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Introduction: Rewriting and simplifying ancient religious texts is one of the most 

important branches of religious literature for children and adolescents. To this end, 

some authors have rewritten the biographies of Shiite Infallibles (PBUH) in order to 

transmit cultural values to new generations. "Oyoun Akhbar al-Reza" and "Manaqib 

al-Abi Talib" are among the works which have been the source of many rewritten 

stories such as "Malja al-khaefin" and "Hedie al-shams" focusing on the life of 

Imam Reza (PBUH). In recent years, following the expansion of Iran's cultural and 

social ties with Arab countries such as Iraq, Syria, and Lebanon, many of these 

stories have been published in Arabic in the form of cultural packages or tourism 

products presented to Arabic-speaking children who enter cities such as "Mashhad" 

and "Qom" for the purpose of religious tourism. The themes of most of these books 

are religious and seek to establish a link between the present and the past in order to 

inform the Arabic-speaking children of the glorious past of great Islamic 

civilization, create Islamic unity in the coming generations by enumerating the 

religious commonalities as well as develop a positive religious attitude in young 

Arab audience. However, regarding the difficulties of these works, authors that 

sometimes get involved in the process of rewriting a work are not able to take the 

work out of its historical form and present it to their young audience as an 

interesting story. The present article intends to focus on the artistic problems of the 

stories rewritten in Arabic and to analyze the requirements for the simplification of 

ancient religious texts on a case-by-case basis in the stories "Malja al-khaefin" and 

"Hedie al-shams”. 

Methodology: The research method of this research is qualitative and descriptive 

using content analysis, which is done for the objective and qualitative explanation of 

the content and concept of the written texts in a systematic way. In the present 

article, the studied components are the rewritten text (including words and 

sentences), the elements of the story (including the point of view, plot, character, 

time and place) and the visual effects of "Malja al-khaefin" and "Hedie al-shams” 

books, which have been rewritten for age groups (b) and (c) and derived from 

"Oyoun Akhbar al-Reza" written by Muhammad ibn Babawiyyah Qomi also known 

as Sheikh Saduq (died in 381 AH) and "Manaqib Al Abi Talib" written by Abu 

Ja'far Muhammad bin Ali bin Shahr Ashob (died in 588 AH). Excerpts from these 

two stories have been selected with an emphasis on the age group of the audience, 

the publisher (with an emphasis on domestic publishers) and the language of the 
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work (with an emphasis on Arabic). After the two rewritten stories were adapted to 

their original manuscripts, information about the basics of rewriting children's 

stories were collected and classified in a library study using research sheets, and the 

advantages and limitations of rewriting in composition of this type of story were 

considered. Due to the fact that the visual effects of children's book are of special 

importance, the role of illustrator in preparation and attraction of these stories was 

also taken into account. This type of research dates back to several decades ago. For 

example, Sahir Ahmad Mahfouz in a study entitled "Tabsit Adab al-Kebar L-atfal" 

(1991) has examined the complete works of Al-Kilani with respect to simplifying 

the stories of One Thousand and One Nights, Sinbad Bahri, etc. 

Results and Discussion: The research findings are reviewed in two areas: structure 

(appearance of children's book) and content. Based on the criteria of rewriting and 

simplification of ancient texts, the rewriters in the two stories in question have been 

mostly historians rather than literary rewriters, which means that their dependence 

on historical and educational aspects of the child has deviated them from addressing 

the literary aspects of the story. Regarding the structure and appearance of books, 

the publishers and stakeholders in the field of children's books should pay more 

attention when choosing the type of paper, colors, coordination of text and image, 

and so on. 

Conclusion: The drawbacks of the authors in rewriting "Malja al-khaefin" and 

"Hedie al-shams” are that none of them has noticed the basic knowledge of their 

audience in the rewriting process; they have used words and sentences in the 

structure of the text outside the scope of Arabic-speaking child's knowledge. At the 

level of narration, too, Molla Aydi has been more dependent on the text than 

Mirzaei, so his story is a historical account of the original text lacking the necessary 

dynamism and movement.  

To apply the elements of story, both authors have acted in the same way, and there is 

no change in of the viewpoint or ups and downs in the plot. Mirzaei has managed to 

portray the personality traits of his protagonist somewhat more creatively only in the 

element of characterization, which seems to be due to lack of innocence of the main 

character in his story (Ryan). There was no significant change in the rewriting of 

stories in the element of time, which goes on linearly throughout the narrative. 

However, Mirzaei has been able to act more dynamically than Molla Aydi in 

defining the place of events, and his descriptions of the place of the story are more 

sensitive and imaginative. 

Keywords: Religious stories, Rewriting technologies, Illustrating of religious texts, 

Exploring. 
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 (2011) علمي 12/ پياپي سوم و بيست/ ازدهمي سال/ پژوهشي مقاله

 
 انو نوجوان انكودك يبرا ينيد كهن يهاداستان يسينوباز يشناسبيآس

 «(ملجأ الخائفين»و« »: ي)مطالعه مورد
 

 يسبزوار ميحک دانشگاه ،يعرب اتيادب و زبان گروه ارياستاد ،1آرايمهدو يمصطف

 
 10/11/2211تاريخ پذيرش:  12/11/2211تاريخ دريافت: 

 
 هديكچ

 يدن در فضايكش، نفسقرار گرفته يدک و نوجوان از هر سو مورد تهاجم فرهنگه كوك ييايدر دن

 يفرهنگ يهاسندگان جهت انتقال ارزشين منظور، نويات است. بديدر حکم ح يو مذهب ينيفرهنگ د

 يهم السالم برايامبران و امامان معصوم عليها و شرح حال پرهيس يسيد، به بازنويمثبت كهن به نسل جد

اند آن را ک اثر نتوانستهي يسيسندگان در بازنوينو يشده كه برخدهيگاه د اند؛ امادهياقدام ورز كودكان،

جذاب به مخاطبان خردسال خود ارائه دهند.  يصورت داستانو بهخود خارج كرده  يخياز قالب تار

به روش است  دهيكوش كودكان، يبرا يعرب يهاداستان يسيبازنو يشناسبيآس هدف با جستار حاضر

ها بر ستهين بايق ايكرده و ضمن تطب يرا بررس ينيمتون كهن د يسيبازنو يهاستهي، بايليتحل–يفيتوص

، يهنر يهاکيتکن يريكارگهس را در بيارات بازنوياخت« »و « »دو داستان 

ق نشان يج تحقيدهد. نتاقرار  يزبان مورد واكاوكودكان عرب يها بران داستانيكردن اجهت جذاب

دارا نبوده و در اغلب اوقات خود  ينيمتون د يسازرا در ساده يسان دانش كافيبازنو يبرخ كه دهديم

خالق،  يمثل سبک نگارش يهنر يهاجنبه يكار گرفتن برخو از به اثر كرده يخيتار يبند جنبهيرا پا

س با يبازنو يعدم هماهنگ ،نين بياند. در ادهيغفلت ورز رهيغمؤثر از عناصر داستان و  ياستفاده

 مواجه كرده است. يجد يهاگاه با چالش ها راگونه داستاننيا يرگريند چاپ، تصويآرگر در فريتصو

 

 .يشناسبيآس ،ينيمتن د يرگريتصو ،يسيبازنو يهاکيتکن ،ينيد كهن يهاداستان ها:دواژهيكل
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 مقدمه

گذاشت و  ينينو يپس از انقالب، پا به عرصه ياهات كودک در ساليادب ينيد يشاخه

كودكان  يبرا يكه در آن، آثار ييهانهياز جمله زم. را در بر گرفت ياديز يهانهيزم

 باشد.يهم السالم ميامبران و امامان عليپ يمتون مربوط به زندگ يسازساده ،د آمديپد

ها و رهيس ،ياسالم يسندگان كودک در كشورهايو در دسترسِ نو ياز منابع غن يکي»

الم و هم السيت عليأهل ب ه،ياكرم صلوات اهلل عل ينب ينوشته شده درباره يهاشرح حال

شان يافته و ايرواج  يدر فرهنگ اسالم ينيراث ديعنوان من است كه بهيد يايگر اوليد

« كنديم ي، به كودكان و نوجوانان معرفيتيو ترب يتيشخص يرا به عنوان الگوها

 

 ياست كه منبع« »و « » ينين متون كهن دياز جمله ا

، با «»و « »، همچون شدهيسيبازنو يهااز داستان ياريبس يبرا

گسترش  يپر و دري. در چند سال اخبوده استالسالم هيامام رضا عل يت زندگيمحور

 ره،يغه، لبنان ويمثل عراق، سور يعرب يبا كشورها رانيا يو اجتماع ينگروابط فره

 يعنوان بستهشر شده و بهتنمچاپ و  يزبان عربن دست، بهياز ا ياريبس يهاداستان

قصد رد كه بهيگيقرار م يزبانار كودكان عربيدر اخت يا محصول گردشگري يفرهنگ

مضمون اغلب  شوند. يم «قم»و  «سمشهد مقد»مثل  ييوارد شهرها ينيد يگردشگر

حال و  ان دو زمانيموند برقرار كردن يبا پتا بوده و درصدد است  ينيها، دن كتابيا

كرده و با  يباشکوه تمدن بزرگ اسالم يگذشته، كودک عرب زبان را متوجه گذشته

نده يآ يهادر نسل يجاد وحدت اسالمي، باعث ايو مذهب ينيبرشمردن مشتركات د

د. البته افرينيبمخاطبان خردسال عرب وجود در  را ينينگرش مثبت د و ودش

ها، گاه باعث نگاه كاالگونه به دست كتاب نياز ا يمال يهاتيو حما يسازيسفارش

 برده استر سوال يها را زن داستانيا ييت محتوايفيكتاب شده و ك

»همچون:  يعرب يهااز داستان يكه از تعداد ياجمال يدر بررس

« ب خراسان...يغر»،  از « »،  ينوشته« 

رفت، يديگر آثار، صورت پذ از رضا خانزاده و« »، از 
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زبان قرار ار كودک عربيشده در اخت يسيعنوان داستان بازنوشد كه آنچه بهمشخص

د بتوان علت يشا ؛الزم را ندارد يهماهنگ، يسينوداستانموجود  يارهاي، با معرديگيم

 يكاركردها و يخيسان به ابعاد تارياز حد بازنوش يرا در توجه ب ين كاستياز ا يبخش

س يناشر بر بازنو يكه سلطه داستان دانست. همچنان يادب يهاو غفلت از جنبه يتيترب

ها گونه داستاننير در اين متن و تصويب يناهماهنگ ينوعجاد ياباعث گاه  ،رگريو تصو

شده است.

ن ي( به ايسازيک )سفارشيدئولوژيبا توجه به مشکالت مذكور و صرف نظر از نگاه ا

 يهاداستان يها، جستار حاضر درصدد است با تمركز بر مشکالت هنركتاب

 يصورت موردرا به ينيمتون كهن د يسازادهس يهاستهي، بايشده به زبان عربيسيبازنو

به مطلوب و  يابيد جهت دستيترديدر دو داستان مذكور مورد نقد و نظر قرار دهد. ب

 مذكور برطرف گردد تا يهابيد آسيمناسب كودکِ مسلمان، با يهانشر كتاب

 نيا در نگارندهشده، نيي. نظر به ضرورت تبرا شاهد بود ندهيآ يهانسل ييشکوفا

 ييشگردها، ل محتوايو تحل يفيروش توص با و يفيك صورتبه كند،يم تالش پژوهش

مذكور روش »؛ سازد نييتب شود رايكهن م يهاداستان يسيبازنو در تيجذاب باعث كه

ها[ مکتوب ]همچون كتاب يهام متنيمفاه يمحتوا يفيو ك ينيف عيمنظور توصبه

، يبندو طبقه ي[ و مطالب موردنظر پس از گردآورگردد ]....يدار انجام مصورت نظامبه

. در جستار حاضر (61و  66: 1831ا، ين)حافظ« رديگيل قرار ميه و تحليمورد تجز

شده )شامل كلمات و جمالت(، عناصر داستان يسيبازنو ، متنِيمورد بررس يهامؤلفه

دو  يبصر يهاره( و جلوهيت، زمان و مکان و غيد، طرح، شخصيد يهي)شامل زاو

)ب(  يسن يهاگروه يكه برا ييهاداستان؛ است« »و « »كتاب 

  ينوشته «»و برگرفته از كتاب شده يسيبازنوو )ج( 

 ينوشته «»هـ.ق(  و  831 ي)متوف خ صدوقيمعروف به ش

ت يفي، ك«» داستان هـ.ق( است؛ 833 ي)متوف 

با  ""مالقات  يگريو د« شابورين»ه السالم به يورود امام رضا عل

ن يو حس توسط  دو داستان نيا كشد؛ير ميتصورا به« مرو»در  حضرت
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در مشهد  يشه و آستان قدس رضويشده و در انتشارات عروج انديسيبازنو ييرزايم

 .اندمقدس، چاپ و نشر شده

د بر يمخاطب، ناشر )با تأك يد بر گروه سنيو با تأك ينشيصورت گزدو داستان مذكور به

ق دو يبودن( انتخاب شده است. پس از تطب يد بر عربيبودن( و زبان اثر )با تأكيداخل

 يهاداستان يسيبازنو يبوط به مبانشده با اصل كهن آن، اطالعات مريسيداستان بازنو

 يبندو طبقه ي، گردآوريقيتحق يهاشيو با استفاده از ف ياصورت كتابخانهكودک به

ها مورد مطالعه ن نوع داستانيس در نگارش ايبازنو يهاتيارات و محدوديشد و اخت

برخوردار  يت خاصيكتاب كودک از اهم يبصر يهانکه جلوهيقرار گرفت. نظر به ا

ز مورد توجه قرار يها نگونه داستاننيا يسازه و جذابيرگر در تهياست، نقش تصو

كهن  يهاداستان يسيبازنو يهاستهيبا»ق حاضر در سه بخش يت، تحقيگرفت و در نها

 يهاتيو استفاده از ظرف يسيبازنو»و « و تقويت عناصر داستان يسيبازنو»، «ينيد

در دو ها ن بخشيا يتالش شد ضمن واكاو و ديگردارائه  («يداري)عناصر ديبصر

 ابد: يسؤاالت زير ب يبرا يپاسخ، «»و  «»داستان 

 كدامند؟ ينيمتون كهن د يسينوخالق در ساده يسيبازنو يهاستهيبا .1

»و  «» يهاداستان ، متوجهيسيند بازنويكه در فرآ ييهابيآس .2

؟تسيبوده، چ «

 

 پژوهش ينهيشيپ

و  يات فارسيادب ين جستار در حوزهيو مرتبط با موضوع ا ييمبنا يهااز جمله پژوهش

 ر اشاره كرد:يتوان به موارد زيم يعرب

، (1991) «»با عنوان  يدر پژوهش  -1

 يسينوسادهات اروپا بهير ادبپرداخته كه د يبانيآثار اد يخيتار ينخست به مطالعه

به  ،يقيصورت تطباند و در ادامه بهپرداخته يو آلمان يسي، انگليفرانسو يهاداستان

سندباد  ک شب ويهزار و  يهاداستان يسازساده يدر حوزه آثار  يبررس
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»و داستان  از « »داستان ي، بحر

 پرداخته است. از « 

ات يدر ادب ينيو بازآفر يسيبر: بازنو يامقدمه»پايور در كتاب خود با عنوان جعفر  -2

و  ينيو بازآفر يسياز بازنو يفيتعر ي(، ابتدا به ارائه1811« )كودكان و نوجوانان

ها و انواع ي، ويژگيسيودر ادامه به ضرورت بازنپرداخته،  يگريک با ديهر يهاتفاوت

 يرا واكاو يمولو يمثنو يهااز داستان ييها، نمونهيانيدر بخش پاكرده و آن اشاره 

 .است نموده

ات كودک و نوجوان يادب يمبان»( در كتاب 1836كاموس ) يمهدو  يمحمود حکيم -8 

استان ل عناصر ديتفصات كودک، بهيادب ين كاركردهايي، پس از تب«ينيات ديادب يويژه

و  ينيات ديجامع از ادب يفيتعر يكرده و در بخش دوم كتاب ضمن ارائه يرا بررس

كودک  يبرا يخيع تاريوقا يسيت بازنويدگاه اسالم، به اهميت كودک از ديمراحل ترب

 اند.پرداخته

»با عنوان  يدر پژوهش -4

و  يقرآن يهاپرداختِ قصه يو چگونگ ينيات ديادب يهايويژگ 

 .را بيان نموده است كودكان يبرا ينبو يرهيس

 يسيو بازنو ينيبازآفر»( در كتاب 1898) مهرگانهي نيحس و عمران اينحيذب هيآس -8  

و  يسيآثار بازنو يمجموعه يدرست يبا هدف بررس، «ات كودک و نوجوانيدر ادب

ل يتا با استفاده از روش تحل انددهيكوش ،ات كودكان و نوجوانانيدر ادب شده ينيآفرباز

شده ينيآفرو باز يسين اثر از آثار بازنويچند يل عناصر داستانيو تحل يبه بررس ،محتوا

ات يها را در ادبگاه آنين آثار، جايدادن نقاط ضعف و قوت اضمن نشان و پرداخته

و اصول و  ينيو بازآفر يسيبازنو يبه اهداف كلدگان در ادامه سني. نوان كننديمعاصر ب

صورت را به شده ينيو بازآفر يسيز چند اثر بازنويان نيدر پاو آن پرداخته  يقواعد كل

 . اندل قرار دادهيمورد تحل يمورد

ق حاضر از يتحق كه د گفتيمذكور با ينهيشيق حاضر از پيز تحقيان وجه تمايدر ب

و  ينيد يهال داستانينقد و تحل ،بارنينخست يبرا است كه يياهپژوهش جمله
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ران، چاپ و نشر يدر ا يداده كه به زبان عربخود قرار يرا دغدغه ياشدهيسيبازنو

از آن در  ييهاكه به نمونه-ان ينيشيپ يهاان ذكر است جستار حاضر تالشيشوند. شايم

ن پژوهش بهره برده است. يا يجهت غنا درها ارج نهاده و از آنرا  -نه اشاره شديشيپ

كه گاه از  ييهات داستانيفيبهبود ك يدر راستا يقدم ،زين تالش ناچيبا اتا د است يام

ات كودکِ كشورمان در ياز ادب يبخش يندهيشده و نماكشور خارج يحدود مرزها

 .، برداشته شودنديآيبه شمار م يعرب يكشورها

 

 ينيكهن د يهاداستان يسيبازنو يهاستهيبا

كه  ياگونهد؛ بهيآيدر م يآن، متون كهن به زبان امروز ياست كه ط ينديآفر يسيبازنو

ور، ي)پام بدون تحريف در محتوا، از آن گرفته شود، يزبان و سبک قد يو كهنگ يدشوار

را مورد توجه قرار دهد كه به  يس نکاتيبازنوالزم است تا ند يآن فري. در ا(88: 1811

  ن نکات عبارتند از:ي؛ اكنديم يانيداستان كمک شا ينيآفرو لذت يادب يجنبه

 خالق  يو سبک نگارش يسيبازنو

 به توجه و خالق ينگارش سبک از استفاده ،يسيبازنوند يآفر در مهم نکات از يکي

 س را در استفادهيتواند بازنويم يسن ين ردهييتع .است خردسال مخاطبان يسن يرده

د آن كودک يبا ،يسينوند سادهيآدر فر يو دهد. ياريتناسب با سن كودک واژگان م از

 وجود واژه يتعداد را هموارهيوسته مدنظر داشته باشد؛ زياو را پ يو درک واژگان يذهن

 كه هستند يدنيفهم ييمعنانظر  از و مأنوس ،يسن ک گروهي در كودكان يبرا كه دارند

 .(141: 1898، يرآباديمقدم و خ ي)علو شوديم اطالق «هيپا واژگان» اصطالح ها،هواژ نيا به

 هب و يمتن عرب يگذاردرست كلمات، حركت ين ابهام، امالاستفاده از واژگان بدو

كودكان عرب  يشده برايسيبارز متن بازنو يهاياز ويژگ ،جمالت كوتاه يريكارگ

تنها نه، در متن كاربرد واژگان نامأنوس و دشوار يگاه رک:) است

 ياز و زينخواندن را به اق يكند، بلکه ممکن است اشتيرا مختل م كودک با متن ارتباط

 د.ينماسلب 
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 به؛ هستند)ب( و )ج(  يگروه سن ،«» و «» داستان دو مخاطبان

توان يمزبانِ امروز، نن مخاطبِ متن كهن و كودكان عربيب يو مکان يزمان بُعد ليدل

 ييهامکانعنوان مثال نامتمام واژگان داستان را درک كنند؛ بهانتظار داشت كه آنها 

و  مثل  يعلم يهاا اسمي»همچون 

، بودنيل انتزاعيدل، بهرهيو غ لياز قب يواژگانو  يل بُعد زمانيدل، به«رهيغ

 يدر زندگلبته ا»ستند. ي)ب( و )ج( قابل درک ن يسن يزبان در ردهكودک عرب يبرا

 اغلب يول ،فهمديها را نمآن يشنود كه معنيرا م ياريبس يهاروزمره، كودک واژه

 ترهاستبزرگمربوط به  ،اعمال از يامانند مجموعه ،هان واژهيكند كه ايخود را قانع م

دارد كه آن ن يليدل ،شدهنوشته او يژهيكه و يكتاب يدربارهما به او ندارد، ا يو ربط

 . (42: 1864، يمي)ابراه «از آن را نفهمد ييهاا قسمتيكتاب 

كلمات در زبان  يگذارا حركتيح حروف يهمچون نگارش صح يمالحظات نگارش

 هاست. بزبان كودكان عرب يبرا يسينوگر موضوعات مورد توجه در سادهياز د ،يعرب

كودک است،  يرشد و تحول زبان ي)ب( و )ج( مرحله يسن ينکه ردهيل ايدل

ح و يبه نگارش صح يتوجه خاص يعرب يسندگان كودک و نوجوان در كشورهاينو

ل ين وسايتراز مهم يکيرا معتقدند داستان يز ؛واژگان داستان دارند يگذارحركت

ن يبا ا خردسال است  يم در خوانندهيزبان و نطق سل يريفراگ

وصل و  يهمچون همزه يدر ضبط حروف ياشتباهات« »در داستان  ،وجود

 يجابه ( و اعراب نادرست كلمات مثل ) يجابه فصل، مثل )

 قابل مشاهده است.( 

د كوتاه و ساده ين كهن بامت برگرفته از يهااز واژگان، جمله ترگسترده يارهيدادر 

و  يشود كوتاهيكودكان نوشته م يكه برا ييهاجمله ياصل يژگيو رو كهباشد، از آن

م و احساسات مختلف و مركب را در يرش مفاهيكودک، قدرت پذ» .هاستآن يسادگ

درست مانند لبخند  ،كوتاه يک جملهيک مفهوم ساده و بسته در يک جمله ندارد. ي

 يهاها و برشو وسعت جمله يختگير هم درک مادر است...ي يمحبانه ]تبسم[كوتاه و 
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، يمي)ابراه «از آن است كه كودكان بتوانند كل ماجرا را احساس كنند ها مانعمتعدد در آن

1864 :89).  

)ج( و  يتر از حد درک گروه سنيطوالن يگاه ،«»جمالت در داستان 

ز يكه مطلع داستان ن–ر يز يعنوان مثال در جملهبه رسد؛ينظر م)ب( به خصوصاً

»آمده است:  -باشديم

 ين تعداد كلمات برايانگيم. ...« 

است كه متن  ين درحاليا (61: 1833افا، ي)كلمه است  21تا  11)ج(، حداكثر يگروه سن

تر از حد يطوالن ،هيمثل جمالت صله و حال يل استفاده از جمالت فرعيدلمذكور به

 . گشته استخواننده خردسال دشوار يرک آن برامتوسط شده و د

اران امام( ياز  يکي)نام « » علم يهامثل اسم يز واژگانين« »در داستان 

زبان كودک عرب يداستان، برا ي( در مقدمهيدر تركمنستان امروز ي)نام شهر« »و 

»ناآشنا است: 

از واژگان  يز برخيداستان ن يانهيدر م «

 ز نادرست بهيها نجملهاز  يو ساختار برخ باشديم كودک يهيفراتر از سطح واژگان پا

تر در مقابل ا درستيتر شده و معادل متناسبه به چند مورد اشارهرسد. در ادامينظر م

 گردد: يآن ذكر م
 حاتيتوض يشنهاديمعادل پ متن داستان

 
 

گروه )ب(  ي، برا يجابه« » يواژه

 تر است.تر و قابل فهمساده

)همان(

 يواژه يعنوان بدل برابه و  

فاصله از  يبعد و با مقدار يدر صفحه« »

 نيا نام كه است نيا بهتر مذكور آمده و يواژه

 ذكر كودک يبرا فاصله بدون ت،يشخص دو

 .شود
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)همان: 

8)

تر اول درست يدوم از جمله يساختار جمله

متن  دربار  نينخست يبرا «» رايزاست؛ 

-اضافه معرفه باشد؛ «»د بدون يباذكر شده و 

ر يبا تصومتن  يل هماهنگيدلز بهين شدن 

كه قرار است  يراهنيگر پيعو تدا باشديم

 .رديه بگيقهرمان داستان از دست حضرت هد

()همان

تر از جمله نخست ساختار جمله دوم درست

 يازيت ننخس يكه در جمله ليدل نيااست؛ به

-به «» يو واژهنبوده  «» يد وصفيبه ق

كند و يعام م ي، افادهيصورت نکره بعد از نف

. شوديز شامل ميه را نيعالوه بر هد يزيهرچ

 ليتعل الممذكور  يدر بخش دوم جمله نيهمچن

حرف مشبه  يهمزهآمدن  مکسورذكر نشده و 

جمله دو  نيعلت و معلولي ب يرابطه زيبالفعل ن

 را قطع كرده است.

)همان: 

4)

 راينخست نادرست است؛ ز يساختار جمله

 كه است نيا گرنشان ،يماض فعل بر  دخول

( بعد از هيهد عنوان به راهنيپگرفتن ) آرزو نيا

با  يكه و ييگو؛ با حضرت بوده مالقات 

 آورديم اديبه آنداشته و پس  يحضرت مالقات

. در خواستيم ياهيهد يو از كاش يا كه

و او هنوز به  ستين گونهنيادر داستان كه يحال

 حضرت نرفته است. داريد

(11)همان: 

 «» يواژهو  رورتياز افعال ص «» يواژه

بهتر  روباشد؛ از اينيمناآشنا  عربكودک  يبرا

 بر داللت كه-«»از فعل  ،يجااست به

  يژهاز وا  يجابه و-كنديم حركت

 .شود استفاده

تر به درک کيواژگان مذكور در بخش دوم، نزد

 كودک گروه )ب( هستند.
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نگارش خالق در  يهايگر از ويژگيد يکي ،جاد حركتيبر ا يمبتن يسبک نگارش

به  يديل شديدنبال حركت هستند، آنها موسته بهيكودكان پ»را يز؛ ات كودكان استيادب

. « دهديف بها ميش از توصيد كه به حركت بدارن ياقيسبک و س

 ، تنهايكودك شودگفتهست اگر ياوست، گزاف ن يازهايو جزء ن يحركت از لوازم كودك

  ف استيف و تعريبا حركت قابل توص

نقل  ي، به معنيسيت در بازنويشخص يرهيبه س يبنديپا»نکه يل و نظر به اين تفصيبا ا

توان در ساختار و سبک يست و ميكلمه به كلمه و حرف به حرف متن كهن ن

جاد يتواند با ايس ميبازنو « دخل و تصرف كرد ياصل يسندهينو

كار گرفتن واژگان هداستان كند و با ب يايصورت محسوس وارد دنحركت، كودک را به

 ،«»ش بگذارد. در داستان ينمابه ي، حوادث را در مقابل چشمان ويحس

ه كرده يحوادث تک يخينقل تار و يگرتيشتر بر روايب، يجز اندک مواردس يبازنو

ن يشيتر از داستان پمتفاوت يمقدار ،«»سنده در داستان يسبک نواما  است.

اهده است و به س قابل مشيفات بازنويشتر توصيو حركت در ب ييايرسد. پوينظر مبه

، 8موجود در صفحات  يهارسد. نمونهيزتر به نظر ميانگاليتر و خجذاب ،لين دليهم

»ل است: ين قبياز ا 3و  1

 يف متکيتوص ،شوديگونه كه مشاهده مهمان  «

ف شده است. يو حركت در توص ييايو المسه باعث پو ييايبو، يينايبر حواس ب

 ،خط ينوع و اندازه باشد ويمجمالت در داستان مذكور كوتاه و متناسب با سن كودک 

ن امر يا كه باشديمواژگان  يگذاردر عدم حركت ،کل عمدهباست. اما مشيدرشت و ز

و كاهش سرعت خوانش ح كلمات در ذهن كودک يضبط ناصحموجب ممکن است 

 شود.

از  يکي ، تعجب و ديگر انواع جمالت،يستفاده از جمالت استفهامجاد گفتگو، ايا

، كودک را با يسندگين سبک نويا از يريگبهرهتواند با يس مياست كه بازنو ييترفندها

صرف، درآورده و  يخيو تار ييگفتگو، داستان را از حالت روا»ش همراه كند. يخو
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آنان  يدرون يهاان افکار و حالتيها، بتيشخص يهايكشف ويژگ يبرا يالهيوس

سان در دو داستان مذكور، از آن غفلت يكه بازنو يموضوع « است

 ، بهره ببرند. يت جز در موارد محدودين ظرفيا اند ازده و نتوانستهيورز

 

 ت عناصر داستانيو تقو يسيبازنو

متون  ينيآفرتواند در جذب كودک و لذتيم ،ت عناصر داستانيكاربست مؤثر و تقو

ات يادب يدرست است كه رسالت اصل»فا كند. يا يادينقش بن ،ينيد يشدهيسيبازنو

و  يباشناختيكنار گذاشتن عناصر ز يمعن ن بهيا يول ،كودک، آموزش و پرورش است

و  ييبايرا به ز يتيو ترب ياخالق يهااميتواند پيكه م يست؛ عناصريداستان ن يادب

 « ، به كودک منتقل كنديرگذارين وجه و همراه با تأثيبهتر

ت كه ن اسيا ،يامروز يهاسه با داستانيمتون كهن در مقا يسيچالش عمده در بازنو

ن امر در يحركت كند و ا يمتن اصل يد در محدودهيندارد و با ييس از خود صدايبازنو

خ كرده و توان ابداع و فراتر رفتن از متن كهن را از يتار يرا زندان يو ،اغلب اوقات

وجود دارد  يمختلف يهاکيتکن .(و  61: 1832، يكائد.ک. ر) رديگيم يو

ت تا ين محدودي، از ايبودن به متن اصلبنديتوان ضمن پاين آنها مكار بستهكه با ب

 افت.ي ييرها يحدود

 

 ديد ير زاويهييتغ

 د توجهين بايبزرگسال است؛ بنابرا د، از آنِيد يهيو زاو يراو ي، صدادر متن كهن

، سيبازنو يحهيتواند بسته به ذوق و قريد ميد يهياو، زيسيند بازنويآداشت كه در فر

خود  يهيدر نظر" وايکواليا نيمار"كه  يان مسألهي. اولر كندييبزرگسال به خردسال تغ از

 يد است. ويد يهيو زاو يراو ين صدايتفاوت ب ،كنديد مطرح ميد يهاويز يدرباره

ات يستند و در واقع در ادبين يکي د در داستان حتماًيد يهيصدا و زاو»معتقد است: 

د به يد يهيک بزرگسال است و زاوياز آن  يراو يرا صدايهستند؛ ز يکيكودک كمتر 

 شود، احتماالً يسيبازنو بناستكه  ينيمتن د .(118: 1893، يني)مع «ک كودک تعلق داردي
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 ييزهايباره چا در آنيده يد يا كتب درسيو  يزشآمو يهادر برنامه كودک آن را قبالً

ت يو جذاب يداستان تازگ يند به محتواتوايد ميد يهير زاوييرو تغنيده است؛ از ايشن

د كودک يد يهيشود، زاويكودكان نوشته م يكه برا يامروز يهادر قصه» ببخشد.

د يد يهين زاوياز ا يگهمره، يغ دادها ويها، روتير شخصياست و سا يعنصر مهم

 سالمخاطب بزرگ ي[ براينيو متون كهن دک ]يكالس يهاشتر داستانيشوند. بيارائه م

ن ين بهتر است اي، بنابراشدهده گرفتهيناد در آن كامالً كودكاند يد يهيهستند و زاو

 .(16: 1833افا، ي) قرار گيرند يمورد بازنويس متون از نگاه كودک

 نشان نيشيپ يهامثال شاهد كهطور همان-«»و « » در داستان

ن نکته ياد يبا است. شدهت يكل و بزرگسال روا يد دانايد يهياز زاوداستان  -دهديم

اما  ،ا مطرح شدهيز در دنيشده و همه چا نوشتهيها همه گفته يكه گفتن»نظر داشت مدّرا 

ر ييبا تغرو نياز ا (؛61: 1836، و كاموس يمي)حک«باشند ممکن است همه آنها درک نشده

مخاطب خردسال  يبرا ،–شدهو گفته يهرچند تکرار–توان داستان را يد ميد يهيزاو

ن شگرد يسندگان كودک و نوجوان از اياز نو ياريبس .تر و قابل درک نمودجذاب

 ، احمد بهجت وهمچون محمدرضا سرشار،  يبانيكنند؛ ادياستفاده م

د يد يهيها را از زاواز داستان ياري، بسيقرآن يهاقصه يسيدر بازنو ديگر نويسندگان

وانات در آن يكه ح ييهاداستان»اند. نموده يسيبازنوكه نامشان در قرآن آمده،  يناتوايح

چرا كه ؛ كودكان هستند يها بران داستانيزتريبرانگ رند؛ از شوقيگيم يت انسانيشخص

مراتب وانات برقرار كنند بهيوانند با حتيكه كودكان م ي، ارتباطيشناختاز نظر روان

داده و با پاسخ  قلقکوانات حواس كودک را يبزرگساالن است. حتر از ارتباط با جذاب

 «كننديم مين، لبخند را بر لبان كودک ترسينمک يو حركات يگفتن به و

تر بودن و گاه وانات، گاه كوچکيد كودک به حيل شدين مياز عوامل ا نيهمچن 

 باشديتنوع در رنگ و شکل آنها م

وانات كوچک يبزرگساالن است، تسلط بر ح يسلطه تحت وستهياز آنجا كه كودک پ

ت استفاده كرده ين ظرفيگاه از ا نيز ات كودکيسندگان ادبينو باشد ويماو جذاب  يبرا

اند. نظر خود بهره برده يهادر داستان يسازتيو شخص يگرتيروا يوانات برايو از ح
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 ،«»داستان ون شتر، اسب و آهو در همچ يواناتيحپررنگ به حضور 

د از يد يهير زاوييتر كردن داستان و تغس جهت جذابيتر بود كه بازنوستهيشا

ن يسپرد و از ايوانات مين حياز ا يکين داستان را به يت ايبزرگسال به خردسال، روا

 نمود.يت استفاده ميظرف

چ يد بزرگسال است و بدون هيد يهيز، زاوين« »د در داستان يد يهيزاو

شده دهيگاه د ؛ امات شده استيگونه رواو گزارش يخيتار ياوهيو با ش يجذابيت ادب

دست كودک ت را بهيضور كودک در داستان، روادادن به حس جهت بهاينوداستان

ت صوربهدر داستان،  يرنگ وداستان از نگاه كودک و حضور پر يسيسپارد. بازنويم

ن يا يخوبز بهيباشد و كودک نيمخردسال  يبها دادن به خواننده ، نشان ازميمستقريغ

عنوان دو كودک به« »و « »حضور  (.61: 1832، ي)كائدكند يافت ميمطلب را در

فراهم كرده،  را ن دوياز ا يکيت به يسپردن روا يبرا يمناسب ينهي، زممذكور در داستان

 يهياز زاو ه السالميرا با امام رضا عل «»داستان مالقات پدرشان  از اين طريق،تا 

ت بهره نبرده ين ظرفيده و از ايس از آن غفلت ورزياما بازنو ت كنند؛يد كودكانه روايد

 است.
 

 طرح داستان

بخشد تا يداستان م يدادهايسنده به رويشود كه نويگفته م يشيآرا يطرح به چگونگ

طرح داستان در  (.33: 1838، ي)حجاز ابديدست  ،خواه اوستدلكه  ياجهيبه نت

 يمبتنت و حادثه يشخص يعملکردها يشتر بر جنبهيد بر كنش و بيكودک با يهاداستان

 يو درون يذهن يهاجنبه و كمتر به داشته يرونيعد ببُ ديبا شتريباشد. حوادث ب

ث نفس و افکار ياز حدد تند و مناسب باشد و يتم داستان باي، ربپردازد هاتيشخص

ه گوندور از هرو به را، كوتاهيگ ديز باين طرح يرد؛ ابتدايفاصله گ قهرمان يفلسف

، يدگيچين ساده بودن و عدم پيو در ع (61: 1836، و كاموس يمي)حکباشد  ينيچمقدمه

خود نشوند. الزم به  دسالمخاطب خر يباعث خستگند و يافريرا در كودک ب« انتظار»
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ک يل شوند كه به داستان نزديتوانند به داستان تبديها آنگاه مشرح حال ذكر است كه

 .(211: 1891)باهنر، فراز و فرود باشند  يشده و دارا

شدن ليو تبد يسيبازنو يستگيشا ينيا دي يخيداد تاريد گفت هر رويف باين توصيبا ا

را جهت  يتن اصلم يهاتيس ظرفيبازنود يبا يقبل از هر اقدام و به داستان را ندارد

ن يكه چالش ب ين معنيد؛ به اينما يو جذاب بررس يک داستان ادبيل آن به يتبد

باشد كه  يدحد بهيت بايرون شخصا ديرون يدر بگر يکديبا  يخيتار يهاتيشخص

 ن استدالل كه در متونيناقدان با ا يكرد. برخ يطراح يداستان فراز و فرود يبتوان برا

 يهاداد، داستانرييتوان طرح داستان را تغيشده و نمنييقبل تع ز ازي، همه چينيكهن د

خودِ  ،يرا معتقدند در ادبِ واقعيز ؛داننديات نميادب يشده را در زمره يسيبازنو

 .(96: 1831، يوسفي) كنديم يرا ط يتکامل يپروسه ،يت داستانيشخص

 ين همهيدر ب دوران و تمام كه چالش در گفت ديبامذكور،  يرش نکتهيضمن پذ

ها و ن چالشيا ز،ين نيدقت در شرح حال امامان و معصومبا كه ها بوده؛ تاجاييانسان

ن يا يانهگوس بهيوست بازنيكاف باشد ويقابل مشاهده م يمثبت و منف يروهايتقابل ن

عنوان مثال در ن اعمال كند تا قابل درک شود. بهو در متن داستا ييها را شناساچالش

( ) يمنف يروهايداستان از ن يس تنها در مقدمهي، بازنو«» داستان

نه به مرو، همراه امام يروها در طول داستان و سفر از مدين نيكه ايسخن گفته؛ در حال

( در روها )سربازان ين نيدادن ااند؛ با قرارر نظر داشتهيرا ز يبوده و حركات و

حق بر باطل را  يروزيتوان در درون كودک، عطش پيم( ممثبت )اما يروهايبرابر ن

ر ياما س .ديبخش يشتريوضوح ب ،متضاد يروين دو نيو به كشمکش ب كردورشعله

 يجز موارد اندكرود و بهيش ميپ يکنواختي صورتبه باًيحوادث در داستان مذكور تقر

 رد. يپذيان ميپا يچ فراز و فروديداستان بدون ه ،-اد و اماميتقابل ص–همچون 

چ يکنواخت و بدون هين منوال يز طرح داستان به همين« »در داستان 

ن يا ؛رديپذيان ميپا يزيانگو شوق ييگشااوج، گره يق، نقطهي، كشمکش، تعليافکنگره

 ،مذكور داستان يت اصليشخصغير معصوم بودن است كه نظر به  يدر حال
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شتر ينو ب يطرح دآوردنيپدخالق و  يسيس در بازنويبازنو اراتي، اخت

 فراهم بوده است.
 

 يسازتيشخص

ات خوب يت انسان و خصوصيف شخصكودكان و نوجوانان با ابعاد مختل ساختنآشنا 

حال  .ديآيشمار مكودک به يهااز اهداف داستان يکي، يپردازتيق شخصياز طر و بد

 يقيآن مصاد يبرا تواني، مشودوارد  يو مذهب ينيد يهاف در قالب كتابين تعرياگر ا

ن يهم يمتون كهن، ارائه يسياز اهداف بازنو يکي. (142: 1838، ي)حجاز ذكر شود

كودک به  يها با خود براحالها و شرحرهياست كه س يتيشخص يق و الگوهايمصاد

 يو مذهب ينيد يهانست كه قهرمان داستان در داستاين بدان معنا نيالبته ا .همراه دارند

تواند با كاربست هنر يس ميهم السالم هستند؛ بلکه بازنوين عليوسته معصوميپ

ش القا كند كه يخو يقت را به خوانندهين حقي، ايسازتيو شخص يسينوداستان

: 1836، و كاموس يمي)حکستند يمشهور و بزرگ ن يهاشه آدميتِ الگو و نمونه، هميشخص

ک از خود به ينام ن ،هاح و خدمت به انسانيصح ش گرفتن راهِير پبا دتوان يمو ( 443

 ادگار گذاشت.ي

مخاطب  يبا حوادث برا ييارويعملکرد و رو د از خالل گفتگو،يت داستان بايخصش

 يس براير معصوم، دست بازنويبه غ يف شود؛ با سپردن نقش اصليخردسال تعر

د يم بايكنيما فکر م»ازتر است. ت بيا تحول در شخصي ييايجاد پويو ا يسازتيشخص

ن يبا ا يم، ولين اختصاص دهيت اول را به معصومينقش و شخص ينيد يهادر داستان

 «ميكنيم يرگريال و تصويت، خيسند يدر حوزه يادير مسائل زيخودمان را درگ ،كار
 .(43تا: يزاده، ب)حمزه

ن نکته است كه در يدر هم« »و « »تفاوت عمده در دو داستان 

ن امر يه السالم است و اي، امام معصوم عليت اصليداستان نخست، قهرمان و شخص

كرده  يخيتار يهاخ و گزارشيتار يت، زندانيف شخصيس را در ارائه و توصيبازنو

داستان  يت اصليشخص ،«»كه در داستان ياست. در حال
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 يو يتيشخص يهايت و ويژگين شخصيتر اس توانسته خالقانهياست و بازنو 

 ر بکشد.ياش، به تصويدرون يهارا از خالل چالش

 ييهان داستانيدر چن .كنديس را با چالش روبرو ميبازنو ،داستان تِيبودن شخصيقدس

د به ي، نباگردد يمعرفداستان  يت اصليشخص عنوانبهاگر قرار است امام معصوم 

قدر دور از دسترس هستند كه تنها ن الگوها آنيشود كه ادادهنشان  خردسال مخاطبان

ت را به يتواند شخصيد تالش كند تا ميس بايبازنو»د قداست آنها حفظ شود. يبا

 ينيزم يجنبه ک سازد، مثالًيكند نزد يبردارد از آن گرتهيتواند و بايكه م يمخاطب

، ي)كائد «باشد يو همانندساز يان الگوبرداررا شاخص سازد تا امک يآسمان يهاچهره

قابل مشاهده است:  . شگرد مذكور در چند مورد از متن داستان (61: 1832

«

»و ...« 

از  ييهاتوصيف كنش .  ...«

 از بردنلذت يبرا وقت اختصاص ،رهيغ و حمام ساخت جهت مردم به كمک)ل يقب

ت ياز شخص يذهن يرسازيتواند در تصويتر است و مينيكودک ع يبرا، (عتيطب

كه از  يتيخوانند مشتاقند شخصيرا م يداستان يرا كودكان وقتيز» ؛ان مؤثر باشدداست

« در ذهن داشته باشند يريخودشان تصو ينند و برايبب ،شوديشان قصه گفته ميبرا يو
 (.33: 1898، يلي)خل
رگر يس، تصويعالوه بر بازنو يقدس يهاتيشخص يريكارگهان ذكر است بيشا

 يرهايها، در تصوتين شخصيا رايز كنديبا چالش مواجه مز يكودک را ن يهاكتاب

از نور هستند. در دو داستان مورد بحث  ياا هالهيوسته در پسِ پوشش يكتاب كودک پ

كه كودک آنچه را كه از آنجا»از نور قرار گرفته است؛  ياحضرت در هاله يز، چهرهين

ن موضوع يا ندارد، ممکن است اه ريثانو يپندارد و قدرت درک معانيت ميند واقعيبيم

با  اما (181: 1898 ،ي)شاهوران «افکنديب يابهامات يت بپندارد و در ذهن ويرا واقع

ن يتوان از اير ميدِ تصويد يهير زاوييا تغير يهمچون چرخش تصو ييشگردها

 افت.ي ييت رهايمحدود
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  زمان و مكان

است كه حوادث  يمثابه ظرفد و بهيآيشمار من داستان بهياديمکان از عناصر بنزمان و 

ند. زمان و مکان در متون يآيها به تکاپو در متيابد و شخصييان ميداستان در آن جر

دادها ينگار به مکان و زمان روخيكند و تارين ميت متن را تضميسند ،ينيم ديقد

ل يقب از ييبه اصل متن، با شگردها يبنديس بتواند ضمن پايكند. اگر بازنويح ميتصر

دادها در يوجود آورد كه روهن احساس را در مخاطب خردسال بي، ايقو يسازصحنه

عنوان مثال در گردد. بهيم يشتر ويباعث جذب ب ،افتندياتفاق م ييا جايچه مکان 

 «فوزا» يو سپس روستا «شابورين»نخست شهر  ،، مکان حوادث«»داستان 

در روستا، »را يم شود، زيشهر با روستا متفاوت ترس يفضا ديبا ديترديب اما است

« آرامش و يگر سادگيکنواخت است و حوادث تداعي يحركت كُند و زندگ

، يگر شلوغيو حوادث تداع باشديم ع و تنديسر ،حركت در شهر يول .

گر احساس يتداع ،دهدابان رخ ياگر در ب»ن يهمچناست.  رهيغ ، سر و صدا وينظميب

 ،فين توصيبا ا« است يزندگ يو سخت يزماني، سکون، بييتنها

 ر و روستا را در داستان مذكور بهشه يس نتوانسته تفاوت فضايرسد بازنوينظر مبه

 يهاتيابان و عدم استفاده از شخصيب يگرريتصون جهت كه ياز اد. يم نمايترس يخوب

 ييگر تنهايشتر تداعياز امام، ب «شابورين»( در استقبال مردم شهر لشکر ياهينه )سيزمپس

 باشد. يو سکون م

رسد ينظر مدهد و بهيم يرو «مرو»دادها در شهر يرو ،«»در داستان 

 ؛ بهر كشديتصوكند و حركت را در بستر مکان به يسازس بهتر توانسته صحنهيبازنو

رسد، آمده است: يگذرد و به منزل امام ميبازار م يوغاز شل  يعنوان مثال وقت

«»... (

گر و الهام خلوت ياانگر انتقال از مکان شلوغ به محلهيف بين توصياكه 

 .باشديم سکوت و آرامش به كودک

ن يا كهيي؛ تاجاگونه داردخيو تار ير خطيداستان مذكور، س عنصر زمان در دو

 نکهيبا وجود ا .كننده باشدكودک خسته يحوادث، ممکن است برا ريدر س يکنواختي
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جاد يتواند با ايس ميبازنو ي، ولجاد كرديا يدخل و تصرفتوان يدر زمان داستان نم

تنوع و بسامد، باعث رش، مدت و يب، ديت همچون ترتيدر زمان روا ييهاکيتکن

)دخالت  يعنوان مثال با ورود و خروج متناوب راوجذب مخاطب خردسال شود. به

 يمخاطب در روند حوادث، داستان را برا ي( به داستان و مشاركت احساسيراو

 تر كند.مخاطب جذاب

 

 ( يداري)عناصر ديبصر يهاتيو استفاده از ظرف يسيبازنو

شده در نوشتار، آن، فونت استفاده يته در جلد و اندازهكار رفهت كاغذ بيفير، كيتصو

كتاب كودک را  يبصر يهاصفحه، جلوه يدر فضا ،ر و متنيتصاو يابيجا يچگونگ

در كنار  يرگر كتاب كودک و نوجوان وقتيتصو دهد يل ميتشک

 يهاداستان تيرا در جذاب يتواند نقش مهميكند، معمل  يس و هماهنگ با ويبازنو

شود و در يمتن محسوب م ياز فضا يجزئ ر معموالًيتصو»د. ينمافا يشده ا يسيبازنو

ر، يدارد. كودک به كمک تصو ييمخاطب خردسال سهم بسزا ينيآفرو لذت يزيانگاليخ

دا يپ يحير نقش توضيكند و تصاويزبانِ متن و موضوعِ داستان را بهتر درک م

 « خوانديخواند، همانطور كه متن را مير را ميكنند...او تصاويم
هر چه سن »؛ است ر در داستان متفاوتيكودک، كاركرد تصاو يسن يالبته بسته به رده

دهد و يكننده را از دست مو جذب ينييتز ير، جنبهيگر تصويد ،روديها باالتر مبچه

 (.236: 1833)سرشار، « كنديدا ميرا پ يتردهيچيتر و پيعال ييكارآ

گاه ياز جا ،يانيب يهاو ارزش يگر، الهاميريپذل داللتيدلر، رنگ بهيدر كنار تصو

ن يا متن برخوردار است ييانمايو پو يزرسايدر تصو يخاص

اند. فا كردهيرا ا ينقش مهم ،«»و « »عناصر در دو داستان 

 ي، كاغذ مناسب و قطع آلبوميمنحنمتنوع، خطوط  يهار جذاب، رنگيز تصاواستفاده ا

باً يتقررگر يدو كتاب مذكور است. تصو يبصر يهابارز جلوه يهاياز ويژگ ره،يو غ

و  ينگن هماهير كشد و ايتصورا به دهديتوانسته هر آنچه كه در متن داستان رخ م

جبران متن را  ييعدم پويا يودتا حد جاد حركت،يا ضمن، يرگريتسلسل در تصو
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، عنوان مثالشده؛ به، مختلر و متنين تصويب يموارد، هماهنگ يدر برخ كرده است؛ البته

»آمده است: 

 شان راياطراف ا ير، مردم عاديكه در تصويدر حال.«

 ييجاا در ي ؛كه در متن ذكر شده استيزيچتر از آنار كمياند و تعداد آنها بسگرفته

» ديگر:

د كه امام يگويسرسبز سخن م يمتن از دشت، ...«

شان پناه يبه ا يين اثنا آهويآن نشسته و مشغول استراحت است و در ا ه السالم دريعل

رِ مربوط به پناه بردنِ يشود و تصويده ميد يآب و علفيابانِ بير، بيآورد؛ اما در تصويم

 افته است.يبعد كتاب انتقال  يز به صفحهيآهو به حضرت ن

 يهاداستان يرگرير تصوگر از نکات مهم ديد يکي ،ياو منطقه يتوجه به عناصر بوم»

« ، نوع پوشاک و حوادث باشديط زندگيق شرايدق يد بر اساس مطالعهياست و با ينيد

ده يناد يكلبه« »داستان  يرگريكه در تصو يانکته ؛(141: 1838، ي)حجاز

 است؛امام  همراه يهابا عرب «شابورين»کسان بودن نوع پوشش مردم يگرفته شده، 

ن شهر، از يكردن افيتوص يابانيمثل نخلستان، ب يبومريغ ياهيه از پوشش گاستفاد

نکه ياست. با توجه به ا ييايو جغراف يرگر به عناصر بوميبارز عدم توجه تصو يهانمونه

ندارند،  ين شهر شناختيزبان هستند و نسبت به ان داستان كودكان عربيمخاطب ا

 ن شهر بپندارند. يا ييايت جغرافير را مطابق با واقعين تصاويممکن است ا

ن يار يبارز تصو يهايويژگگر يداز  مد نظر،ان دو داستان ير كودک در پايم تصويترس

 يانيت كودک باشد و پايدادن به شخصتيتواند نشان از اهمياست كه م دو كتاب

 د.يشمار آدو داستان به ين و جذاب برايريش
 

 يريگجهينت

ب يس ادينگار با بازنوخيت كار تاريحد ممکن تفاوت ماه ن جستار تالش شد تايدر ا

مخاطب  يرا برا ياخود جهان تازه يسيس در بازنويشک بازنويمشخص شود. ب

 كند.يسرگرم م يلحظات يبراكه جذاب است و او را  ييايند؛ دنيآفريخردسال م
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ن يتراز مهم ؛كودكان آگاه باشد يبرا يسينوداستان يهانسبت به مهارتد يس بايبازنو

استفاده كند،  ينيمتون كهن د يسيتواند از آن در بازنويس ميكه بازنو ييشگردها

ن ياست. در هم يخيتار يهات عناصر داستانيخالق و تقو ياز سبک نگارش يريگبهره

س هماهنگ عمل كند و نسبت يد با بازنوير كتاب بايز در رسم تصاويرگر نيراستا تصو

 داشته باشد. يكاف يآگاه ،متن كهن ييايجغرافو  يخيبه اطالعات تار

سان يتوجه بازنومو  دو داستان  يسيكه در بازنو ييهابيآس

مخاطبان خود  يهيبه سطح دانش پا ،يسيبازنو نديآدر فر کيچين است كه هيشده، ا

اند كه خارج از هاستفاده كرد ياند و در ساختار متن از واژگان و جمالتتوجه نداشته

شتر از يب ز ين يگرتيدر سطح روا است.بوده دانش كودک عرب زبان  يرهيدا

 ياز متن اصل يخيتار ي، گزارشيكه داستان ويطوربه ؛بودهوابسته ، به متن 

 باشد.يم الزم و حركت يياياست و فاقد پو

در  يرييچ تغياند و همودهک شکل عمل نيز هر دو به يدر كاربست عناصر داستان ن

شود. تنها در عنصر يده نميدر طرح داستان د يا فراز و فروديد يد يهيزاو

را  يو يتيشخص يهايتوانسته قهرمان داستان و ويژگ  يسازتيشخص

م رمعصويمرهون غرسد يبه نظر مز ين امر نيكه ار بکشد؛ يتصوتر بهخالقانه يحدودتا

-چشم يرييز تغيدر عنصر زمان ن است.(  يعني) يستان ودا يت اصليشخص بودن

 كنديم يرا ط ير خطيس ،تيزمان در طول روا ؛ده نشديها دداستان يسير در بازنويگ

فات يعمل كند و توصاتر از يدث توانسته پواف مکان حويدر توص  اما

 ت.اس يزيانگاليخو همراه با  تريحس داستان، از مکان يو
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