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چکیده
مقالة حاضربه بررسی مهّمترین شکلهای اقتباس درادبیات کودک ونوجوان اختصاص یافتهاست.دراین مقاله پس ازبیان مقدمهه
وپیشیة تحقیق،انواع اقتباس ازآثارکهن وکالسیک ادب فارسی وبعدازآن تعریف دقیقی ازمشههورترین انهواع اقتبهاس درادبیهات
کودک ونوجوان یعنی؛بازنویسی وبازآفرینی ارائه شده است.ودرذیل هرکدام شرایط و ویژگهیههای آن نیذذکرشهده ودرنهایهت
ضرورت استفاده ازبازنویسی و تاریخچة بازنویسی وبازآفرینی درادب فارسی شرح داده شدهاست.

کلیدواژه:اقتباس،بازنویسی،بازآفرینی


مقدمه
آثارمعتبرادبی کهن وکالسیک فارسی بیانگر ارزشهای انسانی،فرهنگی،اخالقی مردمان دردوران گذشته است .باتوجّه
به اینکه این آثاربرپایهی ویژگیهای سبکی وزبانی دوران کهن بهه نگهارش درآمهدهاند،مطالعهه ودریافهت بسهیاری از
مفاهیم آنها برای مخاطبان معاصربه ویژه کودکان دشواربه نظر میرسهد.امروزه ضهرورت اسهتفاده ازایهن ذخهایرعظیم
ادب فارسی موردتوجّه بسیاری ازنویسندگان قرارگرفتهاست.ازجمله شیوههایی که زمینهة آشهنایی واسهتفاد کودکهان
ازاین گنجینههای ادبی وفرهنگی رافراهم میکند،بازنویسی وبازآفرینی این آثاربه زبان امروزی است.
بازنویسی یعنی اثرکهن رابه زبان امروزی درآوردن به طوریکهه کهنگهی اثرگرفتهه شهود،که خودبردونهوع سهاده
وخلّاق تقسیم میشود،درحالی که بازآفرینی یعنی تغییردربنیاد اصلی اثرقبلی،به گونهایکه اثرجدیدخود به نوعی اثری
مستقل وجدا ازاثر کهن است.بازنویسی وبازآفرینی همواره یکی ازمهّمترین انواع ادبی درادبیات محسوب مهیشهود و
ازآنجایی که پیوند ناگسستنی باادبیات کودک ونوجوان دارد،مطالعه وبررسی دراین زمینهه همهواره موردتوجّهه واقه
شدهاست.آثاربازنویسی شده ازمتون کهن وکالسیک(شعریانثر)برای کودکان ونوجوانان ضمناینکه موجبات سهرگرمی
ولذّت آنهارافراهم میآورند ،میتوانندآنهارا بامسائل ملّی،اجتماعی،اخالقی،تربیتی و...آشناسازند.
پیشینة پژوهش
درزمینههة بازنویس هی وبههازآفرینی آثارمتعههددی ازکتاب،مقالههه وپای هاننامههه منتشرشههدهاسههت.ازجمله؛آثارومقا ت
جعفرپایوردر حوز بازنویسی وبهازآفرینی درادبیهات کهودک ونوجهوان مانند شهیخ دربوتهه وبازنویسهی وبهازآفرینی
درادبیّات،کتاب کودکان وادبیات رسمی ایران ازصدیقه هاشمی نسب،کتاب بهازآفرینی وبازنویسهی درادبیهات کهودک
ونوجوان ازآسیه ذبیح نیاعمران وحسین یگانهمهر،کتاب ادبیات کهن،ادبیات نو (گردآوری ،سهادهنویسهی ،بازنویسهی،
بازنگری ،بازآفرینی)از محمدرضایوسفی.وهمچنین پایاننامههایی ازجمله؛.1بررسی جنبههههای مختلهف بازنویسهی از
ادبیات کالسیک ایهران بهرای کودکهان ونوجوانهان ازصهدیقههاشهمی نسهب(.2.)1366نقدوبررسهی 10اثربرگذیهدهی
بازنویسیشده برای کودکان ازفاطمه ایرجهینیها(.3.)1388بررسهی اصهو وروشههای بازنویسهی درادبیهات کهودک
(براساس20داستان پرکاربرد)از ریحانه نصر_ اصفهانی(.4.)1388بررسی بهازآفرینی ادبیهات کههن بهرای نوجوانهان از
سا 75ه 85ازسمیّه عربلو(. 5.)1389بررسی اصو و شیوههای بازنویسی متون کهن ادبی برای کودکان ازسهجّادنجفی
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بهههذادی(.6)1392بررسهی شهیوههههای بازنویسهی وسههادهسههازی متههون کهههن ادبهی بههرای کودکههان ازطههوبی عذیهذی
علویچه(.7.)1392نقدتطبیقی عناصرداستانهای بازنویسی وبازآفرینیشده معاصرازمتون کهن برای کودکان ونوجوانهان
باتکیه برمتن اصلی ازسمانه غالمی(.8.)1393نقدوبررسی بازنویسیههای خلّهاق داسهتانههای مثنهوی بهرای کودکهان
ونوجوانان(براساس20داستان برگذیده) ازمریم خانی(.)1394وهمچنین مقا تی مانند «احیهاءمتون کههن ادب فارسهی
باروش بازنویسی وبازآفرینی» ازفروغالذمان جمالی،مقاله »بازنویسی،خلق اثهر جدیهدیاحفظ اثهرکهن» از جعفرتوزنهده
جانی«،تحلیل محتوایی بیست سا بازنویسی مثنوی برای کودک ونوجوان»از مهریم مقهدم«،نگهاهی بهه عناصرداسهتان
دربازنویسی کتاب قصّههای شیرین کلیله ودمنهه بهرای نوجوانهان»ازجههانگیر صهفری ودیگهران«،بررسهی بازنویسهی
وبازآفرینی درادبیات کودک بانگاهی به بازنویسی آثارعطّار»ازندامرادپورو...رادراین زمینه میتوان نام برد.
انواع اقتباس
هراثرادبی مطابق باسبک خاصّ خود،نوع روایتش رابرای کودک ونوجوان تعیهین مهیکنهد.کتابههایی هسهتندکه
ماهیّتشان خالصه نمودن،ساده نوشتن،بازنویسی نذدیک بهه سهبک اصهلی ویهابرگردان وبهازآفرینی اسهت.که بهه ایهن
امردرکلّ اقتباس (بازنویسی) مینامند .بنابراین انواع اقتباس رااینگونه تقسیم میکنند
.1اقتباس آزاد اقتباسکننده نسبت به متن کهن آزادانه عمل میکندووفاداربه متن اصلی نیست.
.1-1بازنگری؛اقتباسکننده دربازنگری،نظرشخصی خودرادربخش درونمایة داستان اعما میکند.
.2-1وامگیری ازعناوین؛دراین روش،اقتباسکننده ازاسامی وعناوین موجوددرمتن اصلی،برای عنوان مطلهب وعنهاوین
متنی خود استفاده میکند.
.3-1بازآفرینی؛مشهورترین نوع اقتباس آزاد،بازآفرینی است.بازآفرینی درواق آفرینشی جدیدودیگرازیک اثراست.
.2اقتباس بسته دراقتباس بسته یاوفادار،اقتباسکننده منب ادبی رامالک اصلی خودقرارمیدهد.
.1-2بازنویسی؛بازنویسی،مشهورترین نوع اقتباس بسته است .بازنوشتن اثرکهن به زبان امروزین درچارچوب وفاداری
به متن اصلی.
.2-2گذیدهنویسی؛درگذیدهنویسی اقتباسکننده قسمتی ازمتن کهن راگذینش میکندوبدون تغیرآن رامیآورد.
.3-2تلخیص؛اقتباسکننده پیام اصلی متن رابه کوتاهترین شکل ممکن بابیانی ساده وقابهل فههم بهرای مخاطبهان بیهان
میکند( .ر.ک.جاللی وپورخالقی)10-5 1392،
دراینجا دونوع ازمشهورترین شکلهای اقتباس یعنی؛"بازنویسی"و"بازآفرینی"کهه بیشهترین بازتهاب رادرادبیهات
کودک ونوجوان دارند بررسی میشوند.
-1بازنویسی
بهرای مقولهة بازنویسهی تعههاریف متعهددی ذکرشهدهاست،ازجمله؛بازنویسهی درلغههت بهه معنهی دوبهاره نوشههتن
وازنوتحریرکردن است .دراصطالح ادبهی بهه نوشهتن دوبهار داسهتان یهامطلبی کهه بهه زبهان کهن،بیگانهه یادرقالهب
شعرباشد،بابیان ساده یاحذف قسمتهایی ازآن واضافهکردن قسمتهایی دیگربه آن،بازنویسی گفته میشود.بازنویسی
داستانهای کهن بخشی ازادبیات معاصهررابه خوداختصهاص دادهاسهت(.ر.ک.انوری)769 1387،اصهطالح بازنویسهی
رانخستین بارمحمودمشرف تهرانی درمجم بینالمللی ادبیات کودک در 25اردیبهشت سا 1354مطرح کرد«.اقتبهاس
یابازنویسی،بازنگری اثری است به اندازهی دلخواه،به طهوریکهه عمهل داسهتانی شخصهیتهها_تاحهدّی کهه ممکهن
باشد_وخصوصیّات زبانی ولحن اثربرجابماند» (میرصادقی«.)25 1377،بازنویسهی یعنهی بهه زبهان امهروزی درآوردن
اثرکهن به طوریکه کهنگی اثرگرفته شود وبر دوگونه است بازنویسی ساده؛یعنی اثرکهن رابه زبهان امهروزی درآوردن
وبازنویسهی خلّههاق؛یعنی سههاختارنوبه اثههرکهن دادن» (پههایور«.)15 1380،بههازگویی وبازنوشههتن اثههری اسههت بههاحفظ
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ویژگیهای اثربدون اندک دخل وتصّرف درآن.فقط زبان راسادهترکرده وآنرا متناسب توان خواننده مینماید»(هاشمی
نسب« .)43 1371،دربازنویسی که خاصّ متون کههن است،نویسهند بهازنویس متنهی قهدیمی را،کهه دارای واژگهانی
نامهههه نوس وناآشناسههههت،باتغییرواژگان آنراسههههاده مههههیکنههههدتا بههههرای مخاطههههب امههههروزی قابههههل
درکشود(».مرادپور«.)44 1392،دربازنویسی نویسنده موضوع ومحتوای اثرقبلی رانمیتواند تغییردهد،امّا آنرا بهه فهرم
وساخت جدیدکه مطابق سلیقه وپسندزمان خودباشددرمیآورد»«بازنویسهی یعنهی برگهردان متهون کهن(شهعریانثر)به
نثرامروزی وزدودن کهنگی متن ازچهرهی آن؛بیآنکه مفهوم ومحتهوا دگرگهون شهود»«دربازنویسهی چهارچوب طهرح
اصلی واستخوانبندی متن کهن دستنخورده برجای میماند،دست بازنویس ازتغییرات بنیادی واساسی درمهتن قهدیم
کوتاه است»(ذبیح نیاعمران ویگانه مهر60،42 1393،و.)62
بنابراین تعاریف میتوان بازنویسی رااینگونه دانست که؛بازنویسی دوباره نوشتن یک متن متناسب بازمان وشرایط
«بازنویسنده»است.بازنویسی یک اثر،حفظ ویژگیهای کلّی متن بدون کوچهکتهرین دخهل وتصّهرف اساسهی درمهتن
است .بازنویسی ،همان متن کهن باهمان مفهوم ومحتواست که کهنگی آن زدوده شدهاست ومناسهب بهرای مخاطبهان
امروزی است.بازنویسی،روشی است برای فراهمکردن یاخلق وآفرینش آثارادبی برای کودک بااستفاده ازمتون کهن بهه
طوریکه ارکان هویّتی یاموضوعی اثرپیشین دراثرجدیدحفظ شود.دراین روش،اثرکهن بهرای کودکهان مناسهبسهازی
میشود.این مناسهبسهازی مهیتوانهد اههداف مختلفهی داشهتهباشد.مناسهبسهازی مهیتواندشهامل زبهان ویاهریهک
ازعناصرساختاری اثرکهن باشد.بازنویسیهاازسادهترین شکل یعنی فقط به زبان امروزی درآمدن ایجادشدهانهدوکمکهم
شکلهای مختلفهی بهه خهود گرفتههانهد .ودریهک تقسهیمبنهدی کلّهی بازنویسهی بهه دونهوع سهاده وخلّهاق تقسهیم
میشود؛ساده(بازنویسی باتغییرات کم)؛این نوع بازنویسی شای ترین نوع بازنویسی واغلب باههدف آشهنایی مخاطهب
بامیراث ادبی است.دراین نوع بازنویسی متن کهن کامالً ساده وامروزی میشود.ممکن است نویسنده بازنویس برخهی
ازبخشهای متن قدیم راحذف کندویااینکه به قسمتهایی ازمتن شاخ وبرگ دهد،امّاسهاختارمتن کههن تغییرعمهدهای
نمیکندوارزش ادبی وهنری جدیدی به آن افذوده نمیشود.بازنویسی خلّاق(بازنویسهی بهاتغییرات زیهاد)؛دراین نهوع
بازنویسی نویسنده بازنویس عالوهبرامروزی کردن وساده کردن زبان درعناصرسهاختاری نیذتصّهرف مهیکنهد،امّابازهم
مثل بازنویسی ساده ازچارچوب هویّتی وموضوعی متن کهن خارج نمیشهود.چنین آثهاری اگربهه درسهتی ومتناسهب
وخلّاقانه وهمراه باتخیّل بهوجودآیند،درواق ساختاری نوبه متن کهن میبخشندوبه ارزش ادبی وهنهری آن مهتن ههم
میافذایند.
ویژگیهاوشرایط بازنویسی
.1دربازنویسی بایدمحتوا ومضمون متن اصلی حفظ شودوهیچ گونه تغییری دراصل متن بهوجودنیاید.
.2مفهوم وهدف متن اصلی درمتن بازنویسی دیدهشود.
.3تغییرات تاجایی امکانپذیراست که به پیام متن اصلی خدشهای واردنکند.
.4اصو زبان وادب فارسی دربازنویسی رعایت گردد.
.5به مسائل عاطفی،فرهنگی وزبانی وذهنی کودکان ونوجوانان توجّه شود.
.6هماهنگی ساخت ومحتواحفظ شودوبامتن اصلی منطبق باشد.
.7اصل مهّم سادهنویسی برای کودکان رعایت شود.
.8متن بازنویسیشده باید متناسب بادانش ومعلومات گروه سنّی مخاطب باشد.وبه قابل درک ولذّت بخش بودن برای
کودکان توجّه شود.
.9برای سنین مختلف درجهبندی ومشخّص شود.
.10جلد،صحافی،کاغذوظاهرکتاب همش ن متن اصلی باشد.
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درمجموع بازنوشته ضمن سهادگی وروانهی نثر،بایدخصوصهیّات بیهان شاعرونویسهنده اصهلی رادرخهودمنعکس
کند.تشبیهات ،استعارات وتعبیرات خاصّ هرداستان درصورت امکان به تناسب فهم ودرک گروه سنّی آوردهشهود بهه
شرطیکه به روانی زبان متن آسیب نرسهاندوبرای کهودک ونوجهوان قابهل فههم باشهد وکهودک بهدون آنکهه متوجّهه
گرددباسبک نویسنده وشخصیّت وزبان اوآشناشود(ر.ک.هاشمی نسب.)48_47 1371،
اهداف بازنویسی
هدف ازبازنویسی ازمتون کهن وکالسهیک فارسهی بهه زبهان سهاده امهروزی آن اسهت کهه کودکهان ونوجوانهان
بتوانندباشههوق ورغبههت آثاربازنوشههته رابخواننههدوازطریق آن آثاربامضههامین پههرارزش فرهنههش گذشههتهی ایرانههی
آشناشوندوازتجربیّات وذوق گذشتگان بهره گیرند،تاهم پیوندخودباگذشته راحفظ کنندوهم ذهن وروح خودراتلطیف
نمایند.اهداف کلی بازنویسی رامیتوان این چنین بیان کرد
.1ایجادرابطه بین کودک ونوجوان ومحیط تاریخی وفرهنگیاش،بهه گونههای کهه کهودک بتوانهدبین فرهنهش دیهرین
وامروزی خودپیوندبرقرارکند.
.2برانگیختن اشتیاق کودک ونوجوان به مطالعه باستفاده ازمتون جذّاب.
.3با بردن درک کلّی کودک ونوجوان ازتمهامی جنبههههای فرهنگی،دینی،تهاریخی،اخالقی وعلهوم وفنهون ازگذشهته
تاکنون.
.4تبحّردرزبان وادب فارسی وتقویت توان نوشتاری مخاطبان به گونهای که بتوانندآثارومتون کهن فارسهی رابهه زبهان
فارسی امروزی بازنویسی کنند.
.5دستیهافتن کهودک ونوجهوان بهه اطّالعهات عمهومی وپایههای درجنبههههای مختلهف مهذهب،تاریخ،زبان و...کهه
میتواندزیربنای تخصّصهای علمی،فرهنگی وادبی آینده آنهاقرارگیرد.
.6آشناکردن کودکان ونوجوانان باتجارب مختلف زندگی برای رویارویی آنان بامسائل آتی.
.7استفاده ازجنبههای اخالقی،اجتماعی وفرهنگی متون کهن(.ر.ک.ذبیح نیاعمران ویگانه مهر)64_63 1393،
.8پرورش ذوق،اندیشه ونیروی تخیُل درکودکان وبه ویژه نوجوانان.
.9ایجادتنوع درخواندنیهای کودک ونوجوان.
.10امروزی کردن آثارکهن جهت فراموش نشدن آثارارزشمندادبی.
-2بازآفرینی
اصطالح بازآفرینی ازآثارکهن،مانند بازنویسی تعاریف گستردهای راشامل اسهت.که ازآن جملهه؛بازآفرینی درلغهت
یعنی آفرینشی دیگر«،بازآفرینی،نوعی بازنویسی است براساس آفرینشی مجهدد براثهری کههن بهدون دخهل وتصهرّف
درچارچوب وخطوط اصلی اثر،درونمایه بانگرش وپرداختهی نوعرضهه شهود(».هاشهمی نسهب.)43 1371،اصهطالح
بازآفرینی«برای دوباره آفرینی آثاری است که ازروی آثارآفریدهشد قبلی به وجودمیآید.بهگونههای کهه مثهل اثرقبلهی
نباشد،امّارگههایی پررنش یاکمرنش ازآن اثررادرخودپنهان دارد(».ذبیح نیاعمران ویگانهمهر)50 1393،
«دربازآفرینی،تغییروتحوّ درسبک،ساختارومتن صورت میگیرد»(طائهب«.)12 1385،درایهن روش اقتبهاسکننهده
اثری رامبنا و معیارکارخودقرارمیدهدوسپس براساس سلیقه،ذهنیّات وتخیّالت خودآن رادوباره میآفریند.اومجازاست
درتمام عناصرادبی یاداستانی دخل وتصرّف کند(».جاللی وپورخالقی«.)7 1392،نویسند بازآفرین درروش بهازآفرینی
ازاثردیگر،چارچوب هویّتی آن را تغییر میدهدودست به خلق اثهری جدیهدمیزنهد«».اثربازآفریهده شهده اثهری اسهت
مستقل وبدی ،هنرمندبازآفرین مختاراست ازهر زاویهای که مایل است به اثربنگرد وازهمان قسمت خلّاقیّهت راشهروع
نماید .اومجازاست ساختمان اصلی فکرقبلی رادرهم ریذد ،زیرا او پدیدهای بهوجود میآوردکه بااثرقبلی فاصلة زیادی
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دارد(».ذبیح نیاعمران ویگانهمهر48 1393،و.)55بنابراین میتوان گفت بازآفرینی روشهیاسهت بهرای آفهرینش وخلهق
آثارادبی وهنری ،باالهام گرفتن ازآثاردیگران چه آثارکهن وچه معاصر.دراین روش نویسند بازآفرین هیچ نوع تعهّهدی
نسبت به اثرقبلی نداشته ومیتوانددراثرقبلی هرنوع تغییری رااعما کند،تغییردرموضوع و درونمایهه وسهاختاروتمامی
ارکان اثر.درواق نویسنده بازآفرین می تواندازهرزاویهای واردمتن اصلی شودوساختمان اثررابه کلّی درههم بریذد.پایهه
واساس بازآفرینی تخیّل است واثربازآفریده اثری است مستقل وتازه وبدی ،که فقط نشهانهههایی ازاثرقبلهی رادر خهود
مههنعکس کههردهاسههت.به گفتههه پایور بههازآفرینی محتواواندیشههة اثرمههوردنظررامیزدایدواندیشههههههای نوبههه جههای آن
مینشهاند.البته در اثرجدیدرگهههاونشهانهههایی ازاثرقبلهی وجوددارد،بهه گونههای کهه خواننهده بهه هنگهام مطالعههی
اثرجدیدخاطر اثرقبلی رادرذهن میآورد .امااین اثرجدید دیگرآن محتهوای قبلهی راندارد.حتی،شهایدتنهابایک جنهاس
اسمی،ازاثرقبلی خاطرهآفرینی کند.اثرجدیدنسبت به اثر اصلی مهیتواندازهرزاویههدیهدی بههوجودآید.فضاسهازیههای
متفاوتی داشتهباشد.زبان متفاوت یادرونمایههای گوناگونی بیابد ،امّادر تمام این تحوّ ت ودگرگونیهابهازآفرینی مثهل
هرروش خلّاق دیگر،ازمنطق خاصّی به نام ساخت پیروی میکند(.پایوروجمالی.)172_171 1388 ،
اصو وقواعدکلّی بازآفرینی
.1بازآفرینی یعنی برگردان متون کهن ویامعاصر(شعریانثر)به نثرامروزی بادخل وتصّرف درمحتواومفهوم وتمهام ارکهان
اثرقبلی و تبدیل آن به اثری مستقل وجدید که بامتن اصلی به کلّ متفاوت است.
.2دربازآفرینی،نویسنده ازموضوع اصلی حکایتها وروایتهای کهن الهام میگیرد وموضوعی جدید با هویّتی مستقل
میآفریند.به این معنی که عمدهترین کاردر روش بهازآفرینی،تغییردادن موضهوع ومحتهوای اثراصهلی ودرههم ریخهتن
چارچوب آن وایجادچارچوبی تهازه اسهت.به طهوریکهه دربهازآفرینی چههرهههای اسهطورهای وقهرمانهان افسهانهای
وحکایتهای تاریخی ونظیرآن،تغییراتی صورت میگیردکهه باخوانهدن اثربهازآفرینی شده،اثراصهلی درذههن خواننهده
تداعی میشود.
.3بهههرعکس بازنویسه هی دربازآفرینی،بهههازآفرین مجازاسهههت ازموضهههوع کههههن الههههام بگیردوهرگونهههه تغییه هری
درموضوع،شخصیّتها ،درونمایهه و...ایجادکنهد.میتواندشخصهیّتههای روایهت راازمنفهی بهه مثبهت ویابهه عکهس
تغییردهد.هرگونه اندیشة فلسفی ،اجتماعی وهرنوع دیدگاهی رابهه موضهوع موردنظرخودواردکند.امّا،باهمهة تغییهرات
ودگرگونیهایی که دراثرپیشین ایجاد میکند،نشانهها و رگههایی ازاثرپیشین واصلی دراثرجدید قابهل درک ومشهاهده
است واین تنهاموردی است که اثربازآفرین شده راازیک اثر ت لیفی خلّاقانه وآفرینش مستقیم وبیواسطه جدامیسازد.
 .4دربازآفرینی مثل بازنویسی،بازآفرین میبایست اصو کلّی نگارش زبان وادب فارسی واصهو مهّهم سهادهنویسهی
برای کودکان ونوجوانان وسایرتکنیکهای نویسندگی رارعایت کند(ر.ک.ذبیح نیاعمران ویگانه مهر.)57_56 1393،
شیوههای بازنویسی وبازآفرینی
بازنویسی وبازآفرینی ازمتون کهن ومعاصر(شعریانثر) به شیوههای گوناگونی انجام میپذیرد
.1بازنویسی به نثر ازمتن منظوم
.2بازنویسی به نظم ازمتن منثور
.3بازنویسی به نثرازمتن منثور
.4بازنویسی به نظم ازمتن منظوم
.5بازنویسی دراماتیک یانمایشی
.6بازنویسی به طریق فیلمنامه
.7کارتصویری باارزش یافیلمهای سینمایی،انیمیشن(نقّاشی متحرّک)
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.8ارائة متن بازنویسی برکتاب ونوار
.9برنامههای رادیویی وتلویذیونی؛ودرنهایت،استفاده ازتکنولوژی و وسهایل کمهک آموزشهی درراه ارائهة ادب رسهمی
وهنرکهن قصّهگویی.
ضرورت بازنویسی وبازآفرینی ازادب رسمی
انسانهها بنها بهه شهرایط زنهدگی عصهرخود،تجربیّات جدیهدی کسهب مهیکنندکهه تجربهة قبلهی آنهاراتکمیهل
میکند،درواق باتغییر سلیقهها،تجربیّات قبلی کهنه شده ودیگرباب روز نیستند تا بتوانندکاربرد عملی داشته باشند.پس
میل به جاودانه ماندن ونوشدن نمود مییابد.تضمین جاودانگی ادبیّات بهه گونههای دیگرشهدن اسهت.درهم ریختگهی
وازهم پاشیدگی دراثرموجود وبهوجود آوردن اثری نو،پشتوانهای محکم برای جاودانسهازی جهوهر هنربهه حسهاب
میآید(ر.ک.همان .)51کتب قدیمی نظم ونثرماسرشار از داستانهای پنهدآموز واخالقهی وحتهی سهرگرمکننهده اسهت
وادبیات عامیانه مانیذدارای قصّههاوافسانههایی است که سینه به سینه ونسل بهه نسهل گشهته وتاامروزبسهیاری ازآنهها
مکتوب شده ودراختیارکودکان ونوجوانان قرارگرفتهاند.درواق یکی ازانواع خاص کتاب کودک هم کتابهایی اسهت
که وسیلة پیونددادن کودک ونوجوان با ادب وفرهنش گذشته ایران است وهستة مرکهذی اطالعهات آنهها رادربهاب
ایرانی وفرهنش ایرانی تشکیل میدهد.بازنویسی یک ضرورت است.زیراکودک ونوجوان به دلیل محدودیت درقدرت
درک وخوانههدن قادرنیسههتند مسههتقیماً ازآثههارادب کهههن وکالسههیک بهههرهمندشههوند،پس بایههدبرای دراختیههارگرفتن
آثارارزشمندادب فارسی دراختیارکودکان ونوجوانان به بازنویسی وبازآفرینی این آثارپرداخت ،تاهم کودکان ونوجهوان
ازآن آثاربهره ببرندوهم اینکه باتجدید دوباره این آثاربه فراموشی سپرده نمیشوند.درنتیجه این امراجتناب ناپهذیرویک
ضرورت است.
تاریخچه بازنویسی وبازآفرینی برای کودک ونوجوان درایران
سا ها آثاربارزش ادب رسمی نظیر؛گلستان،بوستان،مرزبان نامه،کلیله ودمنه،مثنوی،شاهنامه وخمسهةنظامی بهرای
کودکان خوانده میشد.حفظ کردن مقدمةگلستان یا داستانهای منظوم شاهنامه ومثنوی ازسهرگرمیههای ادبهی اطفها
ونوجوانان به حساب میآمد .گرچه این سرگرمی راخودانتخاب نمیکردند،امّا گهاه دلبسهتگی بهه ادب رسهمی وگهاه
اصراروالدین یامربّیان این گرایش راسبب میشد.دردور بیداری یاتمهیدانقالب مشروطه،که درواق دور به بارنشستن
اجتماع،فرهنههش
تجههدّد وتحههوّ درسههاختارهای تفکّرواندیشههه،
وادبیات ایران بود،درکنارشکلگیری بسیاری ازمفاهیم مدرن،مفهوم کودکی نیذتشخّص یافت وبراساس نیازبه نوسهازی
سنّت،بازنویسی متون کالسیک برای کودک ونوجوان نیذموردتوجّهه قرارگرفت.شهیخ محمّهدعلی تهرانهی (کاتوزیهان)
ازمجاهدان صدرمشروطه ونمایند قدیم مجلس شورای ملّی کتابهایی بهنهام اخهالق اساسهی بهرای کودکهان نوشهت
ودرآن قصّههای کلیله ودمنه،مرزبان نامه،انوارسهیلی و...رابه زبانی ساده برای کودکهان بازنوشهت.ایرج میهرزا یکهی از
گویندگانی بودکه به این کارتوجّه فراوان داشت وهرقصّه وتمثیلی راکه مییافت برای کودکان به زبان ساده وروان بهه
نظههم مههیآورد.ترجمههه وتلخههیص گسههتردهای ازافسههانههههای ازوپ ،فههونتن و...نیذبانههامهههایی چون ت دیههب
ا طفا ،فرائدالنصههههههایح،اخالق مصوّر،صههههههدپند،انیس ا دبهههههها وا طفا ،حکایهههه هات دلپسندو...صههههههورت
میگیرد.درسا های1300به بعدبه ادبیات عامیانه وشفاهی _که بخش بذرگی ازآن مختص به کودکان ونوجوانان_بهود
توجّه بیشهتری شهد.ازجمله نویسهندگانی ماننهد امیرقلی امینهی (کتهاب هذارویهک سخن،داسهتانههای امثها )،کوهی
کرمانی،صادق هدایت(اوسانه،نیرنگستان)،فضلاهلل صبحی مهتدی (افسانههای ایران)و...درزمینة ادبیات عامیانهه آثهاری
ازخودبرجای گذاشتهاند.وهمچنین کارانتخاب بهه تنههایی ازادب فارسهی مانندتهیهة خالصهة شاهنامةفردوسهی بهرای
دبیرستانها ،یاگذید گلستان وبوستان مخصوص دانشآموزان دبیرستانهها (.)1319یاسهخنان شهیوا،برگذید تعهدادی
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ازمتون رسمی()1317برای نوجوانان وجوانان به وسیلة مرحوم محمّدعلی فروغی حرکهت بهه سهوی انتخاب،انطبهاق
وبازنویسی ازادب رسمی را پی افکند.
درسا های1335تا1357بهویژه دهة چهل که دور طالیی ادبیات ایران درحهوزهههای مختلهف شهعر،رمان،ادبیات
نمایشی،ادبیات کودک و...است،بازنویسی وبازآفرینی هم سیرصعودی داردکه عوامهل مهمّهی رامهیتهوان درآن دخیهل
دانست.ازجمله؛گفتمان بازگشت به خویش،گفتمان رسمی ناسیونالیستی(توجّه به شهاهنامه وادبیهات حماسهی)،جریان
مدرنیسههم و. ...ودرکههلّ سهها هههای 1344تهها1349ازبهتههرین سهها هههای بازنویسههی ازادبیههات کهههن بههه حسههاب
میآید.وازبازنویسان مشهوردراین سا ههامیتهوان به؛احسهان یارشهاطر (داسهتانههای شهاهنامه وداسهتانههای ایهران
باسههتان ،)1344مهههدی آذریذدی(مجموعههه قصّههههههای خههوب بههرای بچّههههههای خههوب از 1336بههه بعههد)
زهراخانلری(داستانهای د انگیذادبیات فارسی )1346مهردادبهار(جمشیدشهاه وبسهتور ،)1346اشهاره کرد.سهبک ایهن
بازنویسان دربازنویسی متفاوت بوده وسبکشان به عنوان بانیان مستقیم بازنویسی ازادب رسمی به سه سبک مشهخّص
تقسیم میگردد .الف.بازنویسی نذدیک به سبک اصلی نویسنده بااشهعاری ازمهتن اصهلی ماننهدکارخانلری ویارشهاطر.
ب.بازنویسی بهه روایهت آزادداسهتان،باتغییرات مختصردراصهل داسهتان ماننهدکارآذریذدی.ج.بازآفرینی یهک داسهتان
بااستفاده ازطرح اصلی به زبانی ساده مانند کارمهردادبهاروم.آزاد.آذریذدی دربازنویسی،بیشترجنبة اخالقهی واجتمهاعی
کاررامدنظردارد.آثار زهراخانلری واحسان یارشاطر ومهردادبهاربیشترنشاندهند ارزش هنری آثارادبی کالسیک ایهران
است(.ر.ک.هاشمی نسب.)53_51 1371،
درطی این سا هاتادههة شصهت تمهامی آثاربسهیارمعروف ادب رسهمی بارهابهدون ضهابطهای مهورد بازنویسهی
قرارمیگیرد،به طوری که در سا های 61تا 65بازنویسی با ترین نشررانسبت به تمامی سها ههای گذشهته بهه خهود
اختصاص میدهد.اکثرآثارازجمله آثار آذریذدی تجدیدچاپ میگردد.درسا های اخیربازنویسهی وبههویهژه بهازآفرینی
رشد بسیارچشمگیری داشته است،به طوری که دراین میان هم آثاری باارزش کم وبسیارساده نویسیشهده دیهده مهی
شودوهم اینکه آثارارزشمندی به شکل بازآفرینی وبازنویسی خلّاق شکل گرفتهاند که درنوع خودبینظیراسهت.ازجمله
نویسندگان بازنویس وبهازآفرین مشههوردرطی سها ههای اخیرمهی تهوان بهه آرمان آرین،محمّدرضها یوسفی،افسهانه
شعباننژاد،مصطفی رحماندوست،ناصرکشاورز،فرهادحسنزاده،شکوه قاسمنیا،عرفان نظرآهاری و...اشاره کرد.
نتیجه گیری
نتایج بهدست آمده نشان میدهدکه اقتباس ازمتون دیگریک امراجتناب ناپذیراست که همیشه بوده،ودرطی سهالیان
اخیراین نوع ازنوشتن سیرصعودی گرفته وآثارفراوانی ازبازنویسی وبازآفرینی خلق شدهاست .اقتباس گرفتن ازمتنهون
دیگر (نثریانظم)به انواع و شیوههای گونهاگونی صهورت مهی گیهرد،ممکن اسهت اقتبهاسگرازبخشهی ازمهتن اصهلی
دراثرخوداستفاده کندویا متن اصلی رابه روشی سهادهتربیهان کنهد ویااینکهه مهتن اصهلی رابهه کلّهی تغییهرداده وفقهط
اشارههایی به آن درمتن بازنوشته ،شده باشدو. ...روشهای اقتباس نیذگوناگون است که ازنظم به نثریابالعکس،یانثربهه
نثر،نظم به نظم و...صورت مهی گیرد.مشههورترین نهوع اقتبهاس درطهی سهالیان گذشهته وامهروزه درادبیهات کهودک
ونوجوان،اقتباس ازمتون دیگربه شکل بازنویسی وبازآفرینی بوده است.این دونهوع ازاقتبهاس شهرایط وویژگهیههایی
رامیطلبند که اگرنویسنده بازنویس وبازآفرین آن رادراثرخودرعایت نکند،ازارزش اثرکاسته میشود.
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