
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4

 

311 


 تباس در دو اثر اقتباس شده از داستان طوطی و بازرگانهای اق تحلیل شاخص

 طیبه صابری

 دانشجوی دکتری ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد

  امیر فتحی   

 شهرکرد کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آموختۀ دانش

 چکیده

و به صورت هنری انجام پذیرد، نه  اگر اقتباس با دقت. ی اقتباس استهای آشنا کردن کودکان و نوجوانان با آثار فخیم ادبیکی از راه

توانند به معانی آن دست یابند و از آن لذت شوند، بلکه میتنها خوانندگان کودک و نوجوان با ادبیات گذشته کشورشان آشنا می

شیرین عرضه کرده است و یکی  هاییکی از این کتب ارزشمند مثنوی مولوی است که معانی واالی عرفانی را در قالب داستان. ببرند

های حیوانی در دسته فابل قرار گیری از شخصیتاین داستان به علت بهره. ها به طوطی و بازرگان معروف شده استاز این داستان

باس شده هایی که از این داستان برای نوجوانان اقتدر این مقاله دو نمونه از اقتباس. تواند برای کودکان جذاب باشدگیرد و میمی

دهد فوالدوند بیشتر به سبک نوشتاری داستان نتایج حاصله نشان می. است، مورد مطالعه قرار گرفته و جزئیات آن بررسی شده است

 .ای نیز به داستان افزوده استپای بند بوده و صالحی بیشتر در جهت رساندن معنی و مفهوم اثر کوشیده و مفاهیم تازه

 .گان، اقتباس، نوجوان، داستان، بازنگری، بازنویسیطوطی و بازر: هاکلیدواژه

 

 مقدمه

به بیان دیگر اقتباس . های کهن ایرانی همواره بخش مهمی از تولیدات ادبی کودک و نوجوان بوده استآثار اقتباس شده از قصه

خود به علت زبان و مفاهیم ثقیل زیرا این آثار به خودی . همواره راهی برای آفرینش شعر و داستان برای کودکان و نوجوانان است

دانشجویان دانشگاهی را . بردتوان به خواب مغناطیسی فرو تر از کودکان میبزرگساالن را آسان».برای کودکان قابل استفاده نیستند

که ولی هید کودکی آن قدر نوع دوست نیست . توان به هضم مطالب ثقیل ادبی وادار کردتر از یک کودک کودکستانی میساده

کودک هنوز این خودخواهی را دارد که یک داستان . کتابی را به این جهت که ممکن است به جامعه یا پیشرفت کمک کند بخواند

این تولید آثار ادبی و توجه به روحیات کودکان و نوجوانان بنابر ؛(417: 4981حجازی،) «.خواهداو شگفتی و کشش می. جالب بطلبد

 .استدر آن بسیار شایان اهمیت 

شناسان، جامعه های سنی مورد مطالعه روانهای کودکان و نوجوانان درباره گزینش و اقتباس متون برای گروهمندیدر شناخت توان

 : مانند. گذارندای را در اختیار افراد میشناسان و مربیان عوامل تعیین کننده

 :های رشد جسمی و روانیویژگی-4

ولی تمرکز و توجهش کم . شودبه واژگان به سرعت مسلط می. ین دوره کودک بسیار کنجکاو استدر ا: دوره قبل از دبستان: الف

هایی را دوست دارد که درباره محیط آشنای اطرافش باشدو سخن گفتن کتاب. او بین تخیل و واقعیت در نوسان است. است

 .پذیردحیوانات و گیاهان را می

ترها اتکا اعتماد به نفس او بیشتر شده و کمتر به بزرگ. کندکودک نظم منطقی پیدا می ها ذهندر این سال: اول دبستان سال: ب

عدالتی و نرسیدن از بی.برداز طنز در حد درکش لذت می. ها در تردد استها و چراها و تقلید و خیال پردازیبین کنجکاوی. دارد

 . کشد و به هر مطلب خواندنی کشش داردحق به صاحبش رنج می

 . تواند یک تا دو ساعت به کاری سرگرم شودبه طوری که کودک می. شودتمرکز در این سنین زیاد می: های میانه دبستانسال :ج

های افسانه. یابدفرق بین واقعیت و خیال را به خوبی درمی. شوداستعداد کودک در فراگیری زبان زیاد می: های آخر دبستانسال: د

راهنمایی او به . های خود استگزیند و به دنبال یافتن پاسخ به پرسشبرای خود قهرمان خاصی برمی. خواندتخیلی را می -علمی

 .سوی ادبیات واقعی و دور کردن او از آثار مبتذل کار دشواری است
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-ها، بحراننیشود و به صورت سرگردادوره بلوغ، دومین دوران بحرانی با تغییرات جسمی و احساسی شدید می: های نوجوانیسال. ه

به دنبال .ترها معترض  استگردد و به دنیای بزرگنوجوان به دنبال جهان بینی خاص خودش می. کندها و تقلیدها بروز می

ها، ماجراهای واقعی از زندگی مردم و شر  حال. از نظر فرهنگی تحت تأثیر محیط است. تغییرات سریع و نا آشنا به کمک نیاز دارد

های خود چیره شود و صفات واقعی بزرگساالن کند که بر ضعفخ و تاریخچه اختراعات و اکتشافات به او کمک میمردان بزرگ تاری

: 4983نوروزی و کریمی،. رک) های زودگذر نبازدهای واقعی و اصیل عشقی به او خواهد آموخت که عمر بر هوسداستان. را بشناسد

447-434). 

 :نیازها-2

انشمندان تعلیم و تربیت در هر سن و سالی نیاز به تعلق داشتن به گروه، محبت دیدن، مورد احترام بودن، از نظر روان شناسان و د

ترمحبت دیدن از در سنین پایین. با توجه به سن و سال محتوای این نیازها متفاوت است. ترین نیازهاستبه سازی محیط از اساسی

ها باشد و بعدها دوستی بین تواند برطرف کننده این نیاز آنختان و خورشید میها و حیوانات کوچک دست آموز و درخانواده و گل

تواند تجربیات ترها میهایی از محبت بین بزرگشود و داستانهم ساالن، فداکاری و انجام کارهای مهم بر احساسات قبلی افزوده می

 .ای در اختیار نوجوان بگذاردتازه

از شش تا هفت سالگی کودک توانایی محدودی . ها را باید برای کودکان خواندز شش سالگی کتابتا پیش ا: های خواندنتوانایی-9

تشبیهات عامیانه، اصطالحات نامفهوم و توصیفات طوالنی .ها باید با دقت برای این سن نوشته شوددر خواندن دارد و بنا براین کتاب

بلکه باید ساده و در حد فهم کودک . ست که نوشته فاقد ارزش هنری باشدمنظور آن نی. و واژگان دشوار نباید در متن موجود باشد

واژگان به . کندها برایش معنی پیدا میشود و تا حدودی انواع سبکپس از آن تا ده سالگی سرعت و مهارت خواندن بیشتر می. باشد

ها را درک سالگی او اصطالحات ساده و ضرب المثل تا یازده. ها را بخواندتواند آنصورت شکسته برای او نامفهوم هستند و او نمی

 .کندکند و از نوشته ساده و روان با رسم الخط خوانا استفاده میمی

به تدریج توجه او به . ترها استفاده کندتواند از ادبیات ساده کالسیک بزرگرسد که میدر نوجوانان قدرت خواندن به حدی می

ترین راه درست نوشتن برای نوجوانان منطقی .گیردهای خود به کار میها را در نوشتهکه آن شود به طوریصنایع ادبی بیشتر می

 .استفاده از زبان روز اما ادیبانه و هنرمندانه است

 :تجربیات-4

رفتن در این میان ادبیات جهانی به از میان . هایی واقعی از زمان و زندگی خودشان هستندکودکان و نوجوانان خواستار داستان

 .(41-96: 4974هاشمی نسب،. رک)شناسد کند و کودک از خالل آن دنیا را میهای جغرافیایی و ظاهری کمک میتفاوت

 .های اقتباس و کاربرد صحیح وخالقانه آن به صورت عملی پرداخته شوددر این مقاله سعی شده است به روش 

 (Adaptation)اقتباس

در  .(دهخدا، ذیل واژه)« نایی گرفتن و فایده گرفتن استی گرفتن پاره آتش، نور و روشبه معن« قبس»از ریشه »واژه اقتباس 

فیلم، نمایش یا کتابی که بر اساس بخش به خصوصی از یک اثر باشد »: فرهنگ واژگان آکسفورد این واژه چنین معنی شده است

نماید وجود دو عنصر مبحث اقتباس بدیهی می چه درآن Oxford) .(16 :2011 «ولی برای یک وضعیت جدید تغییر کرده باشد

 .گیردنام می« اثر جدید»نامیم و دیگری اثر اقتباس شده که می« پیش اثر»س که اصطالحا آن را یکی منبع اقتبا. است

-عرضه می روند، به عمومها میهای اقتباس ادبی این است که متون سنگین ادبی را که خوانندگان اندکی به سراغ آنیکی از ویژگی

توانند منبع الهام اند، میهایی که از گذشتگان برای ما باقی ماندهقصه .شودکند و مخاطب عام نیز از این طریق با این متون آشنا می

-اند تا به دست ما رسیدهها یا عامیانه هستند و سینه به سینه منتقل شدهاین قصه. خوبی برای نویسندگان و شاعران امروزی باشند

 . انداند و برای رساندن پیام یا منظوری استفاده شدهو یا در روزگاری مکتوب شده اند

. ای بر آنها حاکم استعدالت شاعرانه» .شوند، چند ویژگی کلی دارندبندی میطبقه« قصه های قومی»ها که تحت عنوان این داستان

شود ولی نه بدون به آرزوها در آن برآورده می...ت می شودگیرد و آن که بد است مجازاآن که خوب و حق است نهایتا پاداش می

شوند تا با توجه به ذهن جستجوگر، ها باعث میاین ویژگی (Huck 268:1997)«انجام رساندن کاری یا پس دادن یک امتحان

بتنی بر اقتباس از این حقیقت طلب و لذت جوی کودکان و نوجوانان سازگار شوند و شاعران و نویسندگان بسیاری را به خلق آثار م

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4

 

313 


پردازند که ممکن است در زندگی روزمره های گوناگون زندگی میها به کسب تجربهکودکان با خواندن این قصه». کنندآثار ترغیب 

و ها شادی و غم، شکست و پیروزی، عشق ذات پنداری با قهرمانان این قصهبا هم. ها داشته باشندخود نتوانند تجربه مستقیمی از آن

های کنند و با مصائب گوناگون زندگی و توانایینفرت، تنبلی و تالش، شجاعت و ترس و بسیاری دیگر از عواطف انسانی را درک می

های ساده و نو کردن آثار کهن ضروری است تا نسل»از سویی دیگر .(444: 4986قزل ایاغ،) «.شوندانسان در رویایی با آنها آشنا می

در غیر این صورت گسیختگی فرهنگی و ادبی پیش خواهد آمد . مند شوندهای قدیم بهرهفکری و فرهنگی نسلهای جدید از سرمایه

  .(44: 4984سنجری،)«و آن بزرگترین خسارت به ملتی است که ریشه در اعماق تاریخ دارد

 ۀنام»منتشر گردید، کتاب ( 4247)های کودک و نوجوان که با درونمایه ملی و حماسی در دوران مشروطه یکی از نخستین کتاب

-در دوره پهلوی  به بازنویسی داستان. اثر جالل الدین میرزا بود که تحت تأثیر مستقیم مطالب شاهنامه نوشته شده بود« خسروان

 گروهی نیز. های هفت خان رستم را برای کودکان نوشتافسانه 4913محمد پروین گنابادی در سال . تر پرداخته شدهای ملی بیش

اثر کوهی « های روستایی ایرانچهارده افسانه از افسانه»اثر صادق هدایت و « اوسانه». به اقتباس و گردآوری ادبیات عامه پرداختند

 .ها در این زمینه هستندکرمانی جزو اولین گردآوری

های ها را از قصهتر آنوی بیشها که مولدر برخی حکایت». الدین بیش از سیصد حکایت وجود دارددر مثنوی معنوی موالنا جالل

کنند و شاعر آموزش خود را در  را روایت می( ص)ها زندگی پیامبربرخی از حکایت. عامیانه برگرفته است، شکل داستانی برتری دارد

وان قرار بنابراین این کتاب مورد توجه بسیاری از شاعران و نویسندگان کتاب کودک و نوج( 36: 4986صفورا،)« .ها نهفته استآن

 .گرفته است

از . توان محدود دانستسندرز معتقد است انواع اقتباس را نمی. اندهای اقتباس تشخیص دادهمحققان انواع مختلفی را برای روش

 ، دگرسازی و انتقال متن(continuation)، ادامه دادن متن سابق (variation)، دگرنگری (version)گیرینظر او سرمشق

(transformation)الگوبرداری ،(imitation) تقلید پایاپای ،(pastiche) طنزسازی از محتوا ،(parody) دزدی ادبی ،

(forgery) تأویل هجو آمیز ،(travesty) بهاگذاری مجدد ،(revaluation) بازبینی ،(revision) همگی جزو ... ، بازنویسی و

گیری از اثر و انتقال آن به اثر دیگر متن جدید را در گونه بهرهاز نظر او هر  (Sanders،84-88: 2006)شود اقتباس شمرده می

 .قلمرو اقتباس قرار دارد

-در اقتباس آزاد نویسنده با توجه به کلیت پیش اثر متنی را می. اقتباس آزاد و بسته: پذیرداقتباس به طورکلی به دو شیوه انجام می

های اقتباس آزاد از متون ادبی در ادبیات کودکان و نوجوانان شکل. جهی ندارددهد و به شیوه نگارش پیش اثر توپروراند و ارائه می

کوشد تا پیش اثر را ابزار و در اقتباس بسته نویسنده می. گیری از عناوین، بازآفرینی و آمیغ نویسیمانند بازنگری، وام. مختلفی دارد

کند و های بیشتری از عناصر پیش اثر را در متن جدید حفظ میتاو ظاهرا قسم. مالک اصلی کار خویش در ارائه اثر جدید قرار دهد

نویسی، تلخیص و واع اقتباس بسته بازنویسی، گزیدهان. داردهای مهم پیش اثر را نگه میساختار عمده رویدادها و شخصیت

 ( 32-98: 4939جاللی،. رک. )تصویرگری است

و ( exchanging)، تبدیل (reduction)، کاهش (extension)فزایش ، ا(shifting)ارکان اصلی اقتباس محتوایی جابه جایی 

   (93: 4939جاللی،. رک) .عناصر پیش اثر برای ارائه اثر جدید است( interpretation)تأویل 

گیرد، باید به دو نکته اساسی توجه بدیهی است کسی که مسؤولیت ساده نویسی یک اثر را برای کودکان و نوجوانان بر عهده می

 :داشته باشد

به عنوان مثال وقتی نویسنده . هایی که در آن گروه خاص عمومیت داردگروه سنی که مخاطب او هستند و نیازها و خصلت -4»

 .های بلوغ او توجه کندنویسد باید به ویژگیبرای گروه سنی نوجوان می

عنوان مثال توجه به ساختاری جذاب برای طر ، برجسته به . توجه به ادبیت متن که باز هم ارتباط تنگاتنگی با گروه سنی دارد -2

 .(39: 4934حسن زاده و جاللی،)« پردازی با توجه به نیازهای مخاطبها و شخصیتها، توصیفسازی کنش

شوند و در اثر روایتی و نمایشی، شخصیت فردی ای هستند که در داستان و نمایشنامه ظاهر میشدهاشخاص ساخته»ها شخصیت

در  شخصیت .(84: 4988میرصادقی،)«.کند وجود داشته باشدگوید و میه کیفیت روانی و اخالقی او در عمل او و آنچه میاست ک
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ها از های اخالقی و ذاتی که این ویژگیفردی است و دارای ویژگی»های چندی دارد از جمله این که آثار داستانی و نمایشی ویژگی

 .(99: 4987مستور،)« یابدکند، نمود میه بیان میدهد و آنچه کراه آنچه انجام می

ابتدا داستان پیش اثر و سپس . استمثنوی معنوی مولوی انتخاب شده« طوطی و بازرگان»در این مقاله دو اثر مقتبس از پیش اثر 

ات مفصلی به دست ها را طی تحقیقهایی که مریم جاللی آنشوند و بر اساس شاخصاین دو داستان به طور جداگانه معرفی می

 .شوندداده است، مطالعه و بررسی می

 لهبیان مسئ

طور ویژه در ادبیات کودک و نوجوان توسط مریم جاللی در کتاب های اقتباس بههای نظری جدیدی در مورد شاخصبنیان

ها تبیین و کاربرد این شاخصها پرداخته که در این مقاله سعی شده با به آن« های اقتباس در ادبیات کودکان و نوجوانانشاخص»

های اقتباس کننده به صورت جزء به جزء مورد بررسی در دو نمونه اقتباس شده از اثر کهن، به میزان وفاداری به پیش اثر و خالقیت

 .قرار گیرد

 پیشینه پژوهش

جمیله سنجری پایان . نوشته شده استدانشگاهی و چند مقاله درباره اقتباس آثار کودکان و نوجوانان از آثار کهن  ۀکنون یک رسالتا

و الطیر، مثنوی نامه، منطقکلیله و دمنه، مرزباننقد و بررسی آثار بازنویسی از شاهنامه، »کارشناسی ارشد خود را در زمینه نامه 

اند و تمامی ختههای مثنوی پردانامه به طور مجمل به داستانایشان در این پایان. نوشته است« گلستان برای کودکان و نوجوانان

سازی و شخصیت» محمد یوسف نیری و پروین مرتضایی هم در مقاله. اندها بررسی نکردههای اقتباس را نیز در مورد آنشاخص

و بازرگان را تنها از به طور اجمالی داستان طوطی « وی مولوی برای کودکان و نوجوانانپردازی در آثار اقتباسی از مثنشخصیت

. اندتر از جهات دیگر مانند مسائل روان شناسی و عرفانی بررسی شدهاین داستان بیش. اندی داستان بررسی کردههاجنبه شخصیت

از نرجس بهرامی که کهن الگوهای معرفی شده توسط یونگ را در حکایت طوطی « لباس حرف دریدم سخن رها کردم» مانند مقاله

های اقتباس از یکی از آثار کهن به طور کاربردی ی در زمینه تمامی شاخصتا کنون پژوهش خاص. و بازرگان بررسی کرده است

 .انجام نگرفته است

 روش پژوهش

بخش نخست شامل اقتباس، تعریف و ضرورت آن از منابع کهن و قصه های . تحلیلی است -روش پژوهش در این مقاله توصیفی

شود و پس از معرفی داستان طوطی و بازرگان های اقتباس پرداخته میدر ادامه به انواع و روش. قومی برای کودکان و نوجوانان است

اثر مرجان فوالدوند « طوطی و بازرگان»اثر آتوسا صالحی و دیگری « طوطی و بازرگان»مثنوی مولوی، دو اثر اقتباس شده یکی 

 .شوندسه میهای اقتباس در این دو اثر به لحاظ داستانی و زبانی بررسی و مقایشود و شاخصمعرفی می

 :پیش اثر

این داستان برای مخاطب بزرگسال . مشهور شده است« طوطی و بازرگان»پیش اثر داستانی از مثنوی معنوی مولوی است که به نام 

 . نوشته شده است و حاوی مطالب و نکات بلند عرفانی است

 چکیده داستان پیش اثر

بازرگان که او را بسیار دوست . در قفسی در خانه بازرگانی محبوس استکند که این داستان ماجرای طوطیی سخنگو را روایت می

پرسد ها میکند و از آناش خداحافظی میروزی بازرگان به قصد مسافرت به هند با خانواده. دارد، راضی به آزاد کردن او نیستمی

خواهد او از بازرگان می. رسدبت به طوطی میخواهد تا این که نوخواهند؟ هر کسی چیزی میچه چیزی به عنوان ره آورد سفر می

رساند با مرگ طوطی مواجه بازرگان در هند وقتی این کار را به انجام می. گویدبه طوطیان آزاد هند شر  هجران و زندان او را باز

نیز خود را مرده نشان طوطی . گویدگردد و ماجرا را برای طوطی محبوس خود باز میشود و افسرده و دلمرده به خانه باز میمی

 .اندازددهد تا بازرگان او را از قفس بیرون می

سوی هندوستان شدن آغاز /در قفس محبوس زیبا طوطی یی؛ چون که بازرگان سفر را ساز کرد/بود بازرگان و او را طوطی یی»

چون ببینی کن زحال ما /وطیانجا طکارمت از خطه هندوستان؛ گفت آن طوطی که آن/چه خواهی ارمغان: گفت طوطی را... کرد

از شما چاره و ره / از قضای آسمان در حبس ماست؛بر شما کرد او سالم و داد خواست/بیان؛کان فالن طوطی که مشتاق شماست
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آن سالم و آن امانت / در بیابان طوطی چندی بدید؛ مرکب استانید پس آواز داد/ چون که تا اقصای هندستان رسید...ارشاد خواست؛

بازآمد سوی منزل / کرد بازرگان تجارت را تمام... اوفتاد و مرد و بگسستش نفس؛/ داد؛ طوطی یی زآن طوطیان لرزید بسباز 

بس بلرزید / چون شنید آن مرغ کان طوطی چه کرد... چه دیدی باز گو؛آنچه گفتی وآن/ شادکام؛ گفت طوطی ارمغان بنده کو؟

از بیان حال / روی باال کرد و گفت ای عندلیب... طوطیک پرید تا شاخ بلند؛/ یرون فکندبعد از آنش از قفس ب...اوفتاد و گشت سرد؛

که رها کن / ساختی مکری و ما را سوختی؛گفت طوطی کاو به فعلم پند داد/ جا که تو آموختیآن او چه کرد خودمان ده نصیب؛

راه او / خواجه با خود گفت کاین پند من است...ین بند کرد؛خویشتن مرده پی ا/ لطف و آواز و وداد؛ زانکه آوازت تو را در بند کرد

 .(444-429: 4986مولوی،) «جان چنین باید که نیکو پی بود/ گیرم که راهی روشن است؛ جان من کمتر ز طوطی کی بود

 تحلیل داستانی پیش اثر

 عناصر درون ساخت -4

هایی مربوط به در جای جای داستان نتیجه موالنا. داستان مطر  شده در این کتاب از نوع تمثیلی است: موضوع -4-4

کو کسی کاو محرم / قصه طوطی جان زین سان بود » :مانند .گیردها و اعمال و ذهن و درون آنها میانسان

: همان)«عکس او را دیده تو بر این و آن/ اندرون توست آن طوطی نهان»و  .(442: 4986مولوی،)«مرغان بود؟

448) 

دهد که داستان مولوی در جایی توضیح می. ای اخالقی و عرفانی داردن داستان درونمایهای: مضمون یا درونمایه -4-2

کند، خداوند با نظر لطف و گناهی به درگاه پروردگار زاری میطوطی مانند جان آدمی است که وقتی با بی

در جایی به . کندنگرد یا در جای دیگر لزوم اندیشیدن پیش از سخن گفتن را گوشزد میعنایتش به او می

در جای دیگر درباره محاسن و مضرات زبان . کند که از دست فاعل آن خارج استموالید فعل انسان اشاره می

در آخر نیز در مورد مرگ . کندکند و چند بیت بعد پنهان کردن حسن را به فرزند آدم پیشنهاد میصحبت می

 .(448تا  444: همان. رک)دهد می اختیاری که در عرفان اسالمی بر آن تأکید شده، داد سخن

 :عناصر برون ساخت -2

به عنوان مثال . طر  نقل حوادث داستان با تکیه بر موجبیت و روابط علت و معلول است»: طر  و پیرنگ -2-4

سلطان مرد و پس از چندی ملکه از فرط اندوه »اما . یک داستان است« .سلطان مرد و سپس ملکه مرد»

« توالی زمانی حفظ شده ولیکن حس سببیت بر آن سایه افکنده است جادر این. طر  است« درگذشت

توان بر اساس نظریه تودوروف هر داستان شامل چند سلسله و هر اما در مورد پیرنگ، می .(449: 4932فاستر،)

 .شودورت توضیح داده میسلسله شامل پنج قضیه دانست که در مورد داستان طوطی و بازرگان بدین ص

 .آماده شدن بازرگان برای رفتن به سفر تجاری هند:4تعادل :الف                         

 خواهش طوطی برای رساندن پیام ناخوشایندش برای طوطیان هند: 4قهر :ب                         

 .مرگ طوطی هندی و مرگ طوطی بازرگان در پی آن: از میان رفتن تعادل :ج                          

 .آه و ناله و زاری بازرگان و پرواز طوطی: 2قهر: د                          

توضیح طوطی برای بازرگان و فکر بازرگان به این موضوع که او هم بایستی راه                                     : 2تعادل: ه                          

 .(444: 4972سلدن،)طوطی را در پیش گیرد 

الی و عرفانی که به طور مفصل در البههای اخالقی اما نتیجه. ای دارداساس این نظریه داستان طر  و پیرنگ استوار اما سادهبر 

 .کندگیری ادامه داستان خسته میداستان آمده، خواننده را از پی

غیر از . وطی هندییکی طوطی، دیگری بازرگان و سومی ط. این داستان سه شخصیت جاندار دارد: پردازیشخصیت -2-2

شود شخصیتی است که به طور مداوم در داستان دستخوش تغییر می»طوطی هندی دو شخصیت دیگر پویا هستند و آن 

البته این دگرگونی . شودخصلت و خصوصیت شخصی او دگرگون میای از شخصیت او عقاید و جهان بینی او یا و جنبه

دو شخصیت طوطی در این  .(34: 4988میرصادقی،)« حرکت کندممکن است در جهت سازندگی یا ویرانی شخصیت 

-به این معنا که شخصیت یا شخصیت. های جانشین شونده هستندشخصیت تمثیلی شخصیت». داستان تمثیلی هستند
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ها در آثار برگرفته از مثنوی حضوری این گونه از شخصیت... شوندهایی جانشین فکر، خلق و خو، خصلت و صفتی می

 (446: 4932نیری و مرتضایی،)« .تر از نوع حیوانات هستندداشته و بیشگسترده 

شیوه مستقیم به . مستقیم و تلفیقیمستقیم، غیر: شودهای داستان انتخاب میمعموال سه شیوه برای معرفی شخصیت

 :گیردچهار روش صورت می

 (حدیث نفس)ها با خودگفتگوی شخصیت: الف»

 رها با یکدیگگفتگوی شخصیت: ب

 (توصیف مستقیم، انتخاب عنوان، لقب و صفت مناسب)توصیف راوی: ج

 پردازی به روایت تصویرشخصیت: د

های وجودی خویش را به نمایش بلکه طی حوادث داستان جنبه. شودغیرمستقیم شخصیت به وسیله راوی معرفی نمی ةو در شیو

در این . شناسداز راه عملکرد و واکنش شخصیت در داستان او را میخواننده در این روش  .(66-62: 4981عبداللهیان،)« .گذاردمی

در قفس / ییبود بازرگان و او را طوطی»: گویداو در نخستین بیت می. کندها را معرفی میداستان راوی با ایجاز تمام شخصیت

-ها آشنا میبا ابعاد وجودی شخصیتتر ها با یکدیگر بیشاما در ادامه داستان در خالل گفتگوی شخصیت« محبوس زیبا طوطییی

 .شویم

به این معنا که دانای کل به همراه بازرگان در حرکت است و . راوی داستان دانای کل محدود است: دید زاویه -2-9

 .کندگوید را بیان میکند و با خود میبیند و حس میآن چه را که می

 تحلیل زبانی پیش اثر 

. کاربردی ندارند ت و بدیهی است لغات و اصطالحاتی در آن به کار رفته باشد که امروز دیگراین اثر مربوط به قرن هفتم هجری اس

 .لحن این داستان جدی و تعلیمی است. ترندها کوتاهند و معموال از یک بیت کوتاهجمله

 داستان اقتباس شده نخست

آن را برای گروه  4986و نوجوانان در سال اثر آتوسا صالحی است که کانون پرورش فکری کودکان « طوطی و بازرگان»کتاب 

 . منتشر کرده است« د»سنی

این داستان اقتباس بازی از پیش اثر است که . شوداش نقل میدر این کتاب داستان طوطی و بازرگان از قول پیرمردی برای نوه

صالحی در این اثر شیوه بازنگری را . کندیپروراند و ارائه مخواهد متن را برای مخاطب خود میاقتباس کننده آن طور که خودش می

هایی از پیش اثر را در این نوع نگرش اقتباس کننده قصد دارد قسمت. بازنگری به نوعی نگرش دوباره به پیش اثر است». برگزیده

یان عناصر اصلی در های متنی پیش اثر در نظر گرفته شود تا پیوند مدر بازنگری الزم است که تقدم و تأخر زیر جریان. اصال  کند

های مایهتواند مسیر حرکت موضوع و دروندهد، اما میبازنگر درون مایه کلی پیش اثر را هدف قرار نمی. ... اثر جدید از بین نرود

-کند و فقط بخش مورد نظر خود را مجددا میبنابر این در تمامی عناصر ادبی یا داستانی دخل و تصرف نمی. جزیی را تغییر دهد

های قصه افزوده صالحی با طر  داستان با ادبیات و شیوه بیان خودش دو شخصیت را به شخصیت .(41: 4939جاللی،)« .دچین

 .توان گرفت و یا موالنا به آن اشاره کرده برجسته سازی کنداست و توانسته چند مورد از نتایجی را که از این داستان می

 تحلیل داستانی اثر

 عناصر درون ساخت -4

 .این داستان به تبعیت از پیش اثر خود اثری تمثیلی است: موضوع -4-4

از نظر پیاژه یکی از . شناختی و در جهت تعریف جهان تازه برای خویشتن استاخالقی و روان: مایهمضمون یا درون -4-2

. رک)موضوعی که در این اثر مورد توجه قرار گرفته است . های دوران نوجوانی بحران هویت و کشف خویشتن استویژگی

 .(39: 4934حسن زاده و جاللی،

 عناصر برون ساخت -2
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هایی که شاعر به طر  و پیرنگ اثر جدید با پیش اثر تفاوتی ندارد، اما به طور کلی فشرده تر شده و قسمت: طر  و پیرنگ -2-4

از ادامه های عارفانه و اخالقی اختصاص داده و ممکن است خواننده نوجوان را خسته کند و گیریصورت مفصل به نتیجه

 .خواندن بازدارد، حذف شده است

را به کار برده و این سؤال را در ذهن خواننده ایجاد کرده که « !باال و باالتر !پرواز کن»از شروع داستان نویسنده عبارت 

عبارتی که گاه در تخیل شخصیت کودک داستان، از زبان پرنده پشت پنجره و طوطی، گاهی . منظور از این عبارت چیست

 .دهدشود و در پایان ذهن خواننده نوجوان پاسخ مناسبی به آن میز راوی و بار دیگر از زبان بازرگان شنیده میا

خواهد که داستان را برایش تعریف کند و او با بیان این در ابتدای داستان شخصیت کودک با اصرار از پدر بزرگ خود می

مقتبس توانسته است . کندوجه پندآموزی داستان را گوشزد می« .راندترسم این داستان خواب را از سرت بپمی»نکته که 

گونه که پیرمرد به این. خواهد از هر قسمت بگیرد، برای مخاطب خود شر  دهدای که میحوادث داستان را با نتیجه

یرد که بعضی از گدر جایی راوی نتیجه می. دهدکوچکش پاسخ می کند و به سؤاالت نوهگاهی داستان گویی را رها می

 .(46: 4986صالحی،. رک) بندندکنند و حتی به آن دل میسازند و بعضی به این قفس عادت میمردم برای خود قفس می

کند آن را برای کند و سعی میدر جایی دیگر راوی به مفهوم مرگ اختیاری که یکی از مباحث عرفانی است اشاره می

سیب تا در خاک قرار نگیرد، به  دهد که دانهکوچکش شر  می نه برای نوهگواو این. مخاطب نوجوانش ملموس کند

در  .(22:همان. رک)« کندزند و طوطی پرواز میسیب جوانه می دانه»گوید شود و در ادامه میدرخت سیب تبدیل نمی

از یاد نبری که آن راز، راز گوید تو بهتر است به راز رهایی من از قفس فکر کنی و داستان طوطی به بازرگان می ادامه

ای که از اندیشد و پرندهشنود، به قفسی که خودش را احاطه کرده میمیپرواز تو نیز هست و دخترکی که داستان را 

 « !باال و باالتر !پرواز کن » :گویدپشت پنجره به او می

رسد با گروه سنی نوجوان ست و به نظر میتر اشاره شد، پیرنگ این داستان مانند پیش اثر آن ساده اگونه که پیشهمان

ن عالقه زیادی به اما از دیگرسوی نوجوانا( 447: 4939جاللی،. رک.)برند سازگار نباشدهای پیچیده لذت میکه از پیرنگ

تری تواند برایشان جذابیت بیشهای رمزی و تمثیلی که پیچش دارند، میبه همین دلیل خواندن داستان».اکتشاف دارند

چنان که گفته شد، برای سنین شناسانه روایت نیز، آنشناسانه و خویشتنهای رواناستفاده .(448: همان) «.ته باشدداش

 .نوجوانی مناسب است

یکی از . صالحی عالوه بر دو شخصیت حاضر در داستان دو شخصیت جاندار جدید را نیز وارد کرده است: پردازیشخصیت -2-2

او شخصیتی . شنوداوست که داستان را می گوید و دیگری نوهاش قصه میبرای نوهشخصیت پیرمردی است که  این دو

این دو به طور غیر مستقیم و . خوانیم که شنیدن داستان تأثیر زیادی بر او گذاشته استپویاست، زیرا در طول داستان می

 .کننددر طول داستان ابعاد وجود خویش را به خواننده معرفی می

شود های داستان میطی این قصه روایتگر وارد ذهن و درون شخصیت. کندنای کل این داستان را روایت میدا: زاویه دید -2-9

سرمای خاک گزنده بود اما تکان نخورد و صدای . بازرگان طوطی را بیرون آورد و آن را بر زمین گذاشت»: به عنوان مثال

فرصت پرواز و یا ماندن در قفس دور از خطر اما بی .گرفتا میباید تصمیمش ر. پای بازرگان را شنید که آرام آرام دور شد

 «و پرید... های سبز، ابرهای سپیدبه درختان بلند، شاخه. ن فکر کردپریدن و خود را به آب و آتش زدن؟ به آسما

 .(29: 4986صالحی،)

 تحلیل زبانی اثر

طورکلی با زبان پیش اثر متفاوت است و واژگان و اصطالحات آن زبان این داستان امروزی است و به. سراسر این داستان به نثر است

ها کوتاهند و به طور کلی جمله. اند و واژگان همه معمول و پرکاربردندواژگان عربی زیادی در متن به کار نرفته. نیاز به توضیح ندارد

در سراسر داستان حفظ شده است و با  لحن اثر صمیمی و ساده است و این لحن. توانش ذهنی نوجوانان در آن لحاظ شده است

 .هایی داردلحن جدی و تعلیمی پیش اثر تفاوت

 دوم داستان اقتباس شده
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آن را برای گروه  4982است که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سال  اثر مرجان فوالدوند« ی و بازرگانطوط»کتاب 

برای . بر آن بوده که قدیمی بودن پیش اثر به خوبی به خواننده منتقل شوددر این کتاب سعی . منتشر کرده است« ه»و « د»سنی

های کتب نویسیی کتاب در کادرهایی که سبک حاشیههاای برای تصویرگری آن انتخاب شده و نوشتهخانهقهوه همین منظور شیوه

تیترهایی مشابه آنچه موالنا هر صفحه از هم چنین سعی شده است در . آورد، قرار گرفته استخطی و چاپ سنگی را فرا یاد می

رفت و پیغام دادن طوطی قصه بازرگان که به هندوستان به تجارت می»: مانند. کار برده استفاده شودالدین در کتاب خود به جالل

 .«دیدن بازرگان طوطیان را در دشت» و « محبوس به طوطیان هند

های اخالقی و عرفانی هایی از آن حذف شده است، به ویژه تحلیلست و قسمتاین داستان بازنویسی پیش اثر و اقتباسی بسته ا

 .موالنا

 تحلیل داستانی اثر

 عناصر درون ساخت -4

 .این داستان به تبعیت از پیش اثر خود اثری تمثیلی است: موضوع -4-4

 . ای اخالقی و تعلیمی دارداین داستان درونمایه: مایهمضمون یا درون -4-2

 : عناصر برون ساخت -2

این داستان . بینیم و متن از این لحاظ تفاوتی با آن نداردپیرنگ این داستان همان است که در پیش اثر می: و پیرنگ طر  -2-4

ای که باعث تطویل داستان شده، تنها نکته. پیش اثر حذف شده اند تا حدی فشرده شده و بیشتر نتایج اخالقی و عرفانی

 .شده استابیاتی از مثنوی است که در چند قسمت آورده 

هایی هستند که در پیش اثر حضور دارند و قبال به آنها ها در این داستان همان شخصیتشخصیت: پردازیشخصیت -2-2

شوند و در ادامه داستان در خالل گفتگوی آنها به طور مستقیم و موجز توسط روایتگر شناسانده می. پرداخته شده است

 .شویمها آشنا میتر با آنها با یکدیگر بیششخصیت

به این معنا که دانای کل به همراه بازرگان در . راوی داستان به تبعیت از پیش اثر دانای کل محدود است: زاویه دید -2-9

 .کندگوید را بیان میکند و با خود میبیند و حس میحرکت است و آنچه را که می

 تحلیل زبانی اثر

ها نیاز به ری از کتاب مثنوی معنوی بدان افزوده شده است که بعضی از آناین داستان به نثر بازنویسی شده اما در چند قسمت اشعا

طورکلی زبان داستان سعی شده است برای حفظ کهنگی زبان از سجع استفاده شود اما به. شر  و توضیح دارد، اما بدون شر  است

. جمالت نسبتا کوتاهند. ی نوجوانان قرار داردتوان گفت در توانش زبانامروزی است ولی به علت چند واژه شر  نشده در ابیات نمی

اند، لحن این داستان مانند پیش اثر آن ساده و تعلیمی است و به کمک دیگر انواع فضاسازی که بازنویس و تصویرگر ارائه کرده

چرا که در بخش  .اندتوان گفت حافظ امانت گوینده پیش اثر بودهکنند و میفضای قدیمی ایرانی مثنوی مولوی را یادآوری می

هدف اصلی آشتی دادن کودکان و نوجوانان فارسی زبان با پیش اثر فارسی و آشنا ساختن آنان باشیوه » اقتباس از متون کهن

 .(93: 4936محجوب،)« شان استهای قدیمی و شناخت بیشتر ملیت و زباننگارش کهن و داستان

 گیرینتیجه

وطی و بازرگان مثنوی، طوطی و بازرگان اثر آتوسا صالحی بازنگری و طوطی و بازرگان اثر از دو اثر مقتبس انتخاب شده از داستان ط

ها و سبک نوشتار اند و فوالدوند توانسته با آوردن سجعهر دو اثر به زبان امروزی بازگردانده شده. مرجان فوالدوند بازنویسی است

اما با آوردن ابیاتی از مثنوی و بدون شر  رها کردن آن . امانت دار باشدخود زبان کهن مثنوی را به ذهن متبادر کند و از لحاظ متن 

صالحی نیز با وارد کردن دو شخصیت به داستان و وارد کردن دانای کل و همچنین . توانش زبانی نوجوانان را در نظر نگرفته است

از میان چهار رکن . مخاطب نوجوان را حل کندشناسانه، مشکالت ارتباط با ایجاد فضایی برای بازکردن مباحث اخالقی و خویشتن

اقتباس یعنی افزایش، کاهش، جا به جایی و تبدیل و تأویل، فوالدوند تنها از روش کاهش و صالحی از دو روش کاهش و افزایش 

ر جدول زیر های به دست آمده از این تحقیق دیافته. طر  و پیرنگ اصلی داستان با پیرنگ پیش اثر منطبق است .بهره برده است

 :قابل مشاهده است
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حکایتی از مثنوی   نام اثر

 معنوی

 طوطی و بازرگان طوطی و بازرگان

 مرجان فوالدوند آتوسا صالحی موالنا  نویسنده یا گوینده

    فانتزی 

    واقعی نوع اثر

    خیالی 

 ● ● ● تمثیلی 

  ●  امروزی 

   ● کهن زبان اثر

 ●   تلفیقی 

    اول شخص 

    سوم شخص راوی

  ●  دانای کل 

دانای کل  

 محدود

●  ● 

 ● ● ● معرفی با توصیف شخصیت پردازی

 ● ● ● معرفی با دیالوگ 

 ● ● ● پایان مناسب 

 ● ● ● نقطه اوج 

گره افکنی و گره  طر 

 گشایی

● ● ● 

 ● ● ● شروع مناسب 

 ● ● ● پردازش 
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