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Abstract 

Objective: The purpose of this paper is to determine the quality of the reading-related elements' 

representation in fictions published in Iran between 2011 and 2016. 

Methodology: Descriptive content analysis was carried out for thirty-four of the highest print 

run titles, both original and translated into Persian. These books have been selected among 

Persian and translated fictions to encoding reading elements such as: reading, studying, book, 

bookcase, library, librarian etc. To get the quality of the reading-related elements presented in 

works, some questions were answered while reading the fictions: 1) What reading elements are 

in the story? 2) Which books had deep references to reading elements? And does the mentioned 

element play an effective role in shaping the story? 3) Do characters such as librarians, 

booksellers, etc. have a positive or negative aspect? Reliability approved by two literature 

professors and faculty members of Knowledge and Information science. To achieve stability, 

the agreement between coders was calculated.  

Findings: Among the 18 Persian books, only in 12 ones we can see the reading elements and in 

the other 6, there are no references to those elements. Quantitatively, 791 codes were identified 

in 35 fictions. The most frequent code in both groups of works is the concept ‘book (object)’. 

The lowest frequency in the Persian fictions is ‘bookseller’ and in the group of translated works 

is ‘library (object)’. The diversity of the main characters of the fictions in the translated titles is 

significant but limited in Persian fictions. The character of the librarian or the person associated 

with reading element in Persian works is neutral and has a positive characteristic in the 
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translated works. The influence of reading-related elements on translated works is greater than 

on Persian fictions. Although, the presence of the elements related to reading and studying in 

both groups of works is weak but, the authors of the translated stories have tried more to use 

these elements in their works. 

Conclusion: While the focus of previous studies is on quantitative side, this study tried to 

determine the quality of the reading related elements. The presence of the reading elements in 

both groups of works is not acceptable. According to the current state of representation of 

reading-related concepts in the reviewed works, it is not expected from the highest print run 

titles to encourage reading, especially in the group of Persian works. Publishers are advised to 

publish works that contain reading-related concepts and indirectly improve the reading habits. 
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 چکیده
                  یها الس یطمقایسه با عناوین ترجمه شده، در  در ادبیات داستانی ایرانعناصر مرتبط با خواندن حضور کیفیت  پژوهش حاضر با هدف تعیین :هدف

 ه انجام رسید.ب ه.ش59-0951

هایی است که در  ترین کتاب آماری شامل پرشمارگان  است. جامعه  این پژوهش از نوع کاربردی است و با روش تحلیل محتوا انجام شدهپژوهش:  روش

 عنوان کتاب پرداخته 99و تحلیل  گیری هدفمند بوده و پژوهشگر شخصاً به مطالعه اند. نمونه تحریر درآمده  ادبیات و برای گروه سنی بزرگسال به رشته  حوزه
کدها توسط دو  است. کدها شامل عناصری است که به نحوی در ارتباط با خواندن، مطالعه و مضامین مرتبط با کتابداری نظیر کتابخانه و غیره هستند. روایی 

است. پایایی از طریق تعیین توافق میان کدگذاران   أیید قرارگرفتهشناسی مورد ت علم اطالعات و دانش  زبان و ادبیات فارسی و اساتید رشته  تن از اساتید رشته
 به دست آمد.

که میزان نمود عناصر مرتبط با  های فارسی محدود است. با این های ترجمه شده قابل توجه اما در رمان ها در رمان تنوع شخصیت اصلی داستان :ها افتهی

اند و تأثیر  شده توجه بیشتری برای کاربست این مضامین در آثار خود داشته ت، اما نویسندگان آثار ترجمهخواندن در هر دو گروه آثار مورد مطالعه ضعیف اس
 ها بر روند حوادث داستان مشهود است.  آن

 با خواندن مورد های پیشین بر مطالعه کمی عناصر مرتبط با خواندن بود، اما در این پژوهش کیفیت حضور عناصر مرتبط تمرکز بیشتر پژوهش گیری: نتیجه

های  ترین کتاب توان کارکرد تشویق به مطالعه را از پرشمارگان شده، نمی نظر است. با توجه به وضعیت موجود بازنمایی مفاهیم مرتبط با خواندن در آثار بررسی
 انتظار داشت. -به ویژه در گروه آثار تألیفی  -بازار نشر امروز 

 

 ی، داستان ترجمه شده، تحلیل محتوا.: خواندن، داستان تألیفها کلیدواژه
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 مقدمه 

پذیریهستندکهنقشمهمیدررشددوحودو پذیریوفرهنگیکیازعواملوابزارهایمهمجامعههارسانه

شدوند ایمتولددمدیرمعرضنهادهدایرسدانههادکنند.امروزهانسانهایگوناگونزندگیافرادایفامیجنبه

اسدا الووهدایبرگرفتدهازکتداج م  ده بینندورفتارهدایودودرابدراندیشند دنیاراازاینمنظرمیمی

ازدیورسدو(.0931فروابولوسدنی دهند)حسنی فی م ماهواره ح ویزیون رادیوواینترنتسامانمیروزنامه

هداامدروزهدرکندارسدرگرمی اسدت رسدانهحقدای آنوودونشاندهنددهوبازحاباننددهعهجامآینه رسانه

(.گدوییرسدانهبدهمهابده7102 0اند)سینگوپندیبخشیوآموزش بهصدایجامعهنیزبد گشتهآگاهی

انچدهارزشدیدرپدذیرد.ننگذاردورویدیورشازآنحدثثیرمدیایستکهیکرویآنبرجامعهاثرمیسکه

هاراحسخیرکنددارزشیرسانهشودووقتیارزشیاضدرسانهنمودیابددرگذرزماندرجامعهنیزنمایانمی

مندیامبتالبهآناست.حواننتی هگرفتکهجامعهنیزبهرهمی

7بهگزارشان منجراحانعمومیآمریکا
فسدیوارحدا مصدرحصویرافدراددر مشاهده7102درسا  

حدوانیمد نیبندابرا (7102 9من ربهحرغیبذهنیمخاطببهاستعما سیواروواهدشد)حروثاینیشیتیو

باعاداتمخت د میرمستقیوغمیکهدرارحباطمستقییوموتواهانیگرفتکهکاربستمضام هینتگونهنیا

داشدتهوموجدبییبسزاریثثجامعهحیعمومبرفرهنگحواندیهستندمیاجتماعیهایناهن ارایوهن ارها

شود.یمنفایآندرجهتمهبترییحغ

وثبدتغارهداواریدبرینقاشونوشتهسنگشکلبهراوودیذهنحراوشاتکردحالشبشرکهیزماناز

 عرسدانهحمداماندواانیدماز اسدتدهیدوودبهرایادیزیهابینشوفرازاتیادبمفهوم امروزحاکندضبط

برودورداراسدتوبدایاژهیدوواهیهاازجاوارزشمیانتقا مفاهیهاشکلنیحریمیقدازیکیعنوانبهکتاج

ازیکدیصنعتناپهنوزهمبهعندوان یوم ازتا ی یدیهارسانهنهیدرزمرینشمویهاشرفتیوجودپ

وییگدوداسدتان(.بدهایدنحرحیدب 7102 2زی)اوندومرودیکشورهابدهشدمارمداقتصاددررگذاریحثثعیصنا

نیجامعهدانست امااکیارزشبهشناساندنارزشوضدیهابراراهنیازمؤثرحریکیحوانیرامیپردازقصه

.شودینمسریمندبهمطالعهمعالقهیم تتیمهمبدونحرب

یهداذهنمخاطبانباکتاجوشاوصهدادنیفرهنگمطالعهوآشتیسازنهیمؤثردرنهادیهاازراهیکی

هداابدزارکهقصدههاست.نهآنمربوطبهکتاجومطالعهدرداستانمیمرحبطباآن استفادهازعناصرومفاه

 
1. Pandey, N & Singh 

2. U.S. Surgeon General 

3. Truth Initiative 

4. Onwuemezi 
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وانتقدا یدهدسدازمانیبدرایقدرحمنددبیوحرکشوندیحفکرموسوجمیعیطبیوالوویمعنادهنیادیبن

مددتبدایدرطدوننحوانددیمکتاجی(.موتوا0931ی وسفیوی)البرزدارندیبهزندگیاطالعاتومعناده

ناوواسدتهبدرافکداروایدداستان وواستهکییورودادهاهاتیبرقرارکند.شخصوندیپروحوذهنوواننده

کیدمدرحبطبداووانددندرمیمفداهافتنیدکهنمودروستنیوواهدبودوازاگذارحثثیرمخاطبیهاشهیاند

بدهسندهینویمندحوجهودغدغهزانیمانورینماسوکیعناصردرداستانازنیظهورا.ابدییمتیداستاناهم

یهابدهزنددگآنیابیوراهمیمفاهنیووانندهبااوستهیهپهمن ربهمواجورسو یمقولهوواهدبودوازدنیا

مرحبطمیمفاهرسدیبهنظرمبااینوجود.شودیمیدوستفرهنگمطالعهوکتاجیآحادجامعهوغناروزمره

اسدتوداشدتهرانیدایداستاناتیرنگدرادبکمیحضور یمتمادیهاوال سا دریباوواندنوکتابخوان

بدهیدهدوعناصدردررونددشدکلمیمفداهنیدنسدبتبدهاسدتفادهازاینندانکشورماندغدغهسندگانینو

کدهازنرودههسدتندکیدازیداستان بخشدکییهاکهعناصروشاوصهآنا ح وودندارندیهاداستان

.گذارندیمریثثحشانیبراگرفتهوریثثجامعهومردمح

حوانندکهمیفرهنگورسانههردوقاب یتحثثیرگذاریبرهموحثثیرپذیریازیکدیوررادارند ضمناین

سدازیمبدادرتحبیینیاحغییرعالی ومنافعاجتماعیبهفرهنگپذیری باگراییوفرهنگدرفرآیندفرهنگ

یهداروشریحکدراروسدان یبااستفادهازاقناع ح قدحوانندیهامرسانه(.0939 راندیوورزند)وورشیدیانو

فدرضشیپدبراسا همینکارکردهایرسدانه کنند. ادیارییدرحفکرورفتارجوامعهدفحغیشناوتروان

دیدبدرافکداروعقاآناستکهموتوایرسدانه ازجم دهکتداج  هاییازایندستاینمقالهوپژوهش یاص

حوانددهدایپرشدمارگانمدیویاثرگذاراست.ازسویدیورموتوایکتاجرفتاروبههمینحرحیببرمخاطب

د.هاینویسندگاناینآثاروبازحابیازس یقهمخاطبباشبازنمونیازدغدغه

کتدابخوانیوانتشدارکتداج)بدهجدزقیمدتن(نشدانازبدامدرحبطهایروندنزولیحمامآمارهاوشاوص

کتاجنسبتبدهکتاجدارد.کاهششمارگانوحعدادکلعناوینمنتشرشدهایرانبهمطالعهعالقویجامعهبی

هدای)حمدامشداوص0931سدا انتشارکلکتاجدرایدراندرایمی یوننسخه01سا گذشتهونیزکاهش

نودونویحواندگواهیبراینمدعاباشد.دراینمیان شناوتدقیقیدربارهمی(0931کتابخوانیمنفیشدن 

استفادهازعناصرمرحبطباوواندندرادبیاتداستانیمنتشرشدهومیزانحوجهبدهایدنعناصدرومفداهیماز

حواندگامیهرنندکوندکیکهشناوتنوونویاینبازنماییمیطرفنویسندگاندردستنیست درحال

مطالعدهدرایدرانودر نرایدیپدایینبدودنسدرانهمی یبهمطالعدهدرجامعدهشناسیبیدرجهتآسیب

کشورمانباشد.
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هایپیشینحنهدابدهبررسدیکمدیعناصدرمدرحبطبداووانددنیدامنوصدرا کهپژوهش باحوجهبهاین

نوجدوانبدودهاسدت جدایحمرکدزآندانبدرادبیداتکدود واندوعمدهاسیکتابدارانپرداوتهشنشخصیت

درادبیاتحوقی ودالیاسدت زیدرابررسدیکیفیدتحضدورحاضرهایپژوهشیبامعیارهاومقیا پژوهش

حوانددبدهدمدیهاییکهبهنوویدرارحباطباکتاج کتابداری وواندن مطالعهو...باشدهاوشاوصشخصیت

هایاینحوزهکمکنماید.حثلی ونشرکتاج درحغییرسیاستنویسندگانوافراداثرگذاردرحوزهجامعه

دربزرگسدا یداسدتاناتیدادبدرحدوزهافتدهیآثارنوارشیموتوالیبرآناستکهباحو اینپژوهش

بدهدرکدیازکیفیدتشددهپرشدمارگاندرکشدور آنباآثارحرجمهسهیومقا0931حا0931یهاوال سا 

 .بپردازدآثارنیعناصرمرحبطباوواندندرابازنمایی

 پیشینه پژوهش

یکدهااستنندنمونهتعناصرمرحبطباوواندنان امشدهجایواهواهمیهاییکهدرحوزهدرمیانپژوهش

بهبررسدی(باروشحو یلموتوا0929)موسنیانند.داردرادامهوواهدآمدحشابهبیشتریباموضوعحاضر

هعددام.جپرداوددتیایمنوراهیدائتابایهدردورههعطددالمهبوزانآمشدان ویشدددرحیدرسددایهاجتکشقن

هدا(بدود.یافتدهتاجک99)ی یصوحیایمنراهودورهاج(تک72)یدائتابهدوریدرسایهاجتکیامم حاریآم

واجتکهبهداارهاشدنشدترییب راهنمداییسدا دوره9ویدائتابدورها سدجنپهدایاجتکنینشانداددرب

برایدورهابتدائیوحع یماتاجتمداعیرآنقوزشآمایهاجتکههابآننریتموکیارسفتاجکهب یوانابختک

هنیزمندرایایهتکون ننیدزاصدنوفهرفروحنا هیرافغجهایاجتود.درکشیوطمربمبرایدورهراهنمایی

.تاسدهشنطرحم

هداوعناصدراشداعهدهنددهیویژگدی(بهحو یلکیفیآثارسینماییکدهدارا0937همچنینپریشانی)

یافتدهبدهبخدشانتخداجهدایراهآماریپژوهشویفدی مفرهنگمطالعهوکتابخوانیاستپرداوت.جامعه

ف درازیافتهبهبخشانتخاجبهترینفی مجشنوارههایراهبهبعدوفی م0329بهترینفی مآکادمیاسکاراز

بیشدتربدرایسداوتتایجنشاندادکههدالیوودعدالوهبدرصدرفهزیندهه.ش(بهبعداست.ن0912)0329

هدایاهدلهایمنتشرشده آثاریباحمرکزوحضدوربیشدتربدرشخصدیتهاوکتاجاسا رمانهاییبرفی م

یدکازآثدارسدینمایایدراناست.اینمقایسههمچندیننشداندادکدهدرهدی مطالعهوکتابدارحولیدکرده

درغالبکتابداروجودندارد.شخصیتی

هدایفرهنودیازنظدرمضدامینووداهایازوب(نیز درپژوهشیبهحو یلموتدوایگزیدده0937ندرلو)

هایمرحبطباکتاج کتابخانهومطالعهپرداوت.دراینپژوهشکهازنوعحو یلموتواوکیفدیاسدت مقوله
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هابرواهواننمونهانتخاجشدند.نتایجنشانداد حمرکزبیشتروبفرهنویاص یوک یدیبهعنواهوب01حعداد

عواملحرویجمطالعهوکتابخوانیاستوعوام یمانندوانواده مدرسه رسانهودولدتنقشدیمدؤثردرارحقدا 

اینفرهنگدارند.

تداستانی بداهددفحو یلموتوایادبیادرمیانمطالعاتوارجازکشورنیزآثارقابلحوجهیدرحوزه

ودوردکدهنشدانازحثییددوحثکیددهابدهنشدممدیبررسینقشوجایواهقشریواصازجامعهدرداستان

هاپرداوتنبهجایوداهقابلحوجهدراغ باینپژوهشپژوهشورانبراثرگذاریآثارادبیبرجامعهاست نکته

گرایدان جدن هدایینظیدرهدمدرداسدتاناسدت گدروهحضدورایشدانپذیرونووههایاق یتیاآسیبگروه

(7171)0ها مهاجرانونیزنژادهایمخت فینونسیاهپوستانوغیره.بهعنواننموندهکدیموویوانمانبی

هدایحصدویریکودکدانپرداوتدهاسدت.وانمانیدرکتاجدرپژوهشیبهبررسینوونویحرسیموحضوربی

امدرمتمرکدزبدرنیموردحوجهقرارگرفتهوایاشهیک یهاوهیبهشوانمانیبیدهدکهپژوهشوینشانمی

هاموددود درکتاجیوانمانیحلبراههمچنین.کنندیمیزندگیعمومیبزرگساننمرداستکهدرفضاها

کیبهعنوانباشدیاجتماعیساوتاریهایازنابرابریناشکهنیایبهجازینیوانمانیبود.بیموقتوفص 

هدایعالوهبراینمقدانحینظیدرمیدزانونودونویحضدورارزششدهاست.دهیکشریبهحصویموضوعفرد

گیریورشدشخصیتافرادبهویژهکودکاننیزدرمیانآثارغیرفارسدیانسانیونیزعواملحثثیرگذاربرشکل

(اشدارهکدرد دربخدش7103)7ویوسیسدوانتوحوانبهپژوهشادووردکهازآنجم همیزبانبهنشممی

اندبهبررسیمیزانحضورعناصدرمربدوطبدهسدبکزنددگیپایدداردراو اینمقالهنویسندگانحالشکرده

هایکوحاهبپردازند.دنیایداستان

درمیانآثارمرحبطباحوزهکتابدارینیدزمطالعداتقابدلحدوجهیدربداجنودونویحضدورشخصدیت

حدرینراندرادبیاتکود ونووهحثثیرگذاریآناندرروندداستانان دامشددهاسدت.یکدیازقددیمیکتابدا

کتداجدرحدوزه71(ان امشد.ویبدهحو یدلموتدوایحصداویر0321)9هاحوسطکاحرین.مهی منپژوهش

مدوارد کتابددارانجدوان دراغ ب:هانشاندادادبیاتکود کهدارایشخصیتکتابداربودندپرداوت.یافته

کتابدارزنوحنهدایدک72کتابدار 71جذاج متثهلوبهطورک یداراینورشیمهبتبودندوازمیاناین

کتابدارمردوجودداشت.

 
1. Kim & Wee 

2. Edwi & Siswanto 
3. Katherine M. Heylman 
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هایشخصیتیکتابداراندرادبیاتکودکان درطدو زمدان(بهبررسیحغییرک یشه7119)0الیانیونتز

شدکهقومیت جنسیت شغلوابزارهایشدغ یوعنوانکتاج متنوحصویرمی91پرداوت.پژوهششامل

هاموردبررسیقرارگرفت.نتایجمشخصکردکهبهطورک ینورشموجودنسبتبهشخصیتکتابداردرآن

هایشخصیتیمهبدتهسدتند.درپژوهشدیمدرحبط الکسداندروکتابدارانعمدحا زنانیسفیدپوستباویژگی

بررسیکردند.نموندهمدوردمطالعده(رام ددا 7119هایبهدستآمدهحوسطیونتز)(ک یشه7111)7پرزی

هانشاندادکهکتابدداران دیودرآنبود.یافته7112حا0311هایسا رمانمنتشرشدهدرفاص ه21ایشان

هداییبسدیارنداایداوی دینغدر زنانمهربانسفیدپوستنیستندب کهدراغ بمواردحبدیلبهشخصدیت

حوانددباعد کتابداردرادبیاتنوجوانمدیاندنفقدانحنوعدرشخصیتکنندهشدهگیر عینکیووستهسخت

 شودکهاودرآیندهازپذیرشکتابداریبهعنوانیکحرفهسرباززند.

هایسنیمخت  بررسدیکنندد.کتابداررادرردههایمیانشخصیت(حفاوت7111)9کینامیناردومک

بنددیشددند.حقسیم1ونوجوانان1 حخی یکودکان2هایحصویریکتاجهادرسهدستهباحوجهبههدف نمونه

هداییمهربدانوهدایحصدویریکودکداندارایشخصدیتهانشانداددرحالیکدهکتابدداراندرکتداجیافته

یتیعبو وغیراجتماعیداشتندهرنندکاروودرابهودوبیدردوگروهدیور شخص اما بودندرسانکمک

دادندنان اممی

رنگکتابخانهونقشمدؤثرهاییاستکهبهدلیلحضورپرهایهریپاحریکیازکتاجم موعهداستان

نکتابدداریقدرارگرفتدهاسدت.ازجم دهاید بسیارموردحوجهپژوهشدورانرشدتهکتابداراندرروندداستان

(اشارهکرد.دراینپژوهشحمامعناصرمرحبطبدا7100)2ووگنر2حوانبهپژوهشریچاردسونهامیپژوهش

کتاجهریپاحرموردح زیهوحو یلقرارگرفتهاست.نتدایجایدنپدژوهش2کتابخانهوکتابداریدرم موع

ممنوعدهووطرندا ونیدزمو دیبدرایهادارایهردونقشمکاندهدکهکتابخانهدراینداستاننشانمی

.پژوهشیدیوردرایدنزمینده حوسدطهایداستاناستشخصیتیافتنپاسخمعماهاوان اماعما قهرمانانه

بهعنوانیدکموقد وکتابددار01(بهان امرسیدکهبهطوراوتصاصیبهنقشهرمیونگرن ر7102)3فریر

شودکهنوونههرمیدوندرابتددادازد.دراینپژوهشحوضیحدادهمیپرهایهریپاحرمیدرم موعهداستان

 
1. Yontz 

2. Alexander and Peresie  

3. Maynard and McKenna 

4. picture book 

5. general children’s fiction chapter book  
6. young adult book 

7. Elizabeth A. Richardson 

8. Sarah Wagner 

9. Mary P. Freier 

10. Hermione Granger 
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آوردامدادرادامدهمندبدهع دومجدادوگریبدهکتابخاندهوکتداجووانددنرویمدیحنهابهعنوانیکعالقه

رساند.هایویاورادردفعنیروهایشروکمکبهنیروهایویریاریمیآمووته

شخصیتیکتابدداراندرادبیداتکودکدانبدهبرایدریافتحغییراتک یشه(نیزدرپژوهشی7102)0ورد

پرداوتهاست.ویدرایدنپدژوهش7101حا7110هایسا بررسیکتبمنتشرشدهدراینحوزهدرفاص ه

هایظاهری اوالقدیوکتابدارانیاکارمندانکتابخانهبهلواظویژگی-0پرسشپاسخدهد:9حالشداردبه

ایدرصورتوجودالوویداک یشده-7هایکودکاندارند؟تاری سن قومیتوجن نهحصویریدرکتاجرف

ایدرصورتوجدودالودویداک یشده-9هایسنیمخت  ووانندگانای ادشده؟واصآیاحفاوحیبرایگروه

نپدژوهشدرپایداننشدانهایمخت  انتشارحفداوحیداشدتهاسدت؟ایدواصآیااینالوویاک یشهدرحاریخ

هایموجودازکتابدارانمهبتاستوسنووانندگانویاحاریخانتشدارحفداوتننددانیدردهدکهک یشهمی

کننددهورو بداموبدت دلودرمهداییونددههاای دادنکدردهاسدت.کتابدداراناغ دبانسدانحغییراینک یشه

کنندههستند.کمک

9وکیسدی7ازنماییشخصیتکتابدارموردحوجهپژوهشورانبودهاست شافردرحوزهفی موسینمانیزب

پسدندبدهحو یدلوبررسدیهایشخصیتیکتابداراندرآثدارسدینماییعامده(باهدفبررسیک یشه7107)

شدناوتیواطالعداتفدی مهاییپرداوتندکهدارایشخصیتکتابدارهستند.دراینپژوهشپ ازارائهفی م

هدایمهبدتومنفدیآنوالصهداستانبهبیاننوونویحضورکتابدداروکتابخاندهدرفدی موویژگدیشرح

آثدار شخصدیتکتابدداراغ دبدهدباوجودحنوعکشورهایحولیددکننددهاست.نتایجنشانمیپرداوتهشده

هداناینشخصدیتهایشخصیتیمشابهیهستند هرنندنویسندهحشخیصمهبتیامنفیبوددارایک یشه

هایحولیدشدهکندبابررسیفی م(حالشمی7109نیزدرپژوهشی)2ولز داند.هامیحماشاگرانفی مراوظیفه

زمدانیسا گذشتهدریابدکهآیاحصویرارائهشددهازکتابددارانزندرایدنبدازه11درآمریکایشمالیطی

هداییازمیالدیرابدافدی م11و21هایهاییازدههیفی محغییریکردهاستیاویر؟ویبهصورتحصادف

لبدا پوشدیدن عیندکمقایسهکردهاستودراینمقایسهسن مد مو طریقده7100حا7111هایسا 

زدن وضعیتحثهلوح ردونکاحیازاینقبیلرامدنظرقراردادهاست.بهطورک یمشخصشدهاسدتکده

است.هایشخصیتیکتابدارانزنای ادنشدهک یشهحغییرنندانیدر

 
1. Wirth 

2. Christopher Shaffer 

3. Olga Casey 

4. Julia A. Wells 
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جدایپژوهشدیکدهبدرهدردوبعدد رسددهایپیشینان امشدهبهنظرمیباحوجهبهآنچهدرپژوهش

شناسیکتابدارانونیزنوونویحضوروبازنماییعناصرمرحبطباوواندندرادبیداتایدرانحمرکدزشخصیت

هایگذشتهبدرادبیداتکدود ونوجدوانوینباحوجهبهحمرکزاغ بپژوهشباشدوالیاست همچنداشته

 کتبدرسی ان امپژوهشیکهبهحو یلموتوایآثارادبینوارشیافتهبرایگروهسنیبزرگسا بپردازدنیز

یدتپذیردکهکیفرسد.بهاینحرحیبپژوهشحاضردرپاسخبهاینپرسشاص یان اممیضروریبهنظرمی

لیفیوثهایداستانیموجوددربدازاردردودسدتهحدحرینکتاجحضورعناصرمرحبطباوواندندرپرشمارگان

نوونهاست؟31-0931هایحرجمه طیسا 

 پژوهش روش

هداییآماریشاملحمامیکتاجپژوهشحاضرازنوعکاربردیاستوبهروشحو یلموتواان امشد.جامعه

بدرای0931حدا0931هدایسدا سدنیبزرگسدا درفاصد هادبیاتداستانیوبرایگدروههاستکهدرحوز

هرنندعناوینینونمدیرمدرسه حصویردوریانگدریو...قددیمیبدهنظدر اندنخستینباربهناپرسیده

هدایسدا صد هدرفاامادراینپژوهشمال نهعنوانکتاجب کهشمارگانآناستوعناوینیکه رسندمی

گیدریهدفمندداند.نمونهبهناپرسیدهحوسطانتشاراحیجدیدبرایاولینباروباشمارگانبان31حا0931

بودوبهع تنبودمرجعیمعتبربرایمعرفیآمارفروشحقیقیکتاجدرکشور شدمارگانکتداجبدهعندوان

اسدفند71کتداجدرواندهرگانباهمکاریمؤسسههایپرشماشد.آمارکتاجشاوصانتخاج درنظرگرفته

91سا بهعنواننمونهانتخاجومطالعهشددند.درم مدوعحعددادحهیهشدوسهکتاجاو ازهر0931ماه

واحددحو یدل2972 حو یلشدکهجمعا شدامل0حرجمهشده02لیفیوثاثرح02عنوانکتاج دردوگروه

)صفوهکتاج(بود.

هاوحو یدلپرداودت.بداگیری موق شخصا بهمطالعهکتاجزمشخصشدنجامعهوان امنمونهپ ا

آیددبدهکدکدهدرادامدهمدی2حو یلموتوا هایپیشینونظراساحیدوصاحبنظرانحوزهحوجهبهپژوهش

.کتابخانده)شدی (:ایدن7 .کتداج)شدی (0عناصرمرحبطباوواندنموردحوجهقرارگرفتندد:عنواننماینده

.کتابخانده)مکدان(:منظدور9 شدودهایکونکشخصیووانوادگیمدیکتاجیاکتابخانهمقولهشاملقفسه

یدکازکارکندان.کتابداریاهدر2 اوتصاصدادهشدهباشدساوتمانیااطاام زاییاستکهحماما بهکتاج

.نویسدندگییدا2.کتابفروشو2 )کتاج روزنامه م  هوغیره(.وواندنومطالعه1 .کتابفروشی1 کتابخانه

 
ان که بیشترین در این پژوهش نسخه نشر طاق بست. است رسیده چاپ به بستان طاق و افق یعنی ناشر دو توسط 54 سال درگری  داستان تصویر دوریان .0

 عدد کاهش یافت. 07های ترجمه شده مورد بررسی به  شمارگان را داشته، مبنا قرار گرفت. به این ترتیب مجموع کتاب
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هرعمل شخصیاعنصریکهبهنوویبهحولیدکتاجربطپیداکند)بهطدورمهدا شخصدیتاصد یکتداج

هاراپدیشازنداپبدازووانیوبدازبینینهداییاُلی شفا  ویراستاریاستکهبایدکتاجم ّتعش نوشته

 است.شوندنبودهرسانینوشتهمیهایمختصریکهبرایاطالعقولهشاملنوشتننامهویادداشتکند.(اینم

هداییازایدنهدابدهپرسدشبرایدریافتکیفیتحضورعناصرمرحبطباوواندن هنواممطالعهداسدتان

شد:دستپاسخداده

ایاثرگدذاررحبطبداووانددناشدارههابهعناصرمد.کدامکتاج7 .نهعناصریدرداستانآمدهاست؟0

هایاصد یبداعناصدراثرگذاردرگیربودنشخصیتاو داستانیایکیازشخصیتداشتند؟)مقصودازاشاره

.9 کندد؟گیدریرونددداسدتانایفدامدیذکرشدهنقشیاثرگذاردرشکلمرحبطباوواندناست.(وآیامقوله

مهبتهستندیامنفی؟غیرهدارایوجهابدار کتابفروشوهایمرحبطباعناصرینونکتشخصیت

هایکیفدیازسدهسدطحاثرگدذاریکدم نزمبهذکراستدرروندحو یلبرایعینیتبخشیدنبهداده

یریدگعنصرمدوردنظدردررونددشدکلاثرگذاریزانیماستکههرکدامبیانورمتوسطوزیاداستفادهشده

تی شخصد«لیدقابفرزندان:دوزخپسران»درکتاج یفارسیهاداستانانیمها ازمرطوداستانهستند.به

من دربدهیآگداهیسدطحبدانزیدونیتیمهبتشخصیهایژگیوانمکتابداراستکهباوکیداستانیاص 

ن درمآنمطالعهکهاستییهاکتاجازصوبتداستانطو حمامدرنیهمچن.شودیحوادثداستانمرییحغ

نبدیهیاستکهحثثیرعناصرموردبررسدیدرایدنداسدتان درمقایسدهبداشدهافرادیگمراهاییرستواربه

نبدودنودواندر  یحوصدایدوهداتیشخصدازیکدیبدودنحوص هیب یحوصیبراکه«یاسمین»کتاج

 .استشتریباریبس کردهاستفادهکتاجعنصرازوریدیتیشخص

افزارهدایاند بهاینمعناکدهازندرمهابهشکلعینیح زیهوحو یلشدهآمدهازنمونهستهایبهدداده

داستانوبررسیفضایک ّیآن بهحو یلحو یلموتوااستفادهنشدهاستوپژوهشورشخصا پ ازمطالعه

ها شدواهدیدربخشیافتهاست.گیریداستانپرداوتهنقشوجایواهعناصرمرحبطباوواندندرروندشکل

هاکهبهقضاوتاثرگذاریحضورعناصردرروندداستانونودونویشخصدیتافدرادمدرحبطبداازمتنکتاج

عناصرموردبررسیمن رشده آمدهاست.

هاییکهکیفیتحضورعناصدررواییعناصرانتخابیبهمنزلهعناصرمرحبطباوواندنونارنوجپرسش

تع مدیگدروهئندحوسطدونفرازاساحیدزبانوادبیاتفارسیوهمچنیندونفرازاعضایهیکراحعیینمی

مینپایایی استنباطپژوهشورازکیفیتبازنمداییعناصدرثشناسیحثییدشد.بهمنظورحع ماطالعاتودانش

فیوسدهکتداجحرجمدهلیثمرحبطباوواندنبادوکدگذاردیورکههریکبهمطالعهششاثر)سدهکتداجحد
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شده(ازم موعآثارپرداوتندمقایسهشدومواسبهحواف درصدیپایاییبینکدگذاراننشاندادکهنتایج 

نودودودرصدمطابقتدارد.

 ها یافته

ایاثردیور هی گونهاشداره2ووردودراثر نمودیازعناصربهنشممی00لیفیحنهادرثاثرح02ازمیان

کدشناساییشد پرحکرارحرینکدددرهدر230اثرموردمطالعه91بهاینعناصرنشدهاست.ازنظرکمی در

کتاج)شئ( وکمترینمیزانفراوانیدرگروهآثارحثلیفیبدهاسدتفادهازشخصدیتدوگروهآثارمربوطبهواژه

گردد.درادامدهکیفیدتحضدورایدن)شئ(بازمیکتابخانهشدهبهحضورواژهکتابفروشودرگروهآثارحرجمه

کشد.ایازکیفیتحضورعناصررابهحصویرمیوالصه0شود.جدو عناصردرآثارموردبررسیارائهمی

 لیفیأکیفیت عناصر استخراج شده از آثار ت .1جدول 

ف
دی

ر
 

ر، شخصیت )کتابدا اثرگذاری عناصر مورد اشاره عنوان

 کتابفروش و ...(
 - - فاقد عناصر کالهی پر از گل یاس 0

 - - فاقد عناصر آغوش در هم شکسته 2

 - متوسط اشاره به سه عنصر خواندن، کتاب و کتابخانه اکسیر شرق 9

 - - فاقد عناصر مجموعه داستان هدف 4

 خنثی کم اشاره به دو عنصر کتاب )شیء( و نویسندگی مدیر مدرسه 9

اشاره به چهار عنصر خواندن، کتاب، کتابخانه  مینیاس 6
 )شیء( و کتابفروشی 

 - کم

 - - فاقد عناصر جوا، چوا، حوا، خوا 7

 - کم اشاره به عنصر کتاب )شئ( پدر من بازاریه 8

 - - فاقد عناصر های زندگی: باریدن یا ... قصه 5

ام را  )یکتا( سرگذشت زنگی 01
 بخوان

 - - فاقد عناصر

اشاره به چهار عنصر خواندن، کتاب )شیء(،  ه خیالت 00
 کتابخانه )شیء( و نویسندگی

 خنثی زیاد

 - کم اشاره به عنصر کتاب )شئ( خدا با ماست 02

 - کم اشاره به دو عنصر خواندن و کتابخانه )شیء( دلیل بودنم 09

، اشاره به عناصر خواندن و کتابخانه )شیء( پسران دوزخ: فرزندان قابیل 04
 کتابخانه )مکان(، نویسندگی و کتابدار

 مثبت زیاد

 - کم اشاره به دو عنصر کتاب )شیء( و نویسندگی بنی آدم 09

 - کم اشاره به عنصر خواندن هاپرهشب 06

 - کم اشاره به دو عنصر خواندن و کتاب )شیء( بمب، باران 07

 - - فاقد عناصر شمیم عشق 08
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شود.اینعناصردرهریکازآثاربیانمیدرادامهنوونویبازنمایی

(:بهق مایمانقنبرپور نشرسرآغاز.روایتورداستانزندگیپسریاسدتکدهپد از0931اکسیرشرا)

حمامزندگیاورادسدتخوشحغییدرکندامایکحادثه حوصیلبهفرانسهمهاجرتمیانقالجبرایکاروادامه

وواندندارد.شخصیتاص یداسدتانبدهشدکلکدامال کوحاهاماحثثیرگذاربهمقولهکند.اینکتاجاشاراحیمی

ودوردوووانددنکتداجمسدیرهایشرقیبرمدیحصوفوعرفاندانشواهبهکتابیدربارهحصادفیدرکتابخانه

گدرددودرازمیصدوفیهومونندابدهایدرانبدهابهقصدحوقی دربدارهدهد.پ ازسا زندگیاوراحغییرمی

کندد.ووانددنشدودوبداویازدواجمدیدوتدریمدیدلبسته هایعارفانههاوگعدهجریانپیوستنبهح قه

مهنویمعنوی زندگیشخصیتاص یداستانرامونناوحصوفونیزهدیهگرفتنومطالعههاییدربارهکتاج

کندد.درایدنشراپرحداجمدیانپررمزورازوعارفانهازجهانروزمرهوسرشارازحع قاتمادیغرجبهجه

کندد.داستانسهباربهکتابخانه)دانشواه(اشارهشدهاستکههرسهبارحسیمهبترابهوواننددهالقدامدی

ویگدردکتابخاندهاوبدهمتصدوفهبدهواسدطهوسدتنیداستانباحصوفوپیاص تیهرنندآشناشدنشخص

ریکردهومسشیرام ذوجوویاستکهوانیمرامومس کصوفنیامادرادامهاووردیمجرقهیکتابخوان

بامطالعهبدررونددحدوادثبطعناصرمرحیاستکهعم اثرگذارلیدلنیبههمدهد یمرییراحغیویزندگ

دراحفاقداتیمعناکهاگرآنحصادفازجدن ووانددننبدودو  دنیبها شدهاستیابیداستانمتوسطارز

 همدهمکداننیداانیدوواندنوازم احفااهمهنیاانیازمسندهینوکهنی.امااافتادیاحفاانمداستانیبعد

 دارد.یویمنداستنشانازدغدغهدهیکتابخانهرابرگز

( نویسنده0930مدیرمدرسه از وواندنی است داستانی احمد(: آ  جال  ایران  ادبیات آشنای  نام

برویان از رهایی نیز و حنوع ای اد برای که است مع می داستان اص ی شخصیت نشر. کتاج تشارات

دهد.شخصیتاص یداستان مردیدلسوزیمع میبرایمدیریتدبستاندروواستمیهایحرفهمسئولیت

نوشتنشودوسرگرمیویدراوقاتحنهاییوفرگاهدستبهق ممیمنداستکهگاهوبیودغدغه اغت 

یادداشت لفظ از وودش که هرنند است. داستان و روزانه زدنن»های غاز یه صدحا حوصی «ق م برای

اگرنهمولرودادحوادثاص یاینداستانمدرسهوشخصیتاهتمامشبهنوشتناستفادهمی هایکند.

دانش و مع مان مدیر  آن اقتاص ی فقر داستان نویسنده اما هستند  نیزآموزان و فرهنوی نجرم و صادی

گیریحوادثداستانقراردادهاستونهآموزشوشکلفرهنگوآداجورسوممردمانروستارادستمایه

کندرادرحا نوشتنحوصی می«آقایمدیر»هایکوحاهیکهنویسندهشخصیتوواندنونوشتن.بخش

هایدیوررخدادهمدیرب کهبامور نوشتنیانوشتهطهحنهاکارکردفضاسازیداردواحفاااص ینهبهواس

استوبرایناسا  نقشنویسندگیمورداشارهدراینداستان ونهیاستواثرگذاریکمیدارد.دراین
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کتاجیکبارازلفظکتاجاستفادهشدهکهحثثیریدرروندداستاننداشتهوحنهادرحیننقلیکواطرهاز

قرارمیدورانحو اینصیلآقایمدیرمورداستفاده با هایکهبیشازنوددرصدحوادثوشخصیتگیرد.

نمی نشم به ... و کتابخانه وواندن  کتاج  نظیر موضوعاحی به اشاره اما هستند مدرسه در وورد.داستان

درم تنیایبراتنداشنانغمکندکهشخصیتاص یجاییدرگفتووهایدرونیوودبهایننکتهاشارهمی

 .فرهنگغمازاستتیارجو

کندکهپور نشرنیریز.داستانزندگیپسریدانش وراروایتمیمرحضیمؤدج(:نوشته0930یاسمین)

کتداجبدهشود.درطو داستانبارهابدهواژهباوجودسطحپاییناقتصادی عاش دوتریمتمکنومرفهمی

کههی حثثیرواصیدرروندحوادثداستانندارد.بهطورمهدا عبدارحینظیدر:عنوانشی اشارهشدهاست

)اشداره«کدنیزندگورجوبفروشروهاکتاجنیاازنندحا»(ویا01.ن)ص«گوشهکیانداوتراهاکتاج»

خواینداستانبهکتابفروشیهمجاییاستکدهکداوه)رفید شدوبهنسخوطیوکتبقدیمی(نحنهااشاره

کنددناسدتفادهازانداوتندوستوودکتابیدربارهزایمانازکتابفروشیحهیدهمدیگویبهزاد(برایدستبذله

گردد.درم مدوعشخصیآقایهدایت)دوستبهزاد(بازمیکتاجوکتابخانهکتابخانهدرداستاننیزبهقفسه

آنانازداستانو  یدرروندحدوادثای دادکهحتیدرصورتحذفهستندهاننانونهیاینکدهاوواژه

 حوانددحدوانمدی«ایاندداوتم...هارابهگوشدهوارداطااشدموکتاج»هایینوننخواهدشد.وجودجم ه

ایارزشمندودویلدرروندحوادثداستانمتمرکدزکنددویداجم دهشئیکمخاطبرابهکتاجبهعنوان

قیددیو(بیشدترنشدانازحوصدی بدی07.)ص«آرمدانشکدهنباوودمنمیحازهمنهی روزیکتاج»نون

هادرمقایسهبداح دمکتداجهایداستاناست.بسامدحکراراینک یدواژهدر نخوانبودنیکیازشخصیت

اثدرحوانگفتاثرگذاریعناصرمرحبطباوواندندرایدنحرازآناستکهبهنشمبیایدومینیزبسیارپایین

 کمرنگاست.

هایکوحاهایازداستانپویا.م موعهمهدیاحمدیپور انتشاراتاندیشه(:نوشته0937پدرمنبازاریه)

کتاجاستفادهشددهکدهیدکمرحبدهازآنالقداکننددههایاینم موعهحنهادوبارازواژهاست.درحمامقصه

هاپ هدرقالباینجم هآمدهاست:...«نابردهرنج»داستانکتاجدرحسیمهبتدرذهنووانندهاست.واژه

نوپدان»امدادرداسدتان (00.)صگشدت...هارامیرفت.برایپیداکردنگنجبایدحمامکتاجرابایدبانمی

کتداجدرسدیگفتدهاسدت کهسرگذشتنمادیننوپانیاستموکومبهگفتنابدیدروغیکهدر«دروغوو

هاپدیشدرایندروغلعنتیکهمنسا »گوید:فشردباوودمیالیکهدستشرارویق بشمینوپاندرح

رسدداثرگدذاری(.باحوصیفیکهبیدانشددبدهنظدرمدی90.)ص«کشدنهایدرسیگفتم آورمرامیکتاج

 عناصرمرحبطباوواندندراینم موعهکمرنگباشد.



 1954-55های  سال  شده بازنمایی عناصر مرتبط با خواندن در ادبیات داستانی تألیفی در مقایسه با آثار ترجمه                      60

 

المتی نشرالبرز.داستانشاملگفتووهایذهندیوبیداندرونیدات(:بهق مع یاکبرع0939حهویا )

ایاستکهبهمسائ ینظیرکیفیتزندگیوانوادگیوودوجایواهشپ ازمرگدرنزدودانوادهونویسنده

هدایهایداستانونامبردنازرماناندیشد.اشاراتمکرربهکتاجهایشپ ازمرگمیالبتهسرنوشتکتاج

آورنظیرشکسپیر شووول  پوشکیناسامینویسندگانینامفادبیاتجهانوایرانونیزحضورپیوستهمعرو

شود.حرفدهوواندنمیهایذهنینویسندهباع جمعشدنحوا مخاطببهکتاجوکتاجوغیرهدرواگویه

هداوستویفراوانویبهکتداجهایشونیزدلباوبرایناپآثارونوشتهنویسندگیشخصیتاص یودغدغه

اشای ادکنندهحسیمهبتدرمخاطبنسبتبهکتاجوبهوصوصرماناسدت.ازسدوییشخصیکتابخانه

هایمراآیافرزنددانموواهنددووانددوکتاج»عمومیننینآمدهاست:کتابخانهدربخشیازاینکتاجدرباره

نراغیکهبدهواندهرواسدتبده» «یعمومیوواهندکرد؟ابخانهگردیازرویشانوواهندستردیاحقدیمکت

ایدن.(027.)ص«ووردمهال ؟یعمومیمیمسیحنهبهدردکتابخانهآورینوسوسه» «مس دحراماست.

کدهشخصدیتاصد ی عمومیباشد.نهآنکتابخانهحسیمنفیدربارهجم هحاحدیممکناستالقاکننده

شودنازم موعشواهدکدهبخشدیووردووواندهنمیانباریفرضکردهکهکتاجدرآنوا میکتابخانهرا

اگراستادیزاثرنیادروواندنبامرحبطعناصریاثرگذارکهکردیبندحوانننینجمعهاذکرشد میازآن

  شدهاست.امابهشک یونهیحوصی ینیزباشد.شخصیتنویسندهمنفح القا کنندهگاهنه

ماست) با رمانیاستعامه0939ودا بهناپرسیدهپسندنوشته(: نسرینجهانفرکهحوسطووداو

زندگی زودباوریدر و رفتارهایاشتباه بهدلیل دوتریاستکه داستانراجعبه مشتر شکستاست.

ش مادرهایپرسشرایفرارازاست.دوترب«کتاج)شی (»وورد.حنهاکداستفادهشدهدراینداستانمی

امادرواقعباپسرهمسایهقراردارد.در وریدکتاجاست کندکهقصدویازوارجشدنازمنز اظهارمی

زندهایدیورداستانهمشخصیتاص یازدر وواندنوشرکتدرآزمونورودیدانشواهسربازمیبخش

حواندبهموفقیتدستیابد.درپایانوپ ازحوملحرمیراحتزیرامعتقداستانسانازطری کسبح ربه

ناکامیشکست و حصمیممیها واقعداستانبازگشتیهایمکرر در شود. وارددانشواه گیرددر بخواندو

وقتیشخصیتاص یداستانیکمع ماستوسرگذشتوودرابرایشاگردانوودنقل استاززمانحا 

کنندوجاییرک یدراینداستان کتاجوسایرعناصرمرحبطباوواندننقشیونهیایفامیکند.بهطومی

دارنددرقالبکتاج آمادگیآزمونظاهرمیهمکهنقشیحثثیرگذار عنوانعم یهایدرسیو شوندنهبه

اینعناصرنقشاثرگذاریحرایفاکند.استفادهازحوانددرزندگیافرادنقشیبهمراحبپررنگارزشمندکهمی

هاصوبتشده هاراجعبهکتاجگیریوپیشبردحوادثداستاننداردوحذفنندسطریکهدرآندرشکل

 برایناسا  اثرگذاریدرحدکمرنگارزیابیشد. زندداستاننمیآسیبیبهشاک ه
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پسند.سرگذشتیاستدرقالبعامه(:بهق ممرضیهقنبریازانتشاراتع ی.داستان0932دلیلبودنم)

رسیدگیبهامورمالیوانوادهمدحیرابهکندکهبهدلیلمشکالتوانوادگیوبهبهانهدوتریراروایتمی

باقی.کندپسریازآشنایانواقوامشدهوباویازدواجمیامادرآن ادلبسته رودمسافرتوارجازکشورمی

شود.درحمامکموکاستووشبختیایشانمیهروابطمشتر آندووحوصی بیداستانصرفپرداوتنب

ازاین207است.درصفوهکتاجاشارهشدهکتاجوقفسهایفقطیکباربهواژهصفوه227اینداستان

برداشتهبودمرااهوراهاراووردمورویحختدرازکشیدم کتابیکهازکتابخانه...ساندوی کتاجآمدهاست:

گرفتانواروواندمووابممیهاکتاجمیوقتشببازکردموشروعبهوواندننمودم.عادتبدیبوداماهر

وطحثثیریدرهرصورتمطمئنا حضوریانبودایننندشد.کهکسیبرایمننییبخواند نشمانمگرممی

 اریآناند است.درروندحوادثیکرمانبااینح منداردواثرگذ

استبهق مم یدپورولی نشرعمادفردا.شخصیتاصد ی(:داستانی0932پسراندوزخ:فرزندانقابیل)

شودحازنمتفکرشدیعهایحندرواستکهازطرفرئی قبی همثمورمیقبی هاینداستانزنیسنیمذهباز

لسنت(استرابکشد.درآورینلوظاتفرصتیپدیشاهکهمتهمبهقتلعمهحمیرا)یکیاززنانبرجسته

آیدحاایندوزنبتوانندباهمصوبتکنندوهمینم ا کوحاهکافیاستحافاطمده)زنشدیعه(بدهویمی

گدرددواودتالفعقایدددوکتاجحو مباح عقیدحیمدیثابتکندکهحمیرارانکشتهاست.قسمتعمده

دهدد.حمیدرازندیاسدتبسدیارررسیکتبمطرحآندوموردبررسدیقدرارمدیمذهبحشیعوحسننراباب

مندبهمباحههومطالعهکهاینویژگیشخصیتیاوباع شدهدرمباحهداحیکدهبدافاطمدهکتابخوانوعالقه

اهدانشدوزیادبدهکتداج کتابددارکتابخاندهداردسخنح رابپذیردوقانعشود.ویهمچنینبهواطرعالقه

رسد.ازنقاطقوتاینشخصیتآناستکدهشودوسپ بهدلیلشایستویبهسمترئی کتابخانهمیمی

رودوبدهدلیدلباوجودجایواهوانییکهدرمیاناهلحسدننداردبداآغدوشبدازبدهاسدتقبا مباحهدهمدی

دراینداستانهدر بهطورک یپذیرد.گیریبراسا عقلومنط ونهاحساسات عقایدفاطمهرامیحصمیم

هداییمهبدتوموتدرمهسدتند.شدود شخصدیتدوشخصیتفاطمهوحمیراکهدرکسوتکتابدارظاهرمی

هدایاووفاطمدهاسدت ویندامایدنشخصیوپنهانداردکدهمودلمالقداتحمیراهمچنینیککتابخانه

بدهکداربدرده«داننکتاج»ک ایداستانکهعبارتگذاشتهاست.بنابرایندرهر«داننکتاج»کتابخانهرا

هایوطی نایاج ارزشمندوکهناستیاسرارآمیزباانبوهیازکتاجاشود ذهنمخاطبمتوجهکتابخانهمی

...گداهیکهدربخشیازکتداجآمددهاسدت:ق بباشد.نهآندهندهذهنوآرامشکنندهحواندروشنکهمی

امازهمدانگفت:هرنهحویسرمهستوهرندهبدهآند دادههسرشوبعدبهق بشومیکردباشارهمی

هادراینساوتمانومویطکتابخانهکههی حوضیویدرباره(.بهطورک یباوجوداین12.)صهاستکتاج
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هدنمخاطدبازفضدایآیددذنامکتابخانهیاداننکتاجدرایدنرمدانمدیکهباراماهر داستاندادهنشده

شود.بهدلیلآمیختهبهحر ووشونتوجاه یتحاکمبرفضایداستانبهسمتآرامشوحعقلمتوجهمی

کتداجبدهکدرّاتدرمدتنبدهنشدمهایدومذهباسدت واژهماهیتداستانکهبو برسرموتوایکتاج

کهیککتداجودوجنحقیقتداردکه:هرقدرایهمبهایهوشمندانهوورد.نویسندهدراینکتاجاشارهمی

حوانددریاریرساندنبهبشربرایرسیدنبهسعادتمفیدفایدهباشدد بدههمدانانددازهیدککتداجبددمی

مسیرشقاوتوگمراهیباشد.اینقصهباحرکتشخصیتاص یداستانبهسدمتداننحواندهموارکنندهمی

یمعرفدییودانداینمدادآگداهیداستانداردوبهندوعنیپررنگدراینقشزینکتابخانهیابد.کتاجپایانمی

مهبدتینورشد دادیداستانباع انیشدهازکتابخانهدرادهیکشریبهحصویمقد ونورانواهیجاشود یم

داسدتانازیابخوان.ازآن اکهحدذفکتداجوکتدشودیمیکتابدارمکانوحرفهنیادرذهنمخاطبدرباره

حدوانی مداسدتحدوادثریج وهکردنسایمعنیآنوبهدنبا آنبیرفتننهارنوجاص نیباازبیمساو

 کرد.یابیاثرگذارارزبسیارعناصردرروندحوادثرانینقشا

ایدن(:م موعهداستانکوحاهبهق مموموددولتآبادیازنشدرنشدمه.اولدینداسدتان0932آدم)بنی

شبزمستانازپن درهمندز کندکهدریکنیمهسرگذشتمردیرابیانمی«مولیوشازده»بانامم موعه

هایمردیع یبوغیرعادیبرایپایینکشدیدنپدرنمآنسدویویابداناسدت.حنهدادروودشاهدحالش

یمی هپدرنمرابدهالخ قهپاظاهرشدنمردع یببخشیازاینداستانکوحاه)پاراگرافاو (نویسندهنووه

کندکهحثثیریبررودادحدوادثبعددیداسدتانندداردوهایکافکاوبورشرتحشبیهمیحصویرسازیداستان

 استونهبیشتر.اینحشبیهحنهانویسندهرادرفضاسازیمختصرآنبخشازداستانیاریکرده

هدایدوپسرعموبدهندامپسنددربارهعامهپور نشرنیریز.رمانی(:نوشتهمرحضیمؤدج0931ها)شبپره

شوندناینکتاجفاقددحمدامواژگدانمدورددودوترویابانیمیکاوهوبهزاداستکهدریکمهمانیدلباوته

انددپسرهارادرازایپدو گروگدانگرفتده انتظاراستوحنهادرصفواتانتهاییکتاجوقتیدوترانداستان

هاحنهاوزنامهحکرارشدهاستکهحثثیرواصیبرروندحوادثداستاننداردوشخصیتنندبارعبارتوواندنر

هداقبدلرابدراییکددیورسدا هایباط همربوطبههایروزنامههاوگذراندنوقت آگهیبرایحمسخرقیمت

 ووانند.می

0931)بارانبمب  دروشانشهیاندانتشاراتکاوه نیرامازاستیداستان(: رایپسریزندگاستاند.

داردیاوالهیاص تیشخص.شودیمرییحغدستخوشرانیاهیع عرااجنگشروعلیدلبهکهکندیمتیروا

وقصهیک واستمهرباناریبسوالههمنون»شود یماشارهیووواندنکتاجبهداستاندرنندبارکه

بازاطیحدر»(02.)ص.«آوردیمکادوکتاجشهیهمهمدیسعیبراووواندیمکتاجادیز.استب دماجرا



 66                                                                                                           1شماره  ،25دوره ، 1041 ،رسانی کتابداری و اطالع

 

یجادرجم هدونیاجزبه.(22.)ص«.شدداولبود رفتهرونیبم  هوکتاجدیوریبراکهوالهوشد

دوجم هنیایوموتواووردیابخانهرفتنبهنشمنمتبهکایووواندنکتاج ازیصوبتداستانازیورید

 ادیدرروندحوادثداستانایحذفآنو  ایراداردوحضورتیصونهوشخص یحوصکارکردشتریبزین

یوالهبهعنواندوترتیشخصدرعینحا شدهاست.یابیارزکمرنگعناصراثرگذاریرونیازاکند ینم

رمخاطبدیح مهبتحواندیاشبهکتاجوواندنمشدهاستکهباحوجهبهعالقهریعاقلومهربانحصو

 .کند ادیا

وبیشدترین«ک یدداران«امادرمیانآثارحرجمهشده کمترینحعداداستفادهازاینعناصردرنمایشنامه

اثربررسیشدهحنهایکاثربده02گردد.ازمیانبازمی«حنهاییپرهیاهو»حعداداستفادهازاینعناصربهرمان

والصهکدهایشناسداییشددهونودونویحضدور7شد.درجدو دلیلنداشتنکد ازفرایندحو یلحذف

هادرروندداستانآمدهاست.آن

 کیفیت عناصر استخراج شده از آثار ترجمه شده. 2جدول 

ف
دی

ر
 

شخصیت )کتابدار،  اثرگذاری عناصر مورد اشاره عنوان

 کتابفروش و ...(

 - کم خواندن و کتاب )شئ(اشاره به دو عنصر  دلباختگان 0

 مثبت متوسط  اشاره به سه عنصر خواندن، کتاب )شئ( و نویسندگی پویندگان عشق 2

 - کم  اشاره به عنصر کتاب )شئ( جامگان سیاه 9

 - کم اشاره به عنصر کتاب )شئ( کلیدداران 4

 - کم اشاره به دو عنصر کتاب )شیء( و خواندن فارست گامپ 9

 - کم اشاره به دو عنصر خواندن، کتاب )شئ(  ختههای ناشنا آب 6

اشاره به عناصر خواندن، کتاب )شئ(، نویسندگی و    2و  0دزیره جلد  7
 کتابدار

 خنثی زیاد

 - - فاقد عنصر لبخند ژوزفین 8

اشاره به عناصر خواندن، کتاب )شئ(، کتابخانه )مکان(  رکوئیم یک توهم 5
 و نویسندگی

 خنثی زیاد

 مثبت کم اشاره به دو عنصر خواندن و نویسندگی چی اینجوریه؟ اینجا همهچرا  01

اشاره به عناصر خواندن، کتاب )شیء(، کتابخانه  گرگ تنها 00
 )شیء(، کتابفروشی و نویسندگی

 مثبت زیاد

02
و 

09 

اشاره به چهار عنصر خواندن، کتاب )شیء(، کتابخانه  تصویر دوریان گری
 )شیء( و نویسندگی

 خنثی زیاد

اشاره به عناصر خواندن، کتاب )شیء(، کتابخانه  صد سال تنهایی 04
 )شیء(، کتابفروشی و کتابفروش

 مثبت متوسط

)شیء( و کتابخانه  اشاره به سه عنصر خواندن و کتاب عشق جاوید است 09
 )مکان(

 - زیاد

 مثبت زیاداشاره به عناصر خواندن، کتاب )شیء(، کتابخانه  ملت عشق 06
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ف
دی

ر
 

شخصیت )کتابدار،  اثرگذاری عناصر مورد اشاره عنوان

 کتابفروش و ...(

وشی، کتابفروش، نویسندگی و ویراستار )مکان(، کتابفر
 ادبی

اشاره به چهار عنصر خواندن، کتاب )شئ(، کتابخانه  تنهایی پرهیاهو 07
 )مکان( و کتابدار

 مثبت زیاد

 

در ادامه، به منظور درک بهتر چگونگی بازنمایی این عناصر در هر یکک از آثکار ترجمکه شکده تحلیلکی از چگکونگی       

شود.عناصردربافتداستانبیانمیحضور این 

(:بهق مجُرجیزیدان انتشاراتپل.شخصیتاص یداستاندوتریبدهندامف ورانددا0931دلباوتوان)

پسدریاسدتوانتظداراورااستکهپادشاهآنددل  رودریدک سرپرسدتیویرابرعهددهدارد.ویدلباوتده

حصاحبکندندرسراسررمانحنهانندباراشدارهبدهووانددنکتداجکشدامارودریکقصدداردف وراندارامی

(کهالبتهحثثیریبرروندحوادثداستانندارد.درقسمتیازداستان پادشاهبه071و013 12.شود)صمی

ف ورانداکدهبدهوداطرُاند بداکتداجمقدد )ان یدل( اما آیدوقصدحعدیبهویرادارداطااف وراندامی

دهد.اینبخشکوحاهازداسدتانحنهدابخشدیازرودریکنمیدوتریباایمانووداحر استحنبهوواسته

گدذارد.درهابرکیفیتزندگیحدا ویحدثثیریمهبدتمدییکیازشخصیتکتاجاستکهمطالعاتگذشته

 م موع اثرگذاریعناصرمورداشارهدرروندداستاناند است.

(:بهق مجُرجیزیدان انتشاراتپل.داستان روایتورروزهایپایدانیامپراطدوری0931پویندگانعش )

کدردهووواهاناسدت.شخصدیتاصد یداسدتاندوتدریحوصدیلعهمانیوبهنتی هرسیدنمبارزاتآزادی

هیبدهندامودوامبارزآزادیاشدلباوتهط بآزاداندیشبهنامشیریناستکهباوجودوانوادهوپدرس طنت

نویسد.دراینرمان نوشدتنمقالدهوهایانتقادیمیهایمخال پادشاهیمقالهشودکهبرایروزنامهرامزمی

وواندنروزنامهنقشیمؤثربرروندحوادثداستاندارند.رامزبهدلیلنوشتنمطالبممنوعدهونداپآندر

ایمستقیمبهوواندنمقانترامزنشدهانهی ک ااشارهشود.البتهدرطو رمدستویروزندانیمیروزنامه

کدهامداآنچدهمسد ماسدتایدن شودشیریناستاستودرواقعحنهامخاطبیکهدرکتاجبهآناشارهمی

هایاجتماعیوبهثمررسیدناعتراضاتوانتقداداتدارندد.همچندینمطبوعاتنقشیمؤثردرحوق جنبش

هدایارسدالیازهاوگزارشعهمانی(برایگذراندناوقاتفراغتوودعالوهبروواندننامهعبدالومید)پادشاه

پدردازد.احتمدان مدی0هاییازماکیداولیکتاجاوضاعمم کت)کهبهعنوانکدشمارشنشدهاست(بهمطالعه

 
1. Machiavelli  

 است،یس در اتشینظر علت به را یو. کرد اشاره «اریشهر» کتاب به توان یم او آثار جمله از. است( 0465-0927) ییایتالیا سینو شنامهینما و شاعر لسوف،یف
 .دانند یم ستمگر و اقتدارگرا یحکومت  وهیش یحام
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یدنپادشداهعهمدانیهاییدرداستان معرفیشخصیتظالموستموراقصدنویسندهازگن اندنننینبخش

بدهدلیدلحدثثیراحیکدهحفکدراتماکیاولیسدتیبدرشدیوه«کتاج»هاحضوراست.هرننددراینبخشبوده

حضورعناصرمرحبطباوواندنومطالعهاگرنهایفاگرنقدشنسدبتا  گذاردمنفیاستحکومتعبدالومیدمی

ستمپادشداهوقدترعش شیرینورامزوظ مومهمیدرروندحوادثداستاناستامامووراص یداستانب

نقشاینمفاهیمدرداستانمتوسطارزیابیشد.ازسویی قهرمدانداسدتان)رامدز( بنابراین.گرددعهمانیمی

کهشغلاص یاونویسندگیاستوازاینحواناییوودبرایبیانعقایدوافشایظ دمشداهسدتموراسدتفاده

 وواهیوروشنوریبروورداراست.ش اعت آزادیکندازویژگیمهبتمی

(:بهق مجُرجیزیدان انتشاراتپل.سرگذشتابومسد موراسدانیوقیدامویرااز0931جاموان)سیاه

کتاجاسدتکدهشود.حنهاعنصرمورداشارهدراینرمان واژهاومیکندکهدلباوتهدیدگاهدوتریروایتمی

گدوییحضدوردارد.مسد ما غیبوودرکناررمل اسطرنجوسایروسایلجادووغیدبدراسباجووسایلیک

حدثثیراسدتلدذااثرگدذاری اندد ارزیدابیحضوریانبوداینکتاجبرروندحوادثداستانوقیامابومس مبی

 شود.می

نمایشنامهنقشیاصد یازنشرقطرهاست.دراین0ایبهق ممیالنکوندرا(:نمایشنامه0930ک یدداران)

وک یدیوجودنداردوحماماعضاییکوانوادهازاهمیتیکسانیدرروندنمایشبرووردارند.حنهابخشیکده

رویمیزاطاازوججوانیکح فدن یدکاو نمایشاست:پردهازکتاجدرآناستفادهشده حوصی صونه

(.برایناسا  اثرگدذاریعناصدردررونددداسدتاناندد 0.)صگرامافونوحعدادیکتاجوکاغذقراردارد

 است.

 ناشرطاهریان.شخصیتاص یاینداستانمدردیاسدت7(:بهق موینستونگروم0930فارستگامپ)

آید.اینوضدعیتمتنداقبباعد ای دادهوشیپاییندربرویمواردیکنابغهبهحساجمیکهباوجودبهره

انددازد.دربخشدیازداسدتانازشودوپیوستهفارسترابهدردسرمیهایبسیاریمیفهمیهاوکژسو حفاهم

دریکحئاحردانشدواهی«لیرشاه»شودنقشدلقکرادرنمایشفارستبهع تفیزیکواصبدنیدعوتمی

کدهالبتدهنقدش دارایحعددادیکدداسدت«شاهلیر»بازیکند.اینبخشازرمانبهدلیلاشاراحیبهکتاج

رسدد.دردراینبخدشنقشدیونهدیبدهنظدرمدی«کتاج»نندانمهمیدرروندحوادثبعدیندارد.نقش

شودبرایگذارندننندواحددرسیدریکدانشواهنظدامیهایدیوریازداستاننیزفارستنانارمیبخش

شدود.بدااینباعد حع دباسدتادویمدیآیدوهاییرامطالعهکندکهاوازپ اینکاربهووبیبرمیکتاج

 
1. Milan Kundera 

2. Winston Groom 
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حوجهبهگستردگیوحنوعاحفاقاتداستانونیزح مکتاج عناصرمورداشارهاثرگذاریاندکیدارندواشداره

 نویسندهبهمطالعهفارستنیزبیشتربرایحفهیمنابغهبودنویاست.

یکمرداروپداییهاییکوحاهدربارهداستان انتشاراتمک نظر.0(:اثرجاناحریج0930هایناشناوته)آج

گیدرددراین دااستکهپ ازسفربهایرانوآشناییبامردماننیکوفرهنگغنیاینسرزمینحصمیممی

پردازد.دروال وقدایعداسدتانبدهجدزیدکمدوردکدهازساکنشودوبرایگذراناموربهحدری زبانمی

مستقیمیبهعناصرمدرحبطبداووانددننشدده( هی اشاره02.شود)صمیبهعنوانیکشی یاد«کتاج»

بیانشدهاستکهدارایبارمعناییبسدیار«مع م»و«کتاج»استحنهادربخشیازکتاجیکجم هراجعبه

جیدککتدا...اوبهمنآمووتکهیکمع ملزوما ازیککتاجبهترنیست.یکمع منابغه وودمهبتاست:

زیدراویدر (.اینجم هدرحقابلباطرزحفکرنویسندهبیانشددهاسدت77.)درداستانواووردگی صاست

کنداگرحنهابخواهدمطالبیرابهشاگردانوودبیاموزدمع مموفقینبودهاستواینهدفبدهابتداگمانمی

ف بودنبایدنیدزیفراحدرازیدککتداجیککتاجهممیّسراست.ویمعتقداستیکمع مبرایمووسی ه

آموزدمع مووجونابغهفردیاستکهبتوانددرحدوشثنیککتاجعملکندوحمامدا باشد امادرانتهامی

بودنهدفومقصدنهاییمع میاسدتکده«کتاج»هاباشد.درواقعمهلیکهاوووبینیکیآموزشدهنده

ثیریدرروندداستانندداردوبداحوجدهبدهح دمکتداجثاشارهبهعنصرکتاجحبهدنبا بهترینبودناست.

 حواناثرگذاریآنرااند ارزیابیکرد.می

هدایمشدهورو نشراف .رماندزیدرهیکدیازرمدان7آنماریس ینکو(:نوشته0937()7و0دزیره)ج د

هایمخت  وبداشدمارگانبدانبدهنداپنتشاراحیپرطرفداراستکهبهدلیلحقاضایبازارحابهحا حوسطا

نداپ ئونطورکهازعنواناثرپیدااستاینکتاجشدرحزنددگانیدزیدرهدوتدرموردعالقدهرسیدهاست.همان

هایمخت  بهکراّتبدهنشدمهایکتاجونیزوواندنومطالعهکردنکتاجاست.دراینرمانواژه9بناپارت

ناپ ئوندرابتدایآشناییودوداوقداتبسدیاریراصدرفمباحهدهوحبداد نظدرراجدعبدهوورد.دزیرهومی

دهنددوفعالیدتاصد یایشداندروقدتکنند بهیکدیورکتاجامانتوهدیهمیاندمیهاییکهوواندهکتاج

هدایمکدانبهعنوانیکشی کهدرطو داستانننددینبدارودر«کتاج»فراغتمطالعهاست.بهجزواژه

وورد مطالعهومراجعهبهکتاجمقد نیزنندبارحکدرارمخت  )اغ باطااومیزکارناپ ئون(بهنشممی

کتدابیایبهنویسندگیناپ ئونوحالشاوبرایحهیه(اشاره930.شدهاست.همچنیندربخشیازکتاج)ص

شدود.درننددبخدشازکتداجبهوظای کشوریویمیاستکهالبتهاینکتاجمربوطهاشدهزنداندرباره

 
1. John Etheridge 

2. Annemarie Selinko 

3. Napoleon Bonaparrte 
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اطالعداتآناشدارهشددهگسدتردهبرایبیانفضایلاوالقیاشخاصمخت  بهمطالعاتزیادایشانودامنده

است.برایناسا اثرگذاریعناصرمرحبطباوواندندراینکتاجقابلحوجهاست.اینرمانهمچندیندارای

استکهشخصیتیونهیدارد.گویدادرآنزمدانودرمیداناشدرافمرسدوم«ابخوانکت»شخصیتیباعنوان

بوده فردیرابهعنوانکتابخواناستخدامکنندحادرهنوامصرفصبوانهیانوشیدننایبعدازظهدربدرای

انیدرآنزمدانحوانددحداکیازجایوداهکتدابخوهاراب ندبخواند.اینامرمدیآنهایموردعالقهایشانکتاج

هدابدههایفراوانونیزاستخدامکتدابخوانهایبزرگوکتاجزیاد داشتنکتابخانهباشد.بهطوریکهمطالعه

گیدریورونددحدوادثهادرشکلاشرافبودهاست اماحضورکتابخواننوعینشانیازمنزلتاجتماعیطبقه

آیندکهبهدلیدلحوانداییایازکنیزهایاودمتکارانبهشمارمیداستاننقشینداردواینافراددرواقعطبقه

 اند.وواندنونوشتنعنوانکتابخوانرابهوودگرفته

 انتشاراتکتاجوورشید.داسدتان روایدتیدکروزاز0آنتونیوحابوکی(:نوشته0939یکحوهم)-رکوئیم

ناگهانبهجهدانذهندیودودو اما کتابیاستهزندگیمردیاستکهدروانهدرازکشیدهومشغو مطالع

یابد.داستاندارایکششوجاذبهاسدتونیدزهایویالیادامهمیشودوداستانباشخصیتکتاجپرحاجمی

هایینظیروواندن مطالعهکدردنوازساوتووبیبروورداراست.بهدلیلبسترمنوصربهفردداستان واژه

اینون)حنها(ووانددهشددنوازمرزهایسطوی«هاکتاج»سیارپرحکرارهستند.گذشتننیزکتاجوم  هب

هاییدکداسدتاندرهابهبخشیاززندگیووانندهونیزحعاملیافتنودر کردنشخصیتحبدیلشدنآن

وازآنبدرایداستانوودقدراردادهاسدتانویزیاستکهنویسندهآنرادستمایهجهاناطرافاحفااهی ان

نیدزهمچدونشخصدیت«رکدوئیم»کهمخاطبکتاجآنافزایشحثثیرگذاریاثرووداستفادهکردهاست.نه

گدذارد.دربخشدیازهاپدامدیرمزورازآنشودوبهجهانپرهایآندرگیرمیهاوشخصیتاو آنباکتاج

ن اکهموضوعاص یداستانیکدیشددنجهدانکتاجهمبهوجودیککتابخانه)مکان(اشارهشدهاست.ازآ

ووانداینایدهکهمردیبهدرونکتابیکهمیراویباجهانکتابیاستکهمشغو وواندنآناستواساسا 

حواننتی هگرفتاثرگذاریمفاهیممرحبطبدایکحوهماست می -اص یکتاجرکوئیمشود شاک هپرحاجمی

کتاجوواندنراازآنبویدریمدیودراولیهکهاگرایدهینداستانزیاداست نهآنکتاجوکتاجوواندنبرا

 داستانینخواهدماندن

ا7مونسومیکنوشته(:0939)ه؟ین وریاینهمهن ایانرا ازیاکتاجم موعهنیازنشرمانکتاج.

زبانیهاداستان اولسادهورواننواشتهشدهیکوحاهاستکهبا م موعهحوتعنواننیداستانازانیاند.

 
1. Antonio Tabucchi 

2. Quim Monzo 
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بیاسندهینویذهندغدغه«سطریس» قصدنوشتننیاولیکهبراکندیمانیرا راکیبار داستانکوحاه

شخصیتنویسندهدرقصهفاقدرذی تاوالقیواصیاستوازطرفیویژگیمهبتنشمویریدرویدارد.

وودباکمبودایدهمواجهشودکهدرحرفهوحنهانمایشدادهمیشود درواقعاومردیدربهدردیدهنمی

شدهوازنوشتنیکداستانکوحاهسیسطریعاجزماندهاستنباحوجهبهحوصی نویسندهازاینشخصیت

شخصیتاو داستانوفضایک یاینداستان شخصیتنویسندهونهیارزیابیشد.اگرنهبهفراوورحرفه

نویسندگیونوشتنزیاداستفادهشدهاماحرفیازوواندنوکتاجبهمیاننیامدهاستوحتیازواژگان

آوردوباوجودبسترمناسب برایحلمشکلوودبهمطالعهوکتاجوواندنروینمینویسندهدرماندهقصه

هاینقصهودرسایرداستانقصهبرایگن اندنمفاهیممرحبطبامطالعه میزاناستفادهازاینعناصردرای

اگرنهواژه اماکتاجاند است. حایپکردنحکرارشده حوجهبهماهیتداستانوزمینه هاینوشتنو با

 اند.اص یآن)نوشتنداستان(بایدگفتکدهایاستخراجشدهحثثیریمستقیمدرپیشبردداستاننداشته

شاراتیمینوثمین.رماندرواقعفالشبکیبهگذشدته انت0(:بهق مجودیپیکولت0939گرگحنها)

شودکدهپددرودانوادهدرجریدانیکپسراستکهپدریدوستدارحیاتوحشدارد.داستانازآن اآغازمی

رانندگیدنارمرگمغزیشدهاستواعضایوانوادهبایدبرایاهدایاعضایاوحصدمیمبویرندد.یکحادثه

ستان)ادوارد(مع مزبانانو یسیدریکیازکشورهایآسیاییاستکهنویسندهبهاینشخصیتاص یایندا

مندبهکتاجوواندنومطالعدهاسدتوبیشدتربعدازشخصیتویحوجهواصیندارد.ادواردازکودکیعالقه

دناوونداشدتنکند.البتهاینوجهازشخصیتاوباحوجهبهدرونودرابدووقتوودراصرفوواندنکتاجمی

شدودکدهاوبدرایرسد.درواقعاینح بهمخاطبالقامیایووجباپدرشنندانمهبتبهنظرنمیرابطه

شدوداوفرارازهمراهیباپدربهکتاجوواندنپناهآوردهاست.درهرصورتایدنکتداجدوسدتیباعد مدی

ارحیاطوحشاستکهمدتدوسا رابایدکگ دهدبتوانددرسنیننوجوانیشعربووید.پدروانوادهدوست

نویسد.حضوراینکتاجحثثیریمی«گرگحنها»کندنوبعدراجعبهایندوسا  کتابیبانامگرگزندگیمی

شودادواردباوجدهدیودریازشخصدیتپددرآشدناکهباع میآنمهبتبرپیشبردحوادثداستانداردنه

 اهدا اعضایبدنپدرشانبویرند.کندبتوانندبهترینحصمیمرادربارهبرادرکمکمیشودونیزبهوواهرو

حوسطانتشاراتطاابستانواف .داستانیحمهی دیاسدت7(:اثراسکاروای د0932حصویردوریانگری)

هندامدوریدانپذیریروحآدمی.شخصیتاص یداستان جوانیزیباوبرازندهبدفناپذیریجسموشکلدرباره

کتابخانهاستفادهشددهازواژهدفعاتیابد.دراینرمانبهاستکهدرجریانیکاحفااع یبجوانیابدیمی

 
1.  Jodi Picoult 

2. Oscar Wilde 
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اماکتابخانهنهمو یحنهابرایمطالعهکتاجب کهبخشیازمنز مردمانآندورانبودهاستکهازآنبدرای

ردند.همچندینیکدیازدوسدتاندوریدانکتدابیبدهاوهدیدهکهااستفادهمیصرفنایوپذیراییازمهمان

کهدرحمامداستانباعنوان-گذارد.وواندناینکتاجدهدکهوواندنآنحثثیریمنفیبرشخصیتاومیمی

کشددواوراحبددیلبدهمدردیعیداشوعذاجوجدانرادردوریانمدی-شودکتاجج دنرمیازآنیادمی

کندد.دربخشدیازکتداجآمددهاسدت:دکهحنهابرایلذتبردنوکام وییزنددگیمدیکنگذرانمیووش

ودودومشدع یروشدن بدامسدمومکدردنبداکدالهدانسدت.هایع یبیدرمسمومکردنمیرنسان روش

دوزیشدهوبادزنیجواهرنشان باعنبردانطالییوزن یرکهربایی.دوریانگدریراکتدابیکشیدستدست

هدابدههااشارهداردودرکنارسدایرپیدام(اینرماندرواقعبهحثثیرگذاریکتاج711.)صمومکردهبودنمس

ناپذیریحواندعواقبوحثثیراتجبرانشودکهیککتاج)یابهطورک یرسانه(نامناسبمیمخاطبیادآورمی

استشخصیتقائدلشددنبدراییدککتداجباشد.آنچهدراینرمانجالبحوجهبردرونیاتیکفردداشته

شوموماهیتاسرارآمیزکتدابیکدهدوریدانگدریبدامستقلاست.سایهئی)کتاجج دنرمی(بهعنوانشی

نهددنبدرایدناسدا ایوواننددهراوانمدیشودحاپایانرمانلوظهوواندنآنحبدیلبهانسانیدیوسیرتمی

امادرجایجایکتداج ریعناصرموردمطالعهدراینکتاجزیاداستحوانننیناستنباطکردکهاثرگذامی

هایعادیمردمانآندورهبدهکهازفعالیتاستکهاینحرفهنیزباحوجهبهاینازعملنویسندگییادشده

 آمدهحثثیریبرروندحوادثندارد لذاشخصیتنویسندهونهیارزیابیشد.شمارمی

ازانتشاراتحالش.رمانیندامآشدناوفراگیدرکده0گابریلگارسیامارکز(:نوشته0932صدسا حنهایی)

بوئنددیاوودنوبلادبیاترابهارمغانآورد.اینرمانبهشدرحزنددگیشدشنسدلازودانوادهبراینویسنده

هدایکتداجوقفسدهواژهشدود.اسدتفادهازایبهنامماکوندوساکنمیهادردهکدهپردازدکهنسلاو آنمی

ووردکهونهیهستندوحدثثیریبدررونددهایمخت  داستانبهنشممیکتاجبهصورتپراکندهدربخش

بدهداسدتاناضدافه«دانشمندکاحالونیایی»هایپایانیکتاج شخصیتیبهنامحوادثداستانندارند.دربخش

رود.هدایینایداجبدهکتابفروشدیاومدیدستآوردنکتاجشودکهیککتابفروشاستواورلیانوبرایبهمی

حصویریکهازکتابفروشیدرداستانحرسیمشدهاستحصویریککتابفروشیپرازگردوغباروبیهی نظم

امارفتده انویزیداردحرفاستکهظاهررقتواصیاست.همچنیندانشمندکاحالونیاییمردیع یبوکم

ودردهاییکهاورلیدانوازاومدیکنندودوستیآندووکتاجکتابفروشباهمارحباطبرقرارمیرفتهاورلیانوو

حواناثرگذاریعناصرموردبررسدیرامتوسدطزند.برایناسا میداستانرارقممیبخشیازحوادثآینده

 
1. Gabriel García Márquez 
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شدود وینمایدانمدیفریبندهدانست.شخصیتحقیقیکتابفروشنیزکهبادوستیاورلیانوبااوازپ ظاهر

 کند.هایویرادر میشخصیتیمهبتاستکهبهووبیاورلیانوودغدغه

آذین.عش جاویداست داستانزنددگیآبراهدام نشرگل0(:اثراروینگاستون0931عش جاویداست)

تداجووانددندرایدناست.بهطورک دیک9)شانزدهمینرئی جمهورآمریکا(وهمسرشماریحاد7لینک ن

پراکندهازکدهایینظیرکتاجمقدد وکتداجشودوبهجزاستفادهداستانامریمهبتوپسندیدهح قیمی

کنند.پ ازبدهریاسدتهایداستاناوقاتفراغتوودراباوواندنپرمیبهعنوانیکشی  اغ بشخصیت

یابد.نکتهقابلحوجهدرایدناثدررایروزنامهافزایشمیجمهوریرسیدنلینک ننیزاستفادهازفعلوواندنب

عالقهواهتمامآبراهاملینک نبرایوواندنکتاجاست.بهطوریکهاوراازیکجدوانروسدتاییبیسدوادبده

هایموردکتاجکند.حالشماریحادبرایبهدستآوردنوحهیهم   حبدیلمییکوکیلوسپ نماینده

وودناگریزآنرابهطدورسفارشدیاوبرایافزودنکتابیبهم موعه وجالبحوجهاست.بهطورمها اعالقه

عمدوحُدم ازدیودرهدایمطدرحآنزمدانمهدلک بدهکند.نامبردنازنویسندگانوکتداجازفرانسهحهیهمی

 آید.هایمهبتاینکتاجبهشمارمیویژگی

 نشرققنو .یکداستانجذاجازدوماجرایموازی یکدی2الی شافا (:داستانیاز0931م ّتعش )

ه ری.شخصیتاو داستانالالیکویراسدتار121ودیوریدرقونیهسا 7112درایالتماسانوستسا 

ایهاقبلازناپرابرعهدهدارد.ویکهزندگیوانوادگیازهدمگسدیختهبازبینیکتاجادبیاستکهوظیفه

کندد.دربدارهعزیززاهارامینوشته«م تعش »کندبهعنواناولینکتاجشروعبهوواندنرمانح ربهمیرا

ب کهبهتدراسدتبودوییمداسدتان گذاردحوانگفتکهوواندنکتاجبرروندداستانحثثیرمیم تعش نمی

بدهلعهیککتداج زنددگیآشدفتهوروگردد.بهبیانیمطاآنحوسطالالمیحو موورکتاجووواندهشدن

شوند.درداسدتانموننداهایآنمن یالالمیدهدواینکتاجوشخصیتویرانیشخصیتاص یراحغییرمی

وشم  واژگانینظیروواندنکتاجوکتابخانهبسدیارپرحکرارندد.مونندابیشدترج سداتمباحهده سدماعو

کند.همچنیننندباردروال داستانبهشک یمسدتقیماشبرگزارمیههایوودباشم رادرکتابخانن ّه

شود.الالنیزکهازنوجوانیبهوواندنعالقهداشتهوعضوهایشاشارهمیوافرموننابهکتاجبهعش وعالقه

داندد.زرگمدیوودراشانسیبدهایکتابخوانیبودهاست پیداکردنشغ یمطاب باعالقههاوک وجان من

ایکهازآنناراضیاستراحر کند عاش شدودودهدکهزندگیوواندناینکتاجبهالالاینجرأترامی

 
1. Irving Stone 

2. Abraham Lincoln  

3. Mary Todd Lincoln  

4. Elif Shafak 
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وود.شیفتویالالنسبتبدهکتداجباعد برایوودجهانیجدیدو  کند.جهانیمطاب باعالی وسالی 

هایدتهایتبهوواجرفتم باک مهزعباراحینون:باک مههایوودانواریکند.اودرنامهشودباعزیزنامهمی

کندکهبسیارحرغیبکنندهوحثثیرگذارند.ازاینبخشبدهبعددعزیدزهدم( استفادهمی270.بیدارشدم)ص

شودومخاطبدرادامهبایکنویسندهویکویراستارادبیمواجهاسدتکدهپیوسدتهبداهدمواردداستانمی

پردازند.دراینداستانیکبارازواژهکتدابفروشاسدتفادهکنندوراجعبهکتاجبهحباد نظرمییمینوارنامه

کندد.معرفدیاسدتفادهمدی«درونودرا«است.پدرعزیزیککتابفروشبودهوعزیزبرایحوصی اوازواژهشده

نشم ومونناازدیورنکداتمهبدتدرقالبداستا«احیا ع ومالدین»و«مهنویمعنوی»هایینظیرکتاج

گیردعالوهبرویراستاریبهنویسندگیبدرایم دالتاینرماناست.دربخشپایانیرماننیزالالحصمیممی

شود.ویراسدتارادبدی نویسدندهواینحقیقتاستکهوواندنبهنوشتنوتممیدهندهبپردازدکهایننشان

 پردازیمهبتهستند.هایفرهیختهودارایشخصیتدندراینرمانانسانهایمرحبطباووانسایرشخصیت

کنددکده نشرپار کتاج.داستانمردیراروایتمی0(:بهق مبوهمیلهرابا 0931حنهاییپرهیاهو)

هایکهنهوکاغذهایباط هکردهاست.حکراربسیارزیدادواژهسا ازعمروودراصرفومیرکردنکتاج91

هایذهندیشخصدیتاصد یدراینداستانگویایاینحقیقتاستکهحقریبا حمامداستانوزمزمه«کتاج»

هایارزشمندازحخریبوای ادیدکاص یشخصیتداستانحفظکتاجهغنرود.دغدمی«کتاج»حو موور

کوندکوعمدلرادرواندههاست.اوحالشدارددرحدحوانایدنآ برایحفظونوهداریازآنشرایطایده

ارزشوصدرفا ایاسدتکدهکتداجدرآنبدیهاینمادینبهجامعهموقروودان امدهد.داستانشاملکنایه

حواندزندگیببخشدندرب کهمی شودونهنیزیکهموجودیتداردونهحنهازندهاستنوعیوسی هح قیمی

ایدرنزدیکدیمودلکدارشخصدیتاصد ییکتابددارکتابخاندهوجوددارند.اول«کتابدار»کتاجدوشخصیت

هاییستکهبدهآن داحقددیمق باستکهباآغوشبازپذیرایکتاجداستاناست ویپیرمردیباوقاروووش

مستقیمیبهوجوهاوالقیوشخصیتیوینشدهاستاماشودودومیکتابدارارحشاستکهاگرنهاشارهمی

...مادرمندرموزیبداراهدیآسدمانرسد.دربخشیازکتاجآمدهاست:مهربانبهنظرمیرسانومردیکمک

کهکارکندانایدنمودلدرسوزوانهبزنم.مورنهآنبود.قبلازحرکتحصمیمگرفتمسریبهزیرزمینمرده

(.09.)صردم؟کدهدامدیکردندکهمندرزیدرزمینودودمبداکتداجهاهمانکاریرامیزیرزمینشانباآدم

دهدد.همچندینمووریتموضوعکتاجدراینداستان اثرگذاریعناصرمرحبطباوواندنراپررنگج وهمدی

 کتابدارکهدراینداستانحضوردارد شخصیتیمهبتاست.شخصیت

 
1. Bohumil Hrabal 
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 گیری نتیجه

یتیحربوهیعواملشنیانِیمطالعهمؤثراستاماازمهمتریکاهشرغبتافرادبراایشیبرافزایاریعواملبس

 یبدرعک هدایدکنددیدرووداحسا م«وواندن»یبرایدروناایآنفرداحسا اشتیاستکهبرمبنا

ردیگیشکلمیدرکودکاایاشتحسا انیایاص یهاشهیگذراندناوقاتوودباکتاجندارد.ریبرایرغبت

وحکامدلرشددیکدودکنیاماگذشدتنازسدنگرددیبازمگذراندیکهفرددروانهومدرسهمییهاوبهزمان

.ستیانساننکییابعادروحیریپذشکلانیبرپالیدلیجسم

هدایحدثلیفیوحرجمدهشددهنواشدتههاییکهدرهردوگدروهکتداجبهعملآمدهازداستاندربررسی

هاسدت.شخصدیتاو درکنددحندوعشخصدیتاصد یداسدتاناندآنچهبیشازهمدهج دبحوجدهمدیشده

شوندوحنهادومع دمهایفارسیاغ بدوترانوپسرانجوانیهستندکهدرگیرماجراهایعاطفیمیداستان

هایاصد یحرجمهشده شخصیتدرآثاراما ووردنشممیهایب ندحثلی شدهبهویکنویسندهدرداستان

شده دونویسنده یکویراستارادبی یدککارمنددارحرجمهحریدارندودرم موعآثهایمتنوعداستانحرفه

هدایاصد یوورد.درهردوگروهآثار شخصدیتهایباط هویکمع مبهنشممیبخشومیرکتاجوکاغذ

گیرندد هایاشتباهیمدیشوندویاحصمیمرفتاریهستندکهبعضا وطاهاییمرحکبمیهایووجونیکآدم

ازاینقاعدهمستهنیاستواینداستانسیرنزو شخصدیتیفدردیرابده«یردوریانگریحصو»البتهکتاج

شدود.گذاردکهدرابتداانساندرستکاریاستامادرادامهحبدیلبهانسانیدیوسیرتوبدذاتمدینمایشمی

ووانددنکتداج نوشدتن «پسراندوزخ:فرزندانقابیل»و«حهویا »درمیانآثارحثلی شده دردوداستان

نقشیحثثیرگذاردرروندرودادحوادثداستاندارنددو...(وکتابخانهداستان)حهویا (ومقاله)پسراندوزخ

هاحضوراینعناصرنهحنهاحثثیریبرروندداستانندارندب کدهفاقددهرگوندهجدذابیتودرباقیاینداستان

ویداسدایرعناصدر«وواندن»نویسندهحنهابرایاداییکفریضهازالقایح مهبتبهمخاطباستنگویی

درمیانآثدار«وواندن»مرحبطباآننامبردهاست.سپردننقشمووریداستانبههریکازعناصرمرحبطبا

هدایروشدنورانهو مقالده«پوینددگانعشد »دررمدان بهطدورمهدا .ووردحرجمهشدهبیشتربهنشممی

هدایسدازد.همچندیندرکتداجهایمردمراازظ مپادشاهآگاهمیرامزوسایرمبارزاناستکهحودهانتقادی

حنهدایی»و«م ّدتعشد » «عش جاویدداسدت» «حصویردوریانگری» «گرگحنها» «یکحوهم-رکوئیم»

ودواحفاقداتبعددیشداص یمدیوواندنکتاج)والبتهفقطکتاج(استکهمن ربهرودادحادثه«پرهیاهو

زند.داستانراازپییکدیوررقممی

رسانندههستندکدههایشخصیتکتابداردراغ بآثارادبیاتداستانیغرج زنانیمهربانوکمکک یشه

ن بدهمخاطدبحسدیمهبدتراالقداویامتثهلبدود هایظاهرینظیرناا عینکیصرفنظرازبرویویژگی
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شخصیتکتابداربهطورمسدتقیمدررونددداسدتاناسدتفاده9شنیزدرم موعآثارازکننددراینپژوهمی

هدایهاییمشابهباشخصیتکتابدداردرپدژوهشهامردانیهستندکهشخصیتشدهکهیکیزنودوحایآن

میدان(در0929موسدنیان)هایپدژوهشنتایجیافته (دارند.همچنین7119 یونتز 0321پیشین)هی من 

آثارفارسیزبانحاکیازآنبودکهعناصرمرحبطباکتابداریومطالعهحضورکمرنودیدرادبیداتکدود و

هدایهایینظیرکتابداراساسا اسمیآوردهنشدهاست.یافتههایدرسیدارندوازشخصیتنوجوانونیزکتاج

کندوحضدورایدنمفداهیمدرآثدارادبدیثییدمیپژوهشحاضرنیزاینامررادرمیانآثارادبیاتبزرگسا ح

هدایان دامشددهدرودارجازاست.بخشقابلحوجهیازپدژوهشفارسیزبانحضوریبسیارکمرنگداشته

 7111 الکسداندروپدرزی 7119 یدونتز 0321گدردد)هدی من کشوربهبررسیشخصیتکتابدارانبازمدی

(وحساسیتینسبتبدهحضدوریدا7102 فریر 7109 ولز 7107کیسی  شافرو7111کینا میناردومک

امدابیشدتریناهتمدامدرمیدان ودوردنشدمنمدیننددانبدهنبودعناصرمرحبطباوواندندرادبیاتغرج

 0929هایداو یمتمرکزبروجدودیدانبدودعناصدرمدرحبطبداووانددناسدت)ماننددموسدنیان پژوهش

هددفوگن انددنمفداهیم(.حوجهبهکمبودهایفرهنودیجامعده0937 ندرلو 0931 بختودیورانجوان

هدایداسدتانبدردهدیشخصدیتقهرمدانحع یمیوآموزشیمرحبطباآندروال حوادثداستانویاشکل

نسدبتبدهحواندنقشیبسیارحثثیرگذاربرمخاطبانوحغییرعاداتنامط وجوای ادرغبتمبنایایننیازهامی

ان امرفتارهایصویحدرایشانایفاکند.اُن گرفتنمخاطبانباقهرمانانیکهکتابدارندیاقسدمتزیدادیاز

کندکدهبدرایموفد بدودنبایددکنندایشانرابهسمتاینباورهدایتمیداستانرادرکتابخانهسپریمی

بهوضعیتموجود بازنماییمفاهیممرحبطبداووانددن هاحاکیازآناستکهباحوجهکتاجوواند اما یافته

بدهویدژهدر -هایبدازارنشدرامدروزحرینکتاجحوانننینکارکردیراازپرشمارگاندرآثاربررسیشده نمی

انتظارداشت. -گروهآثارحثلیفی

انددقدراروواندده(معتقدندکودکانونوجواندانحمدامعمدرحودتحدثثیرآنچده7111کینا)میناردومک

حوانددهایفرهنوییکجامعههستندمدیکاربستمضامینیکهدرمانیبرایدردهاوو لبنابراینگیرند می

زبدداننسددبتبددهاسددتفادهازنقشدیاثرگددذاردرارحقددایفرهنددگیددکم ّددتبددازیکنددد.نویسددندگانفارسددی

حدرازنویسدندگانحوجدهتبسدیارکدمهداییازایدندسدهدایکتدابخوان کتابدداریدادارایدغدغدهشخصیت

91رمدانازم مدوع9اند.همچنینحضوربسیارکمرنگشخصیتکتابداردرحنهدازبانعملکردهغیرفارسی

حثثیرگدذاردرجوامدعامدروزیدارد.ادبیداتبدرپایوداهوعنوانکتاج نشانازکمرنگشدننقشاینحرفده

پذیرد.درنتی هکمرنگشددنحضدوریدکگذاردوازآنحثثیرمییوواستواهاص یوودیعنیجامعهحثثیرم
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حواندبهمهابهزنگوطریباشدبرایکمرنگشدنجایوداههامیهاوقصهحرفهیاشخصیتمهبتدرداستان

ونقشآنحرفهوشخصیتدرجامعه.

درکشورهایحوسعهیافتدهوحوجهیبهمطالعهوای اداشتیااوواندن امروزهناگفتهنماندکهمشکلکم

«داسدتانکیدهمچدون»غربینیزبهیکمعضلجدیحبدیلشدهاست منصوریاندرحو ی یکهبرکتداج

هایحوصدیلوحددری  ازوالددینوهایشدرسا نویسد:پنا باحکیهبرح ربهدارد می0نوشتهدانیلپنا 

بهمطالعهباشند لدذتووانددنرادرکودکدانسدرکوجکهمروجعش کندکهبهجایآنمربیانیانتقادمی

درسیناشیازناحوانیدربرقراریپیوندبداایازناکامیهربرنامهکنند.اوبهح ربهدریافتهکهبخشعمدهمی

حوانآنراازنهادآموزشاست.کتاجکههمچناندرکانونآموزشویادگیریقرارداردونمی«کتاج»رسانه

کدهمدروجمطالعدهباشدند هدایآموزشدیمعمدو بدهجدایآنامامتاسدفانهشدیوه پرورشکنارگذاشتو

(.0931دهند)منصوریان آموزانراازکتاجفراریمیدانش

دربرطدرفکدردننقدایصوکمبودهداینظدامبدیهیاستکهدرننینشرایطی وانوادهنقشیپررنگ

آموزند(کهبخوانندبایددآموزند)یاکمترمینمیدرمدرسهوازطری مع مکودکانیکهکند.آموزشیپیدامی

شودمورباای ادآمادگیذهنیوحربیتبزرگسدانندروانهوحوسطوالدینیادبویرندواینمهمموق نمی

یکجامعه.

کتبحثلیفیدراوتیداروانهکتاجازآثارپرشمارگان نبببازارنشردرحوزهباحوجهبهگزارشمؤسسه

نشانورآناستکهبازنماییمفاهیممرحبطباووانددن هایافته.پسندباموضوعاتعاشقانهاستهایعامهرمان

هدایهاییازایندستکهمخاطبدانآنح قدهدراینآثاردرسطحقابلقبولینیست.اینپژوهشوپژوهش

بقدایحواندهشداریبراینویسندگانوناشرانباشد.ادامدهستند میحثلی وانتشارکتاجهحثثیرگذارزن یره

هدایمشدواسازیاستوننانچهنویسندگاننسدبتبدهگن انددنمقولدهاصناففرهنویوابستهبهفرهنگ

حدواننتی دههاونیزناشراننسبتبهحمایتازاینقبیلآثاراهتمامنورزند بهجرأتمدیوواندندرداستان

سازدرکنارمسائلاقتصادیوحذفشدنکانهدایفرهنودیازتکهعدمحولیدموتوایجذاجوفرهنگگرف

سازد.سبدوریدوانوارحیاتایناصنافراباوطرمواجهمی

حدرینآثدارنداپشددهدرآنباپرفروشحرینآثارناپشدهدربازارنشرایرانومقایسهبررسیپرفروش

اودتالفسد یقهحوانداطالعداتجدالبیرادربدارهشدهدرایران(میته)ونهحرجمهوناپیافکشورهایحوسعه

هدایآحدیمیانقشرکتابخواندرایرانوسایرکشورهابهدستدهددوبدهعندوانموضدوعیبدرایپدژوهش

هداتپرفدروشهاپیوستهدرفهرسشود.همچنینحو یلموردیحمامآثارنویسندگانیکهآثارآنپیشنهادمی

 
1. Daniel Pennac 
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حوانددمیدزاناهتمدامایشدانبدهکاربسدتهایمخت  هستندنیدزمدیجوایزادبیجشنوارهقرارداردیابرنده

 مفاهیمومقونحیکهدرارحباطبانقاطضع فرهنویهستندرامشخصسازد.

 سپاسگزاری

حدرینکتداجراازاصد یوطبدهحدوزهمندبودننسبتبهاوباروآمارمربدبازارنشرودغدغهاگررصدپیوسته

وپدژوهشندهیکدهزمحربیدتمددر دانشدواهیازمعاونتپژوهشوظای کتابدارانمتعهدبدانیم نزماست

شود همچنیننقشداورانگرانقدرایدننشدریهکدهبدانظدراتآوردندسپاسوزاریرافراهمبررسیِاینمهم

حقدیراست.شایستهانتقادیوویشبرغنایمقالهافزودند

 منابع 

بر ) له در ادبیات کودکان ایرانئکنندگان مسهای حل له و ویژگیئ(. بررسی مراحل حل مس0956یوسفی، فاطمه ) ؛البرزی، محبوبه

مطالعات ادبیات (. های سنی ب و ج رده 0981-0989های  ای سال های تألیفی و ترجمه داستان  مبنای بررسی و مقایسه

 . 78-99 (،2)8، کودک

سینمای ایران و جهان از جهت میزان انعکاس موضوعات کتابداری. پایان نامه کارشناسی ارشد،  (. مقایسه0952پریشانی، زینب )

 دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

: نی، از جام جم آنال0956, 0در خرداد  ی(. بازیاب09, آذر 0959) !شد یمنف یکتابخوان یهاشاخص تمام

http://www.jamejamonline.ir/online 
ای در  رشته مطالعات میان. مناظره  وهیش و نقد  حوزه در ونیزیتلو نقش یبررس(. 0951ابوالحسنی، فاطمه ) ؛فر، عبدالرحمان حسنی

 .47-20(، 22)2، رسانه و فرهنگ

فرهنگ  تیهدا رد هارسانه نقش (.0959) ی، جمشیدامام ؛ی، علیرضااژدر ؛، وحیدچوپانکاره ؛، هدایتانیسوخک ؛رائیکا ،انیدیخورش

 .85-79 ،(8)4، فرهنگ و رسانه یارشته نیب مطالعاتمد در جامعه(.  انی: جریمورد ی)بررسی عموم

آموزان به های ابتدایی و راهنمایی تحصیلی در ترغیب دانشهای درسی در دورهبررسی نقش کتاب(. 0989محسنیان، سرور )

 دانشگاه آزاد اسالمی، رودهن. ،دنامه کارشناسی ارش پایان. مطالعه

 .421-401، 020 ،بخارا. خواندن با یآشت شرط تنها(. 0956) زدانی ان،یمنصور

های مرتبط با کتاب، کتابخانه و های فرهنگی از نظر مضامین و مقوله گاهای از وبتحلیل محتوای گزیده(. 0952ندرلو، زینب )

 ه خوارزمی، کرج.نامه کارشناسی ارشد. دانشگا . پایانمطالعه
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 وستیپ
 شرن سال بیترت به یداستان اتیادب ی حوزه درمورد مطالعه  شده فیتأل یها کتاب فهرست

 شمارگان اطالعات کتابشناختی ردیف

. تهران: مهرآرمینکالهی پر از گل یاس: مجموعه داستان(. 0951امینیان، امیرشهریار ) 0  9911 

 9111 قم: قلم مکنون. آغوش در هم شکسته.(. 0951ناظمی، نرگس ) 2

 9111 . تهران: سرآغاز.اکسیر شرق (.0951قنبرپور، ایمان ) 9

 011111 . تهران: کتاب نشرمدیر مدرسه(. 0950) آل احمد، جالل 4

 01111 . تهران: نیریز.یاسمین(. 0950مؤدب پور، مرتضی ) 9

 01111 . تهران: عبدا... میرزاییمجموعه داستان هدف(. 0950میرزایی، عبداهلل ) 6

 01111 تهران: الهدی.جوا، چوا، حوا، خوا. (. 0952برخورداری، زینب ) 7

 9111 تهران: اندیشه پویاپدر من بازاریه! )مجموعه داستان کوتاه(. (. 0952دی )احمدپور، مه 8

 9111 تهران: اندیشه پویا.باریدن یا نباریدن... مسئله این است! )مجموعه داستان کوتاه(.  های زندگی: قصه(. 0952احمدپور، مهدی ) 5

 01111 ای. زاده یراز: امامشام را بخوان.  )یکتا( سرگذشت زندگی(. 0959ارشدی، الدن ) 01

 7111 تهران: البرز.ته خیال.  (.0959عالمتی، علی اکبر ) 00

 9111 تهران: نسرین جهانفر.خدا با ماست. (. 0959جهانفر، نسرین ) 02

 09111 تهران: نشر علی.دلیل بودنم. (. 0954قنبری، مرضیه ) 09

 01111 تهران: عماد فردا.ل. پسران دوزخ: فرزندان قابی(. 0954پورولی، مجید ) 04

 01111 تهران: چشمه.بنی آدم. (. 0954دولت آبادی، محمود ) 09

 9111 اصفهان: ستارگان درخشان.بارد.  وقتی عشق می(. 0959علوی، لیال ) 06

 9111 تهران: نیریز.ها.  پره شب(. 0959مؤدب پور، مرتضی ) 07

 4111 اندیشه درخشان.تهران: بمب، باران. (. 0959کاوه، رامین ) 08
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 نشر سال بیترت به یداستان اتیادب  حوزه در مورد مطالعه شده ترجمه یها کتاب فهرست

 شمارگان اطالعات کتابشناختی ردیف

ترجمه محمدعلی شیرازی. تهران: روید(.  ها می دلباختگان )عشقی بزرگ که در کویر نیرنگ(. 0951زیدان، جرجی ) 0

 پل، خالق

9111 

ترجمه محمدعلی شیرازی. پویندگان عشق )اسرار قصرهای مخوف سلطان عبدالحمید(. (. 0951ن، جرجی )زیدا 2

 تهران: پل، خالق

9111 

 9111 . ترجمه محمدعلی شیرازی. تهران: پل، خالق. سیاه جامگان )سرگذشت ابومسلم خراسانی((0951زیدان، جرجی ) 9

 9911 فیسه موسوی. تهران: قطره. ترجمه نکلیدداران(. 0951کوندرا، میالن ) 4

 9011 . ترجمه سمانه فالح. تهران: طاهریانگامپ فارست(. 0950گروم، وینستوم ) 9

 9111 . ترجمه علی اکبر فرهنگی. تهران: مکث نظرهای ناشناخته آب(. 0950اتریج، جان ) 6

 02111 0تهران: افق. جلد . آشتیانی کیوان عبیدی. ترجمه دزیره(. 0952)  اری م ه و، آن ک ن ی ل س 7

 9111 2. تهران: افق. جلد آشتیانی کیوان عبیدی. ترجمه دزیره(. 0952)  اری م ه و، آن ک ن ی ل س 8

 9911 . تهران: محراب قلم.گیتی دیهیمترجمه  .(0812) لبخند ژوزفین: دفتر خاطرات لئونتا(. 0952هلف، کلود ) 5

 9111 . تهران: کتاب خورشید.شقایق شرفیترجمه  یک توهم(.رکوئیم )(. 0959تابوکی، آنتونیو ) 01

 9111 ترجمه نوشین جعفری. تهران: مان کتاب.چرا اینجا همه چی اینجوریه؟: دوازده داستانک. (. 0959مونسو، کیم ) 00

 4111 پور. بوشهر: یمین و ثمین. . ترجمه مژگان دوانیگرگ تنها(. 0959) پیکولت، جودی 02

 01111 . کرمانشاه: طاق بستاناشرف کریمی علی. ترجمه تصویر دوریان گری(. 0954سکار )وایلد، ا 09

 9111 تهران: افق. محسن سلیمانی . ترجمهتصویر دوریان گری(. 0954وایلد، اسکار ) 04

 9111 . تهران: تالشمحمدصادق سبط الشیخ. ترجمه صد سال تنهایی(. 0954گارسیا مارکز، گابریل ) 09

 01111 . تهران: گل آذین.پرویز داریوش. ترجمه عشق جاوید است(. 0959ون، اروینگ )است 06

 9911 . ترجمه ارسالن فصیحی. تهران: ققنوس.ملت عشق(. 0959شلف، الیف ) 07

 9911 . تهران: پارس کتابترجمه پرویز دوائی. تنهایی پرهیاهو(. 0959هرابال، بوهومیل ) 08

 


