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  رد پاي كهن الگوهاي ايراني در ادبيات شفاهي و مكتوب كودك ايران
  

  )از اسطوره تا ادبيات داستاني مدرن و پست مدرن كودك(
  

  پايان نامه ي كارشناسي ارشد
  ادبيات كودك: رشته

  
  ساناز هامون پو: پژوهشگر

  ، دانشگاه مكواري، استرالياپروفسور جان استيونز: استاد راهنما
  

  :   چكيده
 يهاي نه چندان نوپا در دل ادبيات كهن ايران كه به عقيد  شاخهيهژوهش حاضر كنكاشي است در بازيابي جان مايپ

 ،ينزم اي از فرهنگ اساطيري و فولكوريك ايران تنيده ، بلكه در تاروپود درهم كنونييهه به صورت استقالل يافتپژوهشگر ن
تأملي را براي انگيز و قابل  استگاه حيرت خ، از اين ديدگاه بنيادي،جوان ايرانادبيات كودك و نو. اي قابل توجه دارد پيشينه

سازد كه كمتر به  راهم مي اين مرزوبوم و تقابل آنها با روند معاصر ادبي فيهاي از روح ملي و فرهنگ عام  آميزهننمايان كرد
 ادبيات كودك ايران بر اساس گيريكلش. گيري است  در راستاي سيرتاريخي ادبيات جامع ايران قابل پياين وضوح

 - ادبي و فرهنگييههايي با مخاطب كودك ارتباط تنگاتنگ اين دو حيط هاي عاميانه و انتشار آنها در مجموعه افسانه
 با فرهنگ ها و كهن الگوهاي ايران باستان  ناگزير اسطوره و آميختگياز طرف ديگر، دگرگوني. سازد تر مي اجتماعي را روشن

  . گذارد  ادبيات كودك و نوجوان ايران از اين نگاه صحه مييه بر اهميت مطالع نيز عامه
 و كهن الگوهاي اي هاي اسطوره  شخصيتشده با محوريت  آثاري كمابيش فراموشكنديتالش مپژوهش حاضر  

 ، تغييريافته رواييلهاي عاميانه به اشكا  افسانهيهدر پوستكه در قلب ادبيات كودك و نوجوان ايران و را ايراني 
اين روند . نمايش بگذاردمدرن ادبيات كودك در ايران به   هاي پست  با جريان مدرن و شاخصهآنها تقابل همراه با

هاي   تضاد حاكم بر ساختار دروني چرخهكردن با روشن گرفته وبين دو انقالب مشروطه و اسالمي مورد بررسي قرار 
 "روشنايي" و "تاريكي" و ،"رويش" و "ناباروري"، ”زادگي دوباره“ و "مرگ" كهن الگوهاي يهدوگانه كه بر پاي

ني اين مفاهيم در  و چگونگي باز آفريايرانياناري  ادبي كهن و ج- فرهنگيباورهايدر ” تنويث ” است، حضور مداوم 
 و نمايشنامه  تصويرگران، شاعران ،وم و حتي دراماتيك از نويسندگان داستاني كوتاه مصور و بلند ، منظنمونه هاي

    . استگرفته ايران مورد مطالعه قرار  مدرنگذار ادبيات كودكپايه نويسان
تقدم (ها   اين چرخهگذاري شده ي منتخب كه ساختار ارزشهاي داستان” زداييساختار “ ي با تكيه بر نظريهپايان در 

روايي كه واكنش  هاي آزاد كنند به عنوان نمونه گاه معكوس ميرا برهم ريخته و ) نيروهاي مثبت تلقي شده بر منفي
دار   كه وامنظري جديد اين پروژه با ارائه يك طرحدر . اندشدهانگيزند، معرفي  تري را در خوانندگان برمي خالقانه



  ٢

زي شده و بار اس ها دوباره پرداز روسي ميخاييل بختين است، ساختار متقابل اين چرخه نظريه ”گفتگو محور “يهنظري
ي فعاليت  در نتيجه، عرصه. كندمي ارتباطي مكمل و دوطرفه معنا پيدا رنگ باخته ودرها   منفي آن وارزشي مثبت

 حاضر در كنار آگاه هايسدههاي روايي  كه نيازمند همگام شدن با تكنيك،ي كودك در ايران رونده در ادبيات پيش
  . خواهد شدگرتر جلوه   فراخ هر چهان و خوانندگان خالق كودكبودن از اصالت فرهنگي است، براي نويسندگ

  
ادبيات داستاني كودك، ادبيات مدرن كودك، اسطوره هاي ايراني، بختين، پست مدرنيزم، : كليدواژه ها

  ، فرهنگ عامه، كهن الگوزداييساختار


