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    چكيده  

-گلستان سعدي، يكي از شاهكارهاي ادبيات كالسيك ايران به شمار مي      

ها، هنوز جايگاه ويژة خود را در بين مخاطبان فارسي زبان رود كه پس از قرن

توان با زباني ساده،  حفظ وگسترش اين جايگاه ميبه منظور. حفظ كرده است

هاي اخالقي واجتماعي گلستان را براي عموم مردم و بويژه گروه سني آموزه

مند كودك ونوجوان، قابل فهم ساخت كه اين امر مهم با بازنويسي ، قاعده

ها عالوه بر امروزي كردن زبان، با در اين بازنويسي. وعلمي ممكن خواهد شد

هاي گلستان را به داستاني توان حكايتاي داستان نويسي جديد ميشگرده

در اين پژوهش ،تالش برآن است كه ضمن . جذاب براي نوجوانان تبديل نمود

هاي گلستان براي بازنويسي، با ترين حكايتو جذابمعرفي برخي از بهترين 
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ساختاري و  ترين الگوهايهاي جعفر ابراهيمي شاهد، مناسبتوجه به بازنويسي

بدين منظور، ده حكايت . داستاني را براي انجام يك بازنويسي خالق ارائه گردد

ها ، با تكيه بر عناصر ساختاري و داستاني، از گلستان با متن بازنويسي شدة آن

در متن بازنويسي شده ، گاهي چندان . مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است

ها را ساده د و نويسنده فقط زبان حكايتتفاوتي با متن اصلي مشاهده نمي شو

زاوية ديد و درون مايه در دو متن اصلي و بازنويسي شده، يكسان و . كرده است

 .بدون تغيير بيان شده است

 . گلستان، سعدي، حكايت، متن بازنويسي، نوجوان:              واژه هاي كليدي

 

  مقدمه-1

ي  ين الملل ين بار پس از برگزاري مجمع ب ، اول)regeneration(    واژة بازنويسي  

ي، از شاعران برجسته  يلة محمود مشرف تهران م در تهران و به وس .1975كودك در سال 

-ك پايور،.ر. (يات مطرح شد ي، به مفهوم يك فن در ادب نيمايي، از روي كالم سخنران خارج

ي متن كهن، بدون تغيير در  كردن زبان و نوسازي ساختار قديمبازنويسي ، ساده)  7: 1380

 است اما اين دو كامالً با هم بازنويسي معموالً با واژة بازآفريني همراه. آن استمحتواي 

اي كه بازنويسي، ساده كردن زبان متون و بازآفريني، آفرينش مجدد اثر به گونه. اندمتفاوت

يم  تقس. ي شوند  دگرگونير و ي كهن است، به طوري كه اكثر اركان ساختار متن كهن دچار تغ

توان به بازنويسي از متن نظم شده است كه ميي براي بازنويسي درنظرگرفته  هاي متفاوتبندي

... به نثر، از نثر به نظم، از نثر به نثر، از نظم به نظم، بازنويسي آزاد و بازنويسي ساده و خالق و 

كه بازنويسي متون، اين نيست  بايد توجه داشت) 23 :1371، ك هاشمي نسب.ر. (اشاره كرد

را در چند جمله خالصه كنيم بلكه غرض، حفظ اصالت فكر و موضوع ) شعر يا نثر(كه متني

گلستان سعدي، يكي از .داستان و ايجاد ساختاري جديد در قالب زباني ساده و قابل فهم است

زي، همچون رود كه در ميان مخاطبان امروشاهكارهاي ادبيات كالسيك ايران به شمار مي

هاي اخالقي و اجتماعي گلستان در قالب زباني مفاهيم و آموزه. اي داردگذشته، جايگاه ويژه

 و آموزنده باشد اما از آنجا كه زبان تواند براي كودك و نوجوان جذابساده و آهنگين مي

 رسد، از طريق بازنويسي حكايات،سعدي در عين سادگي، گاهي دشوار و ديرياب به نظر مي

  . گلستان بيشتر آشنا كردتوان نوجوان را با دنيايمي
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  بيان مسئله1-1

 كودكان و نوجوانان، با مطالعة متون كهن ادبي، عالوه بر آشنايي با تمدن كهن و    

روش ساده كردن متون در زمان . كنندديرين خويش، احساسات ملي را در خود تقويت مي

كهن فارسي به نوسوادان وكم سوادان، گامي مثبت خود براي در دسترس قرار دادن متون 

هاي مختلف اجتماعي و فرهنگي و شد اما با گذشت زمان و تغيير و تحول در زمينهتلقي مي

در . شودهاي خالق، بيش از بيش احساس ميباال رفتن سطح توقع مخاطبين، نياز به بازنويسي

 در مسير زندگي نوجوانان، وظيفة ادبيات هاهاي جمعي و روزنامهدسترس بودن انواع رسانه

تركرده است؛ بنابراين بايد به دنبال ايجاد كودك و نوجوان و نويسندگان اين عرصه را سنگين

براي انجام اين پژوهش، بازنويسي . ساختاري جديد و خالق در زمينة بازنويسي متون كهن بود

د، انتخاب شده كه علت اين               هاي انجام شده از گلستان به وسيلة جعفر ابراهيمي شاه

گزينش،عالوه بر زبان ساده و روان و استحكام ساختار و عناصر داستاني آنها، تيراژ باالي 

دراين پژوهش ،تالش شده با بررسي و مقايسة . مجموعه و در دسترس بودن آنها بوده است

شدة آنها ، الگوهاي مهم ساختار داستاني ده حكايت از گلستان سعدي با متن بازنويسي 

براي انجام يك بازنويسي خالق و مناسب با ) هاي داستانيتكنيك(ساختاري و داستاني

ها نيز اشاره هاي ذهني و زباني نوجوانان ، شناسايي و به نقاط ضعف و قوت بازنويسيظرفيت

  . گردد

   پيشينة پژوهش-1-2
هاي سني، از جمله بي براي گروههاي بازنويسي متون كهن اددر مورد اصول و شيوه   

توان به كتب و نوجوان، پژوهش مستقلي صورت نگرفته است اما در زمينة بازنويسي مي

نويسنده به بازنويسي هاي انجام شده از ): 1384(كريم زاده  . 1: مقاالت زير اشاره كرد

اختاري آثار شاهنامه براي گروه سني كودك پرداخته و آن چنان كه بايد به نقد و تحليل س

نويسنده به نقد ): 1375(مشرف تهراني. 2. نپرداخته و بيشتر به معرفي آنها پرداخته است

هاي گذشته تا به امروز پرداخته و آنها را به دو مقولة هاي انجام شده از دههبازنويسي

 .استبازنويسي ساده و خالق تفكيك كرده 
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و داستان ) آرش كمانگير(اي ايرانيه، اسطورهدر اين رساله): 1385(شيباني فر. 3

بازنويسي شدة آن از احسان يار شاطر، به لحاظ محتوايي براي كودكان مورد ارزيابي 

در اين پژوهش به گرد آوري ، تحليل و بررسي ): 1385(جاللي . 4. قرارگرفته شده است

و ادبي آثاري كه در يك صد سال اخير، با توجه به شاهنامة فردوسي براي كودكان 

هاي تحقيق نيز ها و نشريات نوشته شده پرداخته كه يكي از رويكردنوجوانان در كتاب

. 5. توجه به سير بازنويسي و اقتباس از شاهنامه براي كودكان و نوجوانان بوده است

كودكان، بازنويسي و بازآفريني  آثاري از ادبيات كهن فارسي را براي): 1371(يوسفي

در زمينة داليل و اهداف بازنويسي براي كودكان و ): 1380(الجاللي، لي. 6. استكرده 

نوجوانان به مهم ترين اهداف و كاركرد بازنويسي در ادبيات كودك و نوجوان پرداخته 

در اين مقاله به تحليل و مقايسة عناصر داستاني در متن ): 1390(صفري و نجفي . 7. است

آثار و مقاالت جعفر پايور . اخته شده استاصلي كليله و دمنه و متن بازنويسي شدة آن پرد

هاي كه بازنويسي» چند دهه بازنويسي از مثنوي«: توان به موارد زير اشاره كردكه مي

شيخ در «همچنين كتاب. صورت گرفته از مثنوي را در چند دهة گذشته بررسي نموده است

ازنويسي شده از كليله كه در آن به تعريف بازنويسي و انواع آن و همچنين چند متن ب» بوته

و دمنه و شاهنامه و مثنوي پرداخته و قسمتي از كتاب را به مقولة بازآفريني اختصاص داده 

تمام مقاالت و پايان نامه هاي ذكر شده، به دنبال اصول و ساختار مناسب براي . است

 .بازنويسي متون ادبي نبوده و بيشتر به كليات پرداخته اند

  هاي بازنويسي شده ايات گلستان و داستان طرح و پيرنگ در حك-2

  ) روابط علي و معلولي(باورپذيري حكايات گلستان  2-1

   درتعدادي از حكايات گلستان ، به دليل ايجاز بيش از اندازه، فرصتي براي پردازش 

مردكي را چشم «:  كه از باب هفتم ،آمده14براي مثال در حكايت . حوادث وجود ندارد

كند، در بيطار از آنچه در چشم چهار پايان مي. كندش بيطار رفت تا دواپي. درد خاست

  ) 591: 1381سعدي،(» ...حكومت پيش داور بردند. چشم وي كشيد و كور شد

است و       اگرچه گلستان سعدي در آن روزگار، براي كودك و نوجوان نوشته نشده

ات به صورت خالق براي  اين حكايبيشتر مخاطبان سعدي  بزرگساالن هستند، اگر
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-هاي بلندگلستان سهيم تواند نوجوانان را در مفاهيم و انديشهشوند، مينوجوانان بازنويسي

  .كند

ها بايد روابط منطقي ميان حوادث ايجاد شود تا نوجوانان  حكايت    براي بازنويسي اين

، اين )شاهد(هيميدرمتن بازنويسي شده به روايت جعفرابرا. حوادث را بپذيرندبه راحتي

نويسندة بازنويس، ابتدا و قبل از وارد . حكايت، با ساختار نسبتاً جديدي بازسازي شده است

نويسنده، ابتدا داستان را . كندشدن به بحث اصلي، حادثة جديدي در آغاز حكايت خلق مي

كند كه از شدت چشم درد، شب و روز كارش گريه با چشم درد مردي ساده لوح آغاز مي

مالد تا مگر مرهم هاي خود گل مياي، به چشم زاري است و با راهنمايي مرد دنيا ديدهو

. شودرود و چشم دردش بيشتر ميهايش فرو ميدردش شود اما به اشتباه، گل در چشم

كشمكش ميان مرد دنيا ديده و بيمار، جذاب وخواندني است و مخاطب را براي پذيرش 

علت مراجعه به ) 72- 71: 1387شاهد، ابراهيمي. ك.ر.(كندحوادث بعدي آماده مي

؛ ساده )ساده لوحي(كند دامپزشك به جاي پزشك را بازنويس در ابتداي داستان ذكر مي

بازنويس، با خالقيت . لوح بودن مرد و فشار ناشي از درد چشم او را گمراه كرده است

،مقدمه چيني ) مردكوربرخورد مرد دنيا ديده و(ذهني خويش و با ايجاد فضاي داستاني 

كند تا مخاطب را با انگيزة منطقي، وارد حادثه اصلي كند؛ بنابراين با توجه به ساختار مي

حكايت ها، حس باورپذيري حوادث و رخدادها در متن اصلي، براي مخاطب كودك يا 

رسد اما درمتن بازنويسي، با ايجاد ساختاري جديد، نمود نوجوان قدري مشكل به نظر مي

  .ابط علي و معلولي حوادث داستان، ملموس و قابل درك استرو

  ها گسترش پيرنگ حكايت-2-2

-هاي گوناگوني بازنويسيهاي گلستان را با شيوهتواند حكايت   نويسندة بازنويس مي

كند و پيرنگ و طرح حكايت را گسترش و مانند يك داستان كوتاه و جذاب در اختيار 

  :  توان در موارد زير بررسي كردي گسترش طرح و پيرنگ را ميهاراه .نوجوانان قرار دهد

  ها خلق زمان و مكان مناسب و توصيف شخصيت- 2-2-1

شروع و يا برخي » اندآورده«و يا » امشنيده«هاي گلستان اغلب با فعل        حكايت

 30، 29، 17، 16، 15هاي حكايت. شوندديگر، از ميانه و بدون مقدمه وارد حادثه اصلي مي

از باب دوم كه نويسنده با خالقيت و تجربه ...  و15، 3، 2، 1هاي از باب اول، حكايت
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. تواند داستان كوتاه و جذابي خلق كندها مينويسندگي و خلق زمان و مكان براي حكايت

  :كنيمبراي روشن تر شدن بحث، حكايتي از متن اصلي را با متن بازنويسي مقايسه مي

درويش را مجال انتقام . ي را حكايت كنند كه سنگي بر سر صالحي زدمردم آزار  «

كه ملك را بر آن لشكري خشم آمد  و در چاهش تا زماني . داشتسنگ را نگاه همي. نبود

-تو كيستي؟ و مرا اين سنگ چرا مي: گفتا. آمد و سنگ بر سرش كوفتدرويش اندر.كرد

: گفت. فالن تاريخ بر سر من زديمن فالنم و اين همان سنگ است كه : زني؟ گفت

اكنون كه در چاهت ديدم، . از جاهت انديشه كردم: چندين روزگار كجا بودي؟ گفت

  ). 203 :1381سعدي ،(» ...فرصت غنيمت شمردم

  

استفاده از (هاي داستان پردازيتوان با استفاده از ظرفيتحكايت كوتاه فوق را مي

- آورده«: ك داستان كوتاه و جذاب تبديل كردبه ي) عنصر زمان و مكان، شخصيت پردازي

 بود كه از مقام خود سوء استفاده و مردم را اذيت صاحب مقامياند كه در زمان قديم، مرد 

روزي از روزها، درويش غريبي ... نبود كه نيشي از او نديده باشد شهركسي در. كردمي

. رد صاحب مقام نداشتگونه اطالعي از آزارهاي آن م، هيچدرويش غريب. ر شد شهوارد

از قضاي روزگار، ... رسيدآزارش به يك مورچه هم نمي اي بود كهاو درويش بيچاره

رفت  مي بازارخبر از همه جا، دردرويش بيچاره بي. درويش با آن مرد نابكار رو در رو شد

 سر  و برمردم آزار سنگي از زمين برداشت... كه ناگهان سينه به سينة مردم آزار درآمد

درويش به سوي مردم آزار برگشت تا اعتراضي بكند اما كساني كه در ....درويش زد

درويش بيچاره سنگ را برداشت .....اطرافش بودند به او رسانند كه بهتر است سكوت كند

روزها ...چرا آن سنگ را در جيب نهادي؟: مردم آزار پرسيد. و در جيب خود گذاشت

مردم آزار خشمگين شد و دستور داد او را در چاهي گذشت تا اينكه پادشاه از دست 

هاي نويسندة بازنويس، ابتدا شخصيت) 81-78 :1387شاهد،ابراهيمي(»....زنداني كنند

سپس به توصيف ) صاحب مقام، درويش غريب (كندداستان را با شكل جديد معرفي مي

در متن بازنويسي، ).ردرويش بي آزار و مرد صاحب مقام مردم آزا(پردازد مستقيم آنها مي

آورده .(اما زمان همانند حكايات گلستان نامشخص است) شهر و بازار(به مكان اشاره شده 

اگرچه نويسندة بازنويس با استفاده از گفت وگوي ميان ). اند كه، از قضاي روزگار
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كند دهد ، همانند متن اصلي در پايان نتيجه گيري ميها پيرنگ را گسترش ميشخصيت

و اجازة تفكر و تأ مل و قضاوت را از خواننده ) ابيات پايان حكايت در متن اصليذكر (

  .گيردنوجوان مي

  هاي داستاني ايجاد كشمكش ميان شخصيت  -2-2-2

-      استفاده از كشمكش و انواع آن در متون بازنويسي شده ،به جذابيت داستان مي

و نمايش شخصيت، نقش مهمي كشمكش در حركت بخشيدن به حوادث داستاني . افزايد

هاي گلستان، از عنصر كشمكش چندان در ساختارحكايت) 51:1384حنيف، :ك.ر. (دارد

سعدي بيشتر به دنبال بيان تعاليم اخالقي و اجتماعي خويش به مخاطب . استاستفاده نشده 

 انواع توانداست و چندان به دنبال داستان پردازي نيست اما در متن بازنويسي، نويسنده مي

هاي داستان ايجاد كند تا عالوه كشمكش هاي دروني، فكري، جسماني را ميان شخصيت

تر به مايه آسانها و درونمندي خواننده به داستان، شخصيتبر افزايش ميزان تعليق وعالقه

درحكايت زير، سعدي بدون مقدمه چيني و ايجاد حس تعليق در . مخاطب ارائه شود

 :شوده اصلي ميخواننده ، وارد حادث

گفت . اگر فرمايي من او را خاموش كنم: ملك را گفت. حكيمي در آن كشتي بود     «

وگوي كوتاه و موجز حكيم و در ميان گفت) 187: 1381سعدي، (» ...غايت لطف باشد : 

توان كشمكش يا تضادي ايجاد كرد تا عالوه بر جذابيت داستان، مفهوم و محتوا، پادشاه مي

در متن بازنويسي شده، نويسنده يك كشمكش دروني را در . تر شودننده برجستهبراي خوا

پادشاه در دل انديشيد كه البد اين حكيم ديوانه است وگرنه دريا «: كندشخصيت ايجاد مي

تواند او را چطور دريا مي. جز آنكه غالم را در خود غرق كند، اثر ديگري نخواهد داشت

  ) 42:1387شاهد، ابراهيمي(»...بگيرد آرام سازد و ترس را از او 

حكيم، هاي فكري ميان ساكنان كشتي، پادشاه و در ادامه، نويسنده با ايجاد كشمكش

پادشاه . پادشاه و همراهانش، با تعجب به حكيم دانا نگريستند«. كندتر ميداستان را جذاب

... ت كه انديشي؟كني؟ اين چه چاره اسمرا مسخره مي! اي حكيم«: با عصبانيت پرسيد

اگر او . گويمكنم و كامالً جدي ميمن تو را مسخره نمي! اي حاكم بزرگوار: حكيم گفت

درحالي كه در متن اصلي، به يك گفت ) 420: همان. (را به دريا بيندازيد، آرام خواهد شد

  ) 187: 1381سعدي، : ك.ر. (وگوي كوتاه اكتفا شده است



340  36                                                                      نشرية ادب و زبان                                                  شماره

. ش در مقايسه با متن بازنويسي شده يكسان استها، عنصركشمكاما در برخي حكايت

يكي در مسجد سنجار، به تطوع بانگ نماز گفتي، به ادايي كه مستمعان را از او نفرت «

 .خواستش كه دل آزرده گرددبودي و صاحب مسجد، اميري بود عادل و نيك سيرت، نمي

ام تورا نار مرّتب دادهاي جوانمرد، مر اين مسجد را مؤذنانند قديم، هريك را پنج دي: گفت

اي خداوند، بر : بعد از مدتي، پيش امير باز آمد وگفت. دهم تا جاي ديگر رويده دينار مي

: اميرگفت. دهند تا جاي ديگر روم من حيف كردي كه اينجا كه رفتم، بيست دينار مي

 ميان در متن اصلي نيز كشمكش) 492: همان(».زينهار تا نستاني كه به پنجاه راضي گردند

. ها، مانند متن اصلي، كوتاه و يكسان است و هيچ خالقيتي صورت نگرفته استشخصيت

امير كه مردي مهربان «: نويسنده، حكايت متن كهن را به صورت ساده بازنويسي كرده است

خواست دل كسي را بشكند و يا كسي را برنجاند؛ موذن زشت بود و دلسوز، هرگز نمي

مرد، اين مسجد را مؤذنانند قديم،  اي جوان: مهرباني به اوگفتآواز را فراخواند و با 

پس از . دهم كه جاي ديگر رويام، تو را ده دينار ميهريكي را پنج دينار مرّتب داشته

اي امير دادگر، تو اشتباه كردي كه مرا با دادن ده : مدتي، با امير روبرو شد و به او گفت

: 1387شاهد،ابراهيمي(» .دهندكه رفتم بيست دينار مياينجا . دينار، به جاي ديگر فرستادي

در متن بازنويسي نيز از عبارات و تركيبات متن اصلي استفاده شده و ساختار حكايت، ) 36

  .در مقايسه با متن اصلي، چندان تغييري نكرده است ودر واقع ،نوعي ساده نويسي است

  )Them( درون مايه - 2-3

گاهي سعدي. يات گلستان، به صورت مستقيم ارائه شده استمايه در اكثر حكا    درون

و يا در » پرتو نيكان نگيرد هركه بنيادش بد است«در ابتداي حكايات، از جمله حكايت 

: 1381سعدي،.(كندمايه اشاره مي، به درون»زاده گرگ شودعاقبت گرگ«پايان حكايت 

ا به صورت مستقيم و روشن بيان      ها و حكايات قديمي، نتيجة داستان ردر قصه) 184- 197

ها مايه داستان را درميان كنش شخصيتكند درونكردند اما امروزه، نويسنده سعي ميمي

» . استتر باشد، تأثيرش برخواننده بيشترماية اثر غيرصريحهرچه درون «. بيان كند

ان دو نيروي خير درون ماية اصلي حكايات، بيشتر تقابل و تضاد مي) 51:1386ميرصادقي، (

يابد وحكايت، به خوبي به پايان       است كه معموالً در پايان ، خير بر شر غلبه ميو شر

يكي در صنعت كشتي سرآمد « مثال ،در داستان بازنويسي شدة حكايت رسد؛ برايمي
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كه نويسنده درون ماية داستان را در ميانة حكايت بيان »آخرين فن كشتي«، با عنوان »بود

جوان نيرومند وقتي پيش ملك ادعا كرد كه از استاد خود در كشتي برتر است، «: كنديم

ملك از كبر و غرور او ناراحت شد و دستور داد تا ترتيبي دهند كه آن جوان با استادش 

دانست كه در اين مسابقه، جوان از ملك كه مردي با هوش و زيرك بود، مي. كشتي بگيرد

با بيان پايان و ) 75 :1387شاهد،ابراهيمي(»...تنبيه خواهد شدخورد و استادش شكست مي

در متن اصلي نيز سعدي در . شودنتيجة داستان، از ميزان تعليق و هيجان داستان كاسته مي

اي ملك، به زورآوري به من : شاگردگفت«. كندپايان حكايت، پيام داستان را بيان مي

استاد . داشتي مانده بود كه از من دريغ هميادست نيافت بلكه مرا از علم كشتي دقيقه

دوست را چندان قوت نده كه : انداز بهر چنين روزي نگه داشتم كه زيركان گفته: گفت

  ) 209 :1381سعدي،(».اگر دشمني كند، تواند 

  :مايه ارائة درونشيوة 

 به ماية آثار خويش راكنند تا درونهاي امروزي اغلب سعي مي نويسندگان داستان

توان موارد زير را ها ميماية داستانبراي ارائة درون. شيوة غيرمستقيم به خواننده ابالغ كنند

  :پيشنهاد داد

  ها شخصيتمايه در ميان كشمكش و ديالوگ ارائة درون-2-3-1

 اگر در بازسازي حكايات گلستان، نويسنده با استفاده از خالقيت ذهني و ادبي     

هاي حكايت قرار و محتواي داستان را در ميان رفتار و كنش شخصيتخويش بتواند پيام 

برد؛ براي مثال، سعدي در حكايت زير، به دهد، مخاطب از داستان لذت بيشتري مي

  ):حكايت بيطار(كند مايه را بيان ميصورت كوتاه و در پايان، پيام و درون

تو اگر خر نبودي، پيش . فتياو نادان نيست، نادان تويي كه پيش او ر:قاضي گفت     « 

اي را كار بزرگ آزموده مقصود سخن، آن است تا بداني كه هر آن كه نا. بيطار نرفتي

» . فرمايد، با آنكه ندامت برد، به نزديك خردمندان، به خّفت رأي منسوب گردد

در متن بازنويسي شده نيز عين جمالت و عبارات متن كهن بيان شده ) 94 :1381سعدي،(

گيري اي تقريباً در تمامي نمونة چنين نتيجه) 73 :1387شاهد،ابراهيمي: ك.ر(. است

  .هاي بازنويسي شده به روايت ابراهيمي شاهد ديده مي شودداستان
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ها در جريان حوادث و داستان قرار    وقتي خواننده به شكل طبيعي و همراه با شخصيت

در واقع، با ارائة مستقيم . گيري كندنتيجهگيرد، ديگر نيازي نيست كه نويسنده در پايان مي

درحالي كه يكي . كنيمماية داستان، فرصت تأمل و تعقل را از مخاطب خود سلب ميدرون

اي پس بايد به شيوه. از اهداف بازنويسي، پرورش قدرت تخيل و تفكر در نوجوانان است

رد و درون مايه را در هاي داستان به مخاطب خويش دقت كخالق در انتقال مفاهيم و پيام

ها ارائه كرد تا مخاطب هم در متن و هاي ميان شخصيتميان گفت وگو و كشمكش

در زمينة درون مايه و نحوة ارائة آن در متن بازنويسي، نسبت به . داستان سهمي داشته باشد

  .شودمتن اصلي، خالقيت و ابتكار خاصي ديده نمي

   و شناختي نوجوانان مايه با ظرفيت ذهني تناسب درون-2-3-2

ميزان پيچيدگي يا سادگي پيام داستان بايد با سن وسال كودكان و نوجوانان متناسب 

 عرفاني يا طرح -هاي گلستان، به دليل طرح مسائل سياسيبيش از نيمي ازحكايت. باشد

هاي باب اول حكايت. نوجوانان چندان مناسب نيستهاي ذهنيمسائل جنسي، با دريافت

؛ حكايات باب عشق و جواني، به دليل طرح  حكايات استتر از بقيهزسازي، مناسببراي با

هاي گروه سني نوجوان نيست، براي بازنويسي مسائل جنسي و عشقي كه متناسب با ويژگي

  .مناسب نيستند 

هاي گلستان، براي مخاطبان  از حكايت3/77   مهدي پور عمراني ، معتقد است كه 

علت مناسب نبودن اين اندازه از حكايات با . ان مناسب نيستحوزة كودك و نوجو

  :هاي ذهني كودك و نوجوان به شرح زير استدريافت

   مطرح كردن مسائل دشوار سياسي و مربوط به بزرگساالن؛1

 طرح مسائل عرفاني و فلسفي و اجتماعي كه با دريافت ذهني كودك و نوجوان 2

  هماهنگي ندارد؛

پورنوگرافيك در قالب آزارهاي جنسي و روابط زناشويي  روا  طرح مسائل جنسي و 3

رس وعدم تناسب با شناخت و نياز كودكان و هاي پيشو ناروا كه به علت آگاهي

 7/8. هاي روحي و رواني و تربيتي را به دنبال خواهد داشتها و زياننوجوانان، بد آموزي

درصد 14.اندنوشته شدهدرصد ازحكايات گلستان مستقيماً براي كودك ونوجوان 
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ك .ر. (ازحكايات با اندكي دخل و تصرف براي كودكان و نوجوانان قابل فهم خواهد بود

  ) 78: 1382پورعمراني،

  :هاهاي مناسب براي بازنويسي از گلستان به تفكيك بابحكايت

 1,3,4,5,6,7,13,14,15,16,,18,19,20,

: حكايات باب اول 21,23,26,32,33    

         : دوم حكايات باب

4,5,6,9,13,19,22,25,26,32,39   
 2,4,6,11,20,21,26   : سوم حكايات باب

  12  : چهارم حكايات باب

  4       :پنجم حكايات باب

 1  : حكايات باب ششم

  4,5,13,15,18,19  :   هفتم حكايات باب
  

 

   شخصيت-2-4

عد اخالقي و ها و حكايات، افرادي هستند كه تقريباً داراي بها در قصه    شخصيت

ها يا خوب اند و يا بد، حد قهرمان قصه«.شونداند و كمتر دچار تحول ميروحي ثابتي

هاي ها در حكايات گلستان، از طبقهشخصيت) 62:1386ميرصادقي،(».وسطي وجود ندارد

هايي چون پادشاه، وزير،گدا، ثروتمند، پارسا، شخصيت. انداجتماعي مختلف انتخاب شده

. هستند...الرشيد وهاي تاريخي، مثل انوشيروان، عبدالقادرگيالني، هارونعارف و شخصيت

ها و باز نويسي شده، يكسان اند مگر در اندكي از حكايتها در متن اصلي تعداد شخصيت

مايه، دست به         كه نويسنده با تخيل خالق خويش و براي برجسته سازي محتوا و درون

ملك زادة « ساختة ذهن اوست؛ براي مثال، در حكايت زند كه آفرينش شخصيت مي

ملك «. كندهاي گلستان، راوي به تعداد فرزندان پادشاه اشاره نمياز حكايت» كوتاه قد

» .اي را شنيدم كه كوتاه بود و حقير و ديگر برادرانش، بلند و خوبرويزاده

ا را مشخص كرده هاما در متن بازنويسي، نويسنده تعداد شخصيت) 179:1381سعدي،(
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اند كه در زمان قديم، ملكي بود كه چهار پسر داشت و يك دختر و يكي از آورده«: است

 ) 25:1387ابراهيمي شاهد، (» ...پسرانش ،كوتاه قد بود

البته درداستان كوتاه، مجال چنداني براي پرورش و افزايش شخصيت نيست اما چون 

گري براي برجسته شدن مفاهيم و هاي ديحكايت داراي سه شخصيت است ، شخصيت

ها در هر دو متن، از نوع شخصيت . هاي اصلي به داستان اضافه شده اندشخصيت

  . اندهاي نمادين و تمثيليشخصيت

  آنها) اسم(ها با نام تناسب شخصيت-2-4-1

گدايي هول را : اندهاي گلستان اغلب به صورت عام و كلي معرفي شده    شخصيت

در ). سعدي: ك.ر.، مالداري را شنيدم ، بازرگاني را ديدم ، يكي از ملوك.. حكايت كنند

تر توان از اسامي خاص يا جزييتري ميمتن بازنويسي، براي شخصيت پردازي بهتر و دقيق

استفاده كرد كه با طبقة اجتماعي و ويژگي دروني و شخصي اشخاص داستان تناسب داشته 

ها به صورت كلي و عام معرفي و ند متن اصلي، شخصيتباشد اما درمتن بازنويسي نيز همان

شخصيت پردازي شده اند و خالقيتي در اين زمينه صورت نگرفته است؛ براي مثال، به چند 

او . كرد در شهر زندگي ميمرد تنهاييآورده اند كه در زمان قديم، « :نمونه اشاره مي شود

زاهدي پرهيزگار اند كه در زمان قديم، وردهآ«يا » .... مشهور بودبه عابد بودندر بين مردم، 

ابراهيمي (»..كرد و از شهر و ديار خود بريده بود ميودرستكار و نيكوكار زندگي

  )129-116 :1387شاهد،

  شيوة شخصيت پردازي- 2-4-2

اگرچه سعدي . هاي كهن، شخصيت پردازي چندان مطرح نيست   در حكايات و قصه

كند ، هدف سعدي، پردازش داستان به مفهوم ردازي ميبعضي مواقع به خوبي  شخصيت پ

مدرن آن نيست و هدف اين مقاله نيز نقد اصول داستاني حكايت هاي گلستان نيست بلكه 

در قصه، كمتر به فضا و محيط اجتماعي «.هدف بلكه ياقتن الگوهاي مناسب بازنويسي است

) 60:1386يرصادقي،م(» .شودها توجه ميو خصوصيت ذهني وتأثرات دروني شخصيت

ملك «: پردازدها ميسعدي بيشتر اوقات به صورت مستقيم به توصيف ويژگي شخصيت

سعدي، (» .اي را شنيدم كه كوتاه بود و حقير و ديگر برادرانش بلند وخوبرويزاده

179:1381 (  
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   شخصيت-2-4-3

شوند  ميها سريع مطرحها وضد قهرمانهاي كهن فارسي، اغلب قهرمان     در داستان

آنها عموماً . دهندواطالعات جامعي از روحيات و افكار خويش به خواننده ارائه نمي

اما نويسنده و بازنويس متون كهن، بايد ) 1384: 146ك حنيف،.ر(نمايندة تيپ خود هستند 

گويند و گيرد و به عمل آنها و آنچه ميها به كارتمهيدات الزم را جهت گسترش شخصيت

در واقع، نويسنده بايد از طريق برجسته . اي بخشدند، تحرك و نيروي تازهدهانجام مي

. كنداي هنري و نمايشي به خواننده معرفيكردن اعمال و رفتار شخصيت، او را به شيوه

، حكايت سيزدهم از باب چهارم، در متن اصلي، نويسنده »ت آوازمؤذن زش«درحكايت 

با توصيف مستقيم خويش، به خواننده معرفي       ) صاحب مسجد(ويژگي شخصيت را 

 در مسجد سنجار به تطّوع، بانگ نماز گفتي به ادائي كه مستمعان از او نفرت يكي«: كندمي

خواستش كه دل آزرده شود ت نميگرفتندي و صاحب مسجد اميري بود عادل، نيك سير

  )429:1381سعدي، (» ...

كند اما در بازنويسي اين گونة مستقيم معرفي ميها را به     سعدي اكثر شخصيت

تواند از طريق هاي داستاني و خالقيت ادبي، ميحكايات، نويسنده با استفاده از تكنيك

مؤذن « شدة اين حكايت با عنوان در داستان بازنويسي. اعمال و رفتار، او را معرفي كند

) صاحب مسجد(، نويسنده، با توضيحات مستقيم و پي در پي، هويت شخصيت »زشت آواز

دل كسي را خواست،  هرگز نميدلسوز، بود و مهربانامير كه مردي «. دهدرا شرح مي

» ...خواست آبروي كسي ريخته شوددلش نمي.  و يا كسي را با سخني برنجاندبشكند

كرد، شايد خواننده اگر بازنويس، به همان جملة اول اكتفا مي) 36:1387هيمي شاهد،ابرا(

برد و نيازي ميدر ادامه با كنش شخصيت و رفتار او با مؤذن، به اخالق و رفتار شخصيت پي

در بازنويسي بايد خواننده را در متن داستان سهيم . به شرح و تفسير هويت شخصيت نبود

تعقل او را دست كم نگرفت ؛ چيزي كه در متن بازنويسي چندان به دانست و قوة درك و 

  . آن توجهي نشده است

   استفاده از عنصر گفت وگو در شخصيت پردازي -2-4-4

گفت (وگو و انواع آن توان از عنصر گفتها مي     براي پردازش غير مستقيم شخصيت

اغلب گفت وگوهاي به . رداستفاده ك...) وگوي دو نفر، گفت وگوي تك نفر، واگويه و



346  36                                                                      نشرية ادب و زبان                                                  شماره

توان ست و به  اين جهت نمياگرفته شده در حكايات گلستان، پرسش و پاسخي كوتاه كار

كرد كه در شناختن اشخاص داستان يا حركت گذار داستاني تلقيآن را يك عنصر تأثير

شاره هاي زير از گلستان اتوان به حكايتكند؛ براي مثال ميبخشيدن به سير داستان كمك 

براي مثال، درحكايت .   از باب دوم13،11،38،37،40،46، 14، 15، 23، 30حكايت : كرد

 هم به صورت كوتاه و فشرده، از عنصر ، فقط يك بار و آن»درويش صالح و مردم آزار«

تو : گفتا. درويش اندر آمد و سنگ بر سرش كوفت...«: استوگو استفاده شده گفت

است كه فالن تاريخ بر ني؟گفت من فالنم و اين همان سنگزكيستي و اين سنگ چرا مي

اما درمتن بازنويسي شده، نويسنده براي پردازش بهتر ). 203 :1381سعدي ،(» ...سر من زدي

مردم «: دهدها ترتيب ميوگوهاي كوتاه و درون متني، ميان شخصيتها، گفتشخصيت

د و همان سنگ را برداشت و درويش خم ش... آزار، سنگي برداشت و بر سر درويش زد

آن سنگ را چرا در جيب نهادي؟ درويش   : مردم آزار با تعجب پرسيد. در جيب گذاشت

داري شود؛  است نگاهآزاري را بشكند ، سزاوارسنگي كه بتواند سر درويش بي: گفت

 اين البد: گفت آزار قاه قاه شروع به خنديدن كرد و در دلمردم. شايد روزي به درد بخورد

سعدي جز در مواردي ) 79 :1387ابراهيمي شاهد ،(» ...درويش، احمقي بيش نيست

محدود،  به دليل توجه خاص به نتيجة اخالقي و حكمي مورد نظر، خود را چندان به 

رعايت اصول داستاني ملزم نمي دانسته و از اين نظر نمي توان خرده اي بر او گرفت  اما در 

ده بايد خالقيت بيشتري براي بازنويسي به كار مي گرفت اما در متن بازنويسي شده، نويسن

شيوة شخصيت . نويسنده تقريباً مشابه با متن اصلي عمل كرده استمتن بازنويسي شده نيز 

  ). مستقيم(پردازي در متن اصلي و بازنويسي شده، يكسان است 

ي درخواننده ها، باعث ايجاد حس همذات پندارها در داستانمناسب شخصيتپردازش

شود كه اين مورد، در متن بازنويسي، به جز در موارد اندك، به آن توجه مي) نوجوان(

ها و ويژگي آنها را در دو متن توان تعداد شخصيت مي3در جدول شمارة . نشده است

  .اصلي و بازنويسي مشاهده كرد
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  يسي و متن اصلي       مقايسة شخصيت ها در متن اصلي و بازنو1       جدول شماره 
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ها را در برخي از حكايات توان يكسان بودن تعداد شخصيت مي1شمارة در جدول 

ها در متن اصلي و بازنويسي شده، همچنين يكسان تغيير نكردن اسم شخصيت. مشاهده كرد



348  36                                                                      نشرية ادب و زبان                                                  شماره

دهد كه نويسندة بازنويس، نتايج نشان مي. ها، قابل تأمل استبودن ايستا يا پويايي شخصيت

ي كردن لغات دشوار متن اصلي بوده تا انجام يك بازنويسي بيشتر به دنبال بازگرداني يا معن

ها يا اسم آنها را توانست تعداد شخصيتخالق،در صورتي كه نويسندة بازنويس مي

  .  متناسب با فضا و محتواي قصة اصلي تغيير دهد

  ) Dialogue(گو  گفت و- 2-5

كار و عقايد اسـت؛ بـه           گفت وگو، به معناي مكالمه و صحبت كردن با هم و مبادله اف            

ها يا به طـور گـسترده و آزادانـه در ذهـن             عبارت ديگر، صحبتي است كه در ميان شخصيت       

ايـن  ) 231:1377ميرصـادقي،   :ك  .ر(گيـرد   شخصيت واحدي در هر اثر ادبـي صـورت مـي          

تواند نقش بسزايي در پيـشبرد داسـتان و معرفـي ابعـاد مختلـف اخالقـي و          عنصر داستاني مي  

وگـو در  گفـت . هاي داستاني داشته باشد و به تكوين داستان سرعت بخشد         ترفتاري شخصي 

گلـه كـردم    «. اسـت گوييگلستان، ساده و در حد پرسش و پاسخ كوتاه و يك طرفه يا تك             

» .به صالحش خجـل كـن  : گفت. پيش يكي از مشايخ كه فالن به فسادش گواهي داده است 

  ) 80:1381سعدي،(

رسش و پاسـخ كوتـاه ميـان دو شخـصيت در حكايـت زيـر را                  توان پ        براي نمونه مي  

بلـي، هـر   : آيد؟ گفتهيچت از ما ياد مي   : گفت.يكي از پادشاهان پارسايي را ديد     «: مثال زد 

وگو در اغلب حكايات گلـستان، بـه        گفت) 75: همان(» ...وقت كه خدا را فراموش مي كنم      

 بنـاي آن بـر حـوادث و         اي اسـت كـه    همين منوال اسـت چـون حكايـت داراي طـرح سـاده            

خوانـد، بـه پيچيـدگي خـاص يـا          توصيف است و خواننده يا شنونده، هنگامي كه آن را مـي           

و ايــن فــضاي )  8:1384ك يونــسي، .ر. (خــوردنمــيغــافلگيري اوج و فــرود مشخــصي بــر

اين حكايات در   دهد اما براي بازنويسي   وگو را نيز نمي   محدود، اجازة گسترش و تنوع گفت     

تواند با حفظ چهارچوب و محتواي اثـر،        اري جديد و تأمل برانگيز، بازنويس مي      قالب ساخت 

ها را انـدكي توسـعه دهـد  تـا ضـمن             هاي ميان شخصيت  وگودست به نوآوري بزند و گفت     

هـاي دنيـاي    شخـصيت . گسترش پيرنگ داستان، حكايت در قالب ساختار جديد ارائه شـود          

: گويند، پادشـاه، گـدا، عـارف و صـوفي         ن مي گلستان، همه با يك شيوه و زبان يكسان سخ        

همـه شـب    : گذرد؟ گفت يكي از پادشاهان، عابدي را پرسيد كه اوقات عزيزت چگونه مي          «

) 84:1381سـعدي، (» .در مناجات و سحر در دعـاي حاجـات و همـه روز در بنـد اخراجـات         
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اســت كــه دراكثــر حكايــات، ســعدي راوي اســت؛ بــراي مثــال، شــايد دليــل ايــن امــر، ايــن

ــت  ــش«درحكاي ــان  دو دروي ــم در خراس ــالزم ه ــاني م ــعدي از          » خراس ــلي، س ــتن اص از م

هـا بيـان    وحكايت را بدون دخالت شخـصيت كندها استفاده نمي  وگوي ميان شخصيت  گفت

. دو درويش خراساني، مالزم يكديگر سفركردندي، يكي ضعيف و ديگري قـوي           «. كندمي

اي كردنـد و در بـه       هر دو را به خانـه     . رفتار آمدند قضا را بردر شهري، به تهمت جاسوسي گ       

دربگشادند؛ قـوي را ديدنـد مـرده و    . بعد از دو هفته، معلوم شد كه بيگناه اند    . گل برآوردند 

  ) 423:همان(»...ضعيف ،جان به سالمت برده

هـا  وگوي بيشتري ميان شخصيت    اما در متن بازنويسي، در مقايسه با متن اصلي، از گفت          

درويش چـاق درحـالي كـه از گرسـنگي دل ضـعفه گرفتـه بـود و بـا                    ...«: شده است استفاده  

آخر ما كجا و جاسوسي كجا؟ اصـالً جاسـوس بـه چـه              : ماليد، گفت دستش، شكمش را مي   

بـه تنهـا    : ماليد، گفـت  شود؟ درويش الغر، در حالي كه پاهايش را آرام مي         كساني گفته مي  

دانم كدام احمقي گـزارش داده  نمي. وسي است جاسخورد،چيزي كه ريخت و قيافة ما نمي      

مـا كـه كـاري    . كننـد نـه بابـا، بـه زودي رهايمـان مـي     : گفـت درويش چاق. كه ما جاسوسيم  

)  62 :1387ابراهيمـي، ...(نيستها هم كه تو ميگي    اين سادگي به: درويش الغرگفت . نكرديم

ازي، بهتـر صـورت   ها در متن بازنويـسي، بيـشتر و در نتيجـه، شخـصيت پـرد            وگوتعدادگفت

  .                                                                           گرفته است

  )Tone( لحن - 2-6

تمام ). ماليم وآرام(هاي گلستان ،لحن روايت يكسان و ثابت است    در برخي حكايت

يسي نيز لحن و در متن بازنو.شودهاي خبري بيان ميجمالت و عبارات به صورت گزاره

توان سير روايت و فضاي حاكم به داستان ،يكسان است اما براي يك بازنويسي خالق مي

  : هاي زير بهره گرفتاز شيوه

   تناسب لحن با موضوع داستان 2-6-1

.      موضوع و پيام داستان، با لحن و شيوة بيان آن تناسب و هماهنگي نزديكي دارد

. كندو درون ماية اثرخويش، لحن مناسب با آن را انتخاب مينويسنده، بسته به نوع موضوع 

در حكايت ...هاي سعدي دربارة مسائل اخالقي، تربيتي و اجتماعي استموضوع حكايت

تر است، از عنصر   كه نسبت به بقية حكايات گلستان طوالني» جدال سعدي با مدعي«
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 فردي در ظاهر درويشان حكايت، جدال سعدي با. استوگو بيشتر استفاده شدهگفت  

ها، لحن يكسان كند ،دركل حكايتاست، اگرچه لحن متناسب با موضوع اندكي تغيير مي

يكي در صورت درويشان، نه بر صفت ايشان، در محفلي ديدم «: خوردو ثابتي به چشم مي

نشسته وشنعتي در پيوسته و دفتر شكايت بازكرده و ذم توانگران آغاز كرده، سخن بدين جا 

: 1381سعدي،(»...رسانيده كه درويش را دست قدرت بسته و توانگر را پاي ارادت شكسته 

ساختارحكايت، بر مبناي . ، لحن يكسان است»جدال سعدي با مدعي«دركل حكايت ) 150

هر كدام از طرفين گفت . هاي داستان استمكالمة جدلي ميان سعدي و يكي از شخصيت

 را بر ديگري بقبوالنند كه در تحقق اين امر، توفيق كنند كه ديدگاه خودوگو، سعي مي

وگو بر مبناي جدال ميان دو شخصيت گفتچون). 71:1383حسيني،: ك .ر. (يابندنمي

هاي داستان يا حكايت تغيير توان لحن و فضا را متناسب با قسمتاست، در بازنويسي مي

حكايت كوتاه و . ندكسعدي به صورت جمالت خبري، مشاهدات خود را بيان مي. داد

فشردة ذكر شده، قابليت تبديل شدن به يك داستان كوتاه را دارد؛ براي نمونه، بازنويس در 

، )امري، تعجبي، پرسشي(، با استفاده از انواع جمالت خبري وانشايي »مردم آزار«حكايت

زايش عالوه بر تغيير لحن و سير روايت داستان، ميزان رغبت خواننده را درخواندن متن اف

-درويش. آيدسنگ؟ كدام سنگ؟ من كه چيزي يادم نمي: مردم آزار پرسيد«. دهدمي

مردم آزار ! كنم كه تو هم به يادت بيايدآيد؛ حاال كاري ميولي من خوب يادم مي: گفت

» ...كني؟چگونه؟ مگر چه كار مي: كرد، گفتاش را پاك ميدر حالي كه خون پيشاني

                                                      )     80 :1387ابراهيمي،(

   تناسب لحن و شخصيت- 2-6-2

گرا، ساده و فاقد تشخص زباني هاي گلستان سعدي، مطلق ها درحكايت    شخصيت

عدم . (ها، مانند متن اصلي استدر متن بازنويسي شده، قريب به اتفاق حكايت. هستند

  . توان تناسب لحن و شخصيت را مشاهده كرداما در مواردي مي) تشخص زباني

؟ اين غالم حاال كه در كشتي نشسته است، حكيم احمق گويي ايچه مي: پادشاه گفت«

؟ حكيم، حرف پادشاه را !خواهي او را به دريا بيندازيمترسد، آن وقت مياين گونه مي

 اگر او را به دريا .من نظر ديگري دارم! گوييدگونه نيست كه شما مينه اين: بريد وگفت

لحن پادشاه، با توجه به قدرت ) 43-42: 1387شاهد، ابراهيمي(» .بيندازيم، آرام خواهد شد
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كند چون او حكيم را احمق و نادان خطاب مي. و حاكميتي كه دارد، در سخنانش پيداست

هد دپادشاه است وحكيم با توجه به تجربه و دانش خويش، آرام و سنجيده پاسخ شاه را مي

. دهدو يا هنگام انداختن غالم به دريا، شخصيت غالم، ترس خود را به مخاطب انتقال مي

مرا به دريا : گفتزد و ميلرزيد و فرياد ميغالم بيچاره از ترس، مثل گنجشك اسيري مي«

» ...رحم كنيد ...شوممن در دريا غرق مي. حكيم نادان نكنيدگوش به حرف اين . نيندازيد

  )همان(

 متن اصلي، سعدي رواي مطلق است، درحالي كه اگر مطالب از زبان اشخاص به  در

  .  تر از بيان خطابي و يك سويه خواهد بودصورت مكالمه ميان آنها بيان شود، زنده

   فضا سازي و صحنه پردازي -2-6-3

كند  كه خواننده را ياري مي   صحنه پردازي در داستان ، يعني موقعيت زماني و مكاني

كنند، سهيم شود و همچنين بويند و لمس ميشنوند، ميبينند، ميها ميتا در آنچه شخصيت

: ك .ر.(كندها را براي او قابل فهم ميها وكشمكشهاي شخصيتها و ارزشكنش

برخي حكايات گلستان،به دليل ايجاز وفشردگي زياد، با محدوديت ) 373:1367ميرصادقي،

 درحكايات گلستان، زمان اغلب يك لحظة كوتاه از زندگي .زماني و مكاني مواجه هستند

مكان نيز نامعلوم و فاقد هرگونه . روداي كه از يك پرسش وپاسخ فراتر نمياست؛ لحظه

گريبان دانشمندي جالينوس ،عالمي را ديد دست در«). 39:1385پارسا،: ك.ر.(استتنوعي

»  . كار وي با نادانان بدين جا نرسيدياگر اين نادان نبودي،:گفت.كردحرمتي هميزده و بي

توان با دخالت اما براي بازنويسي مناسب و خالق اين حكايت ها، مي) 558: 1381سعدي،(

دادن عنصر زمان و مكان، عالوه بر ايجاد ساختار جديد در متن اصلي، فضا و حال و هواي 

ويسي شده، مانند متن اگرچه در متن بازن. حكايت ها را براي خواننده آشكار و جذاب كرد

استفاده شده ، با » شنيدم از«و» اند كه در زمان قديمآورده«ها وعباراتي نظيراصلي، از واژه

توان باورپذيري وحقيقت يا مكان نسبتاً مشخصي مي» صبح، شب، ظهر«انتخاب زمان 

 سحر در ياد دارم كه شبي در كارواني، همه شب رفته بودم  و«: مانندي داستان را بيشتر كرد

در حكايت گلستان ، چندان به زمان و مكان توجه ) 328:1381سعدي، (».اي خفتهكنار بيشه

توان توجه نكردن نشده است چون هدف سعدي بيشتر متوجه محتوا و پيام قرار است و نمي

  . او را به اين عنصر، ضعف كار او يا نفي ارزش گلستان تلقي كرد
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، اين زمان، ) ايشبي، بيشه( و مكان اشاره شده است     اگرچه در حكايت فوق به زمان

زماني، ادامه خواهد داشت؛ زماني است كه تا ابد، به همين حالت و در بي. تقويمي نيست

براي اينكه داستان حس و فضا داشته باشد و از واقعيت «بنابراين براي بازسازي حكايات و

وادث را زمان و مكاني نزديك به توان زمان و مكان رخ دادن حملموس نشئت بگيرد مي

چون كودك و )2/64: 1376فضايلي هاشمي، (».روزگار و زندگي مخاطب در نظرگرفت

نوجوان، فضاي داستان و زمان و مكان را واقعي مي انگارد و پيوندي بسيار عميق و حسي با 

  .كندها، قهرمانان برقرار ميفضاي داستان، شخصيت

اند كه در زمان قديم، در آورده«ها با عباراتي نظير  درمتن بازنويسي، اكثرحكايت

شروع شده است كه در واقع، با متن اصلي چندان ) 45:1387شاهد،ابراهيمي(»دورسرزميني 

تواند داستان يا بازنويس مي. تفاوتي ندارد و خالقيتي در اين زمينه صورت نگرفته است

س كنجكاوي و ميل به خواندن داستان را اي شروع كند تا ححكايت را از ميانه و با حادثه

. در متن حكايات گلستان، چندان به فضا و فضاسازي توجهي نشده است.افزايش دهد

بيشتر به دنبال بيان اهداف اخالقي و اجتماعي خويش است، فضاي خاص را ) راوي(سعدي 

: ستگيرد و زمان ومكان در اكثر حكايات نامشخص ابراي روايت حكاياتش در نظر نمي

  . »امشنيده«، »كهاندآورده«

شود اما با هاي ملموس و عيني مشاهده نميدر متن بازنويسي شده نيز چندان فضاسازي

گفت وگو، كشمكش، ايجاد فضاهاي (هاي مدرن داستان نويسي ارائه و استفاده از شيوه

اطب انتقال توان فضا و حال و هواي داستان را به مخمي) داستاني، توصيف مكان و زمان

اند؛ فضايي آرام، بدون تنش و فضاهاي حكايات گلستان معموالً يكسان و ثابت. داد

تغيير . داستان است) سعدي(دليل اين امر، روايت يكسان و مطلق راوي . تحرك خاص

تواند درخلق وگو ميزاوية ديد از سوم شخص به اول شخص، با استفاده از عنصرگفت

  .اي مؤثر باشدچنين صحنه

پارسا را . چندان كه جست، چيزي نيافت، دلتنگ شد. دزدي به خانة پارسايي درآمد «

 ». خبر شد، گليمي را كه در آن خفته بود ، برداشت ودر راه دزد انداخت تا محروم نشود

خويش را براي درحكايت فوق، سعدي، روايت يا تجربة شخصي) 320:1381، سعدي(
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مكان، (توان از عنصر توصيف ويسي اين حكايت ميكند اما براي بازنمخاطب بيان مي

  . استفاده كرد يا گفت وگويي كوتاه ميان دزد، پارسا و پارسا و همسرش ترتيب داد) زمان

كه معموالً دزدي در شب اتفاق (توصيف فضاي پيرامون خانه، با توصيف فضاي شب 

دهد يا حتي نويسنده تر انتقال ميحالت ترس و اضطراب و فضاي داستان را آسان)افتدمي

تواند زمان و مكان رخ دادن حوادث را در مكاني نزديك به روزگار و زندگي مخاطب مي

،چندان سخني از فضاسازي » گليمدرويش وصاحب«انتخاب كند؛ براي مثال درحكايت 

به ميان نيامده است و سعدي در دو سطر، حكايت و ماجراي دزدي را بيان )فضاي دزدي(

حاكم فرمودكه . گليمي از خانة ياري بدزديد. ويشي را ضرورتي پيش آمددر«: كندمي

دزدي از «اما در متن بازنويسي شدة حكايت، با عنوان ) 425: 1381سعدي،(».ببرنددستش

، نويسنده با توصيف مختصري از درويش و علت دزدي او داستان را شروع » خانه دوست

ز گلويش پايين نرفته است ،به دليل فقر و درويش پاكدل كه هرگز لقمة حرام ا«كند مي

درويش، شبانه به خانة «. تنگدستي و طي كشمكش دروني با خويش، اقدام به دزدي كند

صاحب گليم، او را ...يكي از دوستان نزديكش رفت و گليمي از خانة آن دوست دزديد

احب گليم ص... حاكم حكم كرد كه  دست دزد را ببرند .. براي دادخواهي نزد حاكم برد

شكايت ...اي حاكم، من از حق خود گذشتم : دلش به حال او سوخت و به حاكم گفت

  ) 93:1387شاهد، ابراهيمي(».....گيرمخود را پس مي

 درداستان بازنويسي شده، به صورت گذرا و مختصر، به مكان و زمان حادثه اشاره    

 تناسب بيشتري دارد چون ، با عمل دزدي» شبانه«و ذكر قيد » خانة دوست«. مي شود

اگرچه . افتدها در شب اتفاق ميداند كه بيشتر دزديهمواره گروه سني نوجوان مي

توانست عالوه بر بيان مكان و ها و كشمكش بيشتر ميبازنويس، با پرورش كنش شخصيت

را به صورت عيني به ) ترس، اضطراب و فقر(زمان داستان، فضا و حال و هواي داستان 

  .   ه انتقال دهدخوانند

   زبان و ساختار متن بازنويسي شده-2-7

در متن . هاي سني مختلف داردزبان، نقش مهمي در بازنويسي متون كهن براي گروه   

بازنويسي شده و در برخي از داستان ها، ساختار زباني استوار و منسجمي مشاهده         

س، پيچيدگي جمالت و عبارات، تكرار استفاده از افعال دشوار و كلمات نامأنو. شودنمي
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كه به صورت مختصر در ...ها، استفاده از ابيات دشوار گلستان در ميان متن ومتوالي صفت

  .متن بازنويسي شده ديده مي شود،از جمله ناهمواري هاي زبان متن بازنويسي شده است 

الت متن  در بازنويسي حكايت مشت زن از گلستان، نويسنده بيشتر از كلمات و جم

صورت، عبارت بازگرداني يا شرح و توضيح مناسب تر به كند كه در ايناصلي استفاده مي

گرفته شده و نويسنده كار ها از متن كهننظر مي رسد تا بازنويسي، چرا كه اغلب واژه

صورت نداده است ؛ براي نمونه، به قسمتي از اين متن بازنويسي شده ) بازنويسي(خاصي

اند كه در زمان قديم، جواني نيرومند و مشت زن زندگي مي كرد آورده..«:شوداشاره مي

شكايت پيش پدر برد و اجازت «جوان مشت زن، تصميم خود را براي سفر گرفت.....

به عذر ماضي ...... مگر به قوت بازو دامن كامي فرا چنگ آورم. خواست كه عزم سفر دارم

اما چندان كه زاري كرد، .... رو چشمش دادنددر قدمش فتادند و بوسه چند به نفاق بر س

  :مالح گفت. ياري نكردند

   زر نداري نتوان رفت به زور از در يار        زور ده مرده چه باشد؟ زر يك مرده بيار  

  )103- 101 :1387ابراهيمي شاهد،                                                                   (

اگرچه استفاده . شده، نمونه اي از استفادة نويسنده از متن اصلي استعبارات مشخص 

در متن بازنويسي، باعث آشنايي مخاطب نوجوان با متن ) در قالب نظم يا نثر(از متن اصلي

اصلي مي شود ، استفادة زياد از جمالت دشوار و مبهم متن اصلي، گاهي خواننده را دچار 

  .ن متن باز مي داردمالل و آزردگي مي كند و از خواند

 هاي ملموس و محاوره استفاده از تعابير و عبارت-2-7-1

جوان پهلوان وقتي كه حس كرد همة فن هاي كشتي را از استادش آموخته است، ...«

يا )  75:همان(» و كبر و غرور شيطاني سراسر وجودش را فرا گرفتيطان به جلدش رفتش

جوان با خود گفت تا وقتي كه در اين ..«: مدر حكايت بازنويسي شدة مشت زن مي خواني

مالح ... كاري با ناني بخور و نمير دارميا هميشه بيكارم يا . ديارم، زندگاني ام همين است

 برو پي خدا روزي ات را جاي ديگر حواله كند،زر نداري و عزم سفر داري؟ : گفت

  ) 103- 98:همان(».مجاني كسي را سوار كشتي نمي كنند. كارت
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سنده با خالقيت در استفاده از تعابير پر كاربرد روزمره، به فهم بهتر و جذابيت  نوي

  .داستان افزوده است

   نتيجه گيري-3

توان نوجوانان را در مفاهيم و      با انجام يك بازنويسي خالق از گلستان سعدي مي

 و وابتداييگلستان، ساده طرح و پيرنگ حكايات. هاي اين اثر ارزشمند سهيم كردمايهبن

اما باگسترش پيرنگ . ستااغلب فاقد ويژگي و خصوصيت يك داستان به معناي امروزي 

توان ساختار جديدي مي...) وگو، توصيف مكان و زمان ومقدمه چيني، كشمكش، گفت(

هاي مسجع و ماية حكايت ها  اغلب به صورت مستقيم و با عبارتدرون. به حكايات بخشيد

هاي جديدي چون  ايجاد اند كه از طريق شيوه و پايان حكايت بيان شدهآهنگين در ميانه

هاي درون متني هاي فرعي جديد، ايجاد كشمكش و ديالوگفضاهاي داستاني، خلق حادثه

 .مايه را به صورت غيرمستقيم بيان كردتوان درونمي

توان از  مي زاوية ديد در حكايات گلستان داناي كل است  اما دربازسازي اين حكايات

  .هاي روايت اول شخص ،دوم شخص و سوم شخص،به صورت تلفيقي كمك گرفتشيوه

ها فشرده و درحد يك پرسش و پاسخ كوتاه است كه وگو در متن حكايت   گفت

ها، طرح را هاي دروني ميان شخصيتگوييهاي دونفره، تكتوان از طريق گفت وگومي

هاي دنياي گلستان، لحن شخصيت. تاه تبديل كردگسترش داد و حكايت را به داستان كو

در بازسازي . گويندهمه به يك لحن سخن مي... پادشاه، گدا، فقير، عارف و. يكسان است

. توان با رعايت تناسب ميان زبان و شخصيت، به حقيقت مانندي و جذابيت داستان افزودمي

 زبان ساده و ساختار نسبتاً از) ابراهيمي شاهد(اگرچه بازنويسي انجام شده و مورد بحث

جديدي، در مقايسه با متن اصلي، برخوردار است ، با خالقيت بيشتر واستفاده از       

در پايان براي بازسازي . تري ارائه دادتوان بازنويسي مناسبهاي داستاني ميظرفيت

وگسترش طرح و پيرنگ حكايت هاي گلستان و ايجاد ساختاري جديد در ژرف ساخت 

  : هاي زير سود جست توان از رهيافتا ميآنه

باورپذيرتر كردن ـ ايجاد فضاي داستاني و حوادث متناسب با بافت كلي داستان و 

  ؛)روابط علي و معلولي(حكايات 
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 تناسب لحن ها وهاي كوتاه ميان شخصيتـ ايجاد گفت وگوهاي درون متني و ديالوگ

  و شخصيت ؛

  .ها ــ ايجاد انواع كشمكش ميان شخصيت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



357  ....بررسي و تحليل« گلستان و نوجوانان                             93 زمستانپاييز و 

  فهرست منابع 

  :تهران. قصه هاي شيرين گلستان سعدي . )1387. (ـ ابراهيمي شاهد، جعفر1

  . پيدايش: تهران. چاپ نهم   

بررسي تطبيقي (، »ميني ماليسم و ادب پارسي«).1385.(پارسا، احمد . 3

  كدةنشرية دانش. )هاي ميني ماليستهاي گلستان با داستانحكايت  
  .46-30،   صص 20، دورة جديد، شمارة   ادبيات و علوم انساني كرمان  

  .اشراقيه: تهران. شيخ در بوته. )1380. (پايور، جعفر. 4

.»تحليل ساختاري حكايت جدال مدعي با سعدي« ).1383. (حسيني، مريم. 5

  .69- 68صص ). دوره جديد.(شماره سوم. فصلنامة پژوهش زبان و ادبيات فارسي   

  .سروش: تهران. قابليت هاي نمايشي شاهنامه.)1384. (حنيف، محمد. 6

معصوميت و تجربه، درآمدي بر فلسفة ادبيات.)1389.(خسرو نژاد، مرتضي . 7

  .مركز: تهران.  كودك  

  :تهران.  شرح و تصحيح محمد علي خزائلي.گلستان).1381.(سعدي، مصلح الدين . 8

  . بدرقة جاويدان

  داستان هاي مناسب گلستان براي كودك و). 1382(.عمران پور، مهدي. 9

  .عرفان:تهران.  نوجوان    

: تهران. ، سه جلدشيوه هاي داستان نويسي. )1376. (فضايلي هاشمي، سعيد. 10

  .مؤسسه ايران  

  :تهران. روش شناسي نقد ادبيات كودك. )1378. (  محمدي، محمد هادي11 

  . سروش

.تاريخ ادبيات كودكان ايران. )1382(.ره محمدي، محمد هادي و  قاييني،زه12

  .چيستا: تهران.چاپ سوم. 2 ج  

 . سخن: تهران. چاپ پنجم. ادبيات داستاني ).1386.(ميرصادقي، جمال . 13

  . شفا: تهران.چاپ دوم. عناصر داستان ).1367.(ــــــــــــــــــ . 14
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. نر داستان نويسينامة هواژه). 1377. (ميرصادقي، جمال و ميرصادقي، ميمنت. 15

  . كتاب بهناز: تهران  

  . نگاه: چاپ دهم، تهران. هنر داستان نويسي). 1384. (يونسي، ابراهيم. 16

  :تهران. كودكان و ادبيات رسمي ايران. )1371. (هاشمي نسب، صديقه. 17

  .  سروش  
  

 


