
 
 
 
 
 
 

  اي و پهلواني براي كودكانهاي اسطورهبازشناسي شخصيت
  فررقيه شيباني

  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد
  دكتر آرش اكبري مفاخر

  شناسي دانشگاه فردوسي مشهدقطب علمي فردوسي
  چكيده

هاي اساطيري و حماسي را با توجه به وسيلة آن بتوان شخصيتپردازد تا بهاين مقاله به بررسي طرحي مي
هاي پيشينة آنها در ادبيات اوستايي و متون پهلوي براي كودكان بازنويسي كرد. يكي از اين شخصيت

بار از بستور تنها يكها يشتست. در ساله ااساطيري كه به عنوان نمونه مورد بررسي قرار گرفته، بستور هفت
يادگار هاي محوري است. فضاي حماسي ، يكي از شخصيتيادگار زريرانياد شده، اما او در بستر حماسي 

- با اين تفاوت كه در آن نامي از بستور نيامده اي تبديل شدهبه فضايي اسطوره دينكرد كتاب هفتمدر  زريران

-تناسب بيشتري با ذهن و روان كودكان دارد، زمينة مناسبي است كه مي اي كهاست، اما اين فضاي اسطوره

را در آن قرار داد. اين داستان با گذر از ادبيات باستاني ايران به يادگار زريران توان شخصيت حماسي بستور 
  است.فردوسي شكل نهايي خود را پذيرفتهشاهنامة دقيقي و  نامةگشتاسپ ادبيات فارسي در

، يادگار زريرانهاي احسان يارشاطر و مهرداد بهار از با توجه به اين پيشينه و نيز نقد و بررسي بازنويسي     
اي و حماسي ناشناخته را نيز با هاي اسطورهطرحي ارايه شده تا با استفاده از آن بتوان ديگر شخصيت

  بازنويسي كرد. اي جهاني براي كودكانرويكردي انساني و فرهنگيـ ملي با انديشه
  ، بازنويسي، كودكان.شاهنامه، يادگار زريران، اوستابستور،  :كليدواژه
  مقدمه

ها به نكتة اند كه در هريك از آنهاي گوناگوني از ادبيات كودك ارايه كردهها تعريفنامهها و دانشدر فرهنگ
گيرنده، ارتباط«چهار ركن اساسي  جامع و مانع از ادبيات بايد˝است. در يك تعريف تقريبامهمي اشاره شده
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مشخص و گويا باشد. عالوه بر اين الزم است تأثير » وسيله و شيوة ارتباط، مخاطب ارتباط و پيام ارتباط

گردد. بنابر اين اركان و نيز ارتباط؛ يعني جنبة هنري آن و جهت پيام يعني ارزش آن نيز به اين تعريف افزوده 
  است:براي ادبيات كودك انتخاب شدهبنيادهاي مقاله، تعريف زير 

اي است كه در قالب كالم عرضه شود و با زبان و ادبيات كودكان و نوجوانان حاصل تالش هنرمندانه«    
  ).13: 1372دوست، رحمان»(اي مناسب و در خور فهم كودك يا نوجوان او را به سوي رشد هدايت كندشيوه
  بنابر اين تعريف، اركان چهارگانة اين مقاله در تعريف ادبيات كودك به شكل زير است:    

  .شاهنامه اي و حماسي برپايةهاي اسطورهداستان گيرنده: بازنويسارتباط   -
  وسيله و شيوة ارتباط: بازنويسي به نثر ساده، زيبا، هنري و درخور فهم كودكان. -
  مخاطب ارتباط: كودكان. -
به منظور انتقال فرهنگ و  شاهنامهپيام ارتباط: آشنايي با فرهنگ، جهان بيني، تاريخ اساطيري ايران باستان و  -

  هاي ايراني. ارزش
با  شاهنامهاي و پهلواني هاي اسطورهبا توجه به اين تعريف، تالش اين مقاله در بازشناسي شخصيت    

فردوسي به عنوان يكي از آثار  شاهنامةكه ان است. از آنجايينگرش بر پيشينة آنان در ادبيات ايران باست
كالسيك حماسي، ملي و فرهنگي زبان و ادب فارسي از تأثيرگذارترين منابع انساني و اخالقي ايران و جهان 

سازي و هاي ادبيات كودك به معناي امروزي در هويتتواند به عنوان يكي از سرچشمهاست. اين كتاب مي
- ها و موسيقيها، فيلمباشد. كودكان ايراني از يك سو با سيل داستاني كودكان نقش بسزايي داشتهمداراخالق

سروكار دارند و از سويي ديگر با  -ها را گرفتتوان جلو پيشرفت آنروي نميكه به هيچ -مرزيهاي برون
-كل فرهنگي و ملي روبرو ميپيشينة غني فرهنگي و ملي خود ارتباط كمي دارند. اين مسأله كودكان را با مش

گيرند. اين امر هاي ارزندة داخلي آن را فرانميسازد؛ زيرا آنان با موارد مشابه خارجي انس گرفته و نمونه
ها در اثر آشنايي با شود كه كودكان از دوران كودكي از فرهنگ و هويت ملي خود فاصله بگيرند. آنباعث مي
ملي خود با خانواده، بزرگساالن و معلمان نيز دچار مشكالت  هاي وارداتي و نشناختن فرهنگفرهنگ

ترين كاربردهاي كه يكي از مهماست. درحاليكنندهگردند كه بسيار نگرانفرهنگي، اجتماعي و رواني مي
تواند ايجاد لذت و سرگرمي، شناساندن ميراث فرهنگي و ارج نهادن به آن و ايجاد ادبيات در اين دوره مي

  نسبت به فرهنگ خودي باشد. نگرش مثبت
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پردازان هاي علوم انساني را تشكيل مي دهد. دانشمندان و نظريهترين بخشمسألة فرهنگ ملي يكي از مهم    
- فرهنگي همواره به اين موضوع توجه داشته و با اتكا به پيشينة فرهنگي و گذشتة كشور خود درصدد زنده

ها به روز كردن منابع گذشته كه با اند. از نظر آنويژه كودكان بودههكردن فرهنگ و اراية آن به افراد جامعه ب
نظران و نويسندگان است. اگرچه صاحبشدهويژگي مخاطبان خود سازگار باشد، مناسب تشخيص داده

اند، به كارهاي تحقيقي بيشتري نياز است تا بتوان به اين نتيجه رسيد كه به بسياري در اين راه كوشش كرده
و متون ايران باستان از نظر فرهنگي، هويت فردي، عنصر زباني،  شاهنامهويژه كردن آثار كهن ادبي و بهروز 

  داستاني و... چگونه بايد باشد.
هاي خاص آن ازجنبة فردي و و ويژگي شاهنامهها و كاربردهاي نكتة عمومي اين مقاله، بررسي ارزش    
درك كودك از «شناسي و... براي كودكان است؛ زيرا اعي، روانهاي گوناگون فرهنگي، داستاني، اجتمجنبه

خود تا حدودي شامل خصوصيات فردي است ... ولي در ضمن دربردارندة هويتي است كه كودك بر اساس 
). او با مفاهيم 437: 1384ماسن، »(هاي اجتماعي و گروهي و فرهنگ خود ملزم به پذيرفتن آن استمقوله

  كند ها درك ميسه و جامعه آشنا شده و جايگاه خود و ديگران را در اين گروهخانواده، دوستان، مدر
تواند براي از سوي بازنويس نمي شاهنامهتوان گفت كه تنها تحقيق و آگاهي و تسلط بر از لحاظ نظري مي    

-و داستان نامهشاههاي كلي بر انتقال فرهنگ آن به كودكان كافي باشد. براي بازنويسي بايد عالوه بر آگاهي

ها، هاي جسمي، جنسي و تربيتي، آرمانشناسي كودكان، خصوصيات رشد، ويژگيهاي آن از مسايل روان
آوري و تبليغات فرهنگي جهاني آگاهي داشت تا هاي علمي، فنتخيالت و آرزوهاي كودكان و نيز پيشرفت

و ادبيات ايران باستان و  شاهنامهبه توان از دريچة چشم كودك امروز چگونه مي«بتوان اين نكته را كه: 
  بررسي نمود.  » اي و پهلواني نگاه كردهاي اسطورههمچنين شخصيت

هاي مناسبي وجود دارد تا كودك را به حس خداجويي، درك معاني زندگي فردوسي زمينه شاهنامة در    
داشتن و محبت ورزيدن، فردي و اجتماعي، عشق به زندگي و مبارزه براي زيستن، خودآگاهي، دوست 

ها و رفتارهاي اجتماعي، تقويت مباني مليت، فرهنگ گفتگو، نفي خشونت، انتقال عظمت روح آموزش ارزش
و قدرت اراده، فهم زودتر و بهتر لطايف و دقايق ادب فارسي، افزايش اطّالعات عمومي و تشويق به مطالعه، 

  د به درستي آنها را درك كند.درك لذّت و شادي سوق دهد به نحوي كه كودك بتوان
و ادبيات كودك شده و همچنين به دليل رابطة نزديك با كودكان  شاهنامهبا توجه به مطالعاتي كه در زمينة     

، توجه چنداني به دنياي كودكان نشده و بيشتر اين آثار براي شاهنامه هايبه اين مسأله رسيده كه در بازنويسي
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شدن در حال كنيم كه جهانيكه ما امروزه در زماني زندگي مياست، درحاليشدهنوجوانان و جوانان نوشته 

گسترش، فرهنگ بيگانه در حال رواج و فرهنگ خودي رو به زوال است، بنا بر اين شناخت فرهنگ ملي از 
  فردوسي و ادبيات ايران باستان يكي از نيازهاي كودك امروز است. شاهنامةطريق 

و ادبيات ايران باستان براي  شاهنامههاي نوين بازنويسي از اي دربارة شيوهها فرضيهيدگاهبا توجه به اين د    
و  شاهنامه، فرهنگ، روح و حقيقت كلي شاهنامهمبتني است بر دنياي  است. اين شيوهكودكان ارايه شده

ها، با توجه به نظرياتي آنها و آرزوهاي فرهنگ ايراني با دنياي كودكان، دوران رشد، باورها، تخيالت، آرمان
  كه دربارة مباني و معيارهاي ادبيات كودك وجود دارد.

 - گيري بنيادهاي فرهنگيو همچنين چگونگي شكل شاهنامه در موضوع مورد تحقيق، كليت و جزييات    
 ملي كودكان اهميت خاصي دارد. بيشتر آثاري كه در اين زمينه به وجود آمده، يا با روح و فرهنگ كلي

ارتباط هاي شديدي دارد و در بعضي موارد بيفرهنگ ايراني و ارتباط آن با دنياي كودكان اختالفشاهنامه، 
  است.براي كودكان به وجود نيامده ˝است و يا اصال

   شاهنامهاي و پهلواني هاي اسطورهبنيادهاي شناخت شخصيت
خاطراتي از نبرد با حوادث طبيعي و دشمنان خود هاي هند و ايراني، داراي قوم آريايي پيش از تقسيم به شعبه

) يكي از اين 17، 1: 1376دار كرده(بويس، ها را صاحب فرهنگي مشترك، نيرومند و ريشهاند كه آنبوده
شمار آمده هاي دور روي داده و براي راويان آنها واقعيت بههايي است كه در گذشتههاي مشترك اسطورزمينه

هاي هر قومي را گيري حماسهو بنياد اساسي شكل ) 237. 1: 1382اند (نورتون، رفته شدهو از روي اعتقاد پذي
  فراهم آورده اند.

هاي مهاجر در ايران امروزي، مبارزاتي كه ميان آنها و بوميان اين سرزمين در گرفته پس از استقرار آريايي    
ها ست. سرچشمة به وجودآمدن اين داستانپردازي شده اهايي براي حماسهسرچشمة به وجود آمدن داستان

گردد: دورة شكار ها برمييافته به دو دورة ديرين زندگي انسانكه به صورت شفاهي و سينه به سينه انتقال مي
  ).39 -38: 1375و دورة كشاورزي(بهار، 

اند. رفتهل ميدر اين دو دوره، مردان براي به دست آوردن غذاي روزمرة خود و خانواده به كوه و جنگ    
پس از بازگشت ماجراي اين سفر پرخطر را كه در آن با حوادث طبيعي، حيوانات وحشي و دشمنان روبرو 

ترديد كودكان اند. بيكردهآرايي براي اطرافيان، همسر و فرزندان خود بازگو ميبودند با اغراق و صحنهشده 
شدة شكار و قهرماني پدران خود در هنگام بازگويي هاي بازسازينيز يكي از شنوندگان و تماشاگران صحنه
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- ها و يا در هنگام خواب از هنر قصهاند. عالوه بر اين مادران نيز براي سرگرم كردن آنخاطرات شكار بوده

گويي مادران را داستان مبارزات پدر گمان يكي از منابع سرشار قصهاند. بيكردهگويي خود استفاده مي
اي، اساطيري و حماسي تشكيل هاي افسانهمايههايي با بنهاي او و دوستانش و يا داستانخانواده و قهرماني

  داده است.مي
هاي شفاهي در اثر نقل سينه به سينه رو به كمال و پيشرفت نهاده وبه صورت حماسة شفاهي اين روايت    

فراهم گشته  اوستا راي نخستين بار دراند، تا اين كه زمينة مدون شدن اين روايات كهن ايراني بكامل درآمده
  ).31: 1384است(صفا، 

) و آوردن آيين جديد، تالش 15، 1383پيش از ميالد(بويس،  1200هاي با ظهور زرتشت در حدود سال    
هاي او به صورت مكتوب، نقطة آغازي براي نوشتن روايات حماسي شاگردان او براي حفظ تعاليم و انديشه

  گشت.
: 1380دو رانت، شده(از يك سو نامة آموزش ديني بوده و در مدارس به كودكان آموزش داده مي اوستا     

هاي عاميانه و هاي حماسي، قصهها، داستانها، اسطورهاي از فرهنگ، افسانه) و از سوي ديگر مجموعه434، 1
له ديوان و پريان را دربر انگيز از جمهاي حيواني، پرندگان و موجودات شگفتهايي با شخصيتحتي داستان

را مورد توجه كودكان قرار  ، اين كتاباوستاهايي در هاي ديني و نيز وجود چنين داستانداشته است. آموزش
ها براي كودكان امروز نيز مورد استفاده قرار گرفته است. از جملة اين داده است. همان گونه كه اين داستانمي

  ا نام برد:توان موارد زير رها ميداستان
)، فرشتة باران و 61: 1377/ تميم داري، 13-10، 1: 1374گفتگوي روان گاو و اهورامزدا (دوستخواه،     

، 2: 1384)، جمشيد (دوستخواه، 33-27: 1381/ يارشاطر، 343 -329، 1: 1374سالي (دوستخواه، ديوخشك
  ).86-59: 1384؛ اكبري مفاخر، 79-77: 1354)، آرش كمانگير (تفضلي، 26-19: 1381/ يارشاطر،674 -663
هاي پادشاهان هخامنشي در دل نوشتهاز ادبيات دورة هخامنشي، اطالع چنداني در دست نيست. تنها سنگ    
/ 24-23: 1377ها بيان مسايل تاريخي بوده، معرف ادبيات اين دوره است(تفضلي، ها كه محتواي بيشتر آنكوه

دهندة توجه به كودكان در اين دوره است. هاي يونانيان دربارة ايران نشان). نوشته106-75، 1381يارشاطر، 
دانستند و به فرزندان خود ترين كارها مي، ايرانيان دروغ گفتن را زشت(Herodotus)بنا به گفتة هرودت

  ).104: 1383دادند (بويس، گويي را ياد ميراست
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 شاهنامههاي هاي مربوط به كودكي كورش و داستاناستانهايي ميان بعضي جزئيات دعالوه بر اين شباهت    

اي مجموعه ˝دهد كه احتماالاز جمله ضحاك، افراسياب، زال، كيقباد، كيخسرو، دارا، اردشير و شاپور نشان مي
) كه مانند 30: 1377به صورت شفاهي در اين دوره وجود داشته(تفضلي، شاهنامه از روايات حماسي همانند 

  گرفته است.شفاهي ديگر موردتوجه كودكان نيز قرارميهاي روايت
با حملة اسكندر، شكست هخامنشيان، دورة تسلط سلوكيان بر ايران آغاز شد. يونانيان پس از چيرگي     

: 1375شدة سراسر ايران بودند(بويس، نظامي در صدد نشر فرهنگ خالص خود در يك يك شهرهاي يوناني
هاي اشكانيان، ايران استقالل نظامي و فرهنگي خود را به دست آورد، ادت). پس از آن كه با رش73، 3

گردي ها انتقال و گسترش ادبيات حماسي را بر عهده داشتند. اين افراد گويندگان و سرايندگان دورهگوسان
بر ). عالوه 77، 3: 1375بودند كه نقش بسيار مهمي در رويارويي و مقاومت با هلنيسم ايفا كردند (همو، 

گويي و موسيقي ميان ادبيات حماسي و كودكان كه از نخستين قربانيان حملة ها، آموزگاران نيز با قصهگوسان
-كردند. استرابوتاريخهاي ملي آشنا ميها را با فرهنگ و ارزشفرهنگي يونانيان بودند، پيوند برقرار كرده و آن

آميزند. آنان ها درهم ميهاي خود را با افسانهني آموزشنويسد: آموزگاران ايرادان يوناني، مينگار و جغرافي
- هاي سودمند، كارهاي ايزدان و مردان نامي را گاه با سرود براي كودكان بازگو ميها و افسانهبا داستان

  .(Strabo, 1932: 15. 3. 14)كردند
، دو اثر با ارزش كه با )77: 1377اگرچه از دوره اشكاني هيچ نوشتة ادبي باقي نمانده است(تفضلي،      

- ها به اين دوره بازميادبيات كودك و روحيات و تربيت كودكان رابطة مستقيم دارند و سرچشمة اصلي آن

: مقدمه) كه 1375است (غيبي،  يادگار زريرانگردد، در دورة ساساني دوباره نوشته شده است. اثر نخست 
؛ درخت آسوريككودكان تبديل كرده است. اثر ديگر ساله در اين كتاب، آن را به كتاب حضور بستور هفت

: مقدمه). اين شعر بلند نيز به دليل ويژگي سخن گفتن از 1363گفتگويي ميان درخت خرما و بز است (نوابي، 
زبان حيوانات و درختان، حالت تمثيلي و ويژگي شعري و شفاهي بودن آن، براي كودكان كاربرد داشته و 

  دارد. 
گردد، از نظر رشد ادبيات دوراني قابل توجه ساسانيان كه پس از شكست اشكانيان آغاز ميدورة حكومت     

) به 113، 1377(تفضلي، هزارو يك شبو  كليله و دمنههايي مانند در ادبيات ايران است. در اين دوره كتاب
هايي از زبان ة داستانها كه دربردارندها باقي مانده است. اين كتابوجود آمده كه ترجمة عربي و فارسي آن
-گونه كه امروزه داستانتوانسته مورد توجه كودكان قرار بگيرد. همانحيوانات، پريان، جادوگران و... بوده، مي
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نويسان نامهسازان و نمايشاي مورد استفادة نويسندگان، شاعران، فيلمبه شكل گسترده هاي اين دو كتاب
  كودك قرار گرفته است. 

: 1381: مقدمه/ يارشاطر، 1364وشي، (فره كارنامة اردشير بابكانيگر وجود آثار مستقلي همانند از سوي د    
هاي آن به دوران كودكي اردشير و شاپور پرداخته شده، مورد توجه كودكان ) كه در بعضي قسمت137 -107

و پاسخ كودكي با نوشتة كوتاه ديگري است كه به شرح پرسش  خسرو قبادان و ريدكگرفته است. قرار مي
دهد كه ). اين داستان نشان مي138 -137: 1377/ تميم داري، 82 -72: 1371پردازد (عريان، انوشيروان مي

هاي ديني، دبيري، تاريخ، تيراندازي، سواري، سرود و موسيقي، نواختن سازها، كودكان در اين دوره با آموزش
در قالب  مخصوص كودكان كه هاييتوان به نوشتهن ميشدند. عالوه بر ايشناسي و شطرنج آشنا ميستاره

كه در آن وظايف كودكان از هنگام برخاستن از خواب،  رسالة خويشكاري ريدكاناندرزنامه بوده، اشاره كرد: 
كه  اندرز خوبي كنم به شما كودكانرفتن به مدرسه و بازگشت به خانه شرح داده شده است. همچنين نوشتة 

  ).193 -192: 1377كودكان در راه مدرسه بوده است(تفضلي،  دربارة رفتار درست
ها در ادبيات اين دوره را نشان ها در دورة ساساني حضور فعال كودكان و نقش آنوجود اين آثار و نوشته    
ها و راويان نامهخدايگيري ادبيات حماسي در ايران است. وجود دهد. دورة ساساني دورة بنيادي شكلمي

فردوسي بوده، به ايران پس از اسالم پيوند  شاهنامةبزرگ آن، ادبيات حماسي را كه در حقيقت بنياد اساسي 
ها تاريخ اساطيري و داستاني ايران به قوم نامهخدايهاي عربي زده است. پس از شكست ساسانيان با ترجمه
  ). 40-34: 1386مطلق، عرب و ايران پس از اسالم منتقل گرديد(خالقي

هاي تمثيلي و سو با ترجمة داستاناي داشتند كه آنان از يكدر روند اين انتقال موبدان زردشتي نقش ويژه    
واال، آوردند (اونهايي را براي عامة مردم فراهم مياي ايران باستان به زبان فارسي زردشتي، داستانافسانه
اند توانستهخوبي مي) كه به علت سادگي و عنصر تخيل بهDhabhar, 1932: 297؛ 209، 2؛ 311. 1: 1932

: 1378مزداپور، »(تهمورث و اهريمن«هاي توان به داستانها ميمورد توجه كودكان قراربگيرند. از اين نمونه
) اشاره كرد. از سوي ديگر با 105-99: 1388مفاخر، اكبري»(جمشيدمرگ درخت شاه«) و 168-193

  هموار كردند.شاهنامه راه را براي سرودن ومنصوري شاهنامة اب گردآوري
هاي فردوسي بعضي از شخصيت شاهنامةاما نكتة مهم آن است كه در فرايند انتقال ادبيات ايران باستان به     

ساله است كه در ها بستور هفتهايي شدند. يكي از اين شخصيتاي و پهلواني دچار دگرگونياسطوره
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ها را با گونه شخصيتروشن و كاملي ندارد. پس اين ضرورت وجود دارد كه اين فردوسي سيمايشاهنامة 

  كرد. توجه به پيشينة داستاني آنها براي كودكان بازشناسي و در سيمايي روشن و كامل به كودكان عرضه
  اوستابستور در 

تنها به اين جمله  يشتاست. در اين آمده اوستا) 103يشت (بند ترين اشاره به نام بستور در فروردينكهن
 يشت). در اين 87. 2: 1377پورداود، »(ستاييمدين بستوئيري (بستور) را ميفروهر پاك«است كه: بسنده شده

  است.از بستور در كنار بزرگان آيين زردشتي از جمله اسفنديار، گشتاسپ و جاماسپ به نيكي ياد شده
  بستور در يادگار زريران

ون حماسي ايران باستان است. اصل اين كتاب مربوط به دورة اشكاني و به خط و يكي از متيادگار زريران 
زبان پهلوي اشكاني است. اگر چه نسخة نهايي آن در زمان ساسانيان تدوين شده و به خط و زبان پهلوي 

ري هاي نمايشي و شعهاي دورة اشكاني در آن نمايان است. اين متن به دليل ويژگيساساني است، اما ويژگي
/ 269- 267: 1377توان ديد(تفضلي، مي شاهنامههاي خاص خود را دارد و نفوذ آن را به خوبي در ارزش

  ). 157-133: 1379اكبرزاده، 
پذيرد، شود: هنگامي كه گشتاسپ با پسران و بزرگان كشور دين مزدايي را ميگونه آغاز ميماجرا اين     

نامخواست «و » بيدرفش جادو«شود و د. او بسيار خشمگين ميرسخبر آن به ارجاسپ، پادشاه خيونان، مي
خواهند تا دين رسند و از او ميها به حضور گشتاسپ ميفرستد. آنشهر ميرا به عنوان پيك به ايران» هزاران

كند. به دستور ها را رد ميجديد را رها كند و يا آمادة جنگ شود. زرير، برادر گشتاسپ، خواست آن
كند كه فرزند گشتاسپ و بيني ميشوند. جاماسپ، وزير او، پيشمردان ايراني آمادة جنگ مي گشتاسپ همة

كند. نبرد شوند. با اين حال گشتاسپ دين خداپرستي را رها نميبرادران او ازجمله زرير در جنگ كشته مي
  شود و ... .           رزار ميساله، وارد كاشود و فرزندش، بستور هفتشود. زرير در ميدان جنگ كشته ميآغاز مي

اين قسمت (رفتن بستور به ميدان جنگ) يك برش داستاني مناسب براي كودكان و نوجوانان است كه     
  استهاي كودك و نوجوان در بازنويسي آثار حماسي قرار گرفتهمورد توجه نويسندگان كتاب

  دينكردبستور در 



 339    ات فارسيو ادبي هاي زبانپنجمين همايش پژوهش هايمقاله

است، در اين ) منتقل شدهMadan, 1911: II. 643. 2-22(تم دينكرد كتاب هفصحنة نبرد بين ايران و توران به 
نامي از بستور نيامده، اما نكتة مهم آن است كه فضاي حماسي يادگار زريران به فضايي  دينكردبخش از 

  باشد:شود كه مناسب روحية كودكان مياساطيري دگرگون مي
هنگامي كه گشتاسپ دين را پذيرفت و پارسايي را ستود، ديوان در دوزخ پريشان شدند. ديو خشم به     

كار بود، رفت. روايان ستمسرزمين خيونان، به پيش ارجاسپ خيوني نابكار كه در آن روزگار بزرگترينِ فرمان
ز برانگيخت. در زماني كه ديو ترين بانگ خروشيد و آنان را به ستيديو خشم در سرزمين خيونان با سخت

بدا بر شما خيونان كه «كار، خيونان را گرد هم آورده، همچون شاهيني بر آنان تاخت و گفت: خشم نادان گناه
جنگيد. از اين پس خيونان در برابر ايرانيان پيروزي ندارند؛ زيرا زردشت به خانة پس از اين بدون پيروزي مي
چون ارجاسپ اين سخن را شنيد، خشمگين شد و دست راست خود را ». استآن دليرترين مرد آزادگان آمده

». ... زود پيش من گرد آييد، اي مردم خيون، زود پيش من گردآييد، اي مردم اينجا«بر ران زد و چنين گفت: 
به  اوستاها در آن كارزار سخت كه زردشت بنابر كتاب پيروزي گشتاسپ بر ارجاسپ خيوني و ديگر انيراني

؛ 104، 101-100: 1375تفضلي،  -پيداست.(آموزگار اوستا كه از شتاسپ آموخته بود، بسيار است، چنانگ
Molé, 1967: 58-61 .(  

  فردوسيشاهنامة و  دقيقينامة گشتاسپ در بستور
  شيرپيش افكند اسپ چون نرهبه    پس آزاده بستور پـــور زرير 
  كار او  كس  نديدشگفتي تـر از     بسي دشمنان را  كند  ناپـديد

  )363 -362/ 111: 5، 1375(فردوسي، 
) است. در اين متن اثري از 208-111/ 5: 1375(همو،  شاهنامهو  نامه گشتاسپ بستور يكي از پهلوانان

نيست، بلكه او يكي از سرداران بزرگ سپاه ايران است كه در نبرد اول  يادگار زريرانسالة بستور هفت
كند و در نبرد دوم، فرماندهي ميسره را بر عهده اهيان پشت لشكر را فرماندهي ميگشتاسپ با ارجاسپ، سپ

رود. همچنين از پهلوان ديگري به ميدان مي شاهنامهدارد. نقش بستور در اين متن بسيار كم رنگ است. در 
جان زرير اسب گرفتن بستور و فريب دادن بيدرفش خبري نيست و فرد ديگري به نام اردشير بر سر پيكر بي

خواهي از بيدرفش، گرفتن تير او در هوا، برگرداندن اسب و هاي بستور ازجمله كينرود. تمام دالوريمي
هاي داستاني ارزش شاهنامه). بستور 3، بخش1379شود(نك: اكبرزاده، لباس زرير به اسفنديار منتقل مي
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- هايي دارد كه مياشت كه اين شخصيت ويژگيرا ندارد، البته بايد به اين نكته توجه د يادگار زريرانبستور 

  تواند براي كودك مطرح گردد.
  بستور و كودكان در دوران معاصر

  ) روايت احسان يارشاطر1
براي  هاي ايران باستانداستاناي از متون ايران باستان را با عنوان مجموعه 1336احسان يارشاطر در سال 
را نيز به همين شيوه براي نوجوانان  شاهنامههاي اي از داستاناست. او مجموعهنوجوانان بازنويسي كرده

را از زبان يادگار زريران هاي ايران باستان است، متن است. اين نويسنده كه مترجم زبانبازنويسي نموده
است، در چند مورد از متن اصلي پيروي نكرده كه در پهلوي به فارسي در خور فهم نوجوانان بازنويسي كرده

مطالب اين «است: ) چنين آورده11شود. او در مقدمة كتاب (صفحةر و تحليل داستان به آن اشاره ميتفسي
ها كوشيدم چندان كه ممكن است هاي اصلي گرفته شده. در نقل و ترجمة داستاناز زبان ˝كتاب همه مستقيما

ها به كار رفته و ن داستاناي باشد كه در اصل اياز متن اصلي پيروي كنم تا عبارات فارسي نمودار شيوه
  » هاي باستاني حاصل كند.ها در زبانخواننده بتواند تصوري از چگونگي بيان اين داستان

  شود:به روايت يارشاطر آورده مي يادگار زريراناينك  خالصة برش داستاني بستور از متن     
كوهي بلند نشسته و ميدان جنگ را زير جنگ ايران و توران آغاز شده است. هركدام از پادشاهان بر روي     

جنگد. ارجاسپ، پادشاه توران، پاداش كشتن زرير را نظر دارند. زرير، برادر گشتاسپ، دليرانه در ميدان مي
- كند. بيدرفش جادوگر آمادة رفتن به نبرد ميازدواج با دخترش، زرستان، و رسيدن به وزارت خود تعيين مي

اند، در را كه ديوها در دوزخ به زهر خشم ساخته و به آب گناه صيقل دادهاي شود. او زوبين افسون شده
تازد. بيدرفش آهسته و پنهاني از پشت به زرير نزديك شده و گيرد و سوار بر اسب به ميدان نبرد ميدست مي

  شود. افتد و كشته ميزند. زرير از روي اسب بر زمين مياي به زير كمربند او مينيزه
گويد: آيا كسي در ميان شما هست شاه رو به سپاه خود كرده و ميام شدن هياهوي ميدان، گشتاسپبا آر    

كه انتقام زرير را از دشمنان بگيرد تا من هماي، دخترم، را همراه با امالك زرير به او بدهم و او را سپاهبد 
. گشتاسپ با درخواست او موافقت دهدايران كنم؟ تنها بستور، پسر هفت سالة زرير، به اين خواسته پاسخ مي

خواهد تا به فرمان شاه، اسب كودكي زرير را براي كند، اما بستور پنهاني پيش آخورساالر رفته و از او مينمي
  او زين كند.
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دارد تا تازد. او دشمنان را يكي پس از ديگري از سر راه خود برميپس از آن بستور به ميدان جنگ مي    
- گاه به سوي سپاه ايران ميگويد. آنرسد. او سوار بر اسب با جسد پدرش سخن ميپدر ميكه به كشتة اين

كند كه گويي ميرساند. جاماسپ، وزير گشتاسپ، پيششاه ميشدن پدر را به گشتاسپتازد و خبر كشته
نده، تيري از شاه بستور را بر اسب نشاتواند دشمن را بكشد؛ زيرا بخت با او همراه است. گشتاسپبستور مي

جنگد. كند. بستور در ميدان جنگ مانند پدرش دليرانه ميدهد و براي پيروزي او دعا ميتركش خود به او مي
دهم و گويد: اگر كسي اين كودك را بكشد، دخترم، بهستان، را به او ميارجاسپ توراني با ديدن نبرد او مي

  كنم. او را وزير خود مي
شده را در دست گرفته، و بر شود. او زوبين افسونته و آمادة رفتن به ميدان نبرد ميبيدرفش دوباره برخاس    

- بيند و به او ميشود، اما بستور او را ميشود و آرام آرام از پشت به بستور نزديك مياسب زرير سوار مي

كش دارم، اما تيراندازي را توانم بتازم. تير در ترگويد: اي جادوگر! من اسب زرير را در زير ران دارم، اما نمي
  گونه كه پدرم را كشتي، جان تو را بگيرم. دانم. با من رو در رو بجنگ تا هماننمي
آيد. اسب سياه زرير با شنيدن صداي بستور بر جاي خود بيدرفش با شنيدن اين سخن، به سوي بستور مي    

- كند كه بستور آن را با دست مير پرتاب مياي به سوي بستوكشد. بيدرفش نيزهبار شيهه مي 999ايستاده و 

خواهد نيزه را رها كرده و تيري به سوي جادوگر شنود كه از او ميگيرد. ناگهان صدايي از روان زرير مي
آيد كند. تير از دل بيدرفش گذشته و از پشت او بيرون ميپرتاب كند. بستور به خواستة پدر تير را پرتاب مي

  شود. و او كشته مي
   ) روايت مهرداد بهار2

اي داستان هاي اسطورهرا بيشتر با توجه با زيرساخت يادگار زريرانبرشي از  1354مهرداد بهار نيز در سال 
  شود:اي از آن آورده ميبراي كوركان بازنويسي نموده كه چكيده

بلند و ارجاسب، پادشاه ها دشمن هم بودند. گشتاسب، پادشاه ايران، بر سر يك كوه ها و تورانيايراني    
توران، بر سر يك كوه ديگر نشسته بودند. ميان اين دو كوه ميدان جنگ بود. زرير، سپهساالر ايران و برادر 
گشتاسب، به سوي ميدان جنگ روان شد. چند تن از سرداران توراني به جنگ او آمدند و همه كشته شدند. 

دهد كه زرير را داد كه دخترش زرستون را به كسي ميارجاسب، با ديدن نبرد زرير، هراسان شد و وعده 
  بكشد.
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مردي درآورد. خنجرش را كه ديوان به زهر آب داده بيدرفش جادوگر برخاست و خود را به شكل پير    

مگر در تمام سپاه توران «بودند، زير جبه پنهان كرد و روانة ميدان جنگ شد. زرير با ديدن او خنديد و گفت: 
ام تا اي سردار بزرگ! من خودم با پاي خودم آمده«بيدرفش گفت: » ه تو را به جنگ فرستادند؟مردي نبود ك

  ».ها از جنگيدن با او باك دارند، از نزديك ببينماين پهلوان بزرگ را كه توراني
نيرنگ بيدرفش جادوگر در زرير كارگر شد و دلش نيامد پيرمرد ناتواني را بكشد. در اين هنگام بيدرفش     

آرام آرام خود را به پشت سر او رساند و خنجرش را تا دسته در كمرگاه او فروكرد. زرير فريادي كشيد و از 
بود، اما از زرير نشاني نبود. گشتاسب  هها خاموش شدبود و فريادها فرو نشسته اسب بر زمين افتاد. غبار

-بخشد و دخترش، هما را به او ميوعده داد كه هر كس انتقام زرير را بگيرد، سپهساالري ايران را به او مي

  دهد. 
بستور، پسر هفت سالة زرير، برخاست تا به ميدان جنگ برود و انتقام پدر را بگيرد. سرداران ايراني از     

اش گرفت. گشتاسب او را تر تكرار كرد و گريهن گرفت. بستور دوباره سخنان خود را بلندشاحرف او خنده
كشند. وقتي بزرگ شدي، ها تو را ميتواني خوب بجنگي. آنتو هنوز كودكي، نمي«در آغوش گرفت وگفت: 

  .   »گيريها ميشوي و كين او را از تورانيمثل پدرت سپهساالر ايران مي
كردند كه او بچه است! بستور به چادرش را از آغوش گشتاسب بيرون كشيد. همه خيال ميبستور خود     

هاي سش پنهان كرد. كمانش را به شانه انداخت و پنهاني پيش مهتر اسبرفت. شمشير كوچكش را در زير لبا
- ور برميرنگ شده بود، تنها به آخپدرش رفت. در اين موقع اسب سفيد زرير كه پشتش از خون زرير سرخ

پدرم چه شد؟ بگو پدرم «گشت. بستور به سوي اسب دويد. سر اسب را در آغوش گرفت و بوسيد و گفت: 
  زده سرش را تكان داد. بستور از مهتر خواست تا او را بر پشت اسب پدرش بنشاند. اسب غم» كجاست؟

ا خوب بلد نيست و از اسب نشاند. بستور خم شد و در گوش اسب گفت كه سواري رمهتر او را روي     
سب خوشحال شد و شيهة بلندي زد. اسب خواست تا او را به ميدان جنگ ببرد تا  انتقام پدرش را بگيرد. ا

صدها توراني در زير پاي اسب خشمگين زرير و به ضرب شمشير بستور كشته شدند تا اينكه بستور به كشتة 
  پدر رسيد.  

فت. سپس با اسب به سوي دشمن تاخت. ارجاسب با ديدن جنگ او ناگهان ايستاد و با پدرش سخن گ    
دهد كه بستور را بكشد. بستور، ترسان شد و به سرداران توراني وعده داد كه دخترش بهستون را به كسي مي

ام قد و باالي من آمده«بيدرفش اين بار خود را به صورت پيرزني درآورد و به ميدان رفت. او به بستور گفت: 



 343    ات فارسيو ادبي هاي زبانپنجمين همايش پژوهش هايمقاله

بستور  ».اندامي تو نيستخوشزمين كودكي به نيرومندي وام كه در همة توراناشا كنم. چون شنيدهتو را تم
  . حرف او را باور كرد و دلش نيامد پيرزني را بكشد

خواست به پشت اسب بستور را به پشت سر او رساند. ميآرام آرام خود جادوگر در اين هنگام بيدرفش    
اي كشيد بپرد و با همان خنجر بستور را هم بكشد كه اسب زرير او را شناخت و ناگهان بر دو پا ايستاد. شيهه

دنبال او شتافت. بستور تيري از تيردان و به بيدرفش رو كرد. بيدرفش از ترس گريخت، ولي اسب زرير به 
بيرون آورد و در كمان گذاشت و آن را به سوي بيدرفش جادوگر پرتاب كرد. تير در كمرگاه بيدرفش 
نشست. او فريادي كشيد و از اسب به زمين افتاد.  اسب زرير به بيدرفش رسيد و او را در زير لگد خرد كرد. 

  ها شكست خوردند و ارجاسب فرار كرد. جام پيش از غروب آفتاب، تورانيتورانيان پا به فرار گذاشتند. سران
شاه خواست گرفتند. بستور از گشتاسبروز سپاهيان ايران از صبح تا شب اين پيروزي را جشنفرداي آن    

از پيش تا او را به جاي پدر سپهساالر ايران كند. شاه و سرداران همه خنديدند. بستور خشمگين شد و 
شد؟ بستور در ميان گريه از بود. راستي چرا بزرگ نمياش گرفتهتاسپ و سرداران بيرون رفت. گريهگش

هرمزد، خداي خدايان، خواست كه او را زود بزرگ كند و در اين ميان خوابش برد. هرمزد لبخندي زد و 
  درخواست بستور را پذيرفت. 

بود! بزرگ هايش بزرگ شدهجا پريد. همة اندام ها گذشت. بستور از خواب برخاست. ناگهان ازساعت    
بزرگ! ازخوشحالي فريادي كشيد. گشتاسب و سردارانش هنوز درجشن بودند. در نظر اول همه جا خوردند، 

بزرگ شده. فرداي آن روز، ˝كه خوب او را برانداز كردند، فهميدند همان بستوركوچك است كه واقعااما وقتي
زنده باد بستور سپهساالر «زدند: درش از برابر سپاه ايران گذشت.  همه فرياد ميبستور سوار بر اسب سفيد پ

  هفت شبانه روز جشن گرفتند و هما را به زني به بستور دادند.» ايران!
  نقد، تفسير و تحليل داستان از روزن چشم كودكان

اي كه توصيف صحنة جنگ به شيوهمهرداد بهار در داستان بستور نخست به معرفي دو پادشاه ايران و توران و 
كند كه با هاي اصلي داستان را معرفي ميپردازد. پس از آن زرير، يكي از شخصيتآمده، مي يادگار زريراندر 

به متن اصلي وفادار  ˝هايي كه ارايه كرده تقريباشود. بهار در توصيفساله وارد داستان ميمرگ او بستور هفت
پاسخ گذاشته اين است كه مروزي است. پرسشي كه بهار، آن را براي كودك بياست، اما زبان او ساده و ا

جنگ بر سر چيست؟ در حالي كه انگيزة جنگ در متن اصلي آشكار و بر سر پذيرفتن يا نپذيرفتن دين جديد 
ها دشمن هم ها و تورانيايراني«و اهورايي در مقابل آيين اهريمني و جادوگري است. نويسنده با جملة 
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يابد. در اين قسمت است. قصه با رفتن زرير به ميدان جنگ ادامه مي، به بازنويسي خود رنگ قصه داده»ودندب

است. نويسنده  شاهنامههاي جنگ در شده كه يادآور شكوه حماسي ميدان هاي زرير به متن افزودهرجزخواني
متن حماسي درخور توجه كودكان در اين قسمت به خوبي از عهدة اين كار برآمده و اين متن را به يك 

  است.تبديل كرده
كند، اما كسي توان مقابله ارجاسپ سپاهيان خود را با وعدة ازدواج با دخترش به جنگ با زرير تشويق مي    

گذارد. اگرچه جادو و كاركردهاي آن در متون ايراني از با او را ندارد؛ بنابراين بيدرفش جادوگر پا به ميدان مي
جايگاه خاصي دارد، اما بهار به خوبي با تغيير كاركرد جادو، اين عمل را امروزي كرده و با  شاهنامهجمله در 

  است. تخيل كودك سازگار نموده
اين جمله جادوگري را به شكلي امروزي و فانتزي براي ». بيدرفش خود را به شكل پيرمردي درآورد«    

كند. پيرمرد جادوگر با نيرنگ حس مة ماجرا تشويق ميكند و او را به خواندن اداكودك پذيرفتني مي
اي غيرمستقيم براي كودك بيان انگيزد. در اين قسمت پيام جوانمردي ايرانيان به گونهجوانمردي زرير را برمي

كشد. (ممكن است بهار اين پيام را از كردار سهراب گاه پيرمرد ناتواني را نميشود كه پهلوان ايراني هيچمي
گيرد. اگرچه رابر رستم الهام گرفته باشد). زرير به دست جادوگر توراني از پشت مورد حمله قرار ميدر ب

كننده است، از آنجا كه مرگ زرير به سبب رفتاري فريب خوردن قهرمان و مرگ او براي كودك ناراحت
  شود.جوانمردانه است، مرگ او براي كودك غرورآفرين مي

اي هنري و با تقليد از گرية بستور بر جنازة زرير، قسمتي را از زبان خود ن به شيوهدر بخشي ديگر بازآفري    
است. با آگاهي سپاه ايران از مرگ زرير، هاي زرير را برشمردهبه داستان اضافه كرده و در آن پهلواني

به  شاهنامهم هاي مهخيزد. در اين قسمت به طور ناخودآگاه يكي از پيامخواهي او برميگشتاسپ به كين
-توزي و كشتن ديگري نيست و جنگ كاري اهريمني است، اما كينشود: ايراني درپي كينكودك منتقل مي

  خواهي و انتقام گرفتن از دشمن خونريز يك امر واجب و اهورايي است. 
كه در ساله به عنوان قهرمان ساله، است. وجود شخصيت كودك هفتخواه زرير پسر او، بستور هفتكين    

است. احسان يارشاطر در )، اين داستان را براي كودكان جالب و پذيرفتني كرده79متن اصلي نيز آمده (بند 
). عالوه براين وي براي بستور سه عنوان جوان، 71كند(صمعرفي مي» سالجوان«بازنويسي خود، بستور را 

هنگي ايجاد كند. با توجه به متن اصلي و تواند در تغيير خود همابرد و نميكار مينوجوان و كودك را به
ساله در بازنويسي (ترجمه) آن به فارسي روان، اين گريز از متن مناسب نيست؛ زيرا اين نكته كه كودكي هفت
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هاي اجتماعي وسياسي حضور دارد، معرف فرهنگ ايران باستان است و نبايد آن را تغيير داد. (اين صحنه
هاي خاصي براي نيز مصداق دارد. در اين متن كه از قابليت» خسرو قبادانريدك و «مسأله در متن پهلوي 

دهد) (نك: عريان، هاي او پاسخ ميآيد و به پرسشبازنويسي برخوردار است، نوجواني به دربار انوشيروان مي
  ). 82-72: 1371سعيد، 

دان جنگ است. او با انكار و بستور بنا بر طبيعت كودكانة خود با لجبازي و گريه خواهان رفتن به مي    
به چادرش رفت. شمشير كوچكش را در زير «هاي خود شود و براي اثبات گفتهنوازش گشتاسپ روبرو مي

-اين بخش افزوده». هاي پدرش رفتلباسش پنهان كرد. كمانش را به شانه انداخت و پنهاني پيش مهتر اسب

شناسي اضافه هاي روانها بر اساس يافتهاو با بزرگتر اي است كه بهار بنا بر طبيعت كودك امروزي و رفتار
  كرده كه جالب و مناسب است.

افتد و بستور رنگ است كه به دست بيدرفش ميدر بازنويسي يارشاطر و در متن اصلي اسب زرير سياه    
كاوي روان شود، اما در بازنويسي مهرداد بهار با دقت نظر و توجه بهسوار بر اسب دوران كودكي پدرش مي

است. اين اسب كه راهنماي بستور و ياريگر او در جنگ كودك، رنگ اسب بستور را سفيد انتخاب كرده
گردد تا بستور بر آن سوار شده و به جنگ برود. در بازنويسي است، از ميدان جنگ به سوي ايرانيان باز مي

كشد و در بازنويسي بهار با شيهه مييارشاطر كه اسب زرير زير ران بيدرفش است با شنيدن صداي بستور 
  شتابد. شناختن بيدرفش كه به شكل پيرزني درآمده،  به كمك بستور مي

گفتن بستور با اسب كه در متن بهار آمده براي بيان احساسات يك كودك و رابطة دوستانة او با سخن     
ان جنگ در حالي كه شمشير حيوانات در دنياي كودكي مناسب است. در بخش ديگر رفتن بستور به ميد

تازد، تصويري حماسي را بازسازي كرده كه زند و با اسب ميچرخاند، فرياد ميكوچكش را در آسمان مي
  كند. و متون حماسي را به خوبي منتقل مي شاهنامه فضاي

كه اين گريد. بستور از مرگ پدر بسيار غمگين است، اما ازرسد و براي او ميبستور به كشتة پدر مي    
بالد و درپي انتقام است. بيدرفش پدرش براي دفاع از دين و كشور، زنان و كودكان كشته شده بر خود مي

هاي بهار است. او از آورد كه اين قسمت از نوآوريجادوگر براي كشتن بستور خود را به شكل پيرزني درمي
ك ملموس كرده است. از طرف ديگر به عالقة فطري كودك به جادو و تخيل بهره گرفته و آن را براي كود

  كند.جوانمردي بستور كه از كشتن پيرزني دوري كرده، اشاره مي
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كشد. پس از شناسد و شيهه ميكند، اما اسب زرير او را ميبيدرفش با خنجر از پشت به بستور حمله مي    

ير با بستور را از متن حذف كشد. در اين قسمت بهار بخش زيباي گفتگوي روان زرآن بستور بيدرفش را مي
كند تا تيري در كمان بگذارد و بيدرفش را بزند كرده است. در اين بخش، زرير بستور را راهنمايي مي

توانست به طور گنجاند، مييارشاطر). اگر بهار اين قسمت را هم در متن مي 73، ص 106-104(بند
  غيرمستقيم زندگي پس از مرگ را براي كودكان بيان كند. 

گيرد. از اين قسمت به بعد بهار متناسب با متن، داستان را وارد با كشته شدن بيدرفش، جنگ بزرگي درمي    
كند: بستور هفت ساله خواهان سپهساالري لشكر ايران است كه مورد ـ پهلواني مياييك فانتزي اسطوره

خواهد. داي بزرگ ايرانيان، ياري ميگيرد. بستور پس از گرية فراوان از هرمزد، ختمسخر سرداران قرار مي
نويسنده هرمزد را خداي خدايان معرفي كرده در حالي كه در متن اصلي و در متون اوستايي و پهلوي، هرمزد 

شود بلكه او يا خداي واحد است و يا با يك ثنويت در برابر اهريمن قرار به عنوان خداي خدايان شناخته نمي
چ وجه براي ذهن كودك امروز كه با توحيد آشنايي نسبي دارد، مناسب نيست و گيرد. اين سخن بهار به هيمي

- تواند باشد. اين نكته ايرادي مسلم بر كار بهار است. او مينيز شايسته و معرف فرهنگ ايران باستان هم نمي

- ته دربارة واژهتر است، استفاده كند. اين نكشدهتري دارد و شناختهتوانست از واژة اهورامزدا كه تلفظ ساده

  هاي ديگر همچون جبه، مهتر و ... نيز مصداق دارد.
رسد، شود، به آرزوي خود ميشبه بزرگ ميشود و او يكتقاضاي بستور توسط هرمزد پذيرفته مي    

شود. اين پايان براي كند و پايان به خير و خوشي ختم ميشود و با دختر پادشاه ازدواج ميسپهساالر ايران مي
  دك دلپذير و خوشايند است.كو
خوبي  پهلواني صورت گرفته كه داراي طرح كامل و -ايبازنويسي بهار در قالب يك فانتزي اسطوره    

گرايي و مبارزه براي ها بيانگر حس ملياست. روال داستان منطقي است. نقطة شروع داستان و آغاز درگيري
هاي پردازي بهار از بستور هفت ساله با نگاهاست. شخصيت كنندة عشق به ميهن و دفاع از آنزندگي و تداعي

كند كه اي كه به جنگ، وطن، زندگي و مرگ دارد، تصويري عالي از يك كودك ايراني را ارايه ميكودكانه
پردازي بهار باورپذير و منطقي است و اگرچه از پردازي نويسنده است. شخصيتبيانگر اوج هنر شخصيت

  هاي داستان دور از ذهن و بيرون از دنياي او نيست.بهره برده است، شخصيتجادو و تخيلي قوي 

اي و حماسي ديگر سپهر مكاني و زماني خاصي وجود ندارد، اما بيان در اين داستان مانند هر متن اسطوره    
اسي دارد. است. سبك نگارش بهار شاعرانه و ادبي است. بياني باشكوه و حمتخيلي داستان اين خأل را پركرده
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هاي جنگ به دست داده كه در انتقال احساسات قهرمان اصلي داستان موفّق هاي زيبايي از صحنهتوصيف
  هاي بهتري استفاده كند.توانست از واژهبوده است، اما در چند مورد مي

انگر گيرد به خوبي بيگفتگوهايي كه بين بستور با هرمزد، پهلوانان، جادوگر و اسب خود صورت مي     
  ها نيز در خور يك حماسه است.احساسات كودكانة او و برگرفته از دنياي كودكي است. رجز خواني

-ها و خواستاي كه از متن زندگي كودك، آرمانمايهكارگرفتن دروندر يك ارزيابي كلي، نويسنده با به     

-، پاياني مورد قبول، شخصيتهاي او نشأت گرفته و نيز پيرنگي پركشش كه داراي ماجراهاي فراوان است

است. هماهنگي كامل عوامل تشكيل دهندة وجود آوردههايي زنده، باورپذير و به يادماندني براي داستان به
هاي ادبي متن، آن را به داستان، تناسب سبك نگارش نويسنده با موضوع داستان، روان بودن قلم و ارزش

  كودكان تبديل كرده است.اثري تأثيرگذار، ماندگار و لذّت بخش براي 
  

  دريافت
اي دربردارندة تاريخ اساطيري و داستاني ايران است. بعضي از به عنوان يك كليت اسطوره شاهنامه   

ها به ميان آمده يا داستان را كه در اين كتاب تنها نامي از آن شاهنامهاي و پهلواني هاي اسطورهشخصيت
ها در ادبيات ايران باستان، به گيري از پيشينة اين شخصيتتوان با بهرهها بيان نشده، ميمستقلي دربارة آن

 هاي فرهنگي و ملي است، به كودكان ارايه داد و به اين ترتيب ميان كودك،عنوان يك داستان كه داراي ارزش
  و ادبيات ايران باستان پيوند برقراركرد. شاهنامه

شاهنامة اي يا پهلواني انتخاب شده از صيت اسطورهطرح پيشنهادي براي اين منظور آن است كه شخ   
اي در متون ايران باستان بازشناسي شود. رويكرد حماسي فردوسي نخست در دو رويكرد حماسي و اسطوره

اي براي بسترسازي داستان و افزودن عنصر تخيل به هاي پهلواني و رويكرد اسطورهبراي بازتاب ويژگي
هاي جسمي و شده است. سپس شخصيت موردنظر با توجه به ويژگيزيدههاي حماسي شخصيت برگويژگي

رواني كودكان در ساختار داستان كوتاه بازنويسي شود. براي گذر اين طرح از مرحلة نظري به عملي، بستور 
شده از اين شخصيت، مورد بازشناسي، نقد و تحليل قرارگرفت تا نحوة بازنويسي هاي انجامو بازنويسي
  ي همسان آشكار گردد.هاشخصيت

 شاهنامهو نامه گشتاسپپهلواني است كه در  -ايهاي اسطورهساله يكي از اين شخصيتبستور هفت    
اوستا، يادگار گرفتن از پيشينة داستاني آن در توان با يارياي به او شده است. اين شخصيت را مياشاره
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نويسي به نثر با زباني ساده، زيبا و استوار در ساختار بازشناسي كرد و آن را به شيوة باز دينكرد وزريران 

  داستان كوتاه در اختيار كودكان قرار داد. داستان بستور از مهرداد بهار نمونة خوبي براي اين طرح است.
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