب ها حذف
  عزم و جسارت با را خواسته هایش و کند دفاع خود حقوق از شود، خارج خود الک از ایمی

 کند پیگیری

 دغدغه های اجتماعی، ادبیات به مثابه اعتراض و کنش اجتماعی

 می خوانیم باهوش و مهربان خالق، نوجوانی کالویستیا متل
 دوش از باری دارد سعی هم مهاجرش خانوادۀ به کمک با که

  دیگر ماندۀ راه در مسافران و مهاجران به هم و بردارد را خانواده
  می دهد هتل مدیریت در که تغییراتی با او .می کند کمک

 از متل خرید گذار سرمایه که می کنند پیدا دوستانی و مشتریان
 .می ایستد نژادپرستی و ظلم برابر در او .می شوند صاحبش

  مهتا مترجم .کالیویستا متل .کلی یانگ،
 :تهران .خرمی آناهید ویراستار مقصودی؛

  .(سال10 -12) .ص 320 ،13۹۸ پرتقال،

  گفتن برای بهتری مجال و فرصت بی پیرایه زبان و ذات سبب به واقع گرا ادبیات
 نوجوانان و کودکان شیرین گاه و تلخ گاه مشکالت و بیرونی درونی، آسیب های از

  به اعتراض همچون اجتماعی دغدغه های و درونمایه با آثار تعداد امسال دارد؛
  تأثیر کودکان، روان در خاورمیانه جنگ تبعات و کودکان کار به اعتراض سانسور،

  زندگی به مجازی رسانه های تأثیر همچنین و زندگی نجات برای تالش و خرافه
  نسبت به و شده پرداخته پاکستان، همچون سنتی جوامع در که کودکانی
 مقیاسی در مدنی مبارزۀ اعتراض، خوش طعم .است شده بیشتر پیش سال های
  پیگیری و مشارکت ،کنید ممنوع را کتاب این در کردن فکر آزاد  کوچک،

  در زیست محیط به توجه و هستی شناخت نجات، برای جمعی هدفی
   شکالت سازی صنعت در کار کودکان وضع از اجتماعی سازی آگاه ،گمشدگان

  در آن تبعات و جنگ به اشاره ،شیرین از تلخ تر در رهایی برای تالش و افریقا
 تمام همچون دهنده تسکین عنصری و درمان مثابه به هنر همچنین و کودکان

  سخت ترین و بدترین در امید حفظ اجتماعی، و فردی مسئولیت دویدم، شب
 ،انار دختر در جنسیتی تبعیض های و ستم از رهایی برای تالش شرایط،

  و کوچک تغییرات ایجاد ،سفید سیاهِ در افریقا در زال ها حقوق به پرداختن
  ،مخفی باغ و 141 خیابان ساکنین کتاب دو در سکونت محلة در ملموس

 از در پوست سفید کارفرمایان استثمار به اشاره و نژادپرستی با مبارزه
 انگور سرزمین های
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  مهتا مترجم .کالیویستا متل .کلی یانگ،
  پرتقال، :تهران .خرمی آناهید ویراستار مقصودی؛

  .(سال 10 -12) .ص 320 ،13۹۸
  پارسا؛ فاطمه مترجم .انار دختر .ایشا سعید،

  ،13۹۸ پرتقال، :تهران .خرمی آناهید ویراستار
  (سال 13-1۵) و (سال10-12) .ص211

گزارش بخش 
 واقع گرا

 خدمت از ناگریز که پاکستانی سالة دوازده دختر امل با انار دختر
  نظام شاهد .می کنیم سفر پاکستان جامعة عمق به است ارباب خانة در

  و منفعل زنان دختران، و زنان فرودستی طبقاتی، شکاف رعیتی، ارباب
 و تحصیل قدرت اما .هستیم معیشت دربند و ناچار مردان و افسرده
 .می آورد بار به شگفت انگیز نتیجه ای جامعه ای چنین در حتی اینترنت

  را تغییر و امید جسارت، جوانه های آرام رویش ناامیدی ها انبوه در
  و کامپیوتر و معلم کتاب، مدرسه، از که تغییری .می کنیم مشاهده

  کودکان دیگر که است همین برای و می شود شروع درس خوانده ها
 .بیاموزند سواد و الفبا امل از که مشتاقند هم خدمتکار

 دغدغه های اجتماعی، ادبیات به مثابه اعتراض و کنش اجتماعی

 12 اولیو جهانی جنگ در دریایی فانوس از نامه هایی
  و کمک گروه همسایگان، و سوکی خواهرش همراه به ساله

  امن مناطق به را آنها و می دهند تشکیل یهودیان نجات
   .می فرستند انگستان

  ساله 12 نوجوان چهار کارخانه نجات ۱آبنبات سازها؛
 ارزش به آن ها .برمی آیند کارخانه ای نجات درصدد هم با همه

  در و می بردند پی اطرافیان و همساالن درست روابط و دوستی
  مالک جملة .می شوند موفق همکاری و همفکری با نتیجه،

  فرایند یک آبنبات سازی :می شود تکرار کتاب در بارها کارخانه
   .می کند القا را کارگروهی خوب روحیة کتاب .است گروهی

  و زرد تب بحران از بعد ساله 14 دختر متی ۱7۹۳ تب
 الیزا همراه به مادرش شدن گم و پدربزرگ دادن دست از

  دوباره را خانوادگی قهوه خانة سیاه پوست خدمتکار
 آن گسترش به نو هاییایده با و دهدمی سروسامان
   می اندیشد

  محسن مترجم .1793 تب .لوریهالس آندرسن،
 کتاب نشرچشمه، :تهران .حقی ویراستارالله خادمی؛

 (باال به سال1۵ ) (سال 13-1۵) .ص 300 ،13۹۸ چ،

 رهبر؛ ایمان مترجم .کارخانه نجات .وندی مس،
  ،13۹7 پرتقال، :تهران .گودرزنیا محدثه ویراستار

 .(سال13-1۵).(1 ؛آبنبات سازها) .ص 4۵4
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 آزاده مترجم .میلی خانم با پیاده روی .تامارا باندی
 1۹0 .13۹۸ پرتقال، :تهران .امیری سمیرا ویراستار حسنی؛

 (سال10-12) .ص

  آشتیانی؛ عبیدی کیوان مترجم .تافی .سارا کروسان،
 420 .13۹۹ افق، :تهران .صالحی آتوسا ویراستار

  (باال به سال 1۶) و (سال 13-1۵) .ص

گزارش بخش 
 واقع گرا

 و نوجوانان ها و افراد کهنسال بر زندگی کودکان  تأثیر مادربزرگ ها، پدربزرگ

 از زندگی اش تهدید با آفریقایی زال سالة 13 نوجوان هابو سفید سیاهِ
 پیرمرد به کمک ازای در .می گریزد پایتخت به شکارچیان طرف

 هنر او از به مرور و می ماند نزدش کِوِلی نام به تنها و نابینا مجسمه ساز
 و دارد یاریگر و راهنما  استاد، شخصیت کولی .می گیرد یاد مجسمه سازی

 و نابیناست کِوِلی .می کند کمک هابو درست هویت شکل گرفتن به
 با را هابو کرده سعی همیشه چون نمی بیند را هابو ظاهری تفاوت

 طریق از نه ببیند درونی اش توانایی های درک و او چهرۀ لمس کردن
 عالقه مند سوادآموزی و مطالعه به که اوست خانة در هابو .خود چشمان
 می شناسد بیشتر را بیماری اش .می شود

  یوسفی؛ سینا مترجم .سفید سیاه ِ .تارا سالیوان،
 3۶0 .13۹۸ پرتقال، :تهران .فدایی حسین فاطمه ویراستار

 (سال +1۶) و (سال 13-1۵) .ص

 شهر به ساله 12 آلیس میلی خانم با پیاده روی
 او .کرده مکان نقل کوچکی شهر به خانواده اش با  کوچکی
 پیرشان همسایة میلی خانم با روز هر و دارد ناشنوا برادری

 روزمره مسائل از هم با روز هر آنها .می رود پیاده روی به
 خانم با هم صحبتی و هم نشینی مرور به می کنند صحبت

 ..کند می زندگی تغییرات آماده را آلیس میلی،

 خشونت و خانه از گریز جز به راهی باهوش و آسیب دیده نوجوانی (تافی) آلیسون تافی
 به اتفاقی شدن وارد و خانه از فرار می دهد نجات را تافی کتاب آلیسون آنچه .ندارد خانوادگی

 ،خود نوجوانی دورۀ دوست با را آلیسون و دارد، آلزایمر که است مارال نام به تنها پیرزنی خانة
 می خواهد که آلیسونی می گیرد نشانه را هستی شناسانه تضادی کتاب .می گیرد اشتباه تافی،
 به نهایت در رنج این میانة در .بیاورد یاد به را چیز همه که مارالیی و ببرد خاطر از را چیز همه

 هر و کارگشاست و مفید دو هر برای مارال با تافی کنندۀ ترمیم رابطة .می رسند حال پذیرش

   .می رسند حال پذیرش به تقریباً هستند درگیرش که بحرانی از دو

 .فراموشی جستجوی در دختری :تافی .سارا کروسان،
 :تهران .کریمی کرد خاطره ویراستار ابراهیمی؛ بیتا مترجم

 (باال به سال 1۶) و (سال 13-1۵) .ص 417 .1400 هوپا،
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 مطیع؛ فاطمه مترجم .امید کیلو 35 با پسری .آنا گاوالدا،

 ۵۶ .سوم چاپ ،13۹۸ پرتقال، :تهران .قلی پور حمیدرضا ویراستار

  .(سال 13-1۵) و (سال 10-12) .ص

 .نقره ای دکمه های .تصویرگر و نویسنده باب، گراهام،
  .شیرازی محمدیوسفی ویراستار خسرونژاد؛ سارا مترجم
 .(سال7-۹)و (سال ۶-۵) .13۹۹ ص، 32 میچکا، :تهران

  امیرحسین مترجم .بی استعداد .کورمن،گوردون
 :تهران .ایدرم رضا محمد ویراستار دانشورکیان؛

 (سال 10-12) .ص 21۶ .13۹۸ پرتقال، نشر
  .(سال 1۵-13)

گزارش بخش 
 واقع گرا

 استعداد و نوجوانان 

 نگاه شدن شکسته به بی استعداد
 از پرهیز و استعداد و هوش به کلیشه

 نوجوانان در فرساینده رقابت های
 با را بچه ها که آنجایی .شده پرداخته

 بی استعداد می شوند، سنجیده عدد یک
 می زند هم به را معادالت

 امید از سرشار پسری امید کیلو ۳5 با پسری
 آموزشی سیستم با نمی تواند که می کند تصویر را

  .می خورد شکست تحصیل در مدام و شود منطبق
 تنبل شاگردی به مدرسه در اشتباه، موقعیتی در

 از اثرگذار به شیوه ای نویسنده .می شود تبدیل
 توانایی هایش و خالقیت باید که می گوید پسری
 و باشد داشته موفقی زندگی بتواند تا شود کشف

 شیوۀ می کند یادآوری را نکته این نهایت در
 کرد انتخاب استعدادها با مطابق باید را آموزش

 زمان و کودگی

 بسط یافتة روایت ماجراهای کل نقره ای دکمه های
 با .است دقیقه یک تنها از خالقیت با همراه و شگفت انگیز

 تکه ای ما، اطراف دنیای در چیزی هر از گوناگونی، جلوه های
 را زندگی اش گام نخستین که کودکی از .می شود یادآور

 از برشی مادرش، با جنگ راهی سربازِ وداع تا برمی دارد
  .آهنگ یک از نتی نواخته شدن مرغابی، دسته ای مهاجرت

 بسیار جزئیات همراه حال ارزشمندی درک اکنون، لحظة شگفتی
 .شده پرداخته خوبی به کتاب این در زندگی لطیف

 کار و زندگی فانوس دریایی خداحافظ و سالم
 جذابیت هایش، و سختی ها با فانوس های دریایی نگهبانان

 با طبیعت، با همراه روزمره زندگی جریان و تغییر
 به هم تکرارها .است شده روایت خالقانه و زیبا ساختاری

 ساده به ظاهر امور اهمیت به هم و دارند اشاره زمان گذر
 و محتوا هنرمندانه و متن از فراتر تصاویر .تکراری و

 .می کنند تقویت به زیبایی را اثر دایره ای ساختار

 فانوس خداحافظ و سالم .تصویرگر و نویسنده سوفی، بلکال،
 :تهران .کامیار آزاده ویراستار جوانبخت؛ شروین مترجم .دریایی
 21 .(سال 7-۹ ) و (سال۵-۶ ) .ص 4۸ .13۹۸ ،13۹7 پرتقال،



 .یخچال در روی زندگی .آلیس کایپرز،
 پزشک مهر؛ هنگامه مترجم واکر؛ کیت تصویرگر
 قلم، محراب :تهران .واسعی پژمان ویراستار

-13) .ص 224 .13۹۹ .مهتاب کتاب های
 .(باال به سال 1۶()سال1۵

 مترجم .فراموشی از قبل .لیندزی استودارد،
 بخشی زاده؛ مولود ادبی ویراستار حسنی؛ آزاده

 .(سال 13 -1۵) .ص 221 ،13۹۸ پرتقال، :تهران

 مترجم .آسمان سقف زیر .ملیسا سارنو،
  آمینی، نوش نسرین ویراستار مقصودی؛ مهتا

 :تهران .فرهادی مهر زهرا فنی ویراستار
 .(سال 10-12) .ص 22۳ .1۳97 پرتقال،

گزارش بخش 
 کودکان تک سرپرست، بی سرپرست و بدسرپرست   واقع گرا

 مرگ از بعد که نوجوانی کورا آسمان سقف زیر
  وجودی با مادر .می کند زندگی برادرش و مادر با پدر
  برآید کرایه خانه پس از نمی تواند می کند کار که

 به دوستی خانة در سپس و گرمخانه در مدتی آن ها
 است آن جستجوی به کورا که امنیتی .می برند سر
 به .می کند پیدا برادرش کنار در و مادر وجود در

 .هستند آنها که آنجاست خانه دیگر عبارت

 در نوجوانان به پرداختن یخچال در روی زندگی
  برقراری در جدید شیوه ای و سرپرست تک خانواده های

  در روی یادداشت های و نامه طریق از نوجوانان با ارتباط
  کنار در کمتری زمانی که زمانه ای در آنهم یخچال،
  و گفت وگو برای فرصتی و می گذرانیم خانواده اعضای

  .نیست دیدار

 .است مدرسه بیسیال بازیکن بهترین ساله12رابی فراموشی از قبل
 مادرش و پدر از و است فراموشی آستانة در پدربزرگی او کس تنها
  بودن سیاه پوست به دیگران طعنه های دیگر نگرانی .نمی داند هیچ

  مشاور پیشنهاد به رابی .است خودش بودن سفیدپوست و پدربزرگ
  یکدیگر ها آن .می گذراند مشاور کالس دیگر آموز دانش چند با مدرسه

  تنها می شود متوجه و می شود کمتر نگرانی اش .می شناسند بهتر را
 نزدیک اافراد و دوستان بله دارند جای جرنامه در که نیستند خانواده
  .هستند ما شجرنامه در تماسیم در آنها با که هم دیگری

  و الکلی مادری با دلسرد پرخاشگر، ساله،14 نوجوانی بورلی
 از را  بادی سگش، و لوئیزیانا دوستش، پدر،  .است بی توجه

  کار .می کند ترک را خانه چیز همه از بیزار بورلی .داده دست
 برای را لوال، نام به مهربان، پیرزنی پیشنهاد .می کند پیدا

  کم کم المر با دوستی با بورلی .می پذیرد کاروانش در زندگی
  قرار بهتری چیزهای یادگرفتن مسیر در و می پذیرد تأثیر او از

 .برمی گردد خانه به نهایت در و می گیرد

 .رنجبر شیدا مترجم .بورلی .کیت کامیلو، دی
 ،(سال 13-1۵) .ص204 .13۹۸ بان، ایران :تهران

 .(باال به سال 1۶)

هر چند تهک والهدی   . بودهآن ها کودکان یا نوجوانانی که تنها پدر، مادر یا گاهی شخص سومی از خانواده یا بیرون از خانواده پناه . دربارۀ کودکان یا نوجوانی تک سرپرست بوده است% 24اثر یعنی  30کتاب واقع گرای امسال  12۵از میان 
ه تر به خود و مشکالتشان و در هر صورت راهی برای برون رفت از مشکالت با کمهک  آگاخود مشکالت و آسیب های فراوانی می شود، اما شخصیت های داستانی تک سرپرست در کتاب های امسال مستقل تر، با اعتماد به نفس بیشتر، خود

 . پیدا می کردند...  ، زنده باد تابستان لعنتی و 17۹3 همچون زندگی روی در یخچال، تلخ تر از شیرین، سیاهِ سفید، پیاده روی با خانم میلی، پتینا، بورلی، زیر سقف آسمان، تو تنها نیستی، تب. مشاور و روان شناس می یافتند
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 هنوز او .ام هالی مگی،
 امیری؛ میترا مترجم .اینجاست

 :تهران .بهرامی مهناز ویراستار
 10-12) .ص 171 .13۹7 پرتقال،

 .(سال 13-1۵) (سال
 آذین مترجم .مرز بدون .جون باوئر،

 :تهران .امیری سمیرا ویراستار شریعتی؛
 .(سال 13-1۵) .ص 2۶۸ .13۹۸ پرتقال،

 که هستیم تنها پدر شاهد مرز بدون
 مغزش از بزرگ تر قلبش فرزند، قول به

 برای برمی آید دستتش از هرچه او .است
  پذیرفته فرزندی به و یافته که نوزادی

 می دهد انجام

 پدران و فرزندان 

  خردسال دختر هست بابا وقتی
 از .می گوید پدرش و خود رابطة از

    .می گوید پدرانه دوستی و عشق

 متیو تک سرپرست پدر بابالنگ دراز
 مهد به رفتن برای را خردسالش فرزند

 خالقانه ای اسخ هایپ.کند آماده کودک
 می شود باعث می دهد میتو به پدر که

 کودکستان می کند پیدا اطمینان متیو
 را او هرگز پدرش و است امنی جای
 پاهای با شده حتی نمی گذارد؛ تنها

 می رساند او به را خودش درازش

 سالگی سیزده هدیه ی
 درگذشته که پدر فینک جرمی

 جستجوی به را جرمی است
  زندگی معنای دربارۀ ماجراجویانه

 .برمی انگیزاند

 .لنگ دراز بابا .نادین کوم، ه برون
  سیده مترجم گایلری؛ آئورلی تصویرگر

  مهروماه) مهرسا :تهران .حسینی هستی
 .(سال ۵-۶) .ص 2۸ .13۹۹ ،(نو

  وقتی .تصویرگر و نویسنده سوش
  .کامیار آزاده مترجم .هست بابا

  .ص 3۶ ،13۹7 پرتقال،:تهران

 .(سال ۶-۵)

  این در .هستند مادر کنار در که پدرانی و کرده اند قبول فرزندی به کودکی که پدرانی) تنها پدران سرپرست، تک پدران .شده دیده بیشتر فرزندان تربیت در پدران نقش امسال واقع گرای کتاب های میان در
 .سازند جاری کودکان زندگی در را عشق و اعتماد مهربانی، والد عنوان به می توانند هم پدران که می شود تأکید نکته این بر کتاب ها

  شنوندۀ رپد اینجاست هنوز او
 از که است ینوجوان برای خوبی
 .می برد رنج سوگ

 فرزند کردیم اعتصاب ما
 برای یکسان رویکردی عزیزم

 .دارد مادر با فرزند تربیت

 سیزده هدیه ی .وندی مس،
  مترجم .فینک جرمی سالگی

  فاطمه ویراستار رئیسی؛ مریم
  پرتقال، نشر :تهران .حسین فدایی
 (سال 10-12) .13۹۸ ص،32۸

 .(سال1۵-13)

 عزیزم، پسر .خوردی فابرا، ای سییررا
  زیمنا تصویرگر .کردیم اعتصاب ما

 غریب؛ جد سادات زهرا مترجم مایر،
 .محمدزاده آذین مقدم جیران ویراستار

  .13۹۸ چ، کتاب چشمه، نشر :تهران
 .(سال 13-1۵) (سال 10-12) .ص 13۵

گزارش بخش 
 واقع گرا
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 مترجم .شیرین از تلخ تر .تارا سالیوان،
 سمیرا ویراستار جوانبخت؛ شروین
-13)ص13۹۸،300پرتقال،:تهران.امیری

   .(باال به سال 1۶) و (سال 1۵

 زینب مترجم .زمهریر .رابرت سوئیندلز،
 .طباء بنی لیال ویراستار کریمی؛ موسوی

-13) .ص1۶۸ .13۹۹ نشر، ویژه :تهران

   (باال به سال1۶ ) (سال1۵

گزارش بخش 
 واقع گرا

 کار  کودکان

 خریدوفروش و برده داری روایت شیرین از تلخ تر
 داشته روا نوجوانان و کودکان به که است ظلمی و انسان

 برادر دو سخت بسیار زندگی فرازونشیب .می شود
 می شود بازگو نوجوان دختری ماجرای کنار در افریقایی

 و روزنامه نگار مادرش چون شده،  گرفته گروگان که
 کودک سه این اما .است کودک برده داران ظلم افشاگر
 دیدن گریز، و تعقیب هیجان .نمی شوند سرنوشت تسلیم
 سپس و ناامیدی کاکائو، تجارت پردۀ پس حقایق برخی
 از یکی نمایش آزادی، به دست آوردن برای تالش و امید

 در کودکان زندگی سخت بسیار و واقعی چهره های
 را اثر این کنشگری به خواننده دعوت و دنیا از گوشه ای

 .است کرده تأمل درخور و خواندنی

 کارتن خواب ها فالکت بار زندگی از گوشه ای زمهریر
 پلیسی بافتی در بدسرپرست نوجوانان مصائب و

 شده داستان بیشتر کشش سبب که شده توصیف
 آواره شهر خیابان های در بدسرپرست نوجوانی .است

 اجتماعی بی عدالتی های شاهد نزدیک از و می شود
 به هم زنجیره ای قاتلی پای .بی خانمان هاست درمورد
 و خطرناک باوری فرد این .می شود باز داستان
 طبقة این افراد کشتن با می خواهد،  و دارد نادرست
 بدبختی در زیستن رنج از را آنها خود هم اجتماع،
 سرانجام، .دهد نجات را جامعه هم و کند خالص
 دستگیر را قاتل اجتماعی خبرنگاری کمک با پلیس

 .می کند
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  بروکس خانم قصه خوانی کالس .باربارا باتنر،
  امبرلی؛ مایکل تصویرگر .!(آزاد غول ها ورود)

  :تهران .مهین پور پارسا ویراستار وکیلی؛ نسرین مترجم
   .(سال 7-۹) و (سال ۵-۶) .ص 3۶ ،13۹7 پرتقال،

مترجم سینا یوسفی؛   .سیاه ِ سفید. سالیوان، تارا
پرتقال، : تهران. ویراستار فاطمه فدایی حسین

 (سال+ 1۶)و ( سال 13-1۵. )ص 3۶0. 13۹۸

 مترجم .دویدم شب تمام .کتی کسیدی،
 :تهران .کین ارین تصویرگر جودکی، فرشته

 و (سال 10-12) .ص222 .13۹7 شهرقلم،
 .(سال 1۵-13)

گزارش بخش 
 واقع گرا

 پناه به هنر و ادبیات برای یافتن دوبارۀ خود

 هر  میسی !(آزاد غول ها ورود) بروکس خانم قصه خوانی کالس
  خانم قصه خوانی کالس سر اینکه تا .روبه روست زورگیری و قلدری با مدرسه راه در روز

 برای او .دارد دست هایش در برنده برگ یک میسی حاال .می سازند قصه آنها بروکس
 بر که شیوه ای .می کند استفاده قصه ساختن و تخیل بستر از هم مشکالتش با مواجهه

 مسئله، کردن پاک و طوالنی تر مسیری پیمودن جای به نهایت در و است استوار گفت وگو
 کند دفاع خود از می تواند

 و هنر بر تکیه با کتاب زال نوجوان هابو سفید سیاهِ
 سپس و می شناسد را بیماری اش ذره ذره کتاب ها
 درون و روح در هم چیزهایی چوب، تراشیدن با هم زمان
 سعی و یابد می یاز را هویتش .می گیرند شکل خودش
   .دهد سامان و سر را زندگی اش می کند

 نوجوان سامی شد گفته که همانگونه  دویدم شب تمام
 به اعتماد شهر موسیقی گروه در عضویت با سوری پناهندۀ

 مرهمی عشق سپس و هنر .می یابد باز را هویتش و نفس
 مثل نوجوانانی به حتی آینده در تا می شود او بازسازی برای
 .کند کمک خود
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 مترجم .قاصدک وقت به زمان .ربکا وستکت،
  هوپا، :تهران .وثیقی ناهید ویراستار محبوب؛ مهتاب
 .(سال 1۳-15) .ص ۳09 .1۳9۸

  مترجم واکر؛ کیت تصویرگر .یخچال در روی زندگی .آلیس کایپرز،
 قلم، محراب :تهران .واسعی پژمان ویراستار پزشک مهر؛ هنگامه

 .(باال به سال 1۶) و(سال13-1۵) .ص 224 .13۹۹ .مهتاب کتاب های

 میترا مترجم .اینجاست هنوز او .ام هالی مگی،
  .13۹7 پرتقال، :تهران .بهرامی مهناز ویراستار امیری؛

 .(سال13-1۵)  و (سال 10-12) .ص 171

گزارش بخش 
 مرگ، سوگ و مواجهه با از دست دادن واقع گرا

 نامه هایی از تنها نوجوان دختری و مادر ارتباط یخچال در روی زندگی
 این بر تلنگری مادر سرطان .می گذارند هم برای یخچال در روی که است
 از لحظات ارزشمندی درک می رسد، فرا دوسویه بحرانی وقتی .می زند رابطه

 ارتباطات کاهش ،می گذرند ما کنار از لحظه هر که می شود یادآور را زندگی
 و تلخی ها همة با زندگی واقعیت های پذیرش مدرن، جامعة در کالمی و رودررو

 ابزار از استفاده .شده بیان تأثیرگذار و منعطف متنی قالب در سختی هایش
 و باورپذیر خواننده برای را داستان طبیعی و کوچک اتفاقات روزمره، زندگی

 سوق وقایع ظاهر از فراتر عمقی به را او هوشمندانه همچنین .می کند ملموس
 می دهد

 کنار در و سخت مقررات با خانه ای در آلیو قاصدک وقت به زمان
 و مادر ناگهانی رفتار تغییر .می کند زندگی آسپرگر سندرم به مبتال برادری

 متأسفانه .است کرده شگفتزده را او می آورد، به دست آلیو که آزادی هایی
 آلیو افسردگی سبب که مادر مرگ :است راه در ناخوشایندی غافلگیری

 روحیات و خانواده اعضای با قدم به قدم اثر، مطالعة با .می شود
 آشنا و همراه مشکلشان، با مواجهه هنگام فرعی، و اصلی شخصیت های

 را تجربه هایشان از آگاهی و نزدیکان و خانواده پررنگ نقش و می شویم

 .می بینیم به خوبی عادی زندگی به بازگشت در

 و اندوه احساس صمیمی اش دوست مرگ از سوسی اینجاست هنوز او
 و فکری چالش های دچار را او مسئله این و دارد وجدان عذاب

 و خانگی مارمولکی از نگهداری اما .است کرده رفتاری ناهنجاری های
 بحران این در او به همکالس هایش و خانواده بجای حمایت و عشق
 و  پدر ویژه به و خانواده صحیح نقش هم داستان .می کند کمک بسیار

 هم و می کند بیان به خوبی سوگمندی، مرحلة از گذار در را، نزدیکان

   .دارد طبیعت چرخة و جانورشناسی به نگاهی
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  .عربی مریم مترجم .نجواها .گرگ هوارد،
  فرهنگی، و علمی انتشارات :تهران

   .ص۳06 .1۳99 آبی، پرنده کتاب های
 (سال 1۳-15) و (سال 12-10)

 .می خوابند؟ ماهی هاهم .ینس راشک،
 خلیلی؛ سپیده مترجم .ینزراسموز تصویرگر
  .13۹۹ نشر، ویژه :تهران .لیالبنی طباء ویراستار

 ( سال 10-12) و (سال7-۹) .ص۵4

گزارش بخش 
 واقع گرا

 مرگ، سوگ و مواجهه با از دست دادن

 را مادرش که یازده ساله ای پسر رایلی، نجواها
 مواجهه برای است، داده دست از سرطان اثر بر
 و می برد پناه خیالپردازی به مصیبت این با

 صداهایی او .نمی کند باور را مادر مرگ
 و می شمرد پریان نجواهای را آنها که می شنود

 .دهند نشان او به را مادرش جای دارد انتظار
 که او، مشاور و رایلی اطرافیان صحیح برخورد
 رایلی می شود سبب نمی کنند، انکار را نجواها

 جنبه های اثر .بیاید کنار مسئله با به تدریج
 برای آن مطالعة و دارد پررنگی روان شناختی

 است مفید هم بزرگساالن

 دختری یته، خوابند؟ می هم ها ماهی
 از سرطان اثر بر را امیل، کوچکش، برادر ده ساله،

 بیش ازحد توجه به علت که او، .است داده دست
 داشته را امیل مرگ آرزوی گاه برادرش، به مادر

 پایة بر داستان محور .می کند گناه احساس اکنون
 احساس از رهایی و عزیزان مرگ با کنارآمدن

 و صحیح نقش و فقدان این بابت اندوه
 می توانند بزرگ ترها که می چرخد تأثیرگذاری

 .کنند ایفا مواجهه، این در کودکان، برای
 است؛ تأمل برانگیز مرگ درمورد یته پرسشگری

 خبر آن بعد از بزرگ ترها از هیچ یک که واقعیتی

 !می زنند حرف درباره اش مدام ولی ندارند
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  جو تصویرگر .انگور سرزمین های از .مونیوس پم رایان،
  نشر :تهران .امیری سمیرا ویراستار کانلو؛ زرد صبا مترجم سپدا؛

  (باال به سال 1۶) و(سال 13-1۵) .ص 17۵ ،13۹۸ پرتقال،

گزارش بخش 
 کودکان مهاجر و پناهنده   واقع گرا

 اسپرانزای شخصیت و زندگی تحول ماجرای انگور سرزمین های از
 او رویارویی و ،1۹30 دهة در آمریکا به مکزیک از مهاجرت طی چهارده ساله،

 زراعی زمین های در سخت کار و مادر بیماری پدر، مرگ همچون حوادثی با
 تبعیض با افتاده،به تدریج فقر دامان به مرفه زندگی از ناگهان اسپرانزا،که .است

 .می شود آشنا نیز نژادپرست سفیدپوستان و استثمارکارفرمایان نژادی،
 و محبت مهر، شکوه از زیبایی صحنه های داستان خوب فضاسازی

 در نیز را مکزیک فرهنگ با حدودی وآشنایی می دهد نمایش را انسان دوستی

 .دارد بر

  خاورمیانه جنگ جنگ، آسیب زای تأثیر مورد در ستانیدا دویدم شب تمام
 نقاشی و موسیقی هنر نقش و کودکان و زنان پرخطر مهاجرت و (سوریه)

 طی که، است سوری نوجوانی سامی .است انسان روح رنج و درد التیام در
 او، .شده اند مفقود هم خواهرش و مادر و داده دست از را پدرش مهاجرت،

 یافتن و نوشتن و سرودن با و می شود موسیقی گروهی عضو انگلستان، در
 داستان، انتهای در و می دارد نگه بیدار خود در را زندگی انگیزۀ عشق،

 فراوانی تأثیرگذار جمالت و اشعار کتاب .می کند پیدا را خانواده اش اعضای

 می کند روایت موازی به صورت را سامی حال و گذشته و دارد

 و امن دنیایی ساختن به امید و عشق محوریت با نویسنده، جزیره
 و مشکالت هم می کند؛ نگاه مهاجرت به زاویه دو از آزاد،

 می کند بازگو را انگلستان به پناهنده و سوری شخصیتی چالش های
 دارد اشاره ویتنامی مهاجری به هم و است تالش اهل و هنرمند که
 اما .است پاشیده هم از ویتنام جنگ طی اصلی اش خانوادۀ که

 دو این با ارتباطش که است نوجوان دختری اصلی شخصیت
 این دیدگاهش، تحول پی در و می گیرد شکل متفاوت به صورتی

 .می شود تحول دچار هم ارتباط

  ویراستار ملک فاضلی؛ شیرین مترجم .جزیره .دیوید آلموند،
 10-12) .ص 117 .13۹۹ هوپا، :تهران .کریمی کرد خاطره

 .(سال13-1۵) و (سال

 فرشته مترجم .دویدم شب تمام .کتی کسیدی،
  شهرقلم، :تهران .کین ارین تصویرگر جودکی،

 .(سال 1۵-13) و (سال 10-12) .ص222 .13۹7
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  مقصودی؛ مهتا مترجم .کالیویستا متل .کلی یانگ،
 320 ،13۹۸ پرتقال، :تهران .خرمی آناهید ویراستار

  .(سال 10 -12) .ص

 مترجم .فراموشی از قبل .لیندزی استودارد،
 بخشی زاده؛ مولود ادبی ویراستار حسنی؛ آزاده

 .(سال 13 -1۵) .ص 221 ،13۹۸ پرتقال، :تهران

گزارش بخش 
 واقع گرا

 کودکان مهاجر و پناهنده  

 می کند بیان چینی خانواده ای مورد در را مهاجرت مشکالت کالیویستا متل
 زندگی شرایط می شوند متوجه آمریکا، به رسیدن از پس بالفاصله که،

 نوجوانشان، دختر میا، .آن هاست انتظارات و تصورات از سخت تر به مراتب
 نویسندگی، تمرین و درس خواندن کنار در و است مصمم و خالق و  باهوش

 ماجرامحور، داستان .می کند کار اقامتشان محل هتل پذیرش قسمت در
 ارزشمندی نکات آن محتوای و است تند ضرباهنگی دارای و سرگرم کننده

 بازتاب را مهاجران و مسافران به پناه دادن و نژادپرستی و زور با مقابله مانند

   .می دهد

 در سواد نقش مهاجرانو زندگی سختی های به خاطرات کبریت قوطی
 برای پدربزرگ، که بازمی گوید را خالقانه ای شیوۀ و می پردازد زندگی

 بی بهره سواد از کودکی در او است؛ برده گذشته اش،به کار به خاطرسپردن
 کبریت قوطی یک در زندگی اش مهم رخداد هر از را کوچکی شیء و بوده
 را بسیاری خاطرات می تواند اکنون ترتیب، بدین .است داشته نگه خالی

 سختی های جمله از کند؛ تعریف دور سال های در مهاجرتشان درمورد
 و گرم فضای .شرایط بهبود برای تالش و گرسنگی و  فقر طوالنی، سفری

 احترام احساس با همراه را، زندگی از ارزشمند تجربه ای داستان صمیمی

 .برمی انگیزد مخاطب در اصلی، شخصیت تالش های برای

 پس پناهندگی و ومهاجرت زیمبابوه در جنگ روایتگر دویدن برای زمانی
 مرز از به سختی وینسنت و دئو خانواده،  افراد کشته شدن از پس .است آن از
 و خارجی بودن سخت،  کار .باشند سربازکودک نشوند مجبور تا می شوند رد

 ناگهانی و دردآور مرگ .آنهاست مشکالت ازجمله دیگران تحقیر تحمل
 اما می آورد روی اعتیاد به او و می گیرد او از را امیددئو و انگیزه وینسنت

 سبب همین و می کند کشف فوتبال در را او استعداد خیابانی تیم یک مربی
 در زندگی،  که جدید فرصتی از بکوشد و بایستد سرپا دیگر دئوبار می شود

 .ببرد بهره گذاشته اختیارش  در سختی، همه آن دل

  فاطمه مترجم .دویدن برای زمانی .مایکل ویلیامز،
 ،13۹7 پرتقال، :تهران .زنهاری زینب ویراستار طاهری؛

 29 .(سال 13-1۵) .ص 240 .13۹۸ سوم چاپ



 ترجمه .بیشتر هم کمی و ابد تا دویدن :پتینا .جیسون رنولدز،
 خرد، منظومه انتشارات :تهران .نیلی مرضیه ویراستار قنادپور؛ لیال

 ( سال 13-1۵) و(سال10-12) .ص220 . 13۹۸ ماهک،

گزارش بخش 
 واقع گرا

 ورزش

 به فوتبال، بازی بستر در جلد، چهار این در فوتبال ی مدرسه مجموعه
 و کاپیتان می خواهد رایان است؛ شده پرداخته خانواده و جامعه روز مسائل
 خود هویت از بازتعریفی پی در توماس باشد، تیمش افراد برای خوبی دوست
 خانواده ای در بن و است مردد آینده اش مسیر انتخاب سر بر جیمز است،

 مشکالت.است شده درگیر مدرسه و خانواده چالش های با تک سرپرست
 هرمورد برای ظریفی راهکار کتاب و ملموس اند خواننده برای مطرح شده

   .می دهد پیشنهاد

 و پرتالش رنگین پوست، دختری بیشتر هم کمی و ابد تا دویدن : پتینا
 بحران های با ناگهان است ورزشی رقابت های و دویدن عاشق که مهربان
 قطع و بیماری تا گرفته پدر مرگ از می شود؛ مواجه زندگی در پی درپی

 بر تکیه با پتینا، اما .زندگی شرایط و محیط بارز بسیار تغییر نیز و مادر پاهای
 شرایط با سازگاری و تطابق به به مرور خود، مسئولیت پذیر و ورزشی روحیة

 در را راهگشا نقش شفقت و نیک سرشتی .می رود پیش امید با و می رسد

 .بخشیده اند آن به احساسی عمیق هایجنبه و دارند داستان

 شریعتی؛ آذین مترجم .مرز بدون .جون باوئر،
 2۶۸ .13۹۸ پرتقال، :تهران .امیری سمیرا ویراستار

 (سال 13-1۵) .ص

  مترجم ویلیامسون؛ برایان تصویرگر .افسانه ای کاپیتان .تام پالمر،
  کتاب های قلم، محراب :تهران .واسعی پژمان ویراستار .حقیقت دالرام

  (سال 10-12) .(1 فوتبال؛ ی مدرسه) .ص10۸ .13۹۸ مهتاب،

 با مبارزه تالش، امید، فرزندخواندگی، حکایت مرز بدون
 روحیه افزایش و جسم بهبود در ورزش نقش و جسمی محدودیت های

 سروسامان را مدرسه بیسبال تیم قلبی، بیماری وجود با جرامایا، .است
 و طنزآمیز جمالتی با کتاب، .نمی هراسد شکست ها از و می دهد

 و بااهمیت هم کنار در را احساسات و تعقل نیروی امیدبخش،
 به هم را بیسبال ورزش فوت وفن های طرفی، از و می شمارد پیش برنده

 .می دهد یاد خواننده

30 



  مترجم .!ندارد عكس کتاب این .جی بی نواک،
 :تهران .قوی پیشه محمد ستاراویر امیری؛ میترا

 (سال ۵-۶) .ص 13۹۸.4۸ دوم ،چاپ13۹7پرتقال،
 .(سال 7-۹) و

گزارش بخش 
 واقع گرا

 ایده های بکر

 خلق در نویسنده هنجارشکنی ندارد عکس کتاب این
  شدۀ شناخته عناصر اغلب کتاب .است جالب توجه اثر این

 مناسب کتاب های برخالف حتی و ندارد را مدرن داستان
 مقاومت و نیامدهاست آن تصویریدر هیچ سنی، گروه این

 تصویر، بدون کتاب های خواندن برای را، مخاطب ذهنی
 و است کتاب خوانندۀ خودِ اصلی شخصیت .می شکند
 خواندن پرکشش و خالقانه روند در آن، بازکردن به محض

 نقشی و می شود گفت وگو وارد خود با گاه می افتد، گیر آن
 و پارادوکس، و طنز از استفاده .می یابد اثر خوانش در فعال

 و جذاب را آن فکاهی شعرهای و کلمات در آواها صداهاو
 می دهد نشان نکته ها این .است کرده بلندخوانی مناسب

 لذت بردن سبب می تواند کتاب ها خالقانة ایده های

 .شود آن به آنها تشویق و مطالعه از کودکان

  یخچال در روی زندگی
 نامه ای دیدروایت زاویة با که عمیق و جذاب خوش ساخت، کتابی

 مادری بین کوتاه یادداشت هایی قالب در سراسر مکاتبه ای، یا
 کلمه یک از نامه ها این .می شود روایت نوجوانش، دختر و شاغل

 و می گیرند دربر را صفحه چند اندکی، موارد در سطرو چند تا
 ساختن برای تالش و متناقض و متفاوت احساسات از سرشار

 زندگی سبک مثل گوناگونی، به دالیل که انسانی اند رابطه ای
 سخت بیماری بحران و کلر تک سرپرست بودن و شهری شلوغ
 مادر دنیای بین فاصلة نماد نوشتن نامه .است گسسته هم از مادر،

 جمله ای یا شعر یک هم، کنار در فصل ها، عنوان .است دختر و
 و افراد ظاهر از توصیفی هیچ نویسنده .می کنند خلق را معنی دار
 بین  از خودش، باید خواننده و است نکرده عرضه داستان فضای

 بدین و کند پر را مبهم حفره های و دریابد را جزئیات خطوط،
 باشد داشته مشارکت اثر خلق در ترتیب،

  تصویرگر .یخچال در روی زندگی .آلیس کایپرز،
  ویراستار پزشک مهر؛ هنگامه مترجم واکر؛ کیت

  کتاب های قلم، محراب :تهران .واسعی پژمان
 سال 1۶ ) و(سال13-1۵) .ص 224 .13۹۹ .مهتاب

 .(باال به
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گزارش بخش 
 واقع گرا

 مجموعه های تأثیرگذار 

هها   آن. انوادۀ پرجمعیت و دورگة وندربیکر پنج فرزند دارنهد خمجموعۀ خانواده وندربیکر
بچه ها در پی نقشه هایی هستند که صاحب خانه را مجهاب  . ساکن منطقة تاریخی هارلم نیویورک هستند

یکی یکی شکست می خورد تها اینکهه بهه جسهتجوی     ها  آننقشه های . کنند که در همین آپارتمان بمانند
در جلهد دوم   .راهی برمی آیند تا به قلب آقای صاحبخانه وارد شوند و موفق می شوند او را متقاعهد کننهد  

بچه ها موفق می شوند در مدت زمان کمی زمینی متروک که پر از گیاهان هرز و نخاله اسهت و تهابلوی   
از سوی دیگر ارزش و برتری باغشهان را  . ورود ممنوع روی دیوار آن به چشم می خورد را پاکسازی کنند

کتاب تصویری کمالگرایانه و رؤیایی از روابهط انسهان هها در    . بر ایجاد ساختمانی سیمانی نشان می دهند
 . هرچند با غلو اما با پایان خوش، امیدوارانه نیز هست. جامعه ای مدرن نشان می دهد

 مثل کدوحلوایی با فرزند تک خردسالِ دختر سوفی :کودک ادبیات در آنیمیسم به توجه :کدوحلوایی و سوفی مجموعه
 را مشابهی اسباب بازی تا می کوشند چه هر پدر و مادر .می برد جا همه را او .می گذارد برنیس را اسمش .می کند رفتار دوست یک

 از کدوحلوایی دوتا زمستان، از پس .می کارد خاک در را او سوفی .می شود چروکیده مرور به کدو .نمی شود قانع او کنند جایگزین
 به کودک وابستگی و عالقه نویسنده .دارد دوستشان عاشقانه که دارد کدوحلوایی دوست دو سوفی حال .است شده سبز برنیس،
 دادن دست از مفهوم با کوچک، مخاطب .می داند ارزشمندی حسّ و عشق به نیاز ارضای برای آنها تالش نشانة را حیوانات و گیاهان

 او تمایل عدم و کدوحلوایی ها به سوفی شدید وابستگی به معطوف موضوع دوم، جلد در .شود می آشنا (تولد و مرگ) دوباره رشد و
 متحوّل سوفی شخصیت معلم، کمک به و مدرسه در آمده پیش ماجراهای طریق از نهایت در که همکالسی هاست با دوستی به

 .کند پیدا خوب دوست هم مشترک، ویژگی های بر تمرکز با می تواند خود همکالسی های با دوستی ایجاد با که درمی یابد و می شود

  آن تصویرگر .کدوحلوایی و سوفی .زیتلو پت میلر،
 .ص 32 .13۹7 پرتقال، :تهران .کامیار آزاده مترجم ویلزدورف؛

 .(سال 7-۹) و (سال ۵-۶) .(1کدوحلوایی؛ و سوفی)

  رئیسی؛ مریم مترجم .141 خیابان ساکنین .یان کارینا گلیزر،
 .ص231 .13۹۸ پرتقال، :تهران .کوت آبادی لیال ویراستار

 (سال 13-1۵) و (سال 10-12) .(1 وندربیکر؛ خانواده ی)

 ویراستار رئیسی؛ مریم مترجم .مخفی باغ .یان کارینا گلیزر،
 2۵3 .13۹۸ دوم چاپ ،13۹۸ پرتقال، :تهران .کوت آبادی لیال
 (سال 13-1۵) و (سال 10-12) .(2 وندربیکر؛ خانواده ی) .ص

  تصویرگر .مدرسه در کدوحلوایی و سوفی .زیتلو پت میلر،
 32 .13۹۸ پرتقال، :تهران .کامیار آزاده مترجم ویلزدورف؛ آن
 32 .(سال 7-۹)  و (سال ۶-۵) .(2کدوحلوایی؛ و سوفی) .ص



ۀ ژانر واقع گرا  برگزید د پیشنها    

گزارش بخش 
 واقع گرا

 یادداشت های طریق از آنها ارتباط و زندگی که پرمشغله و پزشک مادری و نوجوان دختری دربارۀ داستانی
   .می شود روایت یخچال در روی کوتاه

 ه زبانی زنده و پویا و شفاف  
 ه فرم ساختارشکنانه و خالق اثر همراه سپیدخوانی 
 ه روایت یک زندگی از خالل یادداشت هایی کوچک

 ه  تازگی  و زیبایی نحوۀ روایت از ارتباط انسانی بین دو فرد از یک خانواده در بحران
 ه پیرنگ قوی داستان با ایجاز در بیان و تأثیرگذاری عمیق عاطفی 

ه انعکاس زندگی روزمره، اتفاقات کوچک و طبیعی روزمره و کشاندن هوشمندانه مخاطب از خالل این  
 روزمرگی ها به عمقی فراتر از ظاهر وقایع

 . ه تصاویری ساده که به خوبی بار عاطفی اثر را منتقل می کنند
 ه صفحه آرایی هنرمندانه و زیبا و بدیع

 ه انعکاس زیبایی از خانواده و عشق به رغم مشغولیت ها و گرفتاری های دنیای مدرن 
  مترجم واکر؛ کیت تصویرگر .یخچال در روی زندگی .آلیس کایپرز،
  قلم، محراب :تهران .واسعی پژمان ویراستار پزشک مهر؛ هنگامه

 .(باال به سال 1۶) و(سال13-1۵) .ص 224 .13۹۹ .مهتاب کتاب های
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برگزیدۀ ژانر واقع گرا  د پیشنها  

گزارش بخش 
 واقع گرا

  پیرزنی می شود، مارال خانة وارد اتفاقی، و .می رود دیگر شهری به و می کند فرار خانه از پدر، تحقیرهای و خشونت ها  از آمده ستوه به آلیسون
 به مربوط هرچه از که می یابد فرصتی آلیسون .می گیرد اشتباه تافی، نوجوانی اش، دوران دوست با را آلیسون  او  .عقل زوال به مبتال و تنها

 شخصیتی با اما بازگردد؛ خودش واقعی هویت به دوباره آنها ریشه یابی حدی تا و گذشته اش بامرور ماه چند طی .بگیرد فاصله است گذشته
 .خودسرزنش گری و خشم از به دور و مصمم و تغییریافته

 ه پیرنگ بسیار منسجم، قدرتمند، دارای ضرباهنگ خوب، با اوج وفرودهای به جا و بزنگاه های متعدد  
 ه فرم خاص اثر که شعر منثور است و ساختار بسیار موجز

 ه پرداخت شخصیت ها از راه کنش و واکنش ها و ظاهرشان بدون توضیح مستقیم
 .  ها که در آثار فارسی کمتر بدان پرداخته شده شایع آزار پنهان در خانواده ةه پرداختن به مقول

 جوامع ةه   طرح خشونت علیه زنان در خانواده و عام بودن آن در هم
 ه پایان روشن، امیدبخش، منطقی و باز و تاثیرگذار  بدون پاک کردن صورت مسئله

 ه دگرگونی محوری اثر، تحول شخصیت اصلی، با روشن کردن تکلیف خود با گذشته اش
 (تالش برای به یاد آوردن/ پیری، تالش برای فراموشی/ جوانی)ه  پرداخت هنرمندانه تقابل های موقعیتی، احساسی و رفتاری 

 اثر با  حس وحال شاعرانه    ةثیرگذار و خوب ترجمأه زبان ت
 آتوسا ویراستار آشتیانی؛ عبیدی کیوان مترجم .تافی .سارا کروسان، ه توصیف ها، تشبیه ها و تصویرآفرینی های زیبا و بدیع

 (باال به سال 1۶)  و(سال 13-1۵) .ص 420 .13۹۹ افق، :تهران .صالحی
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شایان تقدیر ژانر واقع گرا  د پیشنها    

گزارش بخش 
 واقع گرا

  پیرزنی می شود، مارال خانة وارد اتفاقی، و .می رود دیگر شهری به و می کند فرار خانه از پدر، تحقیرهای و خشونت ها  از آمده ستوه به آلیسون
 به مربوط هرچه از که می یابد فرصتی آلیسون .می گیرد اشتباه تافی، نوجوانی اش، دوران دوست با را آلیسون  او  .عقل زوال به مبتال و تنها

 شخصیتی با اما بازگردد؛ خودش واقعی هویت به دوباره آنها ریشه یابی حدی تا و گذشته اش بامرور ماه چند طی .بگیرد فاصله است گذشته
 .خودسرزنش گری و خشم از به دور و مصمم و تغییریافته

 ه پیرنگ بسیار منسجم، قدرتمند، دارای ضرباهنگ خوب، با اوج وفرودهای به جا و بزنگاه های متعدد
 ه فرم خاص اثر که شعر منثور است و ساختار بسیار موجز

 ه پرداخت شخصیت ها از راه کنش و واکنش ها و ظاهرشان بدون توضیح مستقیم
 .  ها که  در آثار فارسی کمتر بدان پرداخته شده ه پرداختن به مقوله شایع آزار پنهان در خانواده

 ه   طرح خشونت علیه زنان در خانواده و عام بودن آن در همه جوامع
 ه پایان روشن، امیدبخش، منطقی و باز و تاثیرگذار  بدون پاک کردن صورت مسئله

 ه دگرگونی محوری اثر، تحول شخصیت اصلی، با روشن کردن تکلیف خود با گذشته اش
 (تالش برای به یاد آوردن/ پیری، تالش برای فراموشی/ جوانی)ه  پرداخت هنرمندانه تقابل های موقعیتی، احساسی و رفتاری 

 اثر با  حس وحال شاعرانه    ةثیرگذار و خوب ترجمأه زبان ت
 ه توصیف ها، تشبیه ها و تصویرآفرینی های زیبا و بدیع

 جستجوی در دختری :تافی .سارا کروسان،
 کرد خاطره ویراستار ابراهیمی؛ بیتا مترجم .فراموشی

 (سال 13-1۵) .ص 417 .1400 هوپا، :تهران .کریمی

 (باال به سال 1۶) و
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شایان تقدیر ژانر واقع گرا  د پیشنها  

گزارش بخش 
 واقع گرا

 از شده ممنوع های کتاب برای یک کمد در مخفی یک کتابخانه ایجاد طریق از شده ممنوع های کتاب کردن آزاد برای مبارزه 
  و سلیقه ای را کتاب یک وقتی که می فهمانند مدرسه انجمن به صمیمی، دوست چند کمک با داستان شخصیت .مدرسه طرف

  است سلیقه ای که دارد وجود نکته ای ها آن در حتماً زیرا شوند ممنوع می توانند ها کتاب همة می کنید، ممنوع شخصی نظر با
   .نمی کند راضی را همه و

 ه طرح کنشگری اجتماعی متناسب با درک مخاطب و متناسب با اقتضای شرایط اجتماعی ما
 ه  الیه های روان شناختی اثر با فرازهای فراموش نشدنی و هدایت مخاطب برای بیان خود و احساسش

 ه  طرح  موضوع حقوق فردی و اجتماعی و شهروندی و اخالق در فضای داستانی خالق و جذاب
 ه اشارۀ دقیق و شیوا به تاثیر کتاب ها بر تخیل و رشد شناختی کودکان  

سانسور، بیان اندیشه، حق : مثل. ه اشاره بسیار دقیق به موضوع قضاوت و مفاهیمی که در دیگر کتاب ها کمتر دیده شده اند
 شخصی، قانون حمل سالح، آزادی بیان، حق تجمع مسالمت آمیز، خدمات اجتماعی، تروریست

 لین مدارسئوناسب و کاربردی برای والدین و معلمین و مسه م
 ه هویت یابی و پایان خوش اثر 

 سارا مترجم .کنید ممنوع را کتاب این .آلن گرتز،
 نشر :تهران .بیگیمحمد محسن ویراستار عاشوری؛

  .(سال 13-1۵) و (سال10-12) .ص20۵ .13۹۸ پرتقال،
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شایان تقدیر ژانر واقع گرا  د پیشنها  

گزارش بخش 
 واقع گرا

 مادر و پدر راه در .می گذارد مخاطره پر درراهی پا اجبار به خانواده همراه به جنگ خاطر به سوریه کشورش از سامی
  متحمل را حد بی رنجی و می رسد انگستان به عمو نزد امدادی گروه های توسط و می دهد دست از را خواهرش و

 .می کند پیدا را جایگاهش سرعت به و می زند ساز چون می پیوندد موسیقی گروه به آنجا .می شود

 .ه نثرروان و ادبی و پر از که در آن خاطرات با زبانی عاطفی و پراحساس بیان می شود
 ه ظرافت های صحنه پردازی

 پیرنگ قوی و استفاده از عنصر تعلیق در جایی که خواننده به خیال خودش همه چیز را حدس زده است -
 ه آشنا شدن با مشکالت و رنج کودکان در جنگ

 ه کشف استعدادها در بدترین شرایط توسط دوستان تازه در کشوری بیگانه
 ه التیام گرفتن از هنر و موسیقی

 تحول شخصیت داستان در مقابله با ناکامی ها و افسردگی های ناشی از مهاجرت و از دست دادن والدین  -
 ترجمة روان و بادقت و مهارت مترجم در شناخت موسیقی و پروسة تولید آن -
 صفحه آرایی مناسب   -

 فرشته مترجم .دویدم شب تمام .کتی کسیدی،
  .13۹7 شهرقلم، :تهران .کین ارین تصویرگر جودکی،

 .(سال 13-1۵) و(سال 10-12) .ص222
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شایان تقدیر ژانر واقع گرا  د پیشنها    

گزارش بخش 
 واقع گرا

 داستانی دربارۀ مهاجرت، تفاوت ها در چهره و فرهنگ و حتی اندام و سن وسال، تنهایی و اندوه،   -
 اعتماد به نفس و هویت یابی

 ه زبان ساده و لطیف و شاعرانه در ارتباطی تنگاتنگ با موسیقی
 .ه تصاویری زیبا، درخشان  و توأم با جزئیات بسیار و فضاسازی موزون و لطیف

 ه استفاده موثر و هنرمندانه از رنگ های زرد و قرمز و نارنجی  و بهره بردن از نماد ها در تصاویر 
 ه زیبایی شناسی تصویری و صفحه آرایی  تأثیرگذار 

ه جهان شمول بودن و همه بشری اثر، طرح تفاوت ها و دیگری و به طور خاص  مهاجرت و رویارویی با 
 جامعة مقصد

 ه پذیرش خود و حفظ هویت و یافتن اعتماد به نفس 
 ه تأکید بر کتاب خوانی به مثابه  بال هایی برای سفر تجربه

 لوپز، رافائل تصویرگر .تو شجاع خود .جکلین وودسون،
-7) .ص ۳2 ،1۳97 .پرتقال :تهران .امیری میترا مترجم

 (سال9
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شایان تقدیر ژانر واقع گرا  د پیشنها   

گزارش بخش 
 واقع گرا

  روزی تا دارند طاقت فرسایی و خشن زندگی و می شوند فروخته کاکائو مزرعه داران به بی مزد کارگر عنوان به برادرش و آمادو
  که است خطراتی و تهدیدات راوی کارگران، برده این زندگی بر عالوه داستان .می آورند مزرعه به هم را دختری معمول برخالف
  .کنند افشا را کاکائو آوردن دست به برای نوین برده داری دارند قصد که می کند تهدید را روزنامه نگارانی زندگی

 ه ساختار منسجم، پیرنگ قوی و شخصیت پردازی قابل قبول
 ه  جهان شمولی تلخی ها و سختی های دنیای کودکان کار در عصر کنونی، بخصوص در آفریقا 

 ه توجه به تضاد طبقاتی، مطرح کردن دوباره واژه برده داری
 ه  به تصویر کشیدن سکانس های کامالً واقعی برگرفته از واقعیت جهان ما به مثابه یک مستند تمام عیار تصویر

 ه طرح اهمیت خبر رسانی دربارۀ فجایع جهان و اهمیت شغل خبرنگاری در تغییرات اجتماعی
 . ه توجه به چالش و خطرات پیش روی خبرنگارانی که قصد افشاسازی کار این مافیای سیاه را دارند

 .ه تشریح خطراتی که کودکان کار را تهدید می کند
 .ه آگاهی دادن به مخاطب دربارۀ حقوق کودک و اینکه موافقت نامه های بین المللی کافی نیست و برای تحقق آن باید تالش کرد

 ه شناخت دادن از صنعت شکالت سازی و نحوۀ بهره مندی شرکت های بزرگ از سود آن 
 ه ایجاد تفکر در خواننده پیرامون چیزهای ساده اطرافش

 جوانبخت؛ شروین مترجم .شیرین از تلخ تر .تارا سالیوان، چه تلخی هایی پشت شکالت شیرینی است که ما می خوریم -
 ص300 ،13۹۸ پرتقال، :تهران .امیری سمیرا ویراستار

   .(باال به سال 1۶) (سال 1۵-13)
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 گزارش بخش فانتزی

40 



 بررسی کیفی آثار فانتزی 

عنوان ۳عنوان سه ستاره و ۳5عنوان چهار ستاره و  215عنوان پنج ستاره،   5کتاب، 25۸از نظر کیفی از تعداد 

از این آمار این گونه نتیجه می گیریم که تعداد کتاب های سه ستاره و . خارج از فهرست تشخیص داده شده اند

.خارج از فهرست نسبت به سال گذشته کاهش داشته است  
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 خارج از فهرست ستاره ۳ ستاره 4 ستاره 5 تعداد کتاب ها سال

1398-1399 209 5 115 72 17 

1400-1399 25۸ 5 215 ۳5 ۳ 

1399-1400، 1398-1399سالهای  در جدول مقایسه جایگاه کتاب ها  
 



 .!نکن باز را کتاب این جوره هیچ من جان .اندی لی،
  :تهران .هیرمندی رضی مترجم مکنزی؛ هیت تصویرگر

   .( سال7-۹ ) و ( سال4-۶ ) .ص32 .13۹۸ پرتقال،

 تیغی جوجه .وتصویرگر نویسنده .د فان مارک دخریند،
 نسرین :ویراستار فر؛گلشاهی مهرنوش مترجم .آمدیخوش!عزیز
  (1:بنفش های اردک) .ص 32. 13۹۸ هوپا، :تهران .امینی  نوش

 (سال7-۹ و(۶-4

 ذهن سازی آرام ،اجتماعی زندگی در مدیتیشن و آرامش ایجاد
 ارضا تفریح، نوع انتخاب در اراده . اختیار و اراده دادن مخاطب،

 شناخت و شناسی قدر آموزش و همدلی ایجاد کنجکاوی، حس
 مختلف های شخصیت و فردی های تفاوت مورد در

 ارتباط در بازی و معکوس روانشناسی رویکرد به توجه
 خواننده و است شخص دوم داستان راوی .مخاطب با

 حتی و کند می حس مخاطب جایگاه در  را خود کامال
  شود می کتاب در گیرنده تصمیم شخصیتی به تبدیل

 .است کتاب جذاب و مثبت نکته که

 داشتن آموزش و شخصیت با کودک شدن همراه 
  به دیگران یخواسته رد توانایی و خود با  صداقت
 «نه» گفتن با و راحتی

گاهی و روانشناسی معکوسآرویکرد روانشناسی و ذهن   

 
 

  مترجم .تختی زیر آقای .تصویرگر و نویسنده کریس، ریدل،
  .شیرازی یوسفی محمد ویراستار طهرانی؛ سبحانی حسام
   (سال7-۹) و(سال 4-۶) .ص32 .13۹۸ مبتکران، :تهران
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ای اسطورهتمثیلی و های  کتاب  

 خاص نمادی از استفاده
 می وا فکر به را مخاطب

 از نشان ،24 عدد تکرار .دارد
 بعالوه حیات کامل دوره یک

 .باشد می دوباره زندگی

 خودش که بود یكی .روداری،جانی
  مترجم ساباال؛ خاویار تصویرگر .نبود

 .الجوردی .ر ویراستار امامی؛ غالمرضا
-12) .ص 1۶۸ .13۹7هوپا، :تهران

 (سال 13 -1۵ و سال10

 آقای فیل .کامیلو دی، کیت
 تاناکا؛ یوکو تصویرگر .باز شعبده
 ویراستار نصراللهی؛ صوفیا مترجم
 شهرقلم، :تهران .تمیمداری ناهید
 (سال10-12) .ص 13۶ .13۹۸

  مترجم .قایق آخرین .لورل اسنایدر،
 سودابه سیده ویراستار خشنود؛ راضیه

 ،13۹۸ پرتقال، :تهران .احمدی
 به سال1۶) و (سال13-1۵) .ص24۵
 .(باال

 و قدرت نماد اثر این در شمشیر
 نویسنده .است انسان نماد خرس
 مخاطب به پیامی در داشته سعی
 محیط نابودی که بدهد نشان

 زندگی رفتن ازبین باعث زیست
 زندگی جمله از و موجودات همه

 .است خودمان

 شخصیت ایتالیایی تصویرگر و نویسنده

 میدان در که شیری مجسمه از را شیر

 الهام باشد می پاریس رُشِرو انفرد

 مقاومت نماد شیر هسممج .است گرفته

 .باشد می فرانسه تاریخ در

 نماد مختلف اساطیر در فیل

 این در .است مهربانی و عشق

 فیل به مشکالت بزرگی اثر

 با نهایت در که شده تشبیه

   .شود می حل همدلی

 و روس های افسانه در بابایانا
 مثل است مرگ نماد و،اسال

 در مرگ به نگاه .عزرائیل
 بیانی با اسالوی های افسانه

 شده بیان زیبایی به  استعاری
 .است

 به کودکی از گذار از تمثیلی اثر

  هب جزیره و هست بزرگسالی

 و مرگ بین دنیایی منزله

 .است زندگی

 شیری .تصویرگر و نویسنده .آلمانیا ،بئاتریس
 :تهران .ابراهیمی پیام مترجم .پاریس در

-۹) .ص3۶ .13۹۵ فرهنگی، و علمی انتشارات
 (سال10-12) و (سال7

 به شمشیر خرس .دیوید کالی،
  مترجم فولی؛ جانلوکا تصویرگر .دست
 ،کتاب چشمه :تهران .هیرمندی رضی

 (سال7-۹)و(سال۵-۶) .ص32 .13۹۸   چ،

  .تصویرگر و نویسنده .ندرسون،سوفی
 لطیفی پریا مترجم، .بابایاگا ی افسانه

 حیدری؛ زهره فنی ویراستاران خواه؛
  .13۹۸ پرتقال، :تهران .ارچندانی معصومه
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 .است مردم رنج و شهر پادآرمان تفسیر اثر 

 وضعیت یادآور کانتینرها، در زندگی همچنین

 .باشد می پناهندگان

 به زمین تبدیل  و  الکترونیک و مدرن دنیای به اشاره

 در عجیب موجودات و ها، ربات از مملو شهری پادآرمان

 .است توجه مورد «سیندر» کتاب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 (موازی دنیاهای و شهر پادآرمان) جدید و روز به موضوعات

  ویراستار عبادی؛ مهنام مترجم .سیندر .مریسا مایر،
  .ص344 .13۹۹ هوپا، :تهران .کاظمی امینی سمیه

  و (سال1۵ تا 13) .(1پادشاهی؛ یک سرگذشت لونار،)
 .(باال به سال 1۶ )

 .سعادت شبنم مترجم .کن ویرانم .طاهره ،مافی
 به سال 1۶) و( 13-1۵ ).ص۸0 .13۹7 پریان، :تهران

 ( باال
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  ... و جادویی رئالیسم و مدرن فانتزی های کتاب – فراداستانی های کتاب جمله از نویسی داستان جدید های سبک

  است یاریگر نویسنده راوی "کارلی چی" کتاب در
 یاریگر شخصیتی نقش نویسنده اینکه بر عالوه بطوریکه

 گیر در نویسنده شگرد .هست هم راوی خودش ،دارد را
 .است داستان با خواننده کردن

 (دوم جهانی جنگ) تاریخ و افسانه و واقعیت و خیال ترکیب با نویسنده
 خوبی به توانسته بالدار، اسب چون ای افسانه موجودی گنجاندن با و

 اما دارد کننده یوسأم وجهی سل بیماری سبب به داستان .کند عمل
 .شود می دهنده امید و بخش التیام بالدار اسب حضور

 آندرانیک مترجم .کارلی چی .روبن ماروخیان
  ویر چاریان؛ کو آرمینه گر تصویر خچومیان؛

  کتاب )قلم محراب :تهران . واسعی پژمان استار
  و (سال10-12) ص422 .13۹۸ ،(مهتاب های

 (سال1۵-13)

  تصویرگر .آینه توی های اسب راز .مگان شپرد،
  ویراستار شکاری؛ محمدرضا مترجم برجس؛ دن

  ،13۹۸دوم، چاپ.پرتقال :تهران .کامیار آزاده
 ( سال13-1۵) .ص20۵

 انسان .پردازد می انسان قید بی پیشرفت مسائل به الیه یک در
 را حیوانات کردند، می استفاده طبیعت از نیاز حد در اولیه های
 منفعت برای حاال ولی کردند نمی قطع را درختان و کشتند نمی

 باعث امر همین و رسانند می آسیب زیست محیط به بیشتر
 مقوله به داستان .نباشد سازگار ها انسان با هم طبیعت که شده

 .پردازد می طبیعت به عشق مقوله نیز و قدرت

  پریا مترجم .بیشه کوچک جنگجوی ویال .رابرت بیتی،
 ،13۹۸ پرتقال، :تهران .امیری سمیرا ویراستار پورمند؛
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 اجتماعی معضالت

 ای جامعه به اشاره اثر، این
  اجتماع و فردگرا افراد دارای
 که طوری هب دارد گریز

  وجود با اصلی شخصیت
   حاضر، عصر در انسان پیشرفت

 .میبرد رنج اجتماعی تنهایی از
  خود خانواده با تواند نمی او

 در و بگیرد عاطفی ارتباط
 این از که میدهد ترجیح نهایت
   .بگریزد جامعه

 دوست .کریستینه نوستلینگر،
 رسولی؛ گیتا مترجم .من تلویزیونی

 محراب :تهران .واسعی پژمان ویراستار
 .13۹۸ مهتاب، های کتاب قلم؛
 (سال 10-12) .ص74

 .گدا پسربچه تام .یو سالمسون،
 نامدار مترجم اکستروم؛ اُسا تصویرگر

 .اوصالی لیال ویراستار قصری؛ ناصر
 .13۹۸ پریان، انتشارات :تهران
 ) .(اول کتاب سوار؛ اژدها ) .ص127
   .( باال به سال 1۶ ) و (سال 1۵-13

  مترجم .زکریا مثل ز .رابرت اُبراین،
 .اوصالی لیال ویراستار فرید؛ فرزاد

-1۵) .ص2۵۶ .13۹۸ پریان، :تهران
  .(سال 13

 معضالت و دیکتاتوری جامعه

 «سبیل» کتاب در آن اجتماعی

 داده نشان تمثیلی بصورت بخوبی

 .است شده

  و درخانواده ها بچه شخصیتی رشد اهمیت
 درشکل صحیح مدیریت و نظارت و اجتماع
  در والدی تک های زندگی ،شناخت گیری
  عصر در انسانی روابط کیفیت امروزی، دنیای
 ،(کار محل در چه و خانواده در چه) حاضر

  حاکم های فرهنگ و ها چالش و ها گیروزمره
  یابی هویت جهت در تالش ،شهری مردمان بر
 تصویر به داستان در بخوبی طلبی، استقالل و

  و نامتعارف دنیایی خلق در اثر .است شده کشیده
 و نیویورک همچون مدرن زیرشهری در خیالی
  و ها ازداالن هزارتویی به خواننده بُردن

 .است موفق العبور صعب مسیرهای

 مجموعه در طبقاتی تبعیض مسئله
 .است مشهود بخوبی "اژدهاسوار"

 شدت به ایجامعه نویسنده
 که کشدمی تصویر به را طبقاتی

 پیشرفت و رشد امکان افراد آن در
 هایموقعیت به رسیدن و ندارند
 دست رویاهایی هاآن برای برتر،

 .است نیافتنی

 به نگاه ، زیست محیط موضوع

 روی مخربش اثرات و تمدن

 .است مشهود اثر این در طبیعت

 به پیامی در داشته سعی نویسنده

  نابودی که بدهد نشان مخاطب

 رفتن ازبین باعث زیست محیط

  جمله از و موجودات همه زندگی

 .است خودمان زندگی

 نترس ، ساله 1۶ است دختری آن
 مرگ دنبال به که تالشگر و

  اهالی و خانواده اعضای ی همه
  بمب انفجار اثر بر روستا

  زندگی تنهایی به هیدروژنی
  ای غریبه مرد با سپس و می کند

 به و است شیمی دانشمند که
 زنده ی موجودات یافتن دنبال
  ی خانه و رسیده روستا به دیگر
  قصد و کرده تصاحب را آنها

 کشمکش دارد، را او به تعرض
  .دارد

 باقریان؛ مروا مترجم .پایین .اسمیت رولند،
  .13۹۸پرتقال، :تهران .سوری ویراستارفرزین

 (سال13-1۵) .ص2۶۵ .سوم چاپ

 تصویرگر .!سبیل .مک بارنت،
  ملک مسعود مترجم کورنل؛ کوین
 :تهران .کامیار آزاده ویراستار یاری؛

  ،13۹7دوم چاپ ،13۹7 پرتقال،
  (سال10-12) و (سال7-۹) .ص40

 به شمشیر خرس .دیوید کالی،
  مترجم فولی؛ جانلوکا تصویرگر .دست
 ،کتاب چشمه :تهران .هیرمندی رضی

 46 (سال 7-۹)و(سال۵-۶) .ص32 .13۹۸   چ،



 دنیا در موجود متفاوت های فرهنگ و ها سنت شناخت و نفس عزت کودکان، در استرس همدلی، دوستی، بلوغ،

 که است نوآموزی کودک اصلی شخصیت

 هایی استرس بیان با و است گریز اجتماع

  روزمزه و مختلف های موقعیت در که

  درمانی راهکارهای با و دارد زندگی

  و شخصیتی رشد به والدین، درست

 این با تواند می و رسد می شناخت

 آن حل درصدد و بیاید کنار مشکالت

  .برآید

 تنگ برایت دلم .لیزا کورت، مک
 ساید تصویرگر .!دلم عزیز شده
 .خانی نجف محبوبه مترجم مور؛

 های کتاب زعفران، انتشارات :تهران
 ماجراهای) .ص 3۶ .13۹۸ .زعفرانی

  ( سال 4-۶) .(1 دلم؛ عزیز

  0هالوین خترد .ری بردبری،
  مهدی مترجم موگیانی؛ جوزف تصویرگر

  .ص224 .13۹۸ پیدایش، :تهران .بنواری
  .(باال به سال 1۶) و (سال1۵-13)

 اینکه رغم علی که صحرایی موشی

 و لباس بدون شا همنوعان همه

 شیک عاشق او ولی هستند لخت

  با ترتیب بدین و هست لباس و پوشی

 همچنین .هست تضاد در خود جامعه

 بازاریابی یا   مسئله به کتاب

marketing دارد اشاره خوبی به 

  دوستی و همدلی، مشارکت، بر سطحی، ی الیه در داستان
 بزرگ هدف آن عمقی ی الیه در  که درحالی کند می تاکید
 به زندگی های  مهارت آموزش آن و شده پنهان تری

 خواسته شناسایی در خودآگاهی از عبارتند که است کودکان
 جدید، راهی کردن پیدا برای مسئله حل ها، توانمندی و

 تفکر دوستی، برای همدلی انتخاب، برای گیری تصمیم
 دیگری، قبول در فردی های تفاوت نوآوری، برای خالق
 برخورد در هیجان مدیریت اشتباه، قبول در انتقادی تفکر

 .است دیگران با همراهی در موثر ارتباط و دیگری، با درست
 نقش در کند می کمک کودکان به که است تئاترال اثری

  .کنند بازی داستانی های شخصیت

  با داستان قالب در نویسنده مجموعه این در
 وشیرین تلخ وقایع  شرح به گونه طنز بیانی

 طور به و پرداخته تاریخی دراعصارمختلف
  و زندگی ی نحوه با را نوجوانان مستقیم غیر

 و آداب مختلف، اعصار در انسانها کنش
  ملل و اقوام واختالفات باورها و رسوم

  .سازدمی آشنا مسلمان و مسیحی مختلف
 در  صلح سوی به را خود مخاطبین کتاب
 و یورش برابر در وتعقل دانایی جنگ، برابر

 . خواندمی فرا دشمنی

 تاریکی، ، طبیعت مقهور انسان زمانی ردپای
 و بوده فراوان های مرگ و بیماری و درندگان

 مملوء هالوین مانند شب هر و روز هر شانزندگی
 همین و است بوده واقعی ترسی اما ترس، از

 و رسوم از بسیاری پیدایش علت هاترس
 هالوین درخت کتاب در .است جمعی رفتارهای

 ، است مرگ که هالوین روح با پسربچه هشت
 و مفاهیم با آشنایی .کنند می پیدا آشنایی

 غیرمستقیم بصورت مختلف کشورهای سنتهای
  در ها شخصیت کنشهای و تبادل طریق از

  .است شده پرداخته «هالوین درخت» کتاب

  تصویرگر .همسایه بخیر صبح .دیوید کالی،
 :تهران .هیرمندی رضی مترجم دک؛ ماریا

 .(سال4-۶) .ص44 .13۹۸ چ، کتاب چشمه،

 موش .تصویرگر و نویسنده مو، ویلِمس،
 رئیسی؛ مریم مترجم .خوش تیپ

  پرتقال، :تهران .کامیار آزاده ویراستار
 4-۶) .ص 3۹ .13۹۸ دوم چاپ ،13۹7
 .(سال7-۹) و (سال

 بالبوئنا خانواده ماجرای .برتو سانتیاگور،
  لورنسو؛ انریکه تصویرگر .وحشی وغرب
 سعید ویراستار پور؛ رادکیان آزاده مترجم
  .ص240 .13۹۸ هوپا، :تهران .متین

 47 .(سال10-12) ،(1 زمان؛ مسافران)



 ویرایش  و ترجمه

 صدای یا حباب» کتاب در
 بسیار های دقتی بی شاهد «اقیانوس

 ترجمه و ویرایشی فاحش خطاهای و
 شاعرانه اصلی متن .باشیم می ای

 لحن انتقال به موفق مترجم ولی است
 در ویژه به ترجمه . است نشده شاعرانه

 ویرایشی اشکاالت و نیست روان اوایل
 .دارد فراوان نگارشی و

 اشتباهات امالیی، غلط های اثر، این در

 توضیح ارائه ی عدم ترجمه، در فاحش

 یکدستی عدم اصطالحات، برای مناسب

 انشایی اشتباهات و پانویس ارائه ی در

 .می شود دیده

  «شود می تمام جنگل که آنجا»

 ترجمه و ویراستاری مشکالت علت به

 زبان و دارد نقص بسیار زبانی ساختار ،

 ای محاوره ها فصل از بسیاری در اثر

 .است

 و روان ترجمه ،«ناکجا در گمشده» در

 برای تالش در مترجم و نیست یکدست

 از و رفته راهه بی به گاهی ادبی متن انتقال

 نادرست یا غریب عباراتی و اصطالحات

 .است کرده استفاده

 .اقیانوس صدای یا حباب .رنه فاله،
 اسد اعظم مترجم ایورز؛ مته تصویرگر

 ) .ص 124 .13۹۹ قلم، شهر :تهران .نژاد
 . ( سال 10 -12

 روایت به قصه این .سالی گاردنر،
 :تهران .امیردوست فرمهر مترجم .من

 1۶) و (سال13-1۵) .ص24۶پیدایش،
 .(باال به سال

 می تمام جنگل که آنجا .شارلوت ساتو،
 انسیه ادبی ویراستار بنواری؛ مهری مترجم .شود
 زهرا صادقیان، فاطمه فنی ویراستار نژاد؛ شرفی

 :تهران .پورمهدی کیارش مهر، فرهادی
  (سال 10-12) .ص 27 ،13۹۸ سوم چاپ.پرتقال

 (سال 1۵-13)

 .ناکجا در گمشده .ام سامانتا کالرک،
 سعید ویراستار کامیار؛ آزاده مترجم
 ،13۹7 پرتقال :تهران .افضلی خواجه
 13-1۵) .ص212 .13۹۸ سوم چاپ
 48 .(سال



تصویرگر کریستینا . تابستان سوم. لیند، اُسا
دیگمن؛ مترجم نامدار ناصر قصری؛ ویراستار 

، 13۹۸انتشارات پریان، : تهران. لیال اوصالی
 (.  3گرگ ماسه ای؛ )ص 103

 گفت با را مخاطب و شود می بیان خیالی دوست یک  قالب در که دوست به ها آن نیاز و  و تنهایی کودکان تک فرزند مشکالت بیان در اثری

   .می رساند طبیعت چرخه و روح زمان، بی انتها، جهان زندگی، فلسفه از بیشتر شناخت به بازی  و وگو

تصویرگر کریستینا . تابستان دوم. لیند، اُسا
دیگمن؛ مترجم نامدار ناصر قصری؛ ویراستار لیال 

. ص104، 13۹۸انتشارات پریان، : تهران. اوصالی
 (.  2گرگ ماسه ای؛ )

   چشم نواز و زیبا ، هنرمندانه  ، انگیز خیال تصاویر•

 و ساده زبان به نآ های شگفتی و زندگی فلسفه با آشنایی •
 مستقیم غیر

   عاطفی و روانشناختی فلسفی، قوی پیرنگ •

  و زیبا های دیالوگ و شاعرانه گاه و عاطفی و روان زبان •
 بسیار پرسش های و طنز با همراه لطیف

  چالش و تفکر ایجاد پُرکشش، و جذاب جالب، رخدادهای •
 تخیل قوی قدرت با برانگیز

 ذهنی تخیالت از استفاده و کنجکاوی قصه، کتاب، اهمیت •
 .آن بودن جهان شمول و صحیح تفکر به رسیدن برای

  ازطریق تفهیم و شناخت و درون، آشتی و صلح به رسیدن •
   سرگرمی و بازی

 و  شایان تقدیربرگزیده پیشنهاد 
 

تصویرگر کریستینا . اول تابستان. لیند، اُسا
دیگمن؛ مترجم نامدار ناصر قصری؛ ویراستار لیال 

.  ص103،  13۹۸انتشارات پریان، : تهران. اوصالی
-13)و (  سال12-10(. )1گرگ ماسه ای؛ )

 49 (سال1۵

 :پبشنهاد برگزیده



 اثر یک خلق و کهن قصه دو ترکیب در خالقیت •
 جدید اثر در نو مفاهیم ایجاد و ترکیبی

 مشارکتی راحل ارائه و منسجم ساختار•

 و روایت در بینامتنی و روایت ها خرده از گیری بهره •
 کهن آثار و افسانه ها با آشنایی

 و شود می  گر مداخله نویسنده گاه . راوی جذ ابیت •
 می شود تبدیل شخص دوم به گاه

 داستان جذاب طنز•

 در کهن شخصیت های که داستان شخصیت پردازی•
  .می کنند رفتار عادی بچه های مثل داستان

 خراب حادثه ای اثر اما می سازد، چیزی تیلور نام به بچه ای پسر
 می کنندو ای توصیه او به کمک برای حیوانات از هرکدام .می شود

 تا .نمی کنند خوب را تیلور حال کدام هیچ اما کنند راهنمایی می
 تا .کند می گوش را او درددل فقط می رسدو راه از خرگوش اینکه

 .شود بهتر حالش او

 .خوک بچه سه خواب از قبل قصه باره در داستانی
 شنل سیندرال، مثل قدیمی داستان های شخصیت های

 چالش با و می شوند صحنه وارد گنده بد گرگ و قرمزی
 از قبل قصه هم مشارکت با نهایت در و دارند که هایی
  .می رسانند سرانجام به همه آفرینی نقش با را خواب

 قابل و ملموس ساده، بسیار ساختاری در بزرگ مفهومی بیان•
 مخاطب برای درک

 دادن راهکار جای به همدالنه همراهی و سکوت آموزش  •

  مثبت» مانند کودک، ادبیات بنیادهای به دقیق توجه •
 مخاطب برای درک قابل شکل به مفاهیم ارائة «اندیشی

 و فردی میان تعامالت در درونمایه و موضوع جهان شمولی •
 .همدالنه دادن گوش مهارت یعنی اجتماعی

 شخصیت ها فردی تفاوت های هنرمندانه  کشیدن تصویر به •
 راهکار ارائه در

  یکدست و ترجمه،روان تأثیرگذار، عاطفی لحن و زبان کاربرد •

 از گذر و منفی احساسات تخلیه چگونگی به پرداختن •
   ناخوشایند رخدادهای و شکست

مشاورهنری و !. خرگوش گوش داد. دورفِلد، کوری
طراح جلد نسخة فارسی کیانوش غریبپور؛ مترجم رضی 

، 13۹۸پرتقال، : تهران. هیرمندی؛ ویراستار آزاده کامیار
 (سال7-۹. )ص3۵. 13۹7چاپ دوم 

آخرین کتاب . نویسنده و تصویرگر. ابیرن، نیکال
. مترجم محبوبه نجف خانی. قبل از خواب

، 13۹۹ کتاب های زعفرانی،. زعفران: تهران
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 پیشنهاد برگزیده و  شایان تقدیر
 

 :پیشنهاد شایسته تقدیر



 نشر بازار های کتاب در موجود ناخوشایند رخدادهای بررسی و شناسی آسیب
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 ها کتاب بررسی در نظر مورد های چالش
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بخش کهن و کالسیکگزارش    
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کالسیک  تعداد کهن و کهن  کالسیک  تعداد کل کتاب 
 

12 21 33 41۶ 

 

54 

گزارش بخش کهن و 
 کالسیک

 جدول تعداد کتاب های کهن و کالسیک

    ؛ نداشتیم  ستاره پنج ..هستند گروه کتاب های کل از  %7.۹ معادل که داشتیم کالسیک و کهن کتاب عنوان33 شده بررسی کتاب 41۶ بین از
 عنوان 12 از .شده است شناخته شورا فهرست از خارج هم مورد یک و شده اند ستاره سه %42.4 معادل  اثر 14 ستاره، چهار ،%۵4.۵ معادل اثر1۸

 گروه در کهن آثار فراوانی بیشترین .داشت جا کالسیک فانتزی ژانر در عنوان  3 و کالسیک واقع گرای ژانر در عنوان ۹ کالسیک کتاب های
 و خیر نبرد پیرامون بیشتر کالسیک و کهن آثار در دورنمایة و موضوع .می شود دیده سال 13-1۵ سنی گروه در کالسیک آثار و سال 7-۹ سنی
  کالسیک، و کهن عنوان 33 بین از .می زند دور ... و مظلومان حق احقاق زندگی، بر تاثیراتش و عشق شجاعت، ثروت، و فقر بدی، و خوبی شر،
  مجموعه ی است، من خانه ی دنیا جلدی ۸ مجموعه ی ایم؛ داشته جلدی تک کتاب ۸ تنها و اند شده ارایه مجموعه صورت به آنها عنوان 2۵
 33 بین در خوشبختانه .من زیبای کتابخانه ی جلدی دو مجموعه ی و خندان شکسپیر جلدی 7 مجموعه ی چین، مشهور افسانه های جلدی10

 .کرده اند رعایت را کپی رایت یا مؤلف حق  (%33)عنوان11 کالسیک و کهن کتاب های عنوان



خانم رباب پورعسکر کتاب سنگدل با 
.صفحه را ترجمه کرده اند4۵۶  

هزار بیست »کتابآقای محمد نجابتی 
در بخش را «دریافرسنگ زیر 
صفحه ترجمه  ۶71کالسیک با 

.کرده اند  

خانم فرزانه مهری کتاب میشل 
  47۹استروگف را در بخش کالسیک با 

.صفحه ترجمه کرده اند  

سیدعلی اکبردربخش سید نوید آقای 
بازنویس و نه مترجم به عنوان کالسیک 

کتاب مجموعه ی شکسپیر خندان را  7
.دارند  

کتاب از مجموعه ی  10خانم سمیه نوروزی با 
افسانه های مشهور چین بیشترین تعداد ترجمه 

.کتاب در بخش کهن را دارند  

آقای شهاب الدین عباسی در بخش کالسیک با  
دو  »و «مکافاتو جنایت »دو کتاب 

مترجم به عنوان را بیشترین کتاب ها «دلداده
.داشته اند  

 مترجمان پرکار در بخش های کهن و کالسیک

داستان های »خانم سمیه گنجی کتاب 
صفحه  43۹را در بخش کهن با « گریم

.ترجمه کرده اند  

گزارش بخش کهن و 
 کالسیک
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 چند نمونه کتاب ارزشمند کهن و کالسیک سال جاری

  تصویرگر.دریا زیر فرسنگ هزار بیست.ژول ورن،
 :تهران .نجابتی محمد ترجمه ی دونوویل؛

 (سال13-1۵).ص۶71 .13۹۸ققنوس،آفرینگان،
 (باال به سال1۶) و

 جنگی کشتی با که است دانشمندی داستان
 مدتی که هیوالیی شر از تا رود می دریا به

 را آورده بار به مشکالتی کشتی ها برای است
 کاپیتان با او سفر حین در.کند کم اقیانوس از

 میشود آشنا انگیزش شگفت زیردریایی و نمو
...دارد پی در بسیاری ماجراهای سفر این و  

گزارش بخش کهن و 
 کالسیک

 رباب مترجم .سنگدل .مریسا مییر،
 یوسفی محمد ویراستار عسکرپور؛

  .13۹۹ هوپا، نشر :تهران .شیرازی
 (سال13-1۵).ص4۵3

 دلقک عاشق که است نجیب زاده ای دختر داستان
 با او که دارند اصرار والدینش ولی می شود پادشاه
 فرار (شاه دلقک)چست با او .کند ازدواج پادشاه
 جادویی هیوالیی با مبارزه در را نامزدش اما می کند

 را خود قلب انتقام گرفتن برای و می دهد دست از
 پادشاه با و برمی گردد یخی قلبی با و می بخشد

... و می کند ازدواج  

 از بازنویسی و کهن عامبانه ی قصه ی
  سرخ مرغ»بنام قدیمی فابل یک

 جای به بار این که است «پاکوتاه
 روبی بنام دختربچه ای ،(مرغ)حیوان

 او .است داستان اصلی شخصیت
... و بسازد کوچکی خانه ی می خواهد  

  سونیا تصویرگر .من قرمز قلعه ی.برندا مایر،
 ویراستار نو؛ بازار شاکر آزاده مترجم سانچز؛

 ؛13۹۸ پرتقال، نشر :تهران.عشری اثنی لیال
 (سال7-۹) و (سال۵-۶) .ص40.دوم چاپ

 با کهن افسانه و قصه ۵0 شامل کتاب
 جنگ عشق، خیانت، ،وفاداری » موضوعهای

  عشق چون درونمایه هایی و «شر و خیر بین
 شکوفایی باعث والدین و فرزندان بین

 دارد، عواقبی چه دروغ می شود، فرزندان
. است... و دارد فوایدی چه صداقت  

 .جوان و پیر برای گریم داستانهای.فیلیپ پولمن،
 :تهران .فربد فرزاد ویراستار گنجی؛ سمیه مترجم

 (سنین همه).ص43۹ .13۹۸ پریان، انتشارات
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 پیشنهادات
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 پیشنهاد به ناشران

 

 پیشنهاد به مترجمان

 

 از ترجمه های تكراری اجتناب کنند کپی رایت را رعایت کنند

در ذکر کتاب شناسی کامل آثار و ذکر نام تصویرگر و ویراستارامانت داری رعایت   از ترجمه برخی مجموعه های کم بُنیه بپرهیزند 

 اشاره به اصل اثر در زمان بازنویسی از آثار کهن و کالسیک

با مفاهیم عشق، شناختی و روانشناختی و کتاب هایی . به ترجمه کتاب های طنز خوب بپردازند

پنهان و آشكار زندگی را در الیه های و می شوند با چاشنی طنز که سبب تفریح و شادی .... 

می دهندقالب طنز به خواننده تعلیم   

 از خود سانسوری در ترجمه آثار، یا حذف تصاویر کتاب مبدا، تا آن جا که امكان دارد بپرهیزند استفاده از فونت مناسب با توجه به گروه سنی مخاطب و صحافی محكم و ماندگار

 به بحث مخاطب شناسی و کیفیت اثر ترجمه توجه کنند نه به کمیت آثار اجتناب از اعمال سانسور پیش از مجوز تا حد امكان

 استفاده از ویراستار و اهمیت دادن به نقش آنان
که کمتر مورد آن هایی به ترجمه آثار از کشورهای دیگر و اقوام مختلف بپردازند، به ویژه به 

بوده اندتوجه   

 به ترجمه از آثار کهن ملل گوناگون توجه کنند اشاره به نام و دریافت جایزه توسط نویسنده
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 پایان
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