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Article Info ABSTRACT 

Article type: 

Research Article 
Shahnameh is considered as one of the noble and valuable works of 

Persian literature and it is always mentioned as a document of Iran's 

national and cultural identity. Introducing national and mythological 

figures in rewriting the stories of the Shahnameh is necessary for the 

children's age group. It helps the child audience to well identify 

national and epic heroes. The interesting point in these rewritings is 

that although Ferdowsi's art of storytelling and illustration is one of 

the prominent features of Shahnameh; Is it necessary to illustrate 

Shahnameh stories for children and teenagers with various images 

and methods? How can the audience find out their true character and 

identity among the different and diverse images of the heroes? And 

imitate them? In the rewritten stories of the Shahnameh, various 

depictions of national and mythological heroes have been presented; 

but they have not been able to introduce them to the audience as 

befits the Shahnameh and the mythological characters. Presenting 

the faces and physical and internal characteristics appropriate to the 

mythical characters is an important issue that should be more 

addressed in the rewritings. The purpose of this research is to review 

the rewritten story of Zal and Roodabeh from the perspective of text 

and image by analyzing the content of the text and examining library 

documents. The results of the research showed that the type of 

clothing, the color of the clothes and the design of the appearance of 

the characters do not match the original text and illustrations of the 

Shahnameh, and the children's audience is faced with different 

images of Zal's character in the stories. 
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 چکیده اطالعات مقاله

 نوع مقاله: 

 مقاله پژوهشی
عنووان سوند هویو     رود و هموواره از آن بوه  شمار میاز آثار فاخر و ارزشمند ادبیات فارسی به شاهنامه

هوای  داسوتان  ای در بازنویسوی های ملوی و اسوروره  شخصی  معرفی .شودملی و فرهنگی ایران یاد می

مخاطو  کوود  را در شناسوایی بهتور     و  ی اسو  ضورور اموری  رای گوروه سونی کوود     ب، شاهنامه

ها این اس  که با وجود اینکوه  بازنویسی . نکته قابل تأمل در ایندهدملی و حماسی یاری می انقهرمان

آیوا نیواز بوه    ؛ اسو   شواهنامه هوای برجسوته   پردازی و تصویرسازی فردوسی یکی از ویژگیهنر داستان

هوای متنوو    برای گروه سنی کوود  و نوجووان بوا تصواویر و شویوه      شاهنامههای تصویرسازی داستان

، بوه شخصوی  و هویو     نضروری اس ؟ مخاط  چگونه در میان تصواویر متاواوت و متنوو  قهرمانوا    

-تصویرسازی ،شاهنامهشده های بازنویسیکند؟ در داستان ها الگوبرداریو از آن ؟شان پی ببردواقعی

ونه کوه در  گاند آننتوانسته؛ ولی شده اس  ارائهای های متنو  و گوناگونی از قهرمانان ملی و اسروره

ارائووه چهووره و هووا را بووه مخاطوو  معرفووی کننوود. هووای اسووروره اسوو ، آنو شخصووی  شوواهنامهخووور 

مهمووی اسوو  کووه در  سووألهای مهرهووای اسووروهووای فیکیکووی و درونووی متناسوو  بووا شخصووی ویژگووی

زال و شوده  د. هدف این پژوهش نقد و بررسی داستان بازنویسوی شوبه آن توجه بیشتر ها باید بازنویسی

ای اسو . نتوای    به شیوه تحلیول محتووای موتن و بررسوی اسوناد کتابخانوه       از منظر متن و تصویر رودابه

هوا بوا موتن ا ولی و     پژوهش نشان داد که نو  پوشش، رنگ لباس و طراحی شکل ظواهری شخصوی   

چندان مرابق  ندارد و مخاط  کود  بوا تصواویر متاواوتی از شخصوی  زال در     شاهنامه های نگاره

 شود.ها مواجه مینداستا
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 0۱/09/۱۴00تاریخ بازنگری: 
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  های کلیدی:واژه

 تصویر،

 بازنویسی، متن

 ،شاهنامه

 کود ،

 .رودابه و زال داستان

، پژوهشنامة ادبیات داستانی .از منظر متن و تصویر رودابه وزال شده نقد داستان بازنویسی (.۱۴0۱)سجاد. ، نجای بهکادی: استناد

۱۱(۴ ،)۱۶۳-۱۸۲. 
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 . پیشگفتار1

یکی از متون فاخر و ارزشمند ادبی اس  که نقش مهمی در تبیین فرهنگ و هوی  ملی ما  شاهنامه

ها گاه حیات قومی ملتی اس  که سالیان دراز در اوج و فرود زندگی خویش تجربهجلوه شاهنامه»دارد. 

اندوخته و سرمایه ذوقی و فکری و معنوی فراوان را در خالل تاریخ ممتد و پرشکوه خود جذب کرده 

آشنایی با شاهنامه به منکله شناخ  تمدن، فرهنگ و آداب و رسوم غنی (.  ۷۵: ۱۳۸۸)یاحقی،  «اس 

 شته اس . گذ

آگاهی فردوسی از فرهنگ و تاریخ و تمدن گذشته ایران و دلبستگی خردمندانه و شگگر   »
وی به ایران و سرنوشت مردم آن، این معلم فرهنگ و حافظه زنده قوم ایرانی را در موقعیتی 

هایی را که از گذشتگان بگه وی رسگیده   دهد که با آزادگی و جوانمردی تمام، داستانقرار می

هگا بگه حگر     های اساسی داستانبندی، روایت کند و با رعایت امانت و حفظ استخواناست
، فسگایی  )رسگتگار  «ر ایرانگی برگردازد  نصگ ها و اخالقی و رفتگار ع مستقیم یا غیرمستقیم منش

1381 :16).  

 دممر معمو دوم ةجدر در ونظامی  نگاربک ،علمی نختگایگذشته فره یهادوره درشاهنامه مخاط  

 و نکادکو بلکه ؛س ین (نگساالر)بک ةجامع ازخا ی  وهتنها مختصگرشاهنامه  وزمراما ا؛ نددبو

 تباطیار اریبرقر به زایش نیخو نگذشتگا مسور و آداب و نتمد ،فرهنگ با ییشناآ ایبر کین نناانوجو

، شاهنامههای آشنایی کودکان و نوجوانان با یکی از راهند. دارسنگ گرانثر ان یابا  نساو آ میی م

های ناب آن را به هایی که بتوانند روح، زبان و اندیشهبازنویسی بازنویسی خالق از این اثر اس .

 مخاط  ارائه دهد.

اثگر   هگای ویژگگی  حفگظ  بگا  کگه  اسگت  نگارش از ایشیوه بازنوشتن، و بازگویی بازنویسی،»
خواننگده   تگوان  بگا  را آن زبگان،  ترکگردن سگاده  با آن، در تصر  و دخل اندک بدون نخست،

 (.43: 1371نسب،)هاشمی« کندمی متناسب

در بازنویسی احساس و عقیده جدید تولید »رسد؛ چرا که نظر میای مهم و دشوار بهبازنویسی مقوله

های موجود در متن بازنوشته العملها و عکسشود؛ بلکه کنش بازنویسی بیشتر در خلق عملنمی

 شود. به دو دسته ساده و خالق تقسیم میبازنویسی Hariss,2006:2) «)اس 

مایگه اثگر، سگاختار و شگ ل     در بازنویسی خالق، بازنویس بگدون تیییگر در موتگوا و درون   »
 (.129: 1380)پایور،« دهدداستانی جدید به متن کهن می

ای با دیگر متون متااوت اس  و نیاز اسروره -به دلیل ماهی  تاریخی شاهنامه بازنویسی متونی چون
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شده امری مهم و به شناخ  و دق  بیشتری دارد. انتقال فضا و لحن حماسی شاهنامه در متون بازنویسی

ضروری اس ؛ چرا که یکی از اهداف بازنویسی، آشنایی کود  و نوجوان با فضا، زبان و لحن متن 

مل شا« ج»شده اس . گروه سنی بازنویسی« ج»برای گروه سنی زال و رودابها لی اس . داستان 

خالقی   وسن همانندسازی  گرایش به گروه اس . سنِ ،این دورههای آخر دبستان اس . کودکان سال

تدری  افکایش قابل هظرفی  حافظه کو  ب گرا و قیاسی دارند.. کودکان این سنین، تاکر عینیاس 

(. کودکان ۴۵: ۱۳۸۶)سیف، شودتر میکند. با بکرگترشدن تاکر کود  هم انتکاعیمی پیدا توجهی

 کنند.خوبی تحلیل میتوانایی تصویرپردازی ذهنی را دارند و مسائل را به

به  زال و رودابهشده پردازی تصویری در داستان بازنویسیهدف این پژوهش بررسی شخصی 

 نماییشده در این مقاله، بازهای بررسیترین مؤلاهروای  محمود مشرف تهرانی )م. آزاد( اس . مهم

شده و انرباق آن با متن ا لی، ای و ملی در تصویرپردازی و متن بازنویسیهای اسرورههوی  شخصی 

هاس  که متن و پاسخ به این پرسش شاهنامهرابره متن و تصویر، انتقال فضا، لحن و زبان حماسی 

را به کودکان و  شاهنامه ها، فضا و زبان حماسیشده تا چه اندازه توانسته هوی  شخصی بازنویسی

و شاهنامه نوجوانان انتقال دهد؟ و اینکه با وجود تصویرپردازی و تو یاات هنرمندانه فردوسی در 

 شود؟های متنو  احساس میها به شکلها، نیاز به تصویرسازی داستاننویسی این تصویرپردازیساده

ا ول و ساختار داستانی  ورت های متااوتی در زمینة مقایسة پژوهش زال و رودابهدربارة داستان 

از  زال و رودابه شود؛ اما درباره نقد و تحلیل داستان بازنویسیها اشاره میترینگرفته اس  که به مهم

 منظر تصویر و متن، پژوهش مستقلی انجام نشده اس .

بررسی و تحلیل عنا ر داستان در چند داستان »( در مقالة ۱۳9۳نجای بهکادی و همکاران )

دف این پژوهش بررسی و اند. هبه عنا ر داستان پرداخته« برای نوجوانان شاهنامهشده از ویسیبازن

فردوسی، از دیدگاه ا ول مهم داستانی  شاهنامه)ساده و خالق( از  شدهمقایسه چند متن بازنویسی

های شباه ها و پردازی( برای ارزیابی تااوتدید،  حنهمایه، زاویهپردازی، درون)طرح، شخصی 

های بازنویسی خالق و مناس  شده و دس  یافتن به ا ول و شیوهساختاری متن ا لی با متن بازنویسی

 .برای گروه سنی نوجوان اس 

بررسی ا ول و معیارهای بازنویسی در ادبیات کودکان و »( در مقالة ۱۳9۸فاضلی و نصر ا اهانی )

اند. پرداخته شاهنامه( به معیارهای بازنویسی فردوسی ةشاهنامهای نوجوانان )مرالعة موردی: بازنویسی

های ها و تواناییزبانی بدون درنظرگرفتن ویژگی ةدهد بازنویسان در حوزآمده نشان میدس نتای  به
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اند. در کردن زبان متن ا لی توجه کردهزبانی مخاطبان خود در مراحل سنی مختلف، فقط به ساده

  .اندهای ذهنی، عاطای و اجتماعی مخاطبان خود توجه کردهسان به ویژگیحوزه محتوایی اغل  بازنوی

 . روش پژوهش1-1

ای  ورت تحلیل محتوا و شیوة گردآوری اطالعات به شکل بررسی اسناد کتابخانهروش تحقیق به

« شودها برای کشف معنا پرداخته میها و آزموندر بررسی محتوای اثر به تحلیل داده»اس . 

 زال و رودابهشدة های مربوط به متن و تصویر از داستان بازنویسی(. مؤلاة۲۸۷: ۱۳۸۲انی،)ساروخ

 اند.استخراج و ضمن مرابق  با متن ا لی بررسی و تحلیل شده

 . معرفی اثر2

به روای  محمود مشرف تهرانی و تصویرگری نورالدین زرین  زال و رودابهشدة داستان بازنویسی

کلک از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اس . این داستان با زبانی ساده و 

های آخر دبستان( نوشته شده اس . داستان با لشکرکشی )سال« ج»تصاویری رنگی برای گروه سنی 

ها از خانه و خانواده دور بوده شود. زال فرزند سام که سالز میسام نریمان برای جنگ با اهریمنان آغا

کند. زال هنگام تولد به و حال لرف و محب  پدر شامل وی شده اس ، سام را تا میانه راه همراهی می

شود. سام نریمان به دنبال جبران گذشته و دلجویی از زال اس . دلیل موهای سپیدش از خانواده طرد می

ستان درباره تولد زال و دوریش از خانه سخنی نرفته اس ؛ اما در میانة داستان، نویسنده اگرچه در دا

کند. کند. بعد از رفتن سام، زال به همراه بکرگان و موبدان عکم سار میخوبی این مسأله را بازگو میبه

ه نیک با تو یف بندد. رودابدر این سار زال با شنیدن  اات رودابه، دختر مهراب کابلی به او دل می

رود. تالش زال شود. داستان بیشتر بر محور عشق زال و رودابه پیش میهای زال، دلبسته او میویژگی

کردن سام و برای رسیدن به عشق و وفای به عهد با رودابه، کشمکش زال و پدر، تالش زال برای راضی

های فراوان، زال به عد از کوششدهند. سرانجام بترین حوادث داستان را تشکیل میمنوچهرشاه مهم

کند. داستان با تولد رستم، پهلوان نامدار ایران زمین به پایان رسد و با رودابه ازدواج میمقصود خود می

 رسد.می

 زال و رودابه. نقد و بررسی داستان 3

ویر شده اس . تصبازنویسی« ج» احه با تصاویر رنگی برای گروه سنی  ۳۵در  زال و رودابهداستان 

های زیبای داستان؛ یعنی مالقات زال و رودابه اس . کتاب در قرع خشتی و با روی جلد یکی از  حنه
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های مختلف تدوین و طراحی شده اس . نکتة قابل توجه از نظر شکل اثر، نامتوازن ترکیبی از رنگ

  وجود ها زیاد هستند و جایی برای تناس چشم مخاطبودن سررهاس . در هر  احه، حجم نوشته

ای از تصویر و نوشته مواجه هستیم که خود جای تأمل دارد. ندارد. البته در بیشتر  احات با آمیکه

ای که کود  برای گونهاند به ورت درش  و خوانا انتخاب شدهها بهاندازه و نو  فون  نوشته

 شود. خوانش متن دچار مشکل نمی

 . بررسی جلد و عنوان داستان3-1

( پایین سم  راس  جلد اثر قرار دارد. درباره زال و رودابهها )ن در قال  نام شخصی عنوان داستا

های متااوتی  مررح شده ، دیدگاهشاهنامهشده از متونی چون های بازنویسیانتخاب عنوان برای داستان

توان از ها استااده کرد یا می رفاً باید از اسامی شخصی  شاهنامههای اس ؛ اینکه برای داستان

 های مبهم، پرسشی و ماهومی نیک استااده کرد. یونسی عقیده دارد:عنوان

صورت جمله پرسشی باشگد، قگدرت   عنوان داستان باید کوتاه، ساده و آهنگین باشد. اگر به»

 (.  108: 1388)یونسی، « انگیزدانگیزی بیشتری دارد و کنج اوی مخاحب را برمیخیال

 (.۶: ۱۳9۴)ژوو،« عنوان داستان، هوی  و کارت شناسایی آن اثر اس »ه منتقدان دیگر عقید دارند ک

گیرد. کارکردهای هویتی، کارکرد ژرار ژن  نیک برای عنوان داستان کارکردهای متااوتی در نظر می

توان گا : عنوان (. طبق نظر ژن ، می۸)همان:« تو یای، کارکرد ضمنی و کارکرد جذب کنندگی

ای سازد. عدهعنوانی هویتی اس . عنوانی که هویتش را برای مخاط  آشکار می ،زال و رودابهداستان 

مایه را برای مخاط  افشا کند. در عین حال نیک دیگر عقیده دارند که عنوان داستان نباید محتوا و درون

اید شوند، بدربردارنده محتوای داستان نیک باشد. کلمات و عباراتی که برای عنوان داستان انتخاب می

بر عالوه»شوند؛ زیرا سنجیده باشند. مخصو اً آثاری که برای گروه سنی کود  و نوجوان نوشته می

عنوان یک مؤلاه پیرامتنی، این عنوان اس  که مخاط  را تح  تأثیر قرار طراحی مناس  جلد کتاب به

از دیگر آثار متمایک  بخشد و آن رادهد. عنوان به اثر تشخص میدهد و او را به خوانش متن سوق میمی

موضوعی عاشقانه دارد،  زال و رودابه(. با توجه به اینکه داستان 9۶: ۱۳9۵)بشیری و آقاجانی، « سازدمی

ای و های اسرورههای احساسی و مربوط با موضو  استااده کرد؛ اما انتخاب شخصی توان از عنوانمی

ها آشنا شوند و ها با این شخصی شود آنمی های کودکان و نوجوانان باعثملی برای عنوان داستان

ها را سرمشق زندگی خود قرار دهند. در روزگاری که کودکان و نوجوانان اعمال و رفتار پهلوانانه آن

شناسند خوبی میها و قهرمانان کشورهای دیگر را بهها و دنیای مجازی، شخصی ها، فیلماز طربق بازی
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تواند مخاط  دهند، بازنویسی خالق و انتخاب عنوان مناس  و جذاب میو گاهی آنها را الگو قرار می

توانس  با خالقی  و های نامی ایران آشنا کند. طراحی جلد داستان نیک میکود  را با شخصی 

 های جذب مخاط ، جلد و طراحی مناس  آن اس .ظراف  بیشتری  ورت گیرد؛ چون یکی از راه

مخاط  در گکینش ة برانگیکاننددر حقیق   و دارد کتاب متن اییمهمی در شناس نقشجلد کتاب طرح 

 ۱۳90ینی،ئقا)« کندای اس  که مخاط  را به اندرونه کتاب راهنمایی میجلد کتاب پنجره»آن اس . 

:۳۸0.) 

 . نقد تصاویر کتاب3-2

و گرم اس . آنچه در های سرد  ورت رنگی و ترکیبی از رنگبه زال و رودابهتصاویر کتاب داستان 

وهوا و نو  ادبی متن، ارتباط تصویر بر تناس  رنگ با فضا و حالرسد؛ عالوهنظر مینقد تصویر مهم به

تواند مکمل متن باشد یا اطالعاتی فراتر از متن در اختیار مایه و متن داستان اس . تصویر میبا درون

آنچه در تصویرگری کتاب کودکان مهم اس ،  مخاط  قرار دهد و یا فقط جنبة تکیینی داشته باشد.

دهنده گر کتاب باشند یا گسترشتوانند تکیینچگونگی ارتباط میان متن و تصویر اس . تصاویر می

 متن، این امر به تصویرگر بستگی دارد. 

تصویرگر مقلد نویسنده نیست، شریک اوست که مانند نویسنده حر  مهمگی بگرای گفگتن    »

 (.  87: 1377)سنداک،« تر از نویسنده استرگر مهمدارد. گاه نقش تصوی

توزیع مناس  نوشته و تصویر، مکان قرارگرفتن تصویر نسب  به متن )تقدم یا تأخر( نکات مهم و 

رود. اگر تصویر قبل از متن قرار بگیرد، مخاط  با مشاهده شمار میقابل توجهی برای آثار کودکان به

انگیکاند و او را در حس کنجکاوی او را درباره ادامه داستان بر میتصویر و تأمل درباره عنا ر آن، 

 کند. نودلمن عقیده دارد:داستان سهیم می

تصاویر در تقویت خیال و کنج اوی مخاحبان تأثیر بسزایی دارند؛ چرا که متن ذهن کودک »

 (.100: 1386،)نودلمن« کند که بعد چه اتفاقی خواهد افتاد؟را درگیر آینده و این پرسش می

 ها در تصویر. بازنمایی شخصیت3-3

تواند از این شگرد برای پردازی در داستان، بازنمایی ذهنی اس . بازنویس میهای شخصی یکی از راه

 ها استااده کند. معرفی شخصی 

پردازی، بازنمایی ذهنی است. این شیوه خواننده را وارد ترین شگردهای شخصیتاز پیچیده»
دهگد. در ایگن نگو     کند و احالعات بیشتری در اختیار مخاحب قگرار مگی  میذهن شخصیت 
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هگای ذهنگی   تگرین ف رهگا و حالگت   یابد که بگه درونگی  پردازی خواننده فرصت میشخصیت
 (. 565: 1387)نی والیوا،« های داستان راه یابدشخصیت

های حی شخصی برای مخاط  اهمی  دارد، چگونگی طرا زال و رودابهآنچه در تصاویر داستان 

ها ندارد. متون هایی که مخاط  کود ، تصویر کامل و درستی از آنای اس . شخصی اسروره

بازنویسی شاید اولین برخورد کودکان با متون کهن باشد. برای همین انتقال حس، فضا و تصویر 

ام و های مهمی چون رستم، زال و سها مهم و قابل توجه اس . تصور کودکان از شخصی شخصی 

 شود. دیگر افراد از طریق متن و تصویر کامل می

 . شخصیت زال3-3-1

خوبی تصویرپردازی نشده اس . آنچه خواننده از ، شخصی  زال بهزال و رودابهدر متن بازنویسی 

شود. شخصی  های شخصی  زال انتظار دارد، در تصویر دیده نمیاز ظاهر و ویژگیشاهنامه طریق متن 

 این گونه تو یف شده اس : شاهنامهزال در 

 بههه چهههره نکههو بههود برسههان شههید     

 
 

 ولهههیکن همهههه مهههوی بهههودش سههه ید

 (164: 1، ج 1366)فردوسی،                
    

شده، پوشش و لباس زال مناس  و درخور پهلوانان و قهرمانان ایران نیس . در داستان بازنویسی

پهلوانان ندارد. انتخاب رنگ  ورتی و طراحی رنگ و طرح لباس زال تناسبی با لباس جنگاوران و 

(. چهره و اندام ۱ ورت زال به شکلی نامتعارف از عیوب تصویرپردازی کتاب اس  )تصویر شماره 

ای که این تغییر برای مخاط  کود  گونهشود بهزال در مراحل و  احات بعد، متااوت می

 برانگیک اس . سؤال

، زال پیر سر تو یف شاهنامهرتوت اس ؛ در حالی که در متن شخصیتی پیر و ف زال در تصویر زیر

شده اس . از نظر پیرنگ و طرح، تصاویر کتاب نسب  به متن داستان، متااوت اس . گویی تصویرگر 

ریکی کرده اس . ارتباط متن با تصویر از ویژگی پایدار مستقل از نویسنده طرح تصاویر را پی

 تصویرسازی اس .

ابودن استقالل در نمایاندن تصویر، ملزم به پیروی از متن در بازگوکردن تصویرگر ضمن دار»

موتوای مگتن اسگت. در ایگن زمینگه بایگد معیارهگای درک کگودک را در اجگرای ت نیگک و          
 (.113: 1386)نودلمن،« های شخصی خود مدنظر قرار دهدپردازیخیال
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 ، زال و مهراب1تصویر شماره 

(. ۲شود )تصویر شماره تر نشان داده می احات بعدی کتاب، شخصی  زال با تصویری متااوتدر 

ای را در مخاط  ایجاد کرد. ها، باید ذهنی  اسرورهپردازی اسرورهدر بازنویسی آثار کهن و شخصی 

تقوی  این ای با دوره اسروره و برقراری ارتباط با اجکاء و عنا ر طبیع  در پیوند قوی ذهنی  اسروره

های تقوی  های جدید و ملموس، یکی از راههای کهن در هیأتذهنی  مؤثر اس . تجلی اسروره

 (.۲۷0-۲۲0: ۱۳۸۵ای در کودکان اس  )ر. : سالجقه،ذهنی  اسروره
   

 

                             

 

 

 

 

 

 

 
         

 ، زال و رودابه2تصویر شماره 



 

 171 از منظر متن و تصویر رودابه وزال شده نقد داستان بازنویسی
 

 

دهد. مخاط  با دیدن دیگری از شخصی  زال در اختیار مخاط  قرار می، تصویر ۲تصویر شماره 

روس ؛ در حالی که با کند که با ماجرای خواب یکی از دو شخصی  تصویر روبهتصویر گمان می

شناسی ازدواج زال و رودابه اس . بدون در نظر گرفتن متن داستان و توجه به متن داستان، ماجرای طالع

ای ندارد. از نظر و پیرنگ تصاویر، تصویر فوق شباهتی به دو شخصی  اسرورهها توجه به شخصی 

های درخشان شود. قرارگرفتن ستارهها )زال و رودابه( دیده نمیطراحی چهره، چندان تااوتی بین آن

شناسی و بررسی طالع دو شخصی  برای ازدواج اس . طراحی اعضای در تصویر نشان از ماجرای ستاره

  زال )چشم، ابرو، بینی و...( در مقایسه با تصاویر قبل و بعد کتاب، برای مخاط   ورت شخصی

های او در اختیار ها، اطالعات زیادی از شخصی  و اندیشهبازنمایی ذهنی شخصی برانگیک اس . سؤال

« ای نداردهای اسرورهدربارة شخصی دهد؛ مخاطبی که اطالعات چندانی مخاط  قرار می

های ها و ظراف با پیچیدگی« ج»تصویرپردازی برای کودکان گروه سنی (. ۵۵۷: ۱۳۸۷،)نیکوالیوا

 گوید: سبکی و رنگی خا ی همراه اس . نودلمن در این باره می

های توان از استعارهشوند و میتر میتدریج پیچیدهبا افزایش سن کودک، عناصر دیداری به»
استفاده نمود تگا جگایی کگه دریافگت مفهگوم پنهگان در       شناسی و انتزا  نیز تصویری و نشانه

 (.112: 1386)نودلمن،« تصویر موجب کن اش کودک شود

شناسی و تاحدودی شناسی به دنبال ایجاد تصویری نشانهتصویرگر با انتخاب فضای ش  و ستاره

ره دو توانس  در افکایش حس کنجکاوی مخاط  تأثیرگذار باشد؛ اما طراحی چهپیچیده بود که می

توانس  بدون طراحی شخصی  این تصویرپردازی را تاحدی مخدوش کرده اس . تصویرگر می

و شاهنامه تر، ماهوم را منتقل کند. با نگاهی به متن اجکای  ورت دو شخصی  در فضایی فانتکی

 های تصویری پی برد.توان به تااوتتو یف فردوسی از شخصی  زال می
  

 عهههاجنشسهههت  از  بهههر نهههامور تخهههت    

 گههههههرزه گاوسههههههر ابهههههها یههههههاره و

 ز ههههر کشهههوری موبهههدی را بخوانهههد   

 آورانشناسهههههان و دیهههههن  سهههههتاره  

 شههه    و  روز  بودنهههد  بههها  او   بهههههم   

 چنهههان زال گشهههت از بههه  آمهههو تن  

 بههه ر ی و بههه دانههش بههه جههایی رسههید    

 

 

 تهههاجسهههر بهههر نههههاد آن فروزنهههده بهههه 

 زریهههن کمهههر و ابههها طهههو  زریهههن   

 رانههدچیههز و هههر چیههز   پژوهیههد هههر  

 آوران ان و گههههردان و کههههین سههههوار

 و کهههمبهههیش رای بهههر زدنهههدی همهههی 

 افههرو تنکههه گفتههی سههتاره اسههت از    

 که چون  ویشهتن در جههان که  ندیهد    

 (169: 1، ج1366)فردوسی،                     
   

فردوسی، شخصی  زال را  اح  تختی از عاج و تاجی فروزنده بر سر، به همراه یاره و گرز گاو 
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شناسی و کند. زال هنرهای رزمی و علوم و فنون مختلای مانند ستارهزرین تو یف میسر و کمربندی 

آموزد. این تو یاات با آنچه در متن بازنویسی و تصویر زال بیان شده متااوت اس . پژوهی را میدین

 ها باهای زال و سام، آیا نیازی به تصویرسازی شخصی حال با توجه به تو یاات فردوسی از شخصی 

در متن بازنویسی نیک شاهنامه شود؟ در حالی که تو یاات این کیای  در متون بازنویسی احساس می

  ورت ساده بیان شده اس .به

های کودک و نوجوان، بیان مگتن داسگتانی بگه وسگیله عناصگر      هد  از تصویرکردن داستان»
هگا و مگتن   وسگیله واهه اندازه متن، بل ه بیان آنچه به بصری و تجسمی است؛ اما نه بیانی هم

   (.43: 1388سالزبری، )« قابل ارائه نیست که این بیانگری به عهده تصویر است

 کنیم )با توجه به تو یاات فوق(.حال تصویر شخصی  زال را در متن بازنویسی بررسی می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ، مالقات سام و زال3تصویر شماره 

و نامدار ایران با لباس و طراحی متااوتی دیده ، ویژگی دو شخصی  پهلوان ۳در تصور شماره 

درباره این دو شخصی  بیان کرده، با تصویر فوق متااوت اس . شاهنامه شود. آنچه فردوسی در می

ها انتخاب رنگ  ورتی برای لباس زال و رنگ سبک برای لباس شخصی  سام و نو  و طرح لباس آن

 آمده نیس .شاهنامه متناس  با آنچه در 
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کنیم با این فرض که زبان تصویر نسبت به زبان های کودکان را با تصویر همراه میکتابما »
تر؛ اما هرگگاه تصگویرها نتواننگد چنگین     تر است و ایجاد ارتباط توسط آن مستقیممتن حبیعی

   (.67: 1386ایاغ، )قزل« کنندتزئینی پیدا می اهدافی را برآورده سازند، تنها جنبة

دیوان مازندران، با نامه زال مبنی بر عالقه او به رودابه برگشته اس  و باید لباسی  سام از نیرد با

جنگی و رزمی به تن داشته باشد نه چنین پوششی. نکته دیگر اینکه در هیچ کدام از تصاویر کتاب این 

د گاهی توانبرانگیک باشد. تصویرگر میتواند تأملشوند که خود میدو شخصی  با لباس زرم دیده نمی

ها نپرداخته؛ اما پیروی از مستقل از نویسند عمل کند و فضاهایی را به تصویر بکشد که متن به آن

رسد. تو یاات نظر میضروری بهشاهنامه هم اثری حماسی و ملی چون  پیرنگ متن و محتوای اثر، آن

دستمایه هنرمندان در امر تواند های زال و رودابه میو تشبیهات زیبا و ملموس فردوسی از شخصی 

  تصویرگری باشد.

پردازی و توصیفات صونه، نگاه شاعرانه خود را بگه سگمت   فردوسی با تشبیهات زیبا، رنگ»

دهد. برخی از این توصیفات جنبه تصویرگری دارد. چنانچه اگگر هنرمنگدی   تصویر سوق می
خوانگدن ایگن روایگات،    یابی به اثری برگرفته از شاهنامه بگه آن رجگو  کنگد، بگا     برای دست

تواند از این توصگیفات و تشگبیهات   شود و میای به ذهنش متبادر میالعادهتصویرهای خارق
 (. 24: 1395)داننده، « مند شوددر راستای خلق اثر هنری جدید بهره

 . شخصیت رودابه3-3-2

س . فردوسی در تصویرپردازی شخصی  رودابه در متن بازنویسی نیک چندان با متن ا لی هماهنگ نی

 کند:گونه تو یف میشاهنامه با هنرمندی تمام رودابه را این
   

 د تهههر سهههت پههه  پهههرده او یکهههی  

 عهههاجز سهههر تههها بهههه پهههایش بکهههردار  

 بههران سههفت سههیمینش مشههکین کمنههد   

 نهههاردانر هههانش چهههو گلنهههار و لههه  

 دو چشههمش بسههان دو نههرگ  بههه بهها    

 

 

 نیکوترسههتکههه رویههش ز  ورشههید   

 الی سههاجبههه رچ چههون بهشههت و بههه بهها

 پههای ونههدسههرش گشههته چههون  لقههه  

 نهههاردانز سهههیمین بهههرش رسهههته دو  

 زا مههههژه تیرگههههی بههههرده از پههههر  

 (1:170، ج 1366)فردوسی،                 
  

های زیر طراحی شده اس . اگر به تصاویر زیر شده، شخصی  رودابه به شکلدر داستان بازنویسی

 خواهیم برد. ها پیدق  کنیم به تااوت
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 3تصویر                                   2تصویر                                     1تصویر 
               

بینیم. در ، که حکای  از لحظه دیدار زال و رودابه دارد، دو تصویر متااوت می۳و  ۲در تصویر 

ها بیرون کاخ و تصویر ، لحظه دیدار آن۲رود. تصویر شبی تاریک، زال به دعوت رودابه به کاخ او می

، لحظه دیدار در کاخ. پوشش و لباس و چهره رودابه در دو تصویر فوق که در یک لحظه اتااق ۳

وسی دارد. رودابه از و تو یاات فرد شاهنامه، شباه  بیشتری با متن ۱افتاده، متااوت اس . تصویر 

 شود:گونه تو یف میزبان فردوسی این
  

 بههه بههاالی تههو بههر چمههن سههرو نیسههت  

  نههده کههرد لهه  سههرچ رودابههه پههر   

 زسههر تهها بههه پههایش گهه  سههت و سههمن 

 

 

 چههو ر سههار تههو تههابش  ههور نیسههت   

 کهههردر هههان معصهههفر سهههوی بنهههده 

 یمهههنبهههه سهههرو سههههی بهههر، سههههی  

 (181: 1، ج1366)فردوسی،                 
    

گون، چشمانی های سرخگیسوی سیاه و بلند، قام  بلند مانند سرو،  ورت سپید مانند ماه، ل 

درش  و سیاه و ابروهای سیاه و کمانی به همراه زیورآالت فراوان مانند یاره، طوق، گوشواره و گوهر 

اس . در متن بازنویسی و در قاب تصویر تنها بخشی  شاهنامهترین تو یاات ظاهری رودابه در از مهم

ای های اسرورهچون مخاط  نوجوان تصویر درستی از شخصی  شود.های رودابه دیده میاز ویژگی

باشد. تصویر در  شاهنامههای ندارد، بهتر اس  تصاویر، گویای شخصی  ا لی پهلوانان و شخصی 

یرد؛ یکی تصویرسازی از طریق طراحی چهره گهای بازنویسی به دو شکل  ورت میداستان
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توان این مسأله در تصاویر فوق می ها و دیگر تصویرسازی از طریق عنا ر زبانی و ادبی متن.شخصی 

 ،  نمونه مناس  دیگری برای این ادعاس .۴را مشاهده کرد. تصویر شماره 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          
 ، رودابه و کنیزکان4تصویر شماره 

  
شود؟ در تصویر فوق از نظر طراحی شکل و ظاهر شخصی  رودابه و کنیککان چه تااوتی دیده می

 ورت  شاهنامههای هاس . در پژوهشی که درباره پوشش زنان در نگارهتنها تااوت رنگ لباس آن

در  گرفته، پوشا  زنان بکرگ، همانند کنیکان خود بوده و تااوت چندانی مشاهده نشده اس .

بلندبودن  دلیلدس  به  یرو یهاینچ با دارد بلند ینبا آست نیراهیرودابه پ، «زال و رودابه دارید»نگاره

قسم   قسم  جلو چا  دارد که دراس . برگرد  قهیکوتاه و  ینآست ،ردا )قبا( به شکل و ینآست

باز و بلند از  قهیهم با  ریز نراهیپ لباس به شکل دو رو باشد. ن اس اس  و ممک گریبرگرد به رنگ د

دار بر سر دارد که با بند کنگره یکاله با یمشخص اس . رودابه تاج گریبا رنگ د نراهیپ یینقسم  پا

ها (. تصویر رودابه با توضیحات نگاره۶: ۱۳9۸)فیکابی و همکاران،  چانه محکم شده اس  ریدر ز

 ها ارائه داد. تر از شخصی یها، تصویری ملموس و واقعتوان از طریق این نگارههماهنگ نیس . می

 . شخصیت سیمر 3-3-3

حضور این مرغ اساطیری در فرهنگ ایرانی به  ةسابقشخصی  قابل تأمل دیگر در این اثر، سمیرغ اس . 
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آید طور کلی از فرهنگ پیش از اسالم برمیاز آنچه در اوستا و آثار پهلوی یا به .رسدپیش از اسالم می

 :توان دریاف می

 ةتخم ةبخش به نام ویسروبیش که دربردارندکه بر درختی درماناست مرغ، مرغی فراخ بال »
دریای فراخ رت قرار  در اوستا اشاره شده که این درخت در .آشیان دارد گیاهان است، ةهم

 .  (575-7: 1359)پورداود،  «دارد

 آنچه از متون مختلف درباره سیمرغ بیان شده این اس  که:

ناپذیر است. بر کگوه البگرز آشگیانه دارد و    الجثه و آسیبای بزرگ و عظیمافسانهاین موجود »
 (. 66: 1386)پورنامداریان، « دانا و عاقل بالفعل است

 شاهنامهها و تو یاات شود، هیچ کدام از ویژگیدر متن بازنویسی تصویری که از سیمرغ ارائه می

 و دیگر متون را ندارد.
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              

 ، سیمر  و تولد رستم5تصویر شماره 
   

ای از سیمرغ را در کل توانس  سایهبا توجه به استقالل تصویرگر در طراحی برخی از تصاویر، می

 احات )یا دو  احه مربوط به تولد رستم( طراحی کند تا مخاط  با تأمل و با کمک متن، خود به 

توانس  مخاط  را در در  عنا ر تصویر و سیر ر میحضور این مرغ پی ببرد. در واقع تصویرگ
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زمینه حوادث داستان سهیم کند. یا با استااده از تکنیک سپیدخوانی، فهم و در  این مقوله را به پس

 ذهن مخاط  و اطالعات او درباره سیمرغ واگذار کند. 

هگر   1چمبگرز های موجود در متن است که بگه گفتگه   چینسریدنویسی، جاهای خالی و نقطه»
کوشد تا در اثرش برجای بگذارد تا خواننده را در ساختن معنگا و حتگی   نویسنده ماهری می

 (.  1387:133چمبرز،)« آفرینشگری به مشارکت فرا خواند

توجه  قابل وای مهم مسأله سپیدنویسی هم در تصویر و هم در متن برای مشارک  خواننده مقوله

را به  های داستان را به تصویر بکشد و بخشی دیگرضا و  حنهتواند بخشی از فاس . تصویرگر می

ای عمل کرد که مخاط  با کنجکاوی گونهشود بهعهده مخاط  بگذارد. در طراحی تصویر سیمرغ می

ود که ش ورتی ترسیم به دنبال حوادث داستان و در  تصویر مدنظر باشد. مثالً شخصی  سیمرغ به

 شدن کل تصویر وات کتاب تنیده شود و در انتها با مشخصعظم  و بکرگی سیمرغ در کل  اح

 بر غافلگیری، او را در داستان سهیم کرد.وضوح آن برای مخاط ، عالوه

 های متن و تصویر. هماهنگی سازه4

س . ویر اهای متن و تصهای کودکان، هماهنگی سازهیکی از عوامل مهم در تصویرپردازی داستان

یرگر یروی تصوپ رد.له مغایرتی با استقالل تصویرگر در طراحی تصاویر اثر نداالبته باید گا  این مسأ

های ریاف دگوی نکدیک او با نویسنده و ومند ارتباط و گا ز، نیانهای روای  و حس متاز سازه

 ایجاد هب ، نویسنده راناز خواندن مت گاه تصویرگر پس های اس  کگونهبه یهمراه ناوس . ای یشخص

 ۱۳9۳رمی، د )اکشویدر تصویر م یکند و گاه نویسنده نیک خواستار دگرگونیتشویق م نتغییرات در مت

ود. در شده میمتن دی های تصویر وای از ناهماهنگی میان سازهنمونه زال و رودابه(. در کتاب داستان ۶:

 خوانیم:و در متن می ۱۵ احه 

کگرد و   ای تیره به رنگ شب بر تنفتاد، زال زر جامهشب دیگر چون تاری ی بر زمین فرو ا»

ه ایگوان  کمندی بر پشت اف ند و پای پیاده به سوی کابل شتافت. پاسی از شب راه سررد تا ب
 (.15: 1396مشر ، «)کاخ رسید...

ویر . : تصای به رنگ  ورتی مقابل کاخ ایستاده اس  )ردر تصویر همان  احه، زال با جامه

 (.۶شماره 

 ________________________________________________________________      
۱ . Aidan Chambers 
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 ، مالقات زال و رودابه در کاچ6تصویر شماره 

 
رنگ لباس زال بر خالف متن، در تصویر  ورتی اس . در حالی که این رنگ و این لباس با توجه 

به متن و حرک  شبانه زال به سم  کابل با کمند و لباس رزم، ناهمخوانی متن و تصویر را به همراه 

س . کردن متن و افکایش آگاهی و در  مخاط  از متن ا لی اکاملدارد. یکی از وظایف تصویر، 

کننده متن. باز سؤال نقشی تکئینی اس  تا تکمیل زال و رودابهرسد نقش تصویر در داستان نظر میبه

هم به این سبک و  آنشاهنامه شود که آیا واقعاً نیازی به تصویرسازی متن ا لی پژوهش مررح می

ای گاهی در قال  ها و قهرمانان ملی و اسرورهعرفی هوی  ا لی شخصی سیاق ضروری اس ؟ م

پوشا  از مظاهر فرهنگ یک  گیرد.ها در بستر تصویرپردازی مناس   ورت میلباس و پوشش آن

 یکری هن ملی، مذهبی، ای پوشا  بر نمودهای فرهنگی،و عنا ر نشانه اس هایی جامعه و حامل پیام

شاهنامه های زیبای (. تو یاات و تصویرسازی۱۷۵۶: ۱۳9۸)فیکابی و همکاران،  دارد دالل  جامعه

قدرت تو یف فردوسی تا جایی اس  های امروزی باشد. تواند جایگکین مناسبی برای تصویرسازیمی

کند؛ چنان که گویی کامالً در برابر خواننده مجسم می ها و رفتار آنان راکه فضای داستان، شخصی 

 .تان، نه شعر، بلکه نمایشی و سینمایی اس داس  روای

 . نتیجه5

عنوان نمونه انتخاب که به رودابه و زالشده شده از چند داستان بازنویسیهای انجامبا توجه به بررسی

ها به مخاط  در معرفی شخصی  شاهنامهتوان گا  که بازنویسی متون کهن ازجمله اند، میشده
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ها را احیا و انتقال بینانه نگاه کنیم و هدف برخی از بازنویسیر خوشاند. حتی اگکود  موفق نبوده

های فراوانی در این زمینه وجود دارد. نتای  فرهنگ و هوی  ایران و نسل گذشته بدانیم، باز آسی 

اند آن گونه که در خور شاهنامه و شده نتوانستههای بازنویسیپژوهش نشان داد که تصاویر داستان

ها را به مخاط  معرفی کنند. دلیل این امر جدااندیشی و عدم ارتباط اسروره اس ، آنهای شخصی 

 اس . شاهنامهنویسنده و تصویرگر و عدم شناخ  یا آگاهی تصویرگر از متن و تو یاات  نکدیک

در  شاهنامه نقاط قوت هم دارد؛ ازجمله انعکاس زبان و لحن زال و رودابهشده داستان بازنویسی

توانس  برای شناخ  بیشتر مخاط . اگرچه بازنویس میشاهنامه ها و افعال کهن ااده از واژهمتن، است

های متن و تصویر، عدم مرابق  چهره و هم استااده کند. ناهماهنگی سازهشاهنامه از نمونه اشعار 

ها، های نامناس  در طراحی لباسهای داستان با متن ا لی، انتخاب رنگتصویر قهرمانان و شخصی 

ها در یک  حنه یا حوادث بعدی همچون شخصی  زال که در عدم یکنواختی تصویر شخصی 

سال نمایش داده شده اس . پیر سر اس ؛ اما در متن بازنویسی به شکل شخصی  کهن شاهنامه

ای به مخاط  معرفی نشده اس . استااده از متن ا لی شخصی  سیمرغ با توجه به متن کهن و اسروره

تواند برای تصویرگران راهگشا باشد؛ می شاهنامه های موجود دربارهات زنده فردوسی و نگارهو تو یا

های سنی باالتر )ج و د( نیازی به تصویر سازی نیس ؛ چرا که اگرچه نویسنده اعتقاد دارد برای گروه

 ها را دارد.مخاط  خود توانایی تصویرسازی ذهنی از داستان

 کتابنامه

های کودکان و نوجوانوان(،  های روایتی تصویر در کتاب)سازه« از متن به تصویر( »۱۳9۳ین. )اکرمی، جمال الد

 .۸-۱،  ص 9۳دفتر هجدهم، بهار و تابستان  مجله روشنان،

هوای ادبیوات پایوداری بوا تکیوه بور       بررسی تربیقی در رموان ( »۱۳9۵بشیری، محمود؛ آقاجانی کلخوران، سمیه. )

 .۱۱۵-9۳،  ص ۶۸شماره  ۲0، سال جله متن پژوهی ادبیم«. ام سعد و داهای رمان

 چاپ دوم. تهران، نشر کتابدار.  ،بازنویسی و باز آفرینی در ادبیات( ۱۳۸۸پایور، جعار. )

 . تهران: نشر اساطیر.فرهنگ ایران باستان( ۱۳۸۶پورداود، ابراهیم. )

 .تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مرالعات فرهنگی .دیدار با سیمرغ(  ۱۳۸۶) .پورنامداریان، تقی

ترجمه خسرونژاد. تهران: نشر کوانون  . ناگکیر هایخوانی دیگر در «کتاب درون خواننده»( ۱۳۸۷چمبرز، ایدن. )

 .۱۵۲-۱۱۳پرورش فکری کود  ونوجوان.  ص 
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. تهوران: نشور روشونگران و مرالعوات     هوا ها و جنبهادبیات کودکان و نوجوانان، ویژگی(  ۱۳9۲حجازی، بناشه. )

 زنان.

 کنارانس«. ؛ براساس روای  فردوسیرودابه و زالهای تصویری داستان عاشقانه ظرفی ( »۱۳9۵داننده، سمیرا. )
 .۲۴-۱، دانشگاه ایروان ارمنستان، دوره اول،  ص تاریخ و ادبیات پارسی شناسی،شرق المللیبین

 . تهران: نشر نو.فردوسی و هوی  شناسی ایران( ۱۳۸۱رستگار فسایی، منصور. )

 . ترجمه نصرت حجازی. تهران: نشر علمی و فرهنگی.بوطیقای رمان( ۱۳9۴ژوو، ونسان. )

 مرالعوات  و انسوانی  علووم  پژوهشوگاه  تهوران:  .اجتمواعی  علووم  در تحقیوق  هایروش (۱۳۸۲باقر. ) ساروخانی،

 فرهنگی.

شوقایق قنودهاری. تهوران: نشور کوانون پورورش         ترجموه  کود . تصویرگری کتاب( ۱۳۸۸سالکبری، مارتین. )

 فکری کود  و نوجوان. 

های نقد شعر کود  و نوجووان. تهوران: نشور کوانون پورورش      ، نظریه( از این باغ شرقی۱۳۸۵سالجقه، پروین. )

 فکری کود  و نوجوان.

، پژوهشنامه ادبیوات کوود  ونوجووان   ینی. ترجمه زهره قائ «.فضاهای خالی در متن( »۱۳۷۷سندا ، موریس. )

 .۸۲-۷۵،  ص. ۱۱ شماره

 . تهران: نشر آگاه.شناسی پرورشیروان( ۱۳۸۶اکبر. )سیف، علی

 . به تصحیح جالل خالقی مرلق. تهران:  نشر سخن.شاهنامه( ۱۳۶۶فردوسی، ابوالقاسم. )

انوان برگکیوده و شواخص در   بررسوی لبواس بو   ( »۱۳9۸طل ، خدیجه. )فیکابی، بهمن؛ آرتیمس، هوشیار؛ رحمان

، کوار  و کس  و اخالق مدیری ، ملی همایش«. بایسنقری به منظور ایجاد کس  و کارشاهنامه های نگاره
 .۱۷۷۳-۱۷۵۵،  ص 9۸تیرماه 

 اتیو ادب خیتوار ی پژوهشو  یهنور  یسسوه فرهنگو  ؤم تهران: .کودکان یهاکتاب یرگریتصو (۱۳90زهره.) ،ینیئقا

 کودکان.

 . تهران: نشر سم . ادبیات کودکان و نوجوانان و تروی  خواندن(  ۱۳۸۶قکل ایاغ، ثریا. )

. تهوران: نشور کوانون    شواهنامه از  داسوتانی  براسواس  زال و رودابه( ۱۳9۶مشرف آزاد تهرانی، محمود. )م. آزاد( )

 پرورش فکری کود  و نوجوان.
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 ۷، شوماره  نوجوان و کود  ماه کتابترجمه بناشه عرفانیان، «. پیوند واژگان و تصاویر( »۱۳۸۶نودلمن، پری. )

 .9۵-۸9 ص  ۸و

خسرونژاد. تهران: کوانون   ، ترجمههای ناگکیردر دیگرخوانی ،«داستان دستور فراسوی»( ۱۳۸۷نیکوالیوا، ماریا. )

 .۵۸9-۵۴۷پرورش فکری کود  و نوجوان.  ص 

 ، چاپ سوم. تهران: سروش.کودکان و ادبیات رسمی ایران( ۱۳۷۱می نس ،  دیقه. )هاش

 .تهران: انتشارات سخن .از پاژ تا دوازده رزان  (۱۳۸۸) .یاحقی، محمدجعار

 ، چاپ سوم. تهران: نشر آگاه.نویسیهنر داستان( ۱۳۸۲ابراهیم. ) یونسی،
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