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 :۹۶-۹۷کهن در سال  اتیادب یگروه بررس گزارش

 

 کهن بود. اتیگروه ارائه دهنده گزارش در روز دوم،گروه ادب نیآخر

 

کودک و نوجوان، بر  اتی، منتقد ادب"شهرام اقبال زاده"دیبا استناد به تاک یدر سخنان "یفروغ الزمان جمال"گزارش،  نیبدو ا در

 پرداخت. یسیبازنو هینظر یتکامل ریدر باب س یرائه بحث، به ا"و خلق هینهاد، نظر"سه عامل  تیاهم

اظهار  "ینیو بازآفر یسیبازنو" شیشرکت در هما یکتاب، برا ینظر شوراصاحب یاز اعضا رازیدانشگاه ش ریبا اشاره به دعوت اخ یو

کتاب را صاحب نظر  یشورا یعنی ،یردانشگاهیغ یو  نهاد ردیگیم یکودک را جد اتیادب ٔ  حوزه ،ینهاد دانشگاه کی یوقت"داشت:

و  یسیبازنو" ٔ  هینظر رایاست؛ ز یمثبت ٔ  را ارائه دهد، نکته شیهاهیکهن نظر اتیتا در حوزه ادب کندینهاد دعوت م نیو از ا داندیم

 یسینونقد و داستان ٔ  و حوزه یدانشگاه-یعلم ٔ  مکتوب شده و در جامعه اتینظر نیتراز کامل یکیعنوان در شورا به "ینیبازآفر

 .ردیگیمورد استناد قرار م

نهادها و افراد  ریکتاب کودک همچون سا یافزود: شورا یسینهادها و افراد مختلف در امر بازنو اتینظر کیو تفک حیضمن تشر یو

 کهیطوربه م؛یهست یمتفاوت جهیها، شاهد نتکتاب یو عمل، در بررس هینظر نیشکاف موجود ب لیخلق کرده است، اما به دل هینظر

 .میابوده نهیزمنیدر ا یغن آثارکمتر شاهد چاپ  ر،یدر سال اخ

مانند استفاده از  کندیم رییاست که در آن، رسانه تغ یکردند اقتباس روش انیب یسیتفاوت اقتباس با بازنو ٔ  درباره ن،یهمچن شانیا 

 "اقتباس " ٔ  مقاله زیو ن یحاضران را به مطالعه کتب نظر شتریاطالعات ب یبرا ش؛ینما یو اجرا لمیساختن ف یاثر مکتوب کهن برا

 . ادندارجاع د یاز خانم سنجر

 

و  دارید"، "یخوان یو مثنو یحافظ خوان"،"یکتب توسط خانم جمال یبررس یهاآموزش روش"کهن، اتیاساس گزارش گروه ادب بر

و...از  "رازیدانشگاه ش ینیو بازآفر یسیشرکت در جشنواره بازنو"،"یوسفیفرجام و محمدرضا  دهیاز جمله فر "هاسندهیگفتگو با نو

 گروه بوده است. یجنب یهاتیفعال

 

صورت از آنها به یقرار داده که تعداد یاثر را مورد بررس ۵۳جلسه، ۳۲نفر از آنان ثابت و فعال هستند، در  ۱۴عضو که  ۲۱گروه با  نیا

 اند.بوده یتک جلد زین یمجموعه و تعداد
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 ،یکهن فارس اتیادب گریاز منابع د شتریب بیبه ترت "نامه یاله"و  "شاهنامه"امسال،  یهااساس گزارش مذکور، در فهرست کتاب بر

 قرار گرفته بودند. نانیو بازآفر سانیبازنو ٔ  مورد استفاده

 

باربه دست گروه  نیاول یبودند که آثارشان برا یسندگانینو هیاند که هفت نفر از آنان با تجربه و بقنفر بوده ۱۵ هاسندهیکل نو تعداد

 بود. دهیرس

 

 جلد بودند. یرو ریو پنج جلد فاقد تصو ریجلد بدون تصو۲۴شده  یاثر بررس ۵۳ از

 هشت ناشر یهاناشران فقط کتاب انیدر م نیناشر بوده است. همچن نیترعنوان کتاب، فعال ۱۲با  "اتیخانه ادب"ناشر، ۱۵ انیم از

 بوده است. راستاریو یدارا

سه تا  یهاستاره و مجموع کتاب کیکتاب،  ۱۳اند.عنوان کتاب، خارج از فهرست بوده۱۵شده،  یبررس یهاکتاب گاهیبحث جا در

 عنوان بوده است. ۱۹پنج ستاره 

 

 است. دهیبه دست گروه نرس یاثر "د" یگروه سن یرشد داشته است؛ اما برا "ب" یگروه سن یآثار برا تعداد

 

 بوده است. "ساده یسیبازنو" سندگانیروش مورد استفاده نو نیشتریدوره ب نیگزارش، در ا نیاساس ا بر

 

: روش ریدر ارائه متون کهن، نظ یفیتأل یهامختصر از روش یفینشست، پس از طرح تعار نیا ٔ  درادامه

آنها  یو بررس یارزش گذار یشدند و چگونگ یآثار معرف ی، برخ"ینیباز آفر"و  "ساده و خالق یسیبازنو"،"یگردآور"،"دهیگز"

 شد. حیتشر

 

 

 

 




