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Purpose: Exploring reading related elements in fictions published in 
Iran between 2011 and 2016. 
Methodology: Descriptive content analysis carried out for thirty-four of 
the highest print run titles, both original or translated into Persian. 
Reading related included reading elements included words such as 
reading, book, bookcase, library, librarian, bookshop, and bookseller. 
Data is gathered using a checklist. 
Findings: 791 codes were identified 234 of which belonged to the 
Persian and the rest (557 codes) the translated titles. The words "book" 
and "bookseller" found to have the highest and the lowest frequency in 
Persian fictions accordingly. The word "bookcase" had the lowest 
frequency among the translated fictions.  
Conclusion: The presence of the reading elements in both groups of 
works is not acceptable. Overall, the translated titles contained more 
reading related elements.
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و عناصر مرتبط با آن در ادبيات داستاني  خواندن
و ترجمه  اي فارسي تأليفي
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درهدف: تألیفی داستانی ادبیات در خواندن با مرتبط عنارص حضور کمّیت تعیین
ترجمه عناوین با سالمقایسه طی .۱۳۹۵-۱۳۹۰هایشده

کاربردیشناسی:روش محتواحارضپژوهش تحلیل روش ترینپرشامرگانرویبا
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کدهیچ نداشتندگونه کتابی واژه به مربوط آثار گروه دو هر در کد پرتکرارترین .
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ترجمه آثار گروه در بازمیو (شئ) کتابخانه واژه حضور به گردد.شده

مرگیری:نتیجه عنارص رخداد میزان اینکه بهبا آثاربوط گروه دو هر در خواندن
استشدهمطالعه ترجمه،ضعیف آثار کانویسندگان برای بیشرتی توجه اینشده ربست
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٥٤
مطا اطالعاتفصلنامه سازماندهی و ڪتابداری ملی دورهلعات شامره۳۱| )۱۳۹۹(بهار۱،

 مقدمه

و قصه داستان به پردازي از مؤثرترين راه گويي و ضدارزش ها براي شناساندن ارزش
باو محتواهانيكاربست مضامجامعه است.  و هنجارهاي مرتبط ايعادات

تجايبر فرهنگ عموم توانديممستقيم يا غيرمستقيمياجتماعيهايناهنجار ريثأمعه
ميمفاهچنين نقشي داشته باشد. وجود توانديمعنوان رسانه ديرپا نيزبه كتاب. گذاردب

و كتاب تواندمي هاي داستان نيز به همين قياسي در كتابخوان مرتبط با خواندن
و به كتابخانه خواننده را به كتاب و عالقه خواندن و حرفه كتابداري آشنا مند كند. رفتن

درميمفاهنيا رسدمي نظربه اما، زبان معاصر فارسي نويسان داستاننزدو عناصر
از نمونه حاضر، محتواي پژوهشچندان جايي ندارد.  رايداستاناتيادباي انتشاريافته

بعد 1395تا 1390يها سال در فاصله به فارسي شده آثار ترجمهمحتواي با از اين
 مقايسه كرده است.
از عات مورد توجه پژوهشگران براي تحليل محتواي داستانتنوع موضو ها نشان

تأثيرپذيري ادبيات از اجتماع به عنوان پايگاه اصلي خود دارد؛ بررسي موضوعات 
و مسائل تواند تا حدودي بازنمون دغدغه مورد توجه محققين نيز مي هاي انديشمندان

(بيو مشكالت اجتماعي جامعه مورد پژوهش باشد. تراب ) در پژوهشي 1389گي
و نوجوان را از هاي نظر كاربرد مهارت محتواي كتب برگزيده ادبيات داستاني كودك

(است. زندگي تحليل كرده  از) 1389خوشبخت نظر حضور مفهوم نُه كتاب داستان را
(بازگشت مرگ در سه جنبه زيست و پذيري، اجتناب شناختي ناپذيري، غيرعملكردي،

و علّيت)، فرهنگي، (ترس، ناراحتي، عصبانيت، اشتياق، گناه، تكذيب، شك، و عاطفي
(تحليل كرده است سردرگمي) و مريدي به1391. دهقانيان لحاظ ) رمان سووشون را

و زندگي برپايه نشانه  اند. شناسي رنگ سياه تحليل كرده مفهوم مرگ
) و مدني به ) قصه1394برخورداري هاي لحاظ ويژگي هاي صمد بهرنگي را

و عمل جمع و نقد باور–طبقاتي، سركوب اجتماعي، تشويق آگاهي انتقادي، محور
اند. حسيني، انتقادي تحليل كرده–غيرموجه براي امكان استخراج مضامين تربيتي

و امين صنعت ( جو، شريف، هاي سني داستاني براي گروه كتاب 180) نيز 1397يزدي
و نوجوانان در سالاز كانون پرورش فكري كودكا»هـ«و»د« را 1394-1390هاين
و برزونسكي بررسي حيث ابعاد هويت از يابي، برپايه نظريات اريكسون، مارسيا،

 اند. كرده

پرستهمریم |زادسادات
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٥٥
اطالعات سازماندهی و ڪتابداری ملی مطالعات دورهفصلنامه شامره۳۱| )۱۳۹۹(بهار۱،

20هاي خارجي بيشتر است. پژوهشگري محتواي تنوع موضوعات در پژوهش
هايي با معلوليت جسمي يا حركتي رمان نوجوان را تحليل كرده است كه شخصيت

(داشت شده براي هاي نوشته ). پژوهش ديگري محتواي رمانBallistreri, 2009ند
به دانش و رفتارهاي كليشه آموزان دوره راهنمايي را اي لحاظ توزيع متوازن جنسيت

)West, 2010( شخصيت هنرمندان موجود در رمان)، پژوهشي  ,Jeffriesهاي نوجوان

و آميزي شخصيت شيوه رنگ)، پژوهشگر ديگري2012 هاي مرد در ادبيات كودكان
گيري هنجارهاي ذهني كودكان در بزرگسالي را در مجموعه تأثير آن بر شكل

( هاي كودكان پيش كتابخانه اي اند. مطالعه ) تحليل كردهMann-Boykin, 2016دبستاني
هم نيز چگونگي حضور شخصيت را گرا، دوجنسي، تغييرجنسيت جنس هاي و... داده

براي گروه سني 2000هاي منتشرشده بعد از سال در كتاب داستانيدر ادبيات غير
و دانش ( نوجوان  ). Bickford, 2017آموزان دبيرستاني شناسايي كرده است
و كتابخانه پژوهش بخت، جوانها نيز متعدد است. هاي مشابه درباره كتابداران

) و يقطين و اطالبهميزان توجه) 1390وزيري، در رسانيعرشته كتابداري  را
 تحصيلي سالدر) نظري شاخه( دانشگاهي پيشو متوسطه دوره درسي هاي كتاب
و حاجي.اند كرده محتوا بررسي تحليل روشبا 1390- 1389 العابديني زين پازوكي

و كتابخانه را در فيلم1392( هاي سينمايي با رويكرد ) نيز حضور كتابدار
و كليشه نشانه اند. اي شخصيتي كتابداران را در آنها بازشناختهه شناختي بررسي كرده

) ) نيز با تحليل محتوا جايگاه خواندن را در آثار مصطفي مستور برجسته 1396صفوي
 شناخته است.

در كتابدار را در رده هاي ميان شخصيت در پژوهشي تفاوت هاي سني مختلف
ك3و نوجوانان2»تخيلي كودكان«،1»هاي تصويري كتاب«  & Maynard)اند ردهبررسي

McKenna, 2005)به . مجموعه داستان و هاي هري پاتر سبب حضور پررنگ كتابخانه
به نقش كتابداران در روند داستان  خود جلب كرده، توجه بسياري از پژوهشگران را

اند كتابخانه نقش كتاب هري پاتر دريافته7جمله دو پژوهشگر با بررسي است. از
و  و انجام اعمال قهرمانانه را دارد مكاني ممنوعه خطرناك، محل يافتن پاسخ معماها

)Richardson & Wagner, 2011 پژوهشگر ديگري نشان داده است كه هرميون .(
و كتابدار در داستان4گرنجر به پژوهشگر مند به علوم عنوان عالقه هاي هري پاتر ابتدا

و كتاب رو جادوگري به كتابخانه هايش او را در دفع اما آموختهآورد؛مي خواندن
و كمك به نيروهاي خير ياري مي ( نيروهاي شر  ).Freier, 2014رساند

1. Picture book 
2. General children’s fiction 

chapter book 
3. Young adult book 
4. Hermione Granger 

مرتبط عنارص و خواندن
داستانی ادبیات در آن ...با



٥٦
مطا اطالعاتفصلنامه سازماندهی و ڪتابداری ملی دورهلعات شامره۳۱| )۱۳۹۹(بهار۱،

و كتب درسي با توجه به تمركز پژوهش و نوجوان هاي داخلي بر ادبيات كودك
شناسي كتابداران، در حوزه علم هاي خارجي بر شخصيتو نيز تمركز پژوهش

و دانش كه هر دو مقوله، يعني عناصر اثرگذار بر خواندن شناسي، پژوهشي اطالعات
و تحليل كند يافت نشد. همچنين اگرچه كتبو شخصيت شناسي كتابداران را بررسي

و داستان و نوجوان تأثيري بسزا بر شكل آموزشي ها گيري شخصيت انسان هاي كودك
شوند؛ هاي ادبيات بزرگساالن غافل دارد، پژوهشگران نبايد از رصد پيوسته كتاب

و شكل چه مي آنكه تربيت هاي سني ادامه تواند در تمام دوره پذيري شخصيت انسان
و تأثير داستان  در اين ميان بر كسي پوشيده نيست.- چه در قالب كتاب يا فيلم-يابد

 با توجه به خالء موجود، پژوهش حاضر طراحي شد.

 شناسي روش

تاني پرشمارگان بزرگسال چاپ اول عنوان كتاب داس34تحليل محتواي حاضر روي
و18( به 8328، شامل1ترجمه16تأليف در صفحه عنوان واحد تحليل) منتشرشده

انجام شد. پرشمارگاني با همكاري مؤسسه خانه كتاب 1395-1390هاي فاصله سال
به 1396اسفند20در  و سه كتاب اول از هر سال و شناسايي شد عنوان نمونه انتخاب

به هشت كد كه نيز عنوان نماياننده عناصر مرتبط با خواندن در متن آنها شمارش شد
(شيء، ازجمله قفسه كتاب يا كتابخانه (شيء)؛ كتابخانه هاي كوچك شامل كتاب

(مكان)؛ كتابدار يا كاركنان كتابخانه؛ كتاب و خانوادگي)؛ كتابخانه فروشي؛ شخصي
و.. (كتاب، روزنامه، مجله و مطالعه يا .)؛ كتابخواندن (عمل و نويسندگي فروش؛

نحوي به توليد كتاب ربط پيدا كند، مانند ويراستار) بود. شخص يا عنصري كه به
و براي تحليل داده پژوهشگر شخصاً كتاب و شمارش كدها را مطالعه كرد از ها ها

 افزارهاي تحليل محتوايي استفاده نشده است. نرم
و روايي عناصر انتخابي را كه در قا لب سياهه وارسي آمده بود دو استاد زبان

و دانش و دو عضو هيئت علمي گروه علم اطالعات شناسي تأييد ادبيات فارسي
 اند. پايايي كدها را نيز دو كدگذار ديگر تأييد كردند كه هريك شش اثر كرده

و سه عنوان ترجمه از(سه عنوان تأليفي درصد براي90شده) را مقايسه كردند بيش
(بازيابيك و 171از 155دگذار اول (بازيابي88كد) كد) 171از مجموع 152درصد

 براي كدگذار دوم مطابقت دارد.

و.1 داستان دزيره در دو جلد منتشر

ــاب محســوب شــده اســت.  دو كت

گـري را نيـز داستان تصوير دوريان

اند. كرده چاپ ناشردو94در سال 

در اين پژوهش، نسـخه نشـر طـاق 

تيـب، بستان، بررسي شد. به ايـن تر 

شـده بـه هاي ترجمـه مجموع كتاب

 عدد كاهش يافت. 16
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٥٧
اطالعات سازماندهی و ڪتابداری ملی مطالعات دورهفصلنامه شامره۳۱| )۱۳۹۹(بهار۱،

ها يافته

و كد به داستان 234شده، كد استخراج 791از هاي كد به داستان 557هاي ايراني
(جدول ترجمه ).2و1هاي شده تعلق دارد

1فراواني عناصر مرتبط با خواندن در آثار تأليفي.1جدول

یف
عنوانرد

لعه
مطا

نیا
واند

خ

ئ)
(ش

اب
کت

ئ)
(ش

خانه
کتاب

ان)
(مک

خانه
کتاب

اب
کت

شی
گیفرو
سند

نوی

دار
ابکتاب

کت
وش

وعفر
جم

م

یاس۱ گل از پر ۰۰۰۰۰۰۰۰۰کالهی
شکسته۲ درهم ۱۰۰۰۰۰۰۰۱آغوش
رشق۳ ۶۶۰۳۰۰۰۰۱۵اکسیر
هدف۴ داستان ۰۰۰۰۰۰۰۰۰مجموعه
مدرسه۵ ۰۱۰۰۰۲۰۰۳مدیر
۱۸۲۰۱۰۰۰۱۲یاسمین۶
خوا۷ حوا، چوا، ۰۰۰۰۰۰۰۰۰جوا،
بازاریه۸ من ۰۲۰۰۰۰۰۰۲پدر

یاقصه۹ باریدن زندگی: های
...۰۰۰۰۰۰۰۰۰

رسگذش۱۰ زنگی(یکتا) رات ام
۰۰۰۰۰۰۰۰۰بخوان

خیال۱۱ ۱۱۲۴۴۰۰۵۰۰۴۴ته
ماست۱۲ با ۰۷۰۰۰۰۰۰۷خدا
بودنم۱۳ ۱۰۱۰۰۰۰۰۲دلیل
قابیل۱۴ فرزندان دوزخ: ۶۱۱۴۰۱۳۰۲۳۰۱۳۸پرسان
۰۱۰۰۰۱۰۰۲آدمبنی۱۵
۵۰۰۰۰۰۰۰۵هاپرهشب۱۶
باران۱۷ ۱۲۰۰۰۰۰۰۳مبب،
عشق۱۸ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰شمیم

۳۲۱۶۵۷۱۶۱۱۰۳۰۲۳۴مجموع
به كتاب.1 ترتيب شمارگان از زياد ها

 به كم مرتب شده است.

مرتبط عنارص و خواندن
داستانی ادبیات در آن ...با



٥٨
مطا اطالعاتفصلنامه سازماندهی و ڪتابداری ملی دورهلعات شامره۳۱| )۱۳۹۹(بهار۱،

1شده فراواني عناصر مرتبط با خواندن در آثار ترجمه.2جدول

یف
عنوانرد

لعه
مطا

نیا
واند

خ

یء)
(ش

اب
کت

ئ)
(ش

خانه
کتاب

ان)
(مک

خانه
کتاب

اب
کت

روش
ف

گیی
سند

نوی

دار
ابکتاب

کت
وش

وعفر
جم

م

۳۱۰۰۰۰۰۰۴دلباختگان۱
عشق۲ ۷۱۰۰۰۵۰۰۱۳پویندگان
۰۲۰۰۰۰۰۰۲جامگانسیاه۳
۰۱۰۰۰۰۰۰۱کلیدداران۴
گامپ۵ ۸۷۰۰۰۰۰۰۱۵فارست
ناشناختهآب۶ ۱۳۰۰۰۰۰۰۴های
جلد۷ ۲۳۵۲۱۰۰۰۲۳۰۶۱و۱دزیره
ژورفین۸ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰لبخند
توهم۹ یک ۵۶۰۱۰۴۰۰۱۶رکوئیم

همه۱۰ اینجا چیچرا
۱۰۰۰۰۵۰۰۶اینجوریه؟

تنها۱۱ ۱۲۲۲۲۰۱۳۰۰۴۰گرگ
دوریان۱۲ ۶۳۲۰۱۱۰۵۰۰۵۴گریتصویر
تنهایی۱۳ سال ۱۸۲۷۲۰۸۰۰۵۶۰صد
جاویدع۱۴ ۲۰۲۷۰۵۰۰۰۰۵۲استشق
عشق۱۵ ۳۰۳۶۰۵۱۳۰۱۷۶ملّت
هیاهو۱۶ پر ۷۱۳۶۰۷۰۰۳۰۱۵۳تنهایی

۱۵۳۳۲۲۴۲۹۱۰۲۷۶۶۵۵۷مجموع

و كد در مجموع آثار، واژه 791از ميان (كتاب، روزنامه، و مطالعه هاي خواندن
(داستا 185مجله)  بهبار، حرفه نويسندگي 37جز يادداشت كوتاه يا نامه)ن يا مطلبي

(قفسه كتاب يا كتابخانه شخصي) بار، واژه كتابخانه به به11عنوان شيء و عنوان بار
(ساختمان يا اطاق)  و11فروشي است. مراجعه به كتاب بار تكرار شده45مكان بار

و كتاب9واژه كتابدار  بهاست. كتا مرتبه تكرار شده6فروش بار  487عنوان شيءب
 بار، بيشترين بسامد را داشته است.

به كتاب.1 ترتيب شمارگان از ها
 كم مرتب شده است. زياد به

پرستهمریم |زادسادات
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٥٩
اطالعات سازماندهی و ڪتابداری ملی مطالعات دورهفصلنامه شامره۳۱| )۱۳۹۹(بهار۱،

به3در جدول (كدهاي و ميانگين فراواني كدها آمده در هر عنصر دست فراواني
و همچنين درمجموعِ آثار ارائه791تقسيم بر  و ترجمه  شده است. ) در آثار تأليفي

و ميانگين فراوان.3جدول بهفراواني و ترجمهي عناصر مرتبط با خواندن  شده تفكيك آثار تأليفي

یف
بارد مرتبط عنارص

خواندن
تألیفی ترجمهآثار مجموعشدهآثار

میانگینفراوانی
میانگینفراوانیفراوانی

میانگینفروانیفراوانی
فراوانی

مطالعه۱ یا ۳۲۰۴/۰۱۵۳۱۹۳/۰۱۸۵۲۳۳/۰خواندن
(شیء)۲ ۱۶۵۲۰۸/۰۳۲۲۴۰۷/۰۴۸۷۶۱۵/۰کتاب
(شیء)۳ ۷۰۰۸/۰۴۰۰۵/۰۱۱۰۱۹/۰کتابخانه
(مکان)۴ ۱۶۰۲/۰۲۹۰۳۶/۰۴۵۰۵۶/۰کتابخانه
۱۰۰۱/۰۱۰۰۱۲/۰۱۱۰۱۳/۰فروشیکتاب۵
۱۰۰۱۲/۰۲۷۰۳۴/۰۳۷۰۴۶/۰نویسندگی۶
۳۰۰۳/۰۶۰۰۷/۰۹۰۱۱/۰کتابدار۷
۰۰۶۰۰۷/۰۶۰۰۷/۰فروشکتاب۸

۲۳۴۲۹۵/۰۵۵۷۷۰۴/۰۷۹۱۱مجموع

» كتاب«اي در هر دو گروه آثار، مربوط به استفاده از واژه بيشترين رخداد واژه
و حدود و حدود2/0به عنوان يك شيء است؛ در آثار ترجمه4/0در آثار تأليفي

كل» فروش كتاب«آمده است. در آثار تأليفي واژه  در لعهاثر مطا18(صفر در و شده)
(بهبه» كتابخانه«اي واژه آثار ترجمه طور مثال، قفسه كتاب يا كتابخانه عنوان شيء

 خانوادگي كوچك) كمتر تكرار شده است. 
» خواندن«اي حدوداً دو برابر فعل در آثار ترجمه» كتاب«ميزان استفاده از واژه

و يكي و مجله ارجاع تكرار شده است. از هر دوبار اين فعل يكي به كتاب به روزنامه
 زبان يك به هفت است. دارد. اين نسبت در گروه آثار فارسي

(بر اساس به 791ميانگين فراواني عناصر خواندن هاي آمده) در داستان دست كد
و در آثار ترجمه30تأليفي حدود  درصد است. چنانچه ميانگين70اي حدود درصد

(فراواني كدها تقسيم بر تعداد آثار فراواني عناصر براساس تعداد آثار محاسبه شود
و ترجمه به به تفكيك تأليفي و در هر اثر13طور متوسط شده) در هر اثر تأليفي كد

به ترجمه به81/34طور متوسط شده 26/23طور متوسط كد حضور دارد. در كل نيز

مرتبط عنارص و خواندن
داستانی ادبیات در آن ...با



٦٠
مطا اطالعاتفصلنامه سازماندهی و ڪتابداری ملی دورهلعات شامره۳۱| )۱۳۹۹(بهار۱،

بهكار رفته است.به–نظر از تأليفي يا ترجمه صرفـكد در هر اثر طور كلي، اما
به ميانگين حضور عناصر در تمامي آثار بررسي  ويژه آثار تأليفي چندان نيست. شده
(شمار) است، به اين معنا كه از ميان مجموع آثار،1شاخص ديگر، تحليل كمي آثار

به كتاب و درصد اند شمارش شده نحوي از هريك از عناصر استفاده كرده هايي كه اند
و18توجه به شمار نيز با  (جدول16اثر تأليفي ).4اثر ترجمه محاسبه شده است

و درصد شمار عناصر مرتبط با خواندن.4جدول  شمار
مجموع ترجمه شدهآثار تألیفی آثار با مرتبط عنارص

خواندن یف
رد

شامر درصد شامر شامر درصد شامر شامر درصد شامر
۷۶/۶۱ ۲۱ ۲۵/۸۱ ۱۳ ۴۴/۴۴ ۸ مطالعه یا خواندن ۱
۶۴/۶۷ ۲۳ ۵/۸۷ ۱۴ ۵۰ ۹ (شیء) کتاب ۲
۷/۱۴ ۵ ۵/۱۲ ۲ ۶۶/۱۶ ۳ (شیء) کتابخانه ۳
۵۸/۲۰ ۷ ۲۵/۳۱ ۵ ۱۱/۱۱ ۲ (مکان) کتابخانه ۴
۷۶/۱۱ ۴ ۷۵/۱۸ ۳ ۵۵/۵ ۱ فروشیکتاب ۵
۳۵/۳۲ ۱۱ ۷۵/۴۳ ۷ ۲۲/۲۲ ۴ نویسندگی ۶
۸۲/۸ ۳ ۵/۱۲ ۲ ۵۵/۵ ۱ کتابدار ۷
۸۸/۵ ۲ ۵/۱۲ ۲ ۰ ۰ فروشکتاب ۸

مي4جدول شده دهد استفاده از عناصر مرتبط با خواندن در آثار ترجمه نشان
14شدهو براي آثار ترجمه9بيش از آثار تأليفي است. اين مقدار براي آثار تأليفي 

بيشترين شمار را در هر دو گروه دارد. كمترين ميزان، واژه» كتاب«كتاب است.
دو» فروش تابك« است. در آثار تأليفي در هيچ كتابي به آن اشاره نشده است؛ اما در

 شده وجود دارد. اثر ترجمه

 گيري نتيجه

( فزوني آثار بدون هرگونه كد مرتبط با خواندن در ميان داستان در برابر6هاي تأليفي
و بسامد كمتر كدهاي مرتبط با خواندن در آثار تأليفي نيز مبين1 توجه كمتر)

تأليفي نيز آثاردر فروشي نويسندگان داخلي به موضوع خواندن است. غيبت كتاب
 كتاب به خريد مخاطب نكردن ترغيبو نشر اقتصادبه نويسندگان توجهيكماز نشان

يك18است. در كل به اثر تأليفي، كتابفروشي تنها و در رمان ياسمين كار گرفته بار
به شده كه آن هم القاكننده و شخصيت داستان به باري منفي است خاطر نياز خود

خريد كتاب به كتابفروشي مراجعه نكرده است. بسامد تكرار واژه كتابفروشي در آثار 

1.Count عدي مفهوممعنايبهو دوب 
و بود يا نبود  واقعـي دامنـه اسـت

 كند.مي مشخصرا كاربرد

پرستهمریم |زادسادات
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٦١
اطالعات سازماندهی و ڪتابداری ملی مطالعات دورهفصلنامه شامره۳۱| )۱۳۹۹(بهار۱،

با ترجمه با10شده برابر است؛ هرچند اين ارقام نيز مرتبه6و واژه كتابفروش برابر
آث16براي  ار تأليفي بسيار ناچيز است، عنوان كتاب با ميانگين صفحاتي باالتر از

و تأثيرگذار اين عناصر در روند داستان تواند حاكي از توجه بخشيمي حضور مثبت
 زبان به اين مقوالت باشد. هرچند اندك از جامعه نويسندگان غيرفارسي

در» كتاب«افزايش تأثيرگذاري واژه وابستگي مستقيمي به نوع استفاده از اين كد
گردد كه چگونه كتاب را در قالب شيءد. اين به هنر نويسنده بازميروند داستان دار

و بتواند تأثير خنثي  به» كتاب«در متن داستان استفاده كند عنوان شيء در كنار ساير را
به اشياء به نقشي منحصربه و مثبت در داستان تبديل كند. مي فرد رسد آنچه بيش نظر

(به مي از كتاب بر عنوان شيء) » خواندن كتاب«تأثيرگذاري اين كد بيافزايد تواند
آنكه استفاده تأثيرگذار از اين كد در روند حوادث داستان براي نويسنده است. چه

و براي مخاطب ملموس آسان  تر خواهد بود. تر
شده به كتاب هاي مدنظر در ميان آثار ترجمه پرشمارترين ميزان حضور واژه

م پسران دوزخ: فرزندان قابيل به كد) بازمي 138جموع(با جز گردد كه از تمام كدها
و كتاب كتاب فروش در خلق داستان خود بهره برده است. اين رمان تنها كتابي فروشي

است كه شخصيت كتابدار در آن حضور دارد. كتابدار اين رمان، زني مثبت، آگاه به 
و مقتدر است كه جو عمومي بر او تأثير نمي و مسائل مختلف، با اتكاء به عقل گذارد

به گيرد. در ميان آثار ترجمهو منطق تصميم مي شده بيشترين تعداد رخداد واژگاني
گردد. اين كتاب همچنين تنها كتابي كد) بازمي 153(با مجموع تنهايي پرهياهوكتاب 

به است كه از حضور شخصيت كتابدار بهره در تصويركشيده مند است. كتابداران شده
م و يارياين داستان كم رداني باوقار و با وجود حضور رنگ در داستان رساننده هستند

به جزء شخصيت مي هاي محبوب  آيند. شمار
و آموزشي و گنجاندن مفاهيم تعليمي توجه به كمبودهاي فرهنگي جامعه هدف

هاي داستان دهي شخصيت قهرمان مرتبط با آن در خالل حوادث داستان يا شكل
و تغيير عادات نامطلوبمي برمبناي اين نيازها تواند نقشي بسيار تأثيرگذار بر مخاطبان

اُنس گرفتن مخاطبانو ايجاد رغبت نسبت به انجام رفتارهاي صحيح در ايشان ايفا كند.
كنند با قهرماناني كه كتابدارند يا قسمت زيادي از وقت خود را در كتابخانه سپري مي

مي ايشان را به بودن بايد كتاب خواند؛ اما كند كه براي موفق سمت اين باور هدايت
با يافته ها حاكي از آن است كه با توجه به وضعيت موجود رخداد مفاهيم مرتبط

هاي ترين كتاب توان چنين كاركردي را از پرشمارگان شده، نمي خواندن در آثار بررسي
 انتظار داشت.–ويژه در گروه آثار تأليفيبه–بازار نشر امروز 

مرتبط عنارص و خواندن
داستا ادبیات در آن ...نیبا



٦٢
مطا اطالعاتفصلنامه سازماندهی و ڪتابداری ملی دورهلعات شامره۳۱| )۱۳۹۹(بهار۱،

(ب  حضوربر مبني مستور مصطفي آثاراز)1396رخالف برداشت صفوي
 آثار مجموع حاضر، پژوهش هاي يافته خواندن، اهميتو كتاب شده پذيرفته

 ارزيابي قوي چندان خواندنبا مرتبط مفاهيم رخداد نظرازرا پرشمارگان منتشرشده
عم نمي و نوجوانان تمام اندر از آنچه خواندهكند. دو پژوهشگر نشان دادند كودكان

و خلل تأثير مي هاي فرهنگي گيرند؛ بنابراين كاربست مضاميني كه درماني براي دردها
تواند نقشي اثرگذار در ارتقاي فرهنگ ملّت داشته باشد يك جامعه هستند مي

)Maynard & McKenna, 2005 مي34). مطالعه كه عنوان اثر پرشمارگان نشان دهد
با هاي كتاب زبان نسبت به استفاده از شخصيت نويسندگان فارسي خوان، كتابدار يا

كم دغدغه اند. زبان عمل كرده تر از نويسندگان غيرفارسي توجه هايي از اين دست بسيار
عنوان34رمان از مجموع3رنگ شخصيت كتابدار در تنها همچنين حضور بسيار كم

در جوامع امروزي دارد. ادبيات بر رنگي نقش اين حرفه تأثيرگذار كتاب، نشان از كم
و خواستگاه اصلي خود، يعني جامعه تأثير مي مي پايگاه و از آن تأثير در گذارد پذيرد.

و قصه شدن حضور يك حرفه يا شخصيت مثبت در داستان رنگ نتيجه كم ها ها
كم مي و شخصيت رنگ تواند زنگ خطري باشد براي و نقش آن حرفه شدن جايگاه

شده خارج از كشور به بررسي هاي انجام بخش بزرگي از پژوهش در جامعه.
( شخصيت كتابداران بازمي  & Richardson؛ Maynard & Mckenna, 2005گردد

Wagner, 2011 ؛Freier, 2014.( ها حساسيتي نسبت به حضور يا نبود در اين پژوهش
دا شود؛ اما در ميان پژوهش عناصر مرتبط با مطالعه ديده نمي خلي عالوه بر هاي

ح شخصيت و (پازوكي ) به بود يا نبود 1392العابديني، زين اجيشناسي كتابداران
و نوجوان يا بزرگسال نيز توجه شده است  عناصر مرتبط با مطالعه در ادبيات كودك

و همكاران،(جوان ها نشان طوركه نتيجه بررسي ). همان1396؛ صفوي، 1390بخت
با مي و توجه به عناصر مرتبط و مطالعه در آثار» خواندن«دهد ميزان استفاده

و متأسفانه اهتمام نويسندگان غيرفارسي ترجمه زبان شده بيش از آثار تأليفي است
 زبان است. براي كاربست اين عناصر در آثار خود بسيار بيشتر از نويسندگان فارسي

 يافتگي توسعهو رشد ميزانبا مستقيمي نسبت ملّتيك مطالعه سرانه باالبودن
 تربيت مطالعه، فرهنگ ايجاد هاي راهازييكو دارد ملّتآن اقتصاديو فرهنگي
 مرتبط مفاهيمو مضامينو گنجاندن فرهنگي توليدات سازماندهي طريقاز مخاطبان

در عناصر اين نبود. است...و تلويزيون سينما، نشر، حوزه مختلف آثاردر مطالعه با
 ديگريسوكه استاي رابطه سوييك درواقع نشر بازار هاي كتاب ترين پرشمارگان

 كنديجزاي نتيجه هيچ زنجيره اينو دهدمي شكل مطالعه سرانه بودن پايينرا آن
.داشت نخواهد دنبالبه كشوريك براي اقتصاديو فرهنگي توسعه مسيردر حركت

پرستهمریم |زادسادات
رشیف حسن|عاطفه زادهمحمد



٦٣
اطالعات سازماندهی و ڪتابداری ملی مطالعات دورهفصلنامه شامره۳۱| )۱۳۹۹(بهار۱،

 مĤخذ

) هاي صمد بهرنگي ). تحليل محتواي كيفي قصه1394برخورداري، رمضان؛ مدني، سيدهادي

و پژوهش، انتقادي.-ن استخراج مضامين تربيتيمنظور بررسي امكا به )،1(13خانواده

93 -116.

( پازوكي، فاطمه؛ حاجي زين و مهر).18و17، 1392العابديني، محسن بررسي تحليلي

و كتابخانه در فيلم نشانه شده در همايش ملي . مقاله ارائههاي سينمايي شناختي حضور كتابدار

و مردم، كرمان.  كتابخانه

(ابتر و نوجوان از 1389بيگي، مهدي ). تحليل محتواي كتب برگزيده ادبيات داستاني كودك

 نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه عالمه طباطبايي، تهران. هاي زندگي. پايانمنظر كاربرد مهارت

(و بخت، ميثم؛ وزيري، اسماعيل؛ جوان ). بررسي ميزان انعكاس موضوعات 1390يقطين، مريم
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