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 چکیده

به عنوان یکی از ارزشمندترین آثار کالسیک،  

که عالوه بر ارزش  هایی استها و قصهدربردارندة حکایت

تعلیمی و اخالقی آن، بازتاب فرهنگ و تمدن کهن ایران 

تواند فرا بزرگ ماست. نکات گرانقدر و آموزندة این کتاب می

اما نثر فنّی و  ،راه تمامی طبقات اجتماع از کودك تا پیر باشد

تا حدي مصنوع آن مانع بزرگی در رسیدن به آن مفاهیم است 

در این  .ان به این کتاب شده استکه باعث توجه بازنویس

شده از مهدي آذریزدي، مریم پژوهش سه اثر بازنویسی

است و  لطفعلی و عبدالمجید نجفی مورد بررسی قرار گرفته

عناصر داستانی آنها و شده تا ضمن سنجش این آثار، سعی 

الگوهاي یک بازنویسی خلّاق مورد ارزیابی قرار گیرد تا در 

بی براي بازنویسی این کتاب فخیم ارائه نتیجه، االگوي مناس

اند، پیرنگ د. در این آثار، گاهی بازنویسان توانستهشو

همچنین لحن  و نندکپردازي را تقویت ها و شخصیتحکایت

دهند. در مورد زاویۀ دید و  را نیز مناسب با مخاطبان تغییر

تغییر خاصی به وجود  -جز در مواردي نادر -مایه درون

. از میان این بازنویسان، متن مریم لطفعلی با نیامده است

کمترین خلّاقیت بیشترین شباهت را به متن اصلی دارد و متن 

مهدي آذریزدي و عبدالمجید نجفی به ترتیب اهمیت در 
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Abstract 
Marzbannameh ,one of the most valuable works 
of classical texts, Includes stories and tales that 
in addition to its educational and moral value, 
the reflection of our ancient Iranian culture and 
civilization. The expensive and instructive tips 
of this book can be from the child to the ages of 
all classes of society but Technical prose and to 
a certain extent its artifacts are a major obstacle 
to achieving those concepts Which has drawn 
the attention of the replayers to this book. In 
this research, three rewritten works by Mehdi 
Azarzadi, Maryam Lotfali and Abdolmajid 
Najafi have been investigated and while 
measuring these works, we tried to evaluate 
their story elements and the origins of a creative 
rewrite As a result, it's a good idea to rewrite 
this awesome book. In these works sometimes 
the rewriters have been able to amplify 
narratives and personalities. They also changed 
the tune to the audience. There is no particular 
change in the angle of view and inside - except 
in rare cases. From these rewriters,  Maryam 
Lotfali's text with the least creativity is most 
similar to the original text  And the text of 
Mehdi Azarzadi and Abdolmajid Najafi have 
been more successful in updating the story in 
order of importance. 
 
Keywords: Marzbannameh, Rewriting, 
Elements of the Story, Azar Yazdi, Lotfali, 
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 مقدمه

ادبیات به عنوان شالوده و زیربناي فرهنگ و 

ترین سهم را در شک بزرگتمدن بشري، بی

اي به عهده دارد و معهساختن نسل جدید هر جا

این مهم جز با آشنا ساختن نسل نو با آن میسر 

ترین بازنویسی متون کهن به عنوان عام .گرددنمی

ترین راه در تمام جهان معمول و مرسوم و مهم

است. در تعریف و معنی بازنویسی سخن بسیار 

نویسی نویسی و سادهگفته شده که اغلب خالصه

گاهی چنان با بازآفرینی نیز  گیرد ورا نیز در برمی

شود که جدا کردن آن دو از هم دشوار آمیخته می

 رسد. به نظر می

بازنویسی یعنی اینکه نوشته را از کلمات و «

عبارات و اصطالحات مشکل بپیراییم و آن را به 

ساده درآوریم... بازنویسی را  صورت یک متن

 توان به تنهایی یک فن یا مهارت ویژه دانست؛می

فنی سهل و ممتنع که همه کس از عهدة آن 

هدف بازنویس،  )101: 1380، (ربانی .»آیدبرنمی

آشنا کردن کودك با متون کهن و شاعران و 

نویسندگان بزرگ، ایجاد رابطۀ کودك و نوجوان 

اش، تلطیف ذوق با محیط تاریخی و فرهنگی

ادبی وي، تبحر در زبان و ادب پارسی، یافتن 

آشنا کردن کودکان با تجارب  اطالعات عمومی،

مختلف زندگی و استفاده از جنبۀ اخالقی، 

-. (هاشمیاجتماعی و فرهنگی متون کهن است

  )46: 1371نسب، 

سوي  شناسی ازبا طرح موضوع مخاطب

فرهیختگانِ جامعه، اهمیت بازنویسی افزایش 

 ، پیش از آن کودکان باید  .یافت

خواندند؛ نوشته شده بود، میگونه که را همان و...

اما هنگامی که به  ،هدف، خواندن بود، نه فهمیدن

گنجایش شناختی کودك و نوجوان توجه شد، 

توانند این پرسش پیش آمد که آیا کودکان می

 ،هاي دشوار ادبیات کهن را بفهمند؟...در واقعمتن

هدف این است که با این آثار آشنا شوند نه اینکه 

(محمدي،  .ون منطق آنها را بخوانندبه اجبار و بد

بازنویسی و در پی  ،رو) از این445: 1382 قایینی،

آن پژوهش دربارة آن به عنوان یک بحث جدي 

 د.شدر ادبیات آغاز 

براي نخستین بار در  [در ایران] 1350در سال

واژة  ،ادبیات گزارش شوراي کتاب کودك

ز آن در حالی که پیش ا ؛بازنویسی به کار برده شد

واژة ادبیات ملی براي کتاب کودکان که از منبع 

(پایور،  .رفتشدند، به کار میکهن نوشته می

) بدیهی است که هر متنی قابلیت 15-14: 1388

بازنویسی براي کودکان را ندارد و اغلب متونی 

شوند، حکایت و که براي بازنویسی انتخاب می

ك قصه هستند که این موضوع به دلیل عالقۀ کود

به قصه، همچنین تناسبات شخصیتی میان کودکان 

دارا بودن  ،بنابراین .هاي داستان استو شخصیت

ذوق و قدرت نویسندگی و آگاهی کامل به 

نویسی نوین از شروط اساسی عناصر داستان

 بازنویس است:

کافی بر زبان و  ۀز شرایط بازنویس، احاطا

جانبۀ گروه سنی ادب پارسی، شناخت همه

و دارا بودن ذوق و تخصص و توان و مخاطب 

 .کودکان و نویسندگان است براينویسندگی 

هاي کهن، اغلب ) افسانه49: 1371نسب، (هاشمی

هایی است که زیر قشر ضخیمی از همانند گنجینه

غبار فراموشی پنهان مانده که بعضی با همت 



 107        ... نامه و مقایسۀ آن در تحلیل و بررسی الگوهاي بازنویسی و عناصر داستانی حکایات مرزبان

    

اند و با خود، آنها را استخراج و گردگیري کرده

از نابودي کاملشان جلوگیري  مکتوب کردن آنها

اند و راز حیات آنها در به کار گرفتن کرده

تمهیدهایی مناسب، براي بر سر زبان انداختن و 

بردن مجدد آنها به عرصۀ فرهنگی اجتماع است و 

بازنویسی، بازپردازي و بازآفرینی مجدد آنهاست 

(سرشار،  .تواند از پس این مهم برآیدکه می

هاي یکی از گنجینه ) کتاب 111: 1388

با ارزش زبان فارسی است که قابلیت بسیاري 

-هاي سرگرموجود حکایت .براي بازنویسی دارد

کننده و زیبا و آموزنده که با گذشت قرون 

مختلف از طراوت و ارزش آن کاسته نشده، عامل 

اما نثر مصنوع و  ،مهم جذابیت این کتاب است

ینکه باعث ایجاد جایگاه فنّی این کتاب، با وجود ا

مستحکمی براي آن در ادبیات ایران زمین شده، 

ده است و این کردسترسی همگان را به آن دشوار 

جاست که باید از بازنویسی به عنوان بهترین 

د تا بتوان این دریاي عمیق را کریاریگر استفاده 

 کاوید و در شاهوار آن را فراچنگ آورد.

  

 له ئبیان مس

ه عنوان بهترین ابزار فرهنگی کشور متون کهن ب

هاي اجتماعی، فردي و ما، بیانگر زیر و بم

توان از آن براي اخالقی انسان ایرانی است و می

آشناسازي هرچه بیشتر نسل نو با تمدن دیرین 

ایران استفاده کرد. بازنویسی ابزار مناسبی براي 

نمایش قدرت و ارزش متون کهن ماست و 

کنند، بازنویسی که فکر می ايبرخالف نظر عده

ممکن است از ارزش این آثار بکاهد، اگر به 

اي شکل صحیح انجام گیرد، هرگز چنین نتیجه

شده و متن اصلی آن نخواهد داشت. اثر بازنویسی

در واقع در یک معامله پایاپاي از یکدیگر سود 

بازنویس با کمک گرفتن از ارزش متون  .برندمی

ده، قدرت نویسندگی کرکهن، قلم خود را غنی 

کند و متون کهن نیز به خویش را آشکار می

کمک بازنویسی به نسل جدید منتقل شده و به 

هاي دهد. با توجه به بازنویسیزندگی ادامه می

گیرد، باید دید بسیاري که از متون کهن انجام می

د و این کرتر توان این ابزار مهم را غنیچگونه می

نگ و نسل نو را مستحکم پل ارتباطی میان فره

اند شده، توانستهکرد؛ آیا تمام آثار بازنویسی

الگوي مناسب براي این کار ارائه دهند و آیا باید 

ساختارهاي بازنویسی ارزشمند و خلّاق بیشتري 

به وجود آید؟ در ضمن باید دید آیا بازنویسان در 

نویسی و به ارائۀ یک اثر خلّاق و مطابق با داستان

اند و چه ي تمامی عناصر آن موفق بودهکارگیر

توانند به کار ابزاري براي رسیدن به این مهم می

 گیرند؟

براي انجام این پژوهش، سه اثر بازنویسی از 

هاي قصه«ند از: اد که عبارتشانتخاب  

از مهدي آذریزدي، » هاي خوبخوب براي بچه

از مریم » نامههایی از ادبیات کهن، مرزبانداستان«

هایی از ادبیات کهن براي تازه«و  لطفعلی

از » نامههاي شیرین مرزباننوجوانان، قصه

عبدالمجید نجفی که سعی شده با مطالعۀ متن 

شش  اصلی و هر سه اثر مذکور و به خصوص

داستان مشترك میان آنها و بررسی عناصر داستانی 

شان با یکدیگر و با متن موجود در آنها و مقایسه
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اصلی، ساختار و روش هر سه بازنویس معرفی و 

با شناخت نقاط ضعف و قوت هر کدام، الگویی 

به خصوص بازنویسی  -مناسب براي بازنویسی

 د.شوارائه  -

 

 پیشینۀ پژوهش 

در مورد اصول و الگوهاي مناسب براي 

هاي ها و کتاببازنویسی، در ضمن پژوهش

اما پژوهش مختلف، بسیار سخن گفته شده، 

جامع و مستقلی که بیانگر اصول و ساختار 

باشد، تاکنون  هاي بازنویسی داستان

انجام نپذیرفته است. سابقۀ پژوهش در مورد 

و سخنرانی  1345موضوع بازنویسی به سال 

محمد محجوب در جلسۀ شوراي کتاب کودك 

انتخاب و «گردد که براي اولین بار با عنوان برمی

هاي اق منابع ادب فارسی براي تدوین کتابانطب

این سخنرانی،  .دشمنتشر » کودکان و نوجوانان

نگرش عمیق بر معرفی و انتخاب منابع ادب 

فارسی دارد. پس از آن، قدمعلی سرّامی با مقالۀ 

به این » ادبیات  گذشته ایران سهم کودکان در«

محمود  1354موضوع پرداخت؛ سپس در سال 

اي با عنوان انی در مقالهمشرف آزاد تهر

، این موضوع را »بازآفرینی در ادبیات کودکان«

بررسی کرد که البته در این مقاله بیشتر به تعریف 

بازآفرینی پرداخته شده و استفاده از متون ادبی 

(عشق به  کهن در باز آفریدن به دلیل درونمایه

ده شبشریت و امور معنوي و فرهنگی) پیشنهاد 

 .شده ندارده تحلیل متون بازآفرینیاست و کاري ب

صدیقه  1366در سال  )13: 1371نسب، (هاشمی

تر، این موضوع را نسب در سطحی وسیعهاشمی

د که بعدها به کرنامۀ ارشد خود بررسی در پایان

عنوان  باشکل کتابی 

-د. در این کتاب، ضمن بیان مقدمهشچاپ  

ها و شرایط چارچوب و شیوه اي مفصل در بیان

اثر  130 و تاریخچۀ بازنویسی، با بررسی

هاي کمی و کیفی این آثار بازنویسی شده، جنبه

 گیرد.مورد بررسی قرار می

وار رستـوان فهـتار، میـن آثـر ایـالوه بـع

هاي دیگري نیز اشاره شـا و پژوهـهابـه کتـب

 د: کر

،  ) در کتاب1380( پایور .1

هاي بازنویسی و بازآفرینی متون کهن را به  شیوه

بخش اول کتاب به  دهد. مندان آموزش می عالقه

هاي خاص)  هاي بازنویسی متون (بازنویسی روش

پس به بازنویسی متون دینی س .یابد اختصاص می

روش بازآفرینی  ،بخش دوم کتاب .شودمی اشاره

ش هاي اساطیري) و بخ (بازآفرینی و تغییر چهره

هاي ترجمه و بازپرداخت  متضمن شیوه ،پایانی

  .است

 ) در کتاب1388( پایور .2

با موضوع  خود را ۀمقال 17 ،

که در فاصلۀ » بازنویسی و بازآفرینی در ادبیات«

، اند به نگارش درآمده 1385تا  1369هاي  سال

عنوان برخی از مقاالت  .است آوري کردهجمع

، مرغ از: بازآفرینی سیمرغ سی است عبارت

هاي کهن و ادبیات داستانی  بازآفرینی قصه

هنر  ،بازنویسی و بازآفرینی در شعر حافظ ،معاصر

آثار  ،بازآفرینی سینما ،نمایشی و بازآفرینی

هاي حماسۀ کهن و قابلیت و روش  اسطوره

، بازنویسی و بازآفرینی خالق به انواع جدید ادبی
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در بوتۀ بازآفرینی و آرش کمانگیر و قندي  بزبز

آرش ستوربان: دو روش بازآفرینی، بازنویسی از 

 ن.یک متن که

معیارهاي «) در مقالۀ 1390( جمالی .3

 ،»بررسی ادبیات کهن براي کودکان و نوجوانان

هدف و انواع و ادبیات کهن  بحثی دربارة پس از

 ی کلییمعیارها ،براي کودکان و نوجوانان آن

انواع ها  گردآوريو ادبی کهن  ی آثاربررس براي

 دهد.آن ارائه می

نامۀ ) در پایان1388( نصر اصفهانی .4

هاي ررسی چگونگی انطباق بازنویسیببا  

ي صحیح گرفته با اصول و معیارهاصورت

الگویی براي نقد و بررسی بازنویسی، سعی کرده 

ها که از متون کهن بازنویسی داستان پرکاربردترین

به نقد و بررسی آنها اقدام  وکند طراحی ، شده

 ةکه در حوزگیرد سپس نتیجه می و است کرده

ده کردن زبان آثار بیشتر به سا بازنویسان ،یزبان

هاي ها و تواناییبه ویژگی و اندکهن توجه کرده

مختلف کم زبانی مخاطبان خود در مراحل سنی 

در محتوایی بازنویسان  ةدر حوز .اندبودهتوجه 

و عاطفی  ،هاي ذهنیمحتواي آثار به ویژگی

اما در  ،انداجتماعی مخاطبان خود توجه کرده

چندان خالقیت و  پردازي)هاي فنی (داستانحوزه

، شوداري نسبت به متن اصلی مشاهده نمیابتک

ها را با همان بلکه بازنویسان بیشتر داستان

یسی اصلی فقط با زبانی ساده بازنون چارچوب مت

 .اندکرده

 

طرح و پیرنگ 

پیرنگ، طرح یا الگوي حوادث در داستان است. 

 نقل حوادث با تکیه بر روابط علّی و معلولی

پیرنگ وابستگی موجود میان حوادث . است

 .کندداستان را به طور عقالنی تنظیم می

هاي ) در بیشتر حکایت293: 1376صادقی، (میر

هاي ، آن اندازه که نویسنده به توصیف

تو در توي جاها و اشخاص پرداخته، به طرح و 

پیرنگ نپرداخته است، البته عدم اهمیت به پیرنگ 

هاي کهن به خصوص ها و حکایتدر بیشتر قصه

شود: این چنین هاي حیوانات دیده میدر حکایت

 ]نوابستگی عقالنی میان حوادث داستا[ طرحی

خورد. هاي حیوانات کمتر به چشم میدر حکایت

ها را داراي توان این حکایتبه طور کلی می

پیرنگی دگرگونه دانست که بیشتر ناشی از شکل 

هاسـت. البته در این مجازي و تمثیلی این حکایت

ها مجموع وقایعـی وجـود دارد که حکایـت

اما خود وقایع هرگز  ،رابطۀ علّی و معلولی دارند

 )124: 1376(تقوي،  .بل اثبات و منطقی نیستقا

نسبت به  هاي با این وجود، حکایت

(مثل گلستان)،  هاي بعضی متون کهنحکایت

به دلیل  در کتاب «تري دارد: پیرنگ قوي

ها ایجاز، پیرنگ قوي نیست و در این حکایت

، فرصتی براي پردازش حوادث در آن نیست

-) هرچند باز هم نمی336: 1393 ،بهزادي(نجفی

، پیرنگ قوي و هاي توان در حکایت

یکی از  .مطابق با عناصر داستانی امروزي را یافت

ازنویس، این است که با ابزار کارهاي مهم یک ب
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پردازي امروزي، روابط علّی و معلولی قصه

ند و از آنجا کریزي پی هامحکمی براي حکایت

اصلی که مخاطبانش بزرگسال  که بر خالف متن

هستند، در متن بازنویسی مخاطب اصلی کودك 

تواند با عنصر پیرنگ، داستان است، بازنویس می

به عنوان مثال در  .را بهتر به کودك بفهماند

از متن اصلی » سه انباز راهزن با یکدیگر«حکایت 

سه مرد صعلوك راهزن ... «آنجا که  

آورند، در اروان جان خالیق برمیها دمار از کسال

زیر  اي رسیدند...پیرامن شهري به اطالل خرابه

: 1370 (وراوینی،. »سنگی صندوقچۀ زر یافتند

) از آنجا که براي کودك و نوجوانِ 195 -196

ناآشنا به متون، یافتن زر در خرابه دور از ذهن 

است، بازنویسان هر کدام علتی براي آن در نظر 

با آن کار، پیرنگ داستان را قوي  اند وگرفته

مهدي آذریزدي اصالً موضوع صندوقچه  .انددهکر

را عوض کرده و عامل اختالف را پولِ دزدي 

ها را شمردند... قرار گذاشتند پول«فرض کرده: 

در این وقت بر سر  یکی از آنها به آبادي برود...

. »این که کدام یک برود، اختالف پیدا کردند...

 )96 :1394، (آذریزدي

مریم لطفعلی، خرابه را ویرانۀ کاروانسرا در 

نظر گرفته تا بتواند دلیل موجهی براي پیدا کردن 

آنها «صندوقچه و جواهرات به خواننده ارائه دهد: 

در نزدیکی شهر، کاروانسراي قدیمی را دیدند که 

دیوارهایش ریخته و خراب شده بود...دیدند 

 نهان کردهاي را زیر سنگ پکسی صندوقچه

) در بازنویسی 53: 1394(لطفعلی،  .»است

پذیري عبدالمجید نجفی نیز نویسنده براي توجیه

هاي عمارت بزرگ یافتن گنج، خرابه را ویرانه

زمان پدربزرگم اینجا «... شاهزاده فرض کرده: 

عمارتی حسابی بوده، مال یک شاهزاده! بد نیست 

بزنیم. سري  هایشو سردابهبرویم به گوشه کنار 

 )62: 1391(نجفی،  .»داند شاید...کسی چه می

  

 پردازيشخصیت

 توصیف شخصیت و ایجاد کشمکش میان آنها. 1

هاي کهن و یکی از وجوه تمایز اصلی میان داستان

جمال پردازي دانست. سنّتی را باید شخصیت

-پردازي در حکایتمیرصادقی در ذیل شخصیت

ها به شرح صهگونه قدر این«گوید: هاي کهن می

شود و به جزئیات کلیات و احوال اکتفا می

هاي روحی و خُلقی وضعیت و... خصوصیت

 )65 :1376(میرصادقی،  .شودقهرمانان توجهی نمی

به طور کلی  هاي در داستان

هاي توصیف شخصیت، آن هم به شکل داستان

امروزي وجود ندارد، جز در مواردي که نویسنده 

ع نثر و سبک نویسندگی خاص خود، به تَب

کند ها را به صورتی خاص توصیف میشخصیت

-که البته این وصف، شخصیت وي را آشکار نمی

کند، بلکه فقط آن صفت یا حالتی را که مد نظر 

نویسنده است، با توصیفات پی در پی و استفاده 

کند: از کلمات و ترکیبات مترادف تفصیل می

سوار کار دوست، چابکوانی بود ششنیدم که ج«

که اگر عنان رها کردي، گوي مسابقت از وهم 

بربودي و ادراك در گردگام سمندش نرسیدي، از 

شام تا شبگیر همه شب با خیال نخجیر در عشق 

 )498: 1370، (وراوینی. »بازي بودي...

تواند با استفاده از عنصر نویسندة بازنویس می

طرفی شخصیت و ایجاد کشمکش میان آنها از 
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تر دهد و از هم داستان را رنگ و بوي امروزي

طرف دیگر باعث جذب بیشتر خواننده شود. در 

ها در شده، در اغلب داستانمیان سه اثر بازنویسی

پردازي، بیشترین شباهت به متن اصلی شخصیت

متعلق به متن بازنویسیِ مریم لطفعلی است. ایشان 

اصلی،  در این داستان نیز به سبک نویسندة متن

شکارچی و عالقۀ شدید او را به شکار توصیف 

اما نویسندة کتاب  ،است کرده

عبدالمجید نجفی، همچنان که شیوة  از

ها هم هست، داستان را با کار او در دیگر داستان

توصیف کامل چهره و حاالت رفتاري او آغاز 

ي هاي کتاب، براکرده و مثل بقیۀ داستان

است؛ نامی که  شخصیت داستان نامی نیز برگزیده

از نظر معنایی با او شباهت دارد و باعث ارتباط 

 :شودبهتر خواننده با وي می

صورتی کشیده، دماغی عقابی و سبیلی «

قیطانی داشت. موهاي سیاه و انبوهش را به شکل 

بست. جاي چنگال دم اسبی در پشت سرش می

ا از همۀ مردم خرسی بر گونۀ راستش او ر

مشهورترین  .کرد. او شهباز نام داشتمشخص می

ود. قیافۀ خونسرد و ـود بـان خـارچی زمـشک

 (نجفی، .»رحمی او بودنگاه تیزش، گواه بی

1391: 90( 

 ،ابراهیم یونسی در کتاب      

ت سه شیوه را معرفی ـف شخصیـبراي توصی

. توصیف 2 ؛قیمتوصیف یا توضیح مست .1کند: می

یف به یاري آکسیون؛ . توص3 ؛گووبه یاري گفت

-به وسیلۀ اعمال و رفتار شخصیت یعنی نویسنده

) در 301: 1392(یونسی،  .کندآنها را معرفی  ،ها

، توصیف اشخاص معموالً به کتاب 

ها هم از روش مستقیم است و در بازنویسی

عبدالحمید به جز  ،است همین روش استفاده شده

گو و در ونجفی که در بیشتر موارد از روش گفت

 استفاده کرده» آکسیون«یاري  ازمواردي دیگر 

ارچی به ـگ شکـاست؛ مثالً در توصیف س

 گوهاي مردم در مورد سگ دقت کنید: وگفت

زاده است.گرگ -«

اي جرأت نزدیک شدن به او را هیچ درنده -

ندارد. 

 (نجفی، .»ماندمی هایش به دشنهدندان -

1391: 91(

هاي کهن و به ویژه در به عالوه، در حکایت

پردازي که از انواع تدابیر شخصیت 

(معرفی شخصیت با  عموماً به دو دستۀ نمایشی

(معرفی  رفتار و گفتار خویش) و گزارشی

شخصیت به طور مستقیم و از زبان راوي) و یا 

ها، مقابله با صیتبا مقابله یا مقایسه با سایر شخ

صحنۀ وقوع حوادث یا توصیف مستقیم یا تجزیه 

ها یا وضع و حالت روحی او و تحلیل انگیزه

)، بیشتر شیوة گزارشی 35-36: 1386(یونسی، 

بینیم گونه که میگیرد. همانمورد استفاده قرار می

توان با ها را نمیهاي قصه و حکایتشخصیت

نو مقایسه کرد هاي هاي رمان و داستانشخصیت

گذاري کمتري در کل قصه بتوان از تأثیرو شاید 

ها اغلب غیر هاي این داستانآنها دید. شخصیت

هاي در داستان[«...پویا و تقریباً تغییرناپذیرند: 

ها ایستا هستند و اغلب هاي قصهشخصیت ]کهن

خصوصیت روحی و خلقی ثابتی دارند...یعنی به 
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 .»دهندنمی نتایج اعمالشان واکنش نشان

هاي در اغلب حکایـت )66: 1376 (میرصادقی،

ن قاعده حاکم است که تقریباً نیز همی 

بازنویسان بـه وسیلۀ عناصر داستـان سعی در پویا 

را در  اند. از آنجایی که کردن آن داشته

توانیم بررسی کنیم، می» فابل«ذیل عنوان 

یز در همین مبحث هاي حکایات آن نشخصیت

ها به قابل بررسی هستند. در این کتاب، شخصیت

شوند و دو بخش عمدة حیوان و انسان تقسیم می

 کنند. بر همین اساس نیز ایفاي نقش می

ها در فابل، تمثیلی ویژگی اصلی شخصیت«

-ها جانشین شوندهاین شخصیت .بودن آنهاست

لق اند؛ یعنی حیوانات، جانشین انسان یا فکر و خُ

و خو یا مفاهیم مورد نظر نویسنده و آورندة 

در این  )130: 1376(تقوي،  .»اندحکایت شده

گونه حکایات، حتی وقتی شخصیت، انسان است، 

باز هم تمثیل بر روح او حاکم است. به طور 

مثال، دزد، شتربان، شکارچی، ندیم و ... داراي 

خصوصیات قالبی و عام هستند و هر شخصیت 

 تواند جا بگیرد.در این قالب می دیگري نیز

در سه کتاب بازنویسی شدة مورد مطالعه، این 

یعنی تمثیلی و عام بودن  -هاویژگی شخصیت

 است. به قوت خود باقی مانده -هاآن

 

و  ها در تناسب تعداد و نام شخصیت. 2

 شده متون بازنویسی

ها به ، شخصیتهاي در اکثر حکایت

اند: بازرگانی، پیري، شتري. طور عام معرفی شده

شدة مورد بررسی، در میان آثار بازنویسی

-جید نجفی با سبک خاص خود ضمن نامعبدالم

ها، سعی در معرفی گذاري براي شخصیت

هاي اخالقی و حتی پیشینۀ خانوادگی آنان ویژگی

نمایی) که گاه در (گذشته دارد و با فالش بکی

ند، هم شخصیت جدیدي زذهن شخصیت می

کند و هم خواننده را با خلق و وارد داستان می

به عنوان مثال در  .سازدگذشتۀ وي، آشنا می

نویسنده، دزد جوان را » سه شریک راهزن«داستان 

 کند: گونه معرفی میاین

به امید پول و ثروت از دیار بریده بود و سر «

 به بیابان گذاشته بود.

گردم و تو برمیخداحافظ مادر! روزي  -

برم پیش خودم.را می

صورت تکیدة مادرش را میان گرد و غبار 

کرد: نرو برزو! انگار او را صدا می دید...می

(نجفی،  .»آهنگري چه عیبی دارد؟ بمان و کار کن

1391 :60( 

هاي خوب براي قصه«مهدي آذریزدي نیز در 

، با آوردن شخصیت جدیدي به »هاي خوببچه

ار مسافر، تعداد شخصیت را گسترش دشکل دکّان

داده و از وجود او براي غنی کردن پیرنگ استفاده 

 کرده است:

دار یکی از روستاها براي یک روز که دکّان«

اي رفت، دزدها در خرابهخرید جنس به شهر می

: 1394 (آذریزدي، .»بر سر راه کمین کرده بودند...

95( 

تعداد و  4تا  1هاي شمـاره در جـدول

ها و نوع آنها، همچنین عنوان تناسب شخصیت

ها در متن اصلی و متون بازنویسی قابل داستان

توان می هاجدولاین مشاهده است. از مقایسۀ 

نتیجه گرفت که در اغلب موارد، بازنویسان با 
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اند که هم عوض کردن عنوان داستان سعی کرده

مفهوم داستان را در آن بگنجانند و هم آن را براي 

نند. در مواردي نیز با تغییر کودکان قابل لمس ک

ها (اعم از انسان و حیوان) و در تعداد شخصیت

گذاري براي آنها، سعی در بازنویسی خلّاق نام

ها نیز در موارد کمی از شده است. شخصیت

گذاري در نام اند.ایستا به پویا تغییر یافته

نیز عبدالمجید نجفی سعی کرده که  هاشخصیت

ها اسم خاصی بگذارد و در وي شخصیتبر ر

بقیۀ موارد نیز بازنویسان با معنا کردن اسم عام و 

تر ها را ملموستغییر مختصري در آن، شخصیت

فروش یا فروش را به پارچهاند. مثالً جامهکرده

اند. در مورد گرد تبدیل کردهفروشندة دوره

هاي مثبت و منفی، بازنویسان تقریباً شخصیت

اند و به وال نویسندة اصلی را حفظ کردههمان ر

توان شخصیتی را دید که ماهیتش تغییر ندرت می

 کلی کند.

 

 پردازي شیوة شخصیت. 3

پردازي آنچه مسلّم است این است که شخصیت

-ه داستانهاي جدید بسیار مورد توجدر داستان

نویسان است و شاید بتوان گفت سهم مهمی از 

هاي نوین را استانیند ساخت و پرداخت دافر

ه ـا در قصـام ،ر دوش داردـردازي بـپتـشخصی

ود دارد، ـی وجـرایـگیـه کلـایت کـو حک

 پردازي سهم زیادي ندارد. شخصیت

ها به شرح کلیات و احوال اکتفا هـدر قص«

-شود و به جزئیات وضعیت و ... خصوصیتمی

شود؛ هاي روحی و خُلقی قهرمانان توجهی نمی

سر دارد، یکی خوب و یکی بد ... و شاهی دو پ

. »ها جنبۀ عام و همگانی داردالبته اغلب خصلت

 )65: 1376صادقی، (میر

اي که سازي نمونهگرایی و شخصیتاز کلی

با توجه به نثر مصنوع و فنی  بگذریم، 

و ادبی خود، پر است از توصیفات گوناگونِ 

البته ها که ها و حتی شخصیتجاها، موقعیت

-نه روان -یر در حد توصیفات ادبی مورد اخ

 ماند: باقی می -شناختی 

هند را ندیمی  شهریار گفت: شنیدم که راي«

گزار که در پرست و سخنبود هنرپرور و دانش

هنگام محاوره در در دامن روزگار پیمودي و هر 

دو ظرف زمان و مکان به ظرافت طبع او پر 

 )342 :1371. (وراوینی، »بود...

 

 گویی وگو و تکپردازي به وسیلۀ گفت. شخصیت4

پردازي با شیوة شخصیت بازنویسان 

گوها و وقایع والي گفتیعنی از البه ،غیر مستقیم

ها را پردازي حکایتاند شخصیتمختلف توانسته

گو وهاي جدید نزدیک کنند. گاه گفتبه داستان

یرد و گاه گهاي داستان شکل میبین شخصیت

گویی دارد که وخود فرد در درونش گفت

کند. در داستان سوار شخصیت او را فاش می

شکارچی، عبدالمجید نجفی با این مونولوگ سعی 

دعوت «... در شناساندن بیشتر شکارچی دارد: 

 حاکم براي شکاربانی را رد کرده بود. 

خواهم مال خودم باشم؛ یک روز اینجا، می -

دیاري بهتر. من به درد شکاربانی روز دیگر در 

 )91: 1391(نجفی،  .»خورمحاکم نمی
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 ها وگو  و لحن شخصیتگفت .5

گو به معناي مکالمه و صحبت کردن با وگفت«

هاي هم و مبادلۀ افکار و عقاید است...از ویژگی

وگوي کامل، این است که سه خصوصیت را گفت

در خود به نمایش گذارد: خصوصیت جسمانی، 

 )305: 1376(میرصادقی،  .»وانی و اجتماعیر

اي مهم ها و وسیلهوگو نمایانگر شخصیتگفت

این موضوع  .داستان است براي به سامان رسیدن

که بیشتر حکایات،  هاي شبیه در کتاب

مربوط به حیوانات است و اثر آن حتی در 

هاي آن انسان هستند، حکایاتی که شخصیت

ها مثل بد. در اغلب این کتابیاشکل خاصی می

 هاحکایت ، اغلبو  

وگوهاي هاي فرعی) خود جزئی از گفت(حکایت

قهرمانان و در واقع نمونه و مثالی براي سخن و 

وگو حتی جاي قضیه مورد ادعا هستند، گفت

وگو در آثاري که جنبۀ گیرد. گفتعمل را می

ناعات است و تمام ادبی دارد، آمیخته به ص

(تقوي،  .کنندها یک جور صحبت میشخصیت

) پس جاي تعجب نیست که 128 – 129: 1376

گونه سخن ها، راي هند هماندر این حکایت

بگوید که زاغ یا راسو یا خرگوش؛ چون اصوالً 

ها ها براي لحن شخصیتگونه داستاننویسندة این

قدر  وگو هم هراختالفی قائل نیست و گفت

والنی و ادیبانه باشد، به نظر نویسنده و سبک ط

اما بازنویس باید  ،ادبی خاص او زیباتر است

وگوهاي تو در تو، آنچه بتواند از میان این گفت

را که ذهن کودك و نوجوان قادر به درك و هضم 

همگام با سبک نویسنده و سخن اصلی  -آن است

انتخاب و پاالیش و ویرایش کند و به  -او

ند. [در فابل] از آنجا که اصل کعرضه  خواننده

ها، منشأ عوامانه و فولکوریک دارد، حکایت

انتظار این است که سبک بیان و زبان آنها نیز در 

خور فهم عوام و کودکانه باشد، در حالی که کمتر 

)؛ پس به همین دلیل 121(همان:  چنین است

ها نقش بازنویس در القاي مفاهیم این کتاب

هاي ست. به طور کلی در این مجموعهتر ابرجسته

داستانی، لحن و زبان هنگام نقل از زبان انسان و 

گونه نیست که حیوان تفاوت چندانی ندارد، این

لحن و بیان مثالً درازگوش با روباه فرق کند و یا 

مثالً زیرکی روباه با بالهت االغ از سخنان آنها 

م مشهود باشد، بلکه اغلب خود نویسنده در تما

(همان:  .موارد حضور دارد و زبان، زبان اوست

123 - 122( 

  

 پردازيفضاسازي و صحنه

 هاي کهن، زمان و مکان فرضی و تصوريدر قصه

ها مربوط به چه مشخص نیست که قصه .هستند

زمانی است، با حدس و گمان باید دریافت که 

اي تعلق دارد و ها به چه دورهاین قصه

عی و سیاسی مردم کدام بازگوکننده وضع اجتما

  )67: 1376(میرصادقی،  .دوره است

هاي مثل بیشتر حکایت - کتاب 

در » شنیدم«یا » اندآورده«با آوردن فعل  -کهن 

گذارد تا ابتداي حکایت، دست نویسنده را بازمی

مکانی زمانی و بیخواننده را با خود در فضاي بی

کرده با آوردن  اما گاهی نویسنده سعی، غرق کند

هایی را خلق کند، محلی کلّی و عمومی، مکان

و ... ،  هایی مثل مرغزار، دیه، جویبار، بیشهمکان

سپس با توصیفات زیبا، همان مکان را به تصویر 
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حکایت «هایی مثل عالوه بر آن در داستان .بکشد

بزورجمهر با «یا داستان » هنبوي با ضحاك

راي هند با «یا » انخسرو با خر آسیاب«یا » خسرو

تواند با قرائن تاریخی به مکان ، خواننده می»ندیم

و زمان نیز دست یابد. بازنویسان این متن نیز 

اند. مثالً آذریزدي همان شیوة کتاب را پی گرفته

روزي بود «ها از اصطالح قدیمی در اکثر داستان

در روزگاران «و لطفعلی از » و روزگاري بود

 است. دهاستفاده کر» قدیم

 

 مایه درون

مایه، فکر اصلی و مسلّط در هر اثري است. درون«

شود و اي که در خالل اثر کشیده میخط یا رشته

هاي داستان را به هم پیوند وضعیت و موقعیت

-) در حکایت174: 1376(میرصادقی،  .»دهدمی

مایه اغلب اوقات در پایان ، درونهاي 

 د:شول بیان میداستان و به این شک

و در ادامه فکر » این افسانه از بهر آن گفتم...«

اصلی حکایت که باعث روایت کردن آن حکایت 

البته قبل از شروع حکایت نیز  ؛آیداست، می شده

مایه که به دلیل اصلی حکایت است، به درون

د. به عنوان نمونه به قبل و بعد از شواشاره می

 کنید: دقت » راسو و زاغ«داستان 

ترسم که...چون تو را ببیند، می«آغاز حکایت: 

بر تو  1زمان امان خواستن ندهد و مجال استمهال

چنان تنگ گرداند که تا درنگري خود را در چاه 

که آن راسو را با زاغ بینی چنان ندامت بسته ...

 )679: 1371(وراوینی،  ....»افتاد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . مهلت خواستن 1

فتم این افسانه از بهر آن گ«... پایان حکایت: 

تا تو از جهت عقاب همه نیکو نیندیشی و از 

او ایمن نباشی و رفتن بدان مقام  3صواعق 2خطفۀ

المأخذ ندانی که و دریافتن آن مطلب چنان سهل

نصیبۀ هر قدمی از آستان قصر این تمنّی، جز 

 )686: (همان.  قصور نیست...

نویسی نوین] نویسندگان اغلب از [در داستان

کنند و ایۀ داستان پرهیز میمبیان صریح درون

هاي غیر صریح را مثالً در افکار و عواطف شیوه

گنجانند و خواننده از ها میو تخیالت شخصیت

ت و برآیند طریق تفسیر این افکار و تخیال

برد. مایه پی میموضوع داستان به درون

 )182-183: 1376 ،(میرصادقی

هاي گونه که گفتیم در حکایتهمان

مایه مستقیم است، اما در ، شیوة ارائه درون

بینیم که سعی شده از شده میسه اثر بازنویسی

-هاي جدید استفاده شود و در ضمن گفتشیوه

مایه را ها، درونوگو و کشمکش میان شخصیت

راسو گفت: برو حقه! برو کلک! چه «آشکار کند: 

رفاقتی ما بین راسو و زاغ هست؟ من فکر تو را 

(نجفی،  ....»اي داري دانم چه حیلهخوانم. میمی

1391 :132( 

اه نویسندة بازنویس با استفاده از کلیت گ

اي مایهمایۀ اصلی، درون داستان، عالوه بر درون

کند. در داستان سوار شکارچی، جدید خلق می

مایۀ اصلی که عدم سپردن کارها به عالوه بر درون

داستانی که بازنویس ناتوانان است، با استفاده از 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . تباهی بینایی 2

 ها. آذرخش 3
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خود در درون داستان ساخته و پرداخته (شکار 

رحمانۀ آهوي مادر و چشمان پر از التماس بی

کاري، او)، در پایانِ داستان، وقتی که بر اثر ندانم

شکند، التماس نگاه وي را به شکارچی می کمر

اي جدید براي مایهچشمان آهو پیوند داده و درون

هر کس که به چهرة «ست: ا داستان خلق کرده

هاي سیاه او را پر اشک کرد، چشمشهباز نگاه می

-هایی که انگار از آنها التماس میدید؛ چشممی

 )94: (همان .»بارید

 

تناسب درون مایه با ظرافت ذهنی و روحی و . 1

 شناختی کودك و نوجوان

و  هاي بازنویسی از حکایت

میان بازنویسان رایج بوده است از دیرباز در  

ها با ذهن و دالیلی از قبیل تناسب روح حکایت

کودك و نوجوان، تمثیلی و نمادین بودن آن، 

تعلیمی و آموزشی بودن و وفور پند و اندرز و ... 

از جمله عواملی است که باعث ایجاد تناسب 

میان ظرفیت ذهنی و روحی و شناختی کودك و 

ها به خصوص کتاب گونها اینـوان بـنوج

شده است و در متون بازنویسی شده 

تا با تقویت این عوامل، بر آن بوده نیز سعی 

 ؛آید تري بین اثر و مخاطب به وجودارتباط قوي

البته عالوه بر این موضوع، عامل مهم دیگري که 

ها شده، باعث استفادة بازنویسان از این کتاب

ها (فابل) است که انهاي این نوع داستشخصیت

چون اغلب حیوان هستند، کودك را به خویش 

عامل مهم دیگر نیز کوتاهی این  .کنندجلب می

یکی از دالیل اقبال عمومی «هاست: نوع حکایت

ها و کاربرد جهانی و همگانی به این حکایت

یافتن آنها همین ویژگی کوتاه بودن است. کوتاه 

ده به آسانی شود که شنونبودن حکایت باعث می

بین آغاز و انجام حکایت، ارتباط معنایی را 

دریابد ... همچنین این ویژگی باعث شده این 

 ها ابزار خوبی براي اقناع مخاطب باشد...حکایت

کوتاهی داستان امکان فرا گرفتن و به خاطر 

ها، کند ... این حکایتسپردن آنها را بیشتر می

ت. همین هاي مناسبی براي کودکان اسداستان

کوتاهی آنهاست که با ذهن و اندیشۀ کودك 

 .»تر قابل درك استمناسبت دارد و براي او آسان

 )124: 1376(تقوي، 

هاي جز در مقدمه و قسمت کتاب 

جزئی دیگر، تماماً از قصه و حکایت تشکیل شده 

-هاي این کتاب، حکایتکه البته در تمامی باب

مطلب و یا داستانی که هاي تو در تو براي فهم 

 است. موضوع اصلی آن باب است، گنجانده شده

 تو] در هاي تواین ویژگی [آوردن حکایت«

-ها نیست و از اصول قصهخاص این حکایت

گویی گذشته است، اما در این نوع داستان، اغلب 

هاي فرعی) خود جزئی از ها (حکایتحکایت

ونه و گوهاي قهرمانان هستند و در واقع نموگفت

 .مثالی براي سخن و قضیه مورد ادعا هستند

 )128همان: (

 52هاي اصلی بگذریم، اگر از حکایت

 5حکایت در این کتاب ذکر شده است که تنها 

ها به دلیل طرح مسائل مورد از این حکایت

جنسی، قابلیت بازنویسی براي کودك و نوجوان 

مورد) بازنویسی شده است  47را ندارد و مابقی (

هایی از ادبیات کهن، داستان«در این میان سهم  که

حکایت،  41 ،نوشتۀ مریم لطفعلی ،»
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نوشتۀ  ،»هاي خوبهاي خوب براي بچهقصه«

هایی از ادبیات تازه«حکایت،  21 ،مهدي آذریزدي

 ،»نامههاي شیرین مرزبانکهن براي نوجوانان قصه

ق حکایت است. طب 18 ،نوشتۀ عبدالمجید نجفی

قابلیت  هاي % حکایت38/90این آمار 

بازنویسی براي کودکان را از نظر موضوع و 

ها % حکایت62/9ماهیت قصه دارا هستند و تنها 

 ؛به دلیل طرح مسائل جنسی این قابلیت را ندارند

البته نویسندگان بازنویس در اکثر موارد با 

ها و وقایع و به خصوص تغییراتی در صحنه

هاي پایان داستان، آن را با روحیۀ لطیف نتخشو

اند. به عنوان کودکان و نوجوانان هماهنگ کرده

در متن اصلی » سوار نخجیرگیر«مثال در داستان 

شود ولی در سه ، شکارچی کشته می

(بازنویسی  شده تنها در یک مورداثر بازنویسی

میرد و در دو اثر مریم لطفعلی) شکارچی می

(بازنویسی  شکندر، یا دست و پایش میدیگ

 شکندمهدي آذر یزدي) و یا کمرش می

(بازنویسی عبدالمجید نجفی) و یا در پایان 

کند و ، زاغ را خُرد می، راسو»راسو و زاغ«داستان 

شدة آذریزدي به اما در اثر بازنویسی ،خوردمی

ولی نوع و صحنۀ مرگ  ،شودمرگ زاغ اشاره می

عبدالمجید نجفی، داستان را با  شود وبازگو نمی

زاغ فهمید که از پس او «کند: فرار زاغ تمام می

برنخواهد آمد، براي همین به پرواز درآمد تا آن 

حوالی را خوب بگردد و درخت دیگري را براي 

) 136: 1391(نجفی، » درست کردن پیدا کندالنه 

و تنها مریم لطفعلی اشاره مستقیم به خورده شدن 

 دست راسو کرده است. کالغ به 

از دیگر لطایفی که بازنویسان براي این 

هاست که اند، تغییر نام داستانتناسب به کار بسته

 هرچند در موارد نادري ممکن است نارسا نباشد

(تغییر نام شتر و شتربان به شتر بدشانس در 

بازنویسی مریم لطفعلی که مناسبت چندانی با 

وارد مفید بوده است. مایه ندارد)، در اغلب مدرون

 هاي جدید، در جدولاین تغییرات و عنوان

 قابل مالحظه است. 5شماره 

  

 زاویۀ دید

اي است که نگاه ما را به زاویه دید آن دریچه

زاویۀ دید نظرگاه  ،در واقع .کندداستان هدایت می

دهندة زاویۀ دید نمایش«سازد. ما را به قصه می

ه وسیلۀ آن مصالح و اي است که نویسنده، بشیوه

دهد و در مواد داستان خود را به خواننده ارائه می

 »دهدواقع رابطۀ نویسنده را با داستان نشان می

جمال میرصادقی در  )302: 1376(میرصادقی، 

، زاویۀ دید را به دو نوع کتاب 

کند؛ زاویۀ دید سوم درونی و بیرونی تقسیم می

رار ـی قـوزة بیرونـر حل دـشخص یا داناي ک

گیرد: داناي کل یا عقل کل، فکري از بیرون می

کند هاي داستان را رهبري میاست که شخصیت

» قهرمان -راوي«که در برابر زاویۀ دید درونی که 

بیرون بر کل داستان  است، از» ناظر -راوي«یا 

-ها و حکایتدر قصه) 303 (همان: .نظارت دارد

، معموالً از زاویۀ هاي کهن از جمله 

شود. دید داناي کل براي روایت استفاده می

هرچند  ؛اندگرفتهبازنویسان نیز همین شیوه را پی

 تر شد با تغییر این زاویۀ دید، داستان را خلّاقانهمی
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 نمود و با تازگی و جذابیت بیشتري عرضه کرد.

 

 گیريبحث و نتیجه

زشناسی و م بابازنویسی به عنوان یک ابزار مه

 .ز اهمیت فراوان استبازآموزي متون ادبی، حائ

انجام یک بازنویسی خلّاقانه و متناسب با عناصر 

تواند می داستانی نوین از کتاب 

مندي هر چه بیشتر و بهتر از این موجب بهره

قدر شود. طرح و پیرنگ به عنوان کتاب گران

استان در عنصر اصلیِ وابستگی میان حوادث د

ها و مثل بیشتر قصه هاي حکایت

هاي به خصوص حکایت -هاي کهنحکایت

نویسندة بازنویس  .چندان قوي نیست -حیوانات

نویسی تواند با کمک این عنصر مهمِ داستانمی

هم به فهم کودك کمک کند و هم داستان را ساده 

و قابل فهم نماید. در آثار مورد مطالعۀ این 

ش، هرسه بازنویس در این زمینه با استفاده پژوه

از فضاسازي مناسب، تقویت عامل زمان و مکان 

و به کارگیري علل و عوامل جدید براي وقایع، تا 

هاي اند. در اغلب قصهحد زیادي موفق بوده

ها تقریباً سطحی و مستقیم پردازيکهن، شخصیت

توان گفت نویسنده براي بروز است و می

 فقطکند و ود تالش چندانی نمیهاي خشخصیت

 .کندبه معرفی آنان با روشی ساده بسنده می

هاي ادبیانه نیز تنها با توصیف نویسندة 

ها را بازنموده و از روش و پی در پی، شخصیت

است.  مستقیم براي توصیف شخصیت بهره گرفته

هاي مورد بررسی، نویسندگان با در بازنویسی

نویسی نوین و عناصر داستان کمک گرفتن از

-وگو و کشمکش در شخصیتاده از گفتاستف

هرچند تمثیلی  ؛اندپردازي تا حدي موفق بوده

ها تقریباً به بودن و کلی و عام بودن شخصیت

به جز مریم لطفعلی  .است جاي خود باقی مانده

دیگر بازنویسان به خصوص عبدالمجید نجفی با 

ا و استفاده از هگذاشتن نام خاص بر شخصیت

 گویی توانسته استوگو و به خصوص تکگفت

پردازي بهتري ارائه دهد. عالوه بر آن شخصیت

حتی با اضافه  نویسندگان بازنویس در مواردي

اي جدید در داستان مایهکردن شخصیت و درون

ها و پیرنگ داستان سعی در تقویت شخصیت

-صیتاند، شخاند و اغلب با این کار توانستهکرده

ها را از حالت ایستا به پویا تغیر دهند. در 

هاي سنتی تقریباً تمام ها و قصهحکایت

که همان  -ها داراي یک لحن ثابت شخصیت

ند و به خصوص در هست -لحن نویسنده است

با توجه به سبک فنّی و مصنوع  کتاب 

وگوها که در بسیاري از موارد، خود آن، این گفت

ي در ضمن خود دارند، معموالً حکایت دیگر

طوالنی و بسیار ادیبانه است که البته بازنویس 

با حفظ سبک و ارزش متن اصلی،  باید بتواند

چه را که ذهن کودك و نوجوان قادر به درك آن

در این مورد نیز  ؛ندکآن است، به خواننده عرضه 

اند. بازنویسان مورد بررسی موفق عمل کرده

معموالً با یک سبک مشخص نویسندة 

این «هاي قصه را با جملۀ مایهو ثابت، درون

در پایان حکایت و یا با » افسانه از بهر آن گفتم

کند و اي کوتاه پیش از آن، اعالم میمقدمه

کند که البته مایه را بیان میمستقیماً درون

اند که از این دهکرهاي محترم سعی بازنویس

ي کرده، باز هم با استفاده روشِ مستقیم خوددار
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ها کشمکش میان شخصیت وگو وتـاز گف

که از با آنکتاب  مایه را بیان کنند.درون

تواند نظر سبک و نثر خاص خود، مستقیماً نمی

مورد استفاده خوانندة کودك و نوجوان قرار 

مایه، با این گروه سنی اما از نظر درون ،گیرد

طوري که گذشته از به  ؛تناسب بسیار دارد

حکایت موجود در این  52هاي اصلی، از حکایت

مورد به دلیل طرح مسائل جنسی،  5کتاب فقط 

قابلیت بازنویسی براي کودك و نوجوان را ندارد 

حکایت)، بازنویسی شده که سهم  47( و مابقی

 21حکایت، مهدي آذریزدي  41مریم لطفعلی 

ست. حکایت ا 18حکایت و عبدالمجید نجفی 

ناگفته پیداست که این مقایسه کمیت، هیچ 

چرا که  لطفعلی  ؛امتیازي براي نویسندگان نیست

با بیشترین تعداد حکایت، در اغلب موارد به 

خالصه کردن مطلب بسنده کرده و  نویسی وساده

از نظر استفاده از عناصر داستانی نیز موفق نیست 

ا به شدة ایشان بیشترین شباهت رو متن بازنویسی

متن اصلی دارد و خلّاقیت چندانی در آن مشاهده 

اند با اما دو بازنویس دیگر توانسته ،شودنمی

-گیري مفید از این عناصر، بازنویسی خلّاقانهبهره

پایان براي بازسازي و  تري ارائه دهند. در

بازپردازي بهترِ داستان و گسترش عناصر داستانی 

ازي و در پردو تقویت طرح و پیرنگ و شخصیت

تر شدن بازنویسی موارد زیر پیشنهاد مجموع قوي

 د:شومی

استفاده از فضایی مناسب به عالوة  .1

ها، کشمکش میان شخصیت وگو وعنصر گفت

 تر شدن پیرنگ داستان.براي قوي

پردازي و لحن استفاده از شخصیت .2

 نوجوان.  مناسب با گروه سنی کودك و

کارگیري مناسب و به جاي عناصر به .3

 استانی نوین در بازنویسی داستان.د

 اي ومایههاي دروناستفاده از ظرفیت .4

مایه هاي کناري در موازات درونمایهخلق درون

 تر کردن قصه.اصلی براي غنی

سازي حوادث ایجاد تناسب در فضا .5

 متناسب با گروه سنی.

حفظ ارزش و اعتبار متن اصلی و  .۶

                                                                      شده.انعکاس آن در داستان بازنویسی

  منابع

 ).1394( آذریزدي، مهدي

تهران:  . چاپ شصت و یکم.

 هاي شکوفه.کتاب

 .)1388( پایور، جعفر

تهران:  .الزمان جمالیبه کوشش فروغ .

 ر.کتابدا

 .)1376( تقوي، محمد

 تهران: روزنه. .

 . .)1380ربانی، جعفر (

 تهران: مدرسه.

. )1388سرشار، محمدرضا (

. 

 تهران: قلم.

 .)1394لطفعلی، مریم (

 تهران: گوهر اندیشه. .
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 .)1382قایینی، زهره ( ؛محمدي، محمدهادي

تهران:  .چاپ دوم .6ج  .

 چیستا.

 .)1376جمال ( میرصادقی،

 تهران: سخن. 

چاپ  . .)1376(ـــــــــــــــ 

 تهران: سخن. .سوم

 .)1391نجفی، عبدالمجید (

 .چاپ نهم .

 تهران: پیدایش.

بررسی « .)1393نجفی بهزادي، سجاد و دیگران (

و تحلیل الگوهاي بازنویسی حکایات گلستان 

، شمارة  .»براي نوجوانان

 .336ص ،36

به  . .)1370( وراوینی، سعدالدین

 .چاپ چهارم .کوشش خلیل خطیب رهبر

 تهران: صفی علیشاه.

کودکان و ادبیات  .)1371نسب، صدیقه (هاشمی

 تهران: سروش. .رسمی ایران

چاپ .  .)1384( یونسی، ابراهیم

 .تهران: نگاه .دهم

 صلی متن ا ها درشخصیت. 1جدول 

ف
دی

ر
 

عنوان داستان در 

 

صفحه 

 کتاب

تعداد 

شخصیت

-مثبت پویا-ایستاشخصیت اصلیحیوان انسان

 منفی

سه انبار دزد  1

راهزن با یکدیگر

منفیایستادزد19533-3

داستان راي هند  2

با ندیم

مثبتایستاندیم-34222

منفیایستازنجیرگیر سوار498514سوار زنجیرگیر 3

منفیپویاشتر501312شتر با شتربان 4

منفیایستازاغ2-6792راسو با زاغ 5

مثبتپویاجامه فروش685321پیاده و سوار 6

 

 ها در بازنویسی مهدي آذریزديشخصیت. 2 جدول

ف
دی

ر
 

عنوان داستان 

در بازنویسی 

 آذریزدي

صفحه 

 کتاب

تعداد 

 شخصیت

شخصیت حیوان نانسا

 اصلی

-مثبت پویا -ایستا

 منفی

سه دزد  1

حریص

منفیایستاسه دزد-9544
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مرغ آتش  2

خوار

مثبتپویاندیم-4666

جوان 60312گربه شکاري 3

شکارچی

منفیایستا

منفیپویاشتر105312پند خرگوش 4

منفیایستازاغ2-1022رسم راسویی 5

فروشنده 29321سوارپیاده و  6

دوره گرد

مثبتپویا

 

 ها در بازنویسی عبدالمجید نجفیشخصیت. 3 جدول

ف
دی

ر
 

عنوان داستان 

 در بازنویسی

 عبدالمجید

 نجفی

صفحه 

 کتاب

تعداد 

 شخصیت

شخصیت حیوان انسان

 اصلی

 -ایستا

 پویا

 منفی-مثبت

سه شریک  1

راهزن

سه راهزن: -6044

ارسالن، 

برزو 

شاهک

 منفیتاایس

داستان راي  2

هند باندیم

 مثبتپویاندیم-8533

سوار  3

شکارچی

شهباز 90413

شکارچی

 منفیپویا

 منفیایستاشتر96312شتر با شتربان 4

 مثبتپویاراسو2-1282راسو و زاغ 5

نام مستقلی  6

ندارد

1323
2 

 مثبتپویامرد بزّار1
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 زادهبازنویسی مریم لطفعلی رها دشخصیت. 4 جدول

ف
دی

ر
 

عنوان داستان در 

 بازنویسی

 مریم لطفعلی زاده

صفحه 

کتاب

تعداد 

 شخصیت

شخصیت  انسانحیوان

 اصلی

-ایستا

 پویا

-مثبت

 منفی

منفی ایستاسه دزد3-533دزدان طمعکار 1

مثبت پویامشاور2-882مرغ آتش خوار 2

مثبت ایستاچیشکار133431شکارچی طمعکار 3

منفی پویاشتر139321شتر بدشانس 4

منفی ایستاکالغ-16222راسو و کالغ 5

پارچه 160312پیاده و سوار 6

فروش

مثبت پویا

 

 شدهو متون بازنویسی ها در مقایسۀ عنوان داستان. 5جدول 

ف
دی

ر
 

 عنوان داستان در 

 

ویسی عنوان متن بازن

 زادهمریم لطفعلی

عنوان داستان در 

بازنویسی عبدالمجید 

 نجفی

 عنوان متن بازنویسی

 آذر یزدي

سه انبار دزد راهزن با 1

یکدیگر

سه دزد حریصسه شریک راهزندزدان طمعکار

مرغ آتش خوارداستان راي هند باندیممرغ آتش خوارداستان راي هند با ندیم2

گربه شکاريسوار شکارچیچی طمعکارشکارسوار زنجیرگیر3

پند خرگوششتر با شتربانشتر بدشانسشتر با شتربان4

رسم راسوییراسو و زاغراسو و کالغراسو با زاغ5

پیاده و سوارنام مستقلی نداردپیاده و سوارپیاده و سوار6

 

 
 


