
 

هایاقتباسدرادبیاتکودکونوجوانترینشکلمهم



دانشجویکارشناسیارشدادبیاتکودکونوجواندانشگاهگیالنرودی،فرنگیسبابوئیملک
Babooie8@gmail.com 

 



چکیده

است.دراین مقاله پس ازبیان مقدمهه   های اقتباس درادبیات کودک ونوجوان اختصاص یافته ترین شکل مقالة حاضربه بررسی مهّم
وپیشیة تحقیق،انواع اقتباس ازآثارکهن وکالسیک ادب فارسی وبعدازآن تعریف دقیقی ازمشههورترین انهواع اقتبهاس درادبیهات     

ههای آن نیذذکرشهده ودرنهایهت     بازنویسی وبازآفرینی ارائه شده است.ودرذیل هرکدام شرایط و ویژگهی کودک ونوجوان یعنی؛
 است. ضرورت استفاده ازبازنویسی و تاریخچة بازنویسی وبازآفرینی درادب فارسی شرح داده شده


 اقتباس،بازنویسی،بازآفرینیکلیدواژه:

مقدمه

مردمان دردوران گذشته است. باتوجّه  ی،اخالقی،فرهنگیانسان یها ارزش گر انیب یفارس کیکهن وکالس یآثارمعتبرادب
از  یاریبسه  افهت یاند،مطالعهه ودر  دوران کهن بهه نگهارش درآمهده    یوزبان یسبک یها یژگیو ی هیآثاربرپا نیا نکهیبه ا
 میرعظیذخها  نیه .امروزه ضهرورت اسهتفاده ازا  رسهد  ینظر م  ربهکودکان دشوا ژهیمخاطبان معاصربه و یآنها برا میمفاه

واسهتفاد  کودکهان    ییآشهنا  نهة یکه زم ییها وهیاست.ازجمله ش قرارگرفته سندگانیازنو یاریموردتوجّه بس یادب فارس
 است. یآثاربه زبان امروز نیا ینیوبازآفر یسیکند،بازنو یم  رافراهم یوفرهنگ یادب یها نهیگنج نیازا

اثرگرفتهه شهود،که خودبردونهوع سهاده      یکهنگه  کهه  یدرآوردن به طور یاثرکهن رابه زبان امروز یعنی یسیبازنو     
 یاثر یبه نوع دخودیاثرجد که یا گونه ،بهیاثرقبل یاصل ادیردربنییتغ یعنی ینیکه بازآفر یشود،درحال یم میوخلّاق تقس

و  شهود  یمحسوب مه  اتیدرادب یانواع ادب نیتر ازمهّم یکی وارههم ینیوبازآفر یسیمستقل وجدا ازاثر کهن است.بازنو
همهواره موردتوجّهه واقه      نهه یزم نیدرا یکودک ونوجوان دارد،مطالعه وبررس اتیباادب  یناگسستن وندیکه پ ییازآنجا
 یموجبات سهرگرم  نکهیا کودکان ونوجوانان ضمن ی(براانثری)شعرکیکهن وکالسشده ازمتون  یسیاست.آثاربازنو شده

 و...آشناسازند. یتی،تربی،اخالقی،اجتماعیبامسائل ملّ توانندآنهارا یم آورند، یولذّت آنهارافراهم م
 پژوهش نةیشیپ

اسههت.ازجمله؛آثارومقا ت  منتشرشههده نامههه انیههازکتاب،مقالههه وپا یآثارمتعههدد ینیوبههازآفر یسههیبازنو نههةیدرزم     
 ینیوبهازآفر  یسه یدربوتهه وبازنو  خیکهودک ونوجهوان مانند شه    اتیه درادب ینیوبهازآفر  یسیحوز  بازنو وردریجعفرپا
کهودک   اتیه درادب یسه یبازنوو ینینسب،کتاب بهازآفر  یهاشم قهیازصد رانیا یرسم اتیات،کتاب کودکان وادبیّدرادب

 ،یسه یبازنو ،یسه ینو سهاده  ،ینو )گردآور اتیکهن،ادب اتیادب مهر،کتاب گانهی  نیوحس اعمرانین حیذب هیونوجوان ازآس
از  یسه یههای مختلهف بازنو   جنبهه  ی.بررس1جمله؛از ییها نامه انیپا نی.وهمچنیوسفی(از محمدرضاینیبازآفر ،یبازنگر

 ی دهیه اثربرگذ 10ی.نقدوبررسه 2(.1366نسهب)  یهاشهم  قهیکودکهان ونوجوانهان ازصهد    یبهرا  رانیه ا کیکالس اتیادب
کهودک   اتیه درادب یسه یبازنو یهها  اصهو  وروش  ی.بررسه 3(.1388)ایه ن یرجه یکودکان ازفاطمه ا یبرا شده یسیبازنو

نوجوانهان از   یکههن بهرا   اتیه ادب ینیبهازآفر  ی.بررس4(.1388)یاصفهان _نصر حانهیداستان پرکاربرد(از ر20)براساس
 یکودکان ازسهجّادنجف  یبرا یمتون کهن ادب یسیبازنو یها وهیاصو  و ش ی.بررس 5(.1389عربلو) هیّازسم 85ه75سا 



 1396بیرجنداسفند-همایشملیپژوهشهایزبانوادبیاتفارسینهمین/2

 یذیههعذ یکودکههان ازطههوب یبههرا یمتههون کهههن ادبهه یسههاز وسههاده یسههیبازنو یههها وهیشهه ی.بررسهه6(1392)یبهههذاد
کودکان ونوجوانهان   یمعاصرازمتون کهن برا شده ینیآفروباز یسیبازنو یها عناصرداستان یقی.نقدتطب7(.1392)چهیعلو
کودکهان   یبهرا  یمثنهو  یهها  خلّهاق داسهتان   یهها  یسیبازنو ی.نقدوبررس8(.1393)یازسمانه غالم یبرمتن اصل هیباتک

 یکههن ادب فارسه   اءمتونیه اح»مانند   یمقا ت نی(.وهمچن1394)یخان می( ازمردهیداستان برگذ20ونوجوانان)براساس
از جعفرتوزنهده  « اثهرکهن  احفظیدیه اثهر جد  ،خلقیسیبازنو«  ،مقالهیالذمان جمال ازفروغ «ینیوبازآفر یسیباروش بازنو

بهه عناصرداسهتان    ینگهاه »مقهدم،  میاز مهر «کودک ونوجوان یبرا یمثنو یسیسا  بازنو ستیب ییمحتوا لیتحل»،یجان
 یسه یبازنو یبررسه »گهران، یود یصهفر  ریازجههانگ «اننوجوانه  یودمنهه بهرا   لهیکل نیریش یها کتاب قصّه یسیودربازن
 نام برد. توان یم نهیزم نیازندامرادپورو...رادرا«آثارعطّار یسیبه بازنو یکودک بانگاه اتیدرادب ینیوبازآفر

 
 اقتباس انواع
هسهتندکه   ییهها  .کتابکنهد  یمه  نیهی کودک ونوجوان تع یرابرا تشیمطابق باسبک خاصّ خود،نوع روا یهراثرادب     
 نیه اسهت.که بهه ا   ینیوبهازآفر  ابرگردانیه و یبهه سهبک اصهل    کینذد یسیخالصه نمودن،ساده نوشتن،بازنو تشانیّماه

  کنند یم میتقس نگونهیانواع اقتباس راا نی. بنابرانامند ی( میسیامردرکلّ اقتباس )بازنو
 .ستین یمتن اصل ربهکندووفادا یکننده نسبت به متن کهن آزادانه عمل م .اقتباس آزاد اقتباس1
 .کند یداستان اعما  م ةیما خودرادربخش درون ی،نظرشخصیدربازنگر کننده ؛اقتباسی.بازنگر1-1
 نیعنوان مطلهب وعنهاو   ی،برایموجوددرمتن اصل نیوعناو یکننده ازاسام روش،اقتباس نین؛درایازعناو یریگ .وام1-2
 .کند یخود استفاده م یمتن
 اثراست. کیگرازیدودیجد ینشیدرواق  آفر ینیاست.بازآفر ینینوع اقتباس آزاد،بازآفر نی؛مشهورترینی.بازآفر1-3
 .دهد یخودقرارم یرامالک اصل یمنب  ادب کننده اوفادار،اقتباسی.اقتباس بسته دراقتباس بسته 2
 یوب وفاداردرچارچ نینوع اقتباس بسته است. بازنوشتن اثرکهن به زبان امروز نی،مشهورتریسی؛بازنویسی.بازنو2-1

 .یبه متن اصل
 .آورد یرام رآنیتغ کندوبدون یم نشیازمتن کهن راگذ یکننده قسمت اقتباس یسینو دهی؛درگذیسینو دهی.گذ2-2
 انیه مخاطبهان ب  یساده وقابهل فههم بهرا    یانیشکل ممکن باب نیتر متن رابه کوتاه یاصل امیپ کننده ص؛اقتباسی.تلخ2-3
 (  10-1392 5،یوپورخالق ی. )ر.ک.جاللکند یم

 اتیه بازتهاب رادرادب  نیشهتر یکهه ب "ینیبازآفر"و"یسیبازنو"؛یعنیاقتباس  یها شکل نیدونوع ازمشهورتر نجایدرا     
                                                                      .                                                                                                             شوند یم یکودک ونوجوان دارند بررس

 
 یسیبازنو-1

دوبهاره نوشههتن   یدرلغههت بهه معنه   یسه یاست،ازجمله؛بازنو ذکرشهده  یمتعهدد  فیتعههار یسه یمقولهة بازنو  یبهرا      
 ادرقالهب ی گانهه یکهه بهه زبهان کهن،ب    یامطلبیه بهه نوشهتن دوبهار  داسهتان      یاست. دراصطالح ادبه  رکردنیوازنوتحر

 یسی.بازنوشود یگفته م یسیآن،بازنو  گربهید ییها کردن قسمت ازآن واضافه ییها قسمت احذفیساده  انیشعرباشد،باب
 یسه ی(اصهطالح بازنو 1387 769،یاسهت.)ر.ک.انور  معاصهررابه خوداختصهاص داده   اتیازادب یکهن بخش یها داستان
اقتبهاس  »مطرح کرد.1354سا  بهشتیارد25کودک در   اتیادب یللالم نیدرمجم  ب یبارمحمودمشرف تهران نیرانخست

کهه ممکهن    یتاحهدّ _هها  تیشخصه  یعمهل داسهتان   کهه  یدلخواه،به طهور  ی است به اندازه یاثر ی،بازنگریسیابازنوی
درآوردن  یبهه زبهان امهروز    یعنه ی یسه یبازنو(.»1377 25،یرصادقی)م« ولحن اثربرجابماند یزبان اتیّوخصوص_باشد

درآوردن  یوزاثرکهن رابه زبهان امهر   یعنیساده؛ یسیاست بازنو اثرگرفته شود وبر دوگونه  یکهنگ که یاثرکهن به طور
اسههت بههاحفظ  یوبازنوشههتن اثههر ییبههازگو(.»1380 15ور،ی)پهها« سههاختارنوبه اثههرکهن دادن یعنیخلّههاق؛ یسههیوبازنو
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 ی)هاشم«دینما یرا متناسب توان خواننده م ترکرده وآن راسادهاثربدون اندک دخل وتصّرف درآن.فقط زبان  یها یژگیو
 یواژگهان  یرا،کهه دارا  یمیقهد  یمتنه  سیبهازنو  سهند  یست،نوکه خاصّ متون کههن ا  یسیدربازنو(. »1371 43نسب،

قابههههل  یمخاطههههب امههههروز  یبههههرا کنههههدتا یراسههههاده مهههه  آن رواژگانیینامهههه نوس وناآشناسههههت،باتغ 
را بهه فهرم    آن ردهد،امّاییتغ تواند یرانم یاثرقبل یموضوع ومحتوا سندهینو یسیدربازنو(.»1392 44مرادپور،«)شود. درک

(به انثریبرگهردان متهون کهن)شهعر    یعنه ی یسه یبازنو«»آورد یوپسندزمان خودباشددرم قهیمطابق سل دکهیوساخت جد
چهارچوب طهرح    یسه یدربازنو«»مفهوم ومحتهوا دگرگهون شهود    آنکه یآن؛ب ی متن ازچهره یوزدودن کهنگ ینثرامروز

 میقهد  مهتن در یواساس یادیبن راتییازتغ سیبازنو ماند،دست یم ینخورده برجا متن کهن دست یبند واستخوان یاصل
 (.62و1393 60،42مهر، گانهیو اعمرانین حیذب«)کوتاه است

 طیمتن متناسب بازمان وشرا کیدوباره نوشتن  یسیدانست که؛بازنو نگونهیراا یسیبازنو توان یم فیتعار نیبنابرا     
درمهتن   یدخهل وتصّهرف اساسه    نیتهر  متن بدون کوچهک  یکلّ یها یژگیاثر،حفظ و کی یسی.بازنواست«سندهیبازنو»

مخاطبهان   یاست ومناسهب بهرا   آن زدوده شده یگهمان متن کهن باهمان مفهوم ومحتواست که کهن ،یسیاست. بازنو
کودک بااستفاده ازمتون کهن بهه   یبرا یآثارادب نشیوآفر اخلقیکردن  فراهم یاست برا ی،روشیسیاست.بازنو یامروز

 یسهاز  کودکهان مناسهب   یروش،اثرکهن بهرا  نیشود.درا دحفظیدراثرجد نیشیاثرپ یاموضوعی یتیّارکان هو که یطور 
 کیه اهریزبهان و  تواندشهامل  یمه  یسهاز  باشد.مناسهب  داشهته  یاههداف مختلفه   توانهد  یمه  یسهاز  مناسهب  نی.اشود یم

 کهم  انهدوکم  جادشدهیدرآمدن ا یفقط به زبان امروز یعنیشکل  نیتر هاازساده یسیاثرکهن باشد.بازنو یازعناصرساختار
 میبهه دونهوع سهاده وخلّهاق تقسه      یسه یبازنو یکلّه  یبنهد  میتقسه  کیه انهد. ودر  بهه خهود گرفتهه    یمختلفه  یها شکل

مخاطهب   ییواغلب باههدف آشهنا   یسینوع بازنو نیتر  یشا یسینوع بازنو نی(؛اکم راتییباتغ یسی)بازنوشود؛ساده یم
 یبرخه  سیبازنو سندهی.ممکن است نوشود یم یمتن کهن کامالً ساده وامروز یسینوع بازنو نیاست.درا یادب راثیبام

 یا رعمهده ییازمتن شاخ وبرگ دهد،امّاسهاختارمتن کههن تغ   ییها سمتبه ق نکهیاایراحذف کندو میمتن قد یها ازبخش
نهوع   نی(؛دراادیه ز راتییبهاتغ  یسه یخلّاق)بازنو یسی.بازنوشود یبه آن افذوده نم یدیجد یوهنر یادب کندوارزش ینم

 کنهد،امّابازهم  یمه  ذتصّهرف ین یکردن وساده کردن زبان درعناصرسهاختار  یبرامروز عالوه سیبازنو سندهینو یسیبازنو
ومتناسهب   یاگربهه درسهت   یآثهار  نی.چنشهود  یمتن کهن خارج نم یوموضوع یتیّساده ازچارچوب هو یسیمثل بازنو

آن مهتن ههم    یوهنهر  یارزش ادب بخشندوبه ینوبه متن کهن م یساختار ند،درواق یوجودآ به لیّوخلّاقانه وهمراه باتخ
 .ندیافذا یم
 
 یسیبازنو طیهاوشرا یژگیو
 .دیایوجودن دراصل متن به یرییگونه تغ چیحفظ شودوه یومضمون متن اصل دمحتوایبا یسی.دربازنو1
 .شود دهید یسیدرمتن بازنو ی.مفهوم وهدف متن اصل2
 واردنکند. یا خدشه یمتن اصل امیکه به پ راستیپذ امکان ییتاجا راتیی.تغ3
 گردد. تیرعا یسیدربازنو ی.اصو  زبان وادب فارس4
 کودکان ونوجوانان توجّه شود. یوذهن یوزبان ی،فرهنگی.به مسائل عاطف5
 منطبق باشد. یساخت ومحتواحفظ شودوبامتن اصل ی.هماهنگ6
 شود. تیکودکان رعا یبرا یسینو .اصل مهّم ساده7
 یمخاطب باشد.وبه قابل درک ولذّت بخش بودن برا یمتناسب بادانش ومعلومات گروه سنّ دیبا شده یسی.متن بازنو8

 کودکان توجّه شود.
 ومشخّص شود. یبند مختلف درجه نیسن یا.بر9
 باشد. یش ن متن اصل هم ،کاغذوظاهرکتابی.جلد،صحاف10
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رادرخهودمنعکس   یاصهل  سهنده یشاعرونو انیه ب اتیّدخصوصه ینثر،با یوروانه  یدرمجموع  بازنوشته ضمن سهادگ      
شهود بهه    آورده یوه سنّخاصّ هرداستان درصورت امکان به تناسب فهم ودرک گر راتیاستعارات وتعب هات،یکند.تشب
کهودک ونوجهوان قابهل فههم باشهد وکهودک بهدون آنکهه متوجّهه           ینرسهاندوبرا  بیزبان متن آس یبه روان که یشرط

 (.48_1371 47نسب، یوزبان اوآشناشود)ر.ک.هاشم تیّوشخص سندهیگرددباسبک نو
 

 یسیبازنو اهداف
آن اسهت کهه کودکهان ونوجوانهان      یبهه زبهان سهاده امهروز     یفارسه  کیازمتون کهن وکالسه  یسیهدف ازبازنو     

 یرانههیا ی پههرارزش فرهنههش گذشههته  نیآن آثاربامضههام قیبتوانندباشههوق ورغبههت آثاربازنوشههته رابخواننههدوازطر  
 فیذهن وروح خودراتلط کنندوهمراحفظ  وندخودباگذشتهیپ رند،تاهمیوذوق گذشتگان بهره گ اتیّآشناشوندوازتجرب

 کرد  انیب نیچن نیا توان یرام یسیبازنو ی.اهداف کلندینما
 نیریه فرهنهش د  نیکهه کهودک بتوانهدب    یا گونهه  اش،بهه  یوفرهنگ یخیتار طیکودک ونوجوان ومح نیب جادرابطهی.ا1

 .وندبرقرارکندیخودپ یوامروز
 کودک ونوجوان به مطالعه باستفاده ازمتون جذّاب. اقیاشت ختنی.برانگ2
وعلهوم وفنهون ازگذشهته     ی،اخالقیخی،تهار ینی،دیفرهنگ یهها  جنبهه  یکودک ونوجوان ازتمهام  ی.با بردن درک کل3ّ

 تاکنون.
رابهه زبهان    یکه بتوانندآثارومتون کهن فارسه  یا مخاطبان به گونه یتوان نوشتار تیوتقو ی.تبحّردرزبان وادب فارس4

 کنند. یسیبازنو یامروز یفارس
و...کهه   خ،زبانیمختلهف مهذهب،تار   یهها  درجنبهه  یا هیه وپا یومکهودک ونوجهوان بهه اطّالعهات عمه      افتنیه  .دست5
 .ردیهاقرارگ آن ندهیآ یوادب ی،فرهنگیعلم یها تخصّص یربنایتواندز یم
 .یآنان بامسائل آت ییارویرو یبرا ی.آشناکردن کودکان ونوجوانان باتجارب مختلف زندگ6
 (64_1393 63مهر، گانهیو اعمرانین حیمتون کهن.)ر.ک.ذب یوفرهنگ ی،اجتماعیاخالق یها .استفاده ازجنبه7
 نوجوانان. ژهیدرکودکان وبه و لیُتخ یرویون شهی.پرورش ذوق،اند8
 کودک ونوجوان. یها یدرخواندن جادتنوعی.ا9
 .یکردن آثارکهن جهت فراموش نشدن آثارارزشمندادب ی.امروز10
 
 ینیبازآفر-2

درلغهت   ینیراشامل اسهت.که ازآن جملهه؛بازآفر   یا گسترده فیتعار یسید بازنوازآثارکهن،مانن ینیاصطالح بازآفر     
کههن بهدون دخهل وتصهرّف      یمجهدد براثهر   ینشیاست براساس آفر یسیبازنو ی،نوعینیبازآفر»گر،ید ینشیآفر یعنی

(.اصهطالح  1371 43نسهب،  یهاشهم .«)ودنوعرضهه شه   یبانگرش وپرداخته  هیما اثر،درون یدرچارچوب وخطوط اصل
 یکهه مثهل اثرقبله    یا گونهه  .بهدیآ یبه وجودم یقبل شد  دهیآثارآفر یاست که ازرو یآثار ینیدوباره آفر یبرا»ینیبازآفر

 (1393 50مهر، گانهیو اعمرانین حیذب«)ازآن اثررادرخودپنهان دارد. رنش اکمیپررنش  ییها نباشد،امّارگه
کننهده   روش اقتبهاس  نیه درا(.»1385 12)طائهب، «ردیگ یرسبک،ساختارومتن صورت مد روتحوّ یی،تغینیدربازآفر»     
.اومجازاست ندیآفر یخودآن رادوباره م التیّوتخ اتیّقه،ذهنیبراساس سل دهدوسپس یارکارخودقرارمیرامبنا و مع یاثر

 ینیدرروش بهازآفر  نیبازآفر سند ینو(.»1392 7،یورخالقوپ یجالل«)دخل وتصرّف کند. یاداستانی یدرتمام عناصرادب
اسهت   یشهده اثهر   دهیه اثربازآفر.«»زنهد  یدمیه جد یبه خلق اثهر  دهدودست یم رییرا تغ  آن یتیّهو گر،چارچوبیازاثرد

راشهروع   تیّه است به اثربنگرد وازهمان قسمت خلّاق لیکه ما یا هیمختاراست ازهر زاو نی ،هنرمندبازآفریمستقل وبد
 یادیفاصلة ز یبااثرقبل آوردکه یوجود م به یا دهیاو پد رایز ذد،یرادرهم ر یلفکرقب ید. اومجازاست ساختمان اصلینما
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وخلهق   نشیآفهر  یبهرا  اسهت  یروشه  ینیگفت  بازآفر توان یم نی(.بنابرا55و1393 48مهر، گانهیو اعمرانین حیذب«)دارد.
 ینوع تعهّهد  چیه نیبازآفر سند یروش نو نیوچه معاصر.درا کهنچه آثار گرانیباالهام گرفتن ازآثارد ،یوهنر یآثارادب

 یوسهاختاروتمام  هیه ما و درون ردرموضوعییرااعما  کند،تغ یرییهرنوع تغ یتوانددراثرقبل ینداشته وم ینسبت به اثرقبل
 هیه .پاذدیبر رههم د یشودوساختمان اثررابه کلّ یواردمتن اصل یا هیتواندازهرزاو یم نیبازآفر سندهیارکان اثر.درواق  نو

رادر خهود   یازاثرقبله  ییهها  فقط نشهانه   ،کهیاست مستقل وتازه وبد یاثر دهیاست واثربازآفر لیّتخ ینیواساس بازآفر
آن  ینوبههه جهها یههها شهههیدواندیزدا یاثرمههوردنظررام شههةیمحتواواند ینی بههازآفروریاسههت.به گفتههه پا مههنعکس کههرده

 ی کهه خواننهده بهه هنگهام مطالعهه      یا وجوددارد،بهه گونهه   یازاثرقبله  ییهها  هاونشهانه  درگهه ی.البته در اثرجدنشهاند  یم
جنهاس   کیدتنهابای،شها یراندارد.حت یقبله  یمحتهوا  گرآنید دیاثرجد نی. امااآورد یرادرذهن م یاثرقبل دخاطر یاثرجد
 یهها  یسهاز .فضادیوجودآ بهه  یدیه د هیه تواندازهرزاو یمه  یبه اثر اصل دنسبتیکند.اثرجد ینیآفر خاطره ی،ازاثرقبلیاسم

مثهل   ینیهابهازآفر  یتحوّ ت ودگرگون نیامّادر تمام ا ابد،یب یگوناگون یها هیما ادرونیباشد.زبان متفاوت  داشته یمتفاوت
 (.  172_1388 171 ،یوروجمالی.)پاکند یم یرویبه نام ساخت پ یخاصّ گر،ازمنطقیهرروش خلّاق د

 
   ینیبازآفر یوقواعدکلّ اصو 

بادخل وتصّرف درمحتواومفهوم وتمهام ارکهان    ی(به نثرامروزانثری)شعراصرامعیبرگردان متون کهن و یعنی ینی.بازآفر1
 به کلّ متفاوت است. یکه بامتن اصل دیمستقل وجد یآن به اثر لیو تبد یاثرقبل

مستقل  یتیّبا هو دیجد یوموضوع ردیگ یکهن الهام م یها تیوروا ها تیحکا یازموضوع اصل سندهی،نوینی.دربازآفر2
 خهتن یودرههم ر  یاثراصهل  یموضهوع ومحتهوا   ردادنیی،تغینیکاردر روش بهازآفر  نیتر که عمده یمعن نی.به اندیآفر یم

 یا وقهرمانهان افسهانه   یا اسهطوره  یهها  چههره  ینیدربهازآفر  کهه  یتهازه اسهت.به طهور    یجادچارچوبیچارچوب آن وا
درذههن خواننهده    یراصهل شده،اث ینیباخوانهدن اثربهازآفر   ردکهه یگ یصورت م یراتییرآن،تغیونظ یخیتار یها تیوحکا
 .شود یم یتداع
 یرییهههتغ ردوهرگونههههیمجازاسهههت ازموضهههوع کههههن الههههام بگ  نی،بهههازآفرینیدربازآفر یسهههی.بهههرعکس بازنو3

عکهس   ابهه یبهه مثبهت و   یراازمنفه  تیه روا یهها  تیّتواندشخصه  ی.مجادکنهد یو...ا هیه ما درون ها، تیّدرموضوع،شخص
 راتییه .امّا،باهمهة تغ کندرابهه موضهوع موردنظرخودوارد   یدگاهیوهرنوع د یاجتماع ،یفلسف شةی.هرگونه اندردهدییتغ

قابهل درک ومشهاهده    دیدراثرجد یواصل نیشیازاثرپ ییها و رگه ها کند،نشانه یم جادیا نیشیکه دراثرپ ییها یودگرگون
 .سازد یجدام واسطه یوب میمستق نشیخلّاقانه وآفر یفیاثر ت ل کیشده رااز نیاست که اثربازآفر یتنهامورد نیاست وا

 یسه ینو واصهو  مهّهم سهاده    ینگارش زبان وادب فارس یاصو  کلّ ستیبا یم نی،بازآفریسیمثل بازنو ینی. دربازآفر4
 (.      57_1393 56مهر، گانهیو اعمرانین حیکند)ر.ک.ذب تیرارعا یسندگینو یها کیرتکنیکودکان ونوجوانان وسا یبرا

                                            
 ینیوبازآفر یسیبازنو یها وهیش

  ردیپذ یانجام م یگوناگون یها وهی( به شانثریازمتون کهن ومعاصر)شعر ینیوبازآفر یسیبازنو
 به نثر ازمتن منظوم یسی.بازنو1
 به نظم ازمتن منثور یسی.بازنو2
 به نثرازمتن منثور یسی.بازنو3
 به نظم ازمتن منظوم یسی.بازنو4
 یشیانمای کیدرامات یسی.بازنو5
 لمنامهیف قیبه طر یسی.بازنو6
 متحرّک( ی)نقّاششنیمی،انیینمایس یها لمیافیباارزش  یری.کارتصو7
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 برکتاب ونوار یسی.ارائة متن بازنو8
 یدرراه ارائهة ادب رسهم   یکمهک آموزشه   لیو وسها  یازتکنولوژ ت،استفادهی؛ودرنهایونیذیوتلو ییویراد یها .برنامه9

 .ییوگ وهنرکهن قصّه
 

 یازادب رسم ینیوبازآفر یسیبازنو ضرورت
 لیه هاراتکم آن یتجربهة قبله   کنندکهه  یکسهب مه   یدیه جد اتیّعصهرخود،تجرب  یزنهدگ  طیهها بنها بهه شهرا     انسان     

باشند.پس  داشته  یتا بتوانندکاربرد عمل ستندیروز ن گربابیکهنه شده ود یقبل اتیّها،تجرب قهیسل رییباتغ کند،درواق  یم
 یختگه یاسهت.درهم ر  گرشهدن ید یا بهه گونهه   اتیّادب یانگجاود نی.تضمابدی یبه جاودانه ماندن ونوشدن نمود م لیم

جهوهر  هنربهه حسهاب     یسهاز  جاودان یمحکم برا یا نو،پشتوانه یوجود آوردن اثر دراثرموجود وبه یدگیوازهم پاش
کننهده اسهت    سهرگرم  یوحته  یپنهدآموز واخالقه   یها نظم ونثرماسرشار از داستان یمی(.کتب قد51)ر.ک.همان دیآ یم

ازآنهها   یاریونسل بهه نسهل گشهته وتاامروزبسه     نهیبه س نهیاست که س ییها هاوافسانه قصّه یذدارایمان انهیعام اتیوادب
اسهت   ییها ازانواع خاص کتاب کودک هم کتاب یکیاند.درواق   ونوجوانان قرارگرفته ارکودکانیمکتوب شده ودراخت

هها رادربهاب    اطالعهات آن  یمرکهذ  وهستةاست  رانیکودک ونوجوان با ادب وفرهنش گذشته ا ونددادنیپ لةیکه  وس
درقدرت  تیمحدود لیونوجوان به دل راکودکیضرورت است.ز کی یسی.بازنودهد یم لیتشک یرانیوفرهنش ا یرانیا

 ارگرفتنیههدراخت یرادبیههمندشههوند،پس با بهههره کیازآثههارادب کهههن وکالسهه ماًیمسههتق سههتندیدرک وخوانههدن قادرن
آثارپرداخت، تاهم کودکان ونوجهوان   نیا ینیوبازآفر یسیونوجوانان به بازنو ارکودکانیدراخت یآثارارزشمندادب فارس

 کیرویامراجتناب ناپهذ  نیا جهی.درنتشوند یسپرده نم یآثاربه فراموش نیدوباره ا دیباتجد نکهیازآن آثاربهره ببرندوهم ا
 ضرورت است.

 
 رانیکودک ونوجوان درا یبرا ینیوبازآفر یسیبازنو خچهیتار

 یبهرا  یوخمسهةنظام  ،شاهنامهیودمنه،مثنو لهینامه،کل ر؛گلستان،بوستان،مرزبانینظ یها آثاربارزش ادب رسم سا       
اطفها    یادبه  یهها  یازسهرگرم  یمنظوم شاهنامه ومثنو یها داستان ای.حفظ کردن مقدمةگلستان شد یم  کودکان خوانده

وگهاه   یبهه ادب رسهم   یگهاه دلبسهتگ   کردند،امّا ینم خابراخودانت یسرگرم نی. گرچه اآمد یجوانان به حساب مونو
مشروطه،که درواق  دور  به بارنشستن  دانقالبیاتمهی یداری.دردور بشد یراسبب م شیگرا نیا انیامربّی نیاصراروالد

 اع،فرهنههشاجتم                                                             شههه،یتفکّرواند یتجههدّد وتحههوّ  درسههاختارها  
 ینوسهاز  ازبهیوبراساس ن افتی ذتشخّصین یمدرن،مفهوم کودک میازمفاه یاریبس یریگ بود،درکنارشکل رانیا اتیوادب

( انیه )کاتوز یتهرانه  یمحمّهدعل  خیقرارگرفت.شه  ذموردتوجّهه یکودک ونوجوان ن یبرا کیمتون کالس یسیسنّت،بازنو
کودکهان نوشهت    یبهرا  ینهام اخهالق اساسه    به ییها کتاب یملّ یمجلس شورا میند قدیازمجاهدان صدرمشروطه ونما

از  یکه ی رزایه م رجیکودکهان بازنوشهت.ا   یساده برا یو...رابه زبان یلیودمنه،مرزبان نامه،انوارسه لهیکل یها ودرآن قصّه
  بهه  انکودکان به زبان ساده ورو یبرا افتی یراکه م یلیاوان داشت وهرقصّه وتمثکارتوجّه فر نیبودکه به ا یندگانیگو

 بیههچون ت د ییههها ذبانههامیازوپ، فههونتن و...ن یههها ازافسههانه یا گسههترده صی.ترجمههه وتلخهه آورد ینظههم مهه 
دلپسندو...صههههههورت  اتیهههههها دبهههههها وا طفا ،حکا سیمصوّر،صههههههدپند،ان ح،اخالقیا طفا ،فرائدالنصهههههها

بهود  _ازآن مختص به کودکان ونوجوانان یکه بخش بذرگ_ یوشفاه انهیعام اتیبه بعدبه ادب1300یها .درسا ردیگ یم
 یامثها (،کوه  یهها  سخن،داسهتان  کیه )کتهاب هذارو  ینه یام یرقلیماننهد ام  یسهندگان یشهد.ازجمله نو  یشهتر یتوجّه ب
 یآثهار  انهه یعام اتیادب نةی(و...درزمرانیا یها )افسانه یمهتد یاهلل صبح (،فضلرنگستانی)اوسانه،نتیهدا ،صادقیکرمان

 یبهرا  یخالصهة شاهنامةفردوسه   ةیه مانندته یازادب فارسه  ییبهه تنهها   رانتخابکا نیاند.وهمچن گذاشته یازخودبرجا
 یتعهداد  د یوا،برگذیشه  اسهخنان ی(.1319) هها  رستانیآموزان دب گلستان وبوستان مخصوص دانش د یاگذی ها، رستانیدب
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 طبهاق انتخاب،ان یحرکهت بهه سهو    یفروغ یمرحوم محمّدعل لةینوجوانان وجوانان به وس ی(برا1317)یازمتون رسم
 افکند. یرا پ یازادب رسم یسیوبازنو
 اتیمختلهف شهعر،رمان،ادب   یهها  درحهوزه  رانیا اتیادب ییدهة چهل که دور طال ژهیو به1357تا1335یها درسا       
 لیه درآن دخ تهوان  یرامه  یداردکه عوامهل مهمّه   یرصعودیهم س ینیازآفروب یسیکودک و...است،بازنو اتی،ادبیشینما

 انی(،جریحماسه  اتیه )توجّه به شهاهنامه وادب یستیونالیناس یرسم ش،گفتمانیدانست.ازجمله؛گفتمان بازگشت به خو
کهههن بههه حسههاب   اتیههازادب یسههیبازنو یههها سهها  نیازبهتههر1349تهها 1344یههها و... .ودرکههلّ سهها  سههمیمدرن

 رانیه ا یهها  شهاهنامه وداسهتان   یهها  )داسهتان  ارشهاطر یبه؛احسهان   تهوان  یههام  سا  نیمشهوردرا سانی.وازبازنودیآ یم
بههه بعههد(  1336خههوب از  یههها بچّههه یخههوب بههرا  یههها قصّههه عههه)مجمویذدیآذر ی(،مهههد1344باسههتان 
 نیه اره کرد.سهبک ا (،اشه 1346وبسهتور   دشهاه ی(مهردادبهار)جمش1346 یفارس اتیذادبیانگ د  یها )داستانیزهراخانلر

به سه سبک مشهخّص   یازادب رسم یسیبازنو میمستق انیمتفاوت بوده وسبکشان به عنوان بان  یسیدربازنو سانیبازنو
. ارشهاطر یو یماننهدکارخانلر  یازمهتن اصهل   یبااشهعار  سندهینو یبه سبک اصل کینذد یسی. الف.بازنوگردد  یم میتقس

داسهتان   کیه  ینی.ج.بازآفریذدیمختصردراصهل داسهتان ماننهدکارآذر    راتییآزادداسهتان،باتغ  تیه بهه روا  یسیب.بازنو
 یواجتمهاع  یاخالقه  شترجنبةی،بیسیدربازنو یذدیساده مانند کارمهردادبهاروم.آزاد.آذر یبه زبان یبااستفاده ازطرح اصل

 رانیه ا کیکالس یبآثاراد یارزش هنر دهند  شترنشانیومهردادبهارب ارشاطریواحسان  یکاررامدنظردارد.آثار زهراخانلر
 (.53_1371 51نسب، یاست.)ر.ک.هاشم

 یسه یمهورد بازنو  یا بارهابهدون ضهابطه   یادب رسهم  ارمعروفیآثاربسه  یهاتادههة شصهت تمهام    سا  نیا یدرط     
گذشهته بهه خهود     یهها  سها   ینشررانسبت به تمام نیبا تر یسیبازنو65تا   61یها که در سا  یطور رد،بهیگ یقرارم

 ینیبهازآفر  ژهیه و وبهه  یسه یربازنویاخ یها  .درساگردد یم دچاپیتجد یذدی.اکثرآثارازجمله آثار آذردهد یاختصاص م
 یمه  دهیه د شهده  یسینو ارسادهیباارزش کم وبس یهم آثار انیم نیکه درا یداشته است،به طور یریگ ارچشمیرشد بس

.ازجمله راسهت ینظ یاند که درنوع خودب خلّاق شکل گرفته یسیوبازنو ینیبه شکل بازآفر یآثارارزشمند نکهیشودوهم ا
 ،افسهانه یوسفی ن،محمّدرضها یتهوان بهه آرمان آر   یرمه یاخ یهها  سها    یمشههوردرط  نیوبهازآفر  سیبازنو سندگانینو

 و...اشاره کرد. ینظرآهار ا،عرفانین زاده،شکوه قاسم رحماندوست،ناصرکشاورز،فرهادحسن ینژاد،مصطف شعبان
 
 یریگ جهینت
 انیسهال  یبوده،ودرط شهیکه هم راستیامراجتناب ناپذ کیگریاقتباس ازمتون د دهدکه یدست آمده نشان م به جینتا     
است .اقتباس گرفتن ازمتنهون   خلق شده ینیوبازآفر یسیازبازنو یگرفته وآثارفراوان یرصعودینوع ازنوشتن س نیرایاخ
 یازمهتن اصهل   یگرازبخشه  اسهت اقتبهاس   رد،ممکنیه گ یمه  تصهور  یگونهاگون  یها وهی(به انواع و شانظمی)نثر گرید

وفقهط   ردادهییه تغ یرابهه کلّه   یمهتن اصهل   نکهه یاایکنهد و  انیه ترب سهاده  یرابه روش یمتن اصل ایدراثرخوداستفاده کندو
 انثربهه یابالعکس،یاست که ازنظم به نثر ذگوناگونیاقتباس ن یها به آن درمتن بازنوشته، شده باشدو... .روش ییها اشاره
کهودک   اتیه گذشهته وامهروزه درادب   انیسهال  ینهوع اقتبهاس درطه    نی.مشههورتر ردیگ یبه نظم و...صورت مه  ،نظمنثر

 ییهها  یژگه یوو طیدونهوع ازاقتبهاس شهرا    نیبوده است.ا ینیوبازآفر یسیشکل بازنو گربهیونوجوان،اقتباس ازمتون د
 .شود یاثرکاسته م ند،ازارزشنک تیآن رادراثرخودرعا نیوبازآفر سیبازنو سندهیکه اگرنو طلبند یرام
 

 مناب 
 .1387،تهران انتشارات سخن،2بذرگ سخن؛ج ،حسن؛فرهنشیانور  
 .1380ه،یدربوته؛تهران اشرف خیور،جعفر؛شیپا
 .1388 کتابدار،،تهرانیکوشش فروغ الذمان جمال ات؛بهیدرادب ینیوبازآفر یسیور،جعفر؛بازنویپا
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؛مجلهه مطالعهات   «کهودک ونوجهوان   اتیازشاهنامه درادب یونگارش یمفهوم اقتباس»؛یدخت پورخالق ومه می،مریجالل
 .10-5؛صص1392،2کودک، شماره اتیادب
کههودک ونوجوان؛تهران انتشههارات فههدک  اتیههدرادب یسههیوبازنو ینیمهر؛بههازآفر گانهههی نیوحسهه هیاعمران،آسههین حیذبهه
 .1393س،یساتیا

 .12؛ص1385،38کتاب هفتم،شماره«کهن اتیادادبینوبربن جامعه»طائب،محسن؛
 یپژوهشه _یلی؛فصلنامه تحل«آثارعطار یسیبه بازنو یکودک بانگاه اتیدرادب ینیوبازآفر یسیبازنو یبررس»مرادپور،ندا؛

 .44؛ص1392،8کتاب مهر، شماره
 .1377 کتاب مهناز،؛تهرانیسینامه هنرداستان نو منت؛واژهی،میرصادقیم

 1371او ،تهران سروش، ران؛چاپیا یرسم اتیوادب قه؛کودکانینسب،صد یهاشم


