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چکیده 
این کتاب آکنـده  . شاهنامه فردوسی از شاهکارهاي ادبی جهان و بزرگترین میراث فرهنگی ایرانیان است

گروه خاصی از بههامندي از این مفاهیم و آموزههبهر. فرهنگی و تربیتی استاخالقی،يهااز مسایل و آموزه
با شاهنامه ی خود به پیوند عمیقت ملّبراي آشنایی با هوینیزنوجوانانشود،محدود نمی) بزرگساالن(جامعه

ایـن  . سـازد مـی آشـنا  خـویش کشورگذشته پر افتخارفرهنگ ونوجوانان را با تمدن،،شاهنامه. نیاز دارند
هـدف ایـن پـژوهش    . این اثر ارزشمند استاق ازخلّمناسب وهايآشنایی و ارتباط درگرو انجام بازنویسی

داستانیاز دیدگاه اصول مهم،از شاهنامه فردوسی)اقساده و خلّ(چند متن بازنویسی شدهۀبررسی و مقایس
)هـاي  هـا و شـباهت  ارزیـابی تفـاوت  براي) پردازيصحنهو دیدۀپردازي، درون مایه، زاویتطرح، شخصی

ـ  هادست یافتن به اصول و شیوهو ساختاري متن اصلی با متن بازنویسی شده و مناسـب اقي بازنویسـی خلّ
.براي گروه سنی نوجوان است

. ادبیات کودك و نوجوانداستان، عناصر ،متون کهنبازنویسیشاهنامه،: کلیديگانواژ
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مهمقد
در .قالب و ساختاري جدیـد اسـت  ر ه کردن زبان متون و ارائه آنها دبازنویسی، ساد

ي دشـوار در مـتن کهـن و تـالش بـراي سـاده       هایند بازنویسی، هدف شناسایی واژهآفر
ف وآسـان بـه جـاي کلمـات دشـوار      ي مترادهاکردن آنها به وسیله جایگزین کردن واژه

خاب متن اصلی از آثـار کهـن و   در این شیوه پس از انت). 212، ص2007پترسن،(است
مـی ي داستانی ایجـاد  هامکان براي حوادث، فضانویسی آن، با تعیین عنصر زمان وساده

بازنویسـی  ةواژ«.گیرنـد میشود و با گسترش پیرنگ، داستانها ساختاري جدید به خود 
یلـه  م در تهران به وس.1975ی کودك در سال ین المللین بار پس از برگزاري مجمع باول

ی وي کالم سخنران خـارج نیمایی، از رۀ سبکی از شاعران برجستمحمود مشرف تهران
ةبـا واژ بازنویسی معمـوالً ). 7، ص1380پایور،(» ات مطرح شدیمفهوم یک فن در ادببه

آنچه این دو روش را از هـم  . اندهم متفاوتواژهدوهر چند اینبازآفرینی همراه است 
ی ارائـه  ۀ اصلی با نگرش و پرداخت نویکند این است که در بازآفرینی درون مایمیجدا 

ـ اقیشود و با خلّمی اثـر  ۀا در بازنویسـی محتـوا و درون مایـ   ت و نوآوري همراه است ام
یم تقسـ .شـود مـی فقط زبان، ساختار و چهارچوب در قالب جدید ارائـه  ،کندمیتغییر ن
بازنویسی از مـتن  ؛از جمله،ی براي بازنویسی در نظر گرفته شده استي متفاوتهابندي

ی هاشـم . رك...(بازنویسی آزاد و ز نثر به نظم، از نثر به نثر، از نظم به نظم، نظم به نثر، ا
ی براي بازنویسـی  بندي دیگري که از لحاظ ساختار داستانیمتقس). 23، ص1371نسب، 
ی اق در واقع نـوع بازنویسی خلّ.اق استزنویسی ساده و بازنویسی خلّبا،شودمیمطرح 

شـاید بتـوان   .ده و امروزي کردن زبان متون استبازنویسی ساده، ساا ام. بازآفرینی است
:                                                   را این چنین بیان کردبراي نوجوانانترین اهداف بازنویسیبه طور خالصه مهم

؛پرورش ذوق، اندیشه و نیروي تخیل درگروه سنی نوجوان-1
؛زنده با فرهنگ و تمدن دیرین خویشبرقراي ارتباطی پویا و-2
3-؛نوجواناني سنی مختلف از جمله هازبان آموزي و رشد آن در گروهۀه به جنبتوج
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انعکاس و بازتاب مفاهیم تربیتی و اخالقی به شیوه خالقانه از طریق بـازنگري فنـی   -4
؛متون

.تفریح و سرگرمی آنهاۀآشنایی با مسائل زندگی، بیان ارزش دانایی و مسال-5
سـازي و  سـاده  ۀایران به سبب تاریخ دیرینه و میراث گرانقدر فرهنگی و ادبی در زمین«

ه به بازنویسی متون و آشنایی با فرهنگ توج. اي قدیمی داردبازنویسی متون کهن پیشینه
ـ ت و هوییاز مفهوم ملّغنی گذشته نشان ـ (»ی داردت ملّ ص 1386دي و قـایینی، محم ،

ن کهـن و دیـرین   این متون عالوه بر آشنایی با تمدۀنوجوانان با مطالعکودکان و ). 428
.کنندمیت ی را درخود تقویخویش، احساسات ملّ

اهمت بازنویسی از شاهنامهی
ـ وفرهنـگ معتبـر و سـند ادبـی ازشـاهکارهاي یکیفردوسیۀشاهنام ـ تهوی یملّ

رارفتهازدستتهویوتیملّهنر،فرهنگ،ارزشمنداثرایندرفردوسی.استایرانیان
ـ خـود ةدورةشـد جداریشهازوترسیدهمایوس،مردمبهوکردزنده اسـتقالل ت،هوی
علمـی، فرهیختگـان گذشتهيهادورهدرشاهنامهمخاطب. آموختخودباوريو طلبی

گـروه مخـتص تنهاشاهنامهامروزاام. بودندمردمعمومدومۀدرجدرونظامیبزرگان
بـا آشـنایی بـراي نیـز ونوجوانـان کودکـان بلکـه ،نیست) بزرگساالن(ۀ جامعازیخاص

و صـمیمی ارتبـاطی برقـراري بـه نیازخویشگذشتگانرسومووآدابنتمدفرهنگ،
گـروه بـراي شـاهنامه ازمتعددييهابازنویسیتاکنون. دارندگرانسنگاثراینباآسان
حماسـی فضـاي ولحـن وزبـان القايدرهاا این بازنویسیامشدهنوشتهنوجوانسنی

کـودك بـراي شاهنامهيهابازنویسینخستین. اندنبودهقموفّچندانمخاطببهشاهنامه
اصلیمتننویسیسادهنویسنده،هدفهاآندرکههستندسادهيهابازنویسیونوجوان،

بـا نوجـوان وکـودك ارتبـاط . انددستهاینازبیشتر50و40دههيهابازنویسی. است
نوجوانـان وکودکانبهکهنمتونۀارائبهنیازگوناگون،يهاترجمهوهاکتاب،هارسانه

).113، ص1384زاد،ك کریم.ر(کندمیآشکارپیشازبیشرااقخلّايشیوهبه
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ازشـدن آگـاه بـراي نوجوانـان وکودکـان . ماستتهویوفرهنگبازتابشاهنامه
ـ ایـن بـا آسانارتباطیوآشناییبهنیازخویشغنیفرهنگوتهوی ارزشـمند ۀگنجین

. دارند

پژوهشهدف
) و امثـال آن گلسـتان ودمنـه وکلیلـه مثنـوي، شاهنامه،(ادبیکهنمتونبازنویسی

هابازنویسیتکیفیبهوبودهیکمبیشترپیشرفتاینکهرددارشديبهروروندامروزه
.نشده استهیتوجچندانسنی نوجوانيهاگروهبرايآنهابودنمتناسبو

يهاداستانازسادهواقخلّبازنویسینمونهدوۀمقایسوبررسیپژوهشاینهدف
مـدرن، نویسـی داستانيهاتکنیکواصوله بهبا توجاصلیمتنبامقایسهدرشاهنامه

استنوجوانسنیگروهبرايمناسببازنویسیيهاشیوهواصولبهیافتندستبراي
اند پیـام و محتـواي اثـر کهـن را بـه      خوبی توانستهون بازنویسی شده بو اینکه آیا این مت

دهند؟خواننده نوجوان انتقال 

پژوهشپیشینه
ازسـنی گروههـاي بـراي ادبـی کهنمتونبازنویسیيهاشیوهواصولمورددر

هاباکتبهتوانمیبازنویسیۀزمیندراام،نگرفتهصورتمستقلیپژوهشنوجوان،جمله
اتادبیدرشاهنامهثیرأتمحدود،بازنویسیمهجور،بازآفرینی«:کرداشارهزیرمقاالتو

نامـه پایان،)ونوجوانکودكبرايشاهنامهيهابازنویسیوبازآفرینیبررسی(» کودکان
ـ زاد،کـریم مـریم نوشـته )1384(یـزد دانشگاهارشدکارشناسی دروفـرود اوج«ۀمقال

يهـا دهـه ازشـده انجـام يهـا بازنویسینقدبهکه،تهرانیمشرفمحموداز،»شاهنامه
-کـرده تفکیکاقخلّوسادهبازنویسیۀمقولدودرراوآنهاپرداختهامروزبهتاگذشته

1385-کارشناسـی ارشـد رقیـه شـیبانی فـر     ۀرسـال ؛ات کودکـان یو ادبهاورهطاس.است
و داسـتان  ) آرش کمـانگیر (ي ایرانـی  هـا دانشگاه فردوسی مشهد، در این رساله اسطوره
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.ارزیابی قرار گرفته شده استبراي کودکان مورد ) احسان یار شاطر(بازنویسی شده آن 
دکتـري مـریم   ۀ، رسـال 1385ات کودك و نوجوان از مشـروطه تـا سـال    شاهنامه در ادبی

تحلیـل و  ،در ایـن پـژوهش بـه گـردآوري    که )1381(دانشگاه فردوسی مشهد ،جاللی
فردوسی براي کودکـان  ۀه به شاهنامبررسی ادبی آثاري که در یک صد سال اخیر با توج

هـاي تحقیـق   پرداخته که یکی از رویکرد،ها و نشریات نوشته شدهو نوجوانان در کتاب
ه به سیر بازنویسی و اقتباس از شاهنامه براي کودکان و نوجوانان بوده استنیز توج.
ازبازنویسیدههچند«: کرداشارهزیرمواردبهتوانمیپایورجعفرمقاالتوآثاراز 
نمـوده بررسـی گذشـته دهـه چنددررامثنويازگرفتهصورتيهابازنویسی» مثنوي
وآنانـواع وبازنویسـی تعریـف بـه آندرکـه » بوتـه درشـیخ «کتابهمچنین. است

قسـمتی وپرداختهمثنويوشاهنامهودمنهوکلیلهازشدهبازنویسیمتنچندهمچنین
ـ .اسـت دادهاختصاصبازآفرینیۀمقولبهراکتاباز يهـا بازنویسـی درسـیري «ۀمقال

» ونوجــوانکــودكاتادبیــدربــازآفرینیوبازنویســی«کتــاب. »کهــنادبازمعاصــر
راجمـالی الزمـان فـروغ کوشـش بـه ،بازنویسیةحوزدرپایورجعفرمقاالتمجموعه

بـه ، نسـب هاشـمی صـدیقه ۀنوشـت » ایـران درکودکانرسمیاتادبی«.بردنامتوانمی
ـ . اسـت پرداختـه هابازنویسوارزیابیکهنمتونبازنویسی ایـن پـژوهش   ازا هـدف ام

از دیدگاه سـاختار داسـتانی و اصـول داسـتان     متون کهن با متون بازنویسی شدهۀمقایس
ی نوجوانـان  نویسی امروزي، براي دست یافتن به یک بازنویسی مناسب براي گروه سـنّ 

.است

شدهبازنویسیواصلیمتندرداستانعناصرمقایسهوبررسی.1
بنـدي اثـر بـه شـمار     سـاختمان و اسـکلت  ،طرح و پیرنگ:)plot(:وپیرنگطرح. 1-1

نقـل  «، پیرنـگ . سـت اترین عناصـر و اصـول داسـتان پـردازي     رود و همواره از مهممی
).118، ص1384فورسـتر،  (»بر موجبیت و روابط علت ومعلـولی حوادث است با تکیه 

تـی دقّوسعی«. اندشدهبنااستوارطرحیوقويپیرنگیۀپایبرشاهنامهيهاداستاناکثر
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بـه پراکنـده روایاتیپیوستگیهمبهجهتدرهاداستانجزئیاتطراحیدرفردوسیکه
اسـت توانسـته مـی ور و اندیشهآگاهداستان پردازیککهبوديحدمنتهاي،دادهخرج
بازنویسیمتنبادر مقایسهشاهنامهيهاداستان). 45، ص1383حمیدیان،(»دهدانجام
حـوادث میـان درمعلـول وتعلّروابط. برخورداراندتريمنطقینظموانسجامازشده

بـه بازنویسـی متندرکهحالیدر،شدهگرفتهکاربهیخاصتدقّوظرافتباشاهنامه
یکپـارچگی ونظماز،هاداستانطرحوپیرنگ،هاصحنهبرخیحذفیاوخالصهدلیل

داسـتان مثـال بـراي . گـذارد مـی باقیابهاموتردیدوشکدرراخوانندهوشدهخارج
میـان شـده بازنویسیصالحیآتوساۀوسیلبهاقخلّصورتبهکه» تنروئیناسفندیار«

درو) شاهنامه(اصلیمتندر. نداردوجودمنطقیدلیلوانگیزههیچآنحوادثبرخی
ودلیـل باشودمیوارددژروئینبهاسفندیاراینکهازپساسفندیارورستمنبردداستان

ـ :کندمیدعوتدژبامپشتمهمانیِبهراارجاسبايکنندهقانععلت ۀاسفندیار به بهان
:دهدمیي راه به ارجاسب پیشنهاد مهمانی هاو دشواريهاعبور از سختی

ــن   ــا در ای ــی ژرف دری ــودیک کــه بازارگــان زان نــه آگــاه بــود     راه ب
ــاد   ــژّ بـ ــی کـ ــد یکـ ــا برآمـ ــاد  ز دریـ ــه ی ــدارم ب کــه مــالح گفــت آن ن
ــاي  پـــذیرفتم از دادگـــر یـــک خـــداي  ــا ره ــیم دری ــابم از ب ــر ی ــه گ ک
ــر کشــوري  ــه ه ــزم ســازم ب ــدر ســري   یکــی ب کــه باشــد درآن کشــور ان

)    704، ص1385فردوسی،(
شدهبازنویسیمتندراامافـرادش بـه اسـفندیار مه چینی،بدون هیچ توضیح و مقد

خیزنـد، مـی بـر خـواهر دو«:ماسـت مهمـان ارجاسببرویدتاالربهکهکندمیخطاب
مـن ! برخیزیـد همراهـان ساربان،«. خیزدبرمیپس،کندمیبدرقهآنها رانگاهبااسفندیار

امشـب . کنیـد گستردهتاالردرشاديبساطگردمبازتاخواهممی. روممیارجاسبنزد
پیرنـگ داسـتان بایـد    ).46، ص 1389صـالحی،  (»آینـد مـی تاالربهیارانشوارجاسب

ـ    .ایجـاد کنـد  )نوجـوان (اي در ذهن خواننده ي تازههاپرسش ر و چـرا؟ چطـور؟ تـا تفکّ
که بـه  يدر بازنویسی دیگر. ت کنداستدالل منطقی و انگیزه خوانش را در مخاطب تقوی
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نوشته شـده، از هفـت خـان    ) ي شیرین شاهنامه فردوسیهاهقص(روایت اسداهللا شعبانی 
اسفندیار سخنی به میان نیاورده و در چند سـطر بـه صـورت خالصـه داسـتان را بیـان       

زودي سـپاه تـوران، تـار و مـار     ب. د رها شدو به یاري پدر شتافتاسفندیار از بن«:کندمی
اندن خواهرانش که در روئین دژ، اسیر تورانیان بودنـد، راهـی   او سپس براي بازگرد. شد

»...وخـواهرانش را آزاد کـرد  ... شد و از هفت خان گذشـت، ارجاسـب را شکسـت داد   
ذکرهفت خان اسفندیار و حوادثی که پهلوان براي رسیدن به ). 114، ص1389شعبانی،(

اب، نوجـوان جـذّ  توانـد بـراي مخاطـب    مـی گذارد میهدف و آرمان خویش پشت سر 
هـاي  تخواننـده بـا شخصـی   زیـرا . کسب تجربه تلقـی شـود  راهی برايهیجان انگیز و

ت اصـلی  کند، خود را به جـاي شخصـی  داستان احساس صمیمیت و همذات پنداري می
و خـود را در  دهـد مـی دهد و در مواقع ضرورت به جـاي آنهـا واکـنش نشـان     قرار می

ي هـا ر داستانثّؤاب و مهاي جذّراین حذف صحنهبناب. داندسرنوشت شخصیت سهیم می
اي از و داستان را تا مرز گـزارش سـاده  کندشاهنامه به اصل و ساختار آن لطمه وارد می

اختصـار نویسـی در روایـت صـورت     ۀفاق به بهانهرچند این اتّ. آوردحوادث پایین می
.گیرد

جدیدحوادثوصحنهافزایشوهارفتپیحوادث،تعدادکاهش. 2-1
دلیـل بـه کـه خـورد مـی چشـم بهمتعددياصلی و فرعیحوادث،اصلیمتندر
بازنویسـی، در«در،نیسـت مناسـب نوجوانیسنّگروهتظرفیباچندانبودن،طوالنی

بـه کهشرطیبهنمایدحذفرامطالبییافزایدبیداستانبهرامطالبیتواندمیبازنویس
ــ). 133، ص1380پــایور،(»نکنــدواردايصــدمهخواننــدهبــهآنانتقــالومحتــوا ا ام

واردلطمـه آنانسجاموطرحبهاصلیحوادثحذفباهاداستانبرخیدربازنویسان،
بهتوانمیمثالبراي.دناکردهرهاخودحالبهجواببیاالتؤسباراخوانندهوکرده

روایـت بـه شاهنامهشیرینيهاهقصبازنویسیدرداستانازاسفندیارخانهفتحذف
حـذف بابازنویسنیزگاهی). 114، ص1389شعبانی،رك،(کرداشارهشعبانیاسداهللا



27، شماره)1392(مچهاردهسال ، نامهکاوش208

بافـت بـا مقایسـه درکـه آوردمیوجودبهجدیديحوادثوهاصحنهحوادث،برخی
وسستراداستانطرحوپیرنگحوادث،میانحاکممعلولوتعلّروابطواثراصلی

یـک صـورت بـه کـه » گرد آفریـد وسهرابرزم«داستانمثال دربراي. کندمیضعیف
ازپـس گردآفریـد ، داردقرارسهرابورستمتراژديمیاندرمستقل) episode(اپیزود
:بردمیپناهدژبهوشودمیرهاچنگ اوازسهراب،فریب

ــهمبنـــدانـــدردلدژبـــارهبـــدان ــتآنک ــرنیس ــرخبرت ــدزچ بلن
مـــنیـــالونیـــزهرابـــارههمـــانمــنکوپــالزخــمآوردپــايه بــ

ــان ــدراعنـــ ــدبپیچیـــ ــمندگردآفریـــ ــرافرازسـ ــرسـ ــیددژبـ کشـ
ــادنددژدر ــدوگشــــ کشــیددژدربســتهوخســتهتــنگردآفریــــ

)171، ص1385فردوسی،(
سـاکنان طرفازوگریزدمیزیرکیباسهرابتنومندچنگالازچنیناینگردآفرید

آفـرینش بـه دسـت نویسـنده شده،بازنویسیمتندراما. گیردمیقرارتحسینمورددژ
ــحن ــدۀص ــیجدی ــدم ــه (زن ــردن درون مای ــته ک ــحنو)برجس ــانتیکیۀص ــقرم خل

ایسـتند میدرختسایهزیرجوییکنار. اوپايهمسهرابوتازدمیگردآفرید«:کندمی
چـون آبکنندمیخمسردوهر. بپاشندچهرهبهآبیخودوکنندتازهنفسیهااسبتا

گرد آفریـد نگاهبهسهرابلرزاننگاه،آبدر. نمایدمیبازراشانهاچهرهلرزانايآینه
انگیـز و  هیجـان وابجذّيهاصحنهایجاد). 32، ص 1389صالحی،(»....خوردمیگره

افـزایش رامخاطـب خـوانش وعالقـه میـزان ،)عشـق (ي داستانهابرجسته کردن پیام
سـاختار بـا بایـد جدیـد يهـا صـحنه وحـوادث خلقکهداشتهتوجبایداامدهدمی

ـ ۀرشتوباشدداشتههمخوانیاثرحماسی سسـتی وضـعف دچـار آنمعلـولی ویعلّ
ـ ،بنـدد میدلگردآفریدبهسهراباصلیمتندر. نشود احساسـی چنـین گردآفریـد اام
:گویدمیسهرابتمحبجوابدریحتّوندارداوبهنسبت

ــاوبخندیــد ــهاوب ــهگفــتافســوسب ــانک ــرانازترک ــدای ــتنیابن جف
)171، ص1385فردوسی، (
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جدیـد سـاختاري کهـن، واصـلی اثـر بـه توانـد میییهاصحنهچنینخلقبنابراین
توانـد موضـوع   مـی بـازنویس  . کندمیتحریفودگرگونرااثرپیامومحتوااام،ببخشد

جنگ و زمانی مطرح کند کـه سـهراب بـه زن بـودن گردآفریـد پـی       ۀعشق را در صحن
پیام داستان، عدم پیوند ایرانیان و ترکـان اسـت   زیرا. برد در قالب گفت وگویی کوتاهمی

-ا در متن بازنویسی به آن اشـاره ام. تواند براي مخاطب جالب باشدمیکه بیان این نکته 
.اي نشده است

پیرنگساختماندرتغییر. 2
چهـارچوب ومحتـوا حفظباتوانمیکهنيهاداستاندرجدیدساختارایجادبراي

پیرنـگ سـاختمان وعوامـل بـه ایـن مطلـب  توضیحبرايآوردوجودبهتغییراتیاثر،
:پردازیممی
1-2 .تعادل(شروعوچینیمهمقداوتأثیرگذارترینبایدهرداستانیشروعیاآغاز):هلی

شـروع ةنحـو بـه پیرنـگ ریـزي پیبراينویسندگانمعموال. باشدداراراممکنشکل
داسـتان، شـروع . اندیشـند میباشد،داستانوقایعةآغازکنندبایدکهتیشخصیوداستان
درخصـوص اظهارنظربهراومنتقداننویسندگانتمامکهبرخورداراستتییاهمازچنان

ممکن،کندجلبرامخاطبهتوجنتواندداستانلاوبندچندهرگاه«.استواداشتهآن
یونسـی،  (» بیفکندسوییبهراآنوندهدخودبهراداستانخواندنزحمتدیگراست
یا حادثه شـروع  هاتبا تک گویی شخصیهاداستاندر متن بازنویسی،).114، ص1388

که اگر نویسنده نتواند ابتداي داستان را در ادامه بیـان کنـد خواننـده سـردرگم     . شوندمی
.شـود مـی آغـاز بـزم مجلسیاجنگفضايتوصیفباشاهنامهيهاداستاناکثر. ماندمی
:آغاز داستان زال و رودابهمثل

ــ ــتی ه بـــ ــاهی بیاراســـ مــی و رود و رامشــگران خواســتی  هرجایگـــ
ــده  ــنج وافکنـ ــاده در گـ ــجگشـ ــپنج  رنـ ــراي سـ ــم سـ ــرآیین و رسـ بـ

)64، ص1385فردوسی،(
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.کنـد مـی آشـنا داسـتان هـواي وحـال وفضابارامخاطبابتدا،هماندرفردوسی
ويااماستخارجمخاطبۀحوصلوتوانازوطوالنیتوصیفاتاینازبرخیاگرچه

مـتن در. دهـد مـی انتقـال خویشةخوانندبهراداستانفضايخاصیظرافتوتدقّبا
از«:شـود میآغازهاتشخصیوگويگفتباومیانهازهاداستاناغلب،شدهبازنویسی

صـداي زمـین، شـانه بـر خـود پـاي صـداي جز. استبرخاستهخاكوبادتندسوهر
آشوبیدلمدر. تازممیوکوبممیاسبشکمبهپابا. کردشتابباید. شنومنمیدیگري

نـزد راقـارن وسامفریدون،.)3، ص1388صالحی،(»کار؟چهمنبارافریدون. ستا
فریـدون نـزد خواهیعذربرايایرجکارطمعوحسودبرادران. استخواندهفراخود
استاینرسدمینظربهکهاينکتهاام. کندمیآغازمیانهازراداستانبازنویس. آیندمی
نـدارد آشـنایی منوچهرداستانوشاهنامهمتنباکاملطوربهکهنوجوانیسنّگروهکه

ـ اوالعـات اطّکسـب وچینـی مهمقدبدونتواندمیچگونه وحـوادث میـان ۀرابطـ هلی
بـه حاصلداستانباشد،نظرمدداستانخطیسیراگربپذیرد؟یاکندتوجیهراهاصحنه

:دادنشانرازیرۀگانسهفرایندتوانمیواستتعادلیکریختنهم
فرجـامین پایدار–)افکنیگره(میانیناپایدارفرایند-)شروع(نخستینپایدارفرایند

دهـی سازمانراگانهسهيهافرایندکهاستتالشدرساختاريطرحهر) گشاییگره(
آغـاز، دارايبایـد داسـتانی هـر بنابراین). 107-105، صص1378محمدي،ك.ر(کند

ا در ام. توان چنین روندي را مشاهده کردمیي شاهنامه هادر داستان.باشدپایانیومیانه
از میانـه آغـاز   هـا ي بازنویسی شده به روایت آتوسـا صـالحی، بیشـتر داسـتان    هاداستان

ي هـا رسد بـراي گـروه  میبه نظر ). سیاوش، رستم و سهرابداستان ضحاك،(شوند می
باید داراي فرآیند سه گانه و نظم و ترتیب ذکـر  هاداستانی نوجوان، ی کودکان و حتّسنّ

داستان با بازگشت بـه گذشـته برخـی از    ۀبازنویس، در میانةاگر چه نویسند. شده باشد
زیـاد از بازگشـت بـه گذشـته     ا اسـتفادة ام،کندمیجزئیات داستان را براي مخاطب بیان 

)flash back (ـا  مـی ني کـودك ونوجـوان توصـیه   هـا براي داستاندر ایـن امـر  شـود ام
.ي بازنویسی شده به روایت آتوسا صالحی زیاد استفاده شده استهاداستان
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)complication(:افکنیگره.2-2
خـود بـه رااوذهـن کـه نحـوي بـه اسـت مخاطـب ذهندرایجادگرهافکنی،گره
وشـکل مشـکل ایجـاد «. شودمیذهندرییهاپرسشایجادموجبوسازدمیمعطوف
وقتیخواننده. استداستانپیشبردوگسترشبرايجذابايبهانهداستانی،گرهگرفتن

وداسـتانی گـره ۀوسوسـ واغـواگري اسـیر ندانستهیادانستهکندمیشروعراداستانی
.)56، ص1386فتاحی،(» شودمیکشمکشعامل

ـ اوتعـادل (حادثهمکانوفضاتوصیفازپسفردوسیشاهنامه،يهاداستاندر هلی (
درداسـتان عوامـل وهـا تشخصـی تمـامی سـپس ،کنـد مـی ایجادییهاگره،داستاندر

بـه دسـت  راهلیاوونسبیتعادلسرانجامداستاناینکهتاگیرندمیقرارهمباکشمکش
شـود مـی مشاهدهشاهنامهيهاداستاناکثردرتقریباًویژگیاین).گشاییگره(آوردمی

بـا هـا داسـتان بیشـتر شـده بازنویسیدرمتناام؛)ومنیژهبیژن(و )رودابهوزالداستان(
)وگرمایلارمایلوگويگفتصحنهودوشمارضحاكداستان: (شودمیشروعحادثه

. شناسـم میراپایشانصدايهمفرسخییکازدیگر. بوددرستگمانمآمدند،دوباره«
صـالحی، (»...بیـنم مـی رازشتشـان ةچهرپشتاینازانگار. چسبانممیدربهراگوشم
داسـتان ،)3ص،ابلـیس ةبنـد اكضـح (،»6ص،سـیاوش «داستاندریا). 3، ص 1388

اگـر  .کـرد مشـاهده رامـوارد ایـن تـوان میصالحی،آتوساروایتبه)6ص،گردآفرید
بازنویسی ابتدا یک وضعیت متعادل اوتوصیف مکان،(ه لیکـرد  بیان میرا ..) ت وشخصی
در . ت و منطـق بیشـتري داشـت   زد داستان جـذابی میاي برهم سپس این تعادل را با گره

ولـی چـون   . هاي داسـتانی در مقایسـه بـا مـتن بازنویسـی بیشـتر اسـت       متن اصلی گره
اصلی داسـتان را در میـان   ۀي زیاد را ندارند و رشتهات درك گرهنوجوانان توان و ظرفی

ها و حـوادث فرعـی حـذف    شود برخی گرهتوصیه می،خواهند کردهاي متعدد گم گره
.شوند

مخـالف نیرويدوادوتضّتقابلحاصلداستاندرکشمکش: )conflict(کشمکش3-2
نـوعی بایـد همـواره ادبـی اثـر دریـک «درحقیقت. گیرندمیقرارهمبرابردرکهاست
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). 10، ص1387پک،(»داشتنخواهدوجودداستانیوگرنهباشدداشتهوجودکشمکش
ازسـوي نادرسـتی تحلیلوقضاوتتاباشدصمشخّبایدکشمکشيهاانگیزههمچنین
مشـاهده راهـا کشـمکش انـواع توانمیشاهنامهيهاداستاندر. نگیردصورتمخاطب
وجسـمانی کشـمکش نـوع ازوانسـان مقابـل درانسانکشمکشمیان،اینازکرد که
. دهنـد مـی تشـکیل راشـاهنامه يهـا داسـتان کشـمکش تـرین اصـلی وبیشترینفکري

–رسـتم سـیاوش، وسـودابه نـوذر، -طـوس کشـمکش : مانندانسانباانسانکشمکش
هسـتند فکـري ودرونـی هـا کشـمکش بیشـتر شدهبازنویسیمتندراما... وافراسیاب

نوعیبهدستدرونیکشمکشباهاتشخصی.)کشمکش سیاوش و سودابه با خویش(
بـه ویژگـی ایـن ،دهندمینسبتخوانندهبهراخوداعمالوحاالتوزنندمیفرافکنی
جـاي بـه راخواننـده وافتـد مـی فاقاتّخوانندهدرلتخیطریقازوگاهآناخودصورت
در واقع خواننـده بـا کشـمکش    .کندمیپنداريهمذاتآنهاباودهدمیقرارتشخصی

در کـاخ بمـانم؟ بـی تـو؟ در     «.کنـد میدرونی سیاوش با خود به چنین موردي برخورد 
تـو در کنـارم بـودي و سـودابه آن     هزار تویی مرگبار که کمینگاه مارهاي گزنده اسـت؟ 

درنیـز گشـایی گـره واوجۀنقطـ ). 4، ص1389صـالحی، (» ..چنان دامی برایم گسترد
اصلیمتنيهاداستانازبرخیکهتفاوتاینبااستیکسانبازنویسیولیاصداستان
مـتن زیـاد حـوادث امـر ایـن دلیلکه) سیاوشداستان(ندهستاوجنقطهچندینداراي
).1جدولرك(استشدهبازنویسیمتنبامقایسهدرکهن
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)صالحیآتوساروایتبه(شده بازنویسیواصلیمتندررنگپیساختمانمقایسهوبررسی-1جدول
متن
کهن

وضعیت
اوهلی

شروع(

ناپایداري
میانی

پایداريکشمکش
فرجامین

تعداد
حواث

متن
بازنویسی

وضعیت
اوهلی

ناپایداري
میانی

پایداريکشمکش
فرجامین

تعداد
حوادث

خـــوابتوصیفضحاك
دیــــدن 

ضحاك

ــري -فکـ
جسمانی

مـــرگ
15ضحاك

ــحاك ض
ــده بنـــ

ابلیس

ــت وگف
گو

ــور  حضـ
ــربازان  س

ضحاك

ــی -درون
فکري

ــرگ مــ
ضحاك

10

ســهراب
رستمو

توصیف
شکار

شـدن گم
رخش

-درونــی
جسمانی

مـــرگ
17سهراب

ــتم رســ
وسهراب

ــک تـــ
گویی

ــرگ مــ
رزمژنده

درونـــی
جسمانی

ــرگ مــ
سهراب

10

توصیفسیاوش
مکان

ــور حضـ
کنیزك

درونــــی
ــري -فکـ

جسمی

مـــرگ
35سیاوش

ــورحادثهسیاوش ازعب
تشآ

ــی -درون
فکري

ــرگ مــ
سیاوش

13

ــکرفرود لشـ
ــی کشـ

توس

بــهرفــتن
کالت

-جسمانی
ــري فکــ

طبیعی

شکست
30ایرانیان

وفـــرود
جریره

توصــیف 
مکان

بـه رفتن
کالت

ــی -درون
جسمانی

ــرگ مـ
فرود

11

ــژن بیــ
ومنیژه

ــس مجل
بزم

دادخواهی
ارمانیان

-جسمانی
ــري فکــ

ذهنی

ازادي
20بیژن

بیـــــژن
ومنیژه

توصــیف
صحنه

ــواه دادخ
ي

ارمانیان

ــی -درون
جسمانی

ازادي
بیژن

13

وزال
رودابه

توصیف
صحنه

ــق عاشــ
زالشدن

-درونــی
ــري -فکـ

جسمی

ــد پیونـ
وزال

رودابه
14

فرزنــــد
سیمرغ

ــک تـــ
گـــویی
شخصیت

بـا جنگ
وتورسلم

-فکـــري
درونی

ــد پیونــ
وزال

رودابه

7

ــر گردآف
ید

توصیف
دژ

دستگیري
هجیر

-جسمانی
فکري

دژفتح
5

فضـــــاگردآفرید
سازي

ــه حملــ
سهراب

-فکـــري
درونی

5دژفتح

هفــــت
ــوان خـ
اسفندیار

توصیف
مکان

ــه حملــ
تورانیان

-جسمانی
ــاري  گفتـ

فکري

ازادي
14خواهران

اسفندیار
تنروئین

ــک تـــ
گـــویی
شخصیت

ــه  حملــ
ارجاسب

-درونــی
جسمانی

ــرگ مــ
ارجاسب

10

هفــــت
ــان خــ

رستم

توصیف
مکان

ــري درگی
شــــیرو

رخش

ازاديجسمانی
12کاووس

ــت  هفــ
خـــــان

رستم

توصــیف
مکان

ــري درگی
وشـــیر 
رخش

ــمانی   جس
فکري

ازادي
کاووس

8

ورســتم
اسفندیار

ــمک کش
پدرش
پسرو

بستن
ــت دســ

رستم

ــري -فکـ
جسمانی

مـــرگ
20اسفندیار

اسفندیار
تنروئین

ــک تـــ
گـــویی
شخصیت

ــتن بســ
دســــت

رستم

درونـــی
فکري

ــرگ مــ
اسفندیار

11

بـراي شـاهنامه شـیرین هايهقص(شعبانیاسداهللاروایتبهشدهبازنویسیمتندر
کـه انـدکی مـوارد جـز بـه شـده بیانکهنمتناصلیحوادثتمامیتقریباً). نوجوانان
مـوارد ۀبقیدرها،خوانیرجزوطوالنیتوصیفاتمثل؛استنکردهذکرآنها رانویسنده

ازروانوسـاده نثـر میاندرنویسندههمچنین.استکردهکهناثرطرححفظدرسعی
2جـدول در). اصـلی مـتن بـه نزدیکبازنویسینوعی(کردهاستفادهنیزشاهنامهابیات
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شعبانیاسداهللاروایت. استشدهبررسیاصلیمتنبامقایسهدرآنساختمانوپیرنگ
. اسـت تـر نزدیکشاهنامهروحوزبانبهصالحیتوساآبازنویسیونوشتهبامقایسهدر

اشـاره شـعبانی ۀوسـیل بـه شـده بازنویسیوکهنمتنازاينمونهۀمقایسبهمثالبراي
هجیـر شکسـت ازگردآفریـد «کـه خـوانیم مـی گردآفریدوسهرابداستاندر: شودمی

.پوشاندنبردزرهدرراخودمويوروي. پوشیدنبردۀجاموشدناراحت
ــودجنـــگبـــهســـواراندرعبپوشـــید ــدرنب ــارآنان ــايک ــگج درن

گــرهمــی روتــركســربــربــزدزرهزیـــربـــهگیســـوکـــردنهـــان
)178، ص1389،فردوسی(

کـه کنـد مـی بیـان راداستانروانوسادهصورتبهنویسندهشاهنامهابیاتازپس
روایـت بهدر بازنویسی. کردمشاهدهاثرایندرخوبیبراشاهنامهزبانوروحتوانمی

بازنویسـی نـوعی بـا » نوجوانانبرايشاهنامهشیرینيهاهقصمجموعه«صالحیآتوسا
بـازآفرینی مـتن درونازراهاداسـتان کهـن، اثـر ازالهامبانویسندههستیممواجهخالق
ـ کلـی سـاختار وپیرنگاستحکامعدمباهاداستانبرخیدر. استکرده . هسـتیم روهروب
بـه مـاجرا درونازنویسـنده » ابلیسةبند،ضحاك«ةشدبازنویسیداستاندرمثالبراي

ذهـن درسـواالتی ابتداهماناز.)3، ص 1388صالحی،ك.ر(پردازدمیداستانروایت
حکایتشود؟میابلیسةبندضحاكچگونهوچرا. آیدمیوجودبه) نوجوان(مخاطب

ضحاك،فریدون،(داستاناصلیيهاتشخصیازچیست؟ضحاكدوشبرماریدنروی
وارمایـل فرعـی تشخصـی دوحولداستانو.آیدمینمیانبهسخنیچندان..) فرانک،
آشـنایی است؟ یامخاطبکردنسرگرمصرفاًبازنویسیازهدفآیا. چرخدمیگرمایل

ایجـاد دربایـد بازنویسیۀنتیج«است؟ملیتهویوگذشتهفرهنگ،،هااسطورهباآنها
»داردبسـتگی نویسـنده هنـر بهاینوباشداصلیمتنسويبهخوانندهکششوجاذبه

آشـنایی بازنویسـی شـاهنامه،  هـدف از رسـد مینظربه). 54ص،1371نسب،میهاش(
طریـق ازخـویش فرهنگیوتاریخیمحیطبارابطهایجادوگذشتهفرهنگبامخاطب

بـه شدهبازنویسیمتندر. آنهافراغتاوقاتکردنپرصرفاًنه. استرسمیادبدرك
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زبـان وروححـدوي تـا بـازنویس » شـاهنامه شـیرین يهاهقص«شعبانیاسداهللاروایت
تنهـا . اسـت نمانـده غافـل کهناثرزبانوتعبیراتازوکردهحفظراشاهنامهحماسی
هاصحنهبرخیحذفشودمیمشاهدهاصلیمتنبهنسبتبازنویسیایندرکهتفاوتی

.)2جدولك.ر(استداستانفرعی و کاهش گفت وگوهايحوادثو

)شاهنامهشیرینيهاقصه(شعبانیاسداهللاروایتبهبازنویسیوکهنمتندرپیرنگمقایسه-2جدول
مـــــتن

کهن
وضــعیت

اولیه
ناپایداري

میانی
پایداريکشمکش

فرجامین
تعـــداد
حوادث

ــتن مـــ
بازنویسی

وضعیت
اولیه

ناپایداري
میانی

ــداريکشمکش پای
فرجامین

تعداد
حوادث

خـــوابتوصیفضحاك
ترسناك

ــري -فک
جسمانی

مـــرگ
ضحاك

خــــوابتوصیفضحاك15
ترسناك

ــري -فک
جسمانی

ــرگ مــ
ضحاك

13

ســهراب
رستمو

ــیف توص
شکار

شـدن گم
رخش

-درونــی
ــري  فکـ
جسمانی

مـــرگ
سهراب

ــهراب13 س
رستمو

توصــیف
شکار

شـدن گم
رخش

-درونــی
جسمانی

ــرگ مــ
11سهراب

ــیفسیاوش توص
مکان

ــور حضـ
کنیزك

درونـــی
ــري -فک
جسمی

مـــرگ
سیاوش

توصــیفسیاوش35
مکان

ــور حضـ
کنیزك

درونـــی
ــري -فک
جسمی

ــرگ مــ
30سیاوش

ــیف فرود توص
ــس  مجلـ

کیخسرو

بــهرفــتن
کالت

جسمانی
فکري-

طبیعی

شکست
ایرانیان

لشــــکرفرود30
کشــــی

توس

ــهرفــتن ب
کالت

جسمانی
ــري- فک

طبیعی

ــت شکس
12ایرانیان

ــژن بیــ
ومنیژه

ــس مجلـ
بزم

دادخواهی
ارمانیان

جسمانی
فکري-

طبیعی

ازادي
بیژن

بیــــژن20
ومنیژه

مجلـــس
بزم

دادخواهی
ارمانیان

جسمانی
فکري-

طبیعی

ازادي
19بیژن

وزال
رودابه

ــیف توص
صحنه

ــق عاشــ
زالشدن

-درونــی
ــري -فک
جسمی

ــد پیونـ
وزال

رودابه

وزال14
رودابه

توصــیف
صحنه

ــق عاشــ
زالشدن

-درونــی
ــري -فک
جسمی

زالپیوند
12رودابهو

گــــرد
آفرید

ــیف توص
دژ

حمله بـه  
دژ

جسمانی
فکري-

توصــیفگردآفرید5دژفتح
دژ

دستگیري
هجیر

جسمانی
فکري-

5دژفتح

هفــــت
ــوان خـ
اسفندیار

ــیف توص
مکان

ــه حملــ
تورانیان

جسمانی
فتاريگ-

ازادي
خواهران

ــت14 هفــ
خــــوان
اسفندیار

توصــیف
مکان

حملــــه
تورانیان

جسمانی
گفتاري-

ازادي
خواهران

10

هفــــت
ــان خــ

رستم

ــیف توص
مکان

ــري درگی
ــیر وشــ

رخش

ازاديجسمانی
کاووس

ــت12 هفــ
خـــــان

رستم

توصــیف
مکان

درگیــري 
ــیر وشــ

رخش

ازاديجسمانی
12کاووس

ورســتم
اسفندیار

کشمکش
وپــــدر

پسر

بســــتن 
ــت دســ

رستم

ــري -فک
جسمانی

مـــرگ
اسفندیار

ــتم20 ورس
اسفندیار

کشمکش
ــدر وپـ

پسر

بســـــتن
ــت دســ

رستم

ــري -فک
جسمانی

ــرگ مــ
18اسفندیار
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غیـر صـورت بـه راخویشآثارمایهدروننویسندگان،اغلب:)Theme(مایهدرون
خواننـده بـه رامایـه دروندركودریافـت واقـع در. دهندمیارائهةخوانندبهمستقیم
راداسـتان محتـواي وپیامکهکهنحکایاتوهاهقصبرخالف. کنندمیواگذارخویش

بـه مایـه دروناگـر . کنندمیذکراخالقیۀخطابیکصورتبهداستانپایانیاابتدادر
تـري مطلـوب ۀنتیجـ شودبیانهاتشخصیکنشواعمالمیانازومستقیمغیرصورت
انفعـاالت، وفعـل ۀمجموعـ داستان،عناصرۀیکلّعملۀنتیجداستانتم«. داشتخواهد
،                                                                                                                            1388یونسـی، (»اسـت داسـتان عوامـل سایروآهنگلحن،،هاتشخصیکنشاعمال،

آن، فردوسـی  هعقایـد پدیدآورنـد  افکـار و هشاهنامه تنها بیـان کننـد  هدرونمای.)79ص 
ـ     رمـان آبزرگ، نیسـت بلکـه بیـانگر     هـا و  ی، رشـادت هـا، عقایـد، باورهـاي دینـی و ملّ

ـ خردورزي ی تـا بـه امـروز    هاي ایرانیان از پیدایش نخستین انسان تا عصر فردوسی وحتّ
هـاي شـاهنامه را   هریـک از داسـتان  ه بنابراین نویسندگان باید تالش کنند درونمای. است

ازاسـتفاده .انتقال دهنـد به داستان بازنویسی شده با کمترین تغییرمطابق با متن اصلی و 
زیـرا رسـد مـی ننظـر بـه مناسـب چنـدان هاداستانپایاندرآمیزپندعباراتوجمالت

سـال وسـن «،دهنـد مـی ننشـان مناسبیواکنشمستقیماندرزوپندمقابلدراناننوجو
وکشـف دنبـال بـه نوجوانـان .استپردازيخیالوگراییآرمانو سالسننوجوانی،

و پنـد سـالح مقابـل دربنـابراین ). 671ص، 1388نژاد،شعاري(»هستندپردازينظریه
نشانمنفیواکنشاستخویشيهاآرمانبهرسیدنبرايمانعیآنهاگمانبهکهاندرز

اي باشـد کـه   درونمایه بهتر است به صورت غیر مستقیم و به گونـه ئهاراهنحو. دهندمی
پایاندرشاهنامهدرمایهدرون.در پایان داستان بتواند به مضمون آن دست یابدنوجوان

میانـه درمایـه درونالبته در برخی موارد،استشدهبیانمستقیمصورتبهوهاداستان
»سرنوشـت وتقدیر«مثالبراي. شودمیبیان)کلداناي (داستانراويوسیلهبهداستان

..دارد بـه صـورت مسـتقیم بیـان شـده     حضـور شاهنامهيهاداستانتمامیدرتقریباًکه
: گویدمیرستمبهسهراب) سهرابمرگصحنه(
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ــدو ــینگفــتب ــرمنک ــنازب ــهرســیدم ــهزمانـ ــتبـ ــودسـ ــددادمتـ کلیـ
بکشـــتبـــزوديوبرکشـــیدمـــراپشـت گـوژ ایـن کـه بیگنـاهی زیـن تو

)174، ص1385فردوسی،(
نوجوانشناختیوذهنیيهاظرفیتبامایهدرونتناسب

ونوجـوان کـودك شـناختی وذهنـی ظرفیـت بابایدمتندرنهفتهپیامومایهدرون
انتخـاب نوجوانانوکودکانيهانوشتهبرايکهییهاموضوع«چون. باشدداشتهتناسب

و» ذهنـی سـاختار «؛یعنـی عمـده دوعامـل و. داردآنهـا سنّبامستقیمیۀرابطشودمی
میــزان ).37، ص1388دهریــزي،(»کنــدمــیمحــدودراموضــوعات» کــودكتجربــه«

نوجوانـان متناسـب باشـد   سال کودکـان و  ا سادگی پیام داستان باید با سن و پیچیدگی ی
ـ البتـه درون . ارائه شودوبه شیوه غیر مستقیم  یکسـان بازنویسـی واصـلی مـتن درۀمای

مایـه درونتعـداد . شودمیحفظکهناثرمایهدرونومحتوابازنویسی،درچون.است
مـتن درامـا . نیستسازگارنوجوانوکودكظرفیتوحوصلهباوزیاداصلیمتندر

و حـوادث فرعـی  هـا صـحنه برخـی حذفدلیلبهمایهدرونوهاپیامتعدادبازنویسی
ـ اصلیمتنيهامایهدرونوپیامازهرکدام). 3جدولك.ر(استکمتر تبـدیل تقابلی
زیبـاترین ازیکـی کـه سـیاوش داسـتان مثالبراي. دارندرامستقلداستانیکبهشدن

کـه شـده تشکیلبزرگوکوچکۀحادثچندینازرودمیشماربهشاهنامههايداستان
داسـتان (دارنـد خـود درراداسـتان یکبهشدنتبدیلتقابلیحوادثاینازکدامهر

طـوالنی توصیفات..). وافراسیابجنگبهرفتنسیاوش،کودکیآتش،ازسیاوشگذر
میانطوالنیگوهايوگفتو) رودابهوزال(هاداستانبرخیآغازدرفردوسیزیبايو

وشـود مـی ) نوجـوان (خواننده ماللباعث)اسفندیارورستمخوانیرجز(هاتشخصی
حادثهازتوصیفات،ووگوهاگفتدرخوددرگیرکردنبانوجوانمخاطباستممکن

تـوان برخـی از حـوادث    مـی بنابراین در بازنویسی .بماندغافلداستاناصلیسررشتهو
.ي طوالنی را کاهش دادهاو گوفرعی را حذف کرد یا گفت

. استمستقیمغیرشیوهمایهدرونارائهبرايشیوهبهترین:مایهدرونارائهةشیو
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کـه شودمیبیانتشخصیهايکنشورفتارواعمالطریقازمایهدرون،روشایندر
ـ استتجربه نشان داده. استمتنیکپیاموسخنالقايبرايوسیلهرترینثّؤم ۀ که ارائ

گیـري و  الزم بـراي فکـر کـردن، نتیجـه    ةنگیزچون ا؛مستقیم پیام چندان کارساز نیست
پیام غیر مستقیم با درك و استنباط خـود  «.دهدمقایسه و خود سنجی را به خواننده نمی

ۀپـذیرد چـون انسـان همیشـه دلبسـت     مـی آید پس، انسان بیشتر آن را میانسان به دست 
درداستانۀمایدروناگر).12، ص1385یوسفی،(» ن خویش استذهۀافته و ساختدری

داسـتان هیجـان وتعلیـق میـزان افزایشبهشودتنیدههاتشخصیکنشوحوادثمیان
هاي آثار خویش را بـه صـورت مسـتقیم و    درون مایه،نویسندگان.کندمیزیاديکمک

درون مایـه را در افکـار و   «غیـر مسـتقیم نویسـنده    ةکننـد در شـیو  غیر مستقیم بیان مـی 
عواطف و تخی37، ص1385میرصادقی،(»گنجاندي داستان میهاتالت شخصی.(

اهمپـذیري  صـریح درون مایـه بـراي میـزان تأثیر    ت این شیوه بیان ظریـف و غیـر   ی
خواننده از داستان و تخیـ ت حس کنجکاوي در نوجوانـان و فعا ل برانگیزي و تقوی ت لی

هـا و اعمـال   درون مایـه در مـتن اصـلی گـاهی در میـان کـنش      . ذهنی بیشـتر آنهاسـت  
شودها و گاهی به صورت مستقیم بیان میتشخصی.

ةخواننـد بـراي راداسـتان یـۀ مادرونمستقیمصورتبهراويگاهی: مستقیمةشیو
،هـا تشخصـی میـان وگويگفتازپسسهرابورستمداستاندرکندمیبیانخویش

تقـدیر و  (کنـد مـی ابـالغ راداسـتان پیاموگیردمیدستبهراروایتۀرشتسر،راوي
)سرنوشت

ــین ــتچن ــرداراس ــنک ــدهای ــرگن ــتاندپی ــدزســ ــتانفرزنــ ــیرپســ شــ
ــتهچــو ــدپیوس ــرش ــردلمه ــانب ناگهــانســرشآردانــدرخــاكبــهجه

)265، ص1385فردوسی،(
آشـکار خواننـده بـراي ابتـداي درداستان،مایهدرون،دوشمارضحاكداستاندر

ـ بیـان وگـزار خـواب وسیلهبهآنتعبیروضحاكدیدنخوابماجراي(شودمی ۀقص
نیـز شـده بازنویسـی متندر...).فریدوندستبهضحاكمرگوبرمایهگاووفریدون
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بـراي . کنـد میافشاخوانندهبرايراداستانمایهدرونوپیامهاداستانبرخیدرنویسنده
بـا نویسـنده » تـن روئیناسفندیار«عنوانبااسفندیارورستمداستاندر بازنویسیمثال
داسـتان اصـلی تشخصـی سـه میـان گووگفتایجادطریقازمتنیدرونفضايخلق

واسـفندیار بـودن تنینرویراز(:کندمیاشارهمایهدرونبه) بهمنواسفندیاررستم،(
ــذیريآســیب ــهازاوپ ــتم«).چشــمناحی ــررس ــهس ــیآســمانســويب ــدم ــه. کن ک

تـو اینکبهمن: کندمیمنسويبهروپس.استپروازدرکوهبلندايبرعقابیبیندمی
در). 69، ص1389صـالحی، (»..پـدرت تیـر یـا منتیراست،پروازترتیزتیرکدامبگو
تیروچشمبهرستمتیرکهکنندمیپرتابعقابسويبهتیريهرکدامپهلواندوادامه

اوپذیريآسیبواسفندیارمرگبهنوعیبهو. کندمیبرخوردعقابقلببهاسفندیار
تشخصـی گـویی تـک بـا نویسـنده، گردآفریدوسهرابرزمداستاندریا. دارداشاره
مـرا سرنوشـت اکنون«: کندمیاشارهداستانسرانجامومایهدرونبه) گردآفرید(اصلی

نه، کهمردپهلوانیباراینکهداستانی. بنویسمايافسانهروزگاراینازبرگیتابرگزیده
آتـش بـه اندیشـه درسپاهیهزارانکوهآنپشت... بودخواهدآنقهرمانپهلوان،زنی

، همـان (»انـد کشـیده صـف پنـاه بـی کودکـان وزنانخونریختنوتنهادژيکشیدن
ادبـی آثـار پیام.بودآثارۀهممحور،تعلیمنوجوان،وکودكگذشتهاتادبیدر). 22ص

ـ . شـد مـی بیـان اخالقیۀخطابیکصورتبهوپردهبیومستقیمصورتبهگذشته اام
درنویسـنده ذهـن صـافی ازعبورازپسدرونمایهو نوجوان،کودكاتادبیدرامروزه

زیـرا . شـود مـی ارائـه خوانندهبهمستقیمغیرشکلبهوشودمیتنیدهداستانپودوتار
بـه خـویش دركولتعقّةقوباهستندقادرکهبرندمیسربهو سالیسنّدرنوجوانان

دروناگربنابراین. بپردازندآنمحتوايمورددرداوريوقضاوتبهوداستانپیامفهم
مخاطـب منـدي عالقهورغبتمیزانشودتنیدهمتنپودوتاردرآنپیاموداستانمایه

.یابدمیافزایشنیزمتنخوانشبهنسبت
یکی از نخستین عواملی که باعث جذب مخاطـب بـراي   :درونمایه و عنوان داستان

لین نگاه بـه کتـاب، عنـوان خودنمـایی     در او«.شود، عنوان کتاب استخواندن کتاب می
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کتاب، ورق زدن آن و در نهایت خواندن تواند مخاطب را تشویق به برداشتن کرده و می
هاي کودکان اببویژه کت،به همین دلیل انتخاب عنوان مناسب براي هر کتاب. کتاب کند

یدر ). 305، ص1385ك نعمت اللهـی،  . ر(ت زیادي برخوردار است و نوجوانان از اهم
هـاي اصـلی   تهاي بازنویسی شده از شاهنامه، نام قهرمانان و شخصـی بسیاري از داستان

ضحاك ماردوش و «، »رستم وسهراب«: ها برگزیده شده است مانندداستان براي عنوان آن
ا اگر ام. »زال و رودابه«، »داستان بیژن و منیژه«، »نبرد رستم و اسفندیار«، »فریدون پهلوان

. تراسـت نویسندگان، از نام قهرمانان داستان براي عنوان آن کمتر اسـتفاده کننـد مطلـوب   
ست اکتفـا نکننـد   هاتد بهتر باشد نویسندگان فقط به عناوینی که پیرامون نام شخصیشای

ـ ةر او دربارو عناوین دیگري که کودك را به فکر وا داشته و به تفکّ ی کتاب جهت خاص
.بخشیده نیز استفاده کنند

نقـد در(....) نویسـی سـپید یـا مـتن ازقسمتیحذف: گویاشکاف–خوانیسپید
نقطـه کـه باشـد ايگونهبهبایدداستانمتنسپیدخوانی،در. داردايویژهجایگاهامروز
خوانـدن ازآنهاپرکردنباخوانندهتاباشدداشتهوجودمتنپایانیادروندرییهاچین
کـه دهـد مـی اجـازه خوانندهبهداستاندرخوانیسپیدةشیوازاستفاده«.ببردتلذّمتن

بنـدي پایانزمینهبتواندداستانبنديپایانوباشدداشتهمتنازگوناگونیيهابرداشت
ــري ــرايرادیگ ــبب ــراهممخاط ــازدف ــام(»س ــور،حس ــاختار). 12، ص1389پ درس

زیـاد آنبهاندازهازبیشپرداختنوداستانۀنتیجبهنویسندههتوجشاهنامهيهاداستان
ـ بـه رسـتم کـه زمـانی سـهراب ورستمداستاندرمثالبرايخوردمیچشمبه تماهی

:رسدمیخوداوجبهداستانوبردمیپیسهراب
آبــرويازپــروزخــاكپــرســرشمـوي کنـد همـی وخـون ریخـت میه

ج

)174، ص1385فردوسی،(
شـود مـی درگیـر دارونـوش آمدناحتمالرنگکمتعلیقدرخوانندهدیگرباراام.

وصـالحی، آتوساروایتبهبازنویسیمتندر. رسدمینظربهدزایپایانیابیاتبنابراین
قالـب دروکنـد نمـی بیـان راجریرهخودکشیماجرايفرود و جریره،داستانپایاندر
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. تنهاسـت فرزنـدش سـوگ درجریره«.کشدمیتصویربهراغمناكتراژديجمله،یک
، 1389صـالحی، (»...مانـد خواهـد تنهـا نیـز خـویش فرزندسوگدرکهداندمیجریره

داسـتان نویسـنده   ۀبه روایت صالحی در میان»ضحاك بنده ابلیس«یا در داستان ).71ص
هـا را  جوان«.کندمیي متن خواننده را در داستان و حوادث آن سهیم هابا حذف قسمت

. کـنم مـی نیرویـی دوبـاره پیـدا    .... شـود مـی آواي پا، دورتر و دورتر . کشندمیبه زنجیر 
. )4، صهمـان (»...شاد باش یک روز دیگر هـم  : گیرممیدوم و ارمایل را در آغوش می
ومایـه درون) شاهنامهشیرینيهاهقص(شعبانیاسداهللاروایتبهشدهبازنویسمتندر

ازبـازگردانی واقعدر). 3جدول(نداردتفاوتیچنداناصلیمتنبامقایسهدرآنتعداد
،اسـت کـرده ذکـر راداسـتان حـوادث اکثرامانت،نهایتدرنویسنده،استنثربهنظم

.نداردتفاوتچندانکهنمتنبابنابراین

صالحیاتوساروایتبهبازنویسیمتندرارائهشیوهومایهدرون-3جدول
ــتن مــ

کهن
شـــــیوهمایهدرون

ارائه
ــداد تعــ

مایهدرون
مـــــتن 
بازنویسی

شـــــیوهمایهدرون
ارائه

ــداد تعــ
مایهدرون

تغییـــــر
مایهدرون

ــواهیدادضحاك خــــ
ــم ــرت-ظلـ نفـ

ــمنی -ودشـــــ
...انتقام..

ومســتقیم
ــه میانــــ

داستان

ضــحاك 5
ــده بنـــ

ابلیس

-شـــجاعت
-دادخواهی

انتقام

ــتقیم مســ
عنواندر

3--

ســهراب
رستمو

-سرنوشــــــت
-قــدرت-مــرگ
غرور

ــتم5مستقیم رســ
وسهراب

-رنوشـــت
مرگ

ــتقیم  مســ
میانه

2-

سرنوشــــــت،سیاوش
انتقام،عشق،وفاي

مــیهنعهــد،بــه
پرستی

سرنوشت،عسیاوش10مستقیم
ــق، شــــــ
حسادت،هو

س

ــتقیم مســ
میانه

4-

سرنوشــــــت،فرود
،انتقـام، حسادت

.......وغرور

فـــــرود10مستقیم
وجریره

ــت سرنوشـ
ــام، ،انتقــــ

حسادت

ــتقیم مســ
میانه

3-

ســهراب
ــردو گـ

آفرید

ــدرت،انتقام، قــ
جــان،ازدفــاع

نیرنـــگ،دالوري
...و

عشـــــــق،گردآفرید5مستقیم
دالوري،

سازيچاره

ــه میانــــ
داستان

3-
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صالحیاتوساروایتبهبازنویسیمتندرارائهشیوهومایهدرون-3جدولادامه 
بیـــــژن

ومنیژه
ــق، نیرنگ،عشــ

..واندیشیچاره
ــژن6مستقیم بیـــ

ومنیزه
ــق، عشــــ

دالوري،
چــــــــاره

اندیشی

-3مستقیم

ورســتم
اسفندیار

ــدرتطلبی، قــــ
سرنوشت،مرگ،
ــاره چــــــــــ
اندیشی،آزادگی

اســفندیار5مستقیم
تنروئین

ــر آزادگی،س
نوشت،مرگ

-3مستقیم

هفــــت
خـــوان 

رستم

ایثــــار،دالوري،
ــزدان  یـــــــــ

پرستی،انتقام

هفــــت4غیرمستقیم
ــوان خــ

رستم

ایثار،دالوري 
ــزدان  یـــــ

پرستی

ــر غیـــــ
مستقیم

4-

هفــــت
خـــوان 
اسفندیار

شجاعت،آزادگی
...،انتقام

اســفتدیار4غیرمستقیم
تنرویین

آزادگـــــی،
قدرتایثار،

طلبی،دروغ

-4غیرمستقیم

زال
ورودابه

تقدیر،عشـــــق،
ناسپاســی صــلح

ودوستی

ــد5غیرمستقیم فرزنــ
سیمرغ

بـــهوفـــاي
ــق، عهد،عش

دوستی

-3غیرمستقیم

دسـت زیـر نتایجبهتوانمیشاهنامهاصلیمتنازشدهبازنویسیمتندوۀمقایسبا
:یافت

برخــیدرهرچنــد؛اســتیکســاناصــلیمــتنوبازنویســیمتــوندرمایــهدرون
حـوادث آنجايبهوکردهحذفراهاصحنهبرخینویسندهشدهبازنویسیيهاداستان

درهاداسـتان پیـام ومایـه درونمجمـوع دراامآوردهوجودبهراجدیدييهاصحنهو
مـتن درمایـه درونوهـا پیـام تعـدد .اسـت نکردهتغییريچنداناصلیمتنبامقایسه

درونچنـدین دارايداسـتانها اکثر،اصلیمتندر.استمتفاوتاصلیمتنوبازنویسی
داستانمثالبراي.شودمیکمترتعداداینشدهبازنویسیمتندرکهحالیدراستمایه

عشـق،  عهـد، بـه وفـاي (داردمایـه درونوپیامچندینازبیشاصلیمتندرسیاوش
بـه ،بازنویسـی متندراام..) ودامنیورزي، پاكخردپرستی،سرنوشت، میهنوتقدیر

هـا صـحنه ازبرخـی زیـرا .یافتـه اسـت  کاهشمایهدرونتعداد،صالحیآتوساروایت
درونتعدادتقریباًشعبانیاسداهللاروایتبهبازنویسیمتندر. شده اندحذفوحوادث
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). 4جدول(استیکسانبا متن اصلیهامایه

اسداهللا شعبانیروایتبهبازنویسیوکهنمتندرآنارائهشیوهومایهدرون-4جدول
ــدادارائهشیوهمایهدرونکهنمتن تعــ

مایهدرون
تعــدادارائهشیوهمایهدرونبازنویسیمتن

درون
مایه

درتغییر
درون
مایه

ــواهیداداكضح خـ
ــم ــرت، ظل نف

انتقا..،ودشمنی
...م

ــتقیم ومسـ
داستانمیانه

نفرت، ظلمخواهیدادضحاك5
...انتقام..، دشمنیو

ومســتقیم
ــه میانـــ

داستان

5-

ــهراب وسـ
رستم

ــت ، سرنوشــ
حسادت،مرگ

غرور،قدرت-

وســــهراب5مستقیم
رستم

ــت ــرگ، سرنوشـ ، مـ
غرور-قدرت، حسادت

-5مستقیم

ــت،سیاوش سرنوشــ
انتقام،عشــق،و

عهـد، بهفاي
پرسـتی میهن

...و

ــت،سیاوش10مستقیم ــام،سرنوشـ انتقـ
ــهعشــق،وفاي عهــد،ب

...وپرستیمیهن

10مستقیم

-

ــت،فرود سرنوشــ
حسادت،انتقام

.......وغرور

ــادت،فرود10مستقیم سرنوشت،حســ
.......وغرورانتقام،

-10مستقیم

ــهراب وسـ
گردآفرید

ــدرت،انتقام،  ق
جـان، ازفاعد

ــگ، نیرنــــ
...ودالوري

وســــهراب5مستقیم
گردآفرید

ــدرت، ــاعق ازانتقام،دف
دالورينیرنــگ،جــان،

...و

-5مستقیم

ــق،ومنیژهبیژن نیرنگ،عش
اندیشـی چاره

..و

عشـــق،چارهنیرنـــگ،ومنیژهبیژن6مستقیم
..واندیشی

-6مستقیم

ــتم ورســـ
اسفندیار

قــــدرتطلبی،
ــت، سرنوشــ
مرگ،چــــاره
ــی، اندیشـــ

آزادگی

رســــــــتم5مستقیم
واسفندیار

طلبـــــی،قـــــدرت
مرگ،چـاره سرنوشت،

آزادگیاندیشی،

-5مستقیم

خـوان هفت
رستم

ایثار،دالوري،
پرستییزدان 

ــت4مستقیمغیر ــوانهف خ
رستم

ــار، ــزدان ایث دالوري ی
پرستی

-4غیرمستقیم

خـوان هفت
اسفندیار

شـــــجاعت،
.آزادگی،انتقام

..

ــت4مستقیمغیر ــوانهف خ
اسفندیار

آزادگـــی،شـــجاعت،
...انتقام

ــر غیــــ
مستقیم

4-

تقدیر،عشــق،ورودابهزال
، ناسپاســـــی

ودوستیصلح

، ناسپاسـی تقدیر،عشق،ورودابهزال5مستقیمغیر
ودوستیصلح

ــر غیــــ
مستقیم

5-
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)point of view(دیدۀزاوی

.اسـت داسـتانی اثـر یـک درسـاختار واساسیروایت، عنصرمهمکانونیادیدزاویه
و موضـوع بـه نسـبت نویسـنده رویکردواحساساز جهتمناسبدیدزاویهانتخاب
ـ عناصـر، از اهم سایرقرار دادنتأثیراثر و تحتۀدرونمای برخورداراسـت بسـیاري تی.

داسـتانی هـر .داردبرعهدهخواننده،بهراداستانموادۀارائکهاستايدید، شیوهۀزاوی
ازدیـد ۀزاوی. باشدداشتهبایدراراويازخاصنوعیداردکههواییوحالفراخوربه

عنصـر ایـن ازدرستةاستفاد. ستانویسیداستاندرنصرعثیرگذارترینأتومهمترین
ـ . کندمیفراهمرامخاطبالفعمشارکتزمینه سـوم شـخص   شـاهنامه، دردیـد ۀزاوی
یابـد و مخاطـب خـود را بـه     مـی حضور هافردوسی در داستان. استنامحدودکلّداناي

.دهدمیصورت مستقیم پند و اندرز 

: شاهنامهدرداستانروایتبودنباز
دركوخواننـده مشـارکت ۀزمینـ اصـلی روایتدروندرروایتچندینازاستفاده

فـراهم واصلیروایتدلدرروایتچندگرفتنقرار«واقع در . کندمیفراهمرامحتوا
درمخاطـب بیشـتر چـه هـر مشـارکت بهروایت،بودنبازبرايالزميهانشانهآوردن
ازتلفیقـی شـاهنامه در.)113، ص1388پـور، حسـام (»کنـد مـی کمکداستانساختن
بـرده کـار بـه راآنهـا یخاصهنرمنديبافردوسیکهکردمشاهدهتوانمیراهاروایت
:استپذیرامکانزیريهاشیوهطریقازروایتبودنباز. است

داستانیخطّسیرشکستنطریقازدیدزاویهتغییر.1
:شخصدوموشخصلاوبهشخصسومازروایتفعلتغییر-1-1

کمنــدبــاشــدشــیرگــردنســويبلنـد شـد اووبگذشـت چنـد یکچو
ــهفــرازســررســتمبــاگفــتچنــین ــدکـ ــهآمـ ــداربـ ــاهمدیـ ــازشـ نیـ
ــی ــجبسـ ــرديرنـ ــوختیدلوبـ آمــــوختیشــــاهانمهــــايهنــــرسـ

)205، ص1385فردوسی،(
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)Flash back(گذشتهبهبازگشت. 1-2
:گذشتهاقاتاتفّبیانوپدربهسیاوشنوشتننامه
دربــهدربــدآنــچکــردیــادهمــهپـــدرنـــزدبنوشـــتنامـــهیکـــی

بشـــتافتمنیـــزبـــدونیـــکهـــره بـــیـــافتمخـــردجـــوانیبـــامـــنکـــه
نهــــانانــــدربرافروخــــتمـــن دلجهـــانشـــاهمغـــزیکـــیزنازآن

ــتان ــندرداوشبسـ ــدمـ ــتشـ بشســـتببایـــدرخدلـــمخـــونزنخسـ
)255، ص1385فردوسی،(

مشـاهده شـخص لاووشـخص سـوم روایـت ازتلفیقـی شـاهنامه يهاداستاندر
ازیکـی طریـق ازگـاهی حـوادث بـه نسـبت کامـل ۀاحاطباکلدانايراوي. شودمی

بـراي شـخص سـوم روایـت کـانون ازاسـتفاده . کندمیروایتراداستان،هاتشخصی
شـخص لاودیـد زاویهاستفاده ازهر چند؛رسدمینظربهمناسبنوجوانانيهاداستان
دیگرةدربارتواندمینراوياامشودمیتشخصیوخوانندهمیانتصمیمیایجادباعث

اینشخصسومازمطلقاستفادهکههمانگونه.کندنظراظهارهاتشخصی را تصـمیمی
بیـان شخصلاوۀزاویازشدهبازنویسیيهاداستانازبرخی. بردمیبینازتا حدودي

مجموعـه از) تـن نرویـی اسـفندیار سـیمرغ، فرزنـد زالابلـیس، ةبنداكضح(اندشده
وبـاد تنـد هرسـو از«. صالحیآتوساروایتبهنوجوانانبرايشاهنامهشیرینيهاهقص

باید. شنوممیندیگريصدايزمین،برشانهخودپايصدايجزاست وبرخاستهخاك
صـالحی، (»....سـت اآشـوبی دردلـم . تـازم مـی وکوبممیاسبشکمبهپا. کردشتاب
نزدیکاحساسوتصمیمیباعثشخصلاوروایتازاستفادههرچند). 3، ص1388

شودمیخوانندهوتشخصی،و آن اینکه راوي اول شخص .داردنیزییهامحدودیتاام
اسـتفاده از  بنـابراین . و داستان را به نمـایش بگـذارد  هاتتواند تمام زوایاي شخصیمین

هـاي روایـت در   ترین شکلیکی از رایج. رسدمیتر به نظر روایت سوم شخص مطلوب
ك .ر(نامحـدود اسـت   دیـد دانـاي کـلّ   ه، استفاده از زاویو نوجوانانهاي کودکانداستان

ـ  دید داناهبهتر است بازنویس همان زاوی) 131، ص1388، گودرزي هي کل را کـه زاوی



27، شماره)1392(مچهاردهسال ، نامهکاوش226

هاي شاهنامه مـورد  دید برگزیده از سوي فردوسی نیز بوده است براي بازنویسی داستان
اب شاهنامه و بردن مخاطب به عمـق  گزارش حوادث زیاد و جذّزیرا.استفاده قرار دهد

نویسـنده  ،بـه ایـن ترتیـب   .گیـرد مـی حوادث از طریق راوي سوم شخص بهتر صورت 
هـا را بـدون هـیچ کـم و کاسـتی      تهاي شخصیث داستان و ویژگیتمام حوادتواند می

جایگـاه دانـاي کـل بـه     قرار دهد و هـم در ونوجوانمطابق با شاهنامه در اختیار کودك
نظرهـاي  اظهـار بینـد منتقـل کـرده و از بیـان    طرف تنها آنچه را که میعنوان ناظري بی

.واگذار کندو قضاوت نهایی را به مخاطب شخصی برکنار مانده
شـود بـازنویس بتوانـد راوي را در    دید داناي کل باعث میههمچنین استفاده از زاوی

هایی از داستان دخالت داده و با مطرح کردن پرسشی مستقیم از سوي راوي یا بـه  بخش
ه ترغیـب  ألداستان براي فهم مسۀاي مشکوك، کودك را به خواندن ادامرخ کشیدن نکته

منطقی، تعلیقی فرعـی ایجـاد کـرده و باعـث     نده با رو کردن مشکلیدر واقع نویس. کند
).96، ص1382یوسـفی، ،ك.ر(ایان داستان همراه خود نگاه داردشود مخاطب را تا پمی

ـ ،بازنویسی شده آتوسـا صـالحی  يهابراي مثال در برخی داستان سـوم شـخص   ۀاز زاوی
آن و موضـوع اثـر،   يهاو داستانه به ساختار شاهنامهداناي کل استفاده کرده که با توج

پشت سـر،  .گذرندمیسیصد هزار سوار از جیحون «. روایت باشدةتواند بهترین شیومی
جان بر کف به میدان آمد ایران زمین است وسرزمین پدري که براي پاسداري از خاکش 

از بـرم یـا او کـه مـرا     مـی یک گناهکاریم؟ من که از سرزمین خود به دشمن پناه کدام... 
).تک گویی سیاوش با خود() 46، ص 1389صالحی،(»..خاك خویش راند 

شخصیت پردازيت و شخصی(characters and charactorization)

ت و ششخصیت پردازي به عنوان یکی از عناخصی ـ صر ساختاري داسـتان از اهم ت ی
ت یکـی از عناصـر   عامل شخصـی «توان گفتمیاي که به گونه. اي برخوردار استویژه

ه است، و شاید به همین دلیل است که آندره ژیـد  عینیت دهنده به زندگی اجتماعی قص
،1368براهنـی، (»تگو، مگراز طریق شخصیاي را مهرگز عقیده: ا تأکید گفته است کهب

.)246ص
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پـردازد کـه   مـی ت درداستان، گویی به آفـرینش انسـانی   نویسنده با خلق یک شخصی
پیدا کنـد و تأثیرگذارباشـد؛   ماجراهاي داستان حضور آزادانه یا تحت کنترل، درتواندمی

. و اساس یک اثرادبی هستندهاها به نوعی پایهیعنی شخصیتّ

در متن اصلی و بازنویسیهاتتعداد شخصی
برخــی . ي در مــتن اصــلی و مــتن بازنویســی متفــاوت اســتهــاتتعــداد شخصــی

در مـتن بازنویسـی   هـا حذف بعضـی ازحـوادث و صـحنه   ي فرعی به دلیل هاتشخصی
ۀت را کـه بازسـاخت  تعدادي شخصـی ) آتوسا صالحی(همچنین بازنویس،.حضور ندارند

براي مثال !ذهن خویش است به حوادث داستان افزوده که در متن اصلی حضور ندارند
ی سـپید  شود یـا جـوان  میزن جوانی با او وارد گفت وگو ،هنگام عبور سیاوش از آتش

پیـري  «.خواهد به جاي او جان فشانی کنـد و از آتـش عبـور کنـد    میپوش از سیاوش 
سوزاند، چـه تـر چـه خشـک، کمـی بیشـتر       میآتش : آوردمی، چوب دست باال خمیده

دسـت سـیاوش را   جوانی سپید پـوش . رودمیاسب سیاه پیش . ... بیندیش، شتاب مکن
صالحی،(»....به دنبالت خواهم آمد،گذاردمیکند و لب بر گوشش میکشد، سر بلند می

سـخنی بـه میـان نیامـده و بیشـتر      هـا تا در متن اصلی از این شخصیام). 14، ص1389
) پاکدامنی سـیاوش (ل نویسنده براي برجسته ساختن محتواي داستانذهن و تخیۀساخت

و معرفی غیرمستقیم شخصینویسـی  در متن باز. ستهاتت اصلی، از زبان دیگر شخصی
ك .ر(ر مقایسه با متن اصلی یکسان اسـت  دهاتشخصیبه روایت اسداهللا شعبانی تقریباً

و ویژگی آنهـا در مـتن اصـلی و بازنویسـی     هاتدیگر اینکه نام شخصیۀنکت). 5جدول 
در مـتن  ... یی چـون زال و رودابـه و سـیاوش و   هـا تبراي مثـال شخصـی  ؛یکسان است

.اندتان ذکر شدهسبازنویسی با همان نام در دا

هاتتغییر در رفتار و اندیشه شخصی
انـد متن اصلی دچار تغییر و تحول شدهدر متن بازنویسی در مقایسه باهاتشخصی .

براي مثال در داستان هفت خوان اسفندیار، گرگسار براي راهنمـایی پهلـوان در رسـیدن    
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. اسفندیار زبون و درمانده استین دژ در تمامی مراحل مطیع و به نوعی در مقابل به روی
دهـد بـا   مـی بـه او  ،پادشاهی توران را بعد از کشتن ارجاسپةهنگامی که اسفندیار مژد

دستت به خنجر بریده باد، مرگ بر جان تو، زمـین  «. کندمیناراحتی به اسفندیار پرخاش 
» ..یندهـی؟اي فروتـر  میمرا به خون برادرانم مژده ! اي سنگدل! بسترت و گور پیراهنت

در حالی که در متن اصلی، گرگسار با دل و جان همراهـی و  ). 38، ص1389صالحی،(
:  پذیردمییاري اسفندیار را 

ــرامچــــو بشــــنید گفتــــار او گرگســــار ــهریار پـ ــانش از شـ ــد جـ ــد شـ یـ
ــد انــــدر شــــگفت  ــار او مانــ زمـــین را ببوســـید و پـــوزش گرفـــتزگقتــ

)699، ص1385فردوسی،(
ي هاتشخصیقهرمان در شـاهنامه بایـد همـان گونـه کـه هسـتند بـه        قهرمان و ضد

اعمـال و  ةاي عصـاره و چکیـد  اسـطوره يهـا تچـون شخصـی  . خواننده معرفی شـوند 
اي است بنابراین باید به همان شـیوه ) نوجوان(شاهنامهةرفتارگذشتگان و نیاکان خوانند

تغییـر در رفتـار و   . دارنـد ي شـاهنامه حضـور  هابه خواننده معرفی شوند کـه در داسـتان  
دار شـدن اعمـال و   درمقابل اسفندیار، باعـث خدشـه  ) عیت فرشخصی(اندیشه گرگسار

شودمیي نامدار شاهنامه هاترفتار پهلوانی شخصی.

هاتایستا یا پویا بودن شخصی
ی اسـت  کـه در   شخصیت ایستا، شخصـیتّ . ندهستایستاهاتدر شاهنامه اکثر شخصی

ـ .ل نشودچندان دستخوش تغییر و تحوداستان،  یهـا ا نمونـه ام ت پویـا نیـز   ی از شخصـی
ت افراسـیاب،  شخصـی ). افراسـیاب، سـیاوش، فـرود   ضـحاك، (ماننـد .شودمیمشاهده 
ي گرسـیوز  هااو هنگام حضور سیاوش در توران تا قبل از کارشکنی. ی پویاستشخصیتّ
درمـتن  . گـردد میي اصلی خود برشود اما پس از مدتی به خومیی نیک اندیش شخصیتّ

اندي متن نیزبه مانند متن اصلی پویاي پویاهاتبازنویسی، شخصی .ي ایسـتا  هـا تشخصی
ي اصلی و پیش بردن حوادث داسـتان بـدون تغییـر    هاتنیز براي برجسته کردن شخصی

ي ایسـتا در مـتن   هـا تي پویـا در کنـار شخصـی   هـا تاستفاده از شخصی«. حضور دارند
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یی هـا تشود که نوجوانان با خواندن سرگذشت وشرح حال شخصیمیبازنویسی، باعث 
یابد که در مسیر زندگی بـا  در ،شوندمیکه بر اثر رویدادها دچار تحول درونی و فکري 

در مـتن  ). 160، ص1388فروزنـده، (» ي مواجـه خواهـد شـد   هـا چه موانـع و سـختی  
أثیرگـذاري در داسـتان اصـلی    اصـلی و ت ی که نقـش یهاتبازنویسی تعدادي از شخصی

بودند به صـورت  یتی فرعیاند و برخی دیگر که شخصکم رنگ شدهاند حذف یاداشته
اندل ظاهر شدهنقش او .ت سیندخت که در متن اصـلی داسـتان زال و   براي مثال شخصی

در متن بازنویسی به دلیـل حـذف حـوادث، تبـدیل بـه یـک       ،رودابه، شخصی پویاست
ت ایستا و فرعی شدهشخصی .یا برعکس شخصی تی ت گژدهم که در متن اصلی شخصـی

) داسـتان گردآفریـد بـه روایـت آتوسـا صـالحی      (ست در متن بازنویسی اایستا و فرعی 
بازتـاب  . حضـور دارد هـا ست کـه پـا بـه پـاي گردآفریـد در صـحنه      اتی اصلی شخصی
گذاري چون سیندخت به عنوان یک مادر وأثیري تهاتشخصیر در پیوند ثّؤت مشخصی

ي سام و مهـراب بـه خـرج    هازال و رودابه و شجاعت و جسارتی که در مقابل مخالفت
ةو مسـائل آموزنـد  . تواند براي نوجوان جذاب و نوعی تجربه محسوب شودمیدهد می

     کـم رنـگ   ت کـامالً زیادي در برداشته باشد که در مـتن بازنویسـی نقـش ایـن شخصـی
. شودمی

پردازيت شخصی
ا در متن بازنویسـی  ام. ت پردازي مواجه هستیمي شخصیهادر شاهنامه با انواع شیوه

هاتبیشتر شخصیبه خواننده معرفـی  هاتاز دیدراوي داناي کل و از زبان دیگر شخصی
توصیف اندام و اعضاي بـدن صـاحب   ۀپردازي به وسیلتفردوسی در شخصی. شوندمی

ـ   فی شخصـی که در معراستسبک خاصی  توصـیفات  «. داردمـی ثیر مهأت بـه خواننـده ت
شـود بلکـه عـالوه بـر ایـن،      مـی ي زیبا شناختی محـدود ن هادر شاهنامه، به جنبهمیاندا

همچون شگردي در جهت نمایش حالتهاي روحـی و روانـی قهرمـان داسـتان بـه کـار       
).1، ص1389رضایی،(»رودمی
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پردازي مستقیمشخصیت
ي داسـتان  هـا تفردوسی در شاهنامه براي معرفی شخصـی : معرفی و توصیف راوي.1

ري ي جسـمی و ظـاه  هـا اغلـب ویژگـی  .کنـد میتوصیف مستقیم استفاده ةخود از شیو
.آفریدتوصیف و معرفی گرد.شوندپهلوانان به این شیوه بیان می

ــهراب را   ــود سـ ــاره بنمـ ــو رخسـ ــاب را  چـ ــاد عنـــ ــاب بگشـــ زخوشـــ
ببـــاالي او ســـرو دهقـــان نکشـــت   بوســتان بــد در انــدر بهشــت   یکــی 

ــان   ــرو کم ــوزن و دو اب ــمش گ ــان   دو چش ــم زم ــکفد ه ــی بش ــی هم ــو گفت ت
)174، ص1385فردوسی،(

پردازي غیرمستقیمتشخصی
1.هاتاز طریق بیان و اندیشه دیگر شخصی:

:   معرفی سهراب از زبان گژدهم
ــده ام  ــان بســــی دیــ ــواران ترکــ ــن گونــه نشــنیده ام    ســ ــان پــیچ از ای عن

یکـــی مـــرد جنگـــاور آرد بـــه کـــف در میــــان دو صــــفمبــــادا کــــه او
)175، صهمان(

2.هاتگفت وگوي میان شخصی  :
:س و رستمویک سویه میان کاوگفت وگوي

ــر  ــرد و دلیـ ــت گـ ــوان سـ ــی پهلـ ــره شــیر یکـ ــه دل ن بــه تــن ژنــده پیــل و ب
ــی آب او   از ایــــران نــــدارد کســــی تــــاب او ــره کنـ ــه تیـ ــو کـ ــر تـ مگـ

)جاهمان(
غیـر مسـتقیم و گفـت وگـو صـورت      ةپردازي از طریق شیوتدر متن بازنویسی شخصی

: گیردمی
: تک گویی درونی گردآفرید

گوینـد در  مـی تورانیان نیست که نگاهش رنگ خورشیدي اسـت کـه   سهراب چو دیگر«
، 1389صـالحی، (»را بریـزد خواهد خـونم  میپیداست که نو ... درخشدمیچشم رستم 

.)26ص
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هاتگفت وگوي میان شخصی
:کندمیاو سهراب را اینگونه معرفی ،درگفت وگوي میان گردآفرید و پدرش

سهراب چون دیگر تورانیانی که پیش از این دیده بودم نیست، یا راسـتگویی نیکخـو   «
پـردازي  شخصیت). 40ص، 1389صالحی،(»...فرشتگانۀآزاده است یا اهریمنی در جام

مستقیم است امـا در مـتن اصـلی ترکیبـی از دو شـیوه      ةشیودر متن بازنویسی بیشتر به 
بـه  و نوجوانـان  هاي کودکـان داستانکهنجااز آ.شودمیمستقیم و غیر مستقیم مشاهده 

هاي سنی آنتدلیل محدودیهـاي طـوالنی   پردازيتها، کوتاه بوده و مجالی براي شخصی
هـا را هـم   ترکیبی بهره گرفته و آنهوجود ندارد، بهتر است براي معرفی اشخاص از شیو

و هـم بـه   ) گزارشـی ةشیو(ها تبه شیوه مستقیم و از زبان راوي داستان و سایر شخصی
بـه خواننـده   ) نمایشـی ةشـیو (طریق اعمال و رفتار و گفتارشان صورت غیر مستقیم، از 

.   فی نمودمعرّ
)روایت آتوسا صالحی(ن در متن کهن و بازنویسیي آهات و ویژگیشخصیۀسمقای-5جدول 

ــداد متن کهن تعــــ
هاشخصیت

شخصیت 
اصلی

یا قهرمانپویاایستا
ضـــــد 

قهرمان

ــتن  مــــ
بازنویسی

ــداد  تعــــ
هاشخصیت

شخصیت 
اصلی

منفــی پویایستا
ــا  یـــ

مثبت
ضـــــد *ضحاك16ضحاك

قهرمان
ضـــحاك

ابلیسبنده
ــد*ضحاك14 ضـ

قهرمان
ــهراب وس

رستم
ــتمقهرمان*سهراب23 رســـ

وسهراب
قهرمان*سهراب15

قهرمان*سیاوش14سیاوشقهرمان*سیاوش21سیاوش
فــــــرودقهرمان*فرود21فرود

وجریره
قهرمان*فرود16

ــهراب وس
گردآفرید

قهرمان*گردآفرید10گردآفریدقهرمان*گردآفرید12

ضـــــد *بیژن22ومنیژهبیژن
قهرمان
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اســـفندیار
تنروئین

ــد*اسفندیار8 ضـ
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خوانهفت
رستم

خوانهفتقهرمان*رستم17
رستم

قهرمان*رستم13
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(Dialogue)وگو گفت

گفـت  . یکی از مهمترین عناصر داستانی در آفرینش یـک داسـتان اسـت   وگو،گفت
لحن ةبازتابندتواند برد و میوگو به داستان تحرك بخشیده، عمل داستانی را به پیش می

در شاهنامه نیز با گفتگوهاي بسـیار و طـوالنی روبـه رو    .و فضاي حاکم بر داستان باشد
امـا در بازنویسـی از شـاهنامه    )گفت وگوي رستم و اسفندیار، رستم وسـهراب (هستیم
ۀبهتر است از حجم گفت و گوها متناسب بـا حجـم داسـتان و حوصـل    نوجوانان،براي 

زیـرا حجـم بـاالیی از گفـت     . پرهیز شوداز آوردن گفتگوهاي طوالنی وکودکان کاسته
هـاي  رجزخـوانی زیردسـتان از باالدسـتان،  خداونـد، مـدح  گوهاي شاهنامه به ستایشو

-هداستان بها اختاللی در رونداختصاص یافته است و حذف آن...ها وپهلوانان در جنگ
-ها مـی شدن فضاي داستانترسیهرچند این نوع گفت و گو باعث حما. آوردوجود نمی

بهتر اسـت گفـت و  نوجوانانهاي ه به حجم کم داستانشود اما با توج   گوهـا را تـا حـد
باشد امـا نـه   نوجوانانگوها باید متناسب با فضاي ذهنی ولحن گفت .امکان کوتاه کنیم

بویژه شـاهان و پهلوانـان را   هاي شاهنامهتاي که پایگاه و مقام اجتماعی شخصیبه گونه
ل دهد، بلکه باید تمام تـالش بـازنویس   مردمان عادي تنزّدار کرده، آنها را در حدخدشه

درمتن بازنویسی از عنصر گفـت وگـو   . گوها در شاهنامه شودگفت وصرف حفظ لحن 
ك داسـتان سـیاوش، فـرود،    .ر(و به نوعی اثر نمایشی تر شده اسـت  بیشتر استفاده شده 

).شیرین شاهنامه به روایت آتوسا صالحیيهااز مجموعه داستان.. فرید وگردآ
نخست لحـن کلـی و   : شودمیلحن در شاهنامه به دو صورت دیده :(Tone)لحن

دوم لحـن متفـاوت هـر کـدام از     .ست که همان لحـن حماسـی سـت   هاحاکم بر داستان
ي مختلـف  هـا قسـمت در.ه بـه موضـوع و درون مایـه   ست با توجي شاهنامه اهاداستان

شود مانند لحـن رسـتم در   میگاهی لحن آرام . شاهنامه شاهد تغییر لحن داستانها هستیم
: برابر کاووس

ــدار  تهمـــتن بـــدو گفـــت کـــاي شـــهریار ــین م ــار غمگ ــن ک ــر ای ــت را ب دل
)234، ص1385فردوسی،(
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:لحن تند کاووس در مقابل رستم
ــر زخشــم  ــاووس بشــنید شــد پ زان کـــار و بگشـــاد چشـــمبرآشـــفت چــو ک

)234، ص1385فردوسی،(
تتناسب لحن و شخصی

   در . سـت هاتعامل مهم در حقیقت مانندي داستان رعایت لحن بـا ویژگـی شخصـی
در مـتن  ).پادشاه، وزیر، رعیت و لشکریان(یکسان است هاتشاهنامه لحن تمام شخصی

 بـراي مثـال   . دچنـدان تفـاوتی بـا هـم نـدار     هـا تبازنویسی شده نیز لحن بیان شخصـی
آیدمیآهنگر براي دادخواهی با لحنی خشمگین نزد ضحاك ةت کاوشخصی:

ــید ــر ز خروش ــر س ــت ب ــاهو زد دس ــاو   ش ــنم کـ ــاها مـ ــه شـ ــواهةکـ دادخـ
ــرم  یکـــی بـــی زیـــان مـــرد آهنگـــرم     ــی برسـ ــد همـ ــش آیـ ــاه آتـ زشـ

)جاهمان(
و اسـتفاده از  » خروشـید «فعـل . زنـد میکاوه در سخنان او موج ۀلحن عدالت طلبان

در مـتن  . کندت کاوه را به خواننده منتقل میتناسب لحن و شخصی» آ«ي بلند هامصوت
ت کـاوه  آتوسا صالحی نیز شخصـی ۀبازنوشت» داستان ضحاك بنده ابلیس«بازنویسی شده 

اي «. ردشود که ویژگی دادخواهی کـاوه را بـه همـراه دا   میبا بیان و لحنی یکسان دیده 
وز بـراي  امـر . .... اممن رنج بسیار کشیده. و بی آزارمتاجدار، منم کاوه، آهنگري هنرمند

صـالحی، (»..تو توانمندي، هفت کشور به زیر فرمان توست. امدادخواهی به نزد تو آمده
ت کاوه با آنچه که درمتن اصلی وجود دارد یکسان اسـت لحـن   شخصی).30، ص1388

گوها باید متناسب با فضاي ذهنیلحن گفت و.اش تناسب دارداندیشهت و او با شخصی
بـویژه  هاي شـاهنامه تاي که پایگاه و مقام اجتماعی شخصیباشد اما نه به گونهنوجوان

ل دهد، بلکـه بایـد   ي تنزّمردمان عاددار کرده، آنها را در حدشاهان و پهلوانان را خدشه
.گوها در شاهنامه شودفت وگتمام تالش بازنویس صرف حفظ لحن 
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پردازيفضاسازي و صحنه
حال و هوا و فضاي حاکم در داستان و فضایی کـه نویسـنده منطبـق بـا     ،فضاسازي

هوایی را که خواننده «.گیرد فضا سازي گویندمیدرون مایه و سایر عناصر داستان به کار
کند، فضـا و رنـگ یـا فضاسـازي     میبه محض ورود به دنیاي مخلوق اثر ادبی استنشاق 

تگی و فضاسـازي بـا سـایر عناصـر داسـتان پیوسـ      .)115، ص1965بارنت،(»گویندمی
اي کـه اگـر پیرنـگ داسـتان دچـار نقـص یـا سسـتی باشـد          ارتباط نزدیک دارد به گونه

صـحنه و  «،جاد فضا در داستاندر ای. تواند این ضعف را پوشش دهدمیفضاسازي دقیق 
.قش زیادي داردن» پردازيصحنه

انگیـز اسـت کـه    آور و هیجاني، دلهرهشاهنامه فضایی حماسی، جدفضاي حاکم بر 
ـ هاي بازنویسی شـده از شـاهنامه، ب  براي ایجاد چنین فضایی در داستان ه بـه کـاهش   اتوج

گوهـا  ها، توصیفات و گفت وپردازيحنهها و حذف بسیاري از صچشمگیر حجم داستان
اندك کودك و نوجوان، بهتر است بازنویس از کلماتی که قابـل درك و  ۀبه دلیل حوصل

در مکـان و زمـان   هاحوادث داستان.است استفاده کند آشنا اي براي ذهن کودك تا اندازه
هی نشـده،  چندان به عنصر زمان و مکان  تـوج هافاق نیفتاده و در این داستانصی اتّمشخّ

ي شاهنامه فضا  هادر داستان. حوادث داستان استبلکه زمان و مکان بستري براي رخداد 
شود گاهی فضاي داستان رزمی و جنگ و درگیـري  میوحال و هواي یکسانی مشاهده ن

در ابتداي داستان رسـتم و  . ست گاهی غمگین و تراژیک و گاهی هم بزمی و شاد است
خـود  کالهشمشیر و گرز و:واژه و عباراتی چونةده با مشاهدسهراب در شاهنامه خوانن

برد که فضاي داستان، فضاي رزمی اسـت امـا در ادامـه داسـتان فضـا عـوض       میپی .. و
).داستان کشته شدن سهراب(گیرد میشود و لحنی غم انگیز و تراژیک به خود می

فضاسازي در متن بازنویسی شده 
در متن بازنویسی شده، فضا و حال و هـواي داسـتان بـه کمـک توصـیف نویسـنده       

براي مثـال اضـطراب و   . در قالب تصویر بیان شده استهاتیگوي میان شخصوگفت و
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زود بـاش،  «شود میاشتیاق سهراب براي دیدن پدر در جمالت و واژه به خواننده منتقل 
؟ بگـو کـدام اسـب، رخـش     هـا او را دیدي؟ در کدام یـک از سـراپرده  ! دیگر آرام ندارم

در ادامـه نویسـنده   ). 17ص،1388صـالحی، (»..اوست؟ کدام درفش، درفش اوسـت؟ 
گیـرد کـه چنـدان ضـروري بـه نظـر       مـی تصویري از این صحنه براي مخاطب در نظـر  

را به عهده خواننده واگذار کنیم نتیجـه  هام تصاویر و صحنهاگر درك و تجس. رسدمین
، از داستان هابهتري خواهیم داشت و نوجوان پس از تالش براي فهم و درك این صحنه

شود که یکـی  میل در آنها ل و تعقّبیشتري خواهد برد و باعث پرورش نیروي تخیتلذّ
در متن اصـلی، فردوسـی بـه کمـک چیـدمان      . رودمیبازنویسی به شمار از اهداف مهم

و جمالت و توصیفات زنده فضا و حال و هـواي داسـتان را بـه مخاطـب ارائـه      هاواژه
فضـاي داسـتان را بـه    اي زیبا و غمگـین،  مهقدبا م» رستم و سهراب«داستان در. دهدمی

.:کندمیخواننده منتقل 
ــرنج اگــــر تنــــد بــــادي برآیــــد زکــــنج ــیده تـ ــد نارسـ ــاك افکنـ ــه خـ بـ
ــی ســــتمکاره خــــوانیمش ار دادگــــر   ــد دانــ ــیمهنرمنــ ــرش ار بــ هنــ

ــداد چیســت،اگــر مــرگ داد اســت زداد ایــن همــه بانــگ و فریــاد چیســت؟بی
)170، ص1385فردوسی،(

م و درك فضاي داستان را به مخاطـب خـود   فردوسی با عبارات آهنگین و زیبا تجس
،بـرد کـه منظـور از نارسـیده تـرنج     مـی با خواندن این ابیات خواننده پی.کندمیواگذار 

شـود؛ و یـا در   انگیـز دچـار مـی   سهراب جوان است که در اثر بیدادگري به فرجامی غم
ـ     ۀممقد ی داسـتان را بـه   رستم و اسفندیار، فردوسی ابیـاتی آورده کـه حـال و هـواي کلّ

ا در متن بازنویسی، عالوه بر توصیف نویسنده در متن، تصویر ام.دهدمیانتقال مخاطب 
تواننـد از طریـق   مـی نوجوانـان  . مربوط به صحنه و حوادث مورد نظرنیز بیان شده است

ـ تصویر سازي ذهنی، مفهوم و پیام د بنـابراین بـراي   . م کننـد استان را در ذهن خود تجس
ك، .ر(مگـر در مـورد مفـاهیم دور از ذهـن     . ی نوجوان نیازي به تصویر نیستگروه سنّ

).50، ص1386پریرخ و امجدي،
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گیري نتیجه
تـوان بـه   مـی دو متن بازنویسی شده از شاهنامه در مقایسه با مـتن اصـلی   ۀبا مقایس

:نکات زیر اشاره کرد
مـتن بازنویسـی شـده منسـجم و     ي شاهنامه در مقایسه بـا هاطرح و پیرنگ در داستا

و حوادث به طـرح  هادر متن بازنویسی، نویسنده با حذف برخی صحنه. تر استمنطقی
ي بازنویسی شـده بـدون زمینـه چینـی و     هااکثر داستان. و پیرنگ داستان لطمه وارد کرده

توانـد بـراي مخاطـب    مـی شود که میداستان ، وارد حوادثهاتفی مختصر شخصیمعرّ
.االت و ابهاماتی در پی داشته باشدؤس،نوجوان که چندان با متن اصلی آشنا نیست

هرچند گـاهی  ،با متن اصلی یکسان استي بازنویسی شده تقریباًهادرون مایه داستان
اسـفندیار  «در داسـتان  . شـود میدخالت نویسنده در محتوا مشاهده هادر برخی از داستان

ارائه درون مایه در مـتن اصـلی مسـتقیم و در    ةشیولحیبه روایت آتوسا صا» ن تنرویی
ي هـا گفـت وگـو  ةدر متن بازنویسی به شـیو . شودمیپایان داستان براي خواننده آشکار 

.شودمیدرون مایه بیان ،درونی و تک نفره
م شـخص دانـاي کـل    ي شـاهنامه، سـو  هادید در متن اصلی و در بیشتر داستانۀزاوی

زیـرا . رودمـی ي کودك و نوجوان به شـمار  هااست که شیوه مناسبی براي روایت داستان
میبراي خواننده آشکار هاتتمام زوایاي داستان و شخصی   ت شود هرچنـد کـه صـمیمی

میت و خواننده را کمتر میان شخصیالعات الزم به خواننـده انتقـال داده   ا تمام اطّکند ام
، زال فرزند ضحاك بنده ابلیس(ي بازنویسی شده به جز چند مورد،هادر داستان. شودمی

.اندسوم شخص داناي کل روایت شدهةشیوه به بقی) ن تنسیمرغ، اسفندیار رویی
دلیل مقایسه با متن اصلی کاهش یافته است،در متن بازنویسی در هاتتعداد شخصی

ي اصلی هاتبرخی از شخصی.ستان استو حوادث داهااین امر، حذف برخی از صحنه
ي فرعی به جـاي  هاتدر متن بازنویسی نقش کم رنگ تري به خود گرفته اند و شخصی

رفتـار و اندیشـه   ). ت ارمایل و گرمایل در داستان ضـحاك شخصی(اندآنها پرورش یافته
در مـتن بازنویسـی در مقایسـه بـا مـتن اصـلی تغییـر یافتـه و از        هاتبعضی از شخصی
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اند که به حقیقت ماننـدي داسـتان خدشـه وارد    خود کمی فاصله گرفتهت اصلی شخصی
. پردازي در متن اصلی تلفیق از شیوه مستقیم و غیر مسـتقیم اسـت  تشخصی. کرده است

توصـیف نویسـنده، و از زبـان    (مستقیم بیشتر استفاده شدهةاما در متن بازنویسی از شیو
هاتدیگر شخصی.(

ـ ،مخاطـب خـارج اسـت   ۀدر متن اصلی اغلب طوالنی و از حوصـل هاگفت وگو ا ام
؛ی این ضعف را پوشش داده استفردوسی با هنرمندي خاصا به هر حـال نوجوانـان   ام

ا تعـداد آنهـا در   ، امر متن بازنویسی، گفت وگوها کوتاهد. داردمیمتن باز پیگیرییرا از 
در مـتن اصـلی   هـا تا ویژگـی شخصـی  تناسب لحن ب. مقایسه با متن اصلی بیشتر است

در مـتن بازنویسـی   زیـرا ه شده ا در متن بازنویسی شده کمتر به آن توجام،رعایت شده
هـا خـورد و اکثـر دیـالوگ   مـی کمتر سبک و زبان و کالم مخصوص شاهنامه به چشـم  

شـاهنامه  ،رعایت شودهااگر نکات مطرح شده در بازنویسی. ذهن مخاطب استۀساخت
.تر خواهد شدابجذّش آن براي نوجوانان آسان و و خوان
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