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دهیچک   
  ی کودک و نوجوان و چگونگ  ات ی در ادب  ی س ی بازنو  ی ارها ی اصول و مع  ی مقاله به بررس  ن ی ا 

. به  پردازد ی م   ارها ی اصول و مع   ن ی ا   با   ی از شاهنامه فردوس   گرفته صورت   ی ها ی س ی انطباق بازنو 
کودک،   ی و مراحل رشد زبان  ی آموز زبان  نه ی در زم  یی ها ها و مقاله منظور کتاب  ن ی ا 

  ی برا  ی س ی نو رشد، عناصر داستان و فنون داستان  ی شناس روان  ت، ی ترب  و  م ی تعل  ی شناس روان 
  ی ها کودکان و نوجوانان در رده   ق ی و عل   ازها ی ن   دها، ی دونبا ی شد و با   ی کودکان مطالعه و بررس 

  یی محتوا  ، ی در سه بخش زبان  یی ارها ی ها مع بر اساس آن  د؛ ی گرد  یی شناسا  مختلف  ی سن 
که   یی ها ی س ی بازنو  سپس . شد  ف ی تعر  و  مشخص ( ی س ی نو داستان  ی ها وه ی )ش  ی ( و فن ی ت ی ترب ) 

  انتخاب   ، اند ده ی شده و به چاپ رس کودکان و نوجوانان نوشته   ی برا   ی شاهنامه فردوس   ی ه ی برپا 
ها با  انطباق آن  زان ی و م  ی بررس  ، آمده دست به  ی ارها ی مع  به باتوجه ها داستان  ن ی ا . د ی گرد 
در   سان ی بازنو  دهد ی آمده نشان م دست به  ج ی شد. نتا  ده ی و سنج  ی اب ی ارز  مدنظر  ی ارها ی مع 

مخاطبان خود در مراحل   ی زبان  ی ها یی و توانا  ها ی ژگ ی بدون درنظرگرفتن و  ی زبان  ی حوزه 
اغلب   یی اند. در حوزه محتوا توجه کرده  ی اصل  متن زبان  کردن مختلف، فقط به ساده  ی سن 
اند اما ازنظر  مخاطبان خود توجه کرده  ی و اجتماع  ی عاطف  ، ی ذهن  ی ها ی ژگ ی به و  سان ی نو باز 
و   شود ی نم  ده ی د  ی متن اصل  با  سه ی مقا  در  ی ار و ابتک  ت ی چندان خلق  ها ی س ی در بازنو  ی فن 

اند.  ساده بازنوشته   ی و فقط با زبان   ی ها را با همان چارچوب متن اصل داستان   شتر ی ب   سان ی بازنو 
 . است   نگرفته   صورت   مقاله   ن ی ا   مدنظر با هدف    ی است تاکنون پژوهش   ی گفتن 
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 . مقدمه۱
ی از  مند بهره یی که با ها داستان کودک و نوجوان امروز با خواندن حکایات کهن فارسی و 

، به سمت ادبیات غنی و اصیل با تمام  اند شده ی بازنوشته س ی نو داستان ی جهانی ها وه ی ش 
و از افتادن در دام ابتذال    شود ی م ی تاریخی، دینی، اخالقی، حماسی، علمی آن جلب  ها ت ی ظرف 

  جهی درنت ؛  ماند ی م ، در امان  شود ی م استفاده نامطلوب    ها آن و ابزارهایی که از    ی ضعیف ها کتاب 
ی زندگی که ممکن است  ها ی نابسامان کودک با تقویت قدرت شناخت خود، برای مقابله با 

خود    ژه ی و ی  ها ارزش متون گذشته با تمام    ازآنجاکه اما  ؛  شود ی م رو داشته باشد، آماده    ش ی در پ 
که درک آن را برای مخاطب کودک و نوجوان دشوار و گاه ناممکن  دلیل کهنگی زبان به 
؛ ضرورت بازنویسی صحیح این آثار  رند ی گ ی نم ، مورد استقبال نوجوان امروز قرار سازد ی م 

ی کارآمد بازنویسی متون  ها روش تا اصول و  م ی ا بوده در این تحقیق بر آن  . شود ی م  احساس 
شده  نود داستان بازنویسی اساس   ن ی بر ا داستانی برای مخاطب کودک و نوجوان را بشناسیم،  

. در این مقاله  است  شده ی بررس ، آمده دست به فردوسی بر اساس اصول و قواعد  شاهنامه از 
 : م ی ا بوده   ها پرسش در پی پاسخگویی به این  

یی را هاروشآثار مخصوص کودکان چه اصول و  . برای تبدیل زبان آثار ادبی به۱
اصول و  ازنظر. در بازنویسی آثار کالسیک برای ادبیات کودکان، ۲ باید رعایت کرد؟

. در بازنویسی آثار ادبی ۳ ی چه معیارهایی را باید رعایت کرد؟سینوداستانعناصر فنی 
. بازنویسان ۴ محتوایی چه تغییرهایی در متن اصلی باید ایجاد شود؟ ازنظرکودکان 
ی هایسیبازنورا در    آمدهدستبهفردوسی چه میزان اصول زبانی، فنی و محتوایی    شاهنامه

 ؟اندکردهخود رعایت 
 

 پژوهش ینهیشیپ. 2
ابتدا به تعاریف معمول بازنویسی و ادبیات کودک پرداخته، سپس ( ۱۳66) نسبیهاشم

 انجام هاآنهجری که بیشترین بازنویسی از ۱۴تمام متون کهن نظم و نثر از ابتدا تا قرن 
نیز  هرکدام، معرفی و حسن و ضعف اندکردهرا بازنویسی  هاداستان، کسانی که این شده

. این تحقیق است  شده  میترسکیفی هر بازنویسی  . در پایان جداول کمی و  است  کرده  انیب
و نتایجی تحلیلی که ما در  بسنده کرده، تنها به ذکر آمار ۱۳66بودن تا سال در عین کامل

، سپس پرداخته( ابتدا به تعریف بازنویسی و انواع آن  ۱۳86طاحون )  پی آن هستیم ندارد.
، گلستان، ودمنهلهیکلشاهنامه،  مانند آمدهعملبه هاآن یی که بیشترین بازنویسی از هاکتاب
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و  ارائهنیز  هاآن؛ جدول بسامد بازنویسی از است کرده ذکر شبکیهزاروو  نامهمرزبان
 نامهانیپا. در این استکرده  سهیمقای بازنویسی هریک از نویسندگان با یکدیگر وهیش

اما شیوه   شده  پرداختهی کار هر نویسنده  وهیشو    هاآنو بسامد    هایسینوبازتنها به بررسی  
 یخوانسار یکاشف .است هنشدی برای بازنویسی صحیح از متون کهن ارائه حلراهو 
و کارکردهای مختلفی که کارهای  اینقاسمبه معرفی مختصر کارهای شکوه  (۱۳79)

یی، زداتقدس، ایدئولوژیک، مدارانهذهنداشته باشد ازجمله:  تواندیمبازآفرینی 
نیا بیشتر با چه هدفی و هنری پرداخته و به این پرسش که کارهای قاسم انهیگراارتباط
مضامین و ، هاافسانه درباره( با توضیح ۱۳77خسروی ) ، پاسخ داده است.اندشده نوشته

که آقای میرکیانی برادر  سهمقاله خود را آغاز کرده، سپس به شرح داستان  هاآنساختار 
( با تعریف بازآفرینی، دو بازآفرینی ۱۳77پایور ) آن را بازنویسی کرده، پرداخته است.

را معرفی کرده و در نقد این دو بازآفرینی   یبز بز قند  قصهو ثریا کاظمی از    اینقاسم  شکوه
ساخت که نوعی کیفیت هنری است و  خصوصبهبه نکاتی که باید مدنظر قرار گیرد، 

، اشاره کرده کندیمتخیلی خود را برای مخاطب پذیرفتنی  شهیاندنویسنده با آن مهارت 
خته و یادآوری به تعریف بازنویسی ساده و خالق و بازآفرینی پردا( ۱۳78) وریپا است.

که خالقیت نویسنده در بازنویسی بسیار مؤثر است و روش بازنویسی را کاری   کرده است
و در آخر به  کندینممشخص ذکر  طوربهی را سیبازنواما روش و اصول ؛ داندیمی فن

 .پردازدیمبازنویسی رومئو و مجنون  سهیمقا
 

 و مفاهیم فیتعار. 3
 ادبیات کودکتعریف  .۱ -3

تعریف ادبیات کودک چنین آمده است:  در جلد دوم فرهنگنامه کودکان و نوجواناندر  
هستند که ارزش ادبی یا هنری دارند و برای  ییهاها و سروده »ادبیات کودک، نوشته

 ادبیات کودکان و نوجوانان مانند الالیی، یهاو گونه ...ندیآیکودکان و نوجوانان پدید م
 ییهایژگیغیرداستانی هریک و یهانمایشنامه و نوشته ،داستان جدید، افسانه متل، شعر،

 (۱6۴: ۱۳7۳، ۲، جادبیات کودکان و نوجواناننامه فرهنگدارند.« )
بودن که تعریف فوق بسیار کلی است و بیشتر بر جنبه ادبی یا هنری رسدینظر م به

»ادبیات کودکان و  چنین آمده: نوجوانان و کودکان اتیادبدر کتاب  آثار تأکید دارد.
ها از خودجوشی درونی و نیاز که نویسنده در آن شودیاطالق م ییهانوجوانان به نوشته

برداشتی و حقیقتی با خوانندگان کودک و نوجوان پیروی  ،یابه در میان گذاشتن تجربه
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طبیعت و  نیست. ساختهشیدر خود اثر مستتر است و از پ ،اگر هدفی داشته باشد کندیم
 کندیها حکم نماو به آن  واست  هاتیراهبر شخص ،هاتیزندگی و تحول منطقی شخص

 ،( در این تعریف۱۰۵: ۱۳87 )حجازی،« .دهدیو آن را متناسب با نیاز خود تغییر نم
نظر دارد و در  دررا  بودن هدف آنمیرمستقیبودن نوشته و غنویسنده بیشتر خودجوش

 یرداستانیدر آثار غ کودک و نوجوان و یبودن پیام در احساس و اندیشهادامه بر سازنده
 .کندیبودن اثر تأکید مکه تابع واقعیت هستند و در اثر ادبی بر هنرمندانه ییهایآگاه بر

که خوانده را  از تعاریفی    ی ا مجموعه   کودکان   ات ی با ادب   یی آشنا در کتاب    پوری چهر عل و من 
؛ کند ی و به طرح برداشت دیگران بسنده م   کند ی نظر خاصی ابراز نم او  و خود    آورد ی است م 

از   یقول نقل   ذکر است،شایان  و    شودی که در کتاب مطرح م  ییها ه ی یکی از نظر   ، طور مثال به 
 مناسب و قابل  که برای کودکان،  یی ها »مجموعه نوشته : د یگو ی فرخ صادقی است که م

 اجتماعی،  ی های در باالبردن سطح آگاه   م ی خواندن باشند و بدون داشتن هدف القایی و مستق
 (۱۵:  ۱۳8۵  ،ر پو «)علی . ذوقی و ادبی کودکان مؤثر واقع شوند   تاریخی، 

: ادبیات دیگویوپرورش مآمده است: »فرهنگ آموزش کودکان اتیادبدر کتاب 
نویسندگان متخصص  لهیوسکه به شودیگفته م ییهاکودکان به مجموعه آثار و نوشته

ها ذوق و سطح رشد و نضج کودکان و در همه آن   شودیبرای مطالعه آزاد کودکان تهیه م
توجه دارد که  ییهاتهنژاد به نوش( شعاری6۴: ۱۳8۵ نژاد،شعاری)توجه است.«  مورد

کودکان است و کودکان از  مقبول و  سندینویعالی م تیفیک نویسندگان متخصص با
با  .شوندیکه برای مطالعه آزاد فراهم ماست  مهم آن ینکته .برندیها لذت مخواندن آن

کیفیت عالی  یامتخصص نیست و هر نوشته یاسندهیکه هر نو شودیاین بیان روشن م
 تعاریفی مختلف  هاکتابدر    ها لذت ببرد.ولی ممکن است کودک از خواندن آن  ؛ندارد

مشابه هستند اما تعریفی   همه با هم  باًیشده که تقر  ارائه  زیادی از ادبیات کودک و نوجوان
آمده  کودک اتیادب بر یامقدمهتعاریف دیگر است، در کتاب  رندهیکه جامع و دربرگ

عنوان عنوان موضوع که بهبه کودک نه به  هاآندر  آثاری هستند که    ادبیات کودک،»  است:
فهم برای  عالقه و قابل مورد یهااین آثار حاوی موضوع ،شودیمخاطب نگریسته م

ذهنی و تجربی کودکان  یهایژگیها ساده است و با وزبان روایت آن کودکان هستند.
 ییهایژگیتر وهمه مهم ها سازگاری دارد و ازها و قدرت درک آن واژه نهیازجمله گنج

درواقع عامل مهم در تمیز ادبیات کودک از غیر  ؛دیآیدارد که به ذائقه کودکان خوش م
ها چه موضوع این ادبیات، کودکان و دنیای آن؛ عنوان مخاطب استآن، وجود کودک به

 (۲۵: ۱۳8۵ ،یآباد)شاه «.اشد و چه نباشدب
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آن دسته از متون این است که ادبیات کودک به    ،افزود  توانیآنچه به تعریف مذکور م
در این آثار مقصود صرفاً آموزش کودک است و  هاآن که مخاطب  شودیمادبی گفته 

 .شوندیم. بدیهی است که آثاری که صرفاً آموزشی هستند از این حیطه خارج نیست
تفاوت آن با  بخشیدن به کودک است وکردن و لذتسرگرم در این آثار مقصود اصلی
 نیازها و سطح رشد اوست و این شامل تمام آثاری  سال در اختالف مخاطب،ادبیات بزرگ

توجه کودکان   زمان مورد  مروربهنشده ولی    شتهکه حتی به نام و برای کودکان نو  شودیم
 .ق کودکان توجه شده استیها به نیازها و عالآندر  ناخواسته اند؛ زیراگرفته قرار

 

 بازنویسی خچهیتار. 2 -3
تاریخی معرفی  بر اساس هایسی، جلد سوم اولین بازنوکودکان اتیادب خیتاردر کتاب 

 یدر دوره میشناسیها معنوان بازنویسی و بازآفرینی کتاباست؛ آنچه امروز به شده
 یهاقصهبازنویسی مجموعه ی سی در دههپهلوی دوم رونق گرفت. مهدی آذریزدی 

 یهاداستان ۱۳۴۴در سال  هم شاطر اریاحسان  را آغاز کرد.خوب  یهابچه یخوب برا
 ها کسانی مانند زهرا خانلریمنتشر کرد و پس از آن  را  ران باستانیا  یهاداستانو    شاهنامه

بازنویسی رشد روزافزونی  بدین ترتیب،و مهرداد بهار به بازنویسی متون کهن پرداختند. 
بازنویسی و بازآفرینی بر آثار تألیفی فزونی  یهایافت و چنان شد که گاه تعداد کتاب

کیفیت و از نظر تعادل بود و آثار تألیفی تا حدی  یهفتاد، دوره  دهه یهاسال . گرفت
دلیل وجود تقاضا و سودآوربودن  به  ،حال نیباا؛  آثار بازنویسی را پشت سر گذاشتند  ،کمیت
از  یسیبازنو دوبارههشتاد ی ها رونق داشت. دههبازنویسی همچنان انتشار آن یهاکتاب

 ها پایین و بازاری است.سطح آن یتکیف نظر که البته از افتی شیمتون کهن بسیار افزا
 

 چیست؟بازنویسی . 3-3
   ی الملل ن ی ( اولین بار پس از مجمع ب . م ۱97۵)   ش ۱۳۵۴  )م.آزاد( در سال   ی محمود مشرف تهران 

از   نخستین تعریف  ( ۱۴: ۱۳8۰)پایور،  . ادبیات کودک اصطالح بازنویسی را مطرح کرد 
آورد: »بازگویی و   ران ی ا  ی ات رسم ی کودکان و ادب در کتاب  نسب ی صدیقه هاشم  را بازنویسی 

اثر بدون اندک دخل و تصرف در آن. فقط زبان را   ی ها ی ژگ ی بازنوشتن اثری است با حفظ و 
 ( ۴۳:  ۱۳7۱  ، نسب ی )هاشم   « . ند ی نما ی و آن را متناسب توان خواننده م   کنند ی تر م ساده 

به زبان امروزی درآوردن   :عبارت است از به نقل از پایور بازنویسیتعریف دیگر 
ها گرفته شود. که کهنگی و دشواری زبان قدیم از آن یاگونهمتون کهن ادب فارسی به
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اصلی قرارگرفته است. اول بازنویسی حتماً و اجباراً باید از روی  هیاین روش بر دو پا
زی باشد که رعایت دوم بازنویسی باید به زبان امرو  ؛متون کهن ادب فارسی صورت گیرد

 (۳۵: ۱۳7۰،پایوررک. ) .قواعد و مقررات خاص آن نیز الزامی است
 

 سیانواع بازنوی. 4 -3
انواع ی کرد. بندمیتقس توانیمهای گوناگون مانند موضوع و روش بازنویسی را از جنبه

 عبارت است از: بازنویسی از نظر روش
 بازنویسی ساده. 3-4-۱

؛ آوردیآثار کهن ادبیات فارسی را به زبان امروزی درم نویسنده، بازنویسیاین نوع در 
ساده گاه   یهایسی. این بازنودیگرانزهرا خانلری و مهدی آذریزدی و    هایمثل بازنویسی

برای نمونه تعدادی   ؛شوندیشناخته م  یزبان  یهاییبا انسجام و مهارت و با استفاده از توانا
شفاهی در این دسته قرار دارند و دسته  یهااد از شاهنامه یا قصه. آزمی هایسیاز بازنو

تر و مخدوش است که در این نوع تنها زبان را ساده ارزشیساده ب یهایسیدیگر بازنو
پایور، رک. ) .میکنیها مشاهده نمو ما خالقیت و آفرینش هنری در ساختار آن کنندیم

۱۳78: ۲۰8-۲۰9) 
 خلقنیمه. بازنویسی 3-4-2

بعضی   ییجاموضوع اصل اثر را تغییر دهند با جابه  آنکهیبازنویسان ب  ،هابازنوشتهدر این  
موضوع پیام و  ،حوادث اصل اثر یا با افزودن حادثه یا مطلبی یا حکایتی بر متن اصلی

  .کنندیفهم به زبان امروزی بیان م مضمون اثر قبلی را ساده و قابل
 بازنویسی خلق. 3-4-3

در بازنویسی خالق نیز مانند بازنویسی ساده نویسنده ملزم است در موضوع و محتوای اصلی  
نوآوری در ساخت اثر است؛ یعنی نویسنده با ساخت حوادث و   جه ی تغییر ایجاد نکند، درنت 

و فضاآفرینی برای بروز   ها ت ی ها به یکدیگر و پروردن شخص بافتن و پیوند خالق آن هم به 
خالق برای علت بروز رفتارها و چگونگی   ی ها ی ن ی چ نه ی ها و زم درونی آن  ی ها ت ی ف ی ک 

 ( ۲۰9  : همان رک.  )   . بخشد ی ها با حوادث و غیره به اثر کهن ساختاری نو م رویارویی آن 
 

 تحلیل و بررسی .4
و مراحل  هایژگیوی دربارهی بسیاری هاکتاببرای تعیین اصول و معیارهای بازنویسی، 
ی مختلف هادوره ی آنان در هاییتوانای زمینه رشد کودک و نوجوان و منابع دیگری در
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ی بردارشیفدر سنین مختلف، مطالعه و  شانیعاطفرشد ذهنی و نیز نیازهای روحی و 
ی سنی هاگروهی هاییتوانا، متناسب با نیازها و هایبررسشد. بر اساس این مطالعات و 

 ی شد.بندمیتقسی فن و ییمحتوا ،یزبانحوزه وجوان، اصولی در سه مختلف کودک و ن
 

 . اصول و معیارهای زبانی ۱ -4
ی  نه ی زم در   شده انجام ها، برگرفته از مطالعات  شده در تحلیل بازنویسی کار گرفته اصول زبانی به 

ی  نحوه یی است که ها کتاب  بر اساس ی کودک و مراحل آن، مراحل رشد و نیز آموز زبان 
. برای یافتن اصول زبانی متناسب با مخاطب کودک  آمده است   ها آن نوشتن برای کودکان در  

آبادی،  ؛ آذری نجف ۱۳8۴الدینی، ؛ مشکوه ۱۳8۱ها مطالعه شد: زندی، و نوجوان این کتاب 
شده از این منابع به شرح زیر خالصه و  زبانی استخراح  های . ویژگی ۱۳87؛ حجازی، ۱۳6۴
.  ۳ی لغات کودکان؛ دامنه . گسترش ۲. رعایت کوتاهی جمالت؛ ۱ است: بندی شده جمع 

. استفاده از جمالت  ۴؛ استفاده از جمالت مستقیم و ساده و پرهیز از جمالت فرعی در متن 
؛  برای کودکان و نوجوانان   فهم   قابل اده و  کاربردن صنایع ادبی س . به ۵؛  معنای واضح و آشکار  با 
طور  ، صفات یا قیود به ها اسم . پرهیز از ذکر 7ی درست؛ شیوه رعایت قواعد دستوری به . 6
. پرهیز از آوردن کلمات چهارجزئی و بیشتر که خواندن و درک  8؛  در جمله متوالی   ی و درپ ی پ 

 . کند ی م سریع کلمه را برای کودک و نوجوان دشوار  
 
 اصول و معیارهای محتوایی .2 -4

 بر اساسی کودکان و نوجوانان باید  هاداستاناصول محتوایی، اصولی هستند که محتوای  
( شرح داده ۱)  شمارهی شود که در جدول  گذارهیپا  هاآن رشد ذهنی، عاطفی و اجتماعی 

به گروه سنی مخاطب خود باید . بازنویسان در بازنوشتن آثار کهن باتوجهخواهد شد
و در اثر خود به کار ببرند تا محتوای   باشند  داشتهرا در نظر    آمدهدستبهمفاهیم و اصول  

یی به گوداستانی تربیتی هاارزش آثار مناسب با رشد ذهنی و عاطفی کودک تنظیم شود.
چنین است: سرگرمی؛ گسترش تجارب و اطالعات؛  روافهرست نژادیشعارنقل از 

گسترش و تربیت توانایی تفکر و تخیل و تمرکز حواس؛ آشنایی با مشکالت و مسائل 
ی اخالقی؛ تربیت نیروی بیان هاارزشزندگی؛ بیان ارزش دانایی و زیان نادانی؛ پرورش 
 (۱۲6-۱۲۵: ۱۳8۵، نژادی)شعار .و تکلم؛ تربیت ذوق هنری؛ ارزش آموزشی داستان
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  یفناصول و معیارهای  .3 -4
 ی مناسب برای سینوداستانکاربردن عناصر  ی صحیح بههاروشی فنی، اصول و  حوزه در   

رک. میرصادقی و شده است )  استخراجی برای کودکان  سینوداستانی  هاکتابکودکان از 
( کاربرد ۱۳8۵؛ یافاما،  ۱۳87؛ حجازی،  ۱۳78،  نژادیپارس؛  ۱۳87؛ رئوف،  ۱۳77میرصادقی،

 ی کودک و نوجوان به شرح زیر است:هاکتابدرست این اصول برای 
: در داستان کودکان، طرح خوب برای شروع موفق داستان بسیار الزم است و طرح

، طرح تاحدامکان هاداستان. در این  زدیانگیبرمان  داست  ادامهشوق کودک را برای خواندن  
ح ر. در طنداعجابشدنی باشد؛ زیرا کودکان در قصه به دنبال شگفتی و ینیبشیپنباید 

. روند ۲. موضوع جالب و گیرا؛ ۱» داستان کودکان رعایت این نکات ضروری است:
. ۵. نزدیکی موضوع کتاب با زندگی کودک؛ ۴؛ توجه قابلاوج  نقطه. ۳منطقی حوادث؛ 

« .ی طرحزیریپ. توجه به گروه سنی مخاطب در 6تحریک کنجکاوی و تخیل کودک؛ 
 (9۲: ۱۳87 ،یحجاز)

دلیل ماندگاری در ی بهپردازتیشخصی کودکان شخصیت و هاداستاندر شخصیت: 
ی کودکان و نوجوانان هایسیبازنوذهن کودک، اهمیت فراوانی دارد. معرفی شخصیت در  

. معرفی شخصیت ۲ی شخصیت؛ درباره. گفتگو ۱ی زیر انجام شود: هاروشبا  تواندیم
و  هاگفته. معرفی از طریق ۴کالم به دست شخصیت؛  رشته. سپردن ۳در هنگام عمل؛ 

 ی دیگران.هاالعملعکس
. در ۱ ی کودکان باید رعایت شود:هاداستان ی برایپردازتیشخصاصولی که در 

ی کودک تعداد بازیگران قصه باید محدود باشد تا برای کودک ایجاد ابهام نکنند، هاداستان
. کودک باید بتواند ۲  خصوص که ماجرا و حادثه بیشتر از اشخاص برای او مهم هستند.به
و  چندجانبهبرای او  هاتیشخصآشنا باشد و  هاآن ی کند، با پندارهمذات هاتیشخصبا 

ی هایژگیوبودن باید ممتاز و یگانه و با در عین واقعی هاتیشخص. ۳ شند.پیچیده نبا
. قهرمان داستان کودکان باید فعال و اهل  ۴ شود. مندعالقه هاآنخاص باشند تا کودک به 

ی کودکان نباید هاقصه. ضدقهرمان در ۵ عمل و دارای شخصیتی متفاوت و برجسته باشد. 
خردسال در ایجاد ارتباط با او دچار مشکل  خوانندهنقش اصلی را داشته باشد؛ زیرا 

. تحول و تغییر باید تدریجی و با دالیل محکم انجام شود و متناسب با توانایی 6  .شودیم
 و شرایط شخصیت باشد تا خواننده آن را بپذیرد.
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 ساالنبزرگ ی آثار ه یما درون از  تر روشن در آثار کودکان معمواًل  ه یما درون  : ه ی مادرون   
بیشتر شامل   گر ی د   عبارت به را درک کند؛    ها آن است و باید شامل تجربیاتی باشد که کودک  

مسائل تربیتی و موضوعاتی است که مروج فضایل اخالقی و معنوی باشند، همچنین 
 ( 9۵-9۴رک. همان:  )   . گر را در کنار هم حفظ کند باید بتواند با انسجام عناصر دی  ه یما درون 
 هاداستانی کودکان از اهمیت فراوانی دارد. در این  هاداستاندید در    هیزاو  دید:  هیزاو 
است که ممکن  شخصاول شخص )دانای کل یا ناظر( یا سوم صورتبهدید بیشتر  هیزاو

 رسدیمنظر باشد که شاهد حوادث است. به هاتیشخصاست قهرمان داستان یا یکی از 
 باشد. ترمناسب هیمادرون جریان داستان و  ازدلیل آگاهی خواننده شخص، بهراوی سوم

برخوردار   سال بزرگی  هاداستانگفتگو در داستان کودکان از همان اهمیت در    گفتگو: 
 لهیوسبهاست. گفتگو در این آثار باید کوتاه، ساده و متناسب با قدرت درک خواننده باشد؛  

را از میان برد. نکاتی که   هاداستانیی در این  گوتیروای یکنواختی  راحتبه  انوتیمگفتگو  
ص ی مخصوهاداستانباید در این آثار به آن توجه داشت این است که از زبان محاوره در  

 بودن سخنان باید پرهیز کرد.یدرپیپکودکان نباید استفاده کرد و از 
ی هاوبرگشترفت توانینم هاآندلیل رشد ذهنی ی کودکان، بههاداستاندر زمان:  

 رود. شیپ به. بهتر است روند زمانی ساده برد کارزمانی به
ی  راحت به ی کودکان بهتر است برای کودک آشنا باشد تا بتواند ها قصه مکان در  مکان:  

در کودک،    ها مکان مهم این است که توصیف    نکته ی  ا افسانه ی  ها قصه آنجا را تصور کند. در  
 ترس و وحشت ایجاد نکند و با توصیف کامل بتوان او را با محل جدید آشنا ساخت. 

، البته پیام را به مخاطب  شود ی م برداشت    : پیام همان معنای ژرفی است که از داستان پیام   
مستقیم القا کرد و برای ماندگاری بیشتر آن بهتر است از ابزار داستان   طور به   توان ی نم کودک  

ی کودک معمواًل درسی راجع به زندگی و گرایش به نیکی  ها داستان استفاده شود. پیام در 
 ی و صراحت در آخر داستان پرهیز شود. روشن به است و بهتر است از آوردن پیام  

 

 یشاهنامه فردوس یهایسیبازنو از یک ی یو بررس لیتحل. 4-4
ی وه یش تا    د یآ ی م فردوسی    شاهنامههای  در این قسمت برای نمونه، تحلیل یکی از بازنویسی 

با استفاده از اصول زبانی و محتوایی و فنی مشخص گردد، سپس   ها ی س ی بازنو نقد و بررسی  
ی تحلیل آن است. ده ی چک ی رنده ی دربرگکه  دی آ ی متحلیل این بازنویسی در قالب جدول 

 لیتحل طور مشروح  در این پژوهش به   شده ی بررسی  های س یبازنو ه تمام  الزم به ذکر است ک 
 .شود ی مبودن مطالب به ذکر همین دو نمونه بسنده  دلیل حجیم اما به  اند شده 
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تحلیل بازنویسی سهراب؛ بازنویس آتوسا صالحی، مؤسسه فرهنگی منادی . ۱ -4-4
 ۱3۸3تربیت، چاپ سوم 

خالق است و با حفظ کلیت طرح و محتوای متن اصلی با تغییرهایی  این بازنویسی از نوع نیمه 
 پدر خود(، تغییر در بعضی    درباره سهراب از مادر    سؤال در سیر حوادث، مانند شروع متفاوت ) 

رزم؛  رفتن رستم به اردوگاه سهراب و کشتن ژنده   مانند یی از داستان  ها بخش گفتگوها و حذف  
و حذف نامه به رستم و تأخیر در آمدن    کاووس ی کژدهم به  همچنین حذف گردآفرید و نامه 

و فاخربودن    دبی رستم و پرخاش رستم به او، با زبانی امروزی و کاماًل منسجم که سعی شده ا 
. این  د ی آ ی م شمار  از نکات قوت این بازنویسی به   که یکی   شده است   بازنوشته آن حفظ شود،  

 بازنویسی برای گروه سنی »ج« و باالتر از آن مناسب است. 
 عناصر زبانی در بازنویسی داستان سهراب از آتوسا صالحی .4-۱-۱ -4

و حذف لغات   برگرداندن داستان به زبانی ساده . توجه به ذخیره واژگان: بازنویس با ۱
؛ برای نمونه: »باز آن پرسش  است  داشته ی واژگان مخاطب توجه ، به ذخیره از متن دشوار 

  گردد ی بازم خاموش بماند. پس به خانه    تواند ی نم دیگر    نه .  شود ی م همیشگی در درونش بیدار  
 ( ۵:  ۱۳8۳د آرام نگیرد.« )صالحی،  که این بار تا پاسخش را نشنو   بندد ی م و با خودش پیمان  

کردن دامنه لغات: بازنویس ضمن برگردان متن به زبانی ساده درحدامکان . گسترده۲
شدن دامنه لغات مخاطب کمک از لغات کهن نیز در بازنوشته استفاده کرده که به گسترده

 درفشی زرین.  ، ببر، کارزار، سراپرده،سازوبرگآبشخور، ساز و کرنا، غریو،    ؛ مانندکندیم
بودن جمالت در متن رعایت شده است؛ برای نمونه: . رعایت کوتاهی جمالت: کوتاه۳

فریاد بزند.  خواهدیم. تهمینه شودیمو دور  تازدیم نفستازه»سهراب سوار بر اسب 
 (۱۱« )همان: .بازداردپیش برود و سهراب را از این راه پر گزند  خواهدیم

 ازساده و مستقیم هستند و  کاررفتهبه . استفاده از جمالت ساده و مستقیم: جمالت ۴
 است. نشده استفادهجمالت فرعی 

در معنا و ساختار جمالت متن ابهامی   . استفاده از جمالت با معنای واضح و آشکار:۵
 وجود ندارد.

 یهامانند اضافه یاساده یادب عیصنامتن از  در جمالت کاربردن صنایع ادبی:. به6
مانند: »خورشید بار دیگر دست نوازش بر آسمان ؛ است شده استفاده هیو تشب یهیتشب

کوهی را چون » (،۳8« )همان: شودیمچون کالغ سیاه شب دور » (،۲۵« )همان: کشدیم
 (۳۵« )همان: .کندیمپر کاهی از زمین بر
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 ی صحیح در متن رعایت شده است.شیوه به . رعایت قواعد دستوری: قواعد دستوری  7
کار ی بهدرپیپطور  یا صفات در متن به  هااسمی:  درپیپکاربردن کلمات  . پرهیز از به8

 نرفته است.
ی جزئسهدر متن دو یا  شدهاستفاده. پرهیز از کلمات چهارجزئی و بیشتر: ترکیبات 9

 کارزار، سراپرده، آبشخور، درخور، افزارجنگ، انیببر ب ؛ مانندهستند
 عناصر محتوایی )تربیتی( در بازنویسی داستان سهراب از آتوسا صالحی  .2  -۱  -4  -4
  مانند  . پرورش صفات اخالقی ۲ . توجه به ماجراهای قهرمانی و حماسی در داستان؛ ۱

  شجاعت، احترام به والدین، دوراندیشی در کارها، قدردانی از محبت مادر، استفاده از تجارب 
 . توجه به تاریخ و گذشته. ۴  ی صحیح زندگی؛ . کمک به یافتن فلسفه ۳  دیگران در کارها؛ 

 عناصر فنی )داستانی( در بازنویسی داستان سهراب از آتوسا صالحی .3 -۱ -4 -4
: طرح داستان در چهارچوب کلی، مطابق با متن اصلی است اما قسمتی از . طرح۱

که البته به یکدستی و انسجام داستان آسیبی وارد نکرده است؛   شده  حذفحوادث داستان  
ی دهم از قصه، رفتن رستم به سمنگان و ازدواج با تهمینه. حذف گردآفرید و نامه مانند

رستم و پرخاش کاووس به او. این حوادث با  در آوردن ریتأخی کاووس و حذف نامه
 .اندنکردهکه تزلزلی در طرح داستان ایجاد  اندشده گذاشتهدقت از قصه کنار 

 . شخصیت2
شود:»نوجوانی  سهراب: شخصیت سهراب در ابتدای قصه با توصیفی معرفی می  اصلی: 
(، سپس  ۵:  ۱۳8۳« )صالحی،  آزموده جنگ با بر و بازویی پهلوانی و ورزیده و    دل زنده شاداب و  

و بلند   خندد ی م سهراب » مانند: ؛ شود ی م و اعمال، بیشتر شناخته  ها گفته در جریان داستان با 
! که از دیدن چند نیزه و درفش و شمشیر پشتشان  ام آورده ببین چه شیردالنی با خود    د ی گو ی م 

نمانده است، ترس به دل راه مدهید که در سراسر این سپاه    شان چهره گ به  به لرزه آمده و رن 
»سهراب    ؛ ( ۲۰که بتواند با من به میدان بیاید و پیروز بازگردد.« )همان:    ابم ی ی نم یک سردار نیز  

 ( ۳۵.« )همان:  کوبد ی م و با گرز بر شانه رستم    برد ی م ناگاه دست را باال  
به اهمیت و حضور جیر، هومان و گودرز. باتوجهرزم، هرستم، تهمینه، ژنده فرعی:

شده  استفاده هاآنها در داستان از گفتگو و توصیف و عمل برای پرداخت این شخصیت
تو بدان که  و دیسپ : من هجیر دلیرم بزرگ نگهبان دژ زندیمسوار فریاد » :است؛ مانند

ی به این دژم نرسیده است. سپس دست از این آرزوی بیهوده اگانهیبتاکنون پای هیچ 
: نور دیگویمتهمینه »( 6«)همان:.نمینشینمبشوی که تا خونت را بر زمین نریزم از پای 
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ی که من بتوانم از این راز پرده اشده! امروز تو دیگر آن اندازه خردمند و هوشیار امدهید
و سنگ بزرگ در مشتش موم بود.  داشتیبرم«، »تهمتن که کوه را از زمین ...بردارم

اما کاری از پیش ؛ کوشید تا کمربند سهراب را تکان بدهد و او را از روی زمین بلند کند
 (۳۵نبرد.« )همان: 

 افراسیاب، کاووس. مخالف: رستم؛ پویا: : سهراب؛ایستا
ی محسوب پردازت ی شخص : گفتگو از عناصر مهم داستان در پیشبرد طرح و . گفتگو 3

را  هات ی شخص را با خالقیت بازنوشته و لحن و زبان مناسب  ها آن که بازنویس  شود ی م 
ای جوان نامجو! ما هرگز »   گفت:  رستم   مثال،   طور به ی کرده است؛  بازسازی در داستان  خوب به 

. بیهوده خورم ی نم گرفتن بود. من فریب تو را  کشتی   چنین گفتگویی نکردیم، دیروز سخن از 
 (۳8.« )همان:  ام بسته گرفتن کمر  به این در و آن در مزن؛ من برای کشتی 

ی سوبهو  گرد آورمسپاهی  خواهمیمی که مانینم: »مادرم تو تنها دیگویمسهراب 
و تو بزرگ  ندینشیمپدرم رستم بر تخت  آنگاه را شکست دهم، کاووسیک ایران بتازم،

 (9بانوان ایران خواهی شد.« )همان: 
مطابق با متن اصلی است و عناصر داستان را منسجم در کنار  هیمادرون  :هیمادرون.  4

ی هایشیاندچارههم قرار داده است. سرنوشت و تقدیر، گاه چنان نیرومند است که بر تمام  
 .کندیمانسان غلبه 

شخص، نویسنده ناظر است که مناسب برای طرح و بیرونی، سوم یه دید:. زاو۵
 است. هیمادرون 
شده است؛   دادهی در فرایند داستان نشان  خوببه: زمان و گذشت آن در داستان  . زمان۶
، گستردیم، خورشید بال کشدیم: »خورشید بار دیگر دست نوازش بر سر دشت مانند

 (۵ .« )همان:شودیمکالغ سیاه شب دور 
 جز ذکر اسامی مانند سمنگان، ایران و توران توجه خاصی نشده است.   ها مکان : به  . مکان ۷
 بودن در کارها، پیام مطابق با متن اصلی است.دوراندیش . پیام:۸

 یداستان سهراب از آتوسا صالح  یسیبازنو یو بررس لیجدول تحل. 4 -۱ -4 -4
 پرداختهی شاهنامه هاداستانبازنویسی از پرکاربردترین  86در این پژوهش به بررسی 

 شده است.ارائه کیاز هر داستان به تفک یسیتعداد بازنو ۲شماره  جدول. در شده است
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 شاهنامهی هاداستانشده از های انجام: تعداد بازنویسی2جدول شماره 

 
دلیل . بهآمده استی مربوط به هر داستان هاجدول در  اجمال به هاداستاناین  لیتحل 

در اینجا فقط یک نمونه؛ بازنویسی آتوسا صالحی از داستان   هاجدول تعداد و حجم زیاد  
 : میآوریمرستم و سهراب را که شرح و تحلیل آن در باال گذشت، 
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 : تحلیل بازنویسی داستان رستم و سهراب؛ بازنویس: آتوسا صالحی3جدول شماره 

 
 یریگجهی. نت۵

 یرا برا یو تخصص حیصح یسیو قواعد بازنو اصول میابر آن بوده پژوهش نیا در
 یباشد و هم بتواند مالک  سانیبازنو  یبرا  ییتا هم راهنما  میابیکودک و نوجوان ب  یهاکتاب
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ی زبان بخش سه در ارهایمع نیا. دهد دستها بهکتاب گونهنیا در خصوص یداور یبرا
 یاز شاهنامه فردوس ییهاداستان یهایسیشد و در بازنو یبندمیتقس یو فن ییمحتوا و

 :است ریز شرح به آن جینتاکه  دیگرد لیو تحل یبررس
 

 شاهنامه یهایسیمربوط به نوع بازنو جینتا. ۱ -۵
خالق   یسیبازنو۱۳ساده،    یسیبازنو  ۵9تعداد   شاهنامهشده از  انجام  یهایسیبازنو  کل  در
 هستند. خالقمهین یسیبازنو۱۳و 

 
 ی سنی مختلف شاهنامههاگروهدر  هایسی بازنو: درصد ۱نمودار 

 

 
 از شاهنامه: انواع بازنویسی 2نمودار 
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 شاهنامه یهایسیدر بازنو یعناصر زبان یآمده از بررسدستبه جینتا. 2 -۵
شاهنامه، در سه گروه  یهایسیآمده در بازنودستبه یو اصول زبان ارهایمع یبررس با

 : میافتیدست ریز جی»ج« و باالتر، »د« و باالتر، »ب و ج« به نتا یسن
است؛  یسیبازنو ۵۴گروه  نیدر ا هایسی»ج« و باالتر تعداد کل بازنو یگروه سن در
کاربردن »به ؛مورد ۳۳ «یدرپیاز لغات پ زی»پره یهامؤلفه ،آمدهدستبه آمار بهباتوجه

 »جمالت  ؛مورد  ۴۰  آشکار«  و  واضح  یمعنا  با  تجمال  از  »استفاده؛  مورد  ۴۰  «یادب  عیصنا
آن است  نشانگر مسئله نیقرار دارند و ا یترنییدر سطح پا ،مورد ۴۱ م«یساده و مستق
البته با  ؛اندکرده تیخود رعا یهااصول را در بازنوشته نیا سانیاز بازنو یکه تعداد کم

 عیکاربردن صنابه  با سانیبازنو ،هاآن  یو زبان یمخاطب و رشد ذهن یدقت به گروه سن
دو مؤلفه  نیآشنا سازند؛ همچن عیصنا نیبا ا جیتدرنوجوان را به توانندیدر متن م یادب
. شدیها مآن  کاربردندر به  یشتریتوجه ب  دیثابت است و با  یسن  یهادر تمام گروه  گرید

در تمام  ،مورد ۵۴ «یاز لغات چهارجزئ زی»پره و مورد ۵۴واژگان«  رهیذخ» مانند یاصول
 ها است.زبان در بازنوشته شدنساده انگریشده است که ب تیرعا هایسیبازنو
 دهدینشان م ،هابازنوشته نیمورد در ا ۴9مؤلفه »گسترش دامنه لغات« با تکرار  
لغات  یاند که به گسترش دامنهبرده کارلغات متن کهن را در اثر خود به  سانیبازنو

 .انجامدیمخاطب م

 
 ی شاهنامههایسیبازنو: عناصر زبانی در 3نمودار 

ذخیره واژگان
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 ی شاهنامههایسیبازنواز بررسی عناصر محتوایی در  آمدهدستبه. نتایج 3 -۵
 دست آمد:شده از شاهنامه، نتایج زیر بهبازنویسیی هاداستاندر بررسی عناصر محتوایی 

ی در گروه سنی »ج« و باالتر که از دوم دبستان تا دوره  شاهنامه ی هابازنوشته در 
»توجه  شود ی م دیده  های س یبازنو ، عناصر محتوایی که در بیشتر شود ی م راهنمایی را شامل 
صحیح   فلسفه؛ »یافتن  مورد   ۵۱نی«  ی قهرما هاداستان مورد؛ »توجه به    ۵۲به تاریخ و گذشته«  

، هستند که این مفاهیم مناسب با نیازهای ذهنی و عاطفی این گروه سنی مورد  ۴6زندگی« 
و »توجه به  مورد  ۲۳اما به مفاهیمی مانند: »توجه به روابط عاطفی«  اند شده  ده یبرگز 

لیل آن طرح و د  رسد ی م نظر ، کمتر توجه شده است که به مورد  7ی« اافسانه ی هاداستان 
 .رفته است   کار به کمتر   هاآن شده باشد که این مفاهیم در  ی بازنویسی هاداستان محتوای  

دیده  هاآن بازنویسی، محتوایی که در بیشتر  ۲۴در گروه سنی »د« و باالتر از تعداد  
؛ مورد ۲۴ی قهرمانی« هاداستان؛ »توجه به مورد ۲۴به تاریخ و گذشته«  : »توجهشودیم

است و این  مورد۲۳؛ »توجه به روابط عاطفی« مورد ۲۲صحیح زندگی«  فلسفه»یافتن 
 مفاهیم متناسب با رشد ذهنی و نیازهای عاطفی این گروه سنی است.

، عبارتند از: شودیمی گروه سنی »ب، ج« دیده هایسیبازنوعناصر محتوایی که در  
، »پایان خوش مورد ۴ی« اافسانهتوجه به ماجراهای »مورد؛  8»توجه به تاریخ و گذشته« 

هستند که دو مفهوم اول مربوط به گروه سنی »ج« است و مفاهیمی  مورد ۵در داستان« 
 نبودن داستان مناسب برای گروه سنی »ب« است.پایان خوش در داستان و ترسناک مانند

 
 ی شاهنامههایسی بازنو: عناصر محتوایی در 4نمودار 

…توجه به تاریخ  و
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 شاهنامه یهایسیدر بازنو یعناصر فن یآمده از بررسدستبه جینتا. 4 -۵
که در کل  رسیممی جینتا نیبه ا شاهنامه یهایسیدر بازنو یعناصر فن یبررس در

 «،مورد  ۲۲  باالتر،  و  »د  «،مورد  ۳8»ج و باالتر،    یسن  یهادر گروه   بازنوشته  86ها  یسیبازنو
مورد   6 ،اول  یسن  گروهدر    نیاست و همچن  ی« طرح مطابق با متن اصلمورد  ۵  ،»ب و ج
 طرحمورد بازنوشته با  ۲تنها  ،دوم  یسن  گروه  در.  دارند  خالقمهین طرحمورد  6خالق و  

صورت مورد به  ۱صورت خالق و  بهمورد    ۱  «ج  ب،»  ی. در گروه سندارد  وجود  خالقمهین
 شتریکه ب میابییدست م جینتا نیآمده به ادستاند. از آمار بهبازنوشته شده خالقمهین

در  یرییبدون تغ سیاند و بازنوبازنوشته شده یبر اساس طرح متن اصل هایسیبازنو
 کرده است. یسیبازنو یداستان را به زبان ساده و امروز ،یچارچوب متن اصل

 
 ی شاهنامه فردوسیهایسیبازنو: طرح در ۵نمودار 

 

و عمل   گفتار  ف،یاز سه عنصر توص  هاتیدر پرداخت شخص  سانی: بازنویپردازتیشخص
 «»ب، ج یدر گروه سن تنهااند و بهره برده زانیم کیبه  باً یتقر یسن یهاگروه تمام یبرا

 یفیتوص لیدلبه مسئله نیا نگارندگان، نظر به. است صفراز عنصر »عمل«  استفاده بسامد
اند متن داستان را کرده  یسع  شتریب  سانیاست که بازنو  یسیمتن بازنو  بودن  گونهتیو روا

 یتیصورت رواشکل به  نیترداستان را به ساده  جهیمخاطب، آسان و کوتاه کنند؛ درنت  یبرا
 .اندکرده یسیبازنو
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 ی شاهنامههایسی بازنودر  تیشخص : پرداخت ۶نمودار 

و پرورش  هاتیشخص پرداخت ،طرح شبردیپ یعنصر برا نیتریگفتگو، اساس :گفتگو
 شتریب  افت،یدر  توانیآمده مدستآمار به  بهباتوجهشاهنامه است.    یهادر داستان  هیمادرون 

اند به زبان کرده یسع سانیهستند و بازنو یها برگرفته از متن اصلگفتگوها در بازنوشته
پرداخت خالقانه  یتعداد محدود در .کنند یرا بازساز هاتیشخص ،مناسبو لحن 

گفتگوها برگرفته   ی،سیبازنو  ۴۳»ج« و باالتر، در    ی. در گروه سنشودیگفتگوها مشاهده م
 نیتوجه شده و تنها در ا زین هاتیها به لحن و زبان شخصآندر  که است یاز متن اصل

 باالتر و د«» ی. در گروه سنشودیم دهیپرداخت خالقانه گفتگوها د ،مورد ۱۳ یگرو سن
 ،بازنوشته 8»ب، ج« در تمام  یمورد و در گروه سن ۲۲ ی،سیبازنو ۲۴ کل تعداد از

سخنان مشاهده  خالقانهمورد پرداخت  ۵تنها در  و است یگفتگوها برگرفته از متن اصل
به برگردان گفتگوها به   سانیگفت که بازنو  توانیآمده مدستبه  جیبا دقت به نتا  .شودیم

 اند.ها بسنده کردهدر آن یرییبدون تغ یتر از متن اصلساده یزبان

 
 ی شاهنامههایسی بازنو: پرداخت گفتگو در ۷نمودار 
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 یهایسیدر بازنو دهد،ینشان م یبا متن اصل یسیآثار بازنو هیمادرون سهی: مقاهیمادرون
 یسن گروه در آن یتاکه دو  میخوریبرم یشاهنامه تنها به سه مورد تفاوت با متن اصل

مهرداد   یبازنوشته  سهراب  و  رستم  ،طور مثال »ج« است؛ به  یدر گروه سن  یکی  و  ج«  »ب،
 تواندیهنوز نم کودک آنکه لیدلبه  آن  در و است «ج ب،» یگروه سن یبهار، مناسب برا

انسان را درک کند،  یهایشیو سرنوشت بر دوراند ریتقدمانند غلبه  یانتزاع میمفاه
در  اماداده است؛  رییتغ یمفهوم محبت پدر و فرزند بهرا  هیمادرون سیبازنو
 یدرپ ،تر قرار داردنوجوان و بزرگ یچون مخاطب در گروه سن گرید یهایسیبازنو

 یو سرنوشت و تالش برا ریتقد یروزیظالم، پ هیعل امیق ،یدامنمانند پاک یمیمفاه افتنی
 دهندهیاری  یاو جذاب و حت  یبرااست و  در راه عشق    یبه هدف و ازخودگذشتگ  دنیرس

 .بود خواهد یزندگ اتفاقات با ههدر مواج

 
 ی شاهنامههایسی بازنودر  هی مادرون : ۸نمودار 

است که تمام  یدرون مورد ۳تنها در  دید هیشاهنامه، زاو یهایسی: در بازنودید هیزاو
است   یرونیب  دید  هیزاو  ،هابازنوشته  یهیدر بق  .هستند  یخانم آتوسا صالح  یها بازنوشتهآن 
 .باشد  یاصل  متن  دید  هیزاو  از  سانیبازنو  یرویپ  لیدلبه  شتریب  موضوع  نیا  رسدیم  نظربهو  

 
 ی شاهنامههایسیبازنو: زاویه دید در 9نمودار 
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ها بازنوشته یمناسب با فضا هایسیبازنو شتریب: پرداخت زمان و مکان در مکان و زمان
اند که از دو عنصر را نداشته نیها پرداخت مناسب ابازنوشته سومکی از کمتر و است

 .دیآیم شماربه هایسیبازنو نیا یهاضعف

 
 ی شاهنامههایسی بازنو: پرداخت زمان و مکان در ۱0نمودار 

 

 منابع
جهاد . تهران:  و رشد واژگان کودک  زبان  یریادگی  (.۱۳6۴)وردی.    ، اهللیدآباآذری نجف

  .دانشگاهی
 .مؤلفناشر .نوجوانان و کودکان اتیادب در ینیبازآفر و یسیبازنو(. ۱۳7۰) .پایور، جعفر
 ،کودک و نوجوان  اتیپژوهشنامه ادببازآفرینی«.    بوتهقندی در    بزبز(. »۱۳77. )  ــــــــــ

 .۱۰7-98 صص، ۱۵ یشماره، ۴ سال 
و  ۱۴6 ی، شمارهستایچ«. و مجنون رومئوی سیبازنودر  ساخت» (.۱۳78. ) ــــــــــ

 .۵۲-۳۲ صص ،۱۴7
 .اشراقیه :تهران .در بوته خیش(. ۱۳8۰).  ــــــــــ

 تهران: .هاو جنبه هایژگیو نوجوانان؛ و کودکان اتیادب .(۱۳87) .حجازی، بنفشه
 .روشنفکران و مطالعات زنان

؛ قالب افسانه در ادبیات کودک با نگاهی به  ها افسانه (. »بر بال ۱۳77خسروی، شمسی. ) 
 . ۱8- ۱6  ص ص ،  ۱۱ی ، شماره ۲سال ،  کتاب ماه کودک و نوجوان بازنویسی چند افسانه«.  

 .آییژ :تهران. کودک و نوجوان یاهنقد کتاب یراهنما .(۱۳87). علی ،فرئو
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 .سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی :تهران .یآموززبان .(۱۳8۱) .زندی، بهمن
 .نغمه نواندیش :تهران .کودک اتیمقدمه بر ادب .(۱۳8۵) .درضای، حمیآبادشاه

 .اطالعات :تهران .کودکان اتیادب .(۱۳8۵) .اکبریشعاری نژاد، عل
 .تربیتمنادی : تهران .سهراب .(۱۳8۳) صالحی، آتوسا.
 دههبررسی بازنویسی متون ادب کهن فارسی برای کودکان در (. ۱۳86طاحون، حنا. )

 دانشگاه تربیت مدرس. ارشد یکارشناس ینامهانیپا. هفتاد
 .تیرگان :تهرانکودکان اتیبا ادب ییآشنا .(۱۳8۵) .منوچهر علی پور،

 .کتاب کودکشورای تهران:  ،۲ج. (۱۳7۳) .فرهنگنامه کودکان و نوجوانان

ی شکوه هاینیبازآفر؛ تأملی کوتاه در هاراثیمنوسازی » (.۱۳79ی. )خوانسار یکاشف
 .۲۱-۱9 صص ،۳۳ یشماره، ۴ سال ، نوجوان و کودک ماه کتاب«. اینقاسم

 .دانشگاه فردوسی. مشهد:  یفارس  زبان  آموزش  و  فیتوص  .(۱۳8۴)  .مهدی،  الدینیهمشکو
   .کتاب مهناز   تهران:   . ی س ی نو نامه هنر داستان واژه   (. ۱۳77) . میمنت میرصادقی،   و   میرصادقی،جمال 

ی مختلف ادبیات کالسیک ایران برای هاجنبهبررسی (. ۱۳66، صدیقه. )نسبیهاشم
 کارشناسی ارشد دانشگاه تهران. ینامهانیپا. کودکان و نوجوانان

 .سروش تهران: .رانیا یرسم اتیکودکان و ادب(. ۱۳7۱) .هاشمی نسب، صدیقه
 
آن   جیو نتا  یو بررس  لیتحل ،پژوهش نیشاهنامه که در ا  یهایسی: فهرست بازنووستیپ

 .شده است در قالب نمودار در مقاله ارائه
 .مهاجر :تهران .اوشیسوگ س(. ۱۳86) .آزاد، م

 .مهاجرتهران:  .سوگنامه رستم و سهراب(. ۱۳86)ــــــــ. 
 .مهاجر تهران: .ضحاک و کاوه آهنگر(. ۱۳88)ــــــــ. 
 ان.و نوجوان انکانون پرورش فکری کودک تهران: .خان رستمهفت .(۱۳۵7)ــــــــ .
 .امیرکبیر :تهران .خوب یهابچه یخوب برا یهاقصه(. ۱۳۴۳). مهدی آذریزدی،

 .عطائی :تهران .خان رستمهفت(. ۱۳77) .بانو اسدی، مهین
 .رزان :تهران .رستم و سهراب(. ۱۳7۰) .مهردادبهار، 

 .نگار :تهران .دیسف ویرستم و د(. ۱۳7۰)ـــــــــــ. 
 .خانه هنر تهران: .ژهیمن و ژنیب(. ۱۳87) .امید ،پناهی آذر

 .خانه هنر :تهران. اریرستم و اسفند(. ۱۳87) ــــــــــــ.
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 .خانه هنر :تهران .و ضحاک مار دوش دونیفر(. ۱۳87) ــــــــــــ.
 .خانه هنر :تهران .خان رستمهفت(. ۱۳87)ــــــــــــ. 

 .خانه ادبیات  تهران:  .شاهنامه ضحاک  یهامجموعه کامل داستان(.  ۱۳76)  .فاطمه  جمالی،

 .پاییز تهران: .اوشیخون س(. ۱۳7۱) .جواهر کالم، فرید

 .طالیه :تهران .اوشیس(. ۱۳7۲حضرتی، عباس )
 .طالیه :تهران .رستم و سهراب(. ۱۳7۲)ـــــــــــ 

 .شباویز تهران: .ژهیمن و ژنیب(. ۱۳8۴) .دیخلعت بری، فر
 .فرهنگ و هنر . تهران:کاوه آهنگر و ضحاک مار دوش(. ۱۳7۴) .خیام، مسعود

 .خانرفتن او به مازندران و هفت کاووسیک یپادشاه(. ۱۳77) .، سیدمحمدیاقیسریدب
 .قطره :تهران

 .پیوند معاصر. تهران: رستم و سهراب .(۱۳78) ــــــــــ.

 پیوند معاصر. تهران:اوشیداستان س(. ۱۳78) ــــــــــ.

 . بنیاد تهران: .از شاهنامه دهیچند داستان برگز(. ۱۳۴8) .احمد سعیدی،
 .مرکز تهران: .برستم و سهرا(. ۱۳7۴) .سیار، هما

 .مرکز :تهران .خان رستمهفت(. ۱۳7۴) ــــــــــ.
 .چشمه :تهران .اوشیداستان س(. ۱۳8۱) ی.شاهری، سیدعل

 . چشمه   : تهران   . رستم و سهراب   ان ی از کاووس تا پا   ی شاهنامه فردوس (.  ۱۳8۱) ـــــــــــــــ.  

 .ترفند: تهران ،سوم اپچ .خان رستمهفت(. ۱۳8۳) .شریفی، شهال
 .پیام محراب :تهران .(ژهیو من ژنیشاهنامه )ب یهاقصه(. ۱۳8۴) .محمدحسن ،شیرازی

 .محراب امیپ تهران: ،سوم اپچ .اوشیس(. ۱۳78) ـــــــــــــــــــ.

 .محراب امیپ :تهران ،سوم اپچ .ضحاک و کاوه(. ۱۳78) ـــــــــــــــــــ.

 .پیام محراب :تهران ،سوم اپچ .اریرستم و اسفند(. ۱۳78) ـــــــــــــــــــ.

 .محراب امیپتهران:  ،سوم اپچ .رستم و سهراب(. ۱۳78) ـــــــــــــــــــ.
 .افق :تهران .تننییرو اریاسفند(. ۱۳76) .صالحی، آتوسا
 افق :تهران .سیضحاک بنده ابل(. ۱۳76) ـــــــــــــ.
 .منادی تربیت تهران: .ژنیب(. ۱۳8۳) ـــــــــــــ.
 .افق: تهران (.ژهیمن و ژنیشاهنامه )ب یهاقصه(. ۱۳78) ـــــــــــــ.
 .منادی تربیت :تهران .اریرستم و اسفند(. ۱۳87) ـــــــــــــ.
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 .منادی تربیت تهران: .اوشیس(. ۱۳87) ـــــــــــــ.
 .منادی تربیت :تهران .خان رستمهفت(. ۱۳87)ـــــــــــــ. 
 .منادی تربیت :تهران .دونیفر(. ۱۳87) ـــــــــــــ.

 .انتظار سبز: تهرانشاهنامه(.  یها)داستان برستم و سهرا(. ۱۳8۳) .غفوری، عبدالعلی
 .کوروش تهران: .(اوشیشاهنامه )رستم و سهراب، س یهاقصه(. ۱۳7۰) .فاطمی، ساسان

 ی.ن :تهران .(اریشاهنامه )رستم و اسفند یهاقصه(. ۱۳7۴)ــــــــــــــ. 
 ی.ن تهران: .(ژهیو من ژنیشاهنامه )ب یهاقصه(. ۱۳7۴) ــــــــــــــ.
 .کوروش: تهران .شاهنامه )ضحاک( یهاقصه(. ۱۳7۵) ــــــــــــــ.
 .کوروش :تهران .خان(شاهنامه )هفت یهاقصه(. ۱۳7۵) ــــــــــــــ.

 .قدیانی :تهران .یاز شاهنامه فردوس دهیپنج قصه برگز(. ۱۳7۲) .نیفتاحی، حس 
 . پرورش فکری کوکان و نوجوانان کانون    : تهران   . رستم و سهراب (.  ۱۳8۳)   . فوالدوند، مرجان 

 .همکالسی :تهران .اوشیس(. ۱۳76) .قنبری، مهدی
 .همکالسی :تهران .رستم و سهراب(. ۱۳76) ــــــــــــ.
 .همکالسی :تهران .اوشیس(. ۱۳76) ــــــــــــ.

 نشر فرهنگ اسالمی   : تهران . از شاهنامه   گر ی و چهار داستان د   اوش ی س (.  ۱۳76) . پور،حسین ان ی ک 
 .وزارت فرهنگ و هنر   تهران: .  ( ر ی گ )شب   خسرو ی تا ک   کاووس ی از ک (.  ۱۳۵۴)   . کیانوش، محمود 

 . وزارت فرهنگ و هنر   : تهران   . ( ی اه ی )س   خسرو ی تا ک   کاووس ی از ک (.  ۱۳۵۴)   . کیانوش، محمود   
 .یاس تهران: .۱داستان باستان (. ۱۳7۱) .محبی، محمود
 .یاس :تهران .۲داستان باستان  .(۱۳7۱) ـــــــــــــ.
 .اجیب .شاهنامه یهاقصه .(تای)ب .محرابی، اکرم

 .توسن تهران: .خوان رستمهفت(. ۱۳7۱) ـــــــــــــ.
 .بامداد تهران: .رستم و سهراب(. ۱۳۵۳) .همدانی، نادعلی
 .بامداد :تهران .و ضحاک دونیفر(. ۱۳۵۴)ـــــــــــــ. 
 .اجیب .پسرش سه و دونیفر(. ۱۳69) .وزیری، عبداهلل

 .علمی و فرهنگی . تهران:شاهنامه یهاداستان(. ۱۳78شاطر، احسان )اری


