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 مقدمه.1

كـكس نيس هيچ و كسيـت ره متني بنويسد  جايي از ادبيات جهان بيابدا در نتواند آن

»آلفرد تنيسون«

و ادبيـات پر ايجاد رابطه ميان متون كهـن و امـروزين همـواره يكـي از مباحـث كشـش

و نويسندگان فارسـ بخشي از آثار. جذّاب بوده است و ايرانـييروايي كه شاعران زبـان

آندر دوره نويسان امـروزي قرارگرفتـه توجه داستان، مورداند ها را خلق كرده هاي كهن

به. است ازاين توجه گاه 1بـه اقتبـاس انجامـد،يم،عناصر اثر كهن در اثر جديد استفاده

آن. ادبي مشهور است تنهـا-هاي پيشرفتهخالف كشوربر-ايران كه مبحث اقتباس در با

و تئاتر معنا دارد، تلفيق اين مقوله با ادبيات كمـك مـي  كنـد تـا تعريـف در بخش سينما

اقتبـاس الگـويي«.دسـت آيـد هاي ادبي نسبت به متون ديگر بـه نسبتاً كاملي از برداشت

و در يـك مـيي آشنايي اوليه را بـا آن اثـر خالصه شده از يك اثر است كه اجازه دهـد

درهمدت، اجازه صرف برخورد كوتاه و مـرارت نكشـيدن در خوانـدن را جويي در وقـت

 امروزه بسترهاي مناسبي براي).11: 21379وانوا،(» گذارد اختيار خواننده يا تماشاگر مي

و نوجوان فراهم شده اسـت تـا پاسـخ گـوي عاليـق، انتقال ادبيات كهن به نسل كودك

و كنجكاوي و قصه در اين ميان بسياري از داستان. نيازهاي آنان باشدها و ها هاي كودك

و اقتباس از آن .هاستنوجوان ايراني برخاسته از ادبيات كهن فارسي

بر اين3نگووهاي فرهنگي هر جامعه به كمك ادبيات، جالدر تأكيد بر حفظ ارزش

و اجتمـاعي، باعـث هاياي عالوه بر حفظ ارزش است وجود چنين مقولهباور  فرهنگي

تكيه بر ضـرورت وجـودبانيز4لندزبرگ.)37: 1987نگو،وجال( شودتداوم جامعه مي

و  و نوجوان برآن است كه براي تفهيم تمدن جامعه ميـان گـروه كودكـان ادبيات كودك

:1987لنـدزبرگ،( ادبيات كودكان استينوجوانان، بهترين راه، استفاده از افق گسترده

34(.

و كودكـان برايآنيدوباره خلقو كهن هاي داستان گزينشبا معاصر نويسندگان

و كـودك ادبيـات كـه بـاور اينبا. اندكرده فراهم آنان برايرا تخيليتجربه نوجوانان،

1 Adaptation 
2 Francis Vanova 
3 Jalongo 
4 Landsberg 
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 ادبيـاتو اسـت شـده تقسـيم غيررسـميو رسمي ادبيات گروهدوبه ايراندر نوجوان

و اسـت نوجـوانو كـودكآن مخاطـب كـه شودمي گفته ادبي آثار مجموعهبه رسمي

 ايـن امـا،نشـده نوشته نوجوانو كودك براي اصلدركه است آثاري غيررسمي ادبيات

 آثـاراز يكـي عنـوان بـه فردوسـييشاهنامه؛هستند سهيم آثار ايناز استفادهدر گروه

 رسـمي ادبياتدر انساني علوم منابع تأثيرگذارتريناز فارسي ادبو زبان ملّي كالسيك

).15: 1389 جاللي،(است فارسي زبان نوجوانو كودك

از موضوع تقريباً و نوجوانـان،شـاهنامه هاي داستاني اقتباس شـده بـراي كودكـان

توان ادعا كرد كـه قيت خاص خود را دارد؛ با اين حال نميهر نوشته خالّ. مشترك است

مي شاهنامهاقتباس از  در-زيرا هرگز يك اقتباس؛ گيرد جايگاه متن اصلي را هرچند هم

و نكـات مـتن اصـلي باشـد تواند بيانگر نمي-سطح عالي باشد در ايـن ميـان. ظرايـف

و نوجوان در مناسبيهنويسند مي كودك كند تا مرزهـاي زمـان سازي اين متون، تالش

ب و كهن و متن را از دنياي دور ه دنياي امروزي مخاطب بكشـاند تـاو مكان را درنوردد

مي.خلقي تازه صورت بگيرد و تـازه بـودن موضـوع، نقـش« كند كـه اين كار ثابت نـو

گـويي بـر«به عبـارتي ديگـر.)55: 12001ساميولت،(»قيت ادبي ندارداي در خالّ عمده

و يا صفحه و روياي از كاغذ قديمي، متني تازه پوستي چرمي متني ديگـر قـرار گرفتـه

؛ بـا ايـن نگـرش اگـر)131: 22001دروي،(»بازنويسي جديدي به وجـود آمـده اسـت 

 مخلوق به حساب آوريـم، اثـر اقتبـاس شـده از آن را بـراي» اولين واقعيت«را شاهنامه

و نوجوان بي .ناميممي» واقعيت دوم«ترديد كودك

 نوجوانو كودك ادبياتدر شاهنامهاز اقتباس انواع.2

ميياقتباس قلمرو وسيع و تجدد ملل در آن بر اين باور3سندرز. گنجد دارد كه فرهنگ

اسـتفاده از مـواد5،دگرنگري مـتن4،توصيف متن.كه انواع اقتباس محدود نيست است

 دزدي4،تقليـد ادبـي3،تقليـد محتـوايي2،دگرسـازي مـتن1،ادامه دادن متن سابق6،متن

1 Samoyault, tiphaine 
2 Durvye, catherine 
3 sanders 
4 version 
5 variation 
6 interpretation 
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و بازنويسـي9بـازبيني8،بهاگذاري مجدد7،تعبير هجوآميز6،جعل متن5،شاعرانه طنزآميز

 با اين تعبير هر نـوع ارتبـاط بـا).2006:18 سندرز،( هستنداقتباس از انواعهمگي ...و

و كـودك آثـاردر شـاهنامهيهارائـ براي نويسندگان. آيدمتن اصلي اقتباس به شمار مي

 گـروه، ايـن برايرا متن بتوانندتا اندكردهاستفاده اقتباس مختلف هايشيوهاز نوجوان،

، به دليل وجود تفـاوت در نـوع شاهنامهشده از متون اقتباس. كنند فهم قابلو بخشلذّت

ميهاي مختلفي براي طبقهنوشته، قابليت و بندي شدن دارند كه توان با توجه بـه محتـوا

آننوشته،فرم .داد قرار نگارشي اقتباسو محتوايي اقتباسيهرا در دو مجموعها ها

 محتوايي اقتباس.2.1

و نو كردن محتواي آثار كهن ضروري است تا نسل هـاي جديـد گروهي برآنند كه ساده

و فرهنگي نسلاز سرمايه صـورت، در غيـر ايـن زيراهاي قديم استفاده كنند؛ هاي فكري

و ادبي  شـود كـه ريشـه در اعمـاق ترين خسارت به ملّتي مـي بزرگگسيختگي فرهنگي

آن).36: 1384سنجري،(دتاريخ دار اين همان كاري است كـه فردوسـي خـود نيـز از

فردوسي از جمله آثاري است كـه ايـن نيـروي بـالقوه رايهشاهنامزيرا؛نصيب نبود بي

و به قول شاهرخ مسكوب اي بـود كـه كنندهخود اقتباس،در حقيقت فردوسي نيز،دارد

و زيبايي ويشناسي تازه در ناپيداهاسعي در آفرينش نگاه، دريافت داسـتاني را داشـت

ـ خوتاي نامك خواست كه دوباره صرفاً نمي  هـاي از يادرفتـه را بـازگو كنـدا اسـطوره ي

).14-12: 1384مسكوب،(

و نوجـوان بـه دو شـاخه شاهنامهاز متوالي با اين نگاه، اقتباس در ادبيات كـودك

.اقتباس بسته يا وفادار؛ اقتباس باز يا آزاد:شودتقسيم مي

1 continuation 
2 transformation 
3 imitation 
4 pastiche 
5 parody 
6 forgery 
7 travesty 
8 revaluation 
9 revision 
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 اقتباس آزاد-2.1.1

آن)12: 1379 وانـوا،( كننده در اقتبـاس آزاد اقتباس كنـد، گونـه كـه اراده مـي مـتن را

و داستاني انواع. پروراند مي تـوان بـه بـازآفريني، دارد كه مـيياقتباس آزاد در فرم ادبي

و اصـطالحات اشـاره كـرد بازنگري، وام طـور كـه از ايـن عنـوان همـان. گيري عناوين

و اين امكـان وجـود پيداست، نمي توان براي انواع اقتباس آزاد تعريفي محدود ارائه كرد

تعريـف اينك ضمن. كنندگان انواع ديگري از آن را تجربه كننددارد كه در آينده اقتباس

و نوجوان مصـداقيهشاهنامچه در اقتباس از موارد مذكور به آن فردوسي براي كودك

:كنيمداشته است، اشاره مي

 بازنگري.2-1-1-1

ايـن. كنـد كننده در بازنگري، نظر شخصي خود را در بخش درونمايه اعمال مـي اقتباس

و كاربرد مانند تعمير ساختماني كهن است كه تنها بخشي از آن  را كامالً تخريـب كـرده

مياز نمونه. معماري جديد بسازنديهشيوبه تـوان بـه اثـر مهـرداد هاي روشن بازنگري

و سهراببهار در داستان. بهار اشاره كرد سازي رزم پـدر جاي برجستهبه) 1373( رستم

و. پردازدو پسر به عشق ايجاد شده در دل سهراب مي در اين بازنگري در اصـل مـاجرا

و شكل اصلي داستان حفظ گرديده، امـا  ديگر عناصر اصلي داستاني، تغييري ايجادنشده

و اقتباس كننده از منظري كـه خـود اراده كـرده، بـه موضع ديد داستان اصلي تغيير كرده

و آن و بازگو كرده استرا برجستهداستان نگريسته .سازي

ـ در بخشي از داستان او در شـش. شـود ده مـي هاي آتوسا صالحي نيز بـازنگري دي

بهيهنوشته، شيو 1378داستاني كه در سال  هـا، در اين نوشته. كار برده استبازنگري را

مايه را در ذهـن مخاطـب كنكاش ذهن شخصيت اصلي داستان موضع جديدي از درون

مـاجراي شخصـيت) 1378( تـن اسفنديار رويينعنوان نمونه در داستانبه. كندايجاد مي

و در اين ميان، تمام ظرايف روحي اسـفنديار) پسرش(اسفنديار از زبان بهمن  نقل شده

بـازنگري قـراريهبخش مهمي كه سبب شده اين نمونـه در مجموعـ. استبررسي شده

ـ اقتباس. اسفنديار استيهبگيرد، نگاه تازه به واقع هـايي از تفكّـر تـازهيهكننده بـا ارائ

بهيهاسفنديار، قضاوت دربار .استمخاطب گذاشتهيهعهدشخصيت او را

دارد، بـازنگري روييهايي كه آرش كمـانگير در آن حضـور جـد در اكثر داستان

. شخصيت آرش به طور مستقيم معرّفي نشده اسـت شاهنامهداده است، چرا كه در اصل 
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و در پنج داستان منـدرج در نشـريات اين نوع اقتباس از ديد نشريات نيز پوشيده نمانده

، داسـتان برجسته. استاستفاده شدهصدسال اخير، از اين شيوه ترين داستان در اين نـوع

در ايـن داسـتان. اسـت)14-10: 1375،سـروش نوجـوان( تـواني آرش نگو كـه نمـي 

و پيروزي ذهن خـود قرارمـي  و در پايـان شخصيت آرش در چالش بين شكست گيـرد

.شودپيروز مي

 وامگيري از عناوين-2.1.1.2

و عناوين موجود در مـتن اصـلي، بـراي اقتباس1،در وامگيري از عناوين كننده از اسامي

و عناوين متني استفاده مي ترديد استفاده از عنوان مناسب براي متنبي. كندعنوان مطلب

و اتّفاقي نيست يا داستان بي  يـاريبه نويسندهكه است برچسبي داستان عنوان«. حكمت

 كـه اسـت چيزي تنها اينو كندمي متمايزها داستان سايرازو جذّابرا خود داستان آن

بـر اسـاس تئـوري).108: 1388، يونسـي(»است مؤثّر داستانبه خواننده نظر جلب در

 كي از تغييرات سـه گانـه در اقتبـاسيكه)20: 1999كارتمر،(3»سازيشباهت«2كارتمر

مي،است به دو شـكل در نشـريات اجـرا تنها اقتباس از عناوين. دهددر اين بخش رخ

:شده است

و موضوع هيچ ارتباطي با عنوان نـدارد، امـا عنـوان از متن.1 و درونمايه لحاظ ساختار

، كـه در دوازده)1379(رستم از شـاهنامه رفـت مانند عنوان. عيناً يادآور متن كهن است

هكيهانيهشماره از نشريو محتواي آن مربوط به بههابچ .بود تختي پهلوانچاپ رسيد

مييهنمون. متن پيوند ضمني با عنوان دارد.2 ، تـوان در بخـش سـرگرمي اين اقتباس را

از. مشاهده كرد نويسيو خاطره طنز، مقاله تنهـا شـاهنامه در بخش غيرداستاني اقتبـاس

و عنـوانبا دوستيهنشرييك نمونه طنز در  :موجـود اسـت) 1384( سـهراب رسـتم

و سهراب« و مبارزه كردند شاهنامهرستم اما اين بار سهراب پيـروز؛با هم كشتي گرفتند

).31: 1384بابايي،(» استفدراسيون اعالم كرد سهراب روز مسابقه دوپينگ كرده. شد

در واميشيوه در شكل نخست كاربردي استعاري شاهنامهگيري از عناوين موجود

و در شكل دوم به اغراض اقتباس مي دارد . گردد كنندگان باز

1 Interpretation 
2 cartmell 
3 Analogue 
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 بازآفريني-2.1.1.3

است؛ مشرف آزاد تهراني در ايـن بـاره نوشـته1مشهورترين نوع اقتباس آزاد، بازآفريني

و ادبيات امـروز را بـهيمعناي آفرينشي ديگر، سنتّاست كه بازآفريني، به آفرينشگر بوده

كننده اثـري در اين روش اقتباس).63: 1354مشرف آزادتهراني،(است شكوفايي رسانده

و تخيالت خود آن و سپس براساس سليقه، ذهنيات و معيار كار خود قرار داده را را مبنا

و تصّرف كنـد او مجاز است كه در تمام عناصر ادبي يا داستا. آفرينددوباره مي . ني دخل

و«: باره نوشته استدر اين،محسن طائب و تحول در سبك، سـاختار در بازآفريني تغيير

اگـر موضـوع اثـر: جعفر پايور معتقد اسـت).12: 1385طائب،(» گيردمتن صورت مي

و ساخت نو پيدا كند، اثر جديد يك بـازآفريني اسـتييتغ و شكل جديد پـايور،(ر يابد

ـ متن بازآفريني شده مخاطـب بـهيدر اين روش با مطالعه.)17: 1380 اد مـتن پيشـين ي

به؛ افتد مي مياما .دو را درك كند تواند تفاوت اينراحتي

و نوجوان ساده رخ نمي از سويي درنظر. دهداعمال چنين هنري در ادبيات كودك

و نوجوان بـه  و از سـويي آوردن طيف سنّي گروه كودك ديگـر كـنش عنـوان مخاطـب

و شخصيت ميجديد نويسنده در ساخت طرح، زبان و مخلوق، سبب شـود هاي موجود

هـاي اصـلي ذهـن اما درنظر آوردن چارچوب؛اثر بازآفريني شده به تأليف نزديك گردد

هـاي نوشـته شـده بـراي كتـابيدر مجموعـه. كنـدمي كننده را به خود مشغولاقتباس

و نوجوان تا سال  در،1385كودك و من آرمان آرين و مرجان) 1385-1383(پارسيان

در كشاورزي وآمـد رفـت. انـد، از ايـن شـيوه اسـتفاده كـرده)1379(ك تكّه بلوريآزاد

بهشخصيت هاي اصـلي ايـن بـازآفريني دنياي كهن از نشانه هاي داستاني از دنياي امروز

.است

) 1383( كوچـك شـهر مردمو فردوسي. است شدهبازآفريني در نشريات نيز ديده

و حضور . در دنياي امروز است اكوان ديوداستاني كوتاه از ماجراي زنده شدن فردوسي

و قصـد دارد مـردم را آزار دهـد امـا؛در اين داستان اكوان ديـو از كتـاب بيـرون آمـده

ميفردوسي مقابل او مي و اكوان را تهديد با تهديد فردوسي، اكوان بـه درون. كندايستد

 در ايـن نمونـه اكـوان ديـو، شخصـيت).8-4: 1383رسـتم، شهديم(گرددميكتاب باز

1 Re-creation 
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و اسطوره و بازآفرين مـاجراي تـازه شاهنامهاي داستاني اي، در دنياي جديد حاضر شده

آنيهمايدرون. است را براي او رقم زده و چه سبب تفاوت اثر در اين نوشته تغيير كرده

بـر اسـاس. هاي امروزي در داستان استكارگيري شخصيتاين اثر با بازنگري شده، به

كـارتمر،( دهـد در اين نوع اقتبـاس روي مـي2»و تفسيرسازي1جاييجابه««نگاه كارتمر 

كـرم: شـماريم را در نشـريات برمـي شـاهنامه هاي ديگر بازآفريني از نمونه).20: 1999
از مســلم) 1369(اســفندياريهبعــد از صــحناي ناشــناس؛ از نويســنده) 1364( جــادو

و آدميزاداز جعفر ابراهيمي؛) 1373(داستان سهراب ناصري؛  از آتوسـا) 1375( سيمرغ

.صالحي

 اقتباس بسته-2.1.2

مي)1379:12وانوا،( كننده در اقتباس بستهاقتباس كند كه منبع ادبـي يا وفادار كوشش

و را  مالك اصلي خويش قرار دهد؛ اهداف نگارش اثر اصلي را در متن جديد حفظ كند

و شخصيتيهدر عين حال ساختار عمد را در پنـاه داسـتان هاي مهم رويدادهاي اصلي

سندرز معتقد است اين نوع اقتباس به دليل نزديك بودن به متن اصـلي،. اصلي نگه دارد

).46: 2006سندرز،( كندمخاطب ايجاد نميدر ذهن را اي معموالً سؤال تازه

5.تلخيص4،نويسيگزيده3،بازنويسي: انواع مختلفي دارد نيز اقتباس بسته

 بازنويسي-2.1.2.1

بار محمود اصطالح بازنويسي را نخستين.بازنويسي است،مشهورترين نوع اقتباس بسته

مطـرح 1354ارديبهشـت سـال25المللي ادبيات كودك در تهراني در مجمع بينمشرف

اقتبـاس يـا«: اسـت معرّفي كردهچنين جمال ميرصادقي بازنويسي را برابر با اقتباس. كرد

طـوري كـه عمـل داسـتاني دلخـواه، بـهيهبازنويسي، بـازنگري اثـري اسـت بـه انـداز 

و لحـن اثـر اصـلي برجـا-كه ممكن باشديتا حد-ها شخصيت و خصوصيات زباني

تـر از بازنويسـي مطـرح كـرده جعفر پايور تعريفي دقيق).25: 1377ميرصادقي،(» بماند

به«: است طوري كه كهنگي اثر گرفتـه بازنويسي يعني به زبان امروزي در آوردن اثر كهن

 
1 Transposition 
2 Commentary 
3 Rehabilitation 
4 Selective writing 
5 Abridgment 
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و بر دو گونه است كه: شود و بازنويسي ساده؛ يعني اثر ن را به زبان امـروزي در آوردن

در).15: 1380پايور،(» بازنويسي خالّق؛ يعني ساختار نو به اثر كهن دادن كريمزاد نيـز

و بازنويسي را ايـنيهنامپايان كارشناسي ارشد خود سعي در تكميل اين تعريف داشته

و نوجوانـان«: كـرده اسـت گونه تعريف يعنـي بازنويسـي از ادب كهـن بـراي كودكـان

و واژگاني مناسب با سنّ مخاطبيهبازنوشتن اثر كهن به زبان امروزين به انداز دلخواه

و نوجوان، به و بـه طوري كه عمل داستاني شخصيتكودك ها تاحدي كه ممكـن باشـد

و لحـن اثـر  مناسب شدن اثر با گروه سنّي كودكان لطمه نزنـد، در خصوصـيات زبـاني

آيـد در طـور كـه از تعـاريف برمـي همـان ). 177: 1384اد، كريمـز(»جاي مانداصلي به

و عقيد تـر در شود، بلكه كنش بازنويسي بـيش جديدي توليد نمييهبازنويسي احساس

و عكسخلق عمل ).2: 12006هريس،(شده است نوشتههاي موجود در متن بازالعملها

:شودبه طور كلّي، بازنويسي به دو نوع تقسيم مي

؛بازنويسي با تغييرات اندك.1

).40: 1384سنجري،(بازنويسي با تغييرات زياد.2

و كنندگان كتابهايي است كه اقتباسترين روشبازنويسي از متداول هـاي كـودك

مياز آن استفاده كرده شاهنامهنوجوان براي انتقال متن  و توان گفت كه بازنويسان در اند

.اندهاي برگرفته را به اين شيوه نوشتهايران حدود نود درصد از كتاب

و ارتباط ميـان هـردو مـتن، توجـه در بازنويسي الزم است به زبان، فكر اصلي اثر

؛هاي مناسـب در مـتن دّقـت كـردو در استفاده از واژه)3: 21993فريمن،( كافي داشت

هـا نشـان بررسـي ). همان(» شودميسازي نيز از وظايف يك بازنويس شمردهواژه«زيرا

و نوجـوان شاهنامهمشترك بازنويسان ايراني در نوشتنيهدهد كه نقط مي براي كـودك

و به كاربردن واژه و مناسب براي آنـان اسـت در ساده كردن زبان متن اصلي . هاي ساده

و همچنين آنان با توصيف بيش و انتخـاب تر عناصر داستاني، حذف مطالب غيرضروري

مهسازي بخشبرجسته انـد تـا عـالوه بـر دلپـذيرتر كـردنم متن اصلي سعي كـرده هاي

و مالل را از مخاطب كودك دور كنند .داستان خستگي

1 harris 
2 freeman 
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 نويسي گزيده-2.1.2.2

كننـده نويسـي اقتبـاس در گزيـده. است1نويسيكي ديگر از موارد اقتباس بسته، گزيدهي

قسمتي از آثار كهن را گزينش تواند بخشي را به متن اضافه كند، بلكه در اين روش نمي

و بدون تغيير، آن را مي كننـده قلـم اقتبـاس در حقيقت متن گزينش شـده بـه. آوردكرده

هـاي نويسي نيـز يكـي ديگـر از راه گزيده. اصلي اثر استيهقلم نويسندنيست، بلكه به

و نوجوانـان اسـت  كننـده در ايـن شـيوه در رسـالت اقتبـاس. اقتباس متن براي كودكان

مي. شودگزينش متن اجرا مي و توالي متن را درنظر و در چينش مقدمه، او انسجام آورد

و فرجام متن بسيار محتاطانه عمـل مـي  كنـد تـا كـالف سـردرگمي را در اختيـار پيكره

نـويس نيسـت، بلكـه بـه تـدوين نـويس، داسـتان در حقيقت گزيده. مخاطب قرار ندهد

نويسي معمـوالً ابيـات يـا بخشـي از مـتن گزيدهيهدر شيو. پردازدماجراي داستاني مي

و گاه اين انتخاب با شرح واژهاصلي انتخاب مي و اصطالحات همـراه شود و عبارات ها

.روستدر اين نوع مخاطب به شكل مستقيم با متن اصلي روبه. است

و نوجوان از متنهانويسياز نخستين گزيده انجام شـده،شاهنامهي مختص كودك

گنابـادي پـروين محمـداز)1309( خـوان هفتيهافسان نويسيگزيدهبه تواناست، مي

درنويسيگزيده. كرداشاره هـاي آموزشـي، درسـي يـا كتاب ها همچنان به شكل پراكنده

مي)1372:7 ها،كيهان بچه( نشريات .شوداجرا

 تلخيص-2.1.2.3

و در اصطالح ادبيمعني تلخيص در لغت به بـه،يعني كوتـاه كـردن اثـر،مختصر كردن

ليو شكل او تفـاوت).70: 1377ميرصادقي،(آن محفوظ بمانديهطوري كه فكر اصلي

و گزيده كننده، اصل اثـر اقتباس،در روش تلخيص. اجراستيهنويسي در شيوتلخيص

ميرا به سـازي مـتن جهـت در حقيقت هدف از تلخيص، معموالً آسان.نويسدقلم خود

اي اهميـت اوليـه در تلخيص تمركز بر عناصر موجود در مـتن. تسريع در خواندن است

نحـوي كـه اي از وضعيت متن در اختيار مخاطب است؛ بـه دادن چكيدهقرار،مهم. ندارد

هـاي در مجموعه كتاب. كندمخاطب بدون نياز به متن اصلي، بتواند پيام مطلب را درك 

صديهبررسي شد بـراي شـاهنامه سال اخير، دربخش داستاني هيچ نوع تلخيصي از يك

 
1 Selectivewriting 
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و نوجوان يافت نشده و)54: 1389جاللي،( كودك ، اما در بخـش غيرداسـتاني كـودك

و مقاله و سه مورد گزارش ماجرا و شـاهنامه مربوط بـه ماجراهـاييهانوجوان، بيست

و اين تعداد جداي از بخش خـاطره. حكيم فردوسي موجود استيهنامزندگي نويسـي

مي) 1383( از نويسندگان اين بخش محمدكاظم اخوان. اداري استگزارش  توان نـام را

.برد

يهاي تلفيق شيوه.2-1-2-4

و توليد كتاب گاهي هنرمندان از تركيب دو روش يا بيش« ميتر براي خلق .كننداستفاده

و گزيدهبراي نمونه نويسنده » كنـد نويسي اثـري تـازه خلـق مـي اي از تركيب بازنويسي

هـاي كنندگان قصد دارند كه گنجينـه ها اقتباسبا كاربرد اين شيوه).47: 1384سنجري،(

 شاهنامههاي در بسياري از اقتباس. زيباتر در اختيار مخاطب قرار دهنديادبي را به شكل

و چه در بخش نشريات، تصـاوير بـه كمـك و نوجوان چه در بخش كتاب براي كودك

.اندمتون آمده

و)48، همان( اندگروهي ترجمه را از اقتباسات برشمرده ، اما اين تئوري قابل نقـد

و. بررسي است اگر ترجمه صرفاً برگرداندن متن باشد، مترجم كار جديدي انجام نـداده

اما اگر تغييراتي وجود داشته باشد، متن؛كنندهرا مترجم خواند نه اقتباستوان او تنها مي

متـرجم، بـا حفـظ كـه هاي اقتباس قرار داد بنديتوان در ديگر تقسيمترجمه شده را مي

مي» مترجم مقتبس«عنوان خود،  .شودناميده

 اقتباس نگارشي-2.2

و در نگارش متن اقتباس شده، هميشه دو سو وجود دارد؛ سوي نخست به مـتن اصـلي

برسوي دوم به متن بازنوشته بـراي شـاهنامه كننـدگان در نگـارش اقتبـاس. گرددميشده

و نوجوان، به شيوه :اندكردههاي زير عملكودك

اقتباس از نظم به نظم؛ اقتباس از نظم به نثر؛ اقتباس از نثر به نظم؛ اقتبـاس از نثـر بـه-

.نثر؛ اقتباس دراماتيك
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1»سـازي شـباهت«ي اقتبـاس، هـا دخيل دانستن تئوري كارتمر در به كـارگيري شـيوه با

و)20: 1999كارتمر،( ) همـان(3»و تفسيرسازي2جاييجابه«در اقتباس از نظم به نظم

.در ديگر موارد اقتباس نگارشي مصداق دارد

 اقتباس از نظم به نظم-2.2.1

را دوبـاره شـاهنامه كننـدگان بـا زبـان امـروزي اشـعار در اقتباس از نظم به نظم اقتباس

و تعداد نوشته. اند سروده هـاي مشـهور كـه كـي از نمونـهيها به اين شيوه انـدك اسـت

و نوجوان در زمين  سـهراب نامـه آيـد، نظـم بـه شـمار مـييهنخستين كارهاي كودك

در نشـريات مقتـبس. اين اثر در قالب مثنوي سروده شده است.، اثر بهداد است)1373(

نيز يك مورد ديده شده است كه در آن شعري از زبان كودكان با موضوع آرزوي داشتن 

. در قالب مثنوي سروده شده است)1369( مثل اسب رستمرخش با نام 

در شاهنامهجا كه متون اقتباس شده با متن از آن در منظـوم بـودن مشـابه هسـتند،

مييهبسياري موارد با يكديگر مورد مقايس و طبيعي است كه در اين مستقيم قرار گيرند

خواهـد زيـرا او مـي؛كننده دشوار باشد نوع نگارش، حفظ لحن متن اصلي براي اقتباس

و در ايـن قيـاس بـه نظـر  و نوجوان مهيا سـازد متني درخور استفاده براي گروه كودك

و رسد متن اقتباس شده نمي مي و ساختاري متن اوليه را داشـته باشـد تواند زيبايي ادبي

ميبييتقليد . آيد ارزش به شمار

 اقتباس از نظم به نثر-2.2.2

ر اي ديـرين كاربرد اين نوع از اقتباس پيشينه. ترين نوع اقتباس است ايجنوع نظم به نثر

و نوجوانـان چون دريافت متون كهن خصوصاً معموالً. دارد متون منظوم بـراي كودكـان

و. اند از اين شيوه اسـتفاده كننـد دشوار است، نويسندگان سعي كرده اكثـر متـون منثـور

اجراي ايـن. اند نظم به نثر پيروي كردهيهاند، از شيو اقتباس شده شاهنامهنمايشي كه از 

و همين امر سبب شده است اقتبـاس  كننـدگان بـه شيوه در نگارش چندان دشوار نيست

. تري داشته باشند توجه بيش،اين نوع

1 analogue 
2 transposition 
3 commentary 



و نگارشي از شاهنامه در ادبيات كودكو نوجوان 13 اقتباس مفهومي

و بسياري از نويسندگان محمود مشرف آزاد تهراني، آتوسا صالحي، حسين فتّاحي

ازرش كتابمشهور در نگا و نوجـوان شـاهنامه هاي خود از ايـن شـيوه،بـراي كـودك

.انداستفاده كرده

 اقتباس از نثر به نثر-2.2.3

و نوجـوانيههاي نگارش در آفرينش دوبار ديگر از قالبيكي آثار كهن بـراي كـودك

نظـران رغم تصور بسـياري از صـاحب علي. تبديل متون دشوار منثور به نثر معاصر است

و نوجـوان بـي شـاهنامه اقتباس از نثر به نثـر در احيـاي  . كـاربرد نيسـت بـراي كـودك

از بخش و اسـطوره با روايت شاهنامه هايي در. ختـه شـده اسـتيهـا آم هاي ديـن كهـن

و نوجوان به هر دو متن توجـه شـده را مـي كـه نگارش اين متون براي كودك تـوان آن

سرگذشت رسـتمو) 1382 وسفي،ي( جمشيدكيهاي تابك. نيز ناميد» اقتباس به واسطه«
و مطالعـ. از اين شمار است) 1376فياض،(و برزو يهالزم به ذكـر اسـت كـه اشـراف

و پس از شاهنام . فردوسي در اين شيوه بسيار ضروري استيهمتون پيش

 اقتباس از نثر به نظم-2.2.4

هاي اقتباس نظم به نظم را دارد، همانند اقتبـاس از اين شيوه در عين حال كه محدوديت

مي» اقتباس به واسطه«نثر به نثر به دليل استفاده از متون آميغي،  تعداد. شود نيز محسوب

مي. ها به اين شيوه اندك است نوشته توان گفت بخشـي با نگاه به جايگاه ماجراي آرش

اثـر سـياوش آرش كمـانگير مـاجراي. گنجـد از اين داستان در اقتباس از نثر به نظم مي

.استاين نوع اقتباس شماراز) 1350(كسرايي 

 قتباس دراماتيكا-2.2.5

و دراماتيـك نوشـته در اين نوع اقتباس نگارشي، متن اقتباس شده به صـورت نمايشـي

مي. شود مي  كند، موقعيت اجراي نمايش اسـت در واقع چيزي كه درام را از داستان جدا

و منتقـد آلمـاني، در نظريـه2،در تأكيد بر اين امـر، لسـينگ)17: 11375اسلين،(  پـرداز

و نثر در برابر هنرهاي ديداري پرداخته است به تفاوت»الئوكون«يهرسال بـه(هاي نظم

از نظر او متن نمايشي از جمله متون هنرهاي ديداري اسـت)25: 1386قادري،:نقل از

و نثر با متن نمايشي كامالً فرق دارد علّت اساسـي جداسـازي مـتن.و نوع نگارش نظم

 
1 Martin Esslin 
2 Lesnik  
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و نثـر اقتبـاس شـده از و نثر در اين است كه متون نظم بـراي شـاهنامه نمايشي از نظم

ر و نوجوان به خودي خود در امـا مـتن؛ساندن پيام اسـتقالل معنـايي دارد گروه كودك

و حاالت در صحنه تكميل مـي  ،1385 سـال تـا. شـود نمايشي با اجراي اعمال، حركات

. اسـت شـده نوشـته نوجوانـانو كودكـان مخـتص زمينه ايندر نامهنمايش هشت تنها

:است زير موارد شاملهانامهنمايش اين مشتركات

 بـر گـاهو)1369 موسـوي،( توصـيفيهپايـ بـر گاه آثاردر نمايشي موقعيت تعيين-

؛)1354شجاعيان،( وگوگفتيهپاي

؛)1373دوگوهراني،( نمايشي پردازشبر پردازي داستانيهغلب-

.نمايشي ساختاربا مناسب پايانو اوج شروع،-

 متن ايندر. است) 1376(امر پنهان اين كيست نمايشي متن برجسته، هاينامهنمايش از

را اسـفنديار مـاجرايو ايسـتاده اسـت، فردوسـي خود گوييكه راوي مقابلدر رستم

 عنـوان بـه فردوسـي گـووگفـت ايندر. آوردمي خاطربهرا سهرابو كندمي يادآوري

در مـاجرا چهـار بـه،مـرا پنهان اين كيستدر. گيردمي قرار رستم اعتراض مورد راوي

و سهرابهاي موجود ديگر، كتاب از نمونه.است شده اشاره شاهنامه شـجاعيان،( رستم

 1385موجود تا ساليهو در نشريات تنها نمون) 1373دوگوهراني،( سياووش،)1354

و فريدون« .است)15: 1352، آموزپيك دانش(»داستان ضحاك

 گيري نتيجه.3

و تقسيم آن به دو نوع مي شاهنامهاز بستهو آزادتعريف اقتباس محتوايي دهد كـه نشان

و بخش عظيمي از اقتباس و نوجـوان بـه نـوع بسـته هاي محتـوايي در ادبيـات كـودك

تـرين نـوع بازنويسي اختصاص دارد كه اين نوع به لحاظ كيفي جـزو متـداوليهشاخ

در نشـريات،گيـري از عنـاوين نيـز اقتبـاس از نـوع وام. اقتباس در مجموعه آثار است

و علّت اصلي اين توجه، عنـوان كاربرد دا در مـدار بـودن موضـوع رد و هـاي مطبوعـاتي

در ايـن ميـان. در تئـوري اقتبـاس از نظـر كـارتمر اسـت» سـازي شباهت«نتيجه اجراي 

و گزيده كم بازآفريني، تلخيص، بازنگري تري در انواع اقتباس محتـوايي نويسي با كاربرد

. وجود داردشاهنامه از 



و نگارشي از شاهنامه در ادبيات كودكو نوجوان 15 اقتباس مفهومي

و نوجـوان شاهنامهدر انواع اقتباس نگارشي پـنج نـوع اقتبـاس،در ادبيات كودك

و ساده يعني اقتبـاسآنترين شيوه، پركاربردترين نگارشي معرّفي شده است كه بهترين

و دشوارياين كاربرد معذوريت. از نظم به نثر است -هاي اقتباس از نظم بـه نظـم را ها

از-سازي استر در شباهتد نظر كارتميكه به نوعي مؤ و در آن انتقـال مفـاهيم، ندارد

هـاي از ديگـر اقتبـاس. پـذيرد هاي ساده شده بهتر از انواع ديگـر انجـام مـي طريق واژه

و  از نثر به نظم است كه جايگاه ديگـري اقتباسنگارشي قابل تأمل، اقتباس از نثر به نثر

و فـرم نگارشـي، بيـنش در اين نوشته. دارد» اقتباس به واسطه«به نام  ها عالوه بر قالـب

و اقتباس ازجديد نويسندگان از كنندگان و تأثيرگذار يـا تأثيرپـذير متون پيشين يا پسين

از درصد بسيار ناچيزي از نوشته. نيز وجود دارد شاهنامه بـه شـاهنامه هاي ادبي برگرفته

و نوجوان اختصاص دارد و نمايش براي كودك هـاي موجـود در بررسـي. نگارش نظم

كه اين راستا، نشان مي كمي به ترتيـب متـون منثـور، نگارش اين متون به لحاظ در دهد

و منظوم قرار مي .گيرندنمايشي
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