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 چكیده
هرا  شاهنامه یکی از بزرگترین آثار حماسی و تاریخی جهان شناخته شده است. ابوالقاسم فردوسی برای سررودن شراهنامه سرا    

های قرومی  را در قالب افسانه با خیا  و اندیشه خود همراه کرد که یادآور مفاخر ملی و فرهنگ و تاریخ زحمت کشید، واقعیت
های شاهنامه به صورت بازنویسی و اخیراً به صورت بازآفرینی بررای کودکران   این سرزمین است. چندین سا  است که داستان

این مقاله کتاب بازنویسی شده از داستان رستم و سرهراب بره   شود. تا کودکان از این کتاب ارزشمند استفاده کنند. در نوشته می
روایت حسین فتاحی و کتاب دیگری که بازآفرینی همان داستان است و به قلم محمدرضا یوسفی بازآفرینی شده، انتخاب شده 

انرد  موضوع نپرداخته ها متاسفانه خوب به اینهای بررسی شده دریافت گردید که بازنویسی و بازآفرینیاست. با توجه به کتاب
ای و گاهی فارغ از خالقیت است. ها به صورت یکنواخت، کلیشهها ندارند. تصاویر کتابو کودکان عالقه خاصی به این کتاب

کوشد کتاب بازنویسی شده داستان رستم و سهراب حسین فتاحی و کتاب دیگر بازآفرینی شرده از همران داسرتان    این مقاله می
 یوسفی را مورد بررسی قرار دهد.نویسنده محمد رضا 

 شاهنامه، رستم و سهراب، بازنویسی، بازآفرینی،تصویر روی جلد  کلید واژه:
. 

   مقدمه  . 1
کار خلق و آفرینش در دنیای ادبیات اهمیت زیادی دارد. از دالیل تداوم میراث فرهنگی و ادبی ایران، تأملل در  

 اند.  ن و نویسندگانی که آثار ماندگاری خلق کردهآثار ادبی گذشتگان است به ویژه شاعرا
آید هایی است که با تأمل در آثار نویسندگان و شاعران گذشته به وجود میبازنویسی و بازآفرینی از جمله شیوه

 های حفظ و انتقال میراث گذشتگان به نسل امروزه است.و یكی از مهمترین راه
ن مخاطبان ما هستند. مخصوصاً کودکلان کله نخسلتین بلار اسلت کله       کودکان و نوجوانان یكی از مهمتری     

شوند. داستان به عنوان ابزاری اساسلی در انتقلال مفلاهیم بله     شنوند و با آن آشنا میهای ارزشمند را میداستان
 اشان بیشتر ملورد توجله قلرار بگیرنلد.    ای دارد. به همین دلیل باید با توجه به گروه سنیکودکان نقش برجسته

هلایی کله   اند؟ آیا بازنویسی و بلازآفرینی برده های شاهنامه بهرهکران داستانکودکان چه مقدار از این دریای بی
هلا  هایی که از آثار بزرگ ایران و جهلان بلرای آن  کتاب!برای این گروه سنی صورت گرفته مناسب است یا خیر

انتقال مفهوم مؤثر واقع شود و کودکان چقدر از ایلن   تواند در بیان وشود چقدر میبازنویسی و یا بازآفرینی می
کنند. بازنویس و بازآفرین چقدر به نیازهای کودکلان ایلن دوره توجله کلرده اسلت و آیلا       ها استفاده میکتاب

 اش موفق عمل کرده است؟تصویرگر در بیان تصویری
دبیات و داستان، بسیاری از نویسندگان دسلت بله   ایران دارد  به ویژه در زمینه اای که دیرینه به دلیل پیشینه     

-اند و از این دریچه کودکان را با آثار ادبی آشلنا ملی  ی ادبیات کودک پرداختهبازنویسی و بازآفرینی در حوزه

شود کودکلان  در گستره ادبیات کودکان گردآوری و بازنویسی فرهنگ عامیانه و ادبیات کهن  باعث می» سازند.
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شوند، که احساسات مللی  تر میفرهنگی غنی ها، نه تنها از جنبهخواندن و درگیر شدن با این متنو نوجوانان  با 
 (.428: 1384محمدی و قایینی، «) گیردها شكل میدر آن

نویسندگان بازنویس و بازآفرین برای اینكه بتوانند اثری مناسب برای کودکان ارائه دهند باید همه جوانب را     
باشند و بتوانند با توجله بله نیلاز مخاطبلان      د و نیز  تسلط کافی روی موضوع و متن اصلی داشتهدر نظر بگیرن

ها خاص اثری شایسته ارائه دهند که نه تنها برای کودکان این سرزمین بلكه تمام کودکان جهان داستان قهرمانی
» و عمیقی است. شلاهنامه در حقیقلت   های شاهنامه را بشناسانند و بدانند ایران دارای چه تمدن بزرگو پهلوانی

-(. شاهنامه1383:379دبیرسیاقی، «)های ملی و به عبارت بهتر اسطوره و داستان و تاریخ استها و افسانهداستان

های گذشته و دوران خودش نبوده و نیست بلكه ایلن اثلر   ای که فردوسی خلق کرده است تنها مختص به زمان
شود و برای هلر دوره  ای است که فقط به زمان گذشته محدود نمییش به گونههاآنقدر جاودان است  و داستان

های کهنی است که به عنوان سرگذشت تلاریخی  ها و داستانموضوع شاهنامه افسانه» و هر عصری تازگی دارد. 
هایی کله  (.  موضوع13: 1368یاحقی، «)های بسیار دور سینه به سینه به آیندگان رسیده استقوم ایرانی از زمان

است، وحدانیت خدا، خرد، نیكی، آزار نرساندن به دیگران، وطن دوستی، مرگ و... است. ها پرداختهبیشتر به آن
 -2خدا را پرستش کنیلد.   -1شود: ها در چهار نكته خالصه میشاهنامه سراسر پند و حكمت است اما همه آن»

 یچكس را آزار نرسانید.ه -4نیكی کنید  -3مرگ را همواره به یاد داشته باشید 
 ز روز گذر کردن اندیشه کن                    پرستیدن دادگر پیشه کن

 (.  311: 1369شیرانی، «) به نیكی گرای و میازار کس                   ره رستگاری همین است و بس
از آن میان فلی المللل    های شاهنامه از جوهر تراژیک برخوردار است ومضمون و محتوای برخی از داستان      

 (.16:  1368کند)یاحقی،های جهان برابری میغمنامه رستم و سهراب با واالترین تراژدی
سرگذشت قومی است که برای رسیدن به هلد،، عزیزتلرین گلوهر    » داستان رستم و سهراب به یک تعبیر      

از خویش، پلا گذاشلتن بلر روی     دهد. فرزندکشی در این داستان به معنی گذشتنوجود خویش را از دست می
 (.  21همان:«)عواطف و نموداری از واالیی هد، است. رستم به طور ناخودآگاه جویای صلحی بزرگ است

شاهنامه فردوسی بزرگترین کتاب فارسیسلت کله   » های مختلف شده است.هایی به زباناز شاهنامه ترجمه       
های متعددیست که از آن صلورت  رین دلیل این مدعی ترجمهدر همه جای جهان مورد توجه و اعتنا شد و مهمت

هلایی از  داسلتان و  از فارسی به عربی صلورت گرفلت   شاهنامه های خستین ترجمه(.  ن224: 1374صفا،«)گرفت
 یای از شاهنامه را به فرانسه برگردانلد و در مقدمله   لویی النگلس خالصه. شعر ترکی هم ترجمه شدشاهنامه به 

. و ترجمه های بسیاری دیگر نیز هست. و بخصوص داستان رستم و سهراب در اروپلا  کتاب اظهار شگفتی نمود
هلا و بلازآفرینی هلا بله     شهرت بسیاری پیدا کرد. این  ترجمه ها برای کودکان مناسب هست یا خیر؟ بازنویس 

 اند یا خیر.  ترجمه کتاب به زبان های دیگر توجه کرده
های فرهنگی روزگار کهن به نسل امروزی است کله  بازنویسی برای کودکان و نوجوانان باعث انتقال ارزش     

شلاهنامه را  آنچله کله   »سلازد. ی کهن این سرزمین آشنا میاهمیت زیادی دارد. و کودکان را با فرهنگ و پیشینه
اندازهای طبیعلی، میلدان نبلرد، زنلدگی     برای کودکان و نوجوانان جذاب و پرکشش ساخته است،گزارش چشم

ها، زبان ساده، روان، آهنگین، اندیشله روشلن اسلت. در پیشلگفتار     های تن به تن و لشكرکشیپهلوانان، جنگ
است و بله سلبب هملین نگلرش پرورشلی،      ها، سخنانی در حكمت و پند و اندرز آمده شاهنامه و آغاز داستان

محملدی،  «)شده اسلت خواندن این اثر در آن دوران از سوی بزرگساالن نیز به کودکان و نوجوانان سفارش می
(. چنین اثر ارزشمندی باید به خوبی بازنویسی و بازآفرینی شود  و نویسنده با توجه به نیازهلای   56-57: 1380

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
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سن اثرش را خلق کند. اثری که برای کودکان این زمانه تلازگی داشلته باشلد    کودکان این دوره باید به نحو اح
ای دارد اینكله بتوانلد   ها را ترغیب کند و با گذشته ایران آشنا سازد. تصویرگر در اینگونه آثار نقش برجسلته آن

ا خالقیت چه تصویری و چه طرحی خلق کند که مخاطب کودک آن را بپسندد. تصاویر باید با کیفیت و همراه ب
داستان رستم و سهراب، بله   "های تصویری از شاهنامهقصه "باشد. در این مقاله کتاب بازنویسی شده  با عنوان

کله   "رستم و سلهراب "روایت حسین فتاحی و تصویرگری محمدرضا دادگر انتخاب شده و کتاب دیگر با نام 
دی است. هر دو کتاب برای گلروه سلنی   محمدرضا یوسفی بازآفرینی کرده و تصویرگر این کتاب فرهاد جمشی

 ب و ج نوشته شده است. 
 
 . پیشینه تحقیق:2

ارزش بخشیدن به بازنویسی و بازآفرینی از متون کهن در واقع ارزش بخشیدن به فرهنگ و تملدن ایرانلی         
یخ در کتلاب شل  »های انگشت شماری وجود دارد ماننلد  است. در این حوزه یعنی بازنویسی و بازآفرینی کتاب

ی نوشلته « کودکان و ادبیلات رسلمی ایلران   »از جعفر پایور؛ کتاب « باز نویسی و بازآفرینی در ادبیات»و « بوته
ها پرداخته است. شاهنامه بر ادبیات کودکان ) بررسی بازآفرینی و صدیقه هاشمی نسب که به ارزیابی بازنویسی

(؛  پایان نامه سلمانه غالملی بلا    1384مریم کریم زاده) های شاهنامه برای کودک و نوجوان( پایان نامهبازنویسی
نقد تطبیقی بازنویسی و بازآفرینی شده معاصر ازمتون کهن برای کودکان و نوجوانان با تكیله بلر ملتن     "عنوان
 "بررسی و تحلیل عناصر داستان در چند داستان بازنویسی شلده از شلاهنامه بلرای نوجوانلان    "، مقاله  "اصلی

ی، مسعود رحیمی و سجاد نجفی بهزادی. اما در زمینه مقایسله دو اثلر کله یكلی بله صلورت       ازجهانگیر صفر
بازآفرینی و دیگری به صورت بازنویس باشد و از هر دو زبان ، زبان متن و زبان تصویر پژوهش مستقلی انجلام  

 نشده است.
 
 . روش پژوهش:3

انتخلاب   -رستم و سهراب-گر منتهی یک داستاندر این پژوهش ابتدا دو کتاب از دو نویسنده و دو تصویر      
اند اند تا مشخص شود نویسنده بازنویس و بازآفرین و تصویرگران چقدر توانستهشده و مورد بررسی قرار گرفته

در انتقال متون کهن برای مخاطب کودک موفق عمل کنند و در ارتباط بلا ملتن و تصلویر و ملتن بازنویسلی و      
 اند.گونه عمل کردهبازآفرینی با متن اصلی چ

 . بازنویسی و بازآفرینی  4
نویسنده و هنرمند بلرای بنلای اثلر    »ی رایج در تاریخ ادبی هر سرزمینی است.  بازنویسی و بازآفرینی دو شیوه   

واسطه از ذهن خود گرفتله و بله    کند، یا مصالح و موضوع کار خود را مستقیما و بی خود به چند گونه عمل می
گیلرد، هلم    الهلام ملی   –اثر کهن یا معاصلر   –دهد، یا از روی اثری که قبالً به وجود آمده  می شكل اثری ارائه

پردازد. و یا ملتن کهنلی را بازنویسلی     دهد و به باز آفرینی می موضوع و هم شكل و هم ساخت آن را تغییر می
آن را به فرم و ساخت جدید  تواند تغییر دهد، اما کند، در این صورت موضوع و محتوای آن اثر قبلی را نمی می

 (29: 88)پایور، « آورد. ی خود باشد در می که مطابق سلیقه و پسند زمانه
های خارجی  ها، از روی متن های منتشر شده در قلمرو سنی کودک و نوجوان در این سال بسیاری از داستان     

ی نویسلندگان، بازنویسلی و    هلای ویلژه   اند. از آنجا کله یكلی از گلرایش    یا ایرانی بازنویسی و بازآفرینی شده
بازآفرینی از متون گذشته است، رعایت مبانی این حوزه ضرورتی انكار نشدنی است. در بازنویسی نویسلنده در  



 1396 بیرجند اسفند -نهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی /      4

کند. بازنویسی به دو صلورت اسلت: یكلی بازنویسلی سلاده و دیگلری       متن اصلی کتاب تصر، چندانی نمی
نیازهای  زندگی امروزه به صورت خالق به موضوع بپردازد تا بتوانلد  بازنویسی خالق. نویسنده باید با توجه به 

به خوبی تأثیرگذار باشد و مخاطب را برانگیزد یكی از شرایط بازنویسی زدودن کهنگی متن و روزآمد کردن اثر 
ای کله کهنگلی و   به زبان امروزی درآوردن متون کهن ادب پارسی بله گونله  »است. بازنویسی عبارت است از 

(. پس بازنویسلی بایلد از روی متلون کهلن     33: 1370پایور، «)ها گرفته شوداری زبان و سبک قدیم از آندشو
ی ی جعفر پلایور بازنویسلی قواعلدی دارد کله نویسلنده     صورت گیرد و باید به زبان امروزی باشد. طبق گفته

تغییر یا تحریفی در مضلمون و   گونهبازنویس باید آن اصول را رعایت کند، یكی اینكه نویسنده مجاز نیست هیچ
محتوای متن اصلی وارد آورد. همچنین تبحرش در نویسندگی باید به حدی باشد کله بتوانلد اثلر را بله شلكل      
جدید و مدرن ارائه دهد. دیگر اینكه نویسنده بازنویس در انتخاب اثر کهن وسواس به خرج دهد. زیرا هر متنلی  

تعداد و معنای واژگان متناسب بلا سلنین مختللف کلودک و نوجلوان      مناسب بازنویسی نیست. و باید از لحاظ 
در روش بازنویسی عالوه بلر سلاده شلدن    » ذکر کرده است که:  شیخ در بوته(. پایور در کتاب 34باشد)همان:

شوند. در این شیوه پس از انتخاب متن اصلی از آثار کهلن  ها در قالب و ساختار جدیدی ارائه میزبان، داستان
شلود و بلا گسلترش    نویسی آن، با تعیین عنصر زمان و مكان برای حوادث، فضاهای داستانی ایجاد ملی  و ساده

های متفاوتی بلرای بازنویسلی   بندی(. تقسیم7: 1380پایور، «)گیرندها ساختاری جدید به خود میپیرنگ، داستان
نلر و برعكس. از نلر به نلر و از نظلم  های مختلفی نظیر بازنویسی از نظم به در نظر گرفته شده است که به شیوه

 (.  23: 1371نسب،شود) هاشمیبه نظم و بازنویس آزاد ارائه می
شلاید روی آوردن نویسلندگان بله بلازآفرینی     »های شاهنامه به نسبت بازنویسی کمتر اسلت.  بازآفرینی داستان

وز، در مطالعله آثلار خلالق و تلازه     های شاهنامه را بتوان دلیلی برای پاسخ به نیاز مخاطب جامعله املر  داستان
های شاهنامه دسلت نویسلنده    در بازآفرینی داستانگوید: (. محمدرضا یوسفی می1384:115کریم زاد، «)دانست

ها بپردازد. اصوالً بازآفرینی آثلار کهلن کلار     تواند با نگاه ادبیات معاصر به سفیدخوانی باز است و به راحتی می
د و یلا عناصلر   زچرا که نویسنده مجبور است خیلی از عناصر اثر را به هلم بریل   ای است بسیار مشكل و پیچیده

 .http://www.ibna.ir)) کند پنهان موجود در متن را به قلم خود خلق
تواند از آثار نویسندگان دیگر الهام بگیرد و با توجه به آن آثار به خلق اثلری  اما در بازآفرینی نویسنده می       

-ازآفرینی نوعی آفرینش است. هنرمند بازآفرین با الهام از اثر کهن دست به آفرینش دوباره ملی ب»جدید بپردازد

هایی از اصل  در آن یافت زند. آفرینش و خلق کردن و به وجود آوردن چیزی که مانند اثر قبلی نیست، اما رگه
 (.73: 1370پایور،«)شود. پایه اصلی و اساسی بازآفرینی بر تخیل نهاده شده استمی

بلازآفرین بلا   » های اساسی بین نویسنده بازنویس و بازآفرین در این نكته نهفتله اسلت کله   یكی از تفاوت      
پردازد. اما نویسلنده بلازنویس بلا خلودش     ای اثر کهن میخالقیت و تخیل به دگرگونی و زیر و رو کردن پایه

«) دهلد ن چارچوب متن اصلی ملانور ملی  های متعدد فنون نویسندگی در هماقریحگی و خوش ذوقی و ظرفیت
 (.59همان: 

 . درباره نویسندگان و تصویرگران5
 . نویسنده کتاب بازنویسی رستم و سهراب  1. 5

دارای مدرک کارشناسی در رشته حسابداری است. فتاحی در سه حوزه تلألیف،   1336حسین فتاحی متولد      
آتلش در  »ن و نوجوانان آثار متعددی منتشر کلرده اسلت.   ترجمه و بازنویسی آثار کالسیک فارسی برای کودکا

مدرسله  .»رمان دیگر اوسلت  « های جنگعشق سال»در زمینه ادبیات پایداری است و « پسران جزیره»و « خرمن
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از آثلار  « سلمک عیلار  »و « های شاهنامهقصه» و  بازنویسی « امیرکوچولوی هشتم»، «کودک و توفان»، «انقالب 
 (.http:bookroom.irاوست)

 
 . تصویرگر کتاب : 2.5  

است. او پس از به پایان رساندن هنرسلتان هنرهلای زیبلای تهلران در رشلته       1328محمدرضا دادگر  متولد     
گرافیک دانشكده هنرهای زیبا به تحصیل پرداخت و پس از آن دوره کارشناسی ارشد رشته نقاشی را ادامه داد. 

 وجوان را در توکیوی ژاپن گذرانده است.همچنین دوره تصویرگری کتاب کودک و ن
ملدیر هنلری    1372تا  1358همكاری با کانون پرورش فكری کودکان را آغاز کرد و از سال 1350از سال       

های بسیاری تصویرگری کرده است و ومدیر مرکز گرافیک کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان بود. کتاب
(، 1368.از جمله برنده پالک طالیی جشنواره کتلاب کلودک و نوجلوان )   جوایز پرشماری دریافت کرده است 

 (1381(، برنده بخش تصویرگری نمایشگاه بین المللی قرآن/ایران )1378برنده جشنواره بین المللی تصویرگران)
http://hamshahrionline.ir).) 

 
 . نویسنده کتاب بازآفرینی رستم و سهراب 3.5

در همدان متولد شلد. وی تلا بله     1332ه نویسان پر کار ادبیات کودکان در سال محمدرضا یوسفی از قص      
سلال  » های مختلف سنی نوشته است. نخستین کتاب یوسفی  با عنوانعنوان کتاب برای گروه 200حال بیش از 

ر های یوسفی داستان نویسی برای کودکان است املا د منتشر شد. محور اصلی فعالیت 1357در سال «تحویل شد
قصه یادگار »و « افسانه شیر سپیدیال»نامه و نمایشنامه و مباحث نظری ادبیات کودکان نیز آثاری دارد. زمینه فیلم

یوسفی مجموعه .از جمله آثار اوست« افسانه شیرین کارنامه اردشیر بابكان»و « افسانه بلیناس جادوگر»، «زریران
 .((http://www.ibna.irجلد است  50مل های شاهنامه را برای کودکان نوشته  که شاداستان

 . تصویرگر کتاب:  5.4
ای  بله طلور حرفله    1380 التحصیل رشته گرافیک است. از سلال  و فارغ 1349 مهر 15 فرهاد جمشیدی متولد   

اش را در رشته تصویرسازی آغاز و با انتشلارات کلانون پلرورش فكلری کودکلان و نوجوانلان،        فعالیت هنری
ریزی درسی آموزش و پرورش و انتشارات وزیر همكلاری داشلته و    سازمان پژوهش و برنامهانتشارات مدرسه، 

 .کسلب کلرده اسلت    1386 و 1384 ،1383های  های درسی را در سال همچنین مقام نخست تصویرگری کتاب

http://www.ibna.ir)). 
 
 . تصویرگری  6

شود، تصویرکردن کتاب است. هر کتاب تر شود متن کتاب برای مخاطب واضحهایی که سبب مییكی از روش
 ای از دو زبان، یعنی زبان کالمی و زبان تصویری است. آمیخته

هایی که تصویر دارند، نقش تصویرشان صرفاً جهت تزیین کتاب و داستان است؛ اگر تصلویر را از  برخی کتاب 
 ا هستند کله بله تصاویرشلان وابسلته    هافتد. اما بعضی کتابماند و اتفاقی نمیکتاب برداریم، داستان مستقل می

از » هلای تصلویری  ی پری نودلمن کتلاب های تصویری نامید. به گفتهتوان کتابها را میهستند؛ این نوع کتاب
-طریق یک رشته تصاویر زیاد با متنی نسبتاً کم یا بدون متن، اطالعاتی را منتقل کرده یا داستانی را بلازگو ملی  

هایی هستند که متن و تصویر با کملک یكلدیگر   کتاب» های تصویریدر نتیجه کتاب(. 58: 1382نورتون،«) کند

http://hamshahrionline.ir)/
http://www.ibna.ir)/
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های تصویری، ملتن  کنند. در کتابیا یک سری تصویر در پیوند با هم داستانی یا موضوعی را روایت یا بیان می
ند. و هرکدام به کنهای یک زنجیر، درهم فرورفته و تنگاتنگ داستان یا مفهومی را بیان میو تصویر همسان حلقه

هلای تصلویری طیلف    (. کتلاب 318: 1390قلائینی، «)تنهایی از بیان یک داستان یا موضوع یا یک مفهوم ناتوانند
هلای اسلباب بلازی، علدد     های مفهلومی، کتلاب  گیرد؛ از جمله کتابهای کودکان را در برمیوسیعی از کتاب

های مصور بار اصلی داسلتان  ستانی تصویری. در کتابهای داهای بدون کالم، کتابآموزها، الفبا آموزها، کتاب
هایی هستند که متن مستقل از تصویر، داستان، موضلوع  های مصور کتابکتاب» ی متن است.و موضوع برعهده

ها خود خواننلده  ها و ریزپردازیگر اصلی داستان نویسنده است که با توصیفکند. روایتیا مفهومی را بیان می
های مصور آن است که شمار محلدودی تصلویر بله    کند. نقش تصویرگر در کتاباثرش یاری می را به پیوند با

هلای  (. املا در کتلاب  316-315هملان:  «) ی معنایی و زیبایی شناختی اثر را گسترش دهدمتن بیافزاید و حوزه
اگر هم وجلود دارد   ها یا متنی وجود ندارد یای تصویر است و اصوالً در آنتصویری بار اصلی روایت به عهده

نماید. بلا  ی تصویر است و کودک در این رویدادهای شكل گرفته در تصاویر متوالی را پیگیری میتكمیل کننده
بلرد و بله   هلای نهفتله در آن پلی ملی    های ویژه کتاب و لذتراهنمایی بزرگساالن، کودک خیلی زود به هد،

کنلد. بلین اجسلام تصلویر شلده و      تصاویر توجه می دهد. به محتوایها واکنش نشان میخصلت نمادین کتاب
بلرد کله کتلاب دارای    گذرد که کودک پلی ملی  کند چیزی نمیهای آن ارتباط برقرار میمفاهیم با صداها و نام

کنلد و از راه  های تصویری، اصطالحاً تصویرخوانی ملی (. کودک در کتاب186: 1382داستان است ) نورتون، 
یابد. پری نودلمن کتاب تصلویری را  رفته در تصویرهای پیاپی، پیرنگ متن را در میگ پیگیری رویدادهای شكل

کنلد و  گویی میای از تصاویر مرتبط با هم یا متنی کوتاه یا بدون متن قصهاز طریق مجموعه» داند که کتابی می
های تصویری اسلت.  ابترین ویژگی کت(. تصویرخوانی مهم305: 1389اکرمی، « ) کندیا اطالعاتی را منتقل می

-های تصویر عالقمند میها و فضاسازیفرایندی که کودک را پیش از خواندن متن احتمالی کتاب، به شخصیت

 (.   308گذارد) همان: سازد و اغلب در انتخاب او در کتاب دلخواهش تأثیر می
ر؛ یعنلی ملتن، مخاطلب و    شود تصویرگر باید سه جنبه و معیاهای تصویری که برای کودکان خلق میدر کتاب

هنر نقاشی و تصویرگری را در نظر بگیرد. این سه معیار باید با هم باشند تا بتواند اثری مناسب و جاودان خللق  
کند. تصویرگر نباید مخاطب و درک آن از تصاویر را نادیده بگیرد. هم تصویرگر و هلم نویسلنده بلرای اینكله     

افرینند باید با یكدیگر همكاری کنند و در یک جهت حرکت کنند تلا  کتابی مناسب برای کودکان و نوجوانان بی
ی داستان خلوب نوشلته شلده    ها  و مخاطبان دچار سرگردانی نشوند. ممكن است متنی توسط نویسندهخواننده

جا و نا مناسب از ارزش کتاب بكاهد و کتاب در سطح پایینی قرار بگیلرد و  باشد اما تصویرگر با تصویرهای بی
تلر از  رعكس، متن خوب نوشته نشده باشد اما با تصاویر زیبا، اثر به بهترین شكل معرفی شود و متن را غنییا ب

 که هست نشان دهد. آنچه
دهند کله  های کودک به ما این امكان را میتصویرهای کتاب» ی خود نوشته است که: ماریا نیكوالیوا در مقاله 

 ها قرار بگیرند و داسلتان شیم. این تصویرها ممكن است در کنار نوشتهتصور بهتری از شخصیت داستان داشته با
ها، خودشان داستان را تعریف کنند. در صورتی که تصویرها وجود نداشلته  را کامل کنند یا بدون دخالت نوشته

 نیكوالیلوا، « ) ی ظاهر یک شخصیت توضلیح دهلد  خواهد دربارهی نویسنده است که هر چه میباشند، به عهده
1387 :561.) 
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ای گونله ها قبل و بعد از خودش مرتبط باشد و بههای تصویری باید هماهنگ باشند و با صفحهتصاویر در کتاب
روی هلم   ی روبله ها در دو صفحهی خوانش تصویرها، چیدمان شكلاز انسجام تصویری برخوردار باشد. شیوه

 ای دارد.نیز اهمیت ویژه
ک کتاب به هرحال تابع متن است. ارتباط با متن ویژگلی پایلداری اسلت تلا     یک تصویرگر برای مصورسازی ی

تصویرگر را حتی اگر خیلی هنرمندانه و مستقل، تصاویر را خلق کند، باز هم با متن ارتباط دارد. در یک کتلاب  
-انی میتصویرگران با نوع برخوردی که با متن داست» کنند. داستان خوب، متن و تصویرگر یكدیگر را کامل می

-های مصور نقش برجسلته آورند. گاه تصویر در کتابکنند پیوندهای گوناگونی میان متن و تصویر به وجود می

هلا را تصلویر   ی این نقشکننده و تقویت کننده و در مواردی همهکننده دارد، گاه گسترش دهنده و زمانی کامل
تصلویرگری کتلاب   » کند کله  اشاره می تین سالزبری (. مار316: 1390قائینی، «) در پیوند با متن بر عهده دارد

های بسلیار متفلاوتی ارتبلاط    تواند در سطحکودک در بهترین حالتش هنری ظریف، دقیق و پیچیده است که می
 (.8: 1387سالزبری، « ) برقرار کند و تأثیر ژرفی بر آگاهی و ضمیر کودک به جا گذارد

های کودک اهمیت فراوانی دارد استفاده از رنگ در کتاب های کلودک  استفاده از رنگ در تصاویر کتاب        
کند که رنگ به کار رفته  بلا  اشاره می هنر رنگدار کردن متن است .یوهانس ایتن در کتاب به نوعی برای نشان

کند، جلایی کله رنلگ و    همخوانی رنگ با شكل ایجاد هماهنگی می» هماهنگ و منسجم باشد شكل، بهتر است
یابد. مربع با رنگ قرمز همخوانی دارد، دایره با رنلگ  ها افزایش میکند تأثیر آنز نظر بیانی سازگاری میشكل ا

 (.175: 1378ایتن، « ) آبی و مللث با رنگ زرد
خورند خصوصاً تصویر روی جللد و  ای برخوردارند. تصاویر در ابتدا به چشم میتصاویر از اهمیت ویژه        

کنند. تصویرگر باید با خالقیت تصاویر کتاب هلای  ها کتاب را انتخاب میها و شكلبه تصویرکودکان با توجه 
های شاهنامه کند. علالوه  بازنویسی و بازآفرینی شاهنامه را بكشد. و با طرحش مخاطب کودک را جذب داستان

تصلاویر   یلن دو کتلاب  بر تصویر روی جلد تصاویر درون کتاب هم از اهمیت زیادی برخوردارند.متأسفانه در ا
ای و گاهی فارغ از خالقیت است. تصلویرگر قسلمت خشلن    جلد و درون کتاب  به صورت یكنواخت، کلیشه

کشلد. و آن همله   های دیگلر ملاجرا  را بله تصلویرب    ماجرا را به تصویر کشیده است. باید با خالقیت قسمت
صویر بیان کند. درسلت اسلت کله تصلویرگر در     ها را برای کودکان با زبان تها و دالوریها جوانمردیزیبایی

های دیگری از متن اصلی را انتخاب کند که کودک بلا  توانست قسمتمصورسازی کتاب تابع متن است؛ اما می
ها و قدرتمندان گذشته این مرز و بوم بیفتند. نله اینكله در ذهلنش تصلویری از     ها  به یاد پهلواننگریستن به آن

ای رد. کتابی که تصویر داشته باشد برای کودکان و نوجوانان دارای جلذابیت ویلژه  ها شكل بگیخشونت و بدی
دهند نسبت به کتابی که اصالً یا خیلی کلم از تصلویر اسلتفاده کلرده     است و کودکان به کتاب عالقه نشان می

-شخصلیت دهد  که تصویر بهتر و شناخت بیشلتری از  باشد. تصاویر کتاب کودک به کودکان این امكان را می

 های داستان داشته باشد.   
 
 . تحلیل کلی سبک آثار بازنویسی و بازآفرینی شده7

های بارز بازنویسی فتاحی این است که داستان را با حفلظ مضلمون، هلد، و اصلل     شیوه کلی و ویژگی       
و حلدود  و از طول آن کم کرده است. این داستان در یازده صفحه گنجانده شده اسلت   حكایت  تلخیص کرده

 صدو سی سطر دارد. در داستان بازآفرینی یوسفی بیست و چهار صفحه است که حدود شصت سطر دارد.
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داستان را از شعر به نلر تغییر داده و زبان متون اصلی ادبی، آهنگین  و موزون است اما حسین فتاحی بلا توجله   
ها تر است.اصوالً جملهاب به مراتب سادهبه سن مخاطب از زبانی ساده و امروزی استفاده کرده پس زبان این کت

های سخت متن اصلی را ندارد . برای بعضلی  شود. واژهسلیس، روان و کوتاه  هستند و در آن ابهامی دیده نمی
تواند با آن ارتباط برقلرار کنلد بلدون    ها معادل امروزی جایگزین شده است . مخاطب کودک به راحتی میواژه

را احساس کند. نویسنده در حد امكان سعی در ساده سازی متون داشته است. برخی از اینكه دشواری متن مبدا 
کله  کاربردهای دستوری در دستور امروزی معادل سازی شده است . لحن متون اصلی جدی اسلت ، در حلالی  

 لحن متن بازنویسی شده با توجه به رویدادها و حوادث گاه صمیمانه و گاهی غمگین است. 
مناسبی برای داستانش انتخاب نكرده است. در آغاز داستان رفتن رستم به شهر سمنگان و آشنایی  شروع و پایان

 گذارد. او با تهمینه را بیان نكرده است. که برای کودک امروزه جای تردید باقی می
 گونه شروع کرده است:  حسین فتاحی آغاز داستانش را این

کرد. تهمینه دختر شاه سمنگان بود. تهمینه ی به نام تهمینه زندگی میشهری بود به نام سمنگان. در آن شهر، زن» 
در این دنیا فقط یک پسر داشت؛ پسری که اسمش سهراب بود. سهراب ده ساله بود. اما آنقدر قوی هیكل و پلر  

 (.1386)فتاحی،« زور بود و.....
 ای دست زده است:دوبارهای کامالً متفاوت شروع کرده و به آفرینش  یوسفی داستانش را به گونه

شد. بلاالی سلر او اهلریمن بلود و افراسلیاب پشلت آن       سهراب پیشاپیش سپاهیانش به مرز ایران نزدیک  می» 
(. از ابتدای داستان سخن نگفته است و مخاطب 4: 1392یوسفی، «) کرد....نشسته، سپاهیان و سهراب را نگاه می

 ه است.  را نسبت به اصل و آغاز داستان آگاه پنداشت
برنلد.  هلر دو بله خلوبی از ایلن      هایشان را با گفت و گو پیش میهر دو  نویسنده  بخش بیشتر روایت داستان

اند. این تكنیک داستان نویسی باعث می شود مخاطب احساس صمیمیت بیشتری با داسلتان  تكنیک استفاده کرده
 :ها داشته باشد. این گفت و گو در دو  وجه نمایان استو شخصیت

 هاالف( گفت و گوی بین شخصیت  
 «برای چه غمگین و ناراحتی؟ !عزیز مادر!پهلوان کوچكم» تهمینه سهراب را دید و از او پرسید:

 (1386فتاحی، «.)دانمپرسند و من نمیها از من اسم پدرم را میبچه!مادر جان»سهراب گفت:
اگر بگلویی رسلتم   » د. سهراب او را اسیر کرد و گفت: هجیر، مرزبان ایران تا سپاهیان را دید در برابر آنان ایستا

او تا بشنود سپاه توران به ایران یورش آورده به سلوی  » هجیر گفت: « کنمتوانم ببینم تو را آزاد میرا چگونه می
 (6: 1392یوسفی، «.) آیدشما می

 «تو کیستی؟»ای بود بر قلب رستم و گفت: سخن سهراب، دشنه
-20هملان:  «) زوبندم نشان اوستمن سهراب، فرزند رستم دستان هستم و با» تید و گفت:سر سهراب به پهلو غل

22). 
 

 ب( حدیث نفس
گویید. نباید بگذاریم سهراب پدرش را پیدا کنلد. رسلتم   راست می» افراسیاب به فكر فرو رفت و با خود گفت:

مک او برود. اگر ایلن پلدر و   شویم؛ وای به روزی که پسرش سهراب هم به کدشمن ماست و ما حریف او نمی
 (.  1386)فتاحی، « شودتر میپسر همدیگر را پیدا کنند، روزگار ما سیاه
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آیلم.  پدر ! رستم دستان، پهلوان پهلوانان، سپهساالر سپاه ایلران، بله سلویت ملی    » گفت: سهراب با خودش می
تواننلد پادشلاه باشلند و دو    نملی  هنگامی که من و تو با هم باشیم دیگر افراسیاب تورانی و کیكاووس ایرانلی 

 (.4: 1392یوسفی،«)سرزمین را در آتش جنگ بسوزانند
های این تكنیک این است که مخاطب کودک با اثر همذات پنداری کند و در مخاطب برای خواندن اثر از مزیت

-و گلو چنلین ملی    شود.باختین درباره اهمیت گفتکند و باعث پویایی متن میتا پایان داستان انگیزه ایجاد می

کند، بنابراین در شخصیت داستانی در درجله اول انسلان   نویسنده شخصیت را برای گفت و گو خلق می» گوید:
 (.  127-126: 1372اخوت،«) یک سخنگو است

در داستان بازنویسی شده حرفی از گردآفرید نزده است و تصویرگر نقشی از آن نكشیده است. املا در داسلتان   
از آن سو گردآفرید تا شلنید هجیلر اسلیر    » کرده  به گردآفرید که دختری پهلوان است، اشاره بازآفرینی یوسفی

شده لباس رزم پوشید. مویش را در  کالهخود پنهان کرد و به جنگ سهراب آمد. او هم شكست خورد و بله دژ  
 (.  8: 1392یوسفی، «) بازگشت. سهراب دژ را محاصره کرد

نلد، و سلالمت رسلتم بخلاطر     اهای پهلوانان است اشاره کردهم که یكی از  ویژگیدر هر دو داستان به کتمان نا
از آن سو رستم به میدان آمد. به دور هلم اسلب تاختنلد و سلهراب از او سلراغ رسلتم را       » کتمان نامش است.

 (.12همان: «) گرفت. رستم با خود گفت: او از نام رستم هراسان است و بهتر که نگویم رستم هستم
 سهراب از رستم پرسید:  اول تو نام و نشانت را بگو . آیا تو رستم پهلوانی؟» ر داستان فتاحی، و د

و برای تأکید باز در صلفحه بعلد   « رستم راست نگفت و سهراب را گول زد. او گفت: نه جوان! من رستم نیستم
 تكرار کرده است:

ب با دیدن رستم گفت: ای پهلوان! راست بگو، روز بعد، باز هم رستم و سهراب به جنگ یكدیگر رفتند. سهرا» 
 آیا تو رستم نیستی؟

 (.1386ترسی؟ گفتم که من رستم نیستم) فتاحی، رستم خندید و گفت: از جنگ با من می
-در سراسر داسلتان رسلتم ملی   »آورده است   تراژدی قدرت در شاهنامهگونه که مصطفی رحیمی در کتاب آن

شناسلد وللی   ت کم ممكن است سهراب فرزند او باشد. البته سهراب را نمیخواهد به روی خود نیاورد که دس
 (.  227: 1369)رحیمی، « خواهد پسر را نشناسد همه قرائن حاکی است که می

هایی که بین رستم و سهراب است در هر دو داستان به دروغگلویی رسلتم کله     در توصیف کشتی و زورآزمایی
 شد اشاره شده است.دهد تا او را نكسهراب را فریب می

در آیین پهلوانی پسندیده نیست که حریف را در نبرد نخست کشت، اگر دوباره پشلت  » رستم به سهراب گفت:
 (.16: 1392یوسفی،«) ام بكارگاه  خنجرت را در سینهمرا بر خاک زدی آن

ا هم کشتی گرفتنلد و  ها تا شب بسهراب جلو رفت. آن»گونه بیان کرده است که در کتاب بازنویسی فتاحی این
ی او نشسلت و خنجلرش را   عاقبت سهراب ملل شیر، رستم را از زمین بلند کرد، بر زمین کوبیلد و روی سلینه  

ای جوان! رسم پهلوانی این اسلت کله اگلر    » کشید تا رستم را بكشد . رستک که جانش را در خطر دید، گفت:
 (.  1386فتاحی: «) ا بكشد. باید باز هم کشتی بگیرندکسی حریف  خود را بر زمین زد، حق ندارد، بار اول او ر

رسلتم فریلب   » با این فریب دادن رستم جانش را نجات داد و خیال خود را برای مبارزه روز بعد راحلت کلرد  
رسم این است که « آیین و دین ما»گوید که در رهد : به سهراب میبرد و از مرگ مسلم میمشهور را به کار می

گذارد .سهراب چنان بزرگلوار  کشد بلكه این کار را برای پیروزی دوم میل پیروزی حریف را نمیپهلوان بار او
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کند فردوسی دلیلل  خورد و رستم را رها میاست ، یا چنان به دلیری و پیروزی خود مطمئن که آسان فریب می
 آورد:  این کار را چنین می

 (237: 1369گمان )رحیمی ، سوم از جوانمردیش بی  یكی از دلی و دوم از زمان    
ای آموزشلی و تعلیملی دارد.   داستان به دلیل اینكه برگرفته از میراث کهن ادبی این سرزمین است درون مایه    

د و یلا  های کودکان پایان شاد دارند و یا  پایان بندی خوبی دارند . ماریا نیكوالیوا  به پایلان شلا  معموالً داستان
های کودکان دارای پایلان شلادی هسلتند کله آخلر      گوید اکلر داستانکند و میها اشاره میپایان خوش داستان

-شود. از آنجایی که ادبیات  کودک بسیاری از الگوهای سلاختاری داستان همه چیز به خوبی و خوشی تمام می

: 1387کودک پایان خوشی دارند) خسلرونژاد، های سنتی های قومی وام گرفته است بیشتر داستاناش را از قصه
توانست به صورت خالقانه پایان باز برای داستان انتخلاب  (. اما این داستان پایانی غمگین دارد. نویسنده می544

 کند. یا دو پایان برای داستانش ایجاد کند.  
جان بلر زملین افتلاده بلود،     رستم با دیدن سهراب که بی»های تصویری از شاهنامه: پایان داستان در کتاب قصه

آهی پر درد کشید، از اسب فرود آمد و از این غم خاک بر سر کرد. لشكر ایران همه به گریه افتادند. وقتی خبلر  
ی مردم شهر سمنگان به حال او قدر گریه کرد که همهکشته شدن سهراب به تهمینه رسید، آه و ناله سر داد و آن

 (.  1386فتاحی، «)گریه کردند
سر سهراب به پهلو غلتید و گفت: ملن سلهراب،   » گونه داستانش را به پایان رسانده است:مدرضا یوسفی اینمح

 «فرزند رستم دستان هستم و بازوبندم نشان اوست
اش افتاد. دست رستم بازوی او را باال آورد و چشمش به بازوبنلد افتلاد. نعلره    گردن سهراب خم شد و بر سینه

نفرین بر جنگ، نفرین بر کیكاووس، نفرین بر افراسلیاب،  » وش گرفت. گریست و گفت:کشید. سهراب را در آغ
 فرزندم سهراب را کشتم!

خندید و این نخستین دروغ و نیرنلگ شلاهان بلر    کیكاووس از پیروزی رستم، خوشحال بود و افراسیاب نیز می
 (.24-22: 1392،)یوسفی« برندپهلوانان بود و هرگز پهلوانان و مردم، آن را از یاد نمی

های معلرو، شلاهنامه در یلک جللدکتاب،     در نقل محتوا و پیام رعایت امانت شده است و تلخیص داستان    
ها را آسان کرده است.  فتاحی عالوه بر داستان رسلتم و سلهراب، پلنج داسلتان     مطالعه سریع و دسترسی به آن

ل و رودابه، اکوان دیو، رستم و اسفندیار از شلاهنامه  های : ضحاک و کاوه آهنگر، زال و سیمرغ، زادیگر  با نام
ها و فضای داستانی از زیبایی های ادبی استفاده نكرده در کتابش بازنویسی کرده است. او  برای توصیف صحنه

 است البته زیبایی های ادبی که برای کودکان قابل فهم باشد.  
کنند و در قالب فریمی از یلک کلل   كافی را پر نمیتصاویر در هر دو داستان  برای مخاطب جذاب نیستند و ش

کند متعللق بله   شود تصاویر معموالً با متن همخوانی ندارد بدین گونه که داستانی که تصویر روایت میبیان می
ی بعدی یا قبلی است و تصاویر کامل کننده متن نیست.  در داستان بازآفرینی شده اکلر صلفحات تملام   صفحه

گویلد.  صفحه نخست که عنوان داستان ذکر شده است، پایان داستان را  برای مخاطب ملی رنگی است. تصویر 
های اصیل ایرانی نیست. افراسیاب اژدهایی و یلا اهریمنلی نداشلته    اسبی که برای سهراب کشیده شده از اسب

تلی کله   شلود. خالقی هایی هم در متن و هم در تصویر دیده ملی است که در تصویر  کشیده شده است. تناقض
انلد از تصلویر   فرهاد جمشیدی نشان داده است  این است که برای نشان دادن دو سپاه که در برابر هم ایسلتاده 

گوید و کامل (. در این صفحات تصویر بیشتر از متن سخن می9-10: 1392شطرنج استفاده کرده است )یوسفی،
 کننده متن است. 
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داستان بازآفرینی شده  مأخذ  و نشانی دقیق ملتن اصللی ذکلر     در  هر دو کتاب داستان بازنویسی  و حتی     
ای نشده است اگر در ابتدای هر بخش نشانی دقیق متن به صورت کوتاه معرفی شود بهتراست. یا اینكله گزیلده  

کار باعث آشلنایی  کرد اینآورد و آن را با متن تلفیق میاز شعرهای متن اصلی در آغاز، میانه و پایان داستان می
رسد  داستان چنلدان تلأثیری روی مخاطلب کلودک نگذاشلته اسلت.       شود. به نظر میکودک با متن اصلی می

«) رغبت برانگیز و تأثیر گذار بودن ملتن بلرای مخاطلب املروزی    » کند همانطور که پایور در کتابش اشاره می
 ( یكی از اصول مهم بازنویسی است که در اینجا کم رنگ است.10: 1388پایور،

کتاب بازآفرینی که از  متن شاهنامه صورت گرفته است متن را به زبلان سلاده املروزی و بله نللر درآورده      در 
است. در ذکر عنوان کتاب خالقیتی نشان نداده است. بازآفرینی این اثر بیشتر شلبیه ترجمله اسلت. در داسلتان     

ای دور  ای دیگر از زبان اسطورههایی پر صالبت است و در جسرایی آن تناقض وجود دارد. زبان آن در قسمت
کننده نباشد. در سمت راست متن فارسلی  شود برای کودکان خستهشود. متن  طوالنی نیست و این باعث میمی

نوشته شده است و در صفحه مقابل سمت چپ ترجمه آن به زبان انگلیسی است و یا متن فارسی در باال و متن 
 شود.نوعی تنوع  ایجاد کرده است و این نوع کارش حسن محسوب می انگلیسی در پایین آن قرار دارد که به

 
 . تحلیل طرح جلد کتاب8

کند و او را به دنیای درون کتلاب فلرا   تصویر روی جلد، نخستین تصویری است که با مخاطب پیوند برقرار می
ی روحیله متناسب با  منسجم و جذاب و زیبا،ی اثر را به شكلی چكیدهتصویرگر باید در یک تصویر  خواند.می

 ایم.یان کند. به دلیل اهمیت تصویر روی جلد  به تحلیل طرح روی جلد هر دو کتاب پرداختهب مخاطب
 های تصویری شاهنامه به روایت حسین فتاحی و تصویر گری محمدرضا دادگر. قصه8.1

هلای مختللف   ( مكتلب های تصویری از شاهنامه در نگاه اول سبک و سلیاق نگارگری)مینیلاتور  طرح جلد قصه
کند. محمدرضا دادگر تصویرگر این مجموعه از همین منظر و دیلدگاه  نقاشی آن دوران را به مخاطب تداعی می

ترین زمان به محتویات درون کتلاب راهنملایی و   دست به خلق این طرح جلد زده است و مخاطب را در کوتاه
هلا معملوالً بله    گیلری ها و قلمار گیری در پرداختهای به ککند. صر، نظر از اینكه تصویرگر، رنگجذب می

ای استفاده کرده است  اما تالش نموده با همان سبک و سیاق نگلارگری مشلهور و شلناخته    روش خام و ناپخته
ی ی ایرانی به سرانجام برساند. ما با نگاهی گذرا به کارها و آثار بزرگان و هنرمندان ادوار و مكاتب گذشتهشده

-هلا واقلف ملی   های بصری و هنری، پختگی رنگ و طرح، قدرت و صالبت قلم آن دورهان، ارزشتاریخی ایر

اند. معموال ًخیلی از آثار ارزشمند نگارگری ایرانلی بلر اسلاس    و ماندگاری آفریده شویم که چنان آثار جاودانه
 های شاهنامه بوده است. داستان

ر محمدرضا دادگر گرچه سعی نموده برای طرح جلد شلاهنامه  رسیم که در آثابندی ما به این نتیجه میدر جمع
کلم  بگیلرد آثلار    با نگاهی امروزی پسند و پروپاگاندا اثرش را خلق نماید، اما نباید فراموش کند و یلا دسلت  

ماندگار نگارگری فاخر ایرانی را که این حلقه اتصال هنری را نباید گسست، بلكه در هملان راسلتا و تلداوم و    
بینی کنونی بر آن افزود که ی مظاهر تمدنی هنرهای متعدد و با جهانآن چیزی نو را در این قرن با همه افزون بر

 انتظار چنین است.
بندی، ضلعف رعایلت مبلانی تجسلمی،     های خام و ناپخته، عدم طراحی متناسب و نبود ترکیباستفاده از رنگ

-شود در این طرح جلد قصله نگارگری ایرانی را میی ها از منظر و قاعدهها و آناتومیطراحی ضعیف شخصیت

 های شاهنامه مشاهده کرد.
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رسلتم و   "هلای شلاهنامه  ی  شلاهنامه بلا موضلوع؛ داسلتان    مجموعه 47.  تحلیل طرح جلد کتاب شماره 2.8
 بازآفرین محمدرضا یوسفی و تصویرگر؛ فرهاد جمشیدی "سهراب

طرح و فرم به سبک نقاشی ایرانلی) مینیلاتور( انجلام شلده     های گرم و طرح جلد این کتاب با استفاده از رنگ
ای رنگ نقش بسته است، به عنلوان  ای نقرهاست. تصویر لوگوی )نشان( شاهنامه که در قاب مربعی با پس زمینه

 های شاهنامه بكارگیری شده است.های داستاننشان تمام سری این مجموعه کتاب
ها خلق کنلد کله در   متفاوت با استفاده از اشكال هندسی و مللث طراح نشان شاهنامه سعی نموده است طرحی

ی بلاال و سلمت چلپ    ی داستانی باشد. این نشان در گوشله نهایت آرم)نشان( یكسانی برای این سری مجموعه
ای  به همراه لوگلوی)  ها در زیر این نشان نقرهجلد کتاب درج شده است. عنوان نام اصلی کتاب و سایر  نوشته

 ای سفید رنگ خالص شده است.ناشر به صورت چپ چین و در زمینهنشان( 
ی سلفید  طرح اصلی نگار گری با کادری بریده شده به طوری که با بخشی از تصویر اسب این کادر بله زمینله  

ها مرتبط شده است. طراح گرافیک این اثر فقط از تصویر تک سوار شخصیت سهراب بر اسلب اسلتفاده   نوشته
رفلت طلرح شلمایل و    بینیم. انتظار میمی "رستم و سهراب "حالی که ما عنوان جلد را به نام نموده است در 

 کردیم.شخصیت پدر و پسر یعنی رستم و سهراب هر دو را مشاهده می
های نگلارگری ایرانلی )مینیلاتور( و    ها با الهام از ویژگیاز محاسن این طرح جلد: استفاده بجا از طرح و شكل

ی طبیعت، های ساده و تجرید شدههای نگارگری ایرانی؛ فرمدانیم از ویژگیاست. همانطور که مینقاشی ایرانی 
هلا)  ها ) نازک و ضلخیم شلدن خطلوط دورگیلری سلطوح و نقلوش (، حلذ، پرسلپكتیو و سلایه         گیریقلم

هلا را  قاشلی اند و فضای رنگی  نهای پس زمینه و پیش زمینه به یک اندازه ترسیم شدهدورنمایی(یعنی شخصیت
 توانیم اشاره کنیم.می

 
 گیرینتیجه
اند آنگونه که مناسب مخاطلب  در این دو داستان چه در بازنویسی و چه در بازآفرینی نویسندگان  نتوانسته       

از کودک و متناسب با نیازهای جامعه امروزی باشد، داستان و مفاهیم آن را انتقال دهند. شاید کودکلان بتواننلد   
ها با داستان ارتباط برقرار کنند . در داستان بازنویسی به علت  طوالنی بلودن  طریق هم ذات پنداری با شخصیت

رسد. هر دو مخاطب کودک را در داستان شلریک نكلرده   متن ادبی  برای مخاطب کودک کسل کننده به نظر می
این بازنویسی ها و باز آفرینی این است که است و تكنیک خاصی برای اینكار به کار نبرده اند. هد، از نوشتن 

ها در ذهنشان باشد و مشتاقانه به مطالعه اصل ایلن اثلر   ای از این داستانکودکان وقتی بزرگتر شدند پیش زمینه
 بپردازند.  

کل موضوع مناسب برای کودکان ابتدایی نیست. پیام خاصی ندارد وممكن است بدآموزی داشته باشد  به دلیلل  
توانسلتند بخلش دیگلری    کشد و یا دوری پسر از مادر. نویسندگان میکه آمده است،  پدر پسر را میمضامینی 

تلر  ی شكار رستم را برجستهشاهنامه را به عنوان ملال بخش رشد سریع سهراب که شجاع و دلیر است یا صحنه
 ها را برانگیزد.  کنند که برای کودکان ذوق انگیز باشد و آن

اند مطلب را برای کودکان به زبلان تصلویر بیلان کننلد. از     ر دو کتاب هم تصویرگران نتوانستهدر تصاویر ه     
کند و قبلل خوانلدن کتلاب    آنجایی که تصویر بسیار مهم است و کودک باتوجه به تصویر کتاب را انتخاب می

هلای  ها و تكنیلک خالقیتای عمل کنند و از کند. طراحان و تصویرگران باید به گونهابتدا به تصاویرش نگاه می
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هنری استفاده کنند تا کودک مشتاق به خواندن کتاب شود. هم متن تصویری و هم متن ادبی باید مناسب گلروه  
 سنی کودکان ابتدایی باشد .

 پیوست:  
 تصاویر روی جلد
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