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 “راز آن درخت”و  “خودپسند خالة”با تحلیل دو داستان  ؛بازنویسی نقش عنصر زمان در خلق دیگرگونة

 از مصطفی رحماندوست
 عاطفه جمالی 

 دبیات فارسی دانشگاه هرمزگاناستادیار گروه زبان و ا

 نژاد  سارا تاجی                                                                            

 ارشد زبان و ادبیات فارسی کارشناس

 چکیده

یسی برای کودک و در بازنو. بهای ادب کهن است ای مفید و ارزشمند جهت استفاده و بهره بردن از میراث گرانشیوه ،بازنویسی

شود که در شکل کهن خود از لحاظ سبک و زبان برای نوجوان، تالش بازنویس مصروف ساده کردن و زنده کردن اثری می

نوجوانان، بازنویسی هایی  و کودکان هایکتاب مترجم و نویسنده شاعر، رحماندوست، مصطفی .مخاطب، قابل استفاده نیست

های مثنوی در اش از داستاندر این پژوهش دو بازنویسی. خود را با این روش خلق کرده استهم برای کودکان دارد و چند اثر 

در این بررسی نقش عنصر زمان بر کیفیت بازنویسی  .گیردمورد بررسی و تحلیل قرار می( 4931و  4961دهه )مختلف ۀ دو ده

گو، لحن، صحنه و شخصیت پردازی، گفت: مچوناین کیفیت شامل چگونگی بکارگیری عناصر داستانی ه. ها مورد توجه است

تر با پردازی، مخاطب شناسی و همچنین افزودن اجزاء تکمیلی مثل آوردن ابیاتی از متن اصلی و استفاده از تصاویر متناسب

شود به این پرسش پاسخ داده شود که در این پژوهش تالش می. شودمی... موضوع و مخاطب، معرفی کردن اصل اثر و

تر و بهتر خلق کرده است و های امروز خود از متون عرفانی را قویها و شگردهایی، بازنویسیدوست با استفاده از چه شیوهرحمان

تر تری ارائه دهد و به اهداف بازنویسی و نیاز مخاطبان نزدیکتر و مقبولچگونه باگذشت زمان موفق شده است بازنویسی کامل

 .شود

 .نوی مولوی، عناصر داستان، مصطفی رحماندوستبازنویسی، مث :هاکلیدواژه

 مقدمه. 4

 و تعلیم این از بزرگی بخش و دارد خود از بعد هایدوره های نسل تعلیم و پرورش در مهمی نقش کهن، ادب بازیافت و مرور   

 از فرهنگ و ادب و دشو می آغاز کودکی یدوره از آموزش و تعلیم همواره زیرا. دارد اختصاص نوجوانان و کودکان به پرورش

 سنت که ایجامعه در نوجوانان و کودکان مناسب هایخواندنی آوردن فراهم» .گیرد می شکل آدمی نهاد در آغاز همان

 و محمدی. )بود پذیر امکان آنها بازنویسی و منابع این پشتوانه به تنها نداشت، ایپیشینه کودکان برای نویسندگی

 (4932:123قائینی،

های دینی و منظومه ها، داستان. توان از آثار متعدد با موضوعات متفاوت سود جستازنویسی از ادبیات کالسیک میبرای ب     

قصه های پیامبران، افسانه های غیر واقعی، داستان های واقعی، از جمله متونی هستند که می توان آنها را به شکلی نو 

یکی از این متون بسیار . انداری هستند که مورد توجه بازنویسان قرار گرفتهآثار عرفانی و متون متصوفه از جمله آث. بازنوشت

مفید و آموزنده که از قابلیت باالیی برای بازنویسی کودکان و نوجوانان برخوردار است، مثنوی، اثر موالنا جالل الدین، مشهور به 

 .زش و پندآموزی استمولوی است که سرشار از معانی و مفاهیم سودمند و مفید جهت تعلیم، آمو

با گذشت سالها ازچاپ و انتشار اولین بازنویسی ها، افزایش اطالع و آگاهی نویسندگان از این شیوه و اهمیت آن، بررسی    

-العمل مخاطبان این گونه آثار و وجود محققان دلسوزی که در جهت باال بردن و گسترش و پیشرفت این شیوه تالش میعکس

 .دهدی اخیر نسبت به دو دهه قبل، پیشرفت قابل مالحظه ای را نشان میازنویسی در دههکنند، کیفیت آثار ب

در این تحقیق دو بازنویسی از حکایات مثنوی مولوی که توسط مصطفی رحماندوست برای کودکان و نوجوانان بازنوشته شده    

قابل ذکر است که . رسی و تحلیل قرار گرفته استها، مورد براست، با در نظر گرفتن تأثیر عنصر زمان در کیفیت بازنویسی

توجه و )ی بکارگیری عناصر داستانی، مخاطب شناسی نحوه: بررسی کیفیت در این دو بازنویسی با مقایسه عواملی همچون

 . ی انتقال پیام داستان، انجام گرفته استو شیوه( احترام به نیازها و سالئق مخاطب
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درونمایه عرفانی به ویژه برای مخاطب کودک و  و پیام انتقال ینکه مثنوی مولوی متنی عرفانیست وعالوه بر آن با توجه به ا   

نوجوان حساسیت و دقت باالیی را می طلبد، به این موضوع نیز پرداخته شده که بازنویس در این دو بازنویسی در مبحث انتقال 

 .شوددر این عملکرد داشته است نیز پرداخته می ی عرفانی چگونه عمل کرده و گذشت زمان چه تأثیریدرونمایه

 بازنویسی. 2

 تعریف بازنویسی. 2-4

 است روشی» اصطالح در و( دهخدا فرهنگ. )و ثبت کردن است تحریر نو از و نوشتن دوباره معنی به لغت در بازنویسی واژه    

 محتوای و موضوع آنکه بی نویسنده روش این در. دهد می جدید ساختاری گذشتگان آثار و کهن متون به نویسنده آن در که

 اثر آوردن در امروزی شکل به واقع در بازنویسی( 441و449: 4933پایور،)«.دهد می نو ساختی اثر به دهد تغییر را اثر اصلی

 زبان با دآی می هم امروز کار به که را دیروز حرف همان»باشد؛  درک و فهم قابل امروز نسل برای که منظور این به است، کهن

به عبارت دیگر در بازنویسی تالش می شود اثری کهن به شکلی ادبی و  (26و23: همان)« .گفتن باره دو نو ساختاری و

 .هنرمندانه و در جامه ای نو به مخاطب عرضه شود

. دارد وجود هادرآن که شوندمی قابلیتی متوجه متون، از بعضی دوباره خوانش هنگام که هستند هنرمندانی که گفت باید»   

 هستی جهان به دیگر بار ها اسطوره این است قرار دوباره سالیان از پس انگار. آمدن در دیگر هیأتی به و شدن زاده نو از قابلیت

 اساسی نیاز یک را شدن زاده دوباره این که گفت باید البته و است؛ مکتوب کالم به قائم آن هستی که جهانی البته بگذارند، پا

 شکلی شود، رو روبه گذشته از دیگر شکلی با که دارد این به نیاز خاص دورانی در جامعه انگار که است این آن و کند می تأمین

 (22: 4933جانی، توزنده)«.هست نیز فعلی ضرورت به نیاز اما دارد، گذشته در ریشه هرچند که

 تاریخچه بازنویسی از مثنوی مولوی برای کودکان و نوجوانان. 2-2

  شیخ کار  این  آغازگران از ؛ است  ایران  کهن  ادب آثار و  کهن  متون  مشروطه، بازنویسی  دوره  در  توجه قابل  کارهای از  کیی    

  به  ملقب  مازندرانی  یوسف  محمدبن  آن  دهندگان ادامه از و بود  اول  مجلس  نمایندة و مبارز  خواه مشروطه ، تهرانی  حسن محمد

 از ای گزیده کتاب این. پرداخت مثنوی از بازنویسی به که است شخصی او نخستین . االطفال  مثنوی  کتاب با  الملک مفتاح

 (111-112: 4932محمدی و قائینی،. ک.ر). تصویراست با همراه مثنوی داستانهای

ها ضعیف و بی ارزش این بازنویسی پس از مفتاح الملک، افراد دیگری هم به بازنویسی از مثنوی پرداختند که تعداد زیادی از    

از تمام بازنویسی های انجام شده از مثنوی تنها تعداد انگشت شماری جزو بازنویسی های . محسوب شده و قابل توجه نیستند

از دیگر اشخاصی که به بازنویسی از مثنوی برای کودکان و نوجوانان پرداخته . موفق و تعدادی هم در رده متوسط قرار دارند

صبحی در کتاب عمو نوروز که آخرین کتاب منتشر شده از اوست، در کنار دیگر   4993 سال در. ت، صبحی مهتدی استاس

 .داستان ها و روایت هایی از متون مختلف داستان بقال و طوطی از مثنوی را چاپ کرد

اثر تألیف  11او حدود . جوانان پرداختمهدی آذریزدی نیز از جمله کسانی بود که به بازنویسی از مثنوی برای کودکان و نو   

 کتاب از تازه های قصه جلدی 41 دورة خوب، های بچّه برای خوب های قصّه جلدی 3 دورة آنها ترین معروف کرده است که
 . است مولوی معنوی مثنوی و های ساده خوب،  قصّه بچّۀ مثنوی ،عسل و قند مجموعه ،کهن های

ای با نام او در مجموعه. وی عالقه نشان دادسانی است که به بازنویسی داستانهای مثنوی مولعلی اکبر بصیری نیز یکی از ک   

نویسی کرده شش دفتر مثنوی را برگزیده و باز منتشر شد، صد و سی و هشت داستان از 4919که در سال  داستانهای مثنوی

 .است

از جمله این کارها می . د به باز نویسی از مثنوی پرداخته استعالی پیام هم از نویسندگانی است که در کارهای خو... ماشاءا    

بر اساس داستان اعرابی ( 4933)مرد حق نشناس ،بر اساس قصه بازرگان و طوطی( 4933)طوطی زیرکداستان : توان به

ن او به بر اساس داستان کبودی زدن قزوینی بر شانگاه، صورت شیر و پشیمان شد( 4961)تیمور و مرد خال کوبیدهوسگ، 

 . سبب زخم سوزن، اشاره کرد
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 4961از مصطفی رحماندوست، که شامل دو داستان معرکه گیر و خاله خودپسند است  نیز در سال  پسند خود یخاله   

بر اساس حکایت  مارگیر که اژدهای فسرده را مرده  معرکه گیرخاله خودپسند بر اساس حکایت موش و شتر و . منتشر شد

 .ی شده استپنداشت بازنویس

هایی  را از طرف برخی ها و بی توجهی  نویسندگان نسبت به کیفیت این آثار اعتراضرشد تعداد بازنویسی  31در اوایل دهه     

هرچند از نظر مهدی حجوانی، منتقد و . نویسندگان دلسوز این شیوه به دنبال داشت؛ که البته نگرانی به حق و به جایی است

ودک، این رشد را نباید تنها به پای تجارت و سودیابی گذاشت بلکه بخشی از آن نیز برای مقابله با هجوم ی ادبیات کنویسنده

. شودها و کتابها ذهن کودکان و نوجوانان ما را تحت نفوذ قرار داده بودند به کار گرفته میادبیات غربی که از طریق کارتون

 (13: 4933حجوانی، : ک.ر)

 موش یقصه با ابراهیمی نادر  ،(4934)شترسوار مرد و شیاد قصه با شایسته بازنویس این دهه نام خسرو در میان نویسندگان   
 و (4936)مثنوی هایقصه با مهربانی ، تهمینه(4931)مثنوی شیرین هایقصه با ابراهیمی جعفر ،(4939)باصفا شتر و خودنما

 .خورد،  به چشم می(4933)مثنوی از حکایت بیست با کاموس مهدی

گسترش رسانه باعث ایجاد تحوالت . ی رسانه استتحول در عرصه ،31 دهه اوایل و 31 دهه اواخر مهمترین اتفاق در     

 شده موجب جامعه تحوالت طبق مناسب ریزیفرصت برنامه عدم و هارسانه این گسترش جهشی. شد ادبیات کودک بزرگی در

اما از نظر کیفی  .بگذارد نمایش به را واقعی خود ظرفیت رسانه کنار در تواندن ادبیات کودک و تا حدودی هم بازنویسی تا

 .های گذشته رشد چشمگیری داردهای این دهه نسبت به دههبازنویسی

 السادات از شکوه (4931)قورباغه و موشو ( 4931) ربا هوش دژ: توان بهاز جمله آثار منتشر شده در این دهه می    

 خیاط و جوان مرداز مصطفی رحماندوست، ( 4936) راز آن درختواالیی،  اکبر از علی( 4933)آدم ویآهنژاد،  خوانساری
 مرد آرزوی،(4933)عزرائیل و بزاز ،(4933)شده طلسم گنج ،(4933)گر حیله خیاطشناس، و  وظیفه از شراره (4933)گرحیله
آذر اشاره  پناهی از امید (4933)پنهان گنج اسرار ،(4933)بقال مرد و طوطی قصه ،(4933)نادان پرنده و صیاد ،(4933)فقیر

 .کرد

 ضرورت بازنویسی از متون عرفانی برای کودکان و نوجوانان. 2-9

گونه آثار این. در میان آثار مناسب جهت بازنویسی برای کودکان و نوجوانان، آثار عرفانی از جایگاه ویژه و خاصی برخوردارند   

و هضم آن حتی گاهی برای مخاطب بزرگسال نیز دست نیافتنی و دشوار است، قطعاً نیاز به بازنویسی  نغز و پر مایه که دریافت

ای از آن برخوردار جربه و مهارتی است که هر نویسندهدارند، اما بازنویسیِ این گونه آثار برای کودکان و نوجوانان، نیازمند ت

 .نیست

 است، برخوردار نوجوان و کودک برای بازنویسی برای باالیی قابلیت از که ای هآموزند و مفید عرفانیِ بسیار متون از یکی   

 و معانی از پیداست، سرشار نامش از که گونههمان معنوی مثنوی. است مولوی به مشهور الدین، جالل موالنا اثر مثنوی معنوی،

 .است پندآموزی و آموزش و تعلیم جهت مفید و سودمند مفاهیم

 ازبسیاری دیرینگی، درعین که آثاریست ازمعدود فارسی، ادب چهارگانه ستونهای از و هفتم قرن عرفانی کارشاه مثنوی،»    

 ممتنع، و وسهل ژرف معنی لفظی، پیرایگیو بی سادگی راوی، زبان. است نموده حفظ را خود و طراوت تازگی همچنان جوانب

 از آنرا که است بخشیده تازگی بدان پارسی ادب جاوید شاهکار این بودن شمول جهان آن، تبع و به تمثیل و قصه بکارگیری

 (66: 4934 جعفری،)«.است ساخته بررسی قابل داستانی درساختار جمله از جوانب بسیاری

 حضور یک ما ادبیات و فرهنگ در موالنا حضور محمد میرکیانی یکی از نویسندگان آثار کودکان و نوجوانان، اعتقاد دارد که   

 خودشان نام به را آنها دیگران تا بدانیم را مان فرهنگی مفاخر قدر باید ما که دهد می نشان این و .است انکار غیرقابل و ملموس

بررسی جایگاه مولوی در ادبیات کودک و نوجوان و تحلیل شیوه های بازنویسی و بازآفرینی »میرکیانی در نشست .نکنند ثبت
 های کتاب در را موالنا آثار مدرسه دوران در ما: با اشاره به اهمیت این گونه آثار  گفت «آثار موالنا برای کودکان و نوجوانان

 نویسند، می نوجوان و کودک ادبیات زمینه در که آنها خصوصاً نویسندگان از بسیاری قبل دهه چند در و خواندیم می درسی

 (www.mowlanayear.ir:ک.ر) .اند کرده بازنویسی نوجوانان و کودکان برای را موالنا از آثاری
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ویژگی های خاص همچون وجه تمثیلی عرفانی یا شکل ساختاری حکایت در حکایت و وجه محتوایی آن که در یک قصه    

بازنویس باید اندیشه و تفکر . پیام های متعدد و متنوع گنجانده شده است، بازنویسی مثنوی را دشوار و مشکل ساخته است

و محتوای حکایت ها را درک کند و سپس با توجه به ساخت آنها به بازنویسی بپردازد و به گفته  مولوی را به خوبی بشناسد

می توان بهره ای از آن گرفت، آن بهر را در کوزه ریخت و برای کودکان ... مثنوی را نمی توان بازنوشت»صدیقه هاشمی نسب، 

 (293: 4934هاشمی نسب،)« ...و جهانی را قسمت یک روزه نماید بازنویس باید بتواند بحر را در کوزه ریزد... به ارمغان آورد

 مصطفی رحماندوست. 9

در همدان به دنیا  4923مصطفی رحماندوست، شاعر، قصه نویس و مترجم کتاب های کودکان و نوجوانان، یکم تیرماه سال    

مجموعه شعر برای کودکان  :ی مختلفی چونها یکصد و شصت اثر به صورت حدود ز این نویسنده و شاعر ایرانی، تاکنونا .آمد

های او به بیش از  تیراژ کتاب. است های کودکان و نوجوانان در ایران و جهان منتشر شده تألیف و ترجمه داستان و و نوجوانان

 :برجسته ترین آثار وی عبارتند از. رسد پنج و نیم میلیون نسخه می

 نانو نوجوا  دانشنامه ویژه کودکان: آسان  فرهنگ  

 های ایرانی المثل ای ارزشمند از ضرب مجموعه: ها المثل ضرب  فرهنگ 

 بسیار مورد استقبال قرار گرفت« الالیی عاشورا»ها که از آن میان  ای از الالیی شامل مجموعه: های نوازش ترانه. 

  دارد و تعدادی از اشعار ایران  ت فولکلورکه ریشه در ادبیا« ها بازی با انگشت»و « قصه پنج انگشت»مجموعه شعرهای

 .است این مجموعه به زبان سوئدی نیز ترجمه شده

هایی از مثنوی مولوی نیز از جمله آثار رحماندوست است که بر اساس داستان راز آن درختو  خاله خودپسندکتاب    

در ادامه به بررسی کیفیت  .انتشار یافته است 4936و راز آن درخت در سال 4961خاله خودپسند در سال . بازنویسی شده اند

 .این دو بازنویسی و تأثیر عنصر زمان بر این کیفیت، پرداخته می شود

 هانقد و تحلیل بازنویسی. 1

 گیرتحلیل عناصر داستانی در داستان معرکه. 1-4
از دفتر سوم « مارگیر که اژدهای فسرده را مرده پنداشت»از کتاب خاله خودپسند، بازنویسی حکایت  معرکه گیرداستان    

 :مثنوی است

 مارگیری رفت سوی کوهسار                                     تا بگیرد او به افسونهاش مار»

 اژدهایی مرده دید آنجا عظیم                                     که دلش از شکل او شد پر ز بیم

 مار می جست اژدهایی مرده دید               مارگیر اندر زمستان شدید                            

 مارگیر ا ز بهر حیرانی خلق                                           مار گیرد اینت نادانی خلق

 مارگیر آن اژدها را برگرفت                                             سوی بغداد آمد از بهر شگفت

 می کشیدش از پی دانگانه ای                                            اژدهایی چون ستون خانه ای

 کاژدهای مرده ای آورده ام                                             در شکارش من جگرها خورده ام

 کاو همان مرده گمان بردش ولیک                                     زنده بود و او ندیدش نیک نی

 او زسرماها و برف افسرده بود                                       زنده بود و شکل مرده می نمود

 این سخن پایان ندارد مارگیر                                        می کشید آن مار را با صد زحیر

 تا نهد هنگامه ای بر چارسو  تا به بغداد آمد آن هنگامه جو                                     

 بر لب شط مرد هنگامه نهاد                                              غلغله در شهر بغداد اوفتاد

 مارگیری اژدها آورده است                                            بوالعجب نادر شکاری کرده است

 صید او گشته چو او از ابلهیش                         جمع آمد صدهزاران خام ریش             

 و اژدها کز زمهریر افسرده بود                                     زیر صد گونه پالس و پرده بود

 بسته بودش با رسنهای غلیظ                                        احتیاطی کرده بودش آن حفیظ
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 اق                                                  تافت بر آن مار خورشید عراقدر درنگ انتظار و اتف

 آفتاب گرم سیرش گرم کرد                                            رفت از اعضای او اخالط سرد

 رفتمرده بود و زنده گشت او از شگفت                                 اژدها بر خویش جنبیدن گ

 خلق را از جنبش آن مرده مار                                         گشتشان آن یک تحیر صد هزار

 بندها بگسست و بیرون شد ز زیر                                    اژدهایی زشت غران همچو شیر

 ده و کشتگان صد پشته شددر هزیمت بس خالیق کشته شد                                      از فتا

 مارگیر از ترس برجا خشک گشت                                  که چه آوردم من از کهسار و دشت

 گرگ را بیدار کرد آن کورمیش                                        رفت نادان سوی عزرائیل خویش

 سهل باشد خون خوری حجاج را                  اژدها یک لقمه کرد آن گیج را                       

 خویش را بر استنی پیچید و بست                                استخوان خورده را در هم شکست

 «...نفست اژدرهاست او کی مرده است                              از غم  بی آلتی افسرده است

 (61: 4933مثنوی، )                                                                                                     

به عبارت دیگر پیرنگ حوادث . پیرنگ، طرح یا الگوی حوادث در داستان و چون و چرایی حوادث را در داستان نشان می دهد   

 (4933میرصادقی،.ک.ر. )جلوه کند را در داستان چنان تنظیم و ترکیب می کند که در نظر خواننده منطقی

بازنویس در داستان معرکه گیر، با افزودن صحنه ها و جزئیاتی کوشیده است پیرنگ را قوی تر کند، مثال صحنه ترسیدن مرد    

 :مارگیر و بی هوش شدنش که به داستان افزوده شده است

ی به این طرف و آن کم. به آرامی از زمین بلند شد. چند ساعتی گذشت تا به هوش آمد»   

خودش زنده و کامالً سرحال بود و مار . تعجب کرد. چشمش به مار بزرگ افتاد. طرف نگاه کرد

 (41: 4961رحماندوست، )« ...هم از جای خود تکان نخورده بود

ه گیری و بازنویس در ابتدای داستان با آوردن مقدمه ای طوالنی درباره معرک. اما این کوشش چندان موفق نبوده است   

های مردم در زمانهای قدیم، سعی کرده ذهن مخاطب را آماده شنیدن کند امااین مقدمه طویل نقش چندانی در سرگرمی

 .شوداستحکام پیرنگ و جذابیت داستان نداشته و طوالنی بودن آن تا حدی باعث دلزدگی مخاطب نیز می

 معمول. شود استفاده روایت مختلف انحاء از واحد، داستان یک در است ممکن حتی و شود می روایت طریقی به داستان هر   

 افراد از یکی نویسنده خود شخص، اول روایت در. است( او) شخص سوم و( من) شخص اول از استفاده روایت شیوه ترین

 قهرمانان اعمال و دارد قرار داستان از بیرون نویسنده شخص، سوم روایت در اما. است اصلی قهرمان خود گاهی و است داستان

هرچند تجلی و تثبیت یک ایده در    ذهن نویسنده، اساس شکل گیری یک قصه یا روایت است ولی در . دهد می گزارش را

-در واقع نویسنده با انتخاب مناسب. شودعمل، گزینش راوی و زاویه روایت، نخستین گام برای نوشتن یک قصه محسوب می

ترین صورت ممکن در آورد مثالً طول داستان را به حداقل ضروری آن استان را به منطقیتواند شکل دی دید میترین زاویه

 )....( 36: 4963پاینده، .ک.ر. )کاهش دهد

 ثابت و یکسان صورت به بازنویسی انتهای تا ابتدا از و است کل دانای شخص سوم دید معرکه گیر، زاویه داستان دید زاویه   

 :است یافته ادامه

گیرهاست که که حاال می خواهم برای شما تعریف کنم، داستان یکی از همان معرکه داستانی»

 (6: همان)«...خواست مار بزرگی را بگیردمی

بهترین جایگاه پرداخت عناصر، جهت عمق بخشیدن و جذاب کردن داستان، شخصیت های داستانی هستند؛ زیرا در واقع،    

تواند با توصیف شخصیت ها و اعمال آنها و ایجاد بخشند و نویسنده میروح می این شخصیت های داستان اند که به نوشته

 (                   4933میرصادقی،.ک.ر. )گفتگوی بیشتر بین شخصیت ها به جذابیت داستان کمک کند
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 مخاطب یبرا واضح و کامل صورت به را مارگیر شخصیت بازنویس. نیست معرکه گیر، چندان قوی در پردازی شخصیت   

 می بازنویس مواقع گونه این در .است داستان این شخصیت تنها مارگیر .است کرده تأکید او غرور بر تنها و نکرده معرفی

 .دهد ارائه جدیدی ساختار با را داستان اصلی، شخصیت کردن برجسته ضمن داستان به جدید های شخصیت افزودن با توانست

داستان معرکه گیر،  در شود می داستانی های شخصیت مختلف ابعاد و ذهنیات بروز وجبم که عنصری عنوان به گفتگو نیز   

 در که است مارگیر مرد طرفه یک گفتگوهای اثر، این گفتگوی تنها. است نداشته آن به توجهی بازنویس و شده گرفته نادیده

 اینکه به توجه با .اش است گیری معرکه از قبل شب در او درونی گفتگوهای همچنین مار و دیدن برای مردم فراخواندن صحنه

 .است طبیعی بسیار بازنویسی در گفتگو عنصر بودن رنگ کم است داستان شخصیت تنها مارگیر

گفتگوها در داستان راز آن درخت، در مقایسه با اصل اثر نسبتاً بهتر است؛ پررنگ تر شدن جدال لفظی و کشمکش بین    

 : ترش پیرنگ داستان و جذابیت بازنویسی شده استصاحب گاو و مرد دعاگو باعث گس

اش را گرفته بود که چرا گاو مرا کشته ای، و او یک چیزی هم طلبکار صاحب گاو یقه»

 ( 46:همان)«!...چه ربطی به تو دارد. شده بود که از خدا خواسته ام، خدا هم به من داده

 و مردم به مار حمله صحنه در. شود می آمیز طنز پایانی بخشهای در اما است جدی داستان در بازنویسی معرکه گیر، لحن    

 : است نمایان بیشتر طنز مارگیر مرد

 مردم بقیه. رفت مارگیر طرف به بعد کرد نگاه طرف آن و طرف این به کمی بزرگ مار»

 و کفش لنگه فرار هنگام که بودند ترسیده آنقدر. گذاشتند فرار به پا ترس از هم

   (43: همان) «...افتادند می هم روی هم گاهی. ماند می جا دستمالشان

طور کلى  به. دهد گیرى نویسنده را نسبت به موضوع نشان مى درونمایه که به فکر اصلى یا مضمون هم تعبیر مى شود، جهت   

بند بند اجزاى  همچون روحى است که در. باشد بخش اجزاى داستان مى درونمایه مفهومى کلى، فراگیر و ذهنى است که وحدت

در واقع درونمایه حاصل موضوع داستان . تکالبد داستان حضور دارد و در عین حال به شکل عینى و فیزیکى قابل رؤیت نیس

کند؛ یعنی فکر و مجموعه افکاری که موضوع اساسی مورد نظر نویسنده را است که بر گستردگی و تکامل داستان تأکید می

 (439-433: 4933میرصادقی، . )دهدا به وحدت هنری سوق میبخشد و داستان راستحکام می

درونمایه اثر اصلی تأکید بر این مسئله است که نفس اماره نیز همچون اژدهایی خفته در درون انسان،  گیر معرکهدر داستان    

در . سان می گرددمنتظر فرصت است و اگر به او فرصت داده شود و زمینه طغیانش فراهم شود در یک آن موجب هالکت ان

جاست که به صورت غیرمستقیم از ی داستان، نکوهش تکبر و غرور بیبازنویسی این مفهوم و درونمایه انتقال نیافته و درونمایه

 : ابتدای داستان در رفتار و گفتگوی درونی مرد مارگیر نشان داده شده است

می گویم جد بزرگم ...هستم دلیر و شجاع قهرمان یک که گویم می مردم به فردا من»

 (4961:42رحماندوست،) «...اندهم پهلوان بوده، آنها که جد بزرگ مرا ندیده

 و مخاطب سن به توجه با و داشته نظر مد را مخاطب خود اثر در بازنویس نویسنده آیا که معناست مخاطب شناسی بدین   

 درک، میزان آیا شده، بازنویسی نوجوان سنی گروه رایب اثر اگر مثالً خیر؛ یا است آورده پدید را خود اثر او ویژگیهای

 .است شده بازنویسی خصوصیات این به توجه بدون اثر یا گرفته قرار توجه مورد سنی گروه این ویژگیهای سایر و عالقمندی
به سلیقه و ویژگی خاصی برای افزودن بر جذابیت داستان و در پی آن جلب رضایت مخاطب و توجه   معرکه گیردر داستان    

تنها سعی بازنویس در پررنگ کردن روابط علی و معلولی و منطقی تر نشان دادن داستان برای . شودعالقمندی او مشاهده نمی

پذیرش مخاطب، توضیحات و آگاهی هایی است که قبل از شروع داستان ذکر کرده که به دلیل طوالنی بودن، تأثیر چندانی در 

 .جذب و جلب نظر مخاطب ندارد

. شود، افزودن اجزاء تکمیلی استیکی دیگر از عواملی که در بازنویسی باعث جذابیت و کیفیت بخشیدن به اصل اثر می   

استفاده از تصاویر متناسب با متن و مخاطب، شماره گذاری صفحات داستان، معرفی اثر اصلی جهت آشنایی مخاطب با آن، 

ی آن اثر در آینده و مشخص کردن گروه سنی ایجاد انگیزه در مخاطب برای مطالعه استفاده از متن اثر اصلی در بازنویسی برای

 .روندمخاطب از اجزاء تکمیلی بازنویسی به شمار می
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البته تصاویر استفاده شده در . شوندشماره گذاری صفحات و استفاده از تصاویر، تنها اجزاء تکمیلی معرکه گیر محسوب می   

 .ار ابتدایی و فاقد رنگ و جذابیت برای مخاطب کودک یا نوجوان استاین بازنویسی نیز، بسی

 تحلیل عناصر داستانی در داستان راز آن درخت. 1-2

 :از دفتر سوم مثنوی است« (...ع)آن طالب روزی حالل بی کسب و رنج در عهد داود»بازنویسی حکایت ، راز آن درخت   

 نزد هر دانا و پیش هر غبی                   آن یکی در عهد داود نبی                   »

 کرد دائم کای خدا                                   ثروتی بی رنج روزی کن مرااین دعا می

 کاهلم چون آفریدی ای ملی                                    روزیم ده هم ز راه کاهلی                        

 رد این دعا                                    روز تا شب شب همه شب تا ضحیکمدت بسیار می    

 خندید بر گفتار او                                     بر طمع خامی و بر بیگار اوخلق می                       

 ربند و کلیدناگهان در خانه اش گاوی دوید                                شاخ زد بشکست د

 گاو گستاخ اندر آن خانه بجست                              مرد درجست و قوایمهاش بست

 پس گلوی گاو ببرید آن زمان                                 بی توقف بی تأمل بی امان                        

 ای به ظلمت گاو من کشته رهین   صاحب گاوش بدید و گفت هین                                

 هین چرا کشتی بگو گاو مرا                                         ابله طرار انصاف اندرا                        

 آراستمخواستم                                  قبله را از البه میگفت من روزی زحق می                       

 ی کهنه ام شد مستجاب                             روزی من بود کشتم نک جوابآن دعا

 او زخشم آمد گریبانش گرفت                              چند مشتی زد به رویش ناشکفت  

 غبیمی کشیدش تا به داود نبی                                 که بیا ای ظالم گیج                          

 چونکه داود نبی آمد برون                                   گفت هین چونست این احوال چون     

 مدعی گفت ای نبی اهلل داد                                 گاو من در خانه او درفتاد                        

 گاو من کشت او بیان کن ماجرا کشت گاوم را بپرسش که چرا                               

 گفت داودش بگو ای بوالکرم                                   چون تلف کردی تو ملک محترم

 گفت ای داود بودم هفت سال                                روز و شب اندر دعا و در سوال                      

 یزدان کای خدا                           روزیی خواهم حالل و بی عنا این همی جستم ز                      

 بعد این جمله دعا و این فغان                                گاوی اندر خانه دیدم ناگهان                      

 دعای من شنود آن غیب دان کشتم آن را تا دهم در شکر آن                              که                      

 گفت داود این سخن ها را بشو                             حجت شرعی در این دعوی بگو                     

 رو بده مال مسلمان کژ مگو                                  رو بجو وام و بده باطل مجو                     

 ای شه تو همان می گوئیم                            که همی گویند اصحاب ستم گفت                      

 با خود آمد گفت را کوتاه کرد                              لب ببست و عزم خلوتگاه کرد                      

 ی محراب و دعای مستجابدر فرو بست و برفت آنگه شتاب                          سو                      

 حق نمودش آنچه بنمودش تمام                          گشت واقف بر سزای انتقام                      

 بعد ار آن داود گفتش کای عنود                           جمله مال خویش او را بخش زود                     

 همی زد با دو دست                        می دوید از جهل خود باال و پست سنگ بر سینه                      

 خلق هم اندر مالمت آمدند                                 کز ضمیر کار او غافل بدند                      

 یگفت ای سگ جد او را کشته ای                            تو غالمی خواجه زین رو گشته ا

 خواجه را کشتی و بردی مال او                                  کرد ایزد آشکار احوال او                      

 هم بدان تیغش بفرمود او قصاص                              کی کند مکرش ز علم حق خالص                      
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 «...ند                                      لیک چون از حد بشد پیدا کندحلم حق گرچه مواساها ک                     

 (32: 4933مثنوی،.ک.ر)                                                                                                   

ی و معلولی قوی، باعث انسجام ساختمان پیرنگ و روابط عل -که بازنویسی از حکایت فوق است- راز آن درختدر داستان     

هایی از بازنویسی، برای پررنگ کردن روابط علی ومعلولی جزئیاتی به در بخش. منطقی و باورپذیر شدن بازنویسی شده است

 : است؛ مثالً پس از بیان مسخره کردن مرد دعاگو توسط اطرافیان آورده استاصل حکایت افزوده شده

ضعیف وناتوان باشد، ممکن است دیگران دستش را بگیرند و کمکی به  حاال اگر کسی»

ای بنشیند، نه تنها کسی به دادش حالش بکنند، اما اگر دست و پا داشته باشد و گوشه

 (41: 4936رحماندوست،)« .نمی رسد، بلکه طعن و لعن دیگران را هم باید تحمل کند

 از او شروع داستان با سخنان بازنویس و اظهار نظر او در مورد داستان است؛ رخت،اما نکته قابل توجه در بازنویسیِ راز آن د   

. شود تلقی بازنویسی برای مثبت امتیازی این و کندبرای درک و دریافت مفاهیم داستان مهیا می را ذهن مخاطب ابتدا همان

مولوی در » :پردازدسپس به شرح داستان می تحریک کرده، را مخاطب بازنویس با عجیب خواندن حکایت موالنا ابتدا کنجکاوی

قصه ای که اولش مرا ناراحت کرد و سخت از کارهای قهرمان قصه عصبانی شدم، اما پایانی . کتاب مثنوی اش قصه عجیبی دارد

 (3: همان)«...هم برای قصه اش رقم زد که غیر منتظره بود

ای از بازنویس در آغاز بازنویسی، چند جمله. شخص و سوم شخص استزاویه دید در راز آن درخت، تلفیقی از زاویه دید اول    

در . و سپس ماجرا از زبان سوم شخص نقل می شود. برای تحریک کنجکاوی مخاطب و همراه کردن او با داستان آمده است

ود، یادم رفت بگویم آن گفتم دا»: ادامه داستان نیز گاهی بازنویس خود به اظهار نظر پرداخته و زاویه دید را تغییر می دهد

 (4936:43رحماندوست،)« ...زمان، زمان داوود پیامبر بود

بخشند و باعث جذابیت و عمق بخشیدن به نانکه قبال ذکر شد این شخصیت های داستان هستند که به داستان روح میچ   

رحماندوست شخصیت ها را . ست؛ شخصیت پردازی در راز آن درخت، بسیار بهتر و قوی تر از اصل اثر اشوندداستان می

تر خلق کرده است؛ در این بازنویسی شخصیت اصلی داستان که مرد دعاگوست بسیار تر و در نتیجه باورپذیرتر و واقعیملموس

 : خوب ساخته و پرداخته شده و حاالت، رفتار و حتی ذهنیاتش به خوبی توصیف شده است

. اور کرده بود که دعاهایش مستجاب شده توی حال و روز بدی گرفتار شده بودمرد ساده دل، که قصد بدی نداشت و واقعاً ب»

وقتی دید صاحب گاو او را کشان کشان به طرف حضرت داوود می برد، وقتی دید مردم دنبالش راه افتاده اند و مسخره اش 

رو به . می خندند، دلش شکست می کنند، وقتی دید حتی آنهایی که از او گوشت قربانی گرفته بودند مثل بقیه به سادگیش

 ( 43:همان)«...دانی من گناهی ندارمخدایا هیچ کس نداند، تو که می: آسمان کرد و گفت

، در مقایسه با اصل اثر بهتر است؛ پررنگ تر شدن جدال لفظی و کشمکش بین صاحب گاو راز آن درختگفتگوها در داستان    

 :ابیت بازنویسی شده استو مرد دعاگو باعث گسترش پیرنگ داستان و جذ

صاحب گاو یقه اش را گرفته بود که چرا گاو مرا کشته ای، و او یک چیزی هم طلبکار شده بود که از خدا خواسته ام، خدا هم »

 (46: همان)«...به من داده چه ربطی به تو دارد

ی از داستان نیز طنز ظریف و زیبایی در بخشهای. ها جدی اما صمیمی استلحن در بازنویسی راز آن درخت، در اکثر بخش    

 :به جذابیت داستان کمک کرده است

صاحب گاو یقه اش را گرفته بود که چرا گاو مرا کشته ای، و . این همه سادگی نوبر بود

او یک چیزی هم طلبکار شده بود که از خدا خواسته ام، خدا هم به من داده چه ربطی 

 (همان! )به تو دارد

ی اثر طلبد زیرا درک و دریافت درونمایهی اصلی مهارت بیشتری مینمایه توسط بازنویس نسبت به نویسندهپرداختن به درو   

اصلی، پردازش و سپس انتقال آن به مخاطب، به خصوص مخاطب کودک و نوجوان، کار ساده ای نیست؛ چنانکه گاهی اوقات 

 .شودیا انتقال آن نمیی اثر اصلی دور شده و موفق به دریافت بازنویس از درونمایه
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در بازنویسی راز آن درخت، درونمایه اثر اصلی عالوه بر تأثیر دعا و الحاح و اصرار در درگاه الهی، بر لزوم وابستگی روحی و    

چون همیشه آنچه که در ظواهر امری پیداست، حقیقت مطلق نیست و نباید . کنداخالقی قاضی برای قضاوت صحیح، تأکید می

ی بازنویسی هم بیان همین نکات است؛ با تأکید بر اینکه پیامبران الهی با دیدی برتر و فراتر از درونمایه. آن حکم کردبر اساس 

 :انسانهای معمولی به قضایا می نگرند؛ چون پس از اعالم اولین رأی حضرت داود مرد فقیر زاری می کند که

: همان)«...ستم روا داشتی تو هم مثل مردم عادی و عامی قضاوت کردی و در حق من»

21 ) 

های ها و عالقمندیتوجه و دقت به مخاطب کامال مشهود است؛ انتخاب موضوع متناسب با ویژگی راز آن درختدر داستان    

ی ساختاری جدید و جذابتر ی بهتر از عناصر داستانی برای ارائهمخاطب، انتخاب تصاویر مناسب با موضوع و مخاطب و استفاده

ثر اصلی، همه نشانگر توجه و دقت بازنویس در برآورده کردن بیشتر و بهتر نیازهای مخاطب و تطبیق دادن اثر خود با از ا

 .ی آنان استسلیقه

. شودچنانکه پیش از این نیز اشاره شد افزودن اجزاء تکمیلی به بازنویسی، باعث جذابیت و کیفیت بخشیدن به اثر می   

ب، معرفی اثر اصلی، شماره گذاری صفحات، استفاده از تصاویر متناسب با متن و مخاطب و مشخص کردن گروه سنی مخاط

در کنار آن، . رونداستفاده از متن اثر اصلی در ال به الی بازنویسی از اجزاء تکمیلی در بازنویسی راز آن درخت به شمار می

 : تر کرده استبرای مخاطب آسانها را افزودن ابیاتی از متن اصلی نیز، درک و فهم حوادث و شخصیت

مرد دعاگو، که فکر اینجایش را نکرده بود، با همان سادگی خودش، سینه سپر کرده و »

 :جواب صاحب گاو را داد

 گفت من روزی ز حق می خواستم                 قبله را از البه می آراستم

 (43: همان)« وابآن دعای کهنه ام شد مستجاب          روزی من بود، کشتم، نک ج

 نتیجه گیری

نشان دهنده رشد و پیشرفت بازنویس  راز آن درختو مقایسه آن با بازنویسی  معرکه گیربررسی عناصر داستانی در بازنویسی    

در به کارگیری این عناصر در روند گذر زمان است، بکارگیری عناصر داستانی در بازنویسی معرکه گیر، نسبت به بازنویسی راز 

 .شودی هشتاد انجام گرفته، ابتدائی و ضعیف محسوب میدرخت که در دههآن 

ی به جا و مناسب بازنویس از عنصر زاویه دید و تلفیق زاویه دید اول شخص و سوم شخص، خالقیت و هنری است که استفاده

تکراری سوم شخص که در بازنویس در داستان راز آن درخت از خود نشان داده است و این نسبت به زاویه دید معمول و 

 .داستان معرکه گیر به کار رفته، خالقانه و جذاب تر است

شان در بازنویسی راز در شخصیت پردازی نیز ساخت و پرداخت شخصیت ها با استفاده از توصیف حاالت، رفتار و افکار درونی   

در بکارگیری سایر عناصر این داستان نیز  خالقیت و کیفیت. دهدآن درختپختگی این اثر را نسبت به معرکه گیر نشان می

لحن، درونمایه، گفتگو و سایر عناصر داستانی، چنانکه در : ی عناصر تأثیرگذاری همچونبه نحوی که مقایسه. شودمشاهده می

را نسبت به ( راز آن درخت)ی هشتاد تحلیل دو بازنویسی ذکر شده است، به وضوح برتری و استواری متن بازنویسی دهه

 .دهدنشان می( گیرمعرکه)ی شصت بازنویسی دهه

ی هشتاد را نمایان می کند؛ بررسی این دو بازنویسی از نگاه مخاطب شناسانه نیز برتری مشخص و واضح بازنویسیِ دهه   

تصاویر  از معلولی و استفاده و علی روابط کردن ترنهایت سعی بازنویس برای جلب توجه مخاطب در داستانِ معرکه گیر، پررنگ

توجه به سن مخاطب و عالقمندی : ها، عواملی چونمتناسب است؛ اما در بازنویسیِ راز آن درخت عالوه بر این ویژگی نسبتاً

 یارائه برای داستانی عناصر ی بهتر ازتر و استفادهی روایت جذابتر، تصاویر زیبا و مناسبهای او برای انتخاب موضوع، شیوه

 .توارتر، نیز در نظر گرفته شده استو اس جذاب ساختاری

مشخص کردن گروه : از نظر استفاده کردن از اجزاء تکمیلی نیز بازنویسی راز آن درخت با افزودن اجزاء تکمیلی همچون   

سنی مخاطب، معرفی اثر اصلی، شماره گذاری صفحات، استفاده از تصاویر متناسب با متن و مخاطب و استفاده از متن اثر 
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نسبت به بازنویسی معرکه گیر که شماره گذاری صفحات و استفاده از تصاویر ساده و فاقد رنگ تنها اجزاء تکمیلی آن به اصلی، 

 .دهدروند، رشد و پیشرفت قابل مالحظه ای را نشان میشمار می

در بازنویسی ( مولوی)ن ی آمعرفی نشدن مثنوی و نویسنده. آشنایی مخاطب با آثار ادبی کهن یکی از اهداف بازنویسی است   

در مقابل، بازنویس در راز آن درخت با معرفی اثر اصلی و . شودی این بازنویسی محسوب میمعرکه گیر، از نقص های عمده

ی آن در ی مخاطب برای رجوع و مطالعهآوردن ابیاتی از آن در البه الی متن بازنویسی، سبب آشنایی و ایجاد شوق و انگیزه

 .شودآینده می

در مقابلِ معرکه گیر، که بازنویسیِ ابتدائی و ضعیفی است و استفاده از عناصر داستانی و اجزاء تکمیلی در آن نسبت به اصل    

اثر تفاوت چندانی نداشته و ویژگی ممتازی به آن نیافزوده است، راز آن درخت بازنویسیِ  قوی و خالقی است که تقریباً تمامیِ 

بازنویس در این اثر کوشیده با توجه به .                              مناسب برای کودک و نوجوان را دارد های یک بازنویسیِویژگی

پیرنگ قوی، شخصیت . مالک هایی که برای یک بازنویسیِ مناسب وجود دارد، اثری در خور توجه و قابل قبول ارائه دهد

، همچنین توضیح و توصیف رفتار و افکار شخصیت (ساده دل مرد)پردازی مناسب به خصوص در مورد شخصیت اصلی داستان

ی متناسب با متن اصلی، از جمله عوامل ی درونمایهها، تصاویر متناسب با متن و مخاطب، روابط علی و معلولی قوی و ارائه

 .قوت این بازنویسی است

نگر این مطلب است که گذشت زمان و در پی آن بیا راز آن درختو  گیرمعرکهی دو بازنویسیِ در مجموع، بررسی و مقایسه   

آشنایی پیشتر نویسنده با اصول و اهداف بازنویسی و درک و دریافت نیاز مخاطب، باعث پدید آوردن اثری موفق تر و نزدیک تر 

العمل ی بیشتر و دریافت عکس در واقع بازنویس به مرور زمان با کسب تجربه. به اهداف و آرمان های بازنویسی شده است

 .های یک بازنویسیِ خوب و مقبول را در اثر خود اعمال کندمخاطبان متوجه شده است چگونه ویژگی

توانند زمینه ای مناسب برای کودکان و نوجوانان برای دستیابی به گنجینه ای های خوب، دقیق و سنجیده میبازنویسی   

های را تبدیل به مخاطبانی فعال و پویا کنند و در مقابل بازنویسیعظیم از هنر و ادبیات این مرز و بوم فراهم کنند و آنان 

ی آشنایی با متون ارزشمند ادبی کنند و انگیزهسطحی و بی ارزش و به عبارتی بازاری لذت خوانش متن را از مخاطب سلب می

های رند و در پی خلق اقتباسامید است بازنویسان امروز به این مقوله به چشمِ امری ساده ننگ. کنندرا در نطفه خفه می

 .ارزشمند و خالق برای نسل جوان باشند

 :منابع

 .، تهران نشر کتابداربازنویسی و بازآفرینی در ادبیات، (4933)، جعفر، پایور .4

 63، تیر 61، کیهان فرهنگی، شماره اهمیت زاویه دید در داستان کوتاه،(4963)پاینده، حسین،  .2

 .3، شمارهنشریه روشنان، «زآفرینی خلق اثر جدید، یا حفظ اثر کهنبا»،(4933)توزنده جانی، جعفر،  .9

، 62، شماره(ادبیات داستانی)نشریه فرهنگ و هنر، «قصه و قصه پردازی در مثنوی مولوی»، (4934)، ...جعفری، اسدا .1

 .34آبان

 و کودک دبیاتا پژوهشنامه ،«انقالب از پس ایران نوجوان و کودک ادبیات در سیری» ،(4933) مهدی، حجوانی، .3
 .21 شماره ،نوجوان

 .یاسر: ، تهرانخاله خودپسند، (4961)رحماندوست، مصطفی،  .6

 .کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: ، تهرانراز آن درخت، (4936)، ---------------- .3

 .انتشارات توس: ، تهران(تصحیح نیکلسون)مثنوی معنوی ، (4933)مولوی، جالل الدین محمد،  .3

 .کتاب مهناز،، تهرانواژه نامه هنر داستان نویسی، 4933، میمنت و جمال، میرصادقی .3

 .، تهران، سخنعناصر داستان، (4933)جمال،  ،------ .41

 .، تهران، سروشکودکان وادبیات رسمی، (4934)هاشمی نسب، صدیقه،  .44

 .( (MowlanaYear.irپایگاه اینترنتی ویژه سال بزرگداشت موالنا -
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