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 چکيده

ای است کهه بهه منرهور ارت های کيفيهت متهون خانهگفتار پيش رو، نتيجة پژوهش کتاب 

های رشهد ادراکهي، عها في و ااتمهاعي شده از آثار حماسي با تأکيد بر مشخّصهبازنویسي

نخسهت یابي به این ههد،، در گهام برای کودک و نواوان صورت گرفته است. برای دست

مباني نرری بازنویسي آثار حماسي ادبيات کودک و نواوان ارائه و  تاریخچة مختصهری از 

بررسي شده اسهت. سه    شاهنامه فردوسيآثار بازنویسي شده در عرصة ملّي با تأکيد بر 

بندی شده و براساس آن قواعد عمومي و های رشد کودک در سنين مختلف  ب همشخّصه

ههن حماسهي ارزیهابي شهده اسهت. بهر مبنهای ایهن ارزیهابي، تخصصي بازنویسهي آثهار ک

و های ذهني قابليت های مطلوب داستان گزیني و بازنویسي آثار حماسي سازگار باشاخص

بنهدی و ان کودک و نواوان در سنين مختلهف ام مخا بهای مختلف ادراکي مندیتوان

طلهوب در م ایسهه بها های مهایي از ایهن شهاخصنهاد شده اسهت. در پایهان، نمونههپيش

های بهه منرهور ارائهه مصهدا  شهاهنامه فردوسهيهای بازنویسي های ناکارآمد از داسهتان

های مطلهوب و ای علمي برای ارائه شاخصکاربردی آورده شده است. پژوهش حاضر شيوه

 مناسب در سایر انواع ادبي نيز هست.انتخاب داستان های

 هاواژهد کلي

فردوسهي.شهاهنامه های رشهد، حماسهه، بازنویسهي، مشخّصههادبيات کهودک و نواهوان، 
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 م دّمه

های مختلفي دربارة تعریف ادبيات کودک و نواهوان واهود دارد کهه ناشهي از برداشت

هایي متفاوت که نه ف ط در ایهران، های متفاوت به کودکان و نواوانان است. نگرشنگرش

توان بهه برخهي از ست. از امله ميبلکه در بين منت دان و کارشناسان مطرح اهاني نيز ه

 ترین تعاریف مرا  به قرار زیر اشاره نمود:مهم

این عنوان معمواًل به مجموعه آثاری ا ال  » (:96:3140)مصاحب،  المعار، فارسي ةدایر

شود که برای مطالعه ا فال و نواوانان و به منرور سرگرمي و آموزش آنان فراهم مي

تر آثاری که از لحاظ لفظ و تعبير متناسب با سنين رستتر و دشده، به معنای وسي 

 «.مختلف کودکان و نواوانان باشد

راه ها که به همای از نوشتهمجموعه» :(3121)ثریا و آریابد، ویرایش سوم فرهنگ وبستر 

 «.تصویر برای کودکان و نواوانان تدوین شده است

هایي هستند که ارزش ها و سرودهنوشته: »(324:3162)نامه کودکان و نواوانان فرهنگ

 «.آیندادبي و هنری دارند و برای کودکان و نواوانان پدید مي

ادبيات کودک متوني را شامل : »(Hunt, 39:2004)المعار، بين المللي کودکان دایره

شود که آگاهانه یا ناآگاهانه ساختار کودک یا معادل استعاری آن )برای مثال حيوانات، مي

 «.دهدها( را از نرر شخصيّت یا وضعيّت مورد خطاب قرار ميیا کوتوله هاعروسک

چه مشترک است تأکيد بر مخا ب خاص است. به این معني بر مبنای تعاریف فو ، آن

پيتهر دیگر ممکهن نيسهت. که ادا کردن ادبيات و کودک با عنوانِ ادبيات کهودک از یهک

های مواود ميان نرریه ترین تفاوتاساسيیکي از : »نویسدميادبيات کودک  ةهانت دربار

توانهد یهک ادبيات کودک و ت ریباً هر ادبيات دیگر این است که نرریه ادبيات کودک نمهي

ا امّه ،تهوان بصهورت انتزاعهي پرداختهه شهودنرریه ادبيات ميبه نرریه محض باشد. گرچه 

ني بودن را دارد، در فلسفه ادبيات سودای اها. گيردادبيات کودک عمالً کودک را در برمي

« محلي بودن و ملمهوس بهودن اسهت ،حالي که فلسفه ادبيات کودک م يد به علمي بودن

گهاه های ادبي و هنری و نيز اایچنين اشاره به ارزشدر تعاریف فو  هم (.3167)قزل ایاغ، 

توان مشاهده نمود. این موضوع بهر ضهرورت مناسهب بهودن و سهازگار بهودن تصویر را مي

توان بيان کهرد کهه تعریهف ادبيهات کودکهان بها تعریهف های کودک تأکيد دارد. ميکتاب

سهاالن ادبيات به معنای اعم تفاوتي ندارد، امّا تفاوت بين نيازها و امکانات کودکان با بزرگ

تری واود داشهته باشهد. چهرا کهه بهرای شود که از ادبيات کودکان انترار بيشمواب مي
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تهر شهدن ها بها بزرگتر باشد. این محهدودیتآید و باید سازندهيتجربه بواود مانساني کم

 شود. ساالن نزدیک ميیابد و ادبيات مورد استفادة او به بزرگکودک کاهش مي

سهاله و بها در نرهر گهرفتن  6055ادبيات کودک و نواوان در ایران با ميهرا  مهدون 

رشهد قابهل تهواّهي را تجربهه حواد ِ تاریخي مهم نرير ورود اسالم یا دوران مشرو يِت، 

نموده است. در عين حال، صحبت کردن از سير تحوّل ادبيات کودک و نواهوان در ایهران 

، ممکهن شهاهنامه فردوسهيبدون در نرر گرفتن م وله بازنویسي آثار حماسي، با تأکيد بر 

یها  های قوميها و افتخارات و بزرگيحماسه توصيفي از اعمال پهلواني و مردانگي»نيست. 

بازنویسي  (.3106:4)صفا، « فردی است، به نحوی که شامل مراهر مختلف زندگي آنان باشد

کننده و در عهين حهال برخهوردار از یابي بهه محتهوای سهرگرمآثار حماسي به نيّت دسهت

مند برای کودک و نواوان خله  گردیهده و امکهان ارتبها  مفاهيم اخالقي و تربيتي ارزش

گذشته و نيز ت ویت هویّت ملّي را بها تواّهه بهه ماهيّهت آثهار  ميان کودک و فرهنگ غني

کند. این موضوع بویژه برای کشهورهای در حهال گهذر از مایة حماسي کهن ایجاد ميگران

های شهبه فرهنگهي و بيگانهه اامعه سنّتي و با واود خطر تهاام فرهنگي و هجوم ارزش

ار حماسي برای کودک و نواوان از یک اهميّت باالتری دارد. از این روست که بازنویسي آث

تهوان های پ  از آن سير صعودی پيموده است. برای مثهال ميدهة پيش از ان الب و دهه

( اشاره کرد کهه در  هي آن وضهعيّت انتشهار 3176کاران او )به پژوهش مریم م دم و هم

 3167تا  3127برای کودکان و نواوانان را از سال  شاهنامههای بازنویسي شده از داستان

های مواود بررسهي نمهوده اسهت. اگرچهه تمهامي آثهار بسهيار به منرور شناسایي کاستي

ها فردوسي بارهها مهورد بازنویسهي قهرار گرفتهه اسهت، ایهن بازنویسهي شاهنامهمعرو، از 

های رشد کهودک تواّه به اصول و بدون سازگاری با مشخّصهتر موارد بيمتأسفانه در بيش

بهه مخا هب شهاهنامه در ال ای صحيح زبان و لحن و فضای حماسهي »مّا و نواوان بوده ا

های . ن هد برخهي از بازنویسهي(651: 3176کهاران، )نجفي بهزادی و هم« اندچندان موف  نبوده

حماسي انباشته از مطالب اخالقي و پند و اندرز مست يم به کودکان در قالبي ساده، بسهيار 

هادهای موفه   اصهالحي را هنهری و نيهز ارائهة پيشهنتکراری و غيراذاب و بدون عناصر 

و ( 3176)رضها چراغهي (، 3167)مریم االلهي  (،3166)توان ازمح  اني نرير اعفر پایور مي

ههای کهودک و مشاهده کرد. از این رو ضرورت تواّه خاص به ویژگي( 3176)سجاد نجفي 

 ابت شده است. نواوان و تبيين قواعد الزامي در امر بازنویسي آثار حماسي ث
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ههای مختلفهي بهرای ارائهة دههد کهه تالشبررسي مراا  پژوهشي مواهود نشهان مي

های مناسب بازنویسي و بازآفریني در ادبيات کودک و نواوان انجام پذیرفته است. شاخص

بهازآفریني و بازنویسهي در ادبيهات »های اخيهر بها عنهوان توان به پژوهشدر این ميان مي

« های اقتبهاس در ادبيهات کهودک و نواهوانشاخص» (،3171، نيا بيحذ)« کودک و نواوان

اشاره نمود. ضهمن  (3167)محمد بيگي، « رازکاوی ادبيات کودک و نواوان» و( 3176)االلي، 

گرانههي نريههر های مختلفههي از بازنویسههي و بههازآفریني آثههار کههودک پژوهشکههه انبهههآن

انهد. در عهين حهال مهروری بهر ارائهه داده (3166)و اعفر پایور  (3169) الزمان اماليفروغ

دهد که به بيان قواعد و اصول سازگار بها بازنویسهي آثهار مراا  پژوهشي مواود نشان مي

های های روانهي و مشخّصههمند و منطب  بر انبهحماسي کودک و نواوان در قالبي نرام

ایهن زمينهه  هایي مطلوب و کاربردی دررشد در سنين مختلف کمتر تواّه شده و شاخص

رو پاسخي به این نياز اساسهي اسهت کهه چهه بخشهي از آثهار ارائه نشده است. م الة پيش

های نوپای کودک در حيطهة حماسي ادب فاخر کالسيک فارسي مناسب روحيات و اندیشه

ادبيات کودک و نواوان است و بر آن است تا اصول و قواعد کارآمد و فني بازنویسي متون 

منههد و منطبهه  بههر رای مخا ههب کههودک و نواههوان را بصههورت نرامداسههتاني حماسههه بهه

 شناسي رشد کودک و نواوان تبيين و سازماندهي گرداند. روان

ای مطلوب هداستان نمونه تحليل) تحليلي نهایت رد وای خانهکتاب کار تح ي  روش

 و منهاب  بتهدا. ااسهت( فردوسي با تکيهه بهر قواعهد بدسهت آمهدهشاهنامه و نامطلوب از 

 مطالعة به س   و شناسایي زمينه این در شاهنامهبازنویسي شدة حماسي از  هایکتاب

نواوانهان در  ب هات  و کودکهانهای رشهد مشخّصهه بابِ در که هایيپژوهشو  هاکتاب

های مطلهوب بنهدی شهاخصشهود. در ادامهه ام مي تههخپردا دارد، واودمختلف سني 

های مختلف سني کودک و نواوان انجام ي برای ردهبازنویسي و داستان گزیني آثار حماس

های کهاربردی و نحهوة عملکهرد قواعهد گيرد. در پایان به منرهور نشهان دادن مصهدا مي

فردوسي تحليل و  شاهنامههای مطلوب و نامطلوب بازنویسي شده از نهاد شده، نمونهپيش

 شود.ارزیابي مي
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 بحث و بررسي

 گاه حماسه در آن وان در ایران و اایتاریخچة ادبيات کودک و نوا

تهوان برگرفتهه از تحهوالت توسعة ادبيات کهودک و نواهوان در م يهاس اههاني را مي

های اههاني های مختلف در نرر گرفهت. البتّهه تجربههفرهنگي، اقتصادی و ااتماعي دوره

ه ادبيات کودکان در همة کشورها از چههار مرحلهة بازشناسهي شهد»حاکي از آن است که 

شامل عصر ادبيات شفاهي، عصر مکتوب ادبيات شفاهي، عصر شکوفایي و عصهر درخشهان 

: 3167)قهزل ایهاغ، « بيني شده اسهتعبور کرده یا در پيچ و خم گذر از یکي از مراحل پيش

ادبيات کودک و نواوان در ایران نيز با در نرر گرفتن حواد  تاریخي مهم نرير ورود  (.76

 ( را تجربه نموده است.3يّت، رشدی مطاب  ادول )اسالم یا دوران مشرو 

 
 روند رشد ادبيات کودک و نواوان در ایران -3ادول 

عنوان 

 مرحله
 نمونه آثار و نویسندگان هاویژگي حدود زماني

ایران 

 باستان

 قبل از اسالم

)تا قرن هفتم 

 ميالدی(

عنوان دوران گذر تل ي دوران کودکي به

 ساليبه بزرگ

وليت پرورش ای مسؤسميهيچ نهاد ر

 کودک را برعهده نداشته

 ب اتي با سنّت غالب دانش روایي 

)شفاهي( و نه دانش مکتوب که عمدتاً 

 کردند. گرد ن ل ميسراهای دورهداستان

های حماسي و پهلواني و داستان

های مذهبي اسطوره و  آموزه

، کارنامه اردشير بابکاننرير 

 سانهزار اف، اندرز خسرو گواتان

 درخت آسوریکو 

ظهور 

 اسالم تا

 مشرو يّت

قمری  15از سال 

ميالدی(  203)

 3164تا سال 

 قمری

گسست شدید فرهنگي پ  از سلطه 

 اعراب،

 شدن دوران کودکيبه رسميت شناخته

حکيم ابوال اسم  شاهنامهتأثير عمي  

فردوسي در قرن چهارم با هد، بازسازی 

ست يم گيری نامهویّت ملّي ایراني و بهره

 کودکان از آن

  کليله و دمنه

آثار قرن هفتم بعد از  گلستانو  نامهمرزبان

 حملة مغول

قرن هشتم، نابساماني های ااتماعي و اثر 

فردوسي )قرن چهارم(،  شاهنامه

پندهای عنصرالمعالي )قرن 

کليله و دمنه ، نامهقابوسپنجم(، 
عطار، الطير منط )قرن ششم(، 

رستم  نامهمرزبانمثنوی مولوی، 

گلستان بن شروین )قرن هفتم(، 
زاکاني  عبيد موش و گربهسعدی، 

، حسين سمک عيار)قرن هشتم(، 

، رموز حمزهکرد شبستری، 

محمود مفتاح  مثنوی اال فال

های الملک، همچنين ترامه
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 عبيد  موش و گربهمنت دانه 

قرن نهم تا سيزدهم، تحوالت گوناگون 

اوضاع سياسي و ااتماعي ایران با 

گرایي مذهبي دوران های فرقهویژگي

 توای مذهبيصفوی و مح

تأسي  مدرسه دارالفنون توسط اميرکبير و 

 گسترش صنعت چاپ 

های عربي و انگليسي به داستان

 فارسي

 عصر نوین

ادبيات 

 کودک

از مشرو يت تا 

 شمسي 15دهه 

انبش مشرو يّت مؤثر در ادبيات فارسي و 

 گشای ادبيات کودکراه

 موزش همگاني و تأسي  مدارسگسترش آ

ن طةعطف تاریخ ادبيات کودک  3155سال 

 بان(ایران )توسط باغچه

اولين گردآورندگان ادبيات کودکان، صاد  

 هدایت و صبحي مهتدی 

تخصيص صفحه مخصوص  3165از سال 

 هاکودکان در اکثر روزنامه

 3116در سال  س يد فرداانتشار مجله 

 مخصوص کودک و نواوان

ت انتشارات مطرح در حوزة کودک فعاليّ

نرير نور اهان، فرانکلين و نشر کتاب )نام 

 کنوني علمي فرهنگي(

شيخ  اخال  اساسي برای کودکان

محمدعلي تهراني )کاتوزیان(، 

شعرهایي از یحيا دولت آبادی، 

الشعرای ایرج ميرزا، عش ي، ملک

بهار و نيما یوشيج، احمد )سفينه 

  البي( عبدالرحيم تبریزی

زاده یا  البو،، معرو، به  الب

های تصویری انتشار اولين کتاب

کدوی قل له زن، نرگ  و نرير 
 عروسک مو  الیي

عصر 

 درخشان

ادبيات 

 کودک

 45از دهه 

 شمسي به بعد

های درسي، روش چرخش بنياني در کتاب

 تدری  و سن مطالعه

 3143تأسي  شورای کتاب در سال 

ان و تأسي  کانون پرورش فکری کودک

 3144نواوانان در سال 

نامه و ایجاد تئاتر و فيلم خاص تهيّة نمایش

 ا فال

 گرایي و شعر نوگرایش به ادبيات واق 

المللي اندرسون به فرشيد اعطای اایزة بين

 مث الي

گاه اندازی رشته ادبيات کودکان در دانشراه

 هایداستاناحسان یارشا ر )

های ایران داستانو  شاهنامه
(، مهدی آذریزدی باستان

های های خوب برای بچّهقصّه)
افسانه (، زهرا خانلری )خوب

(، مهرداد بهار سيمرغ

(، صمد بهرنگي امشيدشاه)

(، هوشنگ ياه کوچولوماهي س)

های مجيد(، مرادی کرماني )قصّه

من خرگوش احمدرضا احمدی )
 (،سفيدم را در بهار یافتم



  37 ...های مطلوب بازنویسي و داستان گزیني آثار حماسي در ادبياتارائه شاخص
 

 

 02تهران در سال 

ساله به علّت بعد از ان الب و توقف هشت

 ، رشد کمي و کيفي آثارانگ

نامه کتاب کودک )با تدوین فرهنگ

 مدیریت شورای کتاب کودک(

 

 شاهنامه گردد که م ولة بازنویسي آثار حماسي بویژه( مالحره مي3از ادول )

گاه انکارناپذیری را در سير تحول ادبيات کودک و نواوان در ایران دارد. فردوسي اای

گونه راه بوده است. بهها همها و تحول ن ش اسطورهاسه در ایران  با ورود آریایيظهور حم

شدن داشت که شبيه آن بخش از زندگي پهلوانان، ارزش به یاد ماندن و ن ل»ای که 

ها و تغيير مناسبات با گذشت قرن» (.3106:4)صفا، « کردار ایزدان )اسا ير کهن( باشد

ای پهلواني و پهلوانان حماسي به شکل ادیدی ظهور پيدا هااتماعي و فرهنگي، حماسه

های های اوستایي و پهلوی(، دورةحماسههای مّلي و دیني )روایتاند. دوره حماسهکرده

های عرفاني )آثار عطار( و دوره پيکر نرامي(، دوره حماسهتاریخي و عش ي )هفت

ترین اثر حماسي واود این شگفت. با (70: 3166)پایور، « های عاميانه )سمک عيار(حماسه

تاکنون فردوسي است. شاهنامه ها را در درون خود اای داده ، که انواع این حماسه

ترین آثار . مهماست گرفتهانجام  کار حماسياین شاهبازنویسي برای  زیادی هایتالش

برای کودک و نواوان را در محدوده اعصار نوین و درخشان شاهنامه شده از روایت

 بندی و ارائه نمود. ( ام 6توان به قرار ادول )يم

 
 فردوسي شاهنامهبازنویسي حماسه در ادبيات کودک و نواوان ایران با نرر به  -6ادول 

 توضيح نویسنده زمان )سال( عنوان اثر

 گنابادی محمدپروین 3157 رستم افسانه هفت خان
گامي های دشوار برای خواننده )معنا کردن واژه

 (ر مرحله پيش بازنویسيمهم د

 احسان یارشا ر 3110 های شاهنامهداستان
کتابي مصوّر با نثری روان، اولين اثر مست ل 

 اهنامهشده از شبازنویسي

های ایران داستان
 باستان

 افسانه سيمرغ

نيمه دوم 

و  15دهه 

 45دهه 

 احسان یار شا ر

 زهرا خانلری

پدید آمدن ناشران ویژه ، پيشرفت صنعت نشر

کودک، تاسي  کانون پرورش فکری کودکان و 

 تر به تربيت و پرورش کودکانه بيشتواّ ،نواوانان

 تحول در ساختار آموزش و پرورشو 
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 زال و سيمرغ
 کاوه آهنگر
 گردآفرید

 از کيکاووس تا کيخسرو
 امشيد شاه

 05دهه 

 م. آزاد

 م. آزاد

 اکبر صادقي علي

 محمود کيانوش

 مهرداد بهار

 

همّت کانون پرورش فکری کودکان  آثار شاخص به

 های خال نواوانان با بازنویسي و

 بازنویسي خال  )انتشارات زالل( مهرداد بهار 3196 رستم و سهراب

 ضحّاک بنده ابلي 
 فرزند سيمرغ

 اسفندیار رویين تن
 بازنویسي خال  )انتشارات اف ( آتوسا صالحي 3192

 پارسيان و من
 راز کوه پرنده
 کاخ اژدها

 بازنویسي و بازآفریني خال  )نشر موج( آرمان آرین 3164

 گردآفرید

 رستم و سهراب

 سياوش
 بازنویسي خال  )انتشارات اف ( آتوسا صالحي 3162

 

در زمينه آثار حماسي برای کودک و نواوان  تایي برای نوآوری و خالقيّهاگرچه تالش

کيفيت و بيای بازاری، هدر این ميان، کتاب مطاب  ادول باال صورت گرفته است،

 های صورت گرفته ازبازنویسي آماری بررسيبرای مثال، . نویسي کم نيستچکيده

درصد  67دهد که صد سال گذشته نشان ميو نواوانان در یک برای کودکان اهنامهش

گشایي افکني و گرهنویسندگان در گره و ت استالقيّهای بازنویسي شده، بدون خکتاب

با واود ها  رح مست يم ندارد و نيمي از کتاب  اند.ها ضعيف بودهز داستانبيش از نيمي ا

های تخيلي و فانتزی برای کودکان در هایي که برای بازنویسي و بازآفریني داستانقابليت

ترین درصد را به خود درصد، بيش 02با گرا های واق واود دارد، داستان شاهنامه

ساالن در گزینش و بازآفریني دليل آن، سلي ة بزرگاند که احتمااًل اختصاص داده

 (. 3167)االلي، تواّهي به سلي ه و نياز کودک است يو ب شاهنامههای داستان

 های مطلوب بازنویسي و داستان گزیني آثار حماسيارائه شاخص

 مروری بر مفاهيم بازنویسي و انواع ادبي در ادبيات کودک و نواوان -6-3

ده متني را الگوی کار خود سازد، اگر از متون کهن ادب فارسي زماني که نویسن

سرچشمه گرفته باشد، در این صورت به حوزة بازنویسي وارد شده است. بازنویسي که از 
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آن به اقتباس بسته نيز یاد مي شود، تغيير واژگان دشوار و نامأنوس به واژگان ساده را در 

 ب امروز قابل درک شود. نویسنده در گيرد تا متن بازنویسي شده برای مخابرمي

دهد و ف ط روی موضوع اثر کهن را تغيير نمي کند،بازنویسي ع اید خود را وارد متن نمي

از این رو، در بازنویسي احساس  کند تا به ساخت امروزی درآید.ساخت و شکل آن کار مي

ها و ملتر در خل  عشود، بلکه کنش بازنویسي بيشو ع يدة ادیدی توليد نمي

انواع بازنویسي را (. 7: 3176)االلي،های مواود در متن بازنوشته شده است العملعک 

در دو نوع »بندی نمود که توان به سه صورت ساده، خال  و توأم با بازآفریني  ب همي

)مرادپور، « کندای ایجاد ميآخر، تا حدودی نویسنده در متن اوليه تغييرات خالقانه

3173:40 .) 

های متعددی برای بازنویسي صحيح یک متن کهن برای کودک هدا، و ویژگيا

ترین اهدا، بازنویسي را مهم (.3167؛ قزل ایاغ، 3193؛ هاشمي نسب،3102)محجوب، اندبرشمرده

 بندی نمود:توان به قرار زیر ام مي

 نواوان؛ سني درگروه تخيل نيروی و اندیشه ذو ، پرورش

 خویش؛ دیرین تمدن و فرهنگ با زنده و پویا ارتبا ي برقرای

 نواوانان؛ ازامله مختلف سني هایگروه در آن رشد و آموزیزبان انبة به تواّه

فني  بازنگری  ری  از خالقانه شيوة به اخالقي و تربيتي مفاهيم بازتاب و انعکاس

 متون؛

 ها.آن سرگرمي و تفریح مسألة و دانایي ارزش بيان زندگي، مسائل با آشنایي

 :بندی کردتوان موارد زیر را ام ها نيز ميترین ویژگيازامله مهم

 تطاب  متن با ویژگي مخا ب؛

 تناسب متن با زندگي امروز؛

 عدم تغيير مضمون و محتوای اصلي؛

 تغيير زبان به ساده، امروزی و روان؛

 دل ذیری، رغبت انگيز و تاثير گذاری،

 تن اصلي؛برانگيختن کنجکاوی خواننده برای شناخت م

 نویسي صحيح و اصولي با حذ، مطالب غيرضروری براِی الوگيری از خستگي؛خالصه

 شاخ و برگ دادن و توصيف اصولي عناصر داستاني؛

 سازی مناسب.واژه
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گاه تواند اایشناخت انواع ادبي متصوّر در حوزة ادبيات کودک و نواوان، مي

ادل فارسي کلمة التين ژانر(، مفهومي بازنویسي را تبيين نماید. اصطالح نوع ادبي )مع

بندی آثار ادبي برحسب قالب، تکنيک و موضوع معرفي شده است. به این برای دسته

نرر از نویسنده، مضامين، زمان و مکان نوشته، از لحاظ قالب و تکنيک و معني که صر،

عين تا حدودی موضوع، مشخّصات مشترکي برای یک دسته یا نوع ادبي واود دارد. در 

چرا (، 371: 3169)پوالدی، توان بکار برد حال امروزه اصطالح نوع ادبي را ف ط با تسامح مي

دیگر ها با یکها و تکنيککه با گسترش دامنّ ادبيات بویژه در دوران ادید، گاهي قالب

بندی یا ظهور انواع تازه ادبي گردیده است. با ترکيب شده و مواب ایجاد ابهام در دسته

پذیر هستند که در این انواع ادبي کم و بيش از هم تشخيص این، در ادبيات کودک  واود 

بندی مواود براساس مطالعة اسناد مراا  داخلي و ترین  ب هبخش از پژوهش، به مهم

توان ادبيات کودک و نواوان بندی کلي ميالمللي پرداخته شده است. در یک ت سيمبين

بندی نمود که در برخي ستاني، غيرداستاني و شعر  ب هبخش دارا براساس موضوع به سه

(، انواع ادبي 1در ادول )(. 3193نسب، ؛ هاشمي3169)حجازی، از مراا  اشاره شده است 

شود تر معرفي ميبندی کاربردیتر و براساس ت سيمحاکم بر حوزة کودک و نواوان ازئي

بنيادهای ادبيات ، (3167)قزل ایاغ ثریا  ادبيات کودکان و نواوانانکه در مرااعي نرير 
آید. به چشم مي (6556)کولينان و گالدا  ادبيات کودکو  (3169)کمال پوالدی کودک 

را برای  ب ات مختلف سني کودک توان انواع مناسب ادبي بندی، ميبراساس این ت سيم

اغلب بين دو های تصویری های متصوّر برای هر نوع تعيين نمود. برای مثال کتاببا ویژگي

اند که سهم تصویر از اهتي به گروه سني مخا ب قطب تصویر و نوشته قرار گرفته

تر است. تر باشد، معموالً ميزان استفاده از تصویر بيشبستگي دارد. هرچه سن مخا ب کم

های توانند توصيفبرند و ميتری بهره ميهای سني باالتر از دایرة واژگان گستردهگروه

گرا های واق بندی داستانتر دریافت کنند. نمونة دیگر،  ب ههای کمرا با شکل ترپيچيده

های واقعي حيواني، تاریخي، مسائل و مشکالت مایه )برای مثال داستاناز نرر درون

کودکان و نواوانان، ماارایي و عاش انه( است که انتخاب نوع داستان به  ب ة سني 

 ار مرتبط است.متصوّر برای کودک و نواوان بسي
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 ام  بندی انواع ادبي کودک و نواوان  -1ادول 

 توضيحات  نوع ادبي

 های تصویریکتاب

(Picture Books) 

 آميزش هنر و متن و ایجاد زبان هنری خاص

 ارائة داستان متن با ترکيب متن و تصویر

 بندی براساس قالب و نه نوع )ژانر(ت سيم

 قرار گرفتن تمامي انواع در آن

 فاوت کتاب تصویری و کتاب مصوّرت

 شعر و نرم

(Poetry & Verse) 

 زبان  بيعي کودک

 کالمي است موزون و زیبا چه ازنرر ترکيب اصوات و کلمات، چه مضمون

 بر پایه موسي ي اصوات و کلمات

 توصيه وزن و قافيه )با هد، اصلي آهنگين بودن(

 پيوند استوار  نز

 با  ول کوتاه ادبيات ساده و غيرتعليم مدارانه

 های فرهنگ عامهقصّه

(Folklore) 

 برگرفته از ادبيات شفاهي بدون نویسنده مشخّص

 شامل اسطوره، افسانه، فابل و قصّه قومي

های دگرگوني بخت، مافو  قهرماني، حيوانات، تبيين هستي و مایهبا درون

 دارخنده

 انگيز نوداستان های شگفت

(Fantasy & Science 

Fiction) 

 سرایي ادیدگویي قدیم با داستانآثار دوره انت الي با پيوند سبک قصّه

 نویسي امروزی( داستان و نه قصّه )پيروی از ضوابط داستان

های دریایي از اندرسون(، کتابهای ان و پری ادید )پری  ب ه قصّهدر سه

 علمي از -فانتزی )آلي  در سرزمين عجایب ازکارول( و داستان های تخيلي

 ژول ورن(

 بنيان گذار آن هان  کریستين اندرسون 

 گراهای واق داستان

(Realistic Fiction) 

 آثار ادبي و هنری که متعهد به واقعيت باشند

 های قرن نوزدهم در فرانسه با آثار بالزاکعرضه در نيمه

های واقعي حيواني، تاریخي، مسائل و های آن شامل داستانترین گونهمهمّ 

 کودکان و نواوانان، ماارایي و عاش انه مشکالت

 

 های تصویریکتاب -6-3-3

شود و اگر متني مایة آن عمدتاً با تصویر بيان ميکتاب تصویری کتابي است که درون

داند که راه آن باشد کوتاه و ساده است. پری نودلمن کتاب تصویری را کتابي ميهم هم

گویي هم یا متني کوتاه یا بدون متن قصّه ای از تصاویر مرتبط بهاز  ری  مجموعه»
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. این کتاب قالبي است که در (634: 3777)نورتون، « کندکند یا ا العاتي را منت ل ميمي

توان عرضه کرد. از آن همة انواع ادبيات کودکان اعم از داستان، غيرداستان و شعر را مي

ي از انواع ادبيات بحساب آورد. توان یکاین رو به نرر برخي افراد، کتاب تصویری را نمي

کند. باید به این نکته کتاب تصویری فاصله قدرت خواندن و قدرت درک کودکان را پر مي

تواّه شود که کتاب تصویری با کتاب مصوّر متفاوت است. چرا که کتاب مصوّر کتابي 

و اذابيّت  کند، امّا برای افزودن بر غنااست که منرور خود را اساساً با کالم منت ل مي

ای به گيرد. در یک کتاب مصوّر اگر تصویر را برداریم، خدشهکتاب از تصویر نيز بهره مي

کتاب تصویری انواع مختلفي دارد که به  (.377: 3162)پوالدی، شودقالب بياني وارد نمي

های مشارکتي، کتاب ه های حسي ه لمسي یا آغازگر، کتاباختصار عبارت است از: کتاب

های تصویری داستاني نيز یکي های الفبا و اعداد. کتابهای مفهومي، کتاب، کتاببازیچه

 (. 165: 3167)قزل ایاغ، از انواع این کتاب است که گاه بدون کالم و گاه با کالم است 

 شعر -6-3-6

شعر کودک کالمي است موزون و زیبا چه از حيث ترکيب اصوات و کلمات، چه از »

معني، زیبایي ترکيب اصوات و کلمات کافي است(... شعر اشعار بيحيث مضمون )در مورد 

ای است برای بازی و حرکت شود و وسيلهکودک بر پایه موسي ي اصوات و کلمات بنا مي

 (. 300: 3196شریف،  )یميني« و آواز

تر کند و ابتدا بيشکودک ارتبا  خود را با شعر از الالیي و سایر اشعار عاميانه آغاز مي

تدریج با کسب تجربه در خواندن پا به عرصة شعر يفتة موسي ي کالم است تا معني و بهش

بيني و دانند، امّا تفاوت در اهانگذارد. متخصّصان شعر را زبان  بيعي کودک ميناب مي

شود و مایة شعر کودک مينگاه خاص کودک به زندگي است که سبب تفاوت در درون

گوید: مياوسانه ساالن. صاد  هدایت در رسالة بزرگتخيلي متفاوت از ان  تخيل 

ای با روحيه و زندگي بچّه متناسب است که هميشه نو و تازه های کودکان به اندازهترانه»

 (.679: 3142)هدایت، « مانده و چيز دیگری نتوانسته اانشين آن شود

 

 های عاميانه )فولکلور(قصّه -6-3-1

دهد. های فرهنگ عامه یا شفاهي تشکيل ميرا قصّهاز ادبيات کودکان  بخشي عمده

اند و نویسندة اند و سينه به سينه ن ل شدهاوليه برآمده شفاهي اماعاتها از هنر این قصّه

های سّنتي بندی قصّهنرری در  ب هاند. بين متخصّصان فرهنگ عامه اتفا خاصّي نداشته
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های عاميانه به اسطوره، فابل، افسانه و هبندی، قصّترین  ب هواود ندارد، ولي در ساده

  (.666-697: 3777)نورتون، شود های قومي ت سيم ميقصّه

ای که به آن تعل  دارند واقعيّتي تل ي ها: آثاری روایي هستند که در اامعهاسطوره

های خيلي قدیم به وقوع پيوسته است. معموالً م دس است و با شوند که در زمانمي

ناسي و اعت ادی درهم آميخته است. نرير سرگذشت امشيد یا داستان مباحث خداش

 سياوش.

روایتي است که راویان و شنوندگان مثل اسطوره آن را باور دارند، ولي زمان آن  :افسانه

ندارد و  مآبانهت دسنسبت به اسطوره متأخرتر است و برخال، اسطوره انبة 

 انة پوریای ولي یا رابين هود.های محوری آن انسان هستند. مثل افسشخصيّت

ها را های آنتر شخصيّتهای کوتاهي هستند که بيشفابل )حکایت پندآميز(: روایت

دادهای اند و رویدهند که نماد و تمثيلي از انسانحيوانات و عوامل  بيعي تشکيل مي

ی شوند و در آخر نيز پندای است که راهنمای انسان واق  ميها به گونهزندگي آن

 دهند.مست يم را ارائه مي

العاده شود که در آن ها تأکيد بر حواد  خار قصّه قومي: معموالً به آثاری ا ال  مي

ها است، شکلي ساده و ابتدایي دارند و ها و شخصيّتتر از تحول و تکوین آدمبيش

است و پر ها نزدیک به گفتار و محاورة عامه مردم ساختماني ن لي و روایتي. زبان اغلب آن

 (. 19: 3125)ميرصادقي، المثل های عاميانه از اصطالح، لغات و ضرب

 انگيز نو )فانتزی(های شگفتداستان -6-3-4

های کهن در عصری که از نرر تربيتي در مرکز تواّه اشتيا  کودکان به شنيدن قصّه

ها و انتزیهای ان و پری نو، فانگيز و قصّههای شگفتقرار گرفتند، سبب خل  داستان

مایه و بکارگيری عنصر خيال و های تخيلي ه علمي شد که هریک از نرر درونداستان

ها داستان هستند و از ضوابط هایي با هم دارند، ولي همة آن رح، اندک تفاوت

 نویسي امروزی پيروی مي کنند.داستان

دانند. این يگذار آن را هان  کریستين اندرسون مهای ان و پری ادید: بنيانقصّه

شوند، چرا که هنوز پيوندشان با سبک آثار به عنوان آثار دورة انت الي محسوب مي

 گویي قدیمي قط  نشده و در راه ادیدی قدم گذاشته است. قصّه

ترین قالب ادبيات توان گفت قالب فانتزی مهمهای فانتزی: بدون هيچ اغراقي ميکتاب

درصد از آثاری که بخصوص برای کودکان خل   65کودکان امروز اهان است و بيش از 
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فانتزی به معني وهم و خيال است یا نوآوریِ (. 309: 3167)قزل ایاغ، شود فانتزی است مي

ها را در اهان شوند تا واقعيتخيال پردازانه. آثاری که از دنيای واقعي آگاهانه دور مي

شوند رو ميتاب ح ي ت واالتری روبهغيرواقعي بازسازی نمایند. از این رو خوانندگان با باز

 . (6: 3197)لين،  دوستي استکه آن معنویت و انسان

های علمي و فني هایي هستند که براساس نوآوریعلمي: داستان -های تخيليداستان

بعضي متخصّصان ادبيات (. 61: 3777)الکنز، نهند علمي و فني فرضية خود را بنا ميیا شبه

نگر با استفاده از های آیندهشمارند، امّا فانتزیها ميوعة فانتزیکودک آن را زیرمجم

 گيرد. های علمي مااراهایشان شکل ميیافته

 گراهای واق داستان -6-3-0

گویند. ولي این مکتب گرا ميبه آثار ادبي و هنری که متعهد به واقعيت باشند آثار واق 

فرانسه با آثار بالزاک به اهان عرضه شد و های قرن نوزدهم در در ادبيات کودک در نيمه

های آشنا و گرایان انبهواق (. 391: 3167)قزل ایاغ، رایي یا رئاليسم نام گرفت مکتب واقعگ

واو و بيان گذارند و هدفشان استها به نمایش ميمعمولي زندگي را در واقعيّت آن

های دیگر است. از ی با پدیدهاهای دروني ميان پدیدههای واقعي هر چيز و رابطهکيفيت

گرا عکاسي از واقعيّت نيست بلکه علّت واودی وقای  را نيز این رو، کار نویسندة واق 

اوهر رئاليسم عبارت از تحليل ااتماعي، مطالعه  (.660: 3199)ميرصادقي، کند منعک  مي

فرد و  و تجسم زندگي انسان در اامعه، مطالعه و تجسم روابط ااتماعي، روابط ميان

 (.65: 3126)ساچکو،، اامعه و ساختمان خود و اامعه است 

توان به قرار زیر مایه مورد عالقة کودکان ميهای واقعي را از نرر درونانواع داستان

 بندی نمود: ب ه

ها باید مورد تواه قرار گيرد، این است های واقعي حيواني: آنچه در این داستانداستان

شوند. بنابراین نه ها ظاهر ميهای حيواني خود در این داستانظرفيتکه حيوانات با تمام 

گویند و نه رفتارهایشان نماد رفتارهای انساني است. رابطة کامالً با انسان سخن مي

های  بيعي انسان با حيوان و یا زندگي خود حيوان در  بيعت مورد نرر است. نمونه

 از اک لندن. آوای وحشو س يد دندان مناسب 

کند تا گذشته را ها به کودک کمک ميگرای تاریخي: این داستانهای واق داستان

های کساني که پيش از او ها و نااميدیها، لذّتتجربه کند و به درون منازعات، رنج

رسند و ها به اوج ميبينند که زمان در حال تغيير است، ملّتها مياند وارد شود. آنزیسته
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ماند نيازهای اهاني انسانيست مثل چه بدون تغيير باقي ميآن کنند، وليس و  مي

.  برای (032-030: 3779)هاک، آزادی، ح ِّ تعل  داشتن، برخورداری از احترام، عش  و... 

 اثر ژرژ فون ویليه.  کودک، سرباز و دریامثال 

کودک  مایه درگيریهایي دربارة مسائل و مشکالت کودکان و نواوانان: با درونداستان

گرا هستند. در های واق ترین گونه از داستانساالن و خانواده، مهمبا ا رافيان، محيط، هم

ها را تا کجا باید باره واود دارد که پردة واقعيّتهای مهمّي در اینعين حال ن دها و بحث

؟ ها قادر به درک این واقعّيات هستندبرای کودکان و نواوانان باال زد و تا چه حد آن

پردازد که هایي مي، به مخالفت با داستان«واق  گرایي نو»ای با عنوان رابرت بورچ در م اله

های ترین تجربهکنندهترین و نااميدترین، تلخگرایي ف ط به ترسيم دردناکبا نام واق 

پردازد و نه تنها سبب نااميدی کودکان و نواوانان از خود بلکه از کلّ بشریت زندگي مي

آیا انترار بزرگيست »نویسد: خواند و ميها را ضدِّ واقعي ميگونه داستانشود. او اینمي

)بورچ، « گرا باشد؟کنيم واق عرضه مي گرایي به کودکعنوان واق چه بهاگر بخواهيم آن

3793 :625.) 

هایي مایههای عاش انه: موضوع عش  بخصوص در دوران نواواني یکي از درونداستان

که نسبت به آن هم نياز واود دارد و هم عالقه. شناخت ان  مخالف و ابراز  است

های احساساتي و عاش انه است. امّا دوستي و معاشرتي دوستانه، موضوع بسياری از داستان

شمارند که متأسفانه در ایران نيز در برابر این نياِز همة اوام  این رابطه را مجاز نمي

 ست. بيعي سکوت اختيار شده ا

دليل تحرک و مااراپردازی با روحية ماارااوی نواوان بسيار های ماارایي: بهداستان

رو هستيم که گرچه قابليّت وقوع دارند، ها با اتفاقاتي روبهخواني دارد. در این داستانهم

 آیند.ولي ازو مااراهای روزمره بشمار نمي

 های مختلف سني های گروهبررسي مراحل رشد کودک و ویژگي کتاب -6-6

کرد ادبيات کودک مستلزم های بازنویسي شده حماسي با رویایفای ن ش مؤثر داستان

آن است که کتاب با مراحل رشد ادراکي، عا في و ااتماعي کودک تناسب داشته باشد. 

اند و نام از بدو تولد تا دوران بلوغ مراحلي را از نرر رشد درنرر گرفتهشناسان صاحبروان

های معيّن و عوا ف مشخّصي را شناسایي هر مرحله مشخّصات خاص، بحرانبرای 

 ور توانایي ذهني در ها و عوا ف و هميناند. کودک متناسب با این مراحل و بحرانکرده

بازنویسي، در صورت انطبا  با این نيازها »کسب شناخت، نيازهای مختلفي دارد که 
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های از این رو در این بخش به معرفي گروه (.393: 3169)پوالدی، « تواند به او کمک کندمي

نرران پرداخته و بندی مراا  و اندیشة صاحبسني مطرح در ادبيات کودک با ام 

های رشد کودک با شود. م ایسة تطبي ي نرریههای حاکم بر هر  ب ه بررسي ميویژگي

( 4ید به قرار ادول )چون پياژه، اریکسون، کلبرگ و فروشناسان مطرح هماستناد به روان

 (.67: 6550، راسل، 90 -47: 3169، حجازی، 364-360: 3169امالي، )احدی و بنيارائه شده است 

 بندی مراحل رشد کودک ام  -4ادول 

 -1رشد ااتماعي 6پياژه -3رشد شناختي

 4اریکسون

 -9رشد رواني انسي 2کلبرگ -0رشد اخالقي

 6فروید

 مرحله حسّي حرکتي

 سال( 6تا  5)

مرحله اعتماد در برابر 

 اعتمادیبي

 سال( 3.0تا  5)

 سطح پيشاتعارفي 

 سال( 9تا 

مرحله اول تواّه به تنبيه و  

 برداریفرمان

مرحله دوم تواّه به نف   

 شخصّي

 مرحله دهاني

 سال( 3.0تا  5)

 کردیمرحله پيش عمل

 پيش ادراکي

 سال( 4تا  6)

 ادراکي

 سال( 9تا  4)

 مرحله خود مختاری در

 برابر شک و تردید

 سال( 1تا  3.0)

مرحله ابتکار در برابر 

 احساس گناه

 سال( 9تا  1)

 مرحله م عدی

 سال( 1.0تا  3.0)

 مرحله فاليک یا آلتي

 سالگي( 2تا  1.0)

 کردهای عينيمرحله عمل

 سالگي( 33تا  9)

مرحله سازندگي در برابر 

 احساس ح ارت

 سال( 33تا  9)

 سطح تعارفي

 ل(سا 33تا  9)

سطح اول رعایت اخال  

 براساس رسوم و قواعد امعي

 سطح دوم رعایت اخال  به

های علّت نزدیکي به سرچشمه

 اقتدار

 مرحله نهفتگي

 سال تا دوران بلوغ( 2)از 

 
Cognitive development  .3 

Piaget .6 

Social development .1 

Erikson .4 

moral development .0 

Kohlberg .2 

hosexual developmentpsyc .9 

Freud .6 
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 مرحله صوری )قياسي(

 سال( 30تا  33)

مرحله احساس 

هویّت در برابر 

 آشفتگي

 سال( 30تا  33)

 سطح پساتعارفي

گيری لي و شکل)بعد از بلوغ ع 

 فردیت(

 سطح اول تواّه به پيمان ااتماعي

بندی به اصول سطح دوم پای

 اخالقي

 مرحله انسي یا تناسلي

 )از دوران بلوغ تا مرگ(

 

 مراحل رشد ذهني کودک از نرر پياژه -6-6-3

شناسي شناس سوئيسي است که در نهایت به روانشناس، فيلسو، و روانپياژه زیست

تر  به روش باليني توأم با آزمایش بود. مراحل رشد . مطالعات او بيشکودک روی آورد

 کودک از نرر پياژه به قرار زیر است:

الف: مرحله حسي ه حرکتي: این دوره پيش از زبان گشودن است. در این دوره تجسم 

واود ندارد و کودک قادر نيست اشيا یا افراد را در غيابشان در ذهنش مجسم کند. در 

ها به بيند و این بازتابها را ميین دوره ف ط حرکات خودانگيخته و بازتاب آنآغاز ا

هایي هوش گيری چنين عادتشوند. در شکلهای م دماتي منجر ميگيری عادتشکل

مندانه است تا فرد بتواند برای رسيدن به هد، از وسایل دخالتي ندارد. چون عملي هوش

ر این مرحله کودک ميان هد، و وسيله تفاوتي قائل مناسبي استفاده کند. در حالي که د

ماهگي کودک  9الي  2شود. از تدریج هد، از وسيله مجزا مينيست. در مراحل بعدی به

از راه ت ليد و خواندن عالئم حرکتي و صوتي و حالت صورت با ا رافيان ارتبا  برقرار 

گردد. در این دوره شيا منجر ميکند. این ارتبا  به برقراری روابط عا في با افراد و امي

توان کتاب را با شرایط مطلوب کودک مثل زمان شير خوردن، الالیي خواندن و نوازش مي

 (.07-09: 3169)حجازی، کردن توأم کرد تا بازتاب شر ي مثبتي نسبت به کتاب پيدا کند 

ای انههای نشهای ادید که فعاليّتکردی: در این دوره فعاليّتب: مرحله پيش عمل

شود، نرير ت ليد در غياب الگو، رفتار و بازی نمادین، تصویر ذهني، زبان و ناميده مي

تر از دوره قبل بداند، کند. این کودک، کودکي نيست که صرفًا بيشن ّاشي آغاز به کار مي

بلکه چگونگي استدالل، منط  و ادراک و نهایتاً شناخت او متفاوت است. کودک در این 

تر  این قدرت  را ندارد که های پایينحور یا خودمرکزگراست. بویژه در سالدوره خودم

کند همه چيز فهمد و تصوّر مياای فرد دیگری بگذارد. نرر دیگران را نميخود را به

افتد. اکثر کودکان در این دوره معت دند که همه چيز اان دارد. ا را، او اتفا  مي
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گرایي، گيرد. در کنار اانرا بکنيم دردش مي عروسک گرسنه است یا اگر برگ درخت

گرایي نيز دادها به دست او و انسان( و واق گرایي )یعني وقوع همه رخهای مصنوعویژگي

 .(347-342: 3169)احدی، واود دارد 

کرد عيني: مرحله ادیدی از رشد ذهني کودک است که در آن کودک ج: مرحله عمل

تواند عمل چنين ميذهني را داراست. ذهن او همتوان انجام بسياری از کارهای 

تواند اشيا را برحسب صفات چنين کودک در این مرحله ميپذیری انجام دهد. همبرگشت

چنين رابطة ازء و کل را بندی کند. کودکان همها مانند رنگ، شکل یا اندازه  ب هآن

پذیر وعي ضابطة مشاهدهتواند ااسام را براساس نکنند. کودک در این دوره ميدرک مي

  (.306-347: 3169)احدی، بندی کند سری

تواند دربارة آینده، کرد صوری )قياسي(: کودک در این مرحله ميد: مرحله عمل

زمان است و شروع استدالل مطالب مجرد و فرضي فکر کند. این برهه با آغاز نواواني هم

های آن مندی از ویژگيتر، منط  و نرامقياسي را درپي دارد. تفکّر، قابليّت انعطا، بيش

های یک حلتواند تمامي راهاست. در این دوره کودک یا بهتر است بگویيم نواوان، مي

تواند در مورد مسائل مجردی مثل مسأله را تصوّر کند و از نررهای مختلف بگذراند. مي

 اخالقي دارد.  فضا و زمان بيندیشد. یک نرام ارزشي دروني و نيز احساسي از داوری

 نرریه تکامل رواني ه ااتماعي اریکسون -6-6-6

اریکسون معت د است که رشد در تمام زندگي انسان ادامه دارد. او رشد را شامل هشت 

رو ست داند که در هریک از این مراحل، انسان با بحران خاصّي روبهمرحلة دو قطبي مي

فرد اثر مثبت یا منفي داشته باشد. باید تواند بر شخصيّت ها ميکه رف  یا عدم رف  آن

 یابد.دانست که نتایج هر مرحله به مرحلة دیگر انت ال مي

اعتمادی: دوره نوزادی است. کيفيت زندگي نوزادی برای الف: مرحله اعتماد در برابر بي

کودک شامل عش ، محبت، تواّه، غذا دادن، لم  و نوازش بين نوزاد و مادر، تأثير 

احساس اولية کودک در مورد اعتماد یا عدم اعتماد او به محيط بجای  مست يمي بر

 گذارد.مي

اا کودک ب: مرحله خودمختاری در برابر شک و تردید: دوره اول کودکي است. در این

کند. اگر کودک در این روابط خود را با والدین و دیگران بررسي و سعي در ابراز واود مي

احتمال دارد که در آینده همواره انترار شکست داشته رو شود، کوشش با شکست روبه

 باشد و قدرت اتکا به خود را از دست بدهد.
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گيری موفّ  پ: مرحله ابتکار در برابر احساس گناه: دوره دوم کودکي است که پي

دهد تا قدم به مرحلة سوم بگذارد. کودک در مراحل قبلي آمادگي الزم را به کودک مي

ت به ااهای تازه قدم بگذارد و ح ِّ کنجکاوی خود را برای کشف این مرحله قادر اس

کند و احساس مجهوالت بکار بيندازد. رشد و تکامل کنجکاوی او را وادار به اعمال تازه مي

ریزی شود وادان اخالقي او را پيگناهي که بر اثر انجام آن اعمال ابتکاری در او پيدا مي

 کند. مي

ابر احساس ح ارت: درح ي ت دوران دبستان را شامل ت: مرحله سازندگي در بر

شود. کودک در این دوره بين دو قطبِ سازندگي و ح ارت در کشاکش است. مایل مي

ها را به کمک دیگران به مرحله عمل نيز تنها مسائل مختلف را بياموزد، بلکه آناست نه

چنين تواّه و تحسين هم ای به مواد اوليه و ابزار ودرآورد. ليکن برای چنين سازندگي

 دیگران احتياج دارد. در غير این صورت، احساس ح ارت در او بواود خواهد آمد.

کننده حالت فرد در دوران بلوغ  : مرحله احساس هویّت در برابر آشفتگي: مشخّص

علّت بحران بلوغ و تغييرات اسماني و رواني، است. در این مرحله پسران و دختران به

کنند. ترشحات بستگي دروني مياس سرگشتگي، گيجي، عدم تعادل و همتر احسبيش

شود که نيروهای انسي و تخيل در مورد آن، سایر ها به نحوی دگرگون ميهورموني آن

یابي به گيرد. مشکل اساسي در این مرحله، دستالشعاع ميهای شخصّيتي را تحتانبه

ش کشف و تثبيت شخصيّت خود بر احساس هماهنگي و وحدت درونيست. نواوان در تال

 اندیشد.آید و همواره به آن ميمي

سالي و پيری های اواني، ميانمرحلة دیگر نيز در دورهاین تذکر الزم است  که سه

 واود دارد.

 نرریه رشد اخالقي کلبرگ -6-6-1

ای بر کار بيست و پنج سال قبل ژان پياژه دربارة رشد نرریه الرن  کلبرگ، توسعه

ای از عملکرد عنوان پایهدارد که استدالل اخالقي بهبيان ميالقي در کودکان بود. او اخ

کلبرگ معت د بود . قابل تشخيص از رشد است ةمرحلسطح و ششاخالقي دارای سه

 : (303: 3766)کلبرگ، د کنرشد مي به قرار زیررفت سن قضاوت اخالقي با پيش

 تعارفي اصول اخالقي پيشا: سطح یک

 م(؛کنم مبادا تنبيه بشوبرداری )اخالقي رفتار ميه به تنبيه و فرمانتواّ ل:او ةرحلم

 (؛کنم تا پاداش بگيرمي )اخالقي رفتار مينف  شخصّ ه بهتواّ: مرحله دوم
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 .کارانه استبستاندر این سطح نگاه شخص به اخال  دیدی بازاری و بده

 اصول اخالقي تعارفي : سطح دو

رنگي با هم براییت اخال  از روی رعایت رسوم و قواعد امعي و رعام: مرحله سو

 (؛اماعت )گرایش به پسرخوب/دختر خوب بودن برای ااتناب از پذیرفته نشدن

یعني اهت ) های اقتدارنزدیکي به سرچشمه علّترعایت اخال  به: مرحله چهارم

ده: برای ترقي به زبان سا)پذیرفته شدن از  ر، صاحبان قدرت و کسب شأن ااتماعي 

 (.در ااتماع و اغلب ریاکارانه

در این سطح اخالقي رفتار کردن شخص از روی تعار، و رعایت رسوم است و در 

 .گرددمي یک باز رفتار اخالقي فرد به سطحِ ،شرایطي که قيد و بند ااتماعي نباشد

 (گيری فردیتتعارفي )بعد از بلوغ ع لي و شکلاصول اخالقي پسا: سطح سه

ه به پيمان ااتماعي )رعایت اخال  در راستای رفاه همگان و نف  تواّم: حله پنجمر

 (؛همه؛ احترام به حرمت و فردیت افراد

اوشد و ربطي بندی به اصول اخالقي )اخالقي بودن از درون فرد ميپای: مرحله ششم

دش زید ندارد؛ رفتار شخص بنا بر رعایت اصول واداني خوای که در آن ميبه اامعه

کند تا پيش خودش شرمنده یابد. فرد فارغ از موقعيتش اخالقي رفتار مياریان مي

 (.نشود

 نرریه رشد رواني انسي فروید -6-6-4

کاویست. او رشد رواني گذار روانشناس معرو، اتریشي و بنيانزیگموند فروید روان

 .(390-394: 3169)احدی، انسي کودک را به قرار زیر تشریح نموده است 

ای از الف: مرحله دهاني: به ع يدة فروید در هر مرحله انرژی انسي )ليبيدو( بر ن طه

ها و بدن متمرکز است که در مرحلة دهاني، انرژی انسي در ناحيه دهان، چانه، گونه

یابد. به عبارت دیگر راه تماس کودک با اهان خارج از  ری  این نواحي ها تمرکز ميلب

 دوره یک دوگانگي عا فيست که بين عش  و نفرت نوسان دارد. گذرد. مشخّصة اینمي

شود و لذا ب: مرحله م عدی: در این مرحله ليبيدو از ناحيه دهان به م عد متمرکز مي

سازد، تضادّ چه این مرحله را بحراني ميگردد. آنبخش ميعمل دف  برای کودک لذّت

ن آن است. این مرحله شامل دو مرحلة بين لذّت از تخليه و کنترل برای به تأخير انداخت

پذیری است، کودک ف ط متواّه شود. در مرحلة فرعيِ نخست که مرحلة فعلفرعي مي
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گردد. در مرحلة دوم فرعي کودک فعّاالنه در این عبور دخل و تصر، عبور مواد زاید  مي

 . کند. وقای  این دوره تأثيرات شگرفي بر کلِّ شخصيّت فرد در آینده داردمي

مرحله فاليک یا آلتي: در این مرحله انرژی انسي در ناحيه آلت تناسلي متمرکز 

ورزد و گيرد؛ یعني دختر به نوعي به پدر عش  ميشود. ع ده اودیپ و الکترا شکل ميمي

دهد و پسر مادر را عاش انه دوست دارد و از پدر متنفر نسبت به مادر کينه نشان مي

 گردد.مي

ر این مرحله ليبيدو سرگردان است و در اای مشخّصي متمرکز مرحله نهفتگي: د

آميزی از ساالن گرم و عا في است و در خانواده رفتار محبتنيست. روابط کودک با هم

 دهد. خود نشان مي

 مرحله آخر نيز مرحله انسي یا تناسلي است که فراتر از دوره کودکيست.  

و های ذهني قابليت بندیبراساس ام  و دهارائه ش شناسي رشده به اصول روانبا تواّ

( به عنوان مشخّصة رشد و 0ادول ) انِ کودک و نواوان،مخا بهای ادراکي مندیتوان

بندی البتّه این ت سيم های گروه سني مختلف قابل ارائه است.های مربو  به کتابویژگي

 کند. قطعي نيست و براساس سن ذهني کودک تغيير مي

 
 های کودک و نواوانهای مربو  به کتابهای رشد و ویژگيصهمشخّ  -0ادول 

 هاویژگي حدود زماني مشخّصه رشد گروه سني

 اشعار نوزادی با صدای بلند سال 6تا  5 حسّي حرکتي نونهال

 های مفهومي با تصاویر رنگي برا موضوع، کتابکوتاه، بي

 های تعاملي )یعني تماسي و درهای کوچک بازشو(کتاب

 کل سنگين، م وای نازک غيرسمي یا کتاب های پارچه ایدر ش

ها برای خواندن با صدای های تصویری ساده و افسانهکتاب داستان سال 4تا  6 پيش ادراکي خردسال

 بلند

 خا ر س ردناشعار نوزادی برای به

تر های مفهومي شامل اعداد، حرو،، و مفاهيم کمي پيچيدهکتاب

 شمارشي و کتاب لغات( هاینرير تضاد )مثل کتاب

کودک الف 

 )مبتدی(

ها، اشعار با صدای بلند، های تصویری ساده، افسانهکتاب داستان سال 9تا  4 ادراکي )شهودی(

 گویي قصّه

کرد های غيرداستاني علمي که به کودک دربارة اهان و عملکتاب

 آن آگاهي برساند.
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حر، ه صدا،  کودکان شروع به درک خيال در داستان، ارتبا  بين

 کنند.اهات چپ به راست و باال به پایين و لغات سبک مي

کودک ب 

 رفته()پيش

عيني ه پيش 

 تعارفي

های داستان کوتاه با سبک های تصویری بلندتر و کتابکتاب سال 7تا  9

 نوشتن ساده

ها به یابد. آنها از هشت سالگي کاهش ميعالقة کودکان به افسانه

تری های اوان عالقة بيشو سرنوشت شخصيّتهای واقعي داستان

 دهند.نشان مي

کودک ج 

 )متخصص(

گرا، های بلند، شامل واق های پيچيده تصویری و داستانکتاب سال 36تا  7 عيني ه تعارفي

های واقعيِ حيواني، تاریخي، مسائل و مشکالت کودکان و داستان

 نواوانان، ماارایي و عاش انه

 های تکراریشامل عناوین ساده و شخصيّت ایهای مجموعهکتاب

قياسي ه  نواوان

 پساتعارفي

 30تا  36

 سال

مؤثر بودن چهار عامل انسيت، سن، هوش و شرایط ااتماعي در 

 انتخاب کتاب

های احساسي( و پسران تفاوت عالقه به کتاب بين دختران )داستان

 های ماارایي()داستان

 پرستي ویژگي بارز این دورانقهرمان

 های با ماارای اکتشا، سختداستان

 

 های سني مختلف های سازگار حماسي با گروهشاخص -6-1

های سني مختلف، در ابتدا باید های سازگار حماسي با گروهبه منرور ارائه شاخص

های عناصر داستاني مرتبط را معرفي نمود. به عبارتي دیگر، ایجاد ساختار ادید از داستان

)براهني: در بکار بردن صحيح و مناسب عناصر داستان به قرار زیر دارد  کهن حماسي ریشه

 (: 3166، ميرصادقي: 3162

مایه را آفریند و درونهایيست که داستان را ميها و حادثه: شامل پدیده3موضوع -3

مایة تواند درونکند، به عبارت دیگر موضوع قلمرویيست که در آن خالقيت ميتصویر مي

 نمایش بگذارد. خود را به

کند. بنابراین : وابستگي مواود ميان حواد  داستان را ع الني تنريم مي6رنگپي -6

تواند راهنمای مهّمي باشد برای نویسنده و در عين حال نرم و ترتيب متشکلي برای مي

 
3. Subject or Topic  

6.Plot 
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ای است برای انتخاب و مرتب کردن رنگ برای نویسنده ضابطه عمدهخواننده، زیرا پي

 .آوردر نرر خواننده نيز ساخت و وحدت داستان را فراهم ميوقای ، و د

ایست که ارائة مواد داستان را به : زاویه دید یا کانون روایت، شيوه3زاویه دید -1

خواننده بر عهده دارد. هر داستاني ساختار مطلوب خود را داراست و همين ساختار، راوی 

شود، امّا بر در داستان محسوب ميگزیند. دیدگاه عنصری صوری مطلوب خود را برمي

گرایي، باورپذیری و در نتيجه تأثيرگذاری داستان ن ش ميزان صميميت، واق 

 ای دارد.کنندهتعيين

دهنده به زندگي ااتماعي : عامل شخصيّت یکي از عناصر عينيت6پردازیشخصيّت -4

ست که: هرگز قصّه است و شاید به همين دليل است که آندره ژید به تأکيد گفته ا

ای را مگو، مگر از  ری  شخصيّت. انتخاب اشخاص داستان تا حد زیادی بستگي به ع يده

پردازد از اشخاصي که بناست نوع داستان دارد. نویسنده هنگامي که به نگارش داستان مي

 در داستان بياورد بيش و کم تصوّراتي دارد.

کند تا آن را اارا مياندیشد و تمهيدیست که نویسنده مي :1وگوگفت -0

وگوی ميان الی آن به خواننده بشناساند. در گفتهای داستانش را از البهشخصيّت

وگوهای دروني، بسياری از خصوصيات روحي و رواني و حتا رفتارهای ها یا گفتشخصيّت

 دهد.ظاهری خود را نشان مي

گيرد، صحنه ت ميزمان و مکاني را که در آن عمل داستاني صور :4پردازیصحنه -2

افزاید و انتخاب مانندی داستان ميگویند. کاربرد درست صحنه بر اعتبار و ح ي تمي

 کند.درست مکان وقوع داستان به قابل قبول بودن حواد  کمک مي

کند لحن، تا حدی شناسنامه شخصيّت است. امّا از یک سو ارتبا  پيدا مي :0لحن -9

از سوی دیگر با خل  و خوی شخصيّت، حرکات و با سبک و زبان عمومي یک عصر و 

 .زندسکنات او و اعمالي که در یک وض  رواني خاص از شخصيّت سر مي

سبک و زبان نگارش: روشيست که شاعر و نویسنده برای بيان موضوع خود  -6

گزیند. یعني سبک شيوه گفتن است. شاعر و نویسنده به واسطة سبک در تمام برمي

 
3.Point of view   

6.Characterization   

1.Dialogue 

4.Setting  

0 Tone  
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موضوع تا نوع کلمات، لحن و سيا  تأليف عناصر گوناگون، تأثير خود را  مراحل از انتخاب

 نهد.بر اای مي

شود های خاص و قواعد آسان ارائه ميدر ادامه و در بستر عناصر داستاني، برخي شيوه

که بازنویسي و ابزارهای آن را تجربه کند و  دهدکه به کودک و نواوان این فرصت را مي

ي آشنا شود. به  وری که کودک و نواوان قادر به درک بهتر پویا از یک با فرایند بازنویس

 داستان و امکانات ارائه شده با روایت مدرن خواهد شد. 

های کالسيک حماسي معمواًل از دیدگاه سوم شخص روایت انداز: داستانتغيير چشم

چنين کنيم؟ همافتد اگر ما داستان را از نگاه اول شخص روایت شده است. چه اتفاقي مي

اندازی متوسط را انتخاب کرد. در هر صورت توان ترکيبي از دو یا چند دیدگاه یا چشممي

تر و تر و و شخصيّت داستاني را بسيار زندهرنگ را بسيار االبروایت اول شخص ارائه پي

 گيرتر ترسيم خواهد نمود.چشم

ان مدرن منت ل کنيم، تغيير زمان: اگر ما داستان یک حماسه کالسيک را به دور

توانيم یک رستم مدرن را در کند؟ برای مثال ميچگونه برای کودک و نواوان الوه مي

روست؟ گزینة دیگر سناریوی آینده یک اامعة مدرن ترسيم کنيم. او با چه مسائلي روبه

 صد سال. است، برای مثال بعد از یک

ميان قهرمانان یک داستان حماسي های قهرمانان داستان: روابط تغيير روابط و ویژگي

یابي به نتيجة متفاوتي از چنين ممکن است معکوس شود. این موضوع امکان دستهم

های قهرمانان نيز ممکن است معکوس گردد. البتّه کند. ن ش و ویژگيداستان را فراهم مي

 شود. راه با بازآفریني وارد ميهای همتر در حوزة بازنویسياین انبه بيش

 تغيير قاب فضای داستان:

توان قاب  بيعي یا محيطي داستان را تغيير داد. این بدان الف: قاب  بيعي: مي 

معنيست که تمام تغيير و تحوالت الزم و تغييرات مناسب در قهرمانان، مطاب  محيط 

تواند در یک کشتي، در ساحل داستان مي دهد. بنابراین، به اای یک انگل،روی مي

 گاه بزرگ تجاری روایت شود.یک فروشدریا و در 

تواند خود را در یک فرهنگ دیگر ارائه نماید، با ب: چارچوب فرهنگي: داستان مي

ای دیگر(. این تغيير، فرصت گزارش حسّي تاریخي یا متافيزیکي )برای مثال، درسياره

 کند. آداب و رسوِم فرهنگ و تمدن دیگر را فراهم مي
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گاه کارگران و یا تجار قتصادی: قهرمانان ممکن است در اایهای ااتماعي ه اج: قاب

ها ممکن است در  ب ة متوسط و یا در یک  ب ة ااتماعي باال قرار ترسيم شوند، آن

 به های اقتصادی قابل شناسایيهای ااتماعي و برداشتگيرند. با چنين فعاليّتي، کليشه

 کودک و نواوان است.

ین عنصر بازنویسي است. با این روش یک داستان ترتغيير سبک: به منزله خال 

توان به شکل دیگری مانند کميک، یک بولتن خبری، یک بازی حماسي کالسيک را مي

نمایشي، عاش انه، ماارااویي و یا حتا یک شعر بيان نمود. البتّه این تغيير باید با تبعيت 

 صریح از قواعد آن سبک ادبي و بدرستي صورت گيرد. 

یر: یک تصویر ممکن است توضيح متن را تکميل و یا ساده با آن همراهي تغيير تصو

تر و یا حتا متن را معکوس سازد. از این رو زبان متن و زبان تصویر باید کند و آن را اذاب

توان داستان را های کودکان مدرن، ميدر ارتبا  تنگاتنگ با یکدیگر عمل کنند. در کتاب

روایت یکي از  ری  تصاویر و روایت دیگری از  ری  کلمات  از  ری  دو راوی بيان نمود،

اگر متن و تصاویر تمام کمبودهای » (6553:39)و متن. مطاب  نرر نيکوالاو و اسکات 

دیگر را پوشش دهند، چيز دیگری برای تخيل خواننده باقي نمانده و خواننده تا حدی یک

گزین  یا در برخي ا العات اایکه تصاویر و متن منفعل خواهد شد. امّا به محض آن

رو خواهيم ها و تفسيرهای متنوعي روبهدیگر ارائه کنند، ما با خوانشموارد متناقض با یک

 «. شد

این تذکر الزم است که به  ور کلّي بایدها و نبایدهای عناصر داستان برای بازنویسي 

 زیر درنرر گرفت: توان به قرار های سني مختلف را ميآثار حماسي سازگار با گروه

 بایدها:

 ترین انگيزه؛ کنندگي موضوع: اولين و مهمسرگرم

 مااراهایي با روندی سری ؛موضوعي دارای حادثه: واود 

 کننده؛موضوعي دارای پایان راضي

بک بخصوص برای کودکان زیر رنگ: عدم استفاده از فالشحرکت رو به الوی پي

 دوازده سال

ای از بيم و اميد( باعث گویي )با آميختهآوری: عنصر پيشرنگي دارای تعلي  و نوپي

 شود؛تر شدن داستان مياذاب
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کننده امّا باید  بيعي و سازگار با نواخت و خستهتر از نثر یکوگو: اذابدارای گفت

 ها باشد؛شخصيّت

پردازی اصولي با لحني مناسب و با ال ای ایفاگری ن ش اصلي: توسط کودکي شخصيّت

مند، تر از او. برای کودک و نواوان، بها دادن به دوران کودکي ارزشیا کمي بزرگ سنهم

 شود؛گانه تح يرآميز تل ي ميو رفتار بچّه

پردازی و سبک سازگار با رشد کودک: سازگاری بازنویسي با تکامل رشد شخصيّت

 اسماني و تکامل انبه فکری؛

رمست يم پيام: با ایجاد شرایط مثبت سبک و زباني اصولي برای انت ال زیرکانه و غي

 نرير فرشته در م ابل دیو و عدم پند و اندرز مست يم؛

پنداری با ذاتذات پنداری: همپردازی و ایجاد امکان همگرایانه بودن صحنهواق 

های متفاوت، رویارویي با شرایط دشوار و فراگيری چگونگي حل مشکالت شخصيّت

 گوناگون.

 نبایدها:

کنند، به گذشته د حسرت گذشته و نگراني آینده: کودکان در حال زندگي ميعدم ایجا

اندیشند و نگران آینده هم نيستند. گذشته و آینده برای کودکاني که به مرحله نمي

 کند.اند مفهوم پيدا مينواواني رسيده

عدم تفصيل داستان به علّت ناشکيبایي: کودکان دوست دارند داستان بالفاصله آغاز 

 ود و پيش رود. ش

توان براساس توضيحات فو  و با استناد به مراحل رشد کودک در بخش قبل، مي

 ( ارائه نمود.2های مطرح بازنویسي حماسي را بصورت ازئي به قرار ادول )ویژگي

 
های مطلوب در بازنویسي حماسي ادبيات کودک و های ازئي و شاخصمشخّصه -2ادول 

 نواوان

 های بازنویسي حماسيویژگي استانينيازهای د گروه سني

و  نونهال

 0خردسال )زیر 

 سال(

حسي حرکتي و 

ادراکي شامل: پيش

نگاه کردن، یاد گرفتن 

 و لذّت بردن

 گيری از تصاویر ساده و آشنا بدون انت ال احساس ترس و غمبهره

 حالته )بدون هيچ نوع پيچيدگي(بازنویسي ساده با  رحي یک

 ا موضوعات در چارچوب درک کودکموضوع یا بکوتاه، بي

 بازی(های آشنا )نرير خانواده، حيوان یا اسبابدارای شخصيّت



  17 ...های مطلوب بازنویسي و داستان گزیني آثار حماسي در ادبياتارائه شاخص
 

 

 دارای فانتزی ساده )نرير سخن گفتن حيوان یا حرکت اسباب بازی(

 گونه آزار و ناراحتيبدون هيچ

های ساده یا نثر آهنگين و تکرار پذیر برای بيان شعرگونه با قافيه

 خا ر س ردنبه

 7تا  0ک )کود

 سال(

ادراکي و عيني 

تعارفي شامل: پيش

کنجکاوی، عالقه 

مندی به ا را، و 

 تخيلي پرشور

 رنگ ساده: مست ل خوانده، درک و به حافره س رده شود.پي

 ها بدون بيان عاميانهاستفاده محدود از واژه

 ت ویت روح حماسي و ملّي

 های آشناایجاد فضا و شخصيّت

 گرایش احساسي

 گيرده از قافيه و حالت ساده عبارات زباناستفا  

عدم واود مباحث ترسناک و غمناک یا ت ویت اعتماد به نف  و 

 اميد

 بکار انداختن تخيل و لذّت بردن

 پایان خوش

کودک 

تا  7متخصص )

 سال( 36

عيني تعارفي شامل 

درک دنيای 

ساالن )انت ال بزرگ

غيرمست يم و 

مندانه مفاهيم هوش

ي به تربيتي و اخالق

 کودک(

زبان ساده و در عين حال استوار و سالم در م ایسه با سخيف و 

 لم ني

 خوان،تر و در عين حال گویا و همتصویرهای پيچيده

های تاریخي، مسائل و مشکالت گرا شامل داستانموضوعات واق  

 کودکان و نواوانان، ماارایي و عاش انه

های و شخصيّتای شامل عناوین ساده های مجموعهبازنویسي

 تکراری

 کنندگي سرگرم

 زیاد بودن وقای 

های کودک با موضوع عالی ، مشکالت و تجارب کودک )داستان

 محور(

 با موضوعات تخيلي و واقعي

گنجاندن هردو شخصيّت دختر و پسر با تواّه به آگاهي انسيتي 

 )تواّه به ان  مخالف(

 نویسي بدون افرا خالصه

تا  36نواوان )

 سال( 32

قياسي ه پساتعارفي 

شامل شریک شدن در 

سالي دنيای بزرگ

)انت ال نامست يم و 

مؤثر بودن چهار عامل انسيت، سن، هوش و شرایط ااتماعي در 

 انتخاب بازنویسي

 ها بين دختران و پسرانفاصله گرفتن عالقه به کتاب

های ماارااویانه و دختران به به داستانتر پسران عالقه بيش
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بينانه مفاهيم واق 

تربيتي و اخالقي به 

 نواوان(  

 های احساسيداستان

 پرستي ویژگي بارز این دورانقهرمان

 دادهای پيچيده و اکتشافي هایي با رویداستان

 سالهویّت بخشيدن به نواوان مانند گروه بزرگ   

های نواوان که در برابر دادهایي مشابه با محدودیتاستفاده از روی

 کندخل ي ميآن  غيان و کج

 ساالنگو به انت اد شدید از دنيای بزرگهای پاسخداستان

نف  و تغيير معيارهای ارزشي در او و در نتيجه عدم اعتماد به

 حساسيت باال در برابر انت اد

 بالغ بودن از نرر اسمي و اوان بودن از نرر احساسي

 حل مشکالت از نرر اسمي و احساسيدرپي یافتن راه

 گرایانه تا تخيليهای واق تر به داستانعالقه بيش

 چيزک  و همهپنداری و عالقه به همهذاتعالقه به هم

 نویسي بدون افرا خالصه

 

های با استناد به شاخص شاهنامههایي از بازنویسي کارآمد و ناکارآمد از نمونه -1

 مطلوب

هایي از ه مثالهای ارائه شده در بخش قبل، در این قسمت به ارائبراساس شاخص

 پرداخته شده است. شاهنامه  ها در بازنویسي آثاربکارگيری یا عدم بکارگيری این شاخص

 شاهنامههای کارآمد در آثار بازنویسي شده از مصدا  -1-3

های های آثار شاهنامه با تواّه به شاخصهایي کارآمد از بازنویسيبرای ارائه مصدا 

، (3167)کلهر:  افسانه گرشاسب، (3106)صادقي:  گردآفرید ارائه شده در بخش قبل، سه اثر

در این بخش  (3166)مشر، آزاد تهراني:  گرضّحاک و کاوه آهنو ( 3160)فتاحي: اکوان دیو 

منتشر  3106 اکبر صادقي در سالکه با تصویرگری علي ردآفریدگُانتخاب شده است. 

است که برای کودکان و نواوانان  فردوسي شاهنامه ي بازنویسي شده ازداستاناست، شده 

 این کتاب داستان دخترِ توسط کانون پرورش فکری کودکان و نواوانان انتشار یافته است. 

در مرز ایران م ابل س اه تورانيان و سهراب پسر رستم  پير دژیست که ساکنان آن

نيز،  ورپاشي محسن حسنبه روایت فریبا کلهر با ن ّ  گرشاسب ةافسان کنند.ایستادگي مي

اک )دیوی با خيزد و به ضحّکشد که برميهای گرشاسب را به تصویر ميداستان پهلواني

. این بازنویسي را که  انتشارات سروش برای کندآورد و نابودش ميسر( حمله ميسه
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ین پاشنه، دار، دیو زرّنبرد با اژدهای شاخمنتشر کرده، شامل  3199بار در سال اولين

. است پری اهریمنيو  ین تاجتان مخو،، پرنده اهریمني، کِِمک، هيتاسب زرّزنان کوهسراه

منتشر شده  3160به قلم حسين فتاحي است و در انتشارات قدیاني، سال  اکوان دیو

خسرو پادشاه ایران، پ  از ، کيشاهنامههای ر، برگرفته از داستانمصوّ ةدر این قصّاست. 

خواهد و او نيز به گاه او حمله برده از رستم کمک ميدیو به چرایابد اکوانآن که درمي

نيز به نویسندگي مشر، آزاد تهراني و  گرهنضحّاک و کاوه آ. روددیو ميانگ اکوان

ارائه شده است و به روایت داستان مشهور بيوراسپ،  3166توسط نشر مهاار در سال 

و سرانجام کشته فریفته شدن او توسط شيطان و تبدیل شدنش به ضحّاک ماردوش 

 پردازد. گر ميشدنش بدست کاوه آهن

های مطلوب بازنویسي در آثار حماسي را هایي از بکارگيری شاخص( مصدا 9ادول )

بصورت خالصه ارائه کرده است. این  اهنامهشبرای هر یک از چهار کتاب بازنویسي شده از 

برده ارااع داده های نامتذکر الزم است که در توضيحات این ادول، به متن اصلي کتاب

 های مطلوب بازنویسي حاصل گردد.تری از نحوة استفاده از شاخصشده تا درک مناسب

 
 های کارآمد بازنویسي حماسي ادبيات کودک و نواوانمصدا  -9ادول 

 های مطلوب اثرمصدا  شاخص مطلوب موضوع
 نویسنده/

 گر و ناشرتصویر

 گُردآفرید

ویا و گيری از تصاویر گبهره

 خوانهم

 زبان ساده و استوار

 3صحنه شکست گُردآفرید

 6زبان و لحن در شکست گُردآفرید

اکبر صادقي، علي

کانون پرورش فکری 

 کودکان 

افسانه 

 گرشاسب
 تواّه به ان  مخالف

های ان  مخالف الب تواّه به ویژگي -

 1توسط گرشاسب
 فریبا کلهر، سروش

 دیواکوان
قيت و ت ویت قدرت تفکّر، خال

 نف  اعتماد به

دف  شرّ اکوان دیو توسط رستم با 

 4نف  و خالقيتگيری از اعتماد بهبهره
 حسين فتاحي، قدیاني

ضحّاک و 

 گرکاوه آهن

تسلّط بر خشم و ت ویت صبر 

 گيری عاقالنهو تصميم

سازی مادر فریدون و تسلّط او بر آرام

  0 خشمش

مشر، آزاد تهراني، 

 مهاار
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 توضيحات:

برای مثال: صحنة شکست گُردآفرید که در کادری بزرگ بر زمين افتاده و چهرة او  -3

های اسبي با دهد که زني است. در گوشة سمت راست، نيمي از گردن و دسترا نشان مي

 های سهراب در کادر نمایان است.نمای درشت نشان داده شده که تنها چکمه

ردآفرید رسيد، پهلوان خشمگين دست چون اسب سهراب به کنار گُ»برای مثال:  -6

خود از سر گُردآفرید برگرفت. گيسوی زرّین ُگردآفرید از بند زره رهانيده پيش برد و کاله

 «.شد و چون آفتاب زیبا بر گرد سرش هاله زد

گرشاسب برگشت و دختر زیبارویي را دید که باد لباس حریر و بلندش »برای مثال  -1

با شگفتي او را نگاه کرد، دختر لبخند زد... به گرشاسب نزدیک داد. گرشاسب را تکان مي

 (.66: 3167)کلهر،  «رو و شاداب بودشد. معطر بود، خنده

داند که دیوها واژگونه عمل دیو افتاده است و ميدر اایي که رستم در دام اکوان -4

چنين پاسخ  نف ، تفکّر و خالقيتش سؤال دیو راگيری از اعتماد بهکنند، با بهرهمي

رود، پ  من را به سمت شنيده ام کسي که در آب بميرد هرگز به بهشت نمي»دهد مي

دیوِ بدکردار که همه کار کوه پرتاب کن تا از چنين سرنوشت شومي در امان بمانم. اکوان

و چنين بود که رستم از کشته « داد، رستم را بسوی دریا پرتاب کردرا برعک  انجام مي

 ماند. شدن در امان

شود و دست به های مادرش بسيار خشمگين ميدر اایي که فریدون از گفته -0

فرانک گفت: فرزندم آرام گير و »برد تا به کاخ ضّحاک برود و انت ام بگيرد شمشير مي

کار توان برابری نيست. انگيدن رسم و راهي نيک اندیشه کن که تو را با ضحّاک ستم

مبين. که هر ک  از غرور اواني سرمست شود، سرش را  دارد. اهان را به چشم اواني

کند و به فکر تصميمي در اثر این پند، فریدون بر خشم خود غلبه مي« دهد.به باد مي

 برد.افتد و در نهایت داستان ضّحاک را از بين ميعاقالنه برای م ابله با ضّحاک مي

توان به قدرت تصویرگری ، مي9ترین موارد ذکر شده در ادول شماره از امله مهمّ

های های درخور اشاره کرد. موضوعي که ضمن حفظ ارزشمناسب و زبان استوار با واژه

گيری فردوسي، انگيزه الزم را برای راوع به داستان و پي شاهنامه هایعمي  داستان

آورد. موضوع بسيار مهّم دیگر، انت ال مطالعه آن برای مخا ب کودک و نواوان فراهم مي

نف ، خالقيت، مندانه مفاهيم تربيتي و اخالقي نرير ت ویت اعتماد بهغيرمست يم و هوش

ای بسيار های اشاره شده به شيوهصبر، تع ل و تدبر است. مواردی که در داستان
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توان از بينانه به مخا ب انت ال داده شده است. در کنار موارد باال، ميمندانه و واق هوش

افزایش اميد و م ابله با غم و اندوه، ت ویت ارتبا  خانوادگي و موارد دیگری نرير 

تر برای مشورت و اشتراک در مشکل و... نام برد که به وفور ااتماعي، ایجاد انگيزه بيش

 فردوسي به چشم مي خورد. شاهنامههای در داستان

 شاهنامههای ناکارآمد در آثار بازنویسي شده از مصدا  -1-6

گزیده هایي از ، سه اثر شاهنامههای آثار هایي ناکارآمد از بازنویسيا برای ارائه مصد
( 3191به قلم فرید اواهرکالم ) هفت خوان رستم (،3196به قلم احمد نفيسي ) شاهنامه

( در این بخش انتخاب شده 3127به نویسندگي عبداهلل وزیری ) فریدون و سه پسرشو 

ترین بندی برخي از مهمشرده، ام ( بصورت ف6است. برای این منرور، ادول )

 های مطلوب که در آثار مذکور مغفول مانده را ارائه کرده است.شاخص

 های ناکارآمد بازنویسي حماسي ادبيات کودک و نواوانمصدا  -6ادول 

 عدم تواّه یا بکارگيری شاخص شاخص مطلوب موضوع
نویسنده و 

 ناشر

 هایي از گزیده

 شاهنامه

 دون افرا نویسي بخالصه-

 دادهای اذابحذ، فلسفه رخ

 3نویسي افرا ي هفت خوان رستمخالصه-

خوان نویسي افرا ي هفتخالصه-

 6اسفندیار

احمد 

 نفيسي، 

 نشر تهران

خوان هفت

 رستم

 زبان ساده و استوار  -

 نگریستن و احترام گذاشتن  -

 1 های لم نيزبان تمسخر و واژه -

 4ماسي های پهلواني و حشکستن ارزش -

فرید 

اواهرکالم، 

 پایيز

فریدون و سه 

 پسرش
 بندی به اصول بازنویسيپای -

 0پایه و مخدوش اظهارنررهای بي -

 2خسته کردن و گيج کردن مخا ب  -

عبداهلل 

وزیری، 

 وزیری

 

 توضيحات:

رستم پيش رودابه، مادر خود رفت او را هم به »خوان رستم: نویسي هفتخالصه -3

« ها و بالها خود را به مازندران رساندراه افتاد. پ  از گذشتن از گرفتاری درود گفت و به
 (. 357: 3196)نفيسي،
گوید: در چند گرگ به اسفندیار مي»خوان اسفندیار: یک خوان مختصر شده هفت -6

کنند و اگر قدمي شما غاری واود دارد که در داخل آن دو گرگ گرسنه زندگي مي
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ها خواهيد بود... اسفندیار که شوید غذای خوبي برای گرگ شماها بدان غار نزدیک

ای شست آلود شده بود، از غار خارج گردید و دست رویش را در آب چشمهسراپایش خون

 (7 – 6)همان:  «اا نشست تا س اهيانش بيایندو همان

اا خوب بچر تو زبون بسته، برو این»گوید: در اایي رستم خطاب به رخش مي -1

 (.3191:366)اواهرکالم،  «سيرکن تا من یک چرت بخوابمخودتو 

حاال در نرر بياورید رستم با آن »های سخيف: پاراگرافي با ادبيات تمسخر و واژه -4

نوازد و آواز هيکل درشت، با لباس انگي پر از گرد وخاک، با کُلفت خود چنگ مي

ا صدای مردانه و کُلفت خود خواند... پ  رستم اول دلنگ و دلنگي راه انداخت و بعد بمي

خورده هم به زد زیر آواز: آی آی آی آی آی یار... خدایا دلم تنگه، چ در انگ بکنم، یک

 (.374)همان:  «من عيش و خوشي عطا کن

س اهيان دوتا دوتا شدند و پراکنده »بندی به اصول بازنویسي برای مثال عدم پای -0

آوردند: که این است سزاوار شاهنشهي از این را گردیدند و درگوشي نام ایرج را به زبان 

این را مي گن  "توان چنين بيان کرد:این اظهار را به زبان امروز مي]« مبادا کاله مهي

 3127)وزیری،[ "اگر پادشاهه، اینه، نه اون بدعن  ها "پادشاه نه اون گنده دماغ ها را و یا 

:73.) 
)همان: « د کرد و دستش را به دستش ماليدفریدون او را از زمين بلن»برای مثال   -2

 کننده است.آميز و گيچمنروری ابهام (.316

نویسي افرا يست که بسياری از ، خالصه6از امله موارد ذکر شده در ادول شماره 

های اذاب و پرماارا برای کودک و نواوان را در نرر نگرفته است. ضمن آن که صحنه

تواّه داستان کاماًل حذ، شده ااراهای با اهميّت و االبفلسفه و روح حاکم بر برخي از م

است. برای مثال، هفت خوان رستم برای تکامل و ورود رستم به ارگه سنّت پهلواني و با 

هد، تالش و نبرد پهلوان اوان با عوامل سدکننده بيان شده است. همين موضوع را 

و بدون اذابيّت در چند امله توان برای هفت خوان اسفندیار که بصورت بسيار ساده مي

 خالصه شده است، مطرح نمود. 

گيری از زبان تمسخر و واژه های سخيف و بار دیگر، بهرهنمونة بسيار منفي و خسارت

نف  و الوگيری از لم ني است که نه تنها به اهدا، متصوّر برای بازنویسي نرير اعتماد به

ای که صدای گونهآورد. بهارد ميکند، بلکه آسيب ادی نيز وگری کمک نميپرخاش
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ها را به حرمت شکني پهلوانان برخي از منت دین را بيش از پيش برخاسته و نویسنده آن

 (. 32:3197)پایور، ارزش و اعتبار متهم کرده است ای و تبدیل به الگویي بيافسانه

یسي آثار نماید، رعایت اصول صحيح بازنوموردی که در پایان اشاره به آن ضروری مي

رنگي دارای ها و پيحماسي نرير سبک و زبان اصولي برای انت ال زیرکانه و نامست يم پيام

تعلي  و نوآوریست. مواردی که ریشه در توانایي نویسنده در فن نوشتار و نيز شناخت او از 

های ارائه شده های حماسي دارد. موضوعي که در بسياری از بازنویسيحماسه و داستان

تواند اهدا، بنيادی بازنویسي آثار حماسي، یعني سرگرم کننده خورد و ميمي بچشم

مندانة مفاهيم تربيتي به کودک و نواوان را تحت تأثير قرار بودن و انت ال مؤثر و هوش

 گردان کند. دهد و آنان را از خواندن سایر آثار روی

 

 گيرینتيجه

ات کودک و نواوان در عرصه مّلي و در این م اله، ضمن ارائه تاریخچه مختصر ادبي

د کودک بررسي شد و بر مبنای شناسي رشروانبين المللي با نگاه به آثار حماسي، مراحل 

های قابليت های مطلوب داستان گزیني و بازنویسي آثار حماسي سازگار باآن، شاخص

گردید.  ان کودک و نواوان بررسي و ارائهمخا بهای مختلف ادراکي مندیو توانذهني 

 بندی نمود:توان ام های مطلوب را به قرار زیر مياین شاخص

سال( از نوع نيازهای اصلي داستاني گروه سني نونهال و خردسال )زیر پنج

شود. حرکتي و پيش ادراکي است که شامل نگاه کردن، یاد گرفتن و لذّت بردن ميهحسي

ین گروه سني باید بدون هيچ نوع های حماسي اگزیني و بازنویسيبنابراین داستان

حالته و موضوعي در چارچوب درک کودک )یا بدون موضوع( پيچيدگي، از  رحي یک

های آشنا )نرير خانواده یا حيوان( و گيری از تصاویر ساده و شخصيّتبرخوردار باشد. بهره

ر و که آزاهای ساده )نرير سخن گفتن حيوان( بسيار مناسب است، ضمن آننيز فانتزی

های ناراحتي و یا احساس ترس و غمي نباید در داستان وارد گردد. بيان شعرگونه با قافيه

 شود.ساده یا نثر آهنگين و تکرارپذیر توصيه مي

سال، نيازهای داستاني ادراکي و عيني پيش تعارفي است که شامل 7تا  0برای کودک 

ها زی است. با تواّه به این ویژگيپردامندی به دنيای ا را، و تخيلکنجکاوی، بروز عالقه

راه باشد تا کودک رنگي ساده همبرای این گروه با پي حماسي الزم است بازنویسي متون

بتواند بصورت مست ل مطالعه کند و با درک داستان، آن را به حافره بس ارد. بهتر است از 
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ل تکميل دایره لغات های عاميانه پرهيز شود، زیرا در این دوره کودک در حاانتخاب واژه

گير، های آشنا و حالت ساده عبارات زباناا نيز ایجاد فضا و شخصيّتخویش است. در این

چنين عناصر داستان باید ت ویت اعتماد شود. همبا تأکيد بر روح حماسي و مّلي توصيه مي

ایان نف  و اميد را در پي داشته و از تمسخر، ترس، پرخاشگری و غم به دور باشد. پبه

 های بازنویسي شده نيز مطلوب است.خوش داستان

سال به علّت عيني تعارفي بودن مشخّصة رشد و  36تا  7درمورد کودک متخصص 

های بازنویسي شده حماسي با زباني استوار و ساالن به داستاندرک م دماتي دنيای بزرگ

یایي درک کند. این تری را با واود گوتواند تصاویر پيچيدهسالم نياز است. کودک مي

هایي با  رح موضوعاتي واقعي و های این دوره نياز به داستانگروه با تواّه به ویژگي

کننده و پرحادثه باشد و ها باید سرگرممرتبط با مشکالت مخصوص سن خود دارد. داستان

نویسي افرا ي پرهيز گردد. در زمينه نوشتن برای این گروه سني موضوعي که از خالصه

مندانة مفاهيم تربيتي و اخالقي به کودک ید  به آن تواّه شود انت ال نامست يم و هوشبا

 نف  و پرهيز از خشونت، پرخاشگری و اندوه.است، مانند ت ویت خالقيت، اعتماد به

های سال در نرر گرفته شده است ویژگي 32تا  36در گروه سني نواوان که از 

سالي مشهود است. برای گزینش در دنيای بزرگقياسي ه پساتعارفي شامل شریک شدن 

شدة حماسي برای این گروه سني باید به عواملي مانند انسيت، هوش  داستان بازنویسي

و شرایط حاکم بر ااتماع تواّه شود. تفاوت سلي ه در انتخاب کتاب بين دختر و پسر در 

ها به موضوعات خورد مانند گرایش پسرها به ماارااویي و دختراین سنين بچشم مي

بينانة مفاهيم تربيتي و احساسي. با تواّه به سن حساس نواوان، انت ال نامست يم و واق 

نویسي افرا ي، انت اد، نصيحت و تخيل افرا ي اخالقي به شکلي درست و به دور از خالصه

یي هاپرست است و با قهرمان داستانگر در این سنين قهرمانضروریست. نواوان  غيان

هایي دارد که به واسطه کند به همين اهت نياز به الگویيپنداری ميذاتخواند همميکه 

ها هایي را بدست آورد تا بتواند بر آنحلها برای مشکالت روحي و اسمي خود راهآن

 غلبه کند.

بهای های گرانگيری مؤثر از گنجينهاین قواعد از یک  ر، با تواّه به ضرورت بهره

های عريم رسي و از  ر، دیگر براساس تحوالت زندگي ماشيني و هجمهحماسي ادب فا

تواند کمک شایاني به بازنویسي ح ي ي و تخصصي آثار حماسي فرهنگي امروزی، مي

داشته باشد و پل پایداری بين فرهنگ دیرین و پرارزش ما و فرهنگ امروزی به منرور 
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ها به های کاربردی این شاخصا شناخت هویّت ح ي ي ایجاد نماید. در پایان نيز مصد

مند های نرامهای کارآمد و ناکارآمد ارائه گردید. بکارگيری شاخصمنرور تمایز بازنویسي

تواند الگویي برای بازنویسان آثار حماسي ادبيات کودک و نواوان و نيز سایر ارائه شده مي

 انواع ادبي باشد.
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، به کوشش فروغ الزمان امالي، بازنویسي و بازآفریني در ادبيات(. 3166پایور، اعفر. ) -

 دار.کتاب تهران:

کانون پرورش فکری کودکان و  ،بنيادهای ادبيات کودک(. 3169پوالدی، کمال. ) -

 نواوانان، چاپ دوم.



 

 46  3179، پایيزو  زمستان 62پژوهشنامة ادب حماسي، سال چهاردهم، شماره دوم، پياپي 

 

، تهران: به انگليسيفرهنگ وبستر انگليسي  (.3121. )سهيال آریابدو  فرهاد ،ثریا -

 ارغوان. 

 تهران: ،هاها و انبهادبيات کودکان و نواوانان، ویژگي(. 3169حجازی، بنفشه. ) -

 گران و مطالعات زنان، چاپ دهم.روشن

 تهران: .های اقتباس در ادبيات کودک و نواوانشاخص(. 3176. )مریم، االلي -

 . راوت

يات کودک و نواوان از مشرو ه تا سال شاهنامه در ادب»(. 3167االلي، مریم. ) -

 گاه فردوسي مشهد. نامه دکتری.دانش، پایان«3160

،  «توضيح چند نکته در مورد بازنویسي و بازآفریني(. »3169الزمان. )امالي، فروغ -

 .94، دفتر هفتم، ص مجله روشنان

 ، تهران: پایيز. هایي از شاهنامه()داستان هفت خوان رستم(. 3191اواهر کالم، فرید. ) -

تحليل انت ادی بازنویسي و (. »3176. )پوررابي معصومه و علي صفایي و رضا ،چراغي -

داستان : موردی ةهای شاهنامه در ادبيات کودک و نواوان )مطالعبازآفریني داستان

 گاه گيالن.دانش، («زال

. ودک و نواوانبازآفریني و بازنویسي در ادبيات ک (.3171) آسيه. ،نيا عمرانذبيح -

 . فدک ایساتي تهران: 

 ، ترامة فرامرزی، تهران: تندر.تاریخ رئاليسم(. 3126ساچکو،، بوری . ) -

 کانون پرورش فکری کودکان و نواوانان. ،گردآفرید(. 3106اکبر. )صادقي، علي -

 ، تهران: اميرکبير.  نحماسه سرایي در ایرا(. 3106. )ذبيح اهلل ،صفا -

 ، تهران: قدیاني. اکوان دیو(. 3160. )فتاحي، حسين -

 .324، ص 6ج  ،شورای کتاب کودک (.3162. )نامه کودکان و نواوانانفرهنگ- 

 ت.،  تهران: سمادبيات کودکان و نواوانان و ترویج خواندن(. 3167قزل ایاغ، ثریا. ) -

 ، تهران: سروش. افسانه گرشاسب(. 3167کلهر، فریبا. ) -

نامه ادبيات کودک و پژوهش، «فانتزی فرار از واقعيت»(. 3197لين، را  نيدلمن. ) -

 .69-9، صص 66ترامة ابراهيمي )الوند(، شماره نواوان، 

 .برگسيترفند،  ن:تهرا ،رازکاوی ادبيات کودک و نواوان(. 3167. )ناهيد، د بيگيمحمّ -

http://ketabnevesht.blogspot.com/2006/04/blog-post_14.html
http://ketabnevesht.blogspot.com/2006/04/blog-post_14.html
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 بر ادبيات آن و تأثيرات عاميانه داستاني ادبيات»(. 3191. )، محمّداعفرمحجوب -

 .63ماره، شکيان نامةماه، «کودکان داستاني

بررسي بازنویسي و بازآفریني در ادبيات کودک با نگاهي به (. »3176مراد پور، ندا. ) -

 .6، کتاب مهر، شماره «بازنویسي آثار عطار

 ، تهران: مهاار. گرضحّاک و کاوه آهن(. 3166مشر، آزاد تهراني، محمود. ) -

 .96، الد اول، ص المعار، فارسي ةدایر(، 3140مصاحب، غالمحسين. ) -

-بررسي وضعيت انتشار داستان(. »3176م دم، مریم و زهرا اباذری و هاار زارعي. ) -

تا  3127و نواوانان از سال  های بازنویسي شده از شاهنامه و مثنوی برای کودکان

 .162-121(، 1) 37های عمومي، خانهرساني و کتاب، تح ي ات ا الع«3167

 تهران: شفا. ،داستان رصعنا(. 3166. )امال ،ميرصادقي -

بررسي و تحليل (. »3176نجفي بهزادی، سجاد و اهانگير صفری و  مسعود رحيمي. ) -

نامه فصل ،«شده از شاهنامه برای نواوانانعناصر داستان در چند داستان بازنویسي 

 .69سال چهاردهم، شماره نامه، علمي پژوهشي کاوش

 ، تهران: انتشارات تهران.هایي از شاهنامهگزیده(. 3196نفيسي، احمد. ) -

 تهران: وزیری. ،فریدون و سه پسرش(. 3127وزیری، عبداهلل. ) -

های : بررسي انبهرسمي ایران کودکان و ادبيات(. 3193هاشمي نسب، صدی ه. ) -

تهران: نشر  ، مختلف بازنویسي از ادبيات کالسيک ایران برای کودکان و نواوانان

 سروش.

 ، تهران: اميرکبير.های پراکنده: اوسانهنوشته(. 3142هدایت، صاد . ) -

 ، تهران: نشر مؤلف.نيم قرن در باغ شعر کودکان(. 3126یميني شریف، عباس. )-
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