
 
 
 
 
 
 

 از متون كهن در ادبيات كودك و نوجوان انواع اقتباس محتوايي
 دكتر مريم جاللي

 عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد پرند

 دكتر مه دخت پورخالقي چترودي

 دانشگاه فردوسي مشهددانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي 

  چكيده 
گستره ي عملكرد هاي فرهنگي سبب شده است كه توجه ادبيات كودك و نوجوان به سمت متون كهن ادبي 
زياد گردد. نوشته هاي موجود در اين زمينه نشان مي دهد كه فعاالن در اين عرصه شيوه هاي متعددي را در 

  اقتباس از متون كهن  به كار بسته اند.
دسته بندي و معرفي از متون كهن در ادبيات كودك و نوجوان  انواع اقتباس محتواييله ي حاضر در مقا

شده است.  در ذيل انواع اقتباس مفهومي  و محتوايي، عناوين: بازنويسي، بازآفريني، بازنگري ،وام گيري از 
  ت.عناوين،  تلخيص و گزيده نويسي و... با ذكر نمونه  شرح و توضيح داده شده اس

در نهايت به اين نتيجه رسيده ايم  كه  باز نويسي از پركاربرد ترين شيوه هاي اقتباس محتوايي در داستان 
  هاي كودك و نوجوان است.

  : ادبيات. كودك و نوجوان. متون كهن. اقتباس محتوايي. كليد واژه
 

  جهان بيابد. آلفرد تنيسون (لنگرا در جايي از ادبيات   كس نيست كه متني بنويسد و كسي نتواند آن هيچ
 .)183: 1990، 1سسيل

كشش و جذّاب بوده است. بخشي  ايجاد رابطه ميان متون كهن و ادبيات امروزين همواره يكي از مباحث پر
اند توسط  هاي كهن توسط شاعران و نويسندگان فارس زبان و ايراني خلق شده از آثار روايي كه در دوره

 تجدد وفرهنگ  كه در آندارند قلمروي وسيع اقتباسات اند.  ي مورد توجه قرار گرفتهنويسان امروز داستان
                                                 
1 Lang Cecil 
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نبايد ارزش  سويه است و ي بين متون كهن و ادبيات امروزين يك معتقدند كه رابطه گروهيگنجد.  مي ملل
كردن آثار كهن ضروري ساده و نو ««اي نيز برآنند كه:  متون كهن را با امروزين كردن آن از بين برد. اما عده

صورت  مند شوند، در غير اين هاي قديم بهره هاي فكري و فرهنگي نسل هاي  جديد از سرمايه است تا نسل
گسيختگي فرهنگي و ادبي پيش خواهد آمد و آن بزرگترين خسارت به  ملتي است كه ريشه در اعماق تاريخ 

  ).36: 1384 (سنجري، »دارد
غالبا تنها در بخش سينما و تئاتر معنا  -هاي پيشرفته  خالف نظر كشور به - در ايران  1كه مبحث اقتباس با آن

هاي  كند تا تعريف نسبتا كاملي از برداشت رسد تلفيق اين مقوله با ادبيات كمك مي نظر مي يافته است اما به
اصلي  متناز متون كهن جايگاه ، اقتباس توان ادعا كرد كه دست آيد. گرچه نمي ادبي نسبت به متون ديگر به

تواند حضور زيباي متن اصلي را  هرچند هم در سطح عالي باشد نمي گيرد، زيرا هرگز يك اقتباس را مي
با اقتباس توان  اما ميشاعرانه باشد.  يك شاهكار ،طور كه شايسته است بيان كند، خصوصاً اگر متن اصلي آن

وجود  داد و ساختاري را بهعبارات شكل كمك با را  ر جديدياي از كلمات و تصاوي ي تازه گستره صحيح،
  آور نباشد. مالل و كه هرگز تقليدي و ساده آورد

اي ديگر زيبايي متن كهن  خواهد از دريچه بلكه ميندارد كه مقتبس ادعاي رقابت با متن كهن را بايد پذيرفت 
ني دارند. مقتبسي كه كار كودك و نوجوان انجام اي زماني و مكا يار كساني قرار دهد كه با آن فاصلهترا در اخ

كشاند.  دنياي امروزي مخاطب مي نوردد و متن كهن را از دنياي دور به دهد مرزهاي زمان و مكان را در مي مي
توانيم  نيز مي را حساب بياوريم اثر مقتبس واقعيت مخلوق بهنخستين اگر اثر كهن و اصلي را با اين وجود 
نظر برسد كه در اقتباس هدف اصلي نويسنده تنها  بهممكن است . شايد بناميم» يت دومواقع«تحت عنوان 

الزم است به اين  هاي آشكار و ناآشكاري دارد جلوه ،كه هر اثر هنري بزرگ جا از آن اما انتقال مفاهيم است
پيوند با امور  ي ادبي و حيطهدر گيرد و  ذهن مقتبس قرار مي هاي نكته دقّت شود كه گاه اين انتقال در چالش

  كند. هاي مختلف حضور پيدا مي زيبايي آفريني، با پيكره
،استفاده از مواد 4، دگرنگري متن3توصيف متن بازگرفته .معتقد است كه انواع اقتباس محدود نيست 2سندرز
، تعبير 6، جعل متن5ه،دزدي شاعران4، تقليد ادبي3، تقليد محتوايي2، دگرسازي متن1، ادامه دادن متن سابق5متن

                                                 
1 Adaptation 
 

2 sanders 
3 version 
4 variation 
5 interpretation 
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 2006و بازنويسي و...همگي جزو اقتباس شمرده مي شود(سندرز، 9، بازبيني8، بهاگذاري مجدد7تعبير هجوآميز

  آيد.  ). با اين تعبير هر نوع ارتباط با متن اصلي اقتباس به شمار مي18:
و  11سازي ، شباهت10جايي گروهي معتقدند كه سه نوع تغيير در اقتباس رخ مي دهد: جابه

  )20: 1999(كارتمر ، 12تفسيرسازي
  شود. مي تقسيمبه دو شاخه از لحاظ محتوا آثار اين بندي اقتباسات در  بهترين نوع تقسيم

 اقتباس باز يا آزاد  
 اقتباس بسته يا وفادار 

  
  انواع اقتباس آزاد -1 

در پروراند. اقتباس آزاد  ميكند،  گونه كه اراده مي متن را آن با استفاده از عناصر منبع،در اقتباس آزاد مقتبس 
توان به بازآفريني، بازنگري، وامگيري عناوين و اصطالحات اشاره كرد.  كه مي دارد يانواع فرم ادبي و داستاني

توان براي انواع اقتباس آزاد تعريفي محدود ارائه كرد و اين امكان  طور كه از اين عنوان پيداست نمي اما همان
نواع ديگري از آن توسط مقتبسين مورد تجربه قرار بگيرد. اينك ضمن تعريف موارد وجود دارد كه در آينده ا

ي فردوسي براي كودك و نوجوان مصداق داشته است اشاره  چه كه در اقتباس از شاهنامه مذكور به آن
  كنيم: مي
  

 13بازنگري  

                                                                                                                                               
1 continuation 
2 transformation 
3 imitation 
4 pastiche 
5 parody 
6 forgery 
7 travesty 
8 revaluation 
9 revision 
10 transposition 
11 analogue 
12 commentary 
13 Reinterpretation 
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تمامي عناصر ادبي و يا كند. او در  رود و نظر خود را در متن اجرا مي در بازنگري مقتبس با متن پيش مي
گيرد. اين  مايه است كه مورد چالش ذهن او قرار مي كند و فقط بخش درون داستاني دخل و تصرف نمي

ي معماري جديد  شيوه را كامال تخريب كرده و به كاربرد مانند تعمير ساختماني كهن است كه تنها بخشي از آن
او » رستم و سهراب«ثر مهرداد بهار اشاره كرد. در داستان توان به ا هاي روشن بازنگري مي بسازند. از نمونه

پردازد. در اين  سازي رزم پدر و پسر به عشق ايجاد شده از ديدار گردآفريد در دل سهراب مي جاي برجسته به
بازنگري در اصل ماجرا و ديگر عناصر اصلي داستاني تغييري ايجاد نشده و شكل اصلي داستان حفظ گرديده 

را  ديد داستان اصلي تغيير نموده و مقتبس از منظري كه خود اراده كرده، به داستان نگريسته و آناما موضع 
 سازي و بازگو كرده است.  برجسته

  
 1وامگيري از عناوين  

در وامگيري عناوين مقتبس از اسامي و عناوين مشهور موجود در متن اصلي، براي تيتر مطلب و يا عناوين 
لحاظ ساختار و  شود: نوع اول متن بازنوشته شده به اقتباس از عنوان به دو شكل انجام ميكند.  متني استفاده مي

دورنمايه و موضوع، هيچ ارتباطي با عنوان انتخابي مقتبس ندارد اما عنوان عينا يادآور متن كهن است مانند 
محتواي آن مربوط به تختي  چاپ رسيد اما اي به كه در دوازده شماره از نشريه» رستم از شاهنامه رفت«عنوان 

گونه باشد.  توان يافت كه اين شود و كمتر كتابي را مي ها در نشريات اجرا مي كرد بود. معموال اين نوع عمل
  شود. ها ديده مي هاي زيادي از اين اقتباس در آثار ژورناليست نمونه

دارد اما ماهيت كلّي از آن مطلب  شود ارتباط ضمني با تيتر در نوع دوم مطلبي كه در زير عنوان نوشته مي
شود.  شود و گاه نمي هاي موجود در متن اصلي در قسمت تيتر استفاده مي مندرج در متن است. گاه عينا از نام

اگر عناوين در تيتر كاربرد نداشته باشند يقينا در متن اقتباس شده با ارتباط بسيار محدود با متن اصلي نمود 
ها  نويسي ها و خاطره ها، طنز، مقاله توان در بخش سرگرمي از اين نوع اقتباس را مي اي كند. نمونه پيدا مي

 مشاهده كرد.

 2بازآفريني  

                                                 
1 interpretation 
2 Re-creation 
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ي آفرينشگر سنتّ معناي آفرينشي ديگر بازآفريني است؛ بازآفريني، به اقتباس آزاد،مشهورترين نوع در اين ميان 

اثري  مقتبس). در اين روش 63: 1354آزادتهراني، بوده و ادبيات امروز را به شكوفايي رسانده است (مشرف 
آفريند. او  را دوباره مي دهد و سپس براساس سليقه و ذهنيات و تخيل خود آن را مبنا و معيار كار خود قرار مي
داستاني دخل و تصرف داشته باشد. محسن طائب در اين باره نوشته ادبي يا  مجاز است كه در تمام عناصر

جعفر پايور . )12: 1385(طائب،  »گيرد متن صورت مي بازآفريني تغيير و تحول در سبك، ساختار ودر « است:
جديد، يك  در اين امر معتقد است: اگر موضوع اثر تغير يابد و شكل جديد و ساخت نو پيدا كند اثر

پيشين  متنياد  به بازآفريني شده مخاطب متني  در اين روش با مطالعه. )17: 1380 بازآفريني است (پايور،
  .دو را درك كند اينتفاوت د توان راحتي مي افتد، اما به مي
  

  اقتباس بستهانواع  - 1
كند كه منبع ادبي را مالك اصلي خويش قرار دهد، روح اثر اصلي را در  در اقتباس بسته مقتبس كوشش مي

كشاند و در عين حال  تفسير مي شود كه اثر اصلي را به مؤلفي مي او متن جديد حفظ كند. در اقتباس بسته،
  دارد. را در پناه داستان اصلي نگه مي مهم آن هاي ي داستان رويدادهاي اصلي و شخصيت ساختار عمده

در اين نوع از  4محض و تصويرگري 3، تلخيص2نويسي ، گزيده1بازنويسي. اقتباس بسته انواع مختلفي دارد
  گنجد. اقتباس مي

 بازنويسي 

المللي ادبيات  بار در برگزاري مجمع بين الح بازنويسي نخستينطاقتباس بازنويسي است؛ اصمشهورترين نوع 
آزادتهراني مطرح  كودك در بيست و پنج ارديبهشت سال هزار و سيصد و پنجاه و چهار توسط محمود مشرف

يسي، بازنگري اثري اقتباس يا بازنو« نويسد: داند و مي شد. جمال ميرصادقي بازنويسي را برابر با اقتباس مي
و خصوصيات  -  تا حدي كه ممكن باشد -ها  طوري كه عمل داستاني شخصيت است به اندازه دلخواه به

تري از  پايور تعريفي دقيق در اين ميان جعفر. )25: 1377 (ميرصادقي، »زباني و لحن اثر اصلي برجا بماند
طوري كه كهنگي اثر گرفته  آوردن اثر كهن به بازنويسي يعني به زبان امروزي در« كند بازنويسي مطرح مي

                                                 
1 Rehabilitation 
2 Selective  writing 
3 Abridgment 
4  
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شود و بر دو گونه است: بازنويسي ساده يعني اثر كهن را به زبان امروزي در آوردن و بازنويسي خالّق يعني 
سعي در  ي كارشناسي ارشد خود نامه ). كريمزاد نيز در پايان15: 1380(پايور،  »ساختار نو به اثر كهن دادن
بازنويسي از ادب كهن براي كودكان و «كرده است:  معرّفيگونه  بازنويسي را اينتكميل اين تعريف داشته و 

مخاطب كودك  ي دلخواه و واژگاني مناسب با سنّ نوجوانان يعني بازنوشتن اثر كهن به زبان امروزين به اندازه
ممكن باشد و به مناسب شدن اثر با گروه سنّي  ها تاحدي كه طوري كه عمل داستاني شخصيت و نوجوان، به

طور كه از  همان). 177: 1385 (كريمزاد،« جاي ماند كودكان لطمه نزند، خصوصيات زباني و لحن اثر اصلي به
در تر  شود بلكه كنش بازنويسي بيش ي جديدي توليد نمي در بازنويسي احساس و عقيده آيد تعاريف برمي

معموال در آثار . )2: 2006 ،موجود در متن باز نوشته شده است (هريس ايه العمل ها و عكس خلق عمل
  :گردد مراحل زير اجرا ميبازنويسي شده 
  ساده كردن زبان متن اصلي. -
  تغييرات در برخي عناصر داستاني متن اصلي. -
  .حذف مطالب غير ضروري از متن اصلي -
  .)40: 1384مهم از متن اصلي (سنجري،  هاي سازي بخش انتخاب و برجسته -

  شود: نوع تقسيم مي بازنويسي به دوبا كنار گذاشتن جزئيات، 
  ) بازنويسي با تغييرات اندكالف

  (همان) ب) بازنويسي با تغييرات زياد
گيرند و اگر اين تغيير زياد باشد تا  قرار مي» الف«هايي كه تغييرات جزئي دارند در گروه  تمامي بازنويسي

در بازنويسي الزم است به زبان و آيند.  شمار مي به» ب«اند جزو گروه  آفريني نشدهي باز زماني كه وارد مرحلّه
از طرفي  )3: 1993داشت (فريمن، كافي توجه  ،و ارتباط ميان اين دو در متن بازنوشته شدهاصلي اثر فكر 

كه فريمن  جا هاي متناسب با متن جزو موارد گريزناپذير براي يك بازنويس است تا آن استفاده از واژه
. با اين تفاسير تئوري جعفر پايور به تئوري (همان) سازي را از ديگر وظايف يك بازنويس برشمرده است واژه

روشي متفاوت و يا ساده  فريمن بسيار نزديك است. در واقع تغيير دادن الفاظ يك متن و نوشتن مجدد آن به
مخاطب باشد و براي او قابل درك و فهم باشد  مايه و موضوع اصلي چندان كه مناسب احوال و با حفظ درون

لحاظ تم و موضوع و  در بازنويسي حفظ ساختار متن اصلي بهذكر است كه  آيد. الزم به شمار مي بازنويسي به
اجازه دخل و تصرف ي تغييرات زياد  حتّي در كاربرد شيوه) و بازنويس 75 مايه ضروري است (همان: درون
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هاي كودك و نوجوان در  هايي است كه مقتبسين كتاب ترين روش بازنويسي از متداولدر اين موارد را ندارند. 

توان گفت كه بازنويسان در ايران  اند و مي هاي داستاني غالبا براي انتقال متن شاهنامه از آن استفاده كرده فرم
  اند. هاي مقتبس را به اين شيوه نوشته حدود نود درصد از كتاب

 گزيده نويسي  
  

تواند بخشي را به متن  نويسي مقتبس نمي در گزيدهنويسي است.  گر از موارد اقتباس بسته، گزيدهيكي دي
گنجاند.  از آثار كهن را گزينش كرده و بدون تغيير در عنواني مرتبط مي اضافه نمايد بلكه در اين روش قسمتي

نويسي نيز يكي  است. گزيده اثري اصلي  قلم نويسنده به قلم مقتبس نيست بلكه گزينش شده به در حقيقت متن
رسالت مقتبس در اين شيوه در گزينش متن اجرا هاي اقتباس متن براي كودكان و نوجوانان است.  ديگر از راه

آورد و در چينش مقدمه، پيكره و فرجام متن بسيار محتاطانه  شود. او انسجام و توالي متن را درنظر مي مي
نويس نيست  نويس داستان اختيار مخاطب قرار ندهد. در حقيقت گزيده كند تا كالف سردرگمي را در عمل مي

نويسي معموال ابيات يا بخشي از متن اصلي  ي گزيده در شيوهپردازد.  بلكه به تدوين ماجراي داستاني مي
است كه ها و عبارات و اصطالحات همراه است. در اين نوع  شوند و گاه اين انتخاب با شرح واژه انتخاب مي

  شود. رو مي طب به شكل مستقيم با متن اصلي روبهمخا
  

 تلخيص  
طوري كه فكر اصلي و  معني مختصر كردن و در اصطالح ادبي يعني كوتاه كردن اثر به تلخيص در لغت به

ي  نويسي در شيوه تفاوت تلخيص و گزيده). 70 :1377 ،شكل اوليه آن محفوظ بماند (ميرصادقي جمال
كند و حشو زوايد را از آن جدا  قلم خويش خالصه مي مقتبس اصل اثر را به تلخيص در روشاجراست. 

تمركز بر و  )همانسازي متن و تسريع در خواندن است ( هدف از تلخيص معموال آساندر حقيقت كند؛  مي
در اي از وضعيت متن  قرار دادن چكيدهمهم آيد.  نظر نمي و مهم به نبودهچندان قابل تأمل موجود متن عناصر 

را درك نمايد. برخي نيز  مطلبنحوي كه مخاطب بدون نياز به متن اصلي، بتواند پيام  اختيار مخاطب است به
هاي اقتباس  ست كه در زيرمجموعهاي مجزا گردآوري شيوه اند اما گردآوري را نوعي تلخيص معرّفي كرده

. حال نويسندگان و شاعران است آوري آثاري از جمع مقتبس تنها در گردآوري قصد و هدفگيرد.  قرار مي
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توان گردآوري را شكل متفاوتي از  كه تلخيص. بنابراين نمي نويسي باشد يا اين تواند گزيده آوري مي اين جمع
تواند  شود و شكلي گزارشي دارد و گاه مي هاي غير داستاني اجرا مي اقتباس درنظر آورد. تلخيص غالبا در فرم

 هاي آموزشي قرار بگيرد. نامه و مقاله در قالب زندگي

 محض تصويرگري  
كنار هم قرار دادن  درزبان گفتار و نوشتار بهره ببرد با از كه  بدون آندر اثر كودك و نوجوان گاه مقتبس 

اين نوع اقتباس دهد.  نوجوان انتقال مي مخاطب كودك و ها به نوعي يك اثر كهن را به تصاوير و شكل
علّت مطرح كردن اين نوع از اقتباس، وجود دارد.  تصويرگربستگي به نوع خلّاقيت تواند باز يا بسته باشد.  مي

ي اجرا در آمده  مرحله ) با كمك اين فرم براي كودكان به1386هاي مولوي (صلواتي،  كتابي است كه از داستان
  است.

 تلفيقي هاي روش  
كنند، براي نمونه  استفاده مي تر براي خلق و توليد كتاب گاهي هنرمندان از تركيب دو روش يا بيش«

ها از تصويرگري نيز  كند و يا در نوشته نويسي اثري تازه خلق مي اي از تركيب بازنويسي و گزيده نويسنده
ها  گنجانند. با كاربرد اين شيوه ) و بخش سپيد خواني را در آن مي47: 1384(سنجري،  »كنند استفاده مي

 .ي را به شكل زيباتر در اختيار مخاطب قرار دهندهاي ادب مقتبسين قصد دارند كه گنجينه

در ميان انواع اقتباس محتوايي ، بازنويسي از باالترين بسامد كاربرد برخوردار است و در  بيش از نود درصد 
 كتاب هاي كودك و نوجوان از اين شيوه پيروي شده است.
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