
 
 
 
 
 
 

  زديي آذر مهدي قلم به دمنه و كليله بازنويسي در تعليمي ادبيات پاي رد
 نيكويي مژگان

 پرند واحد اسالمي آزاد دانشگاه مربي

  نوجوان و كودك نويسندگان انجمن عضو 
  دهيچك
 از او ي شده بازنويسي اثر ميان در سپس. ايم پرداخته زديي آذر مهدي اجمالي معرفي به ابتدا مقاله اين در

 اهداف بررسي اساس بر مقاله اين محوريت. ايم بوده ديداكتيكي و تعليمي مفاهيم جستجوي در دمنه، و كليله
  . است تعليمي ادب سازي برجسته در او

 موارد به مجموع در و است گرفته قرار بررسي مورد او آثار در بانويسي ساختار و بازنويسي اهداف
 آذر هدف و نتايج و شده توجه نوع هم به كمك و همياري و مهرورزي و مهرباني صداقت، و راستگويي

  . است گرفته قرار ارزيابي مورد مايه درون اين با هايي  داستان انتخاب از زديي
  دمنه و لهيكل ،يزدي آذر ،يميتعل نوجوان، و كودك ، اتيادب :ها  واژه ديكل
 

 سالگي هشت از او. آمد دنيا به االسالم جديد اي خانواده در زدي خرمشاه در 1300 سال در زديي آذر مهدي
 اشتغال زراعت شغل به رشيد، اكبر علي حاج آذريزدي، مهدي پدر.كرد كار رعيتي زمين در پدرش همراه
 . بود متعصب سخت مذهبي و ديني امور به و داشت

 حرام را شلوار و كت لباس و دولتي كار و دولتي ي مدرسه و بود متعصب خيلي و سواد كم يزدي، آذر پدر
 از را قرآن و پدر از خانه در را نوشتن و مختصرخواندن. نگذاشت مدرسه به را او علت همين به دانست، مي

 نصاب السعاده، معراج الحيات، عين المتقين، حليه الجنان، مفاتيح قرآن، هم منزل در. فراگرفت مادربزرگ
  . خواند را المقدمات جامع و الصبيان

 كارگاه صاحب آنكه از پس. شد كشيده زدي بافي جوراب كارگاه در كار به بنايي كار از سالگي بيست در
 به كارگاه شاگردان ميان از را او گرفت، زدي شهر كتابفروشي دومين تاسيس به تصميم بافي جوراب
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 از پس و كرد، فراهم را ادب و شعر اهالي با او آشنايي زمينه كتابفروشي در كار. كرد منتقل فروشي كتاب
  . شد كار به مشغول ناصرخسرو خيابان در واقع علمي چاپخانه در و كرد مكان نقل تهران به مدتي

هاي گوناگون براي  باتوجه به زمينه مطالعات وسيع قبلي اش شروع به نوشتن داستان 1336وي در سال 
هاي خوب و پنج كتاب كوچكتر  هاي خوب براي بچه كرد. او در اين راه پنج كتاب در مجموعه قصهكودكان 

  انتشار داد. » هاي تازه از كتابهاي كهن قصه«در مجموعه 
«. . . مهدي آذر يزدي بيش از مرگش درباره انگيزه اش از داستان نويسي براي كودكان و نوجوانان گفته بود: 

سالگي شروع كردم. در زماني كه هيچ كتابي  35را در سن  »هاي خوب هاي خوب براي بچه قصه «من نوشتن 
براي كودكان وجود نداشت و من استطاعت مالي و فكري آن را به درستي نداشتم، چون اصوال با كودكان سر 

توصيف بچگي ها را بشناسم. معيار من براي  بودم تا روحيات بچه و كاري نداشتم و هرگز مدرسه نرفته
دارد، تشويق  را به انجام كاري و تداوم آن وا مي  يكي از چيزهايي كه آدميتجربيات شخصي خودم بود. 

كردم كه مشوقي نداشتم و پدر و مادرم پيوسته مرا به خاطر نوشتن  است و من در دوراني زندگي مي
خواست كتاب  لي هميشه دلم مي خواندم و هاي مذهبي مي كردند. من كتاب هاي كودكانه سرزنش مي داستان

سالگي از يزد بيرون رفتم، كليله و دمنه را  35اي نبود. وقتي در سن  كودكانه ي قصه بخوانم هرچند كتاب قصه
ها  كه در آن زمان كتاب ثقيلي بود خواندم و ديدم چقدر زيباست. پس تصميم گرفتم همان را براي بچه

هاي خوب براي  خواستم كار خوبي انجام دهم پس قصه فقط مي  خواستم و نه پول بنويسم. من نه شهرت مي
  »هاي خوب را تاليف كردم. . .  بچه

هاي  ها، مجموعه قصه توان به گربه ناقال، گربه تنبل، مثنوي براي بچه از ديگر آثار انتشار يافته آذريزدي مي
و همچنين دو كتاب » عسل شعر قند و« ساده و تصحيح مثنوي براي بزرگساالن، حكايت منظومي به نام 

آموزشي به نام خودآموز عكاسي و خودآموز شطرنج اشاره كرد. تاكنون بيست و سه عنوان كتاب از او منتشر 
  شده است. 

 1343ها سه كتاب او توسط شوراي كتاب كودك به عنوان برگزيده سال انتخاب شد و در سال  در اين سال 
 دريافت كرد. از سازمان يونسكو جايزه ي برگزيده را 

كتاب و  هاي پاياني عمر از كنج اتاقش با ديوارهاي كاهگلي و انبوه او كه هرگز ازدواج نكرده بود در سال
اش به كرج  و نزد فرزندخوانده تهران هاي محله قديمي خرمشاه يزد گاهي به كوچه سكوت از كوچه پس
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سال زندگي در تهران، به يزد برگشت، تا در محيط ساكت  50آمد و مدتي در تهران زندگي كرد، اما بعد از  مي
  دار فاني را وداع گفت.  1388كند كه سرانجام در تير  تمامش را تمام  آرام، كارهاي نيمه و

  ادبيات تعليمي در آثار آذر يزدي
متفاوتي نسبت به ادبيات كودك و نوجوان دارند؛ گروهي آن را ابزار آموزش  يها وري صاحب نظران تئ
) اين نگاه از 685: 1970اند( لمپ،  اخالقي و تربيتي را در اولويت اين تعريف گذاشته يها شمرده و جنبه 

  اهللا منشي نيز پوشيده نمانده است: منظر نصر
وست تا حكما براي استفادت آن را مطالعت كنند و نادانان براي ديگر ان كه پند و حكمت و لهو هزل بهم پي« 

شان سبك خيزد و چون در حد يافسانه خوانند و احداث متعلمان به ظن علم و موعظت نگرند و حفظ آن بر
  )39-38: 1373منشي،  0»كهولت رسند محفوظ تاملي كنند

اي است كه با آن  ت شگرد و شيوهدرون مايه ادب تعليمي آموزش اخالق وپند و اندرز است. در حقيق
بخشند تا بيشتر مورد توجه واقع گردد؛  ياي را تعليم مي دهند و در قالب قصه و حكايت به آن جاذبه م مساله

  به همين دليل بيش تر شاهكارهاي ادبي جنبه ي تعليمي دارند. 
ان نمود دارد، مي توان آثار داستاني و اندرزي داشته و در ادبيات كودك و نوجو ي از آثار منظوم كه جنبه

سنايي، سعدي، عطار و مولوي را نام برد و در ميان آثار منثور كليله و دمنه، مرزبان نامه، سند باد نامه و 
  گلستان را مي توان نام برد. 

مختلف تعليم و تعلم قصد دارد با  يها مختلف نثر و نظم و در جنبه  يها در واقع ادبيات تعليمي در قالب 
ن مسئله يب رابطه برقرار كند و راه به كار گيري انديشه را آموزش دهد. سيروس شميسا با تاكيد بر امخاط
اثر ادبي تعليمي اثري است كه دانشي(چه عملي و چه نظري) را براي « ادب تعليمي نوشته است: ي درباره

  ). 255: 1387د(شميسا، خواننده تشريح كند يا مسائل اخالقي، مذهبي و فلسفي را به شكل ادب عرضه دار
ف شد بار آموزشي مهم بود، زيرا در يبي شك در آثاري كه براي كودك و نوجوان به ويژه پس از اسالم تال

رمز و تمثيل برجسته سازي شده است، و در حقيقت بيان آن،  ي ها و حكايات كه جنبه درون اين داستان 
اين آثار  ي ي امور نظري و فطري است. با مطالعهروشن شدن ديدگاه نويسنده در اظهار نكته و راهكارها

اخالقي قرار مي  يها دادهاي داستاني در خدمت آموزه ينوعي بينش و دورانديشي آموخته مي شود و تمام رو
  گيرند. 
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ي نو آموز به آموزش  شخصي در بيداري عالقه يها كولي معتقد است كه ادبيات كودك ابزار ايجاد انگيزش 

) حال اگر آموزش نيز در خدمت تعليم اخالق قرار گيرد به نوعي اهداف آذريزدي 27: 1987است( كولي، 
  نيز در باز نويسي آثار تعليمي اخالقي معين مي گردد. 

اموزشي براي كودك را بازگو  ي آذز يزدي به روشني از باز نويسي كتاب كليله ودمنه تعليم و رجحان جنبه
مختلف تاريخي و فرهنگي و اجتماعي  يها درونمايه  ي تواند سازنده مي كند. محتوا و صورت متن ادبي، مي

) و آذر يزدي توانسته 16: 1389جاد تعامل بين متن و كودك است(جاللي، يو آموزشي باشد، تنها شرط آن ا
  است اين تعامل را اين گونه برقرار كند:
  اجراي ادب تعليمي در قالب داستان 

اخالقي، او در  يها از كودك و احاطه به متون كهن و حكايات با جنبه با توجه به شناخت شناسي يزدي 
تعليمي را در اولويت كار  يها آموزشي را بازنويسي كرده است و درون مايه  يها هايش بيشتر جنبه  بازنوشته

خود قرار داده است. براي مثال آموزش زيركي در حكايت خرگوش باهوش و يا كمك به هم نوع در 
  اري موش و زاغ. حكايت همك

  انتخاب ساختار كوتاه داستاني در انتقال پيام
خود از تطويل پرهيز كرده است. ساختار كوتاه حكايات سبب مي شود تا مخاطب  يها او در ساختار حكايت 

زودتر به پيام و هدف نويسنده برسد. آذر يزدي اطناب متن اصلي را چنان استادانه حذف كرده است كه به 
  اي وارد نيامده است و پيوند معنايي گسسته نشده است.  لطمه موضوع اصلي

  كالم داستاني  ي نصيحتي گوارا در لفافه
او با بيان زيباي داستاني از تلخي پند ساختار كليله كاسته و اين گونه ان را براي كودكان مناسب سازي كرده 

  است. 
  ي معنا به كمك حكايت افاده

 يها معنا مناسب تر است. در اين افاده، كفه  ي تمثيلي دارد براي افاده ي  انتخاب حكايات جانوري كه جنبه
  اي دو سويه به معناي داستان مي دهد.  آذر يزدي بهره ي خير و شر در ساختار سنجيده

  همراهي با مخاطب
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ها  ن ها همراهي كند و از خطر كمي در سراسر حكايات بازنويس با مخاطب هم گام مي شود تا او را با شادي 
  آگاه كند. 

ات كالسيك يا كهن ايران بود. ياي نو در كار بازنويس متون ادب تجربهخوب  يها خوب براي بچه  يها قصه 
آذر يزدي دو دهه كار بازنويسي از اين متون را ادامه داد و ان را به جايگاهي برجسته رساند. صدها هزار 

 -448: 1386كالسيك ايران آشنا شدند( محمدي، قاييني،  او با ادبيات يها خواننده كودك و نوجوان با كتاب 
449 .(  

سي از متون كالسيك از دوره مشروطه مورد توجه و اهتمام اهل ادب قرار گرفته يبا توجه به اين كه امر بازنو
  بود، هدف از اين بانويسي متون كهن در گير كردن خوانند و پيوند فرهنگ گذشته با حال دانست. 

  توجه شده است: خوب يها خوب براي بچه  يها قصه در اين قسمت از دوجنبه به  
  بررسي اهداف بازنويسي از منظر ادبيات تعليمي -1
  ساختار زبان در نثر آذر يزدي  -2

  بررسي اهداف بازنويسي از منظر ادبيات تعليمي
  الف) شناساندن فرهنگ و ادبيات كهن به كودكان

  اخالقي به كمك داستان كهن يها ب) ايجاد اموزه 
  ج) تسهيل و فراهم آوردن فضاي داستان نويسي براي نويسندگان و مولفين

  د) ايجاد توجه شناختي به كودك و نوجوان
  ه) پيوند ادبيات كهن با نوين

  ساختار زبان در نثر آذر يزدي 
  نثر فني يها الف) انتخاب زبان ساده و پيراستن آن از پيچيدگي 

»( سر ايشان كبوتري بود كه او را مطوقه گفتندي و در طاعت و مطاوعت او روزگار بگذاشتندي« براي مثال: 
  )158: 1373منشي، 

آذر «( رييس ايشان كه كبوتري دنيا ديده بود و چون دور گردنش خط سفيدي داشت او را طوقي گفتندي«
  )32: 1388يزدي، 

  ب) حذف لغات عربي و جايگزين كردن كلمات فارسي
  )158: 1388منشي، »( ب دوستي كبوتر و زاغ و موش و باخه و آهوبا« 



    پرنيان سخن     1448

  
  )32: 1388زدي، يآذر »( همكاري موش و زاغ و اهو و سنگ پشت« 

  ج) استفاده از معاني اشعار در زيبا سازي فضاي داستاني
  )86: 1388ضاحك الشمس منها كوكب شرق/ موزر بعميم النبت مكتهل( منشي،ي

ميوه و سرو كاج گلها و گياههاي سبز و زيبا بود و آب و  يها كه پر از درخت  در يك جنگل دور افتاده« 
  )14: 1388زدي، يآذر »( هواي بسيار با صفا داشت

  د) حفظ پيام داستان با نگرش اموزشي و پرورشي
آهو و زاغ و موش و باخه فراهم آمدند و ايمن و مرفه سوي مسكن رفت، بيش نه دست بال به دامن ايشان 
رسيده و نه چشم بد رخسار فراغ ايشان زرد گردانيد. بيمن وفاق عيش ايشان هر روز خرم تر بود و احوال 

  )69: 1388، يمنش»( هر ساعت منظم تر
باري موش و زاغ و سنگ پشت و آهو كه با همكاري و همفكري چند بال و گرفتاري را از يكديگر دور كرده 

). آذر يزدي 39: 1388ر آن صحرا زندگي مي كردند. ( آذر يزدي، بودند به سالمتي و خوشي سالهاي سال د
آگاهي  ي او به بازنويسي نشان دهنده ي ش ويژهيادبي متون كهن وقوف داشت و گرا يها به درستي بر ارزش 

  و بصيرت او به اين ميراث گرانقدر فرهنگي است. 
است: يكي به لحاظ فكري كه ان را كتاب  كليله و دمنه در طي تاريخ به سه جهت همواره مورد توجه بوده« 

است بوده است دو ديگر به يكياست و سياست مي دانستند و از اين رو مورد توجه دولتمردان و اصحاب س
لحاظ تاريخ نثر فني، چنان كه اكثر نويسندگان اين سبك به آن نظر داشته ند و از آن نام برده اند و حتي 

ارضه با آن بر آمده اند و سه ديگر به لحاظ تلخيص و شرح كساني چون وصاف الحضره در صدد مع
ن واعظ كاشفي آن را به يبازنويسي چنان كه قانعي شاعر آن را در قرن هفتم منظوم كرد و در قرن نهم حس

سبك خود بازنويسي كرد و به انوار سهيلي موسوم ساخت در قرن دهم شيخ ابوالفضل دكني بازنويسي 
  ). 85: 1387شميسا، »( دانش نام نهاد.  ديگري كرد و آن را عيار

ن تفاوت كه آذر يزدي نثر فني را به نثر ساده و ياو با شناخت اين پيشينه كار بازنويسي خود را آغاز كرد. با ا
  روان و دلپذير براي مخاطب كودك و نوجوان بر گرداند. 
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يز است و به همين جهت دست به پند آم –در نگاه او آن چه بيش از همه اهميت دارد ديد و نگرش اخالق 
حكايت را انتخاب مي كند كه البته چند تايي از آن  25گزينش مي زند و از ميان كتاب سترگ كليله و دمنه 

  برگرفته از انوار سهيلي است كه محمد جعفر محجوب به آن ايراد وارد كرده است:
). 165-164: 1341آذريزدي، »( ه شده است. ها مال كليله نيست و از انوار سهيلي گرفت چندتايي از اين قصه«

  پاسخ مهدي آذر يزدي به اين ايراد در خور توجه است:
ماخذ حكايات نامي از انوار سهيلي بميان نيامده بود نگارنده خواسته بود كليله و دمنه را به  ياينكه در معرف«

نه است اما بعد گفتند و دانستم كه در كودكان بشناساند و نه انوار سهيلي را كه خود كاري به روي كليله و دم
آذر يزدي، »( شرع ادبيات چنين اعماض يا اسنادي مجاز نيست و اينك با طرح اين موضوع اصالح شد

خوب كليله  يها خوب براي بچه  يها ). از ديگر كساني كه با عنايت و توجه به اولين چاپ قصه 166: 1341
اي ابراز داشت نامه جالل آل احمد در اين خصوص  ال نقادانهو دمنه نظريات مفيد و سودمند و در عين ح

اوال خوشحال شدم كه شما هم روي پاي خود بلند شديد و با اين قدم اول بسيار سنگين و پخته « بود:
ي قصدها با  ي خودتان. . . و ديگر اينكه همه اميدوارم راه درازي را بتوانيد بسپريد با نثر شيرين و كار كشته

  ). 157: 1341گاري شروع شده بود. چرا؟ بتاثر از اصالح ااروپايي. . . ( آذر يزدي، روزي روز
گر اينكه داستانها با روزي روزگاري بود شروع شده اغلب يكي بود يكي نبود را يد«. . . جواب مهدي يزدي

شتر ترجيح مي دهند اين هست كه روزي روزگاري شبيه اصطالح اروپايي است و يكي بود يكي نبود بي
توان  ي يزد است و در يزد كه نمي ها بزرگ شده ي اين قصه اند و بيشتر ترويج شده است اما نگارنده نوشته

اش از ادبيات غرب متاثر شده باشد. حتي در ميان زرتشتيان يزد كه ايرانيان  تصور كرد ادبيات محلي و عاميانه
 گويند يك روزي بود يك روزگاري و اند رسم است كه در موقع قصه گفتن براي كودكان معموال خالص

). ن بخش به 167: 1341زدي، ياصطالح يكي بود يكي نبود اصال متدوال نيست و تقربا بيگانه و نا آشنا( آذر 
اختصار چند حكايت را از منظر بازنويسي و ادب تعلمي مورد بررسي قرار مي دهيم:خرگوش باهوش( آذر 

  حيوانات است. ). از نوع فابل، فابل 14: 1388يزدي، 
در اين حكايت خرگوش نماد انسان زيرك و باهوشي است كه به ياري هم نوعان خود مي آيد و آنان را از 

  شرايط سخت و آزار دهنده رهايي مي بخشد. 
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آذريزدي عالوه بر زبان ساده و روان و حذف لغات عربي اصل داستان را تا حدي تغيير مي دهد. به طور مثال 

»( جمله نزديك شير رفتند و گفتند: تو هر روز پس از رنج. . . «اينگونه آورده شده است:در اصل داستان 
  ). 86، 1373منشي، 

در ميان خرگوشهايي كه در « ولي در حكايت بازنويسي شده آذريزدي اين خرگوش است كه نقشه مي كشد. 
  اي طرح كرد(همان).  نقشه آن صحرا بودند يك خرگوش باهوش بود كه براي عالج ناراحتي و ترس حيوانات

و باز اين خرگوش است كه نقشه خود را براي ديگر حيوانات بيان مي كند و پس از مشورت با موافقت آن 
  ها نقشه خود را اجرا مي كند.  

  
  تغير دوم:

در نحوه انتخاب قرباني است كه در اصل داستان به آن اشاره نشده است اما آذريزدي به اين نكته توجه نشان 
  مي دهد و قرباني در داستان او از ميان كساني انتخاب مي گردد كه مرتكب گناه يا قصوري شده باشند. 

كايت بازنويسي به نام برادر ر سوم: در اصل داستان قرعه به نام خرگوش مي خورد در حاليكه در حييتغ
  خرگوش مي خورد. 

و اين هر سه تغيير هوشمندي آذريزدي را نشان مي دهد كه با توجه به مقابليت داستان در بازنويسي او اين 
  هاي تعليمي اين حكايت: گيرد از ويژگي ينكات بازنگري مي شوند و به طور كامل در اختيار مخاطب قرار م

  دشمنشيوه برخورد با  -1
  كمك و همياري به هم نوعان -2
  ايجاد فضاي گفتگو و مشورت -3

  ). از نوع فابل حيوانات است. 32: 1388همكاري موش و زاغ و آهو و سنگ پشت( آذر يزدي، 
حكايت در اصل كليله و دمنه بلندتر و باسط و گسترش بيشتري بيان شده است و بنيان آن بر حكايت در 

ت، نمايش عيني آموزهاي اخالقي است براي مخاطب پند و اندرز در قالب بنياد حكاي« حكايت است. 
حكايت، بسيار پر كشش تر از پرگويي است بنابراين يكي از بنيادهاي كاربرد تمثيل و حكايت تمثيلي نزديك 

ها براي افراد  هاي انتزاعي است تا آن مفاهيم و پديده  كردن مفاهيم عقلي به ذهن و تجسم عيني پديده
  ). 74: 1376تقوي، »(شتري دريافتي باشدبي
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آذريزدي نيز در اين حكايت از زوائد داستان و نقل آن براي مخاطب كم سن و سال خود مي كاهد و محور و 
هاي اين حكايت  ژگيياساس كار خود را طوري قرار مي دهد كه مخاطب او به ارزش درستي پي ببرد از و

  مي توان به موارد زير اشاره كرد:
  اي و گرفتاري سببي است و انسان عاقل بايد اشتباه خود را بپذيرد.  مخمصههر 
هاي خوب و  طوقي گفت: اول به طمع دانه، بعد به سبب عجله بود، عالوه بر اين در دنيا پيشامد و تصادف« 

  ). 34: 1388آذر يزدي، »( بد بسيار است
برخود است. خصوصا كسي كه پيشواي و از ديگر خصوصيات كه مي توان برشمرد ترجيح دادن ديگران 

  تعليمي: يها گروه و جمعي است. بايد در هنگام مشكالت پيشگام گروهش باشد از ويژگي 
  شيوه برخورد با دشمن -1
  كمك و همياري به هم نوعان -2
  ارزش گذاري و پاس داشت دوستي -3

  ). 45: 1388داوري گربه: ( آذر يزدي، 
راوي زاغ است كه ضمن يك حكايت به ضرورت اين داستان را نقل مي در اصل حكايت در كليله و دمنه 

  كند. 
در حاليكه در حكايت بازنويسي شده راوي سوم شخص يا همان داناي كل است در حكايت كليله و دمنه 

  او را اشغال مي كند.  يا هنگاميكه كبك انجير ناپديد مي شود خرگوش خانه
ه شده است كه كبك سياه رنگي است بهر حالت مرغي مراد بوده كه در فرهنگها كبك انجير به دراج ترجم« 

  )206: 1373منشي، »( ها آشيانه مي سازد نه بر باالي درختان بر زمين و زير بوته
خرگوش در حكايت اصلي محل آشنايه او را تصرف مي كند شايد به همين دليل براي اينكه در ذهن 

  جاي خرگوش تيهو را وارد داستان مي كند. اي به وجود نيايد آذريزد به  مخاطب شبهه
دار مي روند كه  در اصل داستان به پيشنهاد كبك انجير براي حل اختالف و داوري به پيش گربه معتبد و روزه

ايي نمي رسد به پيشنهاد يكي از  جهيدر داستان آذر يزدي وقتي كوشش مرغان ديگر و پادرمياني زاغ به نت
  نزد گربه خوش خط و خال مي روند. مرغان براي امر داوري به 

حكايت با بار منفي به پايان مي رسد با وجود اينكه شر يك طرف قرار داد از سوي ديگر به نهي و بازداشت 
ر اين صورت افراد سودجو از يحل شود در غ زودباوري مي پردازد و اينكه دعواي خانگي بايد بين اهالي خانه
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اقع آذر يزدي به مخاطب خود مي آموزد كه كبك و تيهو هر دو مقصر آن سو استفاده خواهند كرد و در و

دار را  ي به ظاهر معتبد و روزه هاي گربه اند و فريب حرف هستند زيرا خود را در معرض خطر قرار داده
  خوردند. 
  هاي تعليمي گي از ويژه

  و تعرض به حقوق ديگران يقانع نبودن به حقوق فرد -1
  به ظاهر اشخاص اثرات ناگوار اعتماد -2
  به نظريات و پيشاد ديگران اهميتي قائل نشدن -3
  عدم ايثار و گذشت -4

خوب از  يها خوب براي بچه  يها تعليمي در بازنويس قصه  يها بنابر اين با توجه به مواردي كه از حكايت 
زبان و قلم آذر يزدي بيان گرديد در اين مجال كوتاه و بضاعت كم بي شك مهم اندكي در شناسايي مهدي 
آذر يزدي بنيان گذار ادبيات كودك و نوجوان برداشته شده است. آذر يزدي با چيرگي بر متون كهن پلي 

مي بردند و سيل تجمه جاي خود را  گرديد تا كودكان كه در آن دوره از مضيقه و كمبود بود آثار وطني رنج
ف داده بود تا جايي كه در كتب درسي نيز راه پيدا كرده بود جايگاه ادب فارسي را بشناسد در واقع او يبه تال

ها و حكايات از  درخت كهنسا هزار ساله ي ايران را به ايران جديد پيشكش كرد و خوردك خوردك قصه 
د كه با نام يه كشاند و اين امتياز را به كودك چند دهه گذشته و امروز بخشياد رفته را به درون خانه و خانواد

اي با  و حكايات متون كهن آميخته گردد و فرهنگ و هنر پيشينيانش را بشناسد او كه خود متعلق به خانواده
ي هيچ چشم امتيازهاي طبقاتي پايين بود استخوان خرد كرد تا جايگاه ناپديدار ادبيات كودك را غنا بخشد و ب

  ش از ايشان بزرگاني در آن پيشگام بودند به آن حالوت و شيريني بخشيد. يداشتي بازنويسي را كه البته پ
هدف اصلي او آموزش بود چيزي كه خود وي از آن محروم بود و تالش كرد در جايي كه كودك ايراني با 

  كند. خطر قطع پيوندهاي ملي و هويتي روبرو است، اين پيوند را برقرار 
  منابع
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