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1- مقدمه
امروزه، اقتباس کنندگان می دانند که طبع نوطلب کودک در دنیای رو به رشدی که در 
آن زندگی می کند، خواهان تحّولی جدید در داستان های اقتباسی از قّصه های کهن فارسی 
است. بنابراین، گاه روش بازنویسی با ساختار امروزی و ابتکاری را می پسندد و گاه می خواهد 
که مثاًل رستم و سیمرغ را در داستانی متفاوت از داستان های کهن بشنود و تماشا کند. در 
چنین شرایطی، این بازآفرین است که می تواند او را به خواسته اش برساند؛ زیرا در داستان 
جدیدی که بازآفرین برای کودک به تصویر می کشد، سیمرغ، روایتگر داستانی تکراری از 

سیمرغ شاهنامه نیست؛ هرچند که یادآور خاطراتی از اوست.
گرچه اقتباس های1 زیادی از داستان های اسطوره ای شاهنامه برای کودکان به عمل آمده، 
اّما گاهی این اقتباس ها سلیقه ای بوده و از روش هوشمندی تبعّیت نکرده است. بنابراین، 
انگیز مثل داستان دیو سفید،با تصویرپردازی هایی  افتاده است که داستانی هراس  اتّفاق 
نادرست و بدون توّجه به شرایط سّنی و مراتب درک و فهم کودک، به او ارائه شده باشد. 
این پژوهش با مبدأ قرار دادن نیازهای ذهنی، عاطفی و تربیتی کودک، شیوه هایی را به 
نویسندگان پیشنهاد می دهد تا آنها با بهره گیری از این روش ها، متن کهن شاهنامه را برای 
کودکان گروة الف )3 تا 6 سال(، ب )7 تا 9 سال( و ج )10 تا 12 سال( مناسب سازی 
کنند. بحث و گفتگو در مورد نیازهای شنیداری و خوانداری کودکان در قالب پژوهش هایی 
ادبیات کودکان در  نظری  بردن سطح مباحث  باال  این چنینی می تواند گامی کوچک در 

زمینة ارائه بهتر قّصه های متون کهن باشد.
مقالة حاضر در پی آن است که پاسخگوی سؤاالت زیر باشد:

* با چه روش هایی می توان داستان های اسطوره ای شاهنامه را برای کودکان مناسب 
سازی کرد؟

* داستان های اسطوره ای شاهنامه با چه درون مایه هایی می تواند به کودکان ارائه شود؟
با بررسی هایی که نگارندة مقاله به عمل آورد، این تحقیق در نوع خود کار جدیدی تلّقی 
اّما آثاری که توانستند مباحث نظری اقتباس را در اختیار مقالة حاضر بگذارند  می شود. 
عبارتند از: شاخص های اقتباس در ادبیات کودک و نوجوان، نوشتة مریم جاللی و درآمدی 
بازآفرینی، نوشتة اسداهلل شکرانه. همچنین جعفر پایور در دو کتاب خود  بازنویسی و  بر 
به نام های، بازنویسی و بازآفرینی و شیخ در بوته، به بیان چگونگی روش های بازنویسی و 

بازآفرینی پرداخته است.
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2ـ بحث و بررسی
2-1- تعریف اسطوره و نیاز کودک به آن

» اسطوره داستانی است که در اعصار قدیم برای بشر باستانی معنایی حقیقی داشته 
است ولی امروزه در معنای لفظی و اولیة خود، حقیقت محسوب نمی شود و بشر امروزی به 

آن باور ندارد.« )شمیسا،1393: 259(
از آنجایی که اسطوره خرد را برنمی تابد و فردوسی نیز شاعری خردگراست، به همین 
خاطر هرگاه او خود را ناگزیر از نقل داستان های اسطوره ای می بیند، به توجیه کار خویش 
در مقّدمات یا مؤّخرات آنها می پردازد و خوانندگان یا شنوندگان را متقاعد می کند که با 
داستان های رمزی و نمادین سر و کار دارند. اعالم رمزی بودن داستان های اسطوره ای، نه 
تنها از ارزش ادبی شاهنامه نمی کاهد بلکه نام فردوسی را به عنوان نخستین اسطوره شناس 

ایرانی به ثبت می رساند. )سّرامی،1392: 62 ـ 65(
تو این را دروغ و فسانه مدان             برنگ فسون و بهانه مدان
دگر بر ره رمز و معنی برد ازو هر چه اندر خورد با خرد  

)فردوسی،1389: 4(
آفریده های خیال خود در  با  را  واقعیات  کودکان در سال های پنجم و ششم زندگی، 
هم می آمیزند و دلدادة داستان ها و قّصه های عجیب و غریب می شوند. )علوی، 49:1382(
همین موضوع، نویسندگان و فیلمنامه نویسان کودک را بر آن داشته است تا به اقتباس از 

داستان های اسطوره ای بپردازند.
توسط  بارها  شاهنامه  اسطوره ای  داستان های  از  مالحظه ای  قابل  قسمت های  گرچه 
اقتباس کنندگان ارائه شده است؛ اّما )جاللی، 132:1392( آنچه مهم است این است که 
داستان های اسطوره ای، متناسب با سّن کودکان ارائه گردد و در این راه تفاوت های فردی 
آنها ملحوظ شود. زیرا در این گونه داستان ها عالوه بر حضور شخصیت هایی مثبت و مهربان 
همچو سیمرغ و رخش، با عناصر ترسناکی همچو اژدها، اهریمن، جادوگر و دیو نیز روبرو 
هستیم که الزم است نویسندة کودک در اقتباس از چنین عناصری، نهایت دّقت را به کار 
ببرد؛به طوری که کودک دچار ترس نشود و از خواندن داستان لّذت ببرد. بر این اساس، 
مقاله پیش رو می کوشد برخی از این داستان ها را با درون مایه های قهرمانی، اجتماعی، 

اخالقی و عاطفی، برای ارائه به کودک مورد بررسی قرار دهد.
2-2- بررسی عنصر اسطوره ای اهریمن در داستان برای ارائه به کودک

پیش از پرداختن به شخصیت اهریمن در داستان ضّحاک، الزم به ذکر است که منکر 
وجود شیطان و جن در آثار دینی نیستیم. آنچه از این مفاهیم در اسطوره ها مطرح شده 
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است، متفاوت با روایات دینی است که به آن ورود پیدا نخواهیم کرد.
اهریمن  که  می بینیم  داستان ضّحاک  در  است.  شاهنامه  شرور  موجودات  از  اهریمن 
سلطنت  تخت  بر  پدرش  کشتن  با  تا  می دهد  پیشنهاد  او  به  نیکخواه  مردی  لباس  در 
پس  می پرسد.  او  از  را  کار  چارة  نبود،  اهریمن  از  نافرمانی  به  قادر  که  ضّحاک  بنشیند. 
می کند.  سرنگون  آن  در  را  ضّحاک  پدر  و  می َکند  باغ  در  عمیق  چاهی  پلید،  اهریمن 
)ر.ک.فردوسی،14:1389-15( حضور اهریمن شرور در داستان که کارش آموزش شرارت 
و کشتن و از بین بردن انسان-هاست،کودکان را دچار نگرانی می کند و دنیا را برای آنها 
ناامن جلوه می دهد. »نگرانی، یک نوع ترس خیالی است که با محّرک های موجود در محیط، 
رابطة مستقیم ندارد. منشأ نگرانی بّچه ها ممکن است تصّور چیزهایی باشد که در صورت 
وقوع، ُمضر یا خطرناک هستند. و یا ممکن است از داستان ها، دیدن فیلم ها و مانند اینها 
ناشی شود. 19 درصد از کودکانی که مورد مطالعه قرار گرفتند از جن می ترسیدند در حالی 

که یکی از ایشان هم، جن ندیده بود.« )شعاری نژاد، 547:1392(
همچنین در این داستان، دسیسة فرزند علیه پدر که به اشارة اهریمن صورت گرفت، 
موضوعی نیست که بیان آن مناسب سه گروة سّنی کودک باشد؛ زیرا خشونت را در بین 

آنها ترویج می کند.
در ادامة داستان ضّحاک می بینیم که بار دیگر ابلیس در لباس آشپزی ماهر درآمد و در 
برابر تمجید ضّحاک از دست پختش، بر کتف های او بوسه زد و ناپدید شد. از جایگاه بوسة 
او، دو مار ُرست. آنگاه ابلیس در لباس پزشک، درمان عالج ماران را خورانیدن مغز آدمیان به 
آنها دانست. )ر.ک.فردوسی، 15:1389-16( موضوع کشتن انسان ها و بیرون آوردن مغز آنها 
و خورانیدن آن به مارها، برای گروة سّنی الف، ب و ج خشن است. اقتباس کننده ای که قصد 
دارد داستان ضّحاک را برای کودکان مناسب سازی کند، می تواند داستان را بازنگری نماید 
و به برجسته سازی داستان کودکی فریدون و قیام کاوة آهنگر که جزئی از داستان ضّحاک 
هستند، بپردازد. »بازنگری به نوعی، نگرش دوباره به پیش اثر است. در این نوع نگرش، 
اقتباس کننده قصد دارد قسمت هایی از پیش اثر را اصالح کند. این کاربرد مانند تعمیر 
برجسته سازی می شود.«  و  بازسازی  آن  از  تنها بخش هایی  است که  قدیمی  ساختمانی 
)جاللی، 40:1392( قّصة کودکی فریدون بدین شرح است که خوابگزاران دربار ضّحاک به 
او هشدار می دهند که کودکی به نام فریدون به دنیا خواهد آمد و در بزرگسالی، او را به 
بند خواهد کشید. ضّحاک به چارة برگرداندن بال از خویش، دستور می دهد هرجا کودکی 
به دنیا آید، او را از میان بردارند. مادر فریدون برای حفظ جان کودکش، او را به مرغزاری 
می برد و از نگهبان بیشه می خواهد که همچون پدری مهربان از فریدون مراقبت کند و با 
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شیر گاو برمایه، او را بپرورد. )ر.ک.فردوسی، 20:1389-21( این داستان، داستانی عاطفه 
محور است که در آن مهر و محّبت و حمایت مادر از فرزند به خوبی نشان داده شده است. 
»از میان انواع متعّدد روابط انسانی مؤثر در رشد و تکامل کودک، شخصیت مادر اهمیت 
اساسی دارد. بنابراین کودک، نخستین درس محّبت را از مادرش یاد می-گیرد.« )شعاری 
نژاد، 189:1392( در داستان کودکی زال نیز همچون داستان کودکی فریدون، بن مایة دور 
کردن کودک از خانواده دیده می شود؛ اّما این بار نه از سر مهر مادری و برای حفاظت از جان 
کودک بلکه از سر بی مهری پدری که از سپیدمویی پسرش شرمگین است. سام نریمان، زال 
را در حالی که طفلی شیرخوار بود در دامنة کوه البرز رها کرد. )ر.ک.فردوسی، 57:1389( 
»در ادبیات بیشتر اقوام، بن مایة دور کردن کودک از خانواده وجود دارد؛ کودکانی که بعداً 
قدرت و اختیار حکومت و مردم را در دست می گیرند.« )کریمی، 179:1383( همچنان که 
فریدون در شانزده سالگی به همراه کاوة آهنگر بر علیة بیدادگری ضّحاک به پا خاست و 
پس از چیرگی بر او، فرمانروا شد.« )ر.ک.فردوسی، 22:1389-24( قیام مردم بر علیة ظلم، 
موضوعی اجتماعی است که می تواند برای کودکان دبستانی مناسب باشد. زیرا »آنها با حّس 
عدالت آشنا هستند و در مواد خواندنی و داستان ها، خواستار عدالت و پیروزی حق هستند.« 
)پوالدی، 174:1384( همچنین کودکان در داستان کاوة آهنگر با نخستین پرچم ایرانیان 
یعنی درفش کاویانی آشنا می شوند. این درفش، پیشبندی چرمی بود که کاوه به نشانة قیام 
علیه ضّحاک بر سر نیزه کرده بود. مربّیان می توانند با ذکر این داستان، بّچه ها را با پرچم و 

اهمیت آن آشنا کنند و احترام به پرچم را به آنها بیاموزند. 
2-3- بررسی عنصر اسطوره ای دیو در داستان برای ارائه به کودک

یکی دیگر از شخصیت های اسطوره ای شاهنامه که الزم است اقتباس کننده پیش از 
این دیو همانی است که  را مناسب سازی کند، دیو سفید می باشد.  به کودک، آن  ارائه 
زیبایی  مفتون  که  کیکاووس  می شود.  رویارو  او  با  مازندران  به  لشکرکشی  در  کیکاووس 
مازندران شده بود به پند و اندرز بخردانه زال زر توّجهی نمی کند و به رغم مخالفت های 
بزرگان، آهنگ مازندران می کند. شاه مازندران از دیو سفید یاری می خواهد. شب هنگام 
دیو سفید با سپاهی از دیوان، به پرواز در می آیند و مانند ابری سیاه، خیمه ای از دود و 
قیر بر سر لشکر کیکاووس می زنند. پس گروهی کشته می شوند و جمعی می گریزند. اّما 
چشم شاه و بازمانده های جنگ، نابینا می شود. آنگاه دیو سفید، از آن نّره دیوان، دوازده 
هزار تن را نگهبان کیکاووس و همراهان او می کند و آنان را به بند می کشد. )ر.ک.فردوسی، 

)135-130:1389
عظیمی  بدنی  نیروی  از  و  هستند  ستمکاره  و  سنگدل  زشترو،  دیوان  شاهنامه  »در 
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برخوردارند. آنان می توانند تغییر شکل بدهند و در انواع افسونگری نیز چیره دست اند.« 
)واحددوست، 287:1387( کودکان اگرچه در سن 3 تا 6 سالگی به دلیل داشتن نیروی 
تخّیل قوی، دوستدار داستان های خیال انگیز و وقایع و حوادث جادویی هستند و )پوالدی، 
173:1384( در سن 7 تا 9 سالگی، منطق اولیه قّصه های پریان و داستان های اسطوره ای 
را درک می کنند و جادو را به عنوان یک عنصر غیر واقعی در داستان می شناسند و میان 
شخصیت های واقعی و غیرواقعی تمایز قائل می شوند؛ اّما )جاللی، 113:1392( »در اینجا 
لذا  نیستند،  قابل درک  برای کودکان  تخّیلی  عناصر  که همه  باشیم  داشته  نظر  در  باید 
باید قّصه هایی را برای آنها برگزید که خیال گرایی جادویی آنها از جنس خیال گرایی خود 
کودکان باشد.« )قزل ایاغ، 149:1393( اقتباس کننده ای که قصد دارد داستان دیو سفید 
را برای کودکان پیش دبستانی و سال های نخست دبستان مناسب سازی کند، الزم است 
به این نکته توّجه داشته باشد که کودکان از غول و دیو، هراس دارند شاید به این دلیل 
که ناخواسته، چیزهایی را در مورد این موجودات از بزرگترها شنیده اند و یا فیلم هایی از 
این موجودات را که مناسب سّنشان ارائه نشده بوده است، دیده اند. به نظر می رسد بتوان 
برای مناسب سازی داستان هایی که دیوان، شخصیت های فرعی و یا اصلی آنها را تشکیل 
می دهند، به جای اشارة مستقیم به کلمة عام دیو و یا کلمات مشابة آن مانند غول و هیوال، 
از اسامی خاص برای این موجودات استفاده کرد؛ اسامی ای که کودک با آنها راحت ارتباط 
برقرار کند. تصاویر کودکانه و کارتونی این موجودات اسطوره ای نیز می تواند سبب مناسب تر 
شدن این گونه داستان ها شود. »پاره ای از متخّصصان بر این عقیده اند که درجة خاّلقیت 
ذهنی کودکان با هم برابر نیست و چه بسا پاره ای از کودکان برای درک ارزش های این 

قّصه ها نیازمند کمک تصویر باشند.« )همان، 148(
در سال های آخر دبستان، عناصر تعّقل کودکان رشد بیشتری می کند و کودک قادر 
است به تفّکر انتزاعی بپردازد و مفاهیم مجّرد را کم کم درک کند. )پوالدی، 177:1384( 
نباید در  اّما  نمی شود؛  از شنیدن داستان هایی در مورد دیو سفید، دچار هراس  بنابراین 
ارائه  توصیف ویژگی های ظاهری و باطنی دیو اغراق شود. همچنین تصاویری که از دیو 
می شود باید کارتونی و فانتزی و فراخور سّنشان باشد. هدف از ارائه این گونه قّصه ها به 
کودکان، تنها سرگرم کردم آنها نیست. این قّصه ها عالوه بر این که انتقال دهندة بخشی از 
میراث فرهنگی به کودکان است، در دل خود پندهایی نهفته دارد که قادر است به طور 
غیر مستقیم در بّچه ها تأثیرگذار باشد.مثاًل در داستان لشکرکشی کیکاووس به مازندران 
می بینیم که طمع و افزون طلبی کیکاووس باعث گرفتاری و اسارت او شد. همچنین او 
گوش شنوایی نداشت تا پند و نصیحت پهلوانان را بشنود و در دام دیو سفید نیفتد. آنچه 
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کودک از داستان می آموزد این است که پندپذیر باشد و افزون طلب نباشد. »امروزه اغلب 
نویسندگان کودک و نوجوان بر این باورند که نباید مستقیم گویی کرد. زیرا مستقیم گویی 
اندیشه، کودک را مقلّد محض بار می آورد و از تفّکر و تأمل و تشّخص فردی دور می کند.« 
مسائل  ارائه  با  رابطه  در  متفاوتی  رویکردهای  جهت،  همین  »به   )123:1392 )شکرانه، 
اخالقی در قالب داستان به کودکان وجود دارد و از آنجا که اخالق، انتزاعی است، ورود و 

)1994:29 ,JohnSon,Harris( ».طرح مسئله در این زمینه کار آسانی نیست
حسین فتاحی در مناسب سازی داستان رستم و دیو سفید برای کودکان دبستانی، 
بدون این که باب نصیحت و موعظه را باز کند، به صورت غیر مستقیم، بیسرانجامی افزون 
طلبی و خودسری را اینچنین گوشزد می کند:» کاووس گفت: شاه بزرگ و با قدرت، کسی 
است که سرزمین بزرگی داشته باشد. آماده شوید که می خواهم به مازندران برویم و آنجا را 
بگیریم... . زال، شاة جوان را نصیحت کرد؛اّما شاه که خیلی مغرور شده بود، با زال بدرفتاری 
کرد و گفت: من لشکریان زیادی دارم، پول و طال هم هر چه بخواهم دارم. من از شاهان 
از فریدون و جمشید هم قویترم. چرا شکست بخورم؟ تو هم  قبلی خیلی قویترم. حتی 
اگر می ترسی به زابل برگرد.«)فتاحی، 1389: 6( کیکاووس پس از شکست در برابر دیو 
سفید، نادم می شود و در نامه ای به زال می نویسد: » من اشتباه کردم. مرا ببخش و کمکم 

کن.«)همان،10(
در ادامه، نویسنده برای خودداری از اطالة داستان، و برای اینکه کودک سررشتة کالم را 
گم نکند و از آن خسته نشود، در دو سطر، اشاره ای گذرا به هفت خوان رستم می کند و از 
آن می گذرد تا جلوی ورود کاراکترهای بیشتر به داستان گرفته شود و داستان پیرامون سه 

شخصیت یعنی کاووس، دیو سفید و رستم ادامه پیدا کند.
سفید  دیو  می کند:»  توصیف  اینگونه  را  سفید  دیو  خود،  اقتباس  در  فتاحی  حسین 
خیلی بزرگ و قوی هیکل بود، جادوگری هم می دانست اما رستم به او فرصت نداد و او را 
کشت.«)همان،10( او سعی کرد از اغراق در توصیف ویژگی های دیو بپرهیزد تا مانع هراس 

کودک شود.
دستور  به  آنها  دارند.  چشمگیری  حضور  دیوان  نیز،  جمشید  اسطوره ای  داستان  در 
جمشید، از خشت و سنگ و گچ، ایوان و کاخ و خانه ترتیب دادند و جمشید شاه را بر تخت 

نشانده و به هوا بردند. )ر.ک.فردوسی، 1389: 13(
در این داستان، به خدمات اجتماعی جمشید اشاره شده است که اقتباس کننده می تواند 
ابزار آالت  و  برجسته سازی کند. خدماتی چون ساختن کشتی  را  بازنگری آن  به شیوه 
جنگی، باب کردن پزشکی و درمان بیماری ها، طبقه بندی جامعه به چهار دستة روحانیون، 
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جنگاوران، کشاورزان و صنعتگران و اقداماتی دیگر. مردم در زمان پادشاهی جمشید، آسوده 
و بی درد و رنج بودند. )همان، 12 و 13( مردم دوستِی جمشید و نقش او به عنوان یک مدیر 
خردمند در جامعه، می تواند برای کودکان دبستانی قابل توّجه باشد. زیرا به گفتة کمال 
پوالدی، »در این گروة سّنی، روابط اجتماعی به تدریج گسترش می یابد و اخالق مبتنی بر 
قاعده رشد می کند.« )پوالدی، 1384: 185( عالوه بر این، خدمات جمشید در رشد و رونق 
تمّدن انسان های نخستین، می تواند برای خردساالن مناسب باشد. چون آنها از داستان هایی 

که دربارة موضوعات مربوط به زندگی معمول است، لّذت می برند. )همان، 185(

2-4- بررسی عنصر اسطوره ای اژدها، رخش و سیمرغ در داستان برای ارائه به کودک
یکی دیگر از شخصیت های اسطوره ای داستان های شاهنامه، اژدهاست که »از جانوران 
اهریمنی است.« )سّرامی، 1392: 807( قهرمانانی چون سام، رستم، اسفندیار، بهرام گور، 
گشتاسب، اسکندر و بهرام چوبینه به نبرد اژدها پرداختند. در واقع »اژدهاکشی یکی از 

آزمون های قهرمانان است.« )واحد دوست، 1387: 320( 
در خوان سوم از هفت خوان رستم، اژدهایی پدیدار می شود. رخش، رستم را از خواب 
بیدار می کند اّما جانور، ناگهان غیبش می زند و رستم دوباره به خواب می رود. این واقعه بار 
دیگر روی می دهد و سرانجام در سومین بار، رخش، رستم را بیدار می کند و این بار، رستم 
اژدها را می بیند و با او در می آویزد و به یاری رخش، او را از پای در می آورد. )ر.ک.فردوسی، 
1389: 139-140( اژدها در این داستان عالوه بر غیب شدن، قدرت سخن گویی نیز دارد: 

بدان اژدها گفت بر گوی نام
کزین پس تو گیتی نبینی بکام ...   

چنین گفت دژخیم نّر اژدها
که از چنگ من کس نیابد رها   

صد اندر صد این دشت جای منست
بلند آسمانش هوای منست   

)فردوسی،1389: 139(

تا  نویسنده  برای  باشد  انگیزه ای  می تواند  داستان  در  خیالی  شخصیت  چنین  وجود 
داستان را برای هر سه گروه سّنی الف، ب و ج مناسب سازی کند. برای این کار، الزم است 
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با سّن  متناسب  را،  اژدها  و در عین حال خوف انگیز  اقتباس کننده، شخصیت جّذاب  که 
کودک توصیف، چهره پردازی و تصویرگری کند تا سبب ترس او نشود. همچنین می تواند 
داستان را بازآفرینی کند.» در این روش، اقتباس کننده اثری را مبنا و معیار کار خود قرار 
می دهد و سپس بر اساس ذوق ادبی، ذهنّیات و تخّیل خود آن را دوباره می آفریند... در 
مطالعة متن بازآفرینی شده، ممکن است مخاطب با توجه به دانش قبلی پیش اثر را به یاد 
بیاورد، اّما در قیاس، به راحتی می تواند تفاوت این دو را درک کند.« )جاللی،1392: 42( 
بهترین شیوه در بازآفرینی، استفاده از ساختار فانتزی است. از آنجایی که بازآفرین می تواند 
نبرد  باشد، )همان، 43( می شود داستان  و تصّرف داشته  تمام عناصر داستانی دخل  در 
رستم با اژدها را به گونه ای دیگر نوشت. مثاًل رستم خود را برای نبرد با اژدها آماده می کند. 
اّما در طول داستان، حوادثی رخ می دهد که این جنگ به صلح و دوستی بین آن دو ختم 
می شود. رستم، اژدها را موجودی نیک سرشت می بیند که دست روزگار، او را به موجودی 
خشن تبدیل کرده است. »در فانتزی ها، اژدهاها گاهی در قالبی متفاوت با آنچه هستند 
قرار می گیرند. ]مثاًل[ در داستان »عینکی برای اژدها«، اژدها از جنبه شخصیت، متضاد با 
قالب های کهن ساخته شده است.« )محمدی، 1378: 302( این گونه داستان ها، نمونه ای از 

تغییر هویت یا معکوس سازی هویت افسانه ها در فانتزی هاست. )همان، 317(
داستان نبرد رستم با اژدها به قّصه های مافوق قهرمانی، شبیه است. »در این دسته از 
قّصه ها شخصیت اصلی قّصه یک فرد عاّدی نیست. او هم دارای قدرت فوق العاده است و 
هم از حمایت نیروهای سحرانگیز و ماوراء الطبیعی بهره مند است.« )پوالدی، 1384: 222(

همچنان که رستم به یاری رخش و نیروی خداداد، اژدها را می کشد.
بر آویخت با او بجنگ اژدها

نیامد بفرجام هم زو رها   

چو زور تن اژدها دید رخش
کزان سان برآویخت با تاجبخش   

بمالید گوش اندر آمد شگفت
بلند اژدها را بدندان گرفت   

)فردوسی، 1389: 140(
رخش حیوان باهوشی است. به طوری که رستم با او سخن می گفت و او سخنان وی 
را به خوبی می فهمید و همچون قهرمان، برای نجات جان صاحب خویش با شیر و اژدها 
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جنگید.
تهمتن برخش سراینده گفت

که با کس مکوش و مشو نیز جفت   

اگر دشمن آید سوی من بپوی
تو با دیو و شیران مشو جنگجوی   

)همان،138(
همچنین در داستان خاقان چین، به سخنگویی رخش اشاره شده است:

سخن گوید ار زو کنی خواستار
بدریا چو کشتی بود روز کار   

                                                                                                                                                      )همان،420( 
از  نوع  دومین  »اسبها  است،  شده  نوشته  کودکان  برای  که  حیوانی  داستان های  در 
حیواناتند که پس از سگ ها، بیش از دیگر حیوانات اهلی به عنوان قهرمان، چهره نگاری 
شده اند. آنها به شیوه ای خاص موجب نجات جان صاحب خود می-شوند.« )پوالدی، 1384: 
303( درون مایه عشق انسان به حیوان و یا برعکس، جزء درونمایه های عاشقانة داستان های 

کودکان محسوب می شود. )محمدبیگی، 1389: 55(
»در ادبیات شفاهی و مکتوب ایرانی، سیمرغ برجسته ترین شخصیت حیوانی اسطوره ای 
چهره پردازی  زال،  ناجی  و  قهرمان  عنوان  به  او  از   )134  :1393 ایاغ،  )قزل  که  است« 
شده است. سیمرغ، دایة کودکی میرشود که پدرش از ترس سرزنش بدخواهان، او را به 
اّما سرانجام پشیمان می شود و به جستجوی  خاطر سپیدی مویش در کوه رها می کند. 
جگرگوشه اش می پردازد. سیمرغ با زال که اینک جوانی برومند شده است، سخن می گوید 
و متقاعدش می کند که به نزد پدر برگردد و به او قول می دهد که در سختی های روزگار به 

کمکش بشتابد. )ر.ک.فردوسی، 1389: 63-57(
»داستان هایی که حیوانات، قهرمانان آن را تشکیل می دهند یکی از پر خواننده ترین 
کتاب های کودکان به شمار می-آید. در داستان های تخّیلی، حیوانات هم دارای سرشت 
حیوانی و هم دارای برخی قوای انسانی اند، هم رفتارشان مطابق صفت نوعی آنها است و هم 

از صفت تکلّم و تفّکر برخوردارند.« )پوالدی، 1384: 299(
اگر پایان داستان زال و سیمرغ به پشیمانی پدر زال ختم نمی شد، به نظر می رسید که 
روایت آن برای کودکان و به خصوص کودکانی که نقصی در اعضای خود دارند، نمی توانست 
مناسب باشد. زیرا کودکان نیازمند والدین و حامیانی هستند که با آغوش گرم، پذیرای آنها 
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باشند و به خاطر نقص عضو، آنها را از خود طرد نکنند. در حقیقت »یکی از عواملی که 
باعث گرسنگی عاطفی کودکان می شود، بی عالقگی والدین به کودک است. کودکان بیش از 
غذای خوب، لباس گرم، اسبابربازی و هوای آزاد، نیازمندند بدانند که مورد دلخواه هستند 

و دوست داشته می شوند و به کسی تعلّق دارند.« )شعاری نژاد، 1392: 195(
در ادامة داستان زال و سیمرغ می بینیم که پدر زال، فرمانروایی نواحی شرقی ایران را به 
پسر می سپارد. )ر.ک.فردوسی، 1389: 63( در قّصه زال از کودکی تا رسیدن به پادشاهی، 
درون مایه دگرگونی بخت دیده می شود. »در این دسته از قّصه ها یک چهره گمنام، محروم 
و معصوم که به دلیلی مورد ستم قرار گرفته است به لطف نیرویی سحرآمیز، ناگهان وضعش 

دگرگون می شود و به بهروزی می رسد.« )پوالدی، 1384: 221( 
به روایت حسین  بازنویسی ها  این  از  بازنویسی شد. یکی  بارها  داستان زال و سیمرغ 
فتاحی، برگزیدة چند دوره از جشنواره کتاب های آموزشی رشد است. عالوه بر این، آرمان 
آرین در رمان راز کوه پرنده)1383( شخصیت اسطوره ای سیمرغ را بازآفرینی کرده است 
که می تواند برای کودکان دوازده ساله مناسب باشد. در این رمان، سیمرغ روایتگر داستانی 
تکراری از سیمرغ شاهنامه نیست؛ هرچند که یادآور خاطراتی از اوست. ماجرای داستان 
بدین قرار است: سیاوش پسر نوجوان یتیمی است که پای در سفر زمان می نهد و با ماگوی 
جادوگر همسفر می شود. او در کوه پرنده، کتاب جادویی سیمرغ را می یابد. سیمرغ از طریق 
زال و رستم آشنا می کند.  با  را  او  و  به دوران کیکاووس می برد  را  کتاب جادو، سیاوش 
سیاوش در هفت خوان، برای نجات کیکاووس با رستم همراهی میرکند و همچنین شاهد 
نبرد رستم و اسفندیار است. او سرانجام با کوله باری از دانش و تجربه، به همراه سیمرغ از 

کتاب جادو به کوه پرنده باز می گردد و راهی سفری دیگر می-شود. 
آرمان آرین در این رمان توانسته است با استفاده از روش بازآفرینی، سیاوش رمان خود 
را رو در روی سیاوش شاهنامه، قرار دهد.» سیاوش شاهنامه، در عمل و در عالم واقع، تحت 
سرپرستی و آموزش رستم پیلتن قرار می گیرد و سیاوش یتیم و آواره در سّیالیت خیال و 
در جان خود، این روند را طی می کند. با توجه به روند تحّول حماسه ها می توان این تحّولـ  
در ذهن و اندیشهـ  را در رمان های جدید مشاهده کرد. بدین شکل که سیاوش شاهنامه، در 
بطن موقعیت های کهن، رفتارهای حماسی از خود بروز میدهد و سیاوش رمان، در اندیشه 

و در ذهن خود مسیر تحّول را طی می-کند.«)پایور،1388: 98(
 در این قسمت از مقاله عالوه بر موضوع اژدها، سیمرغ و رخش که جزء جانوران شگفت 
انگیز شاهنامه هستند، می توان در مورد عقابانی که کیکاووس را به آسمان بردند نیز سخن 
گفت. زیرا گرچه این عقاب ها جزء جانوران طبیعی هستند اّما تحقق پرواز کیکاووس با آنها، 
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جزء رویدادهایی است که در عالم واقع، ممکن نمی نماید. قّصه از این قرار است که کیکاووس 
به افسون دیو دژخیم، خواست به آسمان رود تا از راز آسمان آگاه شود و بدین طریق بر 
فّر و شکوه و قدرت خود بیفزاید و برتری و سروری خود را در زمین و آسمان به نمایش 
بگذارد. پس تختش را به عقاب های تیز پرواِز گرسنه ای که طعمه ها را با فاصله ای، دور از 
دسترس شان قرار داده اند، می بندد و به آسمان پرواز می کند. دیری نمی پاید که عقاب ها 
خسته می شوند و تخت کیکاووس در جنگلی نزدیک آمل سقوط می کند. )ر.ک.فردوسی، 

)166-164 :1389
طلبی،  افزون  بی فرجامی  و  کیکاووس  طمعکاری  به  اشاره  با  می تواند  اقتباس کننده 
نتیجه ای اخالقی از داستان بگیرد و با حذف نقش دیو دژخیم که جزء شخصیت های فرعی 
است، داستان را برای هر سه گروة سّنی کودک بازنویسی کند. »بازنویسی یعنی به زبان 
امروزی در آوردن متن کهن فارسی به طوری که کهنگی زبان اثر کهن گرفته شود.« )پایور، 
1380: 14( بازنویس موّفق کسی است که آشنایی کامل با محتوای پیش اثر داشته باشد 
تا بتواند متن کهن را به درستی انتخاب و خاّلقانه بازنویسی کند. آنچه در بازنویسی اهمیت 
اصلی  اثر  است که »موضوع  این  بلکه مهم  نیست؛  اثر کهن  نوشتن  به سطر  دارد، سطر 
تغییر نکند.«بنابراین)همان، 1388: 114( حذف  شخصیت دیو دژخیم در داستان پرواز 
کیکاووس، لطمه ای به محتوای اصلی داستان که بر اساس موضوِع بی فرجامی افزون طلبی 

کیکاووس در رفتن به آسمان و آگاه شدن از راز سپهر است، وارد نمی کند.
به نظر می رسد کودکان از داستان کیکاووس و کنجکاوی و خاّلقیت او در رسیدن به 
را که  تجاربی  تمامی  بذر  تخّیل خود  بیاید؛ »زیرا هر کودک در  پرواز، خوششان  آرزوی 
بشر در تاریخ خود طی کرده است فراهم دارد. کودک همچون انسان اولیه آتش را کشف 
می کند، روی درخت خانه می سازد، در خیال به زیر دریا و کهکشان ها می رود و چرخ و اّرابه 
اختراع می کند. هیچ راهی نیست که انسان اولیه پیموده باشد و کودک در عالم کودکی و 
بازی هایش آن را نپیماید. اینها از حّس کنجکاوی کودک و میل او به زندگی و رشد مایه 

می گیرد.« )پوالدی، 1384: 226 و 227(
از شیوه های  یکی  و خواب که  از شیوة »رؤیا  استفاده  با  بازنویسی، می توان  بر  عالوه 
فانتزی سازی است«، داستان را بازآفرینی کرد. )جاللی، 1392: 45( به عنوان نمونه، کودکی 
در هنگام خواندن داستان پرواز انسان های نخستین، به خواب می رود و در عالم خواب به 
قلمرو فرمانروایی کیکاووس پا می گذارد. او پس از گشت و گذار، خسته و گرسنه می شود 
و می-خواهد به زمان خود برگردد؛ اّما هیچ وسیلة نقلیه ای برای خارج شدن او از سرزمین 
کیکاووس وجود ندارد. کیکاووس برای حّل مشکل کودک و عملی کردن آرزوی دیرینة 
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خود یعنی دست یافتن به قلمرو آسمان، تصمیم می گیرد وسیله ای برای پرواز بسازد و ادامة 
ماجرا. 

2-5- بررسی عنصر اسطوره ای جادوگر در داستان برای ارائه به کودک
از دیگر شخصیت های اسطوره ای شاهنامه، زن جادو2است که در خوان چهارم، در هیأت 
زیبارویی بر رستم ظاهر می-شود. رستم با شادی، جامی شراب به او می دهد و نام خداوند 
را بر زبان می آورد. زن جادو از شنیدن نام یزدان، تیره و سیاه می شود. آنگاه رستم به کمند 

می گیردش و با شمشیر، دو نیمه اش می کند.
بپرسید و گفتش چه چیزی بگوی

بدان گونه کت هست بنمای روی   

یکی گنده پیری شد اندر کمند
پر آژنگ و نیرنگ و بند و گزند   

)فردوسی، 1389: 141(
که  است  تحلیلی  موضوعی  یزدان،  نام  شنیدن  واسطة  به  جادو  زن  چهره  تغییر 
اقتباس کننده می تواند این داستان را برای گروة سّنی 10 تا 12 سال به شیوة بازنویسی، 
مناسب سازی کند. زیرا در این سن »کودک قادر است به تفکر انتزاعی بپردازد و مفاهیم 

مجرد را کم کم درک کند.« )پوالدی، 1384: 177(
از خطرها و  تا 9 ساله،  نورتون، ممکن است کودکان 7  بر اساس نظر دونا و ساندرا 
موقعیت های دور از واقعیت و نامحتمل مانند روح و جادوگر به شّدت بترسند. اّما )نورتون، 
1382، 1: 28( به نظر می رسد که اگر اقتباس کننده بتواند چنین شخصیت های داستانی 
آنها نشود. تحقیقاتی که  ارائه دهد، سبب ترس  با خیال گرایی خود کودکان  را متناسب 
جوآن کنتور در این زمینه به عمل آورد، داّل بر این مّدعاست. جو آن کنتور و همکارانش 
می خواستند پیش بینی کنند که کدام یک از محّرک های تلویزیونی می تواند باعث ترس 
در کودکان پیش دبستانی و دبستانی شود. »آنان انتظار داشتند که تغییر شکل فیزیکی 
زیرا  بترساند؛  را  دبستانی  پیش  کودکان  رنگ،  سبز  هیوالیی  به  مرد  یک  از  تغییر  مثل 
اینگونه کودکان هنوز نمی دانند که واقعیت با تغییر در ظاهر تغییر نمی کند. برعکس، انتظار 
نمی رفت که کودکان دبستانی از دیدن آن وضعیت بترسند. واکنش کودکان، پیش بینی آنان 
را تأیید کرد. پس هر چقدر که کودکان بزرگتر شوند، محّرک هایی که باعث بروز عواطف 

می شود نیز تغییر می کند.« )ماسن و دیگران، 1393: 457(
داستان رویارویی رستم با زن جادو عالوه بر بازنویسی، قابلیت آن را دارد که با ورود به 
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دنیای فانتزی، بازآفرینی شود. بازآفرین می تواند بر اساس ذوق ادبی و هنر و سلیقة خود، 
به زن جادو، هویتی جدید ببخشد. مثاًل جادوگر در اثر جدید،   با شنیدن قصة درد و رنج 
رستم، بر او مهربان شده و به کمک نیروی جادویی اش، یار و مددکار او در پیمودن راة پر 

مشّقت هفت خوان می شود و اتّفاقات خوبی را رقم می زند. 
»جادوگران یکی از شخصیت های کلیدی در فانتزی ها هستند. این گروه از شخصیت ها، 
بازمانده و عامل تفّکر جادویی هستند. حضور آن ها در فانتزی ها نیز شباهت زیادی به زندگی 
واقعیشان دارد.« )محمدی، 1378: 295( این حضور به دو شکل است: یا به شکل سّنتی 
که شبیه حضور جادوگران در افسانه های کهن است و یا اینکه به شکل نو و ابداعی حضور 

دارند. )همان، 297(
در هفت خوان اسفندیار نیز با زن جادو روبه رو می شویم. اسفندیار او را به کمک زنجیری 
دام می اندازد.  به  بود،  آورده  ارمغان  برای گشتاسب  بهشت  از  را  پوالدین که زرتشت آن 
با تهدید اسفندیار، صورت اصلی خود را نشان  ابتدا به شکل شیر در می آید؛اّما  جادوگر 
می دهد و زالی زشت اندام می گردد.»ظاهراً رویین تنی اسفندیار، به برکت همین زنجیر 

است و سخن فردوسی نیز بر درستی این پندار گواه است.« )سّرامی، 1392: 1016(
یکی نغز پوالد زنجیر داشت

نهان کرده از جادو آژیر داشت   

به بازوش در بسته بد زردهشت
به گشتاسب آورده بود از بهشت   

بدان آهن از جان اسفندیار
نبردی گمانی به بد روزگار   

)فردوسی، 1389: 694(
اشیایی مثل زنجیر اسفندیار، مهره ای نورانی که اسکندر و خضر با کمک آنها در ظلمات 
به  بودند، )ر.ک.فردوسی،1389: 836( جام جهان بینی که کیخسرو  به دنبال آب حیات 
وسیله آن توانست اسارتگاه بیژن در توران را بیابد،)همان، 452( جزء اشیاء جادویی شاهنامه 
هستند که قهرمانان به یاری آنها بر مشکالت فائق می آمدند. وجود چنین اشیاء جادویی 
در داستان به تخّیلی شدن آن کمک می کند و انگیزه ای می شود برای اقتباس کننده تا از 
این عناصر در خلق اثر جدید برای کودکان بهره بگیرد.»این قّصه های شگفت انگیز با عوامل 
فراواقعی و رویدادهای اعجاب آور، کودک را به دنیایی دعوت می کنند که در آن می توان به 
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همه خواسته ها و آرزوها جامه عمل پوشاند«؛)قزل ایاغ، 1392: 144( »آرزو و میِل داشتن 
نیرویی که در هنگامه خطر و ناامنی انسان را در محافظت بگیرد یا آنچه که انسان ندارد، 

در اختیارش قرار دهد.« )محمدی، 1378: 39(
از نظر درون مایة  بر جنبة تخّیلی و سرگرمی،  اسفندیار عالوه  داستان خوان چهارم 
اخالقی و دینی نیز دارای اهمیت است. اسفندیار پس از غلبه بر جادوگر، سجدة شکر به جا 

می آورد. او خدا ترس است و پیروزی و موّفقیت خود را از سوی خدا می داند.
جهانجوی پیش جهان آفرین

بمالید چندی رخ اندر زمین   
)فردوسی، 1389: 695(

خوب است کودکان بیاموزند که خدا را به خاطر آنچه که به آنها اعطا کرده شکر بگویند. 
در واقع، سپاسگزاری باعث ایجاد قناعت در کودکان خواهد شد. )یاب، 1386: 45( الزم 
این نکته توّجه داشته  به  ارائه داستان های اخالقی و دینی،  است نویسندگان کودک در 
باشند که کودک را رو در رو با اندیشه ای جبری و بسته بندی شده قرار ندهند. بلکه پسندیده 
است که چنین مفاهیمی در معرض شناخت کودک قرار گیرد تا آنگاه که به گزینش و 
درونی کردن ارزش ها می پردازد، از آنها نیز آگاه شده باشد. )قزل ایاغ، 1393: 252 و 253(

3ـ نتیجه گیری
اینکه  با  است.  تخّیلی  داستان های  و خواندن  از سرگرمی های کودکان، شنیدن  یکی 
را  تا قدرت تخّیلش  نیازمند تمرین است  اّما  به خیال پردازی روی می آورد،  کودک خود 
پرورش دهد. داستان های اسطوره ای شاهنامه با شخصیت ها و عوامل فراواقعی و رویدادهای 
اعجاب آورشان می توانند سبب پرورش نیروی تخّیل و تصّور و قدرت ذهنی کودک شوند و 
عالوه بر سرگرمی، موجب آشنایی او با میراث گذشته و تکوین هویت فرهنگی گردند. اّما 
الزم است که اقتباس کنندگان در ارائه داستان های اسطوره ای، بسیار محتاط عمل کنند و با 
آگاهی از نیازهای ذهنی،عاطفی،آموزشی و تربیتی کودکان، اینگونه داستان ها را متناسب با 
خیال گرایی کودکان ارائه دهند.زیرا در داستان های اسطوره ای شاهنامه،عالوه بر آمد و شِد 
موجودات خیالِی بی آزار، با شخصیت هایی خوف انگیز همچون دیو، شیطان، جادوگر و اژدها 
مواجه هستیم که می توانند باعث هراس کودکان شوند ودر ذهن آنها اثر منفی بگذارند. 
برای حّل چنین مشکلی می توان از طریق جابجایی، افزایش، کاهش، تبدیل و تأویل عناصر 
قّصه های تخّیلی و همچنین با بهره گیری از تصاویر کودکانه و کارتونِی این موجودات خیالی، 
اثر جدیدی را به کودکان ارائه داد؛ به طوری که کودک نه تنها دچار ترس نشود بلکه از 
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خواندن چنین داستان هایی لّذت ببرد و از فواید تعلیمی و تربیتی نهفته در داستان های 
قومی بهره مند شود.

پی نوشت
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