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Abstract  

The rewriting of ancient literary texts for children and adolescents is one 

of the concerns of authors in this field. The creative rewriting of these 

texts encourages the reader to read the original text, but the questions that 

seem to be of importanc in this regard are what criteria are there for 

simple and creative rewriting of texts? and  which one of the studied texts 

in this study is considered as simple or creative? The present study aims at 

investigating and rewriting the stories of Khosrow and Shirin, Weiss and 

Ramin, Lilly and Majnoon from classical romantic texts to answer the 

mentioned questions. The rewritten stories have been analyzed in terms of 

their simple and creative patterns. The method of the research is a 

qualitative analysis conducted through analyzing the content of fiction. 

Data collection was done through library work. The most important 

rewriting patterns discussed in this study are:creativity at the beginning 

and end of the stories, reader participation in the story through the 

technique of white writing and the tell-tale gaps, polyphony in the text, 

imitation of the pretext, hidden or overt theme, suspense, expectation, 

space creating in the texts and excitement. The results of this study 

demonstrated that, based on the above-mentioned patterns, among the 

rewritten texts, the story of Khosrow and Shirin is a creative paraphrase 

due to the use of tell-tale gaps, space creation in the texts, polyphony in 

the text, hidden theme. Also, the rewritten stories of Lilly and Majnon and 

Veis and Ramin are considered as simple ones. 

Keywords: Creative and simple rewriting, Pre-text, Lilly and Majnoon, 

Khosrow and shirin, Weiss and Ramin.  

                                                           

 Date of receiving: 2019\9\2                                      Date of final accepting: 2020\6\1          

1  - email of responsible writer: Najafi@sku.ac.ir 



 
 
 

 نامهكاوشفصلنامة علمي 

 64ة، شمار9911بيست و یکم، پایيز  سال

 949-911 صفحات

 

 

 ا ساده؟يق خلا   يسيبازنو

ن و يرين، خسرو و شيس و راميشده وهاي بازنويسيداستان يبررس)

 (و مجنون يليل
 پژوهشي()مقالة 

 1دکتر سج اد نجفي بهزادي
  استاديار زبان و ادبي ات فارسي دانشگاه شهرکرد

 

 :دهيچک
. تاس حوزه نيا سندگانينو يهادغدغه از يکي نوجوان و کودک مخاطب يبرا يادب کهن متون يسيبازنو

 حال،شود. در عين يم ياصل متن خوانش به مخاطب بيترغ باعث کهن متون خلاق و مناسب يسيبازنو

 خلاق و ساده يسيبازنو يبرا يارهايمع چه :ن است کهيرسد ايبه نظر مل تأمّقابل  ،نهين زميکه در ا يالاتؤس

  اند؟ساده کي کدام و خلاق پژوهش، نيا در يبررس مورد متون از کي کدام دارد؟ متون وجود

 ن،يريوش خسروسه منظومه غنايي،  شده يسيبازنو يهاداستان ليتحل و يبررس حاضر پژوهش هدف

 يهاداستان. است فوق يهاپاسخ به پرسش يک برايکلاس عاشقانه متون از و مجنون يليل و نيرام و سيو

 به پژوهش روش. اندشده ليتحل و يبررس ،خلاق و ساده يسيبازنو يالگوها منظر از مذکور شدة يسيبازنو

. است ياکتابخانه اسناد صورت به زين اطلاعات يگردآور روش و يداستان آثار يمحتوا يفيک ليتحل صورت

 ها،داستان انيپا و شروع در تيخلاق: از عبارتندپژوهش  نيا در يبررس مورد يسيبازنو يالگوها نيترمهم

 شيپ از ديتقل متن، در ييصدا چند ا،يگو شکاف و يسينو ديسپ شگرد قيطر از داستان در خواننده مشارکت

 . يمتندرون يفضاساز و جانيه و انتظار ق،يتعل ه،يمادرون بودن آشکار اي پنهان متن،

 خسرو داستان مذکور، شده يسيبازنو متون انيم از فوق، يالگوها به توجه باکه  داد نشان پژوهش جينتا

ام يپ ارائه و متن در ييچندصدا ،يمتندرون يفضاساز ا،يگو شکاف يشگردها از استفاده ليدل به نيريوش

                                                           
  :91/9/1199تاریخ پذیرش نهایي:                              99/4/1999تاریخ دریافت مقاله 

 najafi23ir@yahoo.comمسئول:  ةنشاني پست الکترونيکي نویسند - 9
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 سيو و ومجنون يليل شدة يسيبازنو يهاداستان وشود يمحسوب م خلاق يسيبازنو پنهان، به صورت داستان

 . هستند نوجوانان يبرا کهن متن از ساده يسيبازنو ن،يورام

 

 .نيس و رامين، ويريو مجنون، خسرو وش يليش متن، ليخلاق و ساده، پ يسي: بازنويديواژگان کل

 

 مهمقدّ -9

ات كودک و نوجوان دارد. يدر ادب يادیت زيمتون كهن، اهم يسیبازنوامروزه 

مخاطب كودک و نوجوان با فرهنگ  یيآشنا يبرا متن تلاش يهاجلوه از يکی يسیبازنو

بازنویسي ساده كردن زبان و ایجاد ساختار جدید در  است. انينيشيپ و آداب و رسوم

 بازنویسي،» ،در واقعمایه آن حفظ شود. اي كه محتوا و درونمتون كهن است به گونه

 دونب اثر نخست، هايویژگي حفظ با كه است نگارش از ايشيوه بازنوشتن، و بازگویي

 «كندمي متناسبخواننده  توان با را آن زبان، تر كردنساده با آن، در تصرف و دخل اندک

در ».كنديرا حفظ م يه متن اصلیماسنده درونی، نويسیدر بازنو (.69: 9939نسب،)هاشمي

شتر در خلق يب يسیبلکه كنش بازنو؛ شوديد نميد تولیده جدياحساس و عق يسیبازنو

هاي شيوه .(1: 1114س،ی)هر« موجود در متن بازنوشته است يهاالعملها و عکسعمل

نده به سینو ،ساده يسیشود. در بازنويم ميتقس «ساده»و  «خلاق» شکل به دو يسیبازنو

 يسیازنودر ب» ش متن است.ير در ساختار و عناصر پييكردن متن كهن بدون تغ دنبال ساده

ها و تعبيرات جدید و و اصطلاحات كهن و دشوار جاي خود را به واژه واژگان ،ساده

، شوددهند. فرایند ساده سازي واژگاني، بر سطح كلمات و اصطلاحات اجرا ميآسان مي

خود را به كلمات و مترادفات آسان و زود فهم جاي واژگان دشوار  ،در این مرحله

 .(Ruger,2007:47)  دهندمي

تار ن، ساخيشياثر پ يام و محتوايسنده ضمن حفظ پیخلاق، نو يسیدر بازنوامّا 

 ،يیچند صدا داستان، يان بندیت در شروع و پايكند. خلاقيجاد میدر داستان ا يدیجد

ون رد دیجد يجاد فضاهایق در داستان، ايش حس تعلیمشاركت خواننده در داستان، افزا

  خلاق است. يسیبازنو ين الگوهایترره از مهميوغ يمتن
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 انیه آشکار، شروع و پایماش متن، درونيد از پيساده كردن زبان دشوار متن كهن، تقل

 يسینوه بازرا به دو گون يسیبازنو زين يجلال ساده است. يسیبازنو ياز الگوها کسانی

بسته همان  يسیواقع بازنو در .(43: 9919،ي)ر.ک جلال كنديم ميتقسبسته آزاد و 

 خلاق است. يسیبازنو يآزاد به نوع يسیساده و بازنو يسیبازنو

 ،گاه :رنددا يمقاصد مختلف و گوناگون ،متون ينیو بازآفر يسیسندگان از بازنوینو

ثر و كردن ان صورت، با ساده ید؛ در انآشنا ساز يمیقد يد تا كودكان را با متننقصد دار

با  ،یيناآش جاد یاهم علاوه بر يگاه كند.يم يسیمتن را بازنو اثر، یيبایزالبته با حفظ 

 ب او به خوانش متنيخلاق به دنبال انتقال حس لذت به مخاطب و ترغ يجاد ساختاریا

  هستند. ياصل

ت ن اسیمطرح شود اات كودک يسنده ادبیخواننده و نو يكه ممکن است برا يسؤال

 ه كدامن بيرام س ویو مجنون و و يليل ،نیريش مانند خسرو و اييكه متون كهن ادب

اق و ساده خل يسیبازنو يبرا یيارهايچه مع ا ساده؟یشوند؟ خلاق  يسید بازنویبا ياوهيش

 غةصبمتن كهن و  يمخاطب و نوع ادب يط سنیرسد توجه به شرايوجود دارد؟ به نظر م

-يمده سنیمناسب را دشوار ساخته است. نو يسیاز متون دارند، بازنو يكه برخ يخیتار

كه نیادون ب جذاب خلق كند، ين متون، داستانیا ير در ساختار داستانييجاد تغیتواند با ا

ان يگفتگو مجادیق ایاز طر مناسب عوارد شود. شرو يالطمه ه اثر كهنیمابه درون

جاد یمناسب، ا يان بندیپا ها،تيان شخصيكشمکش م ،یيگوا تکیها تيشخص

مشاركت  صورت پنهان وه بهیما، ارائه درونیيتک صدا يبه جا در متن یيصداچند

س یسندگان بازنویاست كه نو يموارد يسینوديق شگرد سپیخواننده در داستان از طر

 متون استفاده كنند. يسیبازنو يها براتوانند از آنيم

، نيس و رامیشده و يسیبازنو يهال داستانيو تحل يهدف پژوهش حاضر بررس

ه و ساد يسیبازنو ينوجوانان بر اساس الگوها يو مجنون برا يلين و لیريخسرو و ش

( 9913ت مژگان كلهر،)ین به روایريشده خسرو و ش يسیبازنو يهاخلاق است. داستان

ت لاله یروان به يس و رامی( و و9913)ينانیت محمدكاظم مزیو مجنون به روا يليل
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 دليل انتخابانتخاب شدند.  يـن بررسیا ي، برا«شیدايانتشارات پ»( از 9913)يجعفر

متون فوق، شهرت نویسندگان و شمارگان آثارشان در حوزة ادبيات كودک و نوجوان 

 يتوان برايم ياريچه مع ا ساده ویاند صورت گرفته خلاق يهايسیكه بازنونیااست. 

-هب يمورد بررس يالگوها در نظر گرفت موضوع بحث است. اق و سادهخل يسیبازنو

ات يدبه ایر، مجموعه مقالات نقد و نظریناگز يهايگرخوانیم از كتاب ديمستقريصورت غ

 خسرو نژاد برداشت شده است. يكودک به كوشش مرتض

 

 قيتحقروش  -1

 يفيل كيو تحل يدر بررس»آثار است.  يمحتوا يفيل كيبه صورت تحل قيتحقروش 

(. 193: 9991،يساروخان«)شوديكشف معنا پرداخته م يها براها و آزمونل دادهياثر به تحل

  است. ياز به صورت اسناد كتابخانهياعات ناطل يروش گردآور

 

 پژوهش نةيشيپ -9

 ن ويس و رامیو ،و مجنون يليشده ل يسیبازنو يهاداستان ينقد و بررس دربارة

رت صو يپژوهش مستقل ،ساده و خلاق يسیبازنو ين، براساس الگوهایريخسرو و ش

و  يله و دمنه، مثنويچون، شاهنامه، كل يمتون كهن يسیبازنوحوزة اما در  ؛نگرفته است

ه ب ها و مقالاتنوشته شده است. هر كدام از كتاب يمتعدد يهاگلستان مقالات و كتاب

( در مقاله 9919و همکاران) يصفرجهانگير  .9؛اندمختلف آثار پرداخته يهاجنبه

 يعبانه شلت اسدالیشاهنامه به روا يهاداستان يسیبازنو ينوجوانان و شاهنامه، به بررس

ه یگ، زاورنيمثل پ يداستان يبراساس عنصرها ين بررسیاند. اپرداخته يو آتوسا صالح

از  يسیج پژوهش نشان داد كه بازنویانجام شده است. نتا يه و فضاسازیماد و درونید

 شاهنامه باشد.  يد متناسب با فضا و لحن حماسیشاهنامه با

ل عناصر داستان يو تحل ي( در مقاله بررس9911و همکاران ) يبهزاد ينجفسجاد . 1

 يپردازتيها از منظر طرح، شخصشده از شاهنامه به نقد داستان يسیدر چند داستان بازنو
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قاط قوت ، نيبا متن اصل يسیمتن بازنو سةیضمن مقا ،ن مقالهیه پرداختند. در ایماو درون

 ز آشکار شد. يها نيسیو ضعف بازنو

مطلوب  يهاشاخص ارائة ( در مقالة9913ن فرزاد )يو عبدالحس يانصارپریا . 9

 يسیبازنو يهابه نقد داستان يه فردوسـد بر شاهناميبا تاك يآثار حماس يـسیبازنو

 يو اجتماع ي، عاطفيرشد ادراك يهاد بر مشخصهيكاند. مقالة مذكور با تأپرداخته

پرداخته شده  يسیبازنو يهاداستان يبه بررس (،Piaget) اژهيو پ (Erikson) کسونیار

 است. 

 ،وریاز جعفر پا( 9991) «خ در بوتهيش»توان به كتاب يز ميها نن كتابیتراز مهم

و  يسیوبازن»كتاب همچنين و انواع آن پرداخته است.  يسیف بازنویاشاره كرد كه به تعر

به بحث  نيز يجمال الزمانفروغ ( نوشتة جعفر پایور و9999« )اتيّدر ادب ينیبازآفر

له شده پرداخته است. تفاوت مقا يسینه آن و نقد چند داستان بازنويشيو پ يسیبازنو

متون عاشقانه  يسیزنوبا يمناسب برا يها، در انتخاب الگوهار پژوهشیحاضر با سا

 ک است.يكلاس

 

 ل متونيو تحل يبررس -6

 يسینوباز يارهايشده از منظر مع يسیل متون بازنويو تحل يبه بررس ،ن بخشیدر ا

 شود.يخلاق و ساده پرداخته م

  

  ان داستانيشروع و پات در يخلاق 6-9

 نيس و راميشروع داستان و 6-9-9

ان یدر جذب مخاطب دارد. انتخاب شروع و پا يان داستان، نقش مهمیشروع و پا

 داستان يدر متن اصلخلاق متون است.  يسیبازنو ياز شگردها يکیداستان  يمناسب برا

 ياهداستان با عنوانهاي بخش شود.يموبد آغاز مف شاهين، داستان با توصيس و رامیو

 .دارندوسته قرار يپ يول مستقلحوادث اند و به صورت گر جدا شدهیمختلف از هم د
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 نيس و رامیس از مادر، پرورش ویعهد بستن موبد با شهرو، تولد و چون؛ یيهاعنوان

 ره.يس و غیدار موبد و ویه نزد شهرو، دیه، نامه نوشتن داینزد دا

ـــمرهــا ــدر س ـــتــه یــافتم ان  نوش

ـــهریــاري       كــه بود انــدر زمــانــه ش

 گــه بـخشـــش چو ابر نوبهــاري      

 جهان یکســر شــده او را مســخّر

          

 ز گــفــت راویــان انــدر خــبــرهــا 

 بــه شــــاهي كــامگــاري بختيــاري

ـــير مرغزاري         گــه كوشـــش چو ش

ــاخـتر تــا حــدّ خــاور  ز  حــدّ  ب

 (9-9)ویس و رامين، بيت            

 يبرا انياسعد گرگ فخرالدین يبایفات زيل توصيبه دل ،يشروع داستان در متن اصل

خسته كننده مخاطب  يبرا ياندك ،فاتيبودن توص ياما طولان ، جذاب است؛مخاطب

  .است

كند. يگاه موبد آغاز مف جشنيا با توصسنده داستان ریشده، نو يسیدر متن بازنو

 يو سپهدار يشاه ينامداران شهر همه جمع بودند. از هر شهر بود، جشن بهاران؛جشن »

 يموبد مانند ماه بر تخت پادشاه... پادشاه پادشاهان، شاه یيباروی، زيآمده بود و از هر مرز

به گوش  ي، سرودیيصحراو از هر يو از هر باغ خواندنديود. بلبلان مـه زده بيتک

 .(1: 9913،يجعفر«)آمده بودند يکوبیجشن و پا يد. همگان به تماشايرسيم

ان شروع داست، داستان را آغاز كند. ترخلاق و جذاب يبا شروع ستتوانيمبازنویس 

تواند خواننده را كنجکاو و او را به خوانش داستان يت، ميشخص یيگوا تکیبا حادثه 

هرگاه چند بند اول داستان نتواند توجه مخاطب را جلب كند ممکن است »ب كند. يترغ

 9991)یونسي، «دیگر زحمت خواندن داستان را به خود ندهد و آن را به سویي بيفکند

 یيوگتوانست داستان را با تکيم ،نيو رام سیشده و يسیسنده داستان بازنوی(. نو996:

ن یريشده خسرو و ش يسینقطه شروع در داستان بازنو ن آغاز كند.يا رامیس یت ويشخص

 يدر پ تازند. شاپورين ميه سوار و اسبش بر زمیسا»متفاوت است.  يآن كم يبا متن اصل

كه با  ياست. شبر آفتاب داغ مانند آهن گداخته یاش زرود. چهرهين به ارمن میريش

 يبرد كه خسرو چنان دچار رويگمان نم ،ديكشير مین را به تصویريكلماتش نقش ش
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اگر  يتو ح يد برویبه خلوت خود بخواند كه با -شاپور را -او را  ،ن شود كه شبانهیريش

ه ی)سااول ةجمل(. 3: 9913)كلهر، ...«يابين را بیريو آن بت ش يريرنگ به كارگين ،لازم شد

ت اشاره يبه شخص سندهیبازنوكرد و يدا ميتازند( اگر ادامه پين ميو اسبش بر زمسوار 

و مجنون  يليل شدة يسیشد. شروع داستان بازنويشتر ميق داستان بيجان و تعليكرد، هينم

ست یزيم يالهيار عرب، قبیدر د»شود. يس آغاز ميله قيح درباره قبيف و توضيبا توص

و مهمان له او بود. اياز آنِ قب ين وادیداشت بزرگ و توانگر و آبادتر يسيبه نام عامر كه رئ

ه، دانيب ياا خوشهید و یمرواريب ينور و صدف يبود ب ينواز بود و جوانمرد؛ اما شمع

 يسیبازنو يهادر شروع داستان يتيخلاق .(99: 9913،ينانی)مز «را اجاقش كور بود...یز

در  يسان سعیشود. بازنويده نمیومجنون( ديلين و ليس و رامین، ویريوششده)خسرو

 توانند دريه متن كهن، میماها با حفظ درونكه آن يدرحال حفظ ساختار متن كهن دارند،

ها (. اگر داستان999: 9999ور،ی)ر.ک پا به وجود آورند يراتييداستان تغ ساختار و عناصر

 يسیبازنو»د. داشتن يشترير بيشدند، تاثيشروع م هاتيان شخصيم يا گفتگوی با حادثه

ه ب نیسوق دهد و ا يباشد كه خواننده را به خوانش متن اصل ياد به گونهیآثار كهن با

 .(46: 9939نسب،ي)هاشم «دارد يسنده بستگیهنر نو

تواند پایان خلاقانه و باز براي داستان بازنویسي شده در نظر بگيرد. تا مي سبازنوی 

مشاركت داشته باشد. پایان داستان ویس و رامين در متن اصلي، مخاطب بتواند در داستان 

نشاند و خود به انتظار مرگ و در غم از پایاني بسته است. رامين پسرش را به تخت مي

برد. نویسنده در انتهاي داستان، مخاطب را نصيحت دست دادن ویس، روزگار به سر مي

بازنویس از ابيات متن اصلي هم و باشد.خواهد كه به دنبال فرجام نيکكند و از او ميمي

 براي آشنایي مخاطب با متن كهن استفاده كرده است. اگر چه گاهي ابيات دشوار است و

كند؛ اما براي معرفي اثار و متون كهن به نوجوانان راحتي معناي آن را درک نميخواننده ب

 لازم است.

ــا   خــداونــدم نجویي  خرسند ،ست و ما در بندا جهان بند ـــنــایي  ب  آش
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ــب و روز   جهان بر ما كمين دارد ش

  !نک  آن  كش بود   فرجام  نيکوخُ

 

 تـو پنــداري كــه مــا آهو و او یوز

ــام نيکو  !خـنــک آن كش بود هم ن

 (939: 9933)ویس و رامين،           

تان داس سندهیبسته است. نو ،ان داستانیز همانند متن كهن، پايشده ن يسیدر متن بازنو

 يبد و شف شيختن، لاغر و نحیپس از سه سال اشک ر»برد.يان مین به پايرا با مرگ رام

صورتش را شست،  ،و با خون دل ار از خداوند پوزش خواستيها كه بساز شب

نزد  ي. سحرگاهان خداوند او را پس از صد و ده سال زندگنماند يش باقیبرا يتوانگرید

 .(941: 9913،ي)جعفر «خود فرا خواند

داستان  يرابسته ب يانیپا ،ناچارت از متن كهن، بيسنده به تبعیساده، نو يسیدر بازنو

در  رييچرا كه هدف او ساده كردن ساختار زبان اثر كهن است بدون تغ ؛كنديانتخاب م

باز همراه  يانیبا پا كودكان و نوجوانان يهاامروزه داستان اثر. يساختار و محتوا

 «.شوندتازه تمام  يبه آغاز ياد با روزنهیكودک و نوجوان معمولا با يهاداستان».هستند

 .(444: 9993وا،یکولاي)ن

 

 و مجنون يلين و ليريداستان خسرو و ش يبندانيپا 6-9-1

. استبسته  يانیپا ،يز مانند متن اصلين نیريشده خسرو و ش يسیان داستان بازنویپا

رت سنده به صوینو د اگریشا رسد.يان میبه پا ،ن در كنار خسرویريداستان با مرگ ش

به  يرتجه مطلوبيكرد، نتين، به مرگ او اشاره میريش یيگوق تکیم و از طريرمستقيغ

ن به مرگ او و جاودانه شدنش در یريش يهاهمراه داشت و مخاطب با تامل در گفته

داستان  ،نبا مرگ مجنو. استبسته  يانیو مجنون هم پا يليان داستان لیبرد. پايم يعشق پ

شهره عام خاص شده است. دو داستان خسرو  يلياما عشق مجنون به ل رسد؛يبه اتمام م

ار هم عاشق و معشوق در كن يعنی کسان دارند؛ی يانیبا پایتقر ،و مجنون يلين و لیريو ش

ز داستان ا يشتريشد، خواننده لذت بينتخاب مداستان ا يباز برا يانیدهند. اگر پايجان م
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ردن شتر به دنبال ساده كيسنده بیها، نون داستانیساده ا يسیل بازنوي؛ اما به دلبرديم

 د.یجاد ساختار جدیواژگان و زبان متن كهن بوده تا ا

 

 (يسيد نويمشارکت خواننده در داستان )سپ 6-1

 نةيدر داستان، زم یيو محتوا يزبان يهاتوانند با قرار دادن شکافيسندگان مینو

 يد در نقد ادبیجد يهااز گفتمان يکی يسیدنويند. سپیمشاركت خواننده را فراهم نما

اما  ،شود يكار گرفته م بزرگسالان به يهاشتر در داستانين شگرد بیاگرچه امدرن است.

كه متن دچار ابهام نشود،  ياگونهز بهين نوجوانان يشده برا يسیبازنو يدر داستان ها

ه موجود در متن است ك يهانيو نقطه چ يخال ي، جاهايسیدنويسپ» قابل استفاده است.

 يكوشد تا در اثرش برجايم يماهر سندةینوهر ،(Aidan Chambers)به گفته چمبرز

« به مشاركت فرا خواند ينشگریآفر يبگذارد تا خواننده را در ساختن معنا و حت

((chambers,1387:133  . 

آیا  هك نی. ااست ساختار روایي شکاف در چارچوب داستان و ابهام و ،يسینوديسپ

هاي گوناگون از متن ساختار روایت به شکلي هست كه به خواننده اجازه دهد، برداشت

ایي هداشته باشد؟ شروع داستان چگونه است؟ ناگهاني شروع شده و نياز به پيش فرض

ندي بآیا پایان هيچ ابهامي شروع شده است؟اي رسا و بيمخاطب دارد یا با مقدمهاز سوي 

)ر.ک حسام پور  آورد؟هاي دیگري را براي مخاطب فراهم ميداستان، زمينة پایان بندي

 .(993 :9911،يفیو شر

 

 نيس و راميدر داستان و مشارکت خواننده 6-9

وزگار و ا و رين دنیيآ يدر چگونگ يمطالبان يبا ب ،نيس و رامیدر داستان و سندهینو

ه گفت»دهد.يق و مشاركت خواننده در داستان را كاهش ميحس تعل ،اعتماد نکردن به آن

ل راه به د ين بخش از داستان، رنجشیبا خواندن ا ،ا چگونه است. پسين دنیيبودم كه آ

 يديرا نوبت پلیز كردند؛ا اعتماد يدن يمده و مگو كه چرا چنان شد و چرا آنها به مهربان
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 غ رنج،يک نماند و اراده كرد تا با تيها نن زمانه بر آنیيآ ؛يده است. آريزمانه فرا رس

 .(11: 9913،يجعفر«) كشتزار ناز و مهرشان را درو كند

جود ن ويس و رامیكه بر سر راه و يمخاطب با دنبال كردن حوادث داستان و مشکلات

اطب مخ يسنده براینو ستين يازين نیبرد. بنابرايم يروزگار پ يبه نامرادخود دارد، 

تواند به يم ،هاتيل در حوادث و عملکرد شخصمز را شرح دهد. مخاطب با تأيهمه چ

 يبه او لذت يداستان يهادرک معنا و باز كردن گره يبرسد. تلاش او برا ،از دارديآنچه ن

 رد یيهانيو نقطه چجاد شکاف یا كند.يم ميدهد و او را در داستان سهير میوصف ناپذ

 یکي از رازهاي»دهد كه در داستان مشاركت داشته باشد.ين امکان را میمتن به خواننده ا

سـپس،  له(اافتن مسی)هاي سپيد متن لذّتبخش بودن متن براي كودک، همين یافتن قسمت

 عمل به تسهيل این( است. متن ادبي ویژة كودک اگر بتواند در الهپر كردن آن )حل مس

  .(191: 9991)خسرونژاد، «فرایند یاري رساند، به او لّذتي ژرف خواهد بخشيد

ادامه داستان،  دانستنت و ناگوار يبه خطا و اشتباه شخص كنندهيسیبازنوم يمستقاشارة 

د زنيسر م یيگاه از انسان چنان خطا».دهديزان مشاركت خواننده را در داستان كاهش ميم

ن ید ایتردي. بيبخشودنش هر آنچه تاوان دهد، اندک است و خطا نابخشودن يكه برا

 يزمانه را كه از ابتدا يهايديچنانکه همه پل؛ بخش از داستان بس ناگوار خواهد بود

كند، يم یين خطاير و كوچک خواهد نمود. راميحق ،م، در نظریادهیداستان تاكنون د

 «ار لازم استيبس ين و رنجيش آن، تاوان سنگیبخشا يكه برا یيخطا

 .(9913:914،ي)جعفر

 

 و مجنون يلين و ليريمشارکت خواننده در داستان خسرو وش 6-6

ن، جاد ابهام و شکاف در متیسنده با اینو ،نیريش و شده خسرو يسیداستان بازنودر 

پرد. وحشت زده به اطراف نگاه يخواب من از یريش»كند. يم ميخواننده را در داستان سه

د هنوز يزند. خورشيپرده را كنار مهمه جا را گرفته است.  ياهيكند. سکوت و سيم

ها را مو ،تابين بیريش رسد.يه گوش مها هنوز بضربه يپشت كوه پنهان است و صدا
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است كه  ياش از خوابيآشفتگ دیشافشارد. يكند و در دست ميشانه جمع م ياز رو

د در جملات و یتردد و ید شايسنده با استفاده از قینو .(993: 9913)كلهر،« است... دهید

م يهس داستان ادثوح ينيبشيدر پمخاطب را  ت،يخواب شخص ياشاره نکردن به محتوا

در داستان است.  يخواندياز موارد سپ يکی يزبان يهاد و ابهام در نشانهیترد» كند.مي

، دیمانند: شا یيدهاياستفاده از قها با در واقع ابهام در جمله يزبان يهاابهام در نشانه

 (.999: 9911،يفیو شرپور حسام« )ره استيممکن است، احتمالا و غ

ا در یآ» ن است كهیدر متن ا يسید نويا و سپیجاد شکاف گویگراز موارد اید يکی

ده ید ياژهیا آداب و رسوم وی يااسطوره و يفرهنگـيعلم ها، اصطلاحات خاصتن واژهم

خواننده واگذار كرده  يذهن يهانهيآن را به زم يسنده معنایشود كه نويم

رام د: بهیآيش ميد پينگرد. بزرگ اميد ميخسرو همچنان به بزرگ ام(. »991همان:«)باشد؟

ت ایها را به شهرها و ولاسکهبه نام تو سکه زده...پدرت هرمز شاه،  ينه، سردار ناميچوب

« سکه به نام تو زده»بعد از جمله  سندهیبازنو .(93: 9913كلهر،«)ران فرستاده استیا

در  ين و رسمیيزدن، آ يگذارد. سکه به نام كسين ميدهد و نقطه چينم يحيتوض

 خواننده واگذار كرده است.  ينه ذهنيسنده آن را به زمیاست كه نو يپادشاه

 و نیيخواهد طبق آيدهد و از او ميخسرو نم ن تن به خواستةیريش ،گرید یيدر جا

 اگر از عشق خسرو يكنم كه حتياد میسوگند »رسوم نام او را در كنار خود داشته باشد.

تمام مرا از آن خود  ينیيرسم و آجانم به لب برسد، باز منتظر بمانم تا او به 

ن به دنبال آن یرياست كه ش يزين ازدواج آن چیيآداب و آرعایت  .(41همان:«)سازد

                                                                                                                                                                                  ند.كيمخاطب خود واگذار م ينه ذهنين را به زمیيآن یا يس، شرح چگونگیاست. بازنو

 رتسهم مخاطب نوجوان در داستان كم ،و مجنون يليل شدة يسیدر متن داستان بازنو

متن  يدر واژگان و سبک نوشتار يسنده به متن اصلینو هش از اندازيب يوابستگ است.

ته، دار بسیراه د»پر كردن بسته است.  يرا برا ين و شکافيهرگونه نقطه چ يكهن، جا

همچون  راستكرد.  خواب و خوردا ترک يو ش سودازدهها شکسته و مجنون، آنچنان پل

ند و كَيم جان يليدن به ليد رسيدر شب، به ام نخفتهدر روز و اسوده ينافروخته،  يشمع
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 ياز متن اصل همه فاتيتوص ر ويتعاب(.91: 9913،ينانی)مز «كوفتيمبر آستان او سر 

 كند.يمخاطب فراهم نم يرا برا يانهيش زميان و پیچ گونه پايز هين ان داستانیپا است.

 آغاز شده است. ،رسا و بدون ابهام ياز با مقدمهيشروع داستان ن

 
 )متن کهن( متنشيبد از يتقل 6-1

اما ؛ دیفاده نمااست يبهترفات ير و توصيتعابتوانست از يس میتولد و يبرا سیبازنو

نه ماه گذشت و شهرو بارش .»كرده استاكتفا  يفات متن اصليبه همان جملات و توص

از دل شهرو زاده  يرون آمده باشد. دخترياز صدف ب يدیمروار ،انگار ن گذاشت؛يرا زم

گر ید نکتة .(94: 9913،ي)جعفر «كرديد، روشن ميک را مانند خورشیشد كه شب تار

آن از معادل  يرا حذف و به جا ي، واژگان دشوار و كهن متن اصلسندهیبازنونکه یا

 ها استفاده كرده است.نآ يامروز

 آمد ز مادر یکي دختر كه چون

     

 را بزدود چون خور دیجورشب  

 (.63: 9933)ویس ورامين،        

 .(94: 9913،ياستفاده شده است. )ر.ک جعفر يکیاز واژه تار« جورید»واژه  يبه جا

ند. مخاطب ح داريز به توضاين يسیاز واژگان و اصطلاحات به كار رفته در متن بازنو يبرخ

 ست. يها چندان آشنا نبا آن

 زنهار خوارانهمي پيچد چون    فرو افکند سر چون شرمساران       

 (44: 9933)ویس و رامين،       

خوار ز واژه زنهاردر متن ا سندهیبازنواست.  شکنمانيپ يخوار به معناواژه زنهار

كلمات  يرخب ،يسیآن داشته باشد. در متن بازنو يبرا يحيكه توضنیاستفاده كرده بدون ا

گر مانند واژه ید يمخاطب شرح داده شد؛ اما برخ ينوشت متن برادشوار در پا

 كند و يسازواژه ،مخاطب يتواند برايم سندهیبازنو شرح داده نشده است.« زنهارخوار»

 هايواژه از استفاده» ش دهد.یلغات مخاطب خود را افزا رةیدانش و دا ،قین طریاز ا

)      فریمن كه جا آن تا است بازنویس یک براي گریزناپذیر موارد جزو ،متن با متناسب
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Freeman)، 9119فریمن،) «است برشمرده بازنویس یک ایفوظ دیگر از را سازيواژه 

شوار مخاطب د يد كه براوجود دار يسیدر متن بازنو یير و جملات كناياز تعاب يبرخ .(9:

 رسد.يبه نظر م

  هوا چشـــم خرد را كور كردي  گهي اندیشه بر وي زور كردي       

 (96: 9933)ویس و رامين،       

وان مشاهده تيم نيس و رامیداستان و شده يسیو بازنو يان متن اصليكه م يتنها تفاوت

حذف حوادث  شدن داستان است. يل طولانيها و حوادث به دلصحنه يكرد، حذف برخ

در مساله  يتينکته حائز اهماورده كه يدر روند داستان به وجود ن يها خللو صحنه

و مجنون،  يليل يسیسنده در متن بازنویكه نونیگر اید نکتة متون كهن است يسیبازنو

 ح دارند.ياز به توضيبه كار برده كه ن یيجملات و عبارات كنا

ـــلــامم ـــاده فقــاعي از س  نگش

ــان بگيرد        فــردا كــه اجــل عن

 

ــامم بـر تختــة  ـــتــه ن  یخ نوش

 پــذیرد؟عــذر تو جهــان كجــا 

 (919: 9913)مزیناني،            

ات ياب ش متن، آوردن نمونهيد از پيتنها تقلن یريش خسرو و شدة يسیدر داستان بازنو

سنده واژگان ی( نو991-193-91-39-33: 9913كلهر،ر.ک ) داستان است. ياز متن اصل

 ح داده است.يمخاطب توض يبرا ،دشوار متن را در همان صفحه و در پانوشت

  

 و مجنون يليل داستان يد از متن اصليتقل 6-4

ات، يسنده در ابینو يچون چرايد بيو مجنون، تقل يليشده ل يسیدر داستان بازنو

زر  د را چون گوشوارةي، خورشيبک روز آسمان آی» شود.يده میواژگان و جملات د

ند. سوختفتاب وه، در برابر آتش آيج يهاخت و ستارگان مانند قطرهیخود آو گوشبر

ر رهسپا يليار لید يش به سویبا دوستان خو ،وهيقرار همچون جيده دل، بيمجنون رم

  .(11: 9913،ينانیمز«)شد
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 ين اصلدر مت يفات نظاميد و آسمان همانند توصياز خورش كنندهيسیبازنوف يتوص

فات ين عشق از توصیا يف عشق مجنون و گستردگيتوص يسنده براینو ،نياست. همچن

 يامبه تم يلير شد و ماه چهره ليچون پرچم عشق مجنون، جهانگ»كند.ياستفاده م ينظام

 .(94)همان: «ه گشت، پدر مجنون در كار فرزندش درماندريآسمان گ

عنوان  يراب يمتن اصل واژگاناز  يريگش متن، واميه از پسندید نويگر از تقلید نمونة 

 ياهو مجنون، داستان به صورت عنوان يليداستان ل يست. در متن اصلداستان ا يبند

كند. ياز را آسان ميمورد ن يهامخاطب به بخش ين كار دسترسیاست. ا ارائه شدهمختلف 

داستان باعث شده مخاطب از خوانش متن احساس  يبندز عنوانين يسیدر متن بازنو

 متن در موجود مشهور عناوین و اسامي از مقتبس عناوین گيريوام در» نکند. يخستگ

  .(199: 9911،ي)جلال «ندنكمي استفاده متني عناوین یا و مطلب تيتر براي اصلي،

 ها استفاده كرده است.عنوان ينا برايع ياز مطالب متن اصل بازنویس

ـــته  خوني بـه خيال باز بس

     

ـــتــه   مویي ز دهــان مرگ رس

 (93: 9993)ليلي و مجنون،   

 »داستان با عنوان يهااز بخش يکیعنوان  يت فوق برايع دوم باس از مصریبازنو

س یو يهادر داستان .(999: 9913،ينانیاستفاده كرده است. )مز« ز دهان مرگ رسته یيمو

 ممکن است باعث لهن مسأیا استفاده نشده كه يبندن از عنوانیريش ن و خسرو ويو رام

 مخاطب شود.  يملال و خستگ
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چرا كه ؛ متون كهن است يسیمهم در بازنو ياز عنصرها يکیداستان  ةیمادرون

ام يپشف بگنجاند. ك يسیر در متن بازنوييه متن كهن را بدون تغیماد درونیبا سندهیبازنو

مخاطب جذاب و  يتواند برايگر عناصر و حوادث داستان میان ديداستان از مداستان 

م كشف يوانتيفقط با مطالعه كامل و مسئولانه آن م ه داستان رایمادرون»ز باشد. يبرانگملتأ

ز يمختلف داستان و ن يهاان قسمتيمستمر از روابط م ين كار، آگاهیا م كه لازمةيكن
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ه را به یماخسرونژاد درون .(49: 9931،يكن«)ت آن استيداستان به كل يهارابطه قسمت

م كرده يتقس )حذف شده( يتهه یماو درون ه آشکار و پنهان(یمادروندو دسته موجود )

ز ين يشود. گاهيان ميک جمله و به صورت روشن بی ه آشکار در قالبیمادرون» است.

 هیماندرون یگنجاند. ا يها متيلات شخصيها و تخشهیاند ،ه را در افکاریامسنده درونینو

 «ندیوگيپنهان مه یمادرون د،رويپنهان داستان به كار م يهاهیدر لا يكه به صورت ضمن را

  .(19: 1116)خسرونژاد،

کل به ش ه داستانیماشه و درونیت دارد، انتقال انديمتون كهن اهم يسیآنچه در بازنو

د را به ه داستان خویمادرون ،سندگانینو ،به خواننده است. در گذشته م و پنهانيرمستقيغ

ده سنینو ،امروز آشکار(ه یما)درون كردند.يان ميان داستان بیم و در پايصورت مستق

ه یمادهد )درونيمارائه  هاتيلات شخصيها و تخشهیها، اندان كنشيدر مه را یمادرون

ه به یماندارد. اگر درو يسنده بستگیت نويه به شگرد و خلاقیماانتقال درون وةيش پنهان(.

پيام » برد.يداستان م يدرک معنا يبرا يشتريم ارائه شود، مخاطب لذت بيمستقريغ وةيش

گيرد و باید به بافتي ارجاع دهد و با توجه به همين بافت  باید در قالب رمزگان قرار

ه داستان یدرون ما (.64: 9931)اسکولز، «مایه درباره چيستفهميم كه پيام و درونمي

 نيس و رامیو شده يسیو بازنو ياصل

 يهايعشق و سخته یماه است. درونیمان درونیچند ين دارايس و رامیداستان و

س، یبه و دنيرس ين برايرام يه باشد. در متن اصلیمان درونیتريد اصلیشا ،دن به آنيرس

ها و راسخ بودن در عشق، ين سختیگذارد. عبور از ايرا پشت سرم يادیز يهايسخت

 سین كه در عشق خود به ويمخاطب جذاب و آموزنده باشد. برخلاف رام يتواند برايم

هاي عشق راستين او نيز در جلوه .جان به عشق وفادار است يس تا پایست، ويوفادار ن

بندد تا پایان عمر به آن پایبند تمام منظومه نمایان است. از زماني كه دل در گرو رامين مي

پروراند و با این و خود را در عشق رامين مي كندبرد و شادماني ميماند و رنج ميمي

هنر زندگي كردن و عاشقي را  ،چون او بيشتر از رامين ،كندعشق صدسال زندگي مي

مهم  ،مخاطب يدر عشق برا ين صداقت و پاكیا .(11: 9911،ي)ر.ک حاكمآموخته است
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 :است هشدان ين گونه بیا يسیس در متن بازنوین به وياست. عشق و علاقه رام آموزندهو 

مده ن عشق گرفتار آياست خسته دل كه در چنگال شاه يگونه است؛ كبکنین ايحال رام»

ست. رنج عشق، جانش را به لب یگريكرد و ميم ينين همه وقت گوشه نشياست. رام

و  يس بگو كه عقلم را آواره كردیبرو و به و ،هیدا يدش را ربوده است... ايرسانده و ام

دار یدلم د يتوست و داروشود. درمان تنم گفتار يشاد نم يزيتاب. دلم به چيدلم را ب

 يز همانند متن اصلين يسیه در داستان بازنویمادرون .(61: 9913،ي)جعفر «توست...

ها تيعشق و دوست داشتن در قالب كنش، گفتگو و رفتار شخص اگر مسألة آشکار است.

ه از یمامخاطب با كشف درون ،واقع بر مخاطب دارد. در يشترير بينشان داده شود، تاث

برد. حذف يز لذت مياز كشف معنا ن ،م شدن در داستانيرفتارها، علاوه بر سهق یطر

ه یماندرو از ضعف در ارائة يانمونه ،يسیس در متن بازنوین در عشق به ويرام یيگوتک

 د:یگويس میاز و ين در هجران و دوري، راميدر متن اصل است.

 چه  بودي  گر كســـي  دســـتم گرفتي

 خواب  دیــديچــه بودي گر مرا در 

 چــه بودي  گر كســـي مردي  بکردي

ـــه  كردي                       گهي  رامين  چنين  انــدیش

 

ــا او بــگــفــتي   یـکــایــک حــال مـن ب

 دو چشـــم من پر از خونــاب  دیــدي

ــدان  بــت  روي   بردي درود من  ب

ـــه  كردي  گهي  بــا دل صـــبوري  پيش

 (99: 9933)ویس و رامين،                

 

 و يلين و ليريخسرو و ش شده يسيو بازنو يه در داستان اصليمادرون 6-1

  مجنون

 پنهان() ميرمستقيه به صورت غیمادرون ،نیريخسرو و ش شدةيسیدر داستان بازنو

را در خود داشت.  يروزيهزار پ يبه پا بود كه شاد ياهلهله ،در دلش»ارائه شده است. 

ستاده ین ایريشتر شود. شيدارمان بیتا لذت دد ين گفت: شب را كنار ما باشیريخسرو به ش

ن يدن چنيرس يبرا ،ران. گفت: گرچه شب و روزیا يبود، بلند بالا در حضور فرمانروا

 «به خانه بخت رود يدختر ،هگوننیست كه اين ما نیيام؛ اما سرورم! در آدعا كرده يروز
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ا ر داستان ةیمادرون ن،یيهمراه با آ ن به عشقیريش يبندیو پا يپاك .(44: 9913،)كلهر

ا هام؟ چرا سالر كردهياس ين قصر سنگید چرا خود را در ايكنيگمان م». دهديم ليتشک

ر كنار نام تمام نام مرا د ينیيام؟ تا به رسم و آنبسته يگریام؟ چرا دل به دبه انتظار نشسته

  .(996)همان: «ديخود قرار ده

شود يواقف م ينیيو آ يرسم ين به عشقیريش يبندیو پا ين پاكیمخاطب خود به ا

ق یاز طر خواننده تواند آموزنده باشد.يمخاطب م ين مساله برایكند. اين ميو او را تحس

 يليدر داستان ل كند.يات او استفاده مياز تجربن، یريت شيبا شخص يهمذات پندار

و  ز از عشقیمجنون لبر. »ارائه شده استو آشکار ميبه صورت مستق هیمادرون ،مجنونو

عاشقانه  يهاد و ترانهيخروشيشتافت و ميم يليار لید يکوبان، هر روز به سویمست و پا

گران بپوشد و آتش جگرش را فرو بنشاند، یم گرفت راز عشقش را از ديخواند... تصميم

ترک خواب و خور گشت آنچنان كه  یيد كه خون به جگر شد و سودایينپا يریاما د

ه را در رفتار و كنش مجنون نشان یماسنده درونینو اگر .(99: 9913،ينانی)مز «كرد...

 وانات.يها و خوگرفتن با حاو از انسان يمجنون، دور يگتر بود. آوارهاد مناسبديم

 

  ولا در متنو هول  ق، انتظار ويتعل 6-1

ت به ـدارد و مخاطب را نسب يادیت زياهم يسیكه در متن بازنو يگریعنصر د

ج؛ لاد یوید ةبه گفتق در داستان است. يجاد حس تعلیكند ايب ميداستان ترغخوانش 

(David Lodge) «ق انداختن یدر ذهن مخاطب و به تعو یيهات با طرح كردن پرسشیروا

ن یبا ا .(69: 9999)لاج، «بخشديمخاطب تداوم معلاقه ها به كشش ون پرسشیجواب ا

د و كنيحساس م داستانت يسرنوشت شخصسنده مخاطب را نسبت به ینو»شگرد، 

 ،ن شکلی. به ا(Mckay,1387:230) «آورديندة قهرمان فراهم میاو را از آ يموجبات نگران

ه ت بيكند و هم با مشاركت مخاطب در حساسياثر كمک م یيرايو گ یيایهم به پو

 . گذارديم يبر فکر و ذهن او باق يشترير بي، تأثداستانسرنوشت قهرمان 
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ار مخاطب قرار يها را كم كم در اختتيس اطلاعات مورد نظر درباره شخصیبازنو

ب به يكند تا مخاطب ترغيان ميم بيرمستقيرا به صورت غ يا حادثه و صحنه ایدهد يم

 دهد. شیق را در داستان افزايتواند حس تعل يز ميت نیخوانش داستان شود. ابهام در روا

 

 نيريخسرو وش ن ويس و راميو داستان ق دريتعل 91ـ  6

ن، عنصر یرين و خسرو و شيس و رامیومجنون، و يليل يسیبازنو يهادر داستان

ات يان تمام جزئيبا ب یسبازنون، يس و رامیدر داستان و دارد. يق نقش كم رنگيتعل

 ن است. ستارةيچنگردش زمانه  ،يآر» دهد.يدر داستان كاهش م را قيداستان، حس تعل

ند و به كيرو جفا میكند. زمانه به ويگر طلوع میبخت د و ستارة افتديبه خاک م يبخت

ند و كيران میرا و يکی يشادمان داد، خانة يگریراند و بر ديداد ميب يکیبر  موبد وفا؛

شود. اما در گردش زمانه ين ميرو و شاه موبد چنی... روزگار وآبادرا  يگرید يروزيباغ پ

: 9913،ير)جعف« ستيدار نیموبد پا يرا كه شادیست. زين سرانجام كار نیک بنگر! كه اين

 يجفا ،هاتيسرانجام شخصو  مخاطب با خوانش داستان و دنبال كردن حوادث .(91

را  قيها، حس تعلتيت شخصيوضع سنده دربارةیح نويكند. توضيدرک م روزگار را

از  يکی یيگوان و با تکـتوانست در شروع داستيم سندهیبازنو دهد.يكاهش م

  .ش دهدیافزاق را در داستان يها، حس تعلتيشخص

مخاطب در نظر  يبرا ياصر روم، مقدمهيورود به جنگ شاه موبد و ق يسنده براینو

، گر شب استا هم دارد؛ ينیريا متضادها را كنار هم دارد. اگر تلخ است، شيدن» رد.يگيم

ست. هنوز ياندوه ن ياش بيشادمان ت؛نازش با رنج همراه اس روز هم به دنبال دارد؛

ران یصرروم به ايس بر شاه موبد وارد شد. قيگر ابلیامده بود كه از در دين ياز در يخوش

  .(31: همان) «د.يلشکر كش

ه را ك یيهايآن و سخت يهايو ناخوش يا و خوشيسنده مطالب مربوط به دنینون یا

ا يدن همربوط ب ين مطالب كلیان كرده است. ايبه دنبال دارد به صورت مکرر در داستان ب

اه ان شيكوتاه م يک گفتگویق یتواند از طريسنده میكند. نويرا مخاطب خود درک م
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مخاطب  يا دلهره از وقوع جنگ را برایها، حس ترس تيگر از شخصید يکیموبد و 

  ر كند.یتصو

 

 و مجنون يليل شده يسيبازنو ق در داستانيتعل 6-99

ده سنی. چون نوندارد ينمودق و انتظار چندان يحس تعل ،و مجنون يليدر داستان ل

 ابهامب اغلق، يجاد تعلیا يهاكرده است. راه متن را سادهتنها زبان ت از متن كهن، يه تبعب

داستان س در یبازنو. استها و حوادث داستان تيشخص يا معرفیدر شروع داستان 

جاد كرده یرا در مخاطب اق و هول ولا يحس تعل ين به نوعیريخسرو و ش يسیبازنو

 ،ن لحظهيدر هم»ش است. یهاست كه در انتظار شاپور نقاش خوخسرو مدتاست. 

 يدر نگاهش ترس و نگران ست ويشه آرام و صبور نيشود. مثل هميد وارد ميامبزرگ

هوده به يداند كه او بيدوزد. خوب ميد ميزند. خسرو چشم به دهان بزرگ اميموج م

كشد. خسرو همچنان با يها را مبندد. پردهيد درها را مياماست. بزرگامده يدارش نید

پدرت  ينه، سردار ناميد. بهرام چوبیآيش ميد پيامنگرد. بزرگيگر او را مپرسش ينگاه

 .(94: 9913)كلهر،« ها را به شهرها فرستاده است...هرمز شاه، به نام تو سکه زده و آن

دارد.  او يبرا يگرید خبر دياماما بزرگ پور است،از شا يمخاطب منتظر اعلام خبر

جاد یا در داستان ق رايحس تعل دن پرده(ي)بستن در و كشد با انجام چند كنش،يامبزرگ

 كند. يم

 

  يدرون متن يسازفضا 6-91

ت يس، با حفظ ماهیان بازنوسندگیاست كه نو ي، شگرديدرون متن يهايجاد فضایا

به  نمت ب خواننده به خوانشيت داستان و ترغيش جذابیافزا يه اثر كهن، برایماو درون

 يكشمکش، گفتگو ياز عنصرهامعمولا  يدرون متن يجاد فضاهایا ي. برابرنديكار م

ز علاقه ابرا يه براین و دايرام يگفتگو شود.يها استفاده میيگوها و تکتيان شخصيم

 يكس يا» دهد:يم مخاطبد به یجد يفضاها، تيشخص يس، ضمن معرفین به ويرام
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تم و افياز پا م يادم نرسی! اگر به فريزتریم عزی! از جان برايكرد يس مادریو يكه برا

 یيهوچون آ يران و سرگردان خواهم مرد. عشق آرام و قرار از من گرفته است. گاهيح

هر به  اشگمشده ال بچهكه به دنب هستم ر غرانيش يشوم و گاهيابان مير خورده در بيت

را  . گنج و گوهر نتوانسته اويد داشته باشيس امید به ویه گفت: نبایخروشد. دايسو م

شان اشک یخو يه شب تنها بر دورهم .ده استیهمه جهان بر زس ایب دهد. ویفر

 «كنديه میم. او از بخت بد خود خون گرامت را به او برسانيمن مخواه كه پ ززد. ایريم

  .(69: 9913،ي)جعفر

را آشکار  سین به ويرام ينکه عشق و دلبستگیه علاوه بر این و دايان راميم يگفتگو

ه شده گفت ،ت گفتگوياهم دربارةكند. يم ين را به مخاطب معرفيت راميكند، شخصيم

مهم  نکتة (.3: 9999)گادامر، «قت اثر، خود را آشکار كنديكند حقيگفتگو كمک م»كه 

ان سنده چندین است كه نوین ايس و رامیشده و يسیدرباره گفتگو در داستان بازنو

م از يها نداشته و همه گفتگوها برداشت مستقتيان شخصيجاد گفتگو میا يبرا يتيخلاق

له مسأ نیاند. اان شدهيگوها در قالب شعر و به زبان كهن بگفت و يگاهاست.  يمتن اصل

ا حذف ب سندهیبازنو يگاه يحتشود مخاطب با زبان و نثر متن كهن آشنا شود. يباعث م

افل غ ين متنودر يجاد فضا سازیا ز، ايبه كار رفته در متن اصل يهایيگوتک يبرخ

 یيوگن با تکیريت شين، شخصیريش شده خسرو و يسیدر داستان بازنو .مانده است

كدام گناهم بود؟ من  يسزا»كند.يگذرد، آگاه ميخود مخاطب را از آنچه در درونش م

ن يچن چراز و تاختن. حالایدن در باد، به سوار شدن بر شبدیكه سرخوش بودم به دو

 ين چهره را رویا يم نشسته بود. كدام دست توانگریهاشانه يرو يام؟ خوشبختآواره

 (91: 9913، )كلهر «ام.ست شدهيکباره سوخت. نیكاغذ آورده است؟ جانم 

نک یا.» كنديخلق م ياتازه يداستان ين، فضایريش یيگوق تکیاز طر كنندهيسیبازنو

 ا نه؟ كاش از خود نرانده بودمش.یروز شده ينه پيخسرو كجاست؟ در جنگ با بهرام چوب

شاپور با  كشمکش (49)همان: «به جنگ؟او ز در ركابش بودم. ما به كجا؟ يكاش من ن

 يمشريد! چگونه با بيكنبس » دهد.يم ار مخاطب قراريدر اخت ياتازه يفضا ،نیريش



 

ق يا ساده؟بازنويسي خلاّ 919  

 
 

د يكنيد؟ گمان نمیاد كه راه را به خطا آمدهيكنيد؟ فکر نميرانيرا بر زبان م يزين چيچن

؟ يزخمم بپاش ينمک رو يتوانين دارم؟ نه شاپور نه، چگونه میش از ايب يكه من منزلت

  .(96)همان: «كشد؟يم را به آغوش میاد من است و مریچگونه روز و شب به 

 .هوس آلود خسرو تن در دهد يهاست به خواستهين حاضر نیريش ،كشمکشن یا در

شود و ياو در داستان م يت و سرشت واقعيباعث آشکار ساختن شخص كشمکش

  .(949: 9991،يونسی« )دهديار مخاطب قرار ميلازم را در اختاطلاعات 
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استفاده  يلمتن اص ياز گفتگوها، سندهیبازنوز يو مجنون ن يليل شدة يسیبازنودر متن 

ش یار است و بوین آهو نگاه كن. چشمش مانند چشم یبه ا يمرد شکارچ يا»كند.يم

ست ا روایشان كن. آیار رهاین نوبهار و به خاطر چشم یا و در اينوبهار. پس ب يمانند بو

ا یگون آنه نقرهين سیاک به خواب بروند؟ ار خیدر ز اه سرمه شده،ين چشمان سیكه ا

هم آغوش  يگفت: اگر با تنگدست ،انگشت به دهان ،يسزاوار آتش و كباب است؟ شکارچ

ک خانه پر از فرزند دارم یكردم، اما چه كنم كه يسخنان تو را با جان ودل قبول م نبودم،

 يق گفتگویمخاطب از طر .(11: 9913،ينانی)مز «من است یين آهوان همه دارایو ا

بدون دخل و  سندهیبازنوشود. يزان علاقه و عشق مجنون آگاه مياز م يمجنون و شکارچ

وان تيم يكه به نوع نا به كار برده استيها را عآن متن كهن، و جملات نتصرف در واژگا

  ساده از متن كهن است. يسیگفت بازنو

علاوه بر آشکار كردن سوز عشق و هجران عاشق،  ،يسیمجنون در متن بازنو یيگوتک

شه يش يمن كه هستم؟ مرد يبه راست»مخاطب قرار داده است.  يش رويپ ياتازه يفضا

دانند... يخوانند و گاه عاشق و بت پرستم مينام و ننگ شکسته كه گاه به طعنه مستم م

ام كه به وانهیاز راه برسد و خرمن وجودم را بر باد دهد. من نه آنچنان د يكاش توفان يا

د و یاز آسمان فرود آ ياكاش صاعقه يرانه كه آباد نگردم. ایرم كشند و نه آنچنان ويزنج

  .(91ن:)هما «وجودم را خاكستر سازد...
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 يابراز همدرد با او يشود و گاهيدرد مجنون آشنا م با ،ين فضاسازیدر امخاطب 

ا یكنند يخود، احساسات مخاطبان خود را مهار م يهاها با گفتگوتيشخص»كند.يم

 و گفتگوها بدست یيگون تکیكه از ا يمتفاوت يفضا .(1: 9999 )گادامر،« زنديانگيمبر

 يكند. چراكه از اقتدار راويمخاطب جذاب م يرا برا يسیش متن و متن بازنويد؛ پیآيم

 دهد.يز اجازه سخن گفتن ميگر نید يهاتيبه شخصكاهد و يكل م يدانا

 

 در متن ييصداچند 6-96

. از نظر ه استمطرح شد (Bahktin) ،نيله باختيت به وسیدر روا یيصدامسأله چند

 یيداچندصشود. يده ميشن يا اثر ادبیمتفاوت و مخالف در داستان  يچند صدا ،نيباخت

به  يدر اثر ادب یيدهد. چندصدايسنده را كاهش میو نو يراوزان تسلط يبودن داستان، م

 يین چند صداياز نظر باخت»گوناگون در متن است.  يها و آراشهیش آواها، اندینما يمعن

ر گر بیکدیان متعدد با ید واحد، راویه دیا زاوی يک راوی ين است كه به جایدر متون ا

 (. 999: 9996ن،ي)باخت «سر نقل داستان رقابت كنند

 يكه در آن صداها یيفضا»است. يگفتمان مدرن ادب يهايژگیاز و یيصداچند

 شوند وين باهم وارد مکالمه میمتفاوت و متبا يهايها و جهان نگرگوناگون با نگرش

گر ید یيبر صدا یيچ صداين شرط كه هیزنند. با ايرا در متن رقم م يريچشمگ یيایپو

 يبه معنا یيچند صدا ،در متون كهن .(696: 9919ک،ی)مکار «باشدتسلط و تفوق نداشته 

 يتانداسصبغة كه  يدر متون يگاهده ین پدیاست، اگرچه يمدرن آن چندان قابل تصور ن

ن و خسرو يس و رامیو مجنون، و يليچون ل يخورد. در متون كهنيدارند به چشم م

نچه با آ یيصدا چندن یاستفاده كرده است. هر چند ا یيک چند صداين، از تکنیريوش

 است كل يدانا يراو نیا تیمتفاوت است؛ چرا كه در نها يگاه كند،ين مطرح ميباخت

 شود. يده ميشتر شنياوست كه ب ين صدایاز احاطه دارد و يبر همه چ كه
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داستان ن لح يکنواختیشود و حالت يمتن م یيایدا در داستان باعث پوصدن چند يشن

 يسیوک بازنیجاد یا يبرا یيصداک چند يتواند از تکنيمسنده یبازنودهد. ير مييرا تغ

نسبت ن یريشده خسرو و ش يسیدر داستان بازنو یيصداچند شگرد  خلاق استفاده كند.

نم ام گمان نکتا زنده»دارد.  يشترينمود بن، يورامس یو مجنون و و يليل يسیبه بازنو

تازه  يتان خبرهاست كه هر روز درباره عشقيشوم. نه! بس ن ين كاريبه انجام چن يراض

؟ اگر ياردهن تلخ كیريام را با نام شيزندگ ينیريست كه تمام شيرسد؟ بس نيبه گوشم م

ورانم، ات بشهيرا با هزاران سپاه علخورم كه پدر ين كاخ قدم بگذارد، قسم مین به ایريش

ن یريم با حضور شیمخالفت مر يصدا نی. ا(34: 9913)كلهر، « د...يگر خود دانیحال د

رو خس يوقت ،گرید یيجاشود. در يان ميب ياكه بدون ترس و واهمه در كاخ خسرو است

ن گونه ین مخالفت خود را ایريخواهد كه شب را در كنار او بگذراند، شين میرياز ش

ب وروز ن گفت: اگر چه شیريشتر شود. شيدارمان بید تا لذت ديكنار ما باش»كند:يم ابراز

 يرن گونه، دختیست كه اين ما نیيام، اما سرورم در آدعا كرده ين روزيه چندن بيرس يبرا

 متيشه وقت هست. حال را غنيمراسم هم ياجرا يبه خانه بخت رود. خسرو گفت: برا

 .(44همان:) «د...یايبه بار ب يمانيد پشیگفت: نگذارن یريشمار. ش
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 يشود. صدايده مید یيز چند صداين نيس و رامیشده و يسیدر داستان بازنو 

در  س با برادرشیمخالفت و يا صدایس. ین با شاه موبد بر سر ازدواج با ويمخالفت رام

 ديستانا آنکه جانم را بید و يو به بند بکش دیريد مرا بگيخواهياگر م» ن.يبا رام مورد ازداوج

 ..«خواهد ماند. ياک شوم تا ابد نامم در جهان باقرا چون هلیست؛ زين يد، باكيو هلاكم كن

  .(44: 9913،ي)جعفر

نا ها آشتيكند با شخصيصدا در متن داستان به مخاطب كمک مده شدن چند يشن

 اهد.كيداستان مبر سنده ینو يدئولوژیاز تسلط ا یين چند صداینکه ایا شود، ضمن
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ز ا يذهن يری، تصوسندهیا نویفات شاعر يق توصیاز طر، مخاطب يدر متن اصل

 يو طراح يرپردازیاز تصو ،يسیاما در متن بازنو ؛آورديدست مه ت داستان بيشخص

ن یا ،يسیر در متن بازنویتصو شده است. نکتة مهم دربارةز استفاده يها نتيشخص چهره

 يهمخوان يمتن اصل يهاتيچهره و ظاهر شخص ،يژگیو د بایر باین تصاویاست كه ا

 كند.يان ميمخاطب ب يست براير آنچه را كه متن قادر به ارائه آن نیتصو داشته باشد.

 داستاني به وسيله عناصر هاي كودک و نوجوان، بيان متنهدف از تصویر كردن داستان»

ا و متن هبصري و تجسمي است؛ اما نه بياني هم اندازه متن، بلکه بيان آنچه به وسيله واژه

  (.Sails bury,1388:34« )قابل ارائه نيست كه این بيانگري به عهده تصویر است

و مجنون از  يلين و لیريو ش ن، خسرويس و رامیو شدة يسیدر متون بازنو

استان در د باهم دارند. يمتفاوت يرپردازیو تصو ياستفاده شده كه طراحر یتصوعنصر

به صورت تک رنگ همراه با خطوط واضح ر با مداد ین، تصاويس و رامیشده و يسیبازنو

   اند.شده يطراح

 
 نيس و رامیداستان و 9ر شماره یتصو



 

ق يا ساده؟بازنويسي خلاّ 911  

 
 

 صيتشخده شده است. يوان و انسان در هم تنيت حيچند شخص 9ر شماره یتصودر 

 سنده در متنی. نوستيمخاطب آسان ن ير برایتصو يهاتياجزا و شخص یيو شناسا

 يا.» خوانديو میس او را از نژاد سگ و همراه دیخطاب به و و از زبان شاه موبد داستان

  .(41: 9913،ي)جعفر «و استادت!یكه نژادت سگ بوده و د يكس

د مرا در جهان ینک بایااگر او نبود » د.یگويگر از جهان مردگان سخن مید یيدر جا

و، ذهن مخاطب را یدواژه متن؛ جهان مردگان و ديدو كل .(49)همان: ...«يافتیيمردگان م

ر تامل ین نظر تصویاز ا ده است.ير كشیر فوق كدام را به تصویكند كه تصوير ميدرگ

ر یمخاطب نوجوان با تلاش و تامل در تصو دیفهم آن دشوار است. شا يز و از طرفيبرانگ

  ر را درک كند.یواند تصوبتمتن،  يهادواژهيو كل

-يكودک و نوجوان م يهار در داستانیت تصويدرباره اهم (Nodelman) مننودل

-دهد كه مهميب قرار مار مخاطياز اطلاعات را در اخت يمتفاوت يهار گونهیتصو» د:یگو

قال توانند آن را انتيرا انتقال دهد كه واژگان هرگز نم يزيچر ین است كه تصویا ن آنیتر

داستان ریواتص .(9991:14)نودلمن،« رديگيف صورت میظر ياوهين انتقال به شیدهند. ا

 ير برایصوت يدرک عنصرها نسبتا ساده هستند. يرین، تصاویريشوشده خسرو  يسیبازنو

  ست.يمخاطب چندان دشوار ن

 
 نیريداستان خسرو و ش 1ر شماره یتصو
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نکرده است. يها را طراحتيصورت شخص ياجزا، رگری، تصو1ر شمارهیدر تصو

ت يصخخود خواننده ش كه نیباشد. ا و داستان يتصول آن مشاركت خواننده در يد دلیشا

ق یمخاطب از طر 1ماره ر شیدر تصو ص دهد.يها تشختيگر شخصیان ديرا از م ياصل

ت يصكند. نحوه قرار گرفتن شخيم یير شناسایرا در تصو ياصلت يشخص ،هانشانه يبرخ

ران دود و دختيم يبهار ين سرمست از هوایريش»متن:  يهادواژهير و كلین در تصویريش

تان ر داسیبه كار رفته در تصوبر هستند. تصاو يهانشانه .(99: 9913كلهر،«)به دنبال او...

اطب ار مخيفراتر از متن در اخت يزيكنند و چيد میين اطلاعات متن را تایريخسرو و ش

و نقش  ر هستندین نوع تصویتریيتدایر این گونه تصاویاز نظر نودلمن ا» دهند.يقرار نم

 يليل شدة يسیدر داستان بازنو .(19: 9991)نودلمن، «ل كننده متن را به عهده دارنديتکم

 ر داستان انگشتیتصاواستفاده نشده است. تعداد ریاز عنصر تصو ، چندانو مجنون

 شمارند. 

 

 جهينت -1

لف مخت يهاو شبکه يمجاز ير فضايثنوجوانان تحت تأ ياينکه دنیبا توجه به ا

مطالعه متون كهن  يبرا يل چندانیقرار دارد، تما ياانهیرا يهايو انواع باز ياجتماع

و و مجنون، خسر يليچون ل يمتون كهن جذاب و عاشقانه ا يسیت در بازنويندارند. خلاق

ناخت ش ب كند.يتواند مخاطب را نسبت به خوانش متن ترغ ين ميس رامین و ویريوش

استان د يهاکيشده و شناخت تکن يسیمتن بازنو يبا نوع ادب یيمخاطب، آشنا يژگیو

 متون كهن است. خلاق  يسیبازنو ين موارد برایتراز مهم مدرن يسینو

ن از مانند: شروع مناسب داستا يداستان يهاکياز تکن يبا به كار بردن برخ سیبازنو

اننده در متن، مشاركت خو یيجد چندصدایها، اتيشخص یيگوق عنصر گفتگو و تکیطر

متن، انتخاب  یيایپو يها براتين شخصيش كشمکش بی، افزايسیدنويق شگرد سپیاز طر

ان كنش و رفتار يدر مه به صورت پنهان و یماداستان، ارائه درون يمناسب برا يانیپا

 خلق كند. خود مخاطب يجذاب و خلاق برا يت، داستانيشخص
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ن یريشده خسرو وش يسیخلاق و ساده، داستان بازنو يسیبازنو يارهايبا توجه به مع

ر متن، د یيمانند: چند صدا یيالگوها ،خلاق يسیبازنو ياز الگوها يل داشتن برخيبه دل

، به نهانه پیما، درونيدرون متن ي، فضاسازيسینوديق شگرد سپیمشاركت خواننده از طر

تن ل داشيو مجنون به دل يلين لداستا خلاق است. يايسیتوان گفت بازنويم ينوع

استان، ان دیت در شروع و پايش متن، عدم خلاقيد از پي)تقل ساده يسیبازنو يهايژگیو

 ساده است.  يسی( از نوع بازنویيه آشکار، تک صدایمادرون

خلاق و ساده را باهم در خود  يسیبازنو ياز الگوها ين برخيس و رامیداستان و

در  .ش متنيد از پيوتقل يدرون متن يه پنهان و فضاسازیماو درون یيدارد. )چند صدا

ر یو مجنون از عنصرتصو يلين و لیرين، خسرو و شيس و رامیشده و يسیمتون بازنو

 يسیزنوداستان با ریتصو باهم دارند. يمتفاوت يرپردازیو تصو ياستفاده شده كه طراح

مخاطب  ير برایتصو ينسبتا ساده هستند. درک عنصرها يرین، تصاویريشده خسرو وش

ن كهن، سان متویسندگان مقاله، بازنوینکه به نظر نویگر اینکته د ست.يچندان دشوار ن

ندارند  يداستانات يا ادبیات كودک و نوجوان و ينه ادبيک در زميلات آكادمياغلب تحص

از  يكه شناخت حداقل يكنند. درحاليخود عمل م يسندگیشتر بر اساس تجربه نويو ب

 س است.یک بازنویمتن كهن از الزامات  يمخاطب و نوع ادب
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