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ادبیات کهنبررسیگروهگزارش 

۱۴۰۰-۱۳۹۹سال 
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اشرفی، ویدا افتاده، پریا انصاری، مریم بحرانی، ثریا بختیاری، شیرین بدیعی، فریده پویان، همدمفاطمه 
جالل زاده، فروغ الزمان جمالی، پارمیس جوزانی مقدم، فاطمه حقیری، مرجان خویی، معصومه داداشیان، مریم 

بی ذوالفقاری، ژاله روحانیان، فرزانه سیروسیان، سمیرا صیاد راجبی، مریم عزیزی، زهرا کریمخانی، فرخنده کوک
.، منصوره محمدی مقدم، صبیه میرزاپور، پروین نسرین پی، معصومه نفیسی و رفعت نمازی(هماهنگ کننده)

نفر26: تعداد اعضا

:ترتیب حروف الفباگروه به اعضای نام 
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اعضای گروه نقد و بررسی ادبیات کهن
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زائرچیخاتمی و نعیمه مهوش یاد و خاطر خانم ها با  
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:کهنگروه  بررسی ادبیات راه های ارتباطی با 
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اسالیدشماره مطالبفهرست

10 شیوه برگزاری جلسات گروه

11 گروه ادبیات کهنفراوانی آثار بررسی شده

12 شیوه های آفرینش اثر

13-16 بررسیمعیارهای 

17 مبنای ادبیات شفاهی و ادبیات مکتوبنمودار فراوانی آثار بر

18-22 اثرنمودار های فراوانی روش های مختلف آفرینش

23-24 نمودار فراوانی آثار و جایگاه آنها در گروه های سنی

25-41 مجموعه هامعرفی
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اسالیدشماره مطالبفهرست

42-46 تک جلدی معرفی آثار
47-48 اثرپیشنهاد برگزیدهمعرفی

49 تحلیل تصاویر آثار

50-51 آسیب شناسی آثار بررسی شده

52-53 آورندگانسخنی با پدید
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۱۴۰۰-۱۳۹۹شیوه برگزاری جلسات گروه در سال 

این . جلسه بررسی کرد43کتاب را طی ( 50)پنجاه 1400-1399گروه ادبیات کهن در سال 

.  به طور مجازی برگزار می شد16-14جلسات هر هفته روزهای دوشنبه از ساعت 
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43)مجموعه 6نویسنده بررسی کرد که شامل 15کتاب از 50،  گروه ادبیات کهن 1400-1399در سال 

تلفیقی نوشته تک جلدی بود که به روش های بازنویسی ساده، بازنویسی خالق، بازآفرینی و بازآفرینی7و ( کتاب

به ادبیات ( اثر32)از نکات قابل توجه، غلبه آثار بر مبنای ادبیات عامه و افسانه های قومی و ملی. شده است

نی تلفیقی یا بازآفری« آمیغ نویسی»از نظر شیوه های تولید آثار، امسال شاهد رشد . است( جلد18)رسمی و مکتوب 

.بودیم؛ در این شیوه از بیش از یک منبع در نگارش اثر جدید استفاده می شود

فراوانی آثار بررسی شده گروه ادبیات کهن
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شیوه های آفرینش اثر

:بودشدهاستفادهاثرخلقبرایزیرروش هایازکهنادبیاتحوزهدر1400-1399سالدر
.می شودنزدیکامروزیزبانبهوسادهممکنجایتامتنروشایندر:سادهبازنویسی

.می کننداستفادهآثارشانخلقبرایروشاینازبیشترپدیدآورندگان
ولیمی شودامروزی،کهنمتنساختاریعناصرسایروزبانروشایندر:خالقبازنویسی

.نمی کندتغییرموضوعهویتیچهارچوب
.می آورندجودبه ورانواثریومی گیرندالهامکهناثرازپدیدآورندگانآندرکهاستروشی :بازآفرینی
منبعدویایکیقتلفبارااثربازآفرین،آندرکهاستروشی:آمیغنویسییاتلفیقیبازآفرینی

.می کندخلقکهن



:معیارهایکلی

انتخاب مناسب•
معرفی منبع اصلی و نویسنده آن •
توضیح روش آفرینش و خالصه کوتاهی از آن•
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بررسیمعیارهای 



در این روش،
.زبان امروزی می شود ولی روح قدیم تا حد ممکن حفظ می شود-1
.، زیرا هدف این بازنویسی، معرفی اصل اثر استمی شودچهارچوب هویتی و موضوع اثر قدیم حفظ -2
لطیفه گونه ار مثال حکایت ها با ساختنگیرد؛ جذابیت متن قدیم را اضافات باید به گونه ای باشد که حذف و -3

ه باشد و متن جدید نیز باید ساختاری جذاب داشت. خود، یا قصه های عامیانه با روایت خاص خود جذابیت دارند
.نباشدگزارش گونه 

.هماهنگی داشته باشدمتن و فضای اثر باید با تصویر -4

:اختصاصیبازنویسیسادهمعیارهای

14

معیارهای بررسی



:اختصاصیبازنویسیخالقمعیارهای
در این روش،

.آن اثر استتصرفات در اثر قبلی در چهارچوب هویتی -1
.استساختار جدید، هنرمندانه و خالق و نو -2
.استزبان متناسب با تغییرات ساختاری و نوع آن -3
جام عناصر ساختاری مانند محتوا، پیرنگ، شخصیت پردازی، فضاسازی و زبان و بیان از هماهنگی و انس-4

.استبرخوردار 
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معیارهای بررسی



در این روش،
.شناخت کامل از اثر اساس و جهان نویسندة آن و درک صحیح از پیام ها و اهداف آن وجود دارد.1
.اثری جدید با الهام از پیشینه های ادبی آفریده می شود.2
.اثر جدید تازگی و هویت مستقل نسبت به اثر اساس دارد.3
.  تخیلی قوی و خالق به تصویر کشیده می شود.4
.ساختار شکنی در فرم و محتوا صورت می گیرد.5
.می کندآن تالشنویسنده برای آفرینش اثری تاثیرگذار، قوی تر و کامل تر از اثر اساس یا حداقل در حد .6

:اختصاصیبازآفرینیمعیارهای
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بررسیمعیارهای 
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آثار مکتوب

آثار شفاهی

. تعداد آثار مکتوب نسبت به آثار شفاهی بیشتر بوده است1399-1398و 1398-1397در دو بازه زمانی 
. استفاده از آثار شفاهی بر آثار مکتوب غلبه داشته است1400-1399ولی در سال 

بازه زمانیدر سه ومکتوب شفاهی ادبیات آثار فراوانی 
۱۴۰۰-۱۳۹۹و ۱۳۹۹-۱۳۹8و ۱۳۹7-۱۳۹8
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جایگاه

عنوان31:بازنویسیساده
باآثارتعداد1400-1399سالدر

31سادهبازنویسیروشازاستفاده
جایگاهدراثر3تعداد،ایناز.بودعنوان

خارجاثر22و*3جایگاهدراثر6،*4
.گرفتندقرارشورافهرستاز

۱۴۰۰-۱۳۹۹فراوانی آثار بازنویسی ساده بر حسب جایگاه سال 
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عنوان8:بازآفرینی
باآثارتعداد1400-1399سالدر

عنوان8بازآفرینیروشازاستفاده
درعنوانیکتعداد،ایناز.بود

دو،*4عنواندو،*5جایگاه
ازخارجعنوان3و*3عنوان

.گرفتقرارشورافهرست
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۱۴۰۰-۱۳۹۹فراوانی آثار بازآفرینی بر حسب جایگاه سال 
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عنوان9:بازآفرینیتلفیقی
از پدیدآورندهبازآفرینی تلفیقی، در روش

بیش از یک منبع در خلق اثرش استفاده 
از این روش چندان استفاده معموالً . می کند

تعداد 1400-1399سال اما در .رایج نیست
ه این شیوبا استفاده از قابل توجهی از آثار 

چنانکه در نمودار (. عنوان9)خلق شدند 
، یک *5می بینیم، یک عنوان جایگاه 

6را دریافت کرد و * 4عنوان جایگاه 
.قرار گرفت* 3عنوان در جایگاه 
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۱۴۰۰-۱۳۹۹فراوانی آثار بازآفرینی تلفیقی بر حسب جایگاه سال 
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عنوان1:بازنویسیخالق
تنها یک 1400-1399در سال 

عنوان با روش بازنویسی خالق 
را * 4عرضه شد که جایگاه 

.دریافت کرد

۱۴۰۰-۱۳۹۹فراوانی آثار بازنویسی خالق بر حسب جایگاه سال
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بازنویسیساده،بازنویسیخالق،

عنوان1:بازآفرینی ازدهپدیدآورناستفاده یدهنده ینشاننمودار
پدیدآورندهروشایندر.استخاصروشی
روشسههرازاثرشخلقبرای

رینیبازآفوبازنویسی خالق،،بازنویسی ساده
موردبه ندرتروشاین.می کنداستفاده
الیسدر.می گیردقرارپدیدآورندگاناستفاده

کهشدخلقروشایندرعنوان1گذشتکه
.گرفتقرار*3جایگاهدر

22

اه  فراوانی آثار بازآفرینی ساده، بازنویسی خالق و بازآفرینی بر حسب جایگ
۱۴۰۰-۱۳۹۹سال 



فراوانی آثار برحسب گروه های سنی و جایگاه آنها
۱۴۰۰-۱۳۹۹سال
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5 * 4 * 3 * خارج از فهرست
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ستاره 4و 3بیشتر آن ها در جایگاه که(عنوان26)استبوده (سال9-7)سنی گروه متعلق بهبیشترین آثار •
.قرار دارند

یک ( سال15-13و 12-10)ستاره و در گروه سنی 3یک اثر در جایگاه ( سال12-10و 9-7)در گروه سنی •
ستاره جای 5یک اثر در جایگاه ( سال به باال16و 15-13)اثر در جایگاه پیشنهاد برگزیده و در گروه سنی 

(.گروههر اثر در یک تنها )کمترین آثار به سه گروه سنی ذکر شده تعلق داشتند . دارد

آنهاجایگاه و حسب گروه های سنی بر فراوانی آثار 
۱۴۰۰-۱۳۹۹سال
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روشبهمجموعهسهوسادهبازنویسیروشبهمجموعهسهامسال،مجموعهششاز

بازنویسی،ضوابطترعایبدونعمدتابازنویسی ها.بودشدهنوشتهتلفیقیبازآفرینیوبازآفرینی

کهچهآنونمی خوردچشمبهخاصیخالقیتهمبازآفرینی هادر.بودندیکنواختوتکراری

.بودشدهدیدهپدیدآورندگانسایرآثاردراینازپیشبود،شدهانجام

25

معرفی مجموعه ها 



جلدی سفر حسن کچل به قصه های شیرین ایرانی6مجموعه 

26

تهران. حسین نیلچیان: سمیه علی پور، مدیر هنری: تصویرگر. شیخی، مژگان:بازآفرین
(سال9-7. )1398موسسه نشر و تحقیقات ذکر، کتاب های قاصدک، 

. عنوان خارج از فهرست قرار گرفت1و * 3عنوان در جایگاه 5: جایگاه



جلدی سفر حسن کچل به قصه های شیرین ایرانی6مجموعه 

27

افتوقوینسبتاوخوبشروعوضوحبهاست،محوریقهرمانیااصلیشخصیتدارایکهمجموعهایندر
.می شوددیدهآخرواولامتیازهایمیانفاحشتفاوتنتیجهدروپایانیقسمتدرمنطقوساختار
. کندمیجذبرامخاطبشادرنگ های.می دهدنشانخوبیبهراایرانیقصهمناسبفضایمجموعهتصاویر

.نداردخالقیتیونیستنوولیدارد،همخوانیمتنباتصاویرواستمناسبفضاسازی



28

موش کوچولومجموعه چهار جلدی ماجراهای 

.  ا حریریشیو: آرزو قلی زاده، افروز قلی زاده، ویراستار: تصویرگران. مژگاه کلهر: بازآفرین
(سال9-7)و ( سال6-5. )1397شرکت انتشارات فنی ایران، کتاب های نردبان، : تهران
.عنوان خارج از فهرست قرار گرفت2و * 3، یک عنوان *4یک عنوان در جایگاه : جایگاه



29

یعنیاول،جلددرکارروشکهاستسعدیگلستانازشدهبازآفرینیعنوان4شاملمجموعه،این
تا1شمارهازارککیفیت.است(نویسیآمیغ)تلفیقیبازآفرینی،«آمددنیابهکوچولوموشکهروزی»

شتابزدگیوایعوقبرایزمینه چینینداشتنمحتوا،درتناقضنبودن،باورپذیرماننداشکاالتیدچار4شماره
.می کندپیداافتفهرستازخارجبهستاره4ازامتیازهاواستپیرنگدر

موش کوچولومجموعه چهار جلدی ماجراهای 



: های مامان بزرگجلدی قصه ۱۰مجموعه 
(عنوان5)قهرمانان پسر با افسانه هایی 

30

(سال9-7)، 1399ویژه نشر، : تهران. لیال بنی طباء: تصویرگر، ویراستار8با همکاری . جمال اکرمی: بازنویس
.عنوان خارج از فهرست شورا قرار گرفت8و * 3عنوان جایگاه 2:عنوان مجموعه دختر و پسر 10بین جایگاه 



: های مامان بزرگجلدی قصه ۱۰مجموعه 
(عنوان5)قهرمانان دختربا افسانه هایی 
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(سال9-7)، 1399ویژه نشر، : تهران. لیال بنی طباء: تصویرگر، ویراستار8با همکاری . جمال اکرمی: بازنویس
.عنوان خارج از فهرست شورا قرار گرفت8و * 3عنوان جایگاه 2:عنوان مجموعه دختر و پسر 10بین جایگاه 



مخاطبان که با تفکیک قهرمانان دختر و پسر قصه هایی را برای مجموعه ای ست مجموعه قصه های مامان بزرگ 
:استضعف این مجموعه شده نکاتی باعث .بازگو می کند

.این مهم در این مجموعه رعایت نشده است. در بازنویسی ساده حتما باید منبع معرفی شود•
. خالصه کردن بیش از حد، روال منطقی قصه ها را از بین برده و از جذابیت آن ها کاسته است•
اعمال و ایجاد شده در افسانه  یا قصه ای شناخته شده نیز سبب مخدوش شدن چهره شخصیت ها وتغییرات •

 لوح و عاشق که از شخصیتی حماسی و مبارز به شخصیتی سادهکوراوغلو شده است، مانند افسانه آن ها رفتار 
.پیشه تبدیل شده است

ه را به  این مجموعه با کلیت قصه هماهنگ هستند ولی نتوانسته اند هیجانات و اوج و فرود قصتصاویر در •
.  ییر می کندشخصیت ها در طول قصه دستخوش تغییرند، رنگ لباس ها و ویژگی های چهره ها تغ. نمایش بگذارند

.   فضاسازی  متنوع نیست. شخصیت ها پویا نیستند و کنش های متن را به نمایش نمی گذارند

32

:مامان بزرگجلدی قصه های  ۱۰مجموعه 



ایرانادبیات شفاهی قصه هایی از جلدی ۱۰مجموعه 

33

.داشتندهمکاریتصویرگر10وشعبانیاسداهللوشمسرضامحمدنژاد،شعبانافسانهبازنویسسهمجموعهایندر
(سال9-7).1399طوطی،کتاب هایفاطمی،:تهران.کلهرمژگان:ویراستار
.گرفتقرارفهرستازخارجعنوان2و*3عنوان4،*4عنوانچهارمجموعهایناز:جایگاه



تالشوبازآفرینیوبازنویسیاهمیتدربارهوزینمقدمه ایباایرانشفاهیادبیاتازقصه هاییمجموعه

نیزتوجهیردرخوتصویرگریفرهنگی،مختلفمناطقوقومیتازمتنوعافسانه هاییوقصه هامعرفیبرای

.بودامسالقبولقابلمجموعه هایازوداشت

موردازانی،زبویژگی هایوجامعه شناسانهابعادفرهنگی،مفاهیمداشتندلیلبهعامهقصه هایوافسانه ها

ودارندنقشیادبفرهنگیمیراثانتقالدرقصه هااین.استمخاطبانونویسندگانمیاندرآثارپسندترین

.می رسانندیاریقومیوملیهویترشدوتکوینبه

34

ایرانادبیات شفاهی قصه هایی از جلدی ۱۰مجموعه 



سهوبزیک/1بزغالهسهوگرگیک»
«2گرگبچه

(قصه در یک کتاب2)مجموعه دو جلدی یک قصه و دو قصه

35

دویست /1حسنی و ننه حسنی و درخت سیب »
«2و بیست و چهار سیب برای عروسی 

:  تارویراس. سمیه محمدی: تصویرگر. معصومه یزدانی: بازآفرین
اثر در (. سال9-7.)1398نشر چشمه، : تهران. گروه کتاب چ

قرار* 3جایگاه 

. تاب چگروه ک: ویراستار. میترا عبدالهی: تصویرگر. عذرا جوزدانی: بازآفرین
.قرار گرفت* 4اثر در جایگاه (. سال9-7. )1398نشر چشمه، : تهران



مجموعه دو جلدی یک قصه و دو قصه

36

گوله زنبزقصه یدوازشدهبازآفرینیمجموعه ایچشمه،نشرازقصهدووقصهیکجلدیدومجموعه
یکی،استقصهدوشاملکتابهراست،ترتیباینبهکتاب هاارائهنحوه.استحسنیماجراهایوپا

وجالبکاتنبرداستان هامحتوایولینیستخالقانه ایوتازهارائهنحوه یکتاب،انتهایدیگریوابتدا
برایگرمیسروبازیاهمیتیاخشونت،وجنگجایبهتعاملوگفتگومانندمی کند،تاکیدآموزنده ای

تقیممسغیربطورکتابایندر.گرگبچهسهوبزیکوبزغالهسهوگرگیککتابدرکودکان
مخاطبعروسی،برایسیب224وحسنیننهوحسنیکتابدر.می شوددادهآموزشهماعدادورنگ ها

مفاهیمآموزشضمنومی شودروبرو«دویدمودویدم»متلوسیبکچل،حسنمانندآشناییعناصربا
. کندمیپنداریهمذاتکچلحسنهمدلی هایومهربانی هاباایرانی،سننوآدابباآشناییوریاضی



مجموعه ها

جلدی شاهنامه کودک و نوجوان۱۱مجموعه ی 

37

دا بهار اخوان، شیرین ملک اسماعیلی و ن: با همکاری سه تصویرگرمودودیمحمد ناصر : بازنویس
(.سال15-13(.)چاپ شده است1399سه جلد آخر در )1397دیبایه، : تهران. راستین مهر

.همه عنوان ها خارج از فهرست شورا قرار گرفت: جایگاه



مجموعه ها

جلدی شاهنامه کودک و نوجوان۱۱مجموعه ی 

38



: از جمله نقاط ضعف این مجموعه استموارد زیر.این مجموعه یکی از مجموعه های بحث برانگیز امسال بود

آنانتخاب میان بخش ها و داستان های مختلف داستان های شاهنامه بدون همه آوردن •

مثال،  برای. امروزشرایط ذهنی و روحی و تجربی مخاطب نوجوان نگرفتن دقت و مناسب سازی و در نظر کمبود •

رکشی، پد)زمینه چینی برای مباحث مختلفنداشتن بیان و توضیح مطالب خشن، شرح کشتارها و جنگ ها، 

و پسرکشی، برادرکشی، ازدواج با محارم، آیین های حماسی و رسوم پهلوانی، خودکشی، آدمخواری، جادوگری

....(  طلسم، طرد فرزند و

استپیرنگ، ناتوانی در روشن کردن علل رویدادها که از ادعاهای اصلی مجموعه ضعف •
39

جلدی شاهنامه کودک و نوجوان۱۱مجموعه ی 



مجموعه ها

داستان هاکردن بیش از حد خالصه •

آنهم خوردن منطق حوادث و شتابزدگی در بیان بر •

گزارشیخشک و لحن •

اعتقادیعلمی و اشتباهات •

ناهموارناهمگون و زبان •

منطقیسیاه و سفید، گاه متفاوت با محتوای متن و گاه دارای اشتباهات محتوایی و تصاویر •

مفهومیا قرائت نادرست از متن اساس و انتقال نادرست برداشت •

40

جلدی شاهنامه کودک و نوجوان۱۱مجموعه ی 



مجموعه ها

ویرایشیونگارشیفراوانلغزش های•

:ردکاشارهزیرنکاتبهمیتواناستدادهتنزلرامجموعهارزشواعتبارکهمواردیجملهازهمچنین

نوجوانوودککمناسبرااثرآن،عنوانچنانکهسنی،گروهتعییندرنشرسیاست گذاریدربالتکلیفی•

.استشدهآوردهسال15-13یعنی«د»کتابدرشدهتعیینسنیگروهامامی نامد

.(اماجراهبرایجغرافیایینقشهعرضهشجره نامه،واژه نامه،)کتابانتهاییبخش هاینبودنمستند•

41

جلدی شاهنامه کودک و نوجوان۱۱مجموعه ی 



42

ستاره، یک 5جلد در جایگاه 2از این تعداد . اثر تک جلدی را بررسی کرد7گروه، 1400-1399در سال 

.ستاره و دو جلد در جایگاه خارج از فهرست قرار گرفت3ستاره، دو جلد 4جلد 

معرفی آثار تک جلدی 



پتش»جلدی5مجموعهازچهارمجلدآرین،آرمانقلمبه«تاریکیژرفایاز»رمان

چونیرانیاکهندینیمتونازگرفتنالهامباوبازآفرینیشیوهباکهاست«خوارگر

نایراتاریخیواسطوره ایبن مایه هایوفردوسیشاهنامهنیزوبندهشواوستا

.کرددریافتراستاره5جایگاهکتاباین.استشدهنوشته

:اثرایندرتوجهقابلنکات

وازی هاتصویرسحوادث،جذابیتوکششداستان،تصویریوتوصیفیروایت•

قویبسیارتخیل
43

«از ژرفای تاریکی» کتاب 

آرمان آرین: بازآفرین
نیما سرلک: ویراستار

1399افق، : تهران
و  ( سال13-15)
(سال به باال16)
(4پتش خوارگر؛ )

*5جایگاه 



بارنخستینیبراایرانی،دینیوادبیواساطیریکهنمتونازبهره گیریباایرانیوفانتزیرمانآفرینش•

آن هاکنشگرنقشواسطوره هاحضورازگستردهبهره گیری•

کدامهربفردمنحصرلحنوآن هامنطقیتحولوشخصیت هاتعدادوتنوع•

منطقیوبجاگشایی هایگرهونفسگیرتعلیق های•

فصل هافاصله گذاری هایفنازمناسباستفادهوانسجامونظمعیندرساختاردرتنوع•

می شوندپرداختومعرفیخوبیبهکهفضاهاتعدد•

44

«ژرفای تاریکیاز »کتاب 



بیگدلو،  غزاله: آتوسا صالحی، تصویرگر: بازآفرین
افق، کتاب های: تهران. مژگان کلهر: ویراستار

(سال9-7. )1398فندق 
(10کالس اولی کتاب اولی؛)

*4: جایگاه

45

!خوشآمدیآقاگرکه

معرفی آثار تک جلدی 

هقصازبازآفرینی،«گرگهآقا  خوش آمدی»کتاب:تحلیل
یاریهوشلزومموضوعباکهاستمنگولوشنگولشفاهی

گاهیآکودکانبه,خواندنکتابدرونمایهوهاچالشبرابردر
ودآمفایقمشکالتبرتوانمیگووگفتباکهدهدمی

.استشناختیروانوتربیتیاخالقی،کاربرد



جمیله سنجری: بازنویس
اتی،  بهرنگ اخباری، محدثه مشک: تصویرگران

امیر دهقان زاده
و ( سال9-7. )1397کتاب کوچه، : تهران

(سال10-12)
*3جایگاه 

46

قصه32حرف 32

معرفی آثار تک جلدی 

ن حس: الله جعفری، تصویرگر: بازآفرین
: تهراننسرین نوش امینی،: عامه کن، ویراستار

(سال9-7. )1398هوپا، 
*3جایگاه 

افسانه غول دست کج و 
دیگرافسانه چهار 



قی است با الهام و  باز آفرینی تلفیبلند داستانی « سیمرغ پدربزرگ من بود»کتاب 

ی، از منطق الطیر عطار، داستان سیمرغ و رستم و دیو سپید از شاهنامه فردوس

ه در بازرگان و طوطی از مثنوی مولوی و همراهی مطالبی متنوع از ادبیات عامه ک

. ساختار رئالیسم جادویی روایت شده است

.ستاره و پیشنهاد برگزیده را دریافت کرد5این کتاب جایگاه 

بودپدربزرگ منسیمرغ : معرفی اثر پیشنهاد برگزیده

47

یسحر دانش: فاطمه سرمشقی، تصویرگر: بازآفرین
ایران، انتشارات فنی: مانلی شیرگیری، تهران: ویراستار

(سال15-13)و ( سال12-10. )1397کتاب های نردبان، 
پیشنهاد برگزیده* 5جایگاه 



:شدنبرگزیدهدالیل

اساسمنابعخوبتلفیقوقویمتنیبینروابطومنسجمساختار-

معرفیوطبیعیمنابعوزیستمحیطحفظبهتشویقاسطوره ای،وعرفانیمفاهیمکناردرافزاییدرونمایه-

سمنانشهرواستانگردشگریوبومیجاذبه های

استرغسیمنمادوواقعیتوخیالمیانمرزکهپدربزرگشخصیتآفرینشدرمخصوصاپردازی،شخصیت-

واقعیشخصیت هایواشیاءازاستفادهبانمادهاواسطوره هابازسازی-

مدرنوجدیداثریآفرینشبرایکهنادبیاتظرفیت هایازمناسبگیریبهرهوصمیمیلحنوروانزبانِ-
48

بودپدربزرگ منسیمرغ : معرفی اثر پیشنهاد برگزیده



از . بودبدون تصویر« تاریکیژرفای از »کتاب کتاب تصویر داشت و فقط 49کتاب، امسال 50از مجموع 

زآفرینی در تصاویر نظر هماهنگی میان متن و محتوا، نکته قابل توجه تولید آثاری با ساختار بازنویسی در متن و با

ه هایی از مجموعه قص)کتاب ماچوچه و کالغ به قلم افسانه شعبان نژاد و تصویرگری محمد حسین ماتک. است

ال خالقانه در این کتاب تصویرگر کام. نمونه ای خاص در این حوزه است( ادبیات شفاهی ایران، کتاب های طوطی

اویر سایر در تص. و نو از تصاویری که بر فضای داستان می افزاید و آن را تکمیل می کند، استفاده کرده است

صه ها را بیشتر کتاب ها اگرچه خالقیتی دیده نمیشود، ولی تصاویر کامال ایرانی است و این نکته باورپذیری ق

.می کند

تحلیل تصاویرآثار

49



آسیب شناسی آثار بررسی شده

:نقاطقوت

oهماهنگی بیشتر بین پدیدآورندگان و تصویرگران

oبا این روشمورد توجه قرار گرفتن روش بازآفرینی تلفیقی و ارائه کتاب های نسبتاً خوب

oتصاویر اغلب ایرانی و ملموس

50



آسیب شناسی آثار بررسی شده

:نقاطضعف

oآن هانداشتنجذابیتوبازنویسی هااغلببودنتکراری

نمکی،عنواندوود،بشفاهیادبیاتپدیدآورندگاناستفادهموردمنابعبیشتریناینکهبهتوجهبا)

(.رسیدگروهدستبهمختلفناشرینازنخودیعنواندووپیشانیماهعنواندو

oبازنویسی هابیشتردرمنابعمعرفیعدم

51



تولیدوهنگیفرشرایطبهبودکهاستپدیدآورندگانیهمهقدردانخودنوبهبهکهنادبیاتبررسیگروه
اغذ،کگرانیروزگارایندربخصوصاست،بزرگدغدغه ایبرایشاننوجوانانوکودکانبرایادبیآثار

.سالمتحفظتنگنایومعیشتدشواری
وداده انداننشتوجهکتابشورایبررسی هاینتیجهبهجدیّتباناشرانیونویسندگاناخیر،سال هایدر

دیدآورانیپبسیارندهنوزاما.کنندبرطرفرالغزش هاوضعف هاشورا،باسازندهتعاملباکهکرده اندتالش
یشخوراهومی کنندخویشکاردالیل،ذکرومکررتذکروجودباونظرها،ونقدهاهمهبهتوجهبیکه

!می روند

52

سخنی با پدیدآورندگان



وویسیبازنحوزةدرایرادپُروضعیفآثاربابرخوردمکرر،شگفتی هایازیکیکهن،ادبیاتحوزةدر
برایکهشودنفراموش.می شوندخلقنام آشناوبزرگمترجمانیامولفانتوسطحتیگاهیکهاستبازآفرینی
وبایدهاوعلمیوشدهپذیرفتهشده،شناختهمعیارهاییوقواعدواصولدیگر،آثاراساسبراثریآفرینش

عیارهاییماست؛جدیمطالعةوتمرینآگاهی،نیازمندکهداردوجودتألیفحوزةازجدی ترمراتببهنبایدهایی
ةعرصکهباشیمداشتهنظردر.داردوجودنظراتفاقآن هاسربرنیزدانشگاهیمجامعسویازامروزهکه

هویتوملّتیک«دیگری»اینگاهکهاستدیگریملکدرسازوساختمنزلةبهبازآفرینیوبازنویسی
ادبیاتیا...وبوستانوگلستانمثنوی،دمنه،وکلیلهشاهنامه،چونارجمندآثاریشاملواستآنفرهنگی

.می شودحوزهایندرانواعسایروافسانه هاوقصه هاوعامه

پدیدآورندگانسخنی با 
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پایان



۱۴۰۰مهر 
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