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  آن، ي شده بازآفریني متنبا  «ننحوي و کشتيبا» تیحکانقد تطبيقي 
 از نظر عناصر داستان  دریا، و مرد حکایت

 
 غالميسمانه         جليل مشيدي

 دانشگاه اراک
 

 چکيده

ها  آنهاي موجود در  در انتقال اندیشه بسزا يبازنویسي و بازآفریني متون کهن نقش
مثنوي شکل گرفته،  آن براساس يبسيار آثارهایي که  یکي از متن. به نسل نو دارد

ي باازآفریني   ترین آثاار در زميناه   یکي از شاخص ،در این پژوهش .است معنوي
کاه چووناه    پرساش بياابي   مناسب براي این  يشده است تا پاسخ بررسي مثنوي

از  ،درستي و باا موفقيات   به...( مایه، شخصيت و پيرنگ، درون)عناصر مه  داستان 
بازآفریني معاصر صارفا  تعليماي منتقال    متن تعليمي به یک  یک متن کهن عرفاني

حکایات   .صورت گرفته اسات  ها آنچه تغييراتي در  ،اند و در راه این انتقال شده
 در. است شده  ينیبازآفر ایو در مرد تیحکادر داستان  يمثنو« نحوي و کشتيبانِ»
 ،با درک نوجواناان  نداشتن دليل تناسب به ،يمثنوعرفاني  ي مایه درون، داستان نیا

گشاایي   داراي گاره )بساته   ،اصليخالف متن بر ،پيرنگ داستان. حذف شده است
خالف بار  آن،شخصيت اصلي  و است( هاي متعدد داراي پيرفت)و گسترده ( معين

عناصار داساتان در   طاور کلاي،    باه . پویاسات  شخصيت موجود در اثر مولاوي، 
 ردازيپا  زیرا هدف بازآفرین داساتان  ؛اند بهتر از متن کهن پرداخته شده ،بازآفریني
 .عرفاني نه بيان مطالب ،بوده است

، عناصار داتاتان،   حکايت مرد و درياا ، «نحوي و کشتيبان»بازآفريني،  :هاي کليدي واژه
  .ينقد تطبيق
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 مقدمه. ۱

ي داتاتاني و   اتت که به دليل شاهرت، محبوبيات و شايوه    از متون کهني مثنوي معنوي
و  شااننامه در ايران ». توجه بازنويسان و بازآفرينان قرار گرفته اتت در کانوناش  روايي
اند و نرچند ننوز باه اصاول نظاري     مورد نظر بازنويسان بوده ،بيش از ديگر آثار مثنوي

خزايي، ) «ايم، ذوق نويسندگان نم بيکار ننشسته اتت اتتواري در اين ميانه دتت نيافته
۷۸۳۱ :۵۴.) 
ثنوي م  بازآفرينيو  ۷يبازنويس ي بررتي اثري معتبر در زمينه برايدر اين پژونش  

اثر مرتضي اتماعيلي  ،حکايت مرد و دريابراي کودکان و نوجوانان، به کتاب معنوي 
کتاب کودک و  ي جشنوارهي اول  دورهي  برگزيدهاين کتاب . اتت شدهتهي پرداخته 

 .اتت ۷۸۳۳ در تالنوجوان 

به تعريف بازنويسي و بازآفريني و تفاوت اين  نخست، ،ترشدن بحث روشن براي
ن وتمبا بررتي و نقد تطبيقي عناصر داتتان در بازنويسي  ،پردازيم و تپس دو با نم مي

که در انتقال عناصر داتتان از متن کهن به بازنويسي روي  را يراتييتغکوشيم  مي ،کهن
 .آن، بررتي کنيمدليل  نمراه به ،داده

 ناي اثر با حفظ ويژگيکه اتت  اي از نگارش شيوه ،بازنوشتن بازنويسي، بازگويي و
تاوان خوانناده    باآن را زبان،  نترکرد تادهبا ، بدون اندک دخل و تصرف در آن، نخست
شعر )ناي کهن  بازنويسي، برگردان متن (.۵۸: ۷۸۱۷نسب،  ناشمي: نک) کند ميمتناتب 

آنکه مفهوم و محتاوا   ي آن اتت، بي به نثر امروزي و زدودن کهنگي متن از چهره( يا نثر
ي جديد توليد ا در بازنويسي، احساس و عقيده(.  : ۷۸۳۱ کوچکي،: نک)دگرگون شود 

 در متنِ ناي جديد، العمل نا و عکس بيشتر در خلق عمل ،بلکه کنش بازنويسي ؛شود نمي
از  ت؛، معتقدند انواع بازنويساي محادود نيسا   ۵تندرز و ۸نريس .دند مي رويبازنوشته 

دادن ماتن   نظر آنان، توصيف متن بازگرفته، دگرنگري متن، اتتفاده از ماواد ماتن، اداماه   
 بازنويساي  اناواع  شامار  در... ، تقليد محتوايي و ادبي، دزدي شاعرانه، باازبيني و نخست
زباان و  آياد، باا    بازنويسي، نمان حرف ديروز را که به کار امروز نم مي. گيرند قرار مي

(. ۳ : ۷۸۳۳، پاايور  از نقل به ۰۰۳ ، تندرز و ۰۰۳ ، نريس) دکن ميبازگو تاختاري نو، 
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از تاوي  بازنويسي، روشي اتت که از دوران کهن تاکنون  توان گفت ديگر، مي عبارت به
 .اند اتت و بزرگان ادب فارتي با اين روش آشنا بودهبه کار رفته نويسندگان و شاعران 

و  ظحاف وانيد ،مثنوي معنويفردوتي،  يشاننامه باره،متقن در اين  يتندناترين  کهن
 (.۷۱-۷۴ :ب۷۸۳۰پايور، : نک)اند  آثار گوناگون ادبيات فارتي

در باازآفريني  ». (۳۸: ۷۸۴۵آزاد، . م) «بازآفريني به معني آفرينشاي ديگار اتات   » اما
ننرمناد   (. ۷ :۷۸۳۴طائاب،  )« گيارد  تغيير و تحوّل در تبک، تاختار و متن صورت مي

 اثاري گيرد و  از اثري الهام مي ،اشدب ...نويسنده، شاعر، تصويرگر و تواند که مي نبازآفري
؛ اماا  افتايم  ماي  نخسات با ديدن، شنيدن يا خواندن آن، باه يااد اثار     .کند جديد خلق مي

يکاي از  » .(۴۳: ۷۸۳۱تانجري،  : ناک ) نيسات  پيشاين اثر جديد، نمان اثار  که دانيم  مي
ناي آفرينش و خلق آثار ادبي و ننري، روش بازآفريني اتت؛ باه ايان معناي کاه      روش

گيرد و باه خلاق اثار     چه معاصر، الهام مي ونويسنده و ننرمند از آثار ديگران، چه کهن 
زدن چارچوب  ترين کار در روش بازآفريني تغيير موضوع و برنم عمده. پردازد جديد مي

 (.۷۴۴: ب۷۸۳۰ يور،پا)« تموضوعي اثر قبلي ات
خلق شده اتات،   يمثنو« نحوي و کشتيبان»از داتتان  الهامکه با  حکايت مرد و دريا

خاار  و باه    يسيبازنو ي حوزه از جه،يدرنتدرحقيقت داراي نويتي مستقل از آن اتت؛ 
ماتن اصالي    ي مايه تغيير محتوا و درون مسئلهليل اين د .اتت شده وارد ينيبازآفرقلمرو 

از تااختار ماتن اصالي     شادن  و دگرگاون عرفاني اثر در بازآفريني  ي مايه و حذف درون
عناوان   ايان اثار باه    ،ي کتااب  در شناتانامه  ،حاال  باااين . تتاپيرنگ باز به پيرنگ بسته 

 باا داتتان اين اثار   ، عناصردر ادامه باتوجه به اين موضوع،. بازنويسي معرفي شده اتت
 . شود آشکاربودن آن  تا بازآفريني شود مي مقايسهمتن اصلي 

 
 پژوهش ي پيشينه .2

بازنويساي   ي درباره( ۷۸۳۳ب و ۷۸۳۰الف، ۷۸۳۰، ۷۸۱۱)چند پژونش  درجعفر پايور 
و  شااننامه و  ودمناه  ليلاه کشاده از   گفته و چند ماتن بازنويساي   تخنآن  ريو انواع و ت

مقالاه باا    نفاده ، شامل (۷۸۳۳) پژونشگر نيا آثار از يکي. کرده اتت يبررت را مثنوي
 ۷۸۳۴تاا ۷۸۳۱نااي   تال ي گسترهاتت که در  موضوع بازنويسي و بازآفريني در ادبيات

 . اتت هنوشته شد
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ناا   نااي متاون کهان و ارزياابي آن     باه بازنويساي   نم( ۷۸۱۷)نسب  صديقه ناشمي
 را يمثنو ينا داتتان ينا يسيبازنو اي نيز در مقاله( ۷۸۳۱) فرزانه اخوت .پرداخته اتت

گرفتاه   انجاام   بازنويساي  موضاوع با  ونديدر پ نامه انيپا ودنمچنين،  .اتت کرده يبررت
 شاده  يسينقد آثار بازنو ي درباره( ۷۸۳۸) يتنجر لهيجم پژونش: از اند عبارت که اتت
کودکاان و   باراي  گلساتان  و ودمناه  کليلاه  ،ناماه  مرزباان  ،شااننامه  ،الطير منطق ،يمثنواز 

و  ناا  يسا يبازنو يباا موضاوع بررتا   ( ۷۸۱۷) ييمرتضاا  نيپارو  ي نامه انيپانوجوانان و 
 .کودکان و نوجوانان يبرا يمثنو ينا ينيبازآفر

شاده باا متاون     ناي بازنويسي ي نقد تطبيقي عناصر داتتان که در زمينه يتنها پژونش
 نيا ا در. اتات  (۷۸۱۰) ي تجاد نجفي بهازادي و نمکاارانش   مقاله گرفته، صورتکهن 

. اتات  گرفتاه  قارار  توجاه  کاانون  در ودمناه  لاه يکل ينا قصه يسيبازنو يبررتپژونش، 
و  نقاد ي  ي حاضر، نخستين پژونشي اتت که دربااره  ي يادآوري اتت که مقاله شايسته
 .اتت گرفتهانجام  مثنويبا متن اصلي   شده ينيبازآفرآثار  تطبيقي عناصر داتتان يبررت
 

 ي پژوهشاصل بحث .۳
 پيرنگ. ۱ -۳
پيرنگ، حوادث داتاتان  . اتت ۷نامه و نمايشنامه، پيرنگ کي از عناصر مهم داتتان، فيلمي

پيرنگ نقال حاوادث اتات باا تکياه بار       ». کند نا را از آشفتگي خار  مي را تنظيم و آن
. (۷۷۸و ۷۷:  ۷۸۳فورتاتر،  )« موجبيت و روابط علت و معلولي و حفظ تاوالي زمااني  

۸و بسته  پيرنگ به دو نوع باز
 . شود تقسيم مي 

گياري   گشايي و نتيجه در پيرنگ بسته، متن داتتان کيفيتي فني و پيچيده دارد که گره
ناد،  ا طبيعاي و مانظم   ،حوادث ي اما در پيرنگ باز، تلسله ؛شود روشني ديده مي در آن به

و  کناد تاا داتاتان عيناي     نويسنده خود را در داتتان پنهان مي ،گشايي ندارد و اغلب گره
عناوان تمثيال باراي حکايات      کاه باه   «نحوي و کشتيبان»در داتتان . ملموس جلوه کند

نحاوي   ،بارد، آورده شاده اتات    ي شهري پرآب مي درويشي که تبوي آب براي خليفه
نماد اتارار  )عبور از دريا  برايفردي مغرور به علم محدود و مادي خود اتت که وقتي 

 ر اافخ( نماد عارف کامل)بر کشتيبان  شم اندکعل خاطر به ،شود توار بر کشتي مي (حق
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بار   !عمار تاو، اي نحاوي   : ياد گو کشتيبان پس از چندي در پاتخ باه او ماي   .فروشد مي
تاو   اماا  ؛ي حقيقي باشي زيرا در درياي علم حق بايد علم محو بياموزي تا زنده ؛فناتت

عرفااني   بياان نکاات  باه   داتاتان، مولاوي پاس از ايان     .يغرّه به علم اندک خود نسات 
فهم ترنوشات نحاوي باه    گويد؛ زيرا  تخني نميترنوشت نحوي  ي دربارهپردازد و  مي

ترنوشت و پيرنگ اين داتتان باز اتت  رو، ؛ ازايندرک نمادنا و مفهوم آن وابسته اتت
نماراه   ،نظيار مارن نحاوي ياا نجاات او      ،گشايي معاين  نحوي در انتهاي داتتان با گره

چناين   ،کاه باازآفريني نماين حکايات اتات      مرد و دريا تيحکااما در داتتان . نيست
حسادت به  دليل به ،عمل اتت خوانيم که مرد نحوي که مغرور و بداخالق و عالم بي مي

اند، زن و زندگي را  اي از دنيا براي خود کسي شده نمدرتان قديم که نر يک در گوشه
ا کسااني کاه باه او يااري     در راه ب او .(عليت ي رابطه)شود  کند و راني تفر مي رنا مي

راه را اشتباه آماده و   ،تجربگي يابد از شدت بي کند تا اينکه درمي رتانند بدرفتاري مي مي
 دانش ي نمه ي رندهيدربرگ که شينا کتاببا صندوق  ،تپس ؛دوباره به شهر خود رتيده

در او کشتيبان را به اين خااطر کاه   . شود تا تفرش را ادامه دند توار کشتي مي ،اوتت
افتاد و کشاتيبان باه     ناگهان کشتي در گرداب ماي  ؛ اماکند ترزنش مي ،نحو اتتاد نيست

شادن کشاتي، کشاتيبان و     اما باا غارق  ! بازي اگر شنا بلد نيستي جان مي: گويد نحوي مي
نحاوي از ايان داتاتان عبارت      .دنناد  را نجات ماي  اوي مسافران ازجمله  حان، نمهمال
 .کند علم را با عمل نمراه مي ،گردد گيرد و وقتي به خانه برمي مي

علّيات و   ي رابطاه  ،در باازآفريني  ،خالف متن اصالي برشود،  گونه که ديده مي نمان
تفررفتن نحوي بياان نشاده    در متن اصلي علت به براي نمونه، وجود دارد؛توالي زماني 

 .اتات تر از پيرناگ در ماتن اصالي     شده قوي بنابراين پيرنگ در داتتان بازآفريني ؛اتت
و در پايان  بسته اتت، خالف متن اصلي، برايدر و مرد تيحکاداتتان پيرنگ  ،نمچنين

يعناي   ،عوامل ديگر پيرنگ. اشاره شده اتت کشتيبان ي وتيله بهنحوي داتتان به نجات 
اماا در ماتن    ،رعايات شاده  اين داتتان در  ،گشايي ي او ، تعليق و گره افکني، نقطه گره

در ماتن کهان، نويسانده باه دنباال       زيارا  ؛ناا نشاده اتات    اصلي، چندان توجهي به آن
داتاتان  . پردازي نبوده و اين داتتان کوتاه، تمثيلي براي بيان مسائل عرفاني اتات  داتتان
آغاز، ميانه و پاياني داشته باشد تا بتواند حالت کنجکاوي و تعلياق را در خوانناده   »بايد 

 ،خالف ماتن اصالي  بر ،شده در داتتان بازآفريني (.۳۱ :۷۸۳۴ميرصادقي، )« ندافزايش د
  .اين نکات رعايت شده اتت
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پيرفت، حوادث اصلي و فرعي داتتان  ؛دارد ۷چند پيرفت ايدر و مرد تيحکاداتتان 
ناظر بر توصيف و وضاعيت معيناي اتات کاه در نام ريختاه و دوبااره        »پيرفت  .اتت
نار   ،در واقا   ؛(۷۵۴ :۷۸۳۱، ۸و ويدوتاون   تلدن)« يابد تامان مي ،يافتهرشکلي تغيي به

شده براي نوجواناان   ناي بازنويسي داتتان بيشتر .داتتاني داراي يک يا چند پيرفت اتت
. شاود  ماي بيشتر  شانجذابيت ،نا چند حادثه داشته باشند اگر داتتان. نددارنيز چند پيرفت 

که امکان دگرگاوني را در  اتت وضعيتي  ،اول ي مرحله: نر پيرفت تاده ته مرحله دارد
نياز   ي تاوم  مرحلاه در  ؛دناد  ي دوم، حادثه يا دگرگاوني ر  ماي   مرحلهدر  ؛خود دارد
: ۷۸۳۴احمادي،  : ناک ) آن امکاان دارد  افتنيا ن ايا  افتني قتحقدند که  مي ويوضعيتي ر

رو  روباه نااي متعادد    باا پيرفات   ايا در و مرد تيحکاي  شده در داتتان بازآفريني .(۷۳۳
: بينايم  فرعي را ماي ( تاده)اي  يک پيرفت ته گزاره ،در آغاز داتتان ؛ براي نمونه،نستيم

.   ؛(خوانااد درس مااي ،نمااراه نحااوي ،پساار آتاايابان فقياار)حالاات تعااادل اوليااه . ۷
حالت تعاادل  به بازگشت . ۸ ؛(کند پدر پسر فقير فوت مي)وجودآمدن حالت نامتعادل  به
شاود و درس را رناا    از فوت پدر، در کشتي مشغول به کار ماي  يعلت فقر ناش به ،پسر)

بازآفرين باه   ي وتيله بهنيست و  ،«نحوي و کشتيبان»، اين پيرفت در متن اصلي(. کند مي
پيرناگ   ،ناي فرعي به اصل داتاتان  بازآفرين با افزودن پيرفت. داتتان افزوده شده اتت

کاه   درحالي ؛پيرفتي و باز اتت ، يکپيرنگ پيچيده ،در متن اصلي .اتت را گسترش داده
گشاايي   زيارا پيرناگ گاره    ؛رفتي و بسته اتتيپپيرنگ تاده، چند شده، بازآفرينيمتن در 

ردازي پا  نداتتا ،خالف متن اصليبر ،بازنويسي در سندهيندف نو راکهچ دارد؛مشخص 
  .يمطالب عرفان انيب، نه اتتبوده 
 

 پردازي شخصيت و شخصيت. 2 -۳
اشاخا   ». پاردازي اتات   عناصر مهم در داتتان، شخصايت و شخصايت  يکي ديگر از 

نامناد؛   شاوند، شخصايت ماي    ظاانر ماي  ... اي را که در داتتان و نمايشنامه و شده تاخته
وجود داشته  ،کند گويد و مي فردي که کيفيت رواني و اخالقي او، در عمل او و آنچه مي

ي داتتان تقريباً مثل افراد  حوزه نايي را که براي خواننده در خلق چنين شخصيت. باشد
(. ۳۵و۳۸: ۷۸۳۴ميرصااادقي، )« خواننااد پااردازي مااي ، شخصاايتکنااد   واقعااي جلااوه مااي
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و  ۷نااي پوياا   ازجملاه شخصايت   ؛کنناد  تقسايم ماي   گونااگون ع انا را به اناو  شخصيت
ناايي نساتند کاه چنادان تغييار       ناي ايساتا، شخصايت   شخصيت.  ناي ايستا شخصيت

نايي نستند که در تير حوادث داتتان دچار  ناي پويا، شخصيت اما شخصيت ؛کنند نمي
، نحوي «نحوي و کشتيبان»در داتتان (. ۱۵و۱۸: نمان :کن) شوند تحوّل و دگرگوني مي

 ۸از ناوع ذنناي   ناا  آنشخصيت اصلي و کشتيبان شخصيت مقابل اتت و کشمکش بين 
 ناي اصالي داتاتان باا عمال     يا شخصيت از برخورد عمل شخصيت ،يطور کل به. اتت

کشامکش   .(۱۷: نماان : ناک ) شود ناي مخالف و مقابل، کشمکش آفريده مي شخصيت
در ماتن  (. ۱۸: نماان ) کنناد  که دو فکر با نام مباارزه ماي    افتد يم اتفاقوقتي  زينذنني 

باه   ،شخصيت نحاوي پوياتات و در آخار داتاتان     ،برخالف متن اصلي ،شده بازآفريني
با خوانادن شارح حاال    »نوجوانان  مجموع،در. شود و اصالح مي برد خطاي خود پي مي

يابناد کاه    شوند، درمي نايي که بر اثر رويدادنا دچار تحوّل دروني و فکري مي شخصيت
نا عبارت   ن از آ ،نا و دقايقي برخورد خوانند کرد در مسير زندگي با چه موان  و تختي

« کنناد  خاويش را بهتار پيادا ماي    کنند و مسير رشد و کماال   گيرند، تجربه کسب مي مي
 (. ۷۳۰: ۷۸۳۱فروزنده، )

 ۵نايي نماادين  شخصيت «نحوي و کشتيبان»ناي داتتان  شخصيت ،ديگر يدگانيد از
 عرفااني  ي مايه ناي نمادين متناتب با درون زيرا اين نوع شخصيت ؛نستندنيز  ۴و نوعي

اي خاا  از   هطبق ي بارهمتناتب با ديدگاه صاحب اثر در ،ناي نوعي يا تيپ خصيتو ش
کناد مفاانيم اخالقاي ياا      شخصيت نمادين، نويسانده را قاادر ماي   ». اند شده خلقمردم 
وقتاي اعماال و گفتاار    . نااي روحاي و روشانفکرانه را باه قالاب عمال درآورد       تکيفي

در  او را شخصايتي نماادين  تاوان   مي، دند   شخصيتي، فکر يا عقيده يا کيفيتي را ارائه مي
در تعرياف شخصايت ناوعي نياز باياد گفات       (. ۷۰۱: ۷۸۳۴ادقي، رصا مي)« گرفت نظر
اي از مردم اتت که او  ي خصوصيات گروه يا طبقه دننده نشان ،شخصيت نوعي يا تيپ»

: ناک )« اي اتات باراي امثاال خاود     شخصيت نوعي نموناه . کند را از ديگران متمايز مي
دليال حاذف    را باه نا شکل نمادين خود  شخصيت ،ايدر و مرد تيحکادر (. ۷۰۷: نمان
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نمچناين  . اناد  اما شکل نوعي خود را حفظ کارده  ؛اند از دتت داده ،عرفاني ي مايه درون
جانباه و چندبعادي و تلفيقاي از خاوبي و      شده، نماه  شخصيت اصلي در متن بازنويسي

 باا  توانناد  يم نوجوانان رو، نيازا ؛ناي مادي نستند انسان نا يتشخص ي هنم. بدي اتت
به تناتاب افازايش    ،شده نا در متن بازآفريني تعداد شخصيت. کنندپنداري  تاذنم نا آن

ناي چوپان، پيرمرد، اتاتاد، دنقاان، زن نحاوي     افزايش پيدا کرده و شخصيت ،نا پيرفت
: گيارد  ماي پردازي به ته شايوه صاورت    شخصيت. اتتبه اصل داتتان اضافه شده ... و

ناا از   شخصايت  ي دوم، ارائاه  ؛نويسانده نا با شرح و توصيف  معرفي شخصيت ،نخست
توضاي    وناا بادون توصايف      آنتاوم، توصايف    ؛ناي شخصايت  طريق اعمال و کنش

 ،چه در بازآفريني و چه در متن اصالي  ،ناي داتتان شخصيت(. ۱۷: نمان :نک) نويسنده
اغلاب نويساندگان تارجي     ». شاوند  به خواننده معرفاي ماي   شاناز طريق عمل و کردار

جااي   يعني باه  ؛نايشان اتتفاده کنند اين روش نمايشي در پرداخت شخصيت دنند از مي
به توصيف  ،ابتدا اثر، قانلخاالبته در متن اصلي و بازآفريني،  ؛(نمان)« گفتن نشان بدنند
 در متن اصلي آمده اتت که ،عنوان نمونه به اند؛ پرداخته نا تو توضي  شخصي

 کشتيبان نهاد آن خودپرتترو به   يکي نحوي به کشتي در نشستآن 
 (۳۵۱ ب :۷۸۳۱ ،۷ د ،اتتعالمي)

از طرياق   ،باه توصايف نحاوي پرداختاه و تاپس      «خودپرتت»مولوي با آوردن صفت 
 :را معرفي کرده اتت نا آننا  اعمال شخصيت بر تمرکز

 د بر فناااام عمر تو شاااگفت ني  گفت نيچ از نحو خواندي گفت ال
 )۳۵۳ ب: مانن)

و  شبودن او به علام محادود   غرّهبه  ،عمل شخصيتاشاره به از طريق  اين بيت،در 
در مااتن  .يمباار مااي، پااي قاارار دادهديگااران  کااردنتحقير اي بااراي وتاايلهاينکااه آن را 

 در روزگاران قديمِ»: شود نا پرداخته مي به توصيف شخصيت نخست، ،نيز شده بازآفريني
: ۷۸۳۳ ،اتماعيلي تهي)« و بانوش دانشمندکرد  مردي زندگي مي ،در شهر بصره ،قديم

داد و  آموزان درس ماي  او به دانش»: دکن مي شان معرفينا  آنعمل اشاره به با  ،تپس ؛(۸
به آموزگاربودن شخصيت و  ،از اين طريق(. نمان)« کرد نا را در زندگي راننمايي مي آن

بناابراين   ؛بريم آموزان پي مي ناي آموزشي در زندگي دانش ي جنبه دادن او به نمه انميت
 .مطابق با متن اصلي اتت شده، پردازي در متن بازآفريني ي شخصيت شيوه
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 مایه درون. ۳ -۳

مساائل و   ي دربارهانديشه و فکري که در داتتان جريان دارد، انديشه و ديدگاه نويسنده 
 مايه، فکر اصلي و مسلط در نار  درون». گويند مي ۷مايه ي اصلي داتتان را درون تررشته

اي کاه در خاالل اثار     خاط ياا رشاته    ؛اي که در نر اثري اتت خط يا رشته .اثري اتت
ميرصاادقي،  )« دناد  ناي داتتان را به نم پيوند مي شود و وضعيت و موقعيت کشيده مي

که  درحالي ؛تعليمي و عرفاني اتت «نحوي و کشتيبان»داتتان  ي مايه درون(. ۷۱۵: ۷۸۳۴
داتتان  ي مايه صرفاً تعليمي اتت و فقط بخشي از درون حکايت مرد و دريا ي مايه درون
مسائل عرفاني آن متناتب با درک نوجوانان تشاخيص داده  بر گرفته؛ چراکه  دررا اصلي 

 .نشده اتت
 مایه ي درون ارائه ي شيوه. ۱ -۳ -۳

ي  در شايوه . کنناد  ناي آثار خويش را مستقيم و غيرمستقيم بيان مي مايه نويسندگان درون
ناي داتاتان   مايه را در افکار و عواطف و تخيالت شخصيت درون»غيرمستقيم، نويسنده 

 :کرده اتترا مستقيم بيان  شداتتان ي مايه موالنا درون(. ۷۳۸ :نمان)« گنجاند مي

 دانش فقر اتت تاز راه و برن  روز مرن ،زين نمه انواع دانش
 (۳۵۳ ب: ۷۸۳۱ ،۷، داتتعالمي) 

آن و  دادهو مستقيمي از داتاتان ارائاه    آشکارچنين تفسير  ،داتتان پاياندر  ،و نمچنينا
 :را رمزگشايي کرده اتت

 بحر اترارت نهد بر فرق تر  چون بمردي تو ز اوصاف بشر
 )۳۴۴ ب : نمان)

پاس   ،نحاوي  ؛غيرمستقيم اتت، حکايت مرد و دريامايه در  ي درون ي ارائه اما شيوه
آياد و   يابد که نحودانستن به نمه کار نماي  درمي ،کشتيبان ي وتيله بهاز نجات از طوفان 
خودپسندي نحوي در ميان اموا  دريا محو شد و چون به خاناه  »: کند رفتارش تغيير مي

رويي با زن و خادماان خاويش    به خوش ،ي در را بوتيد و تپس هآتتان ،رتيد، نخست
را با عمل نمراه کرد و داناش   در جم  مردمان نشست و علم ،تخن گفت و از آن پس

 (. ۸۰: ۷۸۳۳ ،اتماعيلي تهي)« خود را صرف آموزش نمگان کرد

صاورت غيرمساتقيم و در مياان     مايه به اما بايد توجه داشت اگر در بازنويسي درون»
 . تري خواند داشت ي مطلوب نا ذکر شود، نتيجه نا و عواطف و رفتار شخصيت کنش
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مايه،  ، با تأمل و تفکر در دريافت درون(نوجوان)ي  خوانندهشود تا  اين امر باعث مي
و  نجفاي بهازادي  )« گيري کناد  جهنا و محتواي داتتان قضاوت و نتي ي شخصيت درباره

 (.۱۵و۱۸: ۷۸۱۰، نمکاران
 

 دید ي زاویه .۴ -۳
. نامناد  ماي  ۷ي دياد  ي نگرش نويسنده به داتتان و حاوادث آن را زاوياه   دريچه و زاويه

اي اتت که نويسنده با آن مصال  و مواد داتتان را به  ي شيوه دننده نمايش»ي ديد  زاويه
« دناد  ي نويسانده باا حاوادث داتاتان را نشاان ماي       دند و رابطه خود خواننده ارائه مي

: کناد     نويسنده داتتان را با چند زاوياه و کاانون روايات ماي    (. ۸۳۴: ۷۸۳۴ميرصادقي، )
 باا  شده، بازآفرينينم متن متن اصلي و نم . ... و ۸کل شخص يا داناي ، توم شخص اول
 :عنوان نمونه به ؛اند روايت شدهي ديد داناي کل  زاويه

 رو به کشتيبان نهاد آن خودپرتت   آن يکي نحوي به کشتي در نشست

 (۳۵۱ ب :۷۸۳۱ ،۷د ،اتتعالمي)

 ،نمچناان  ،پسر بازرگان بزرن شاهر بصاره  »: متن بازآفريني نيز چنين آمده اتت در
چون پسرک ذنناي   ؛فرتا بود خواند و اين برايش کاري تخت توان پيش اتتاد درس مي
تنهاا   ،ناا  پس از گذشت تال. داد گوش نمي ،ناي آموزگار، درتت کند داشت و به گفته

توانسته بود اندک دانشي در دتتور زبان عرباي فراگيارد و شااگردان او را باه تمساخر      
اتاماعيلي  )« !زبان عرباي اتاتاد اتات   « نحو»ي کسي که در يعن ؛کردند صدا مي« نحوي»

کناد و تباديل    نا کانون روايت تغيير مي وگوي شخصيت در گفت البته، (.۸: ۷۸۳۳تهي، 
مان   ،اي اتاتاد : پيرماردي باه نحاوي گفات    ، روزي در باازار »: شاود  شخص مي به اول

 .(۴ :نمان)« ... پيرمردي فقيرم
 «نيم عمر تو شد در فنا»: گفت  «الگفت ».«نيچ از نحو خواندي؟» :گفت

 (۳۵۳ ب: ۷۸۳۱ ،۷د ،اتتعالمي)

نااي داتاتان    خا  مياان خوانناده و شخصايت    يشخص صميميت ي ديد اول زاويه
نااي   آوردن نشاانه  قرارگرفتن چند روايت در دل روايت اصالي و فارانم  » .کند ايجاد مي

 تااختن داتاتان کماک    الزم براي بازبودن روايت، به مشارکت نرچه بيشتر مخاطب در
 (.۷۷۸: ۷۸۳۱پور،  حسام)« کند مي
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به محتاواي   ،شده ي ديد در متن اصلي و بازآفريني که زاويه اتت يادآوري ي ستهيشا
شاخص در   شاخص باا تاوم    دياد اول  ي شدن زاوياه  ترکيب و اتت نزده بيآتداتتان 
 .ناتت گوي شخصيتو   دليل گفت به ،نا داتتان
 

 فضاسازي .۵ -۳

ماياه و   نوا و فضاي حاکم در داتتان و فضاايي کاه نويسانده منطباق باا درون     و به حال
 ،ناوايي را کاه خوانناده   ». گويناد  ماي  ۷فضاتاازي  ،گيارد  داتتان به کار مي ديگر عناصر

کناد، فضاا و رناگ ياا فضاتاازي       محض ورود به دنياي مخلوق اثر ادبي اتتنشاق مي به
داتتان پيوتاتگي و ارتباا     گريدعناصر فضاتازي با (. ۷۷۴: ۷۱۳۵،  بارنت)« گويند مي

فضاتاازي   ،که اگر پيرنگ داتتان دچار نقص ياا تساتي باشاد    اي هگون به ؛نزديک دارد
صحنه و صحنه پاردازي در ايجااد فضاا نقاش     . تواند اين نقص را پوشش دند دقيق مي
 .بسزا دارد

 

 ۳پردازي و صحنه صحنه. ۶ -۳
در ايان   ؛خاا  اتفااق نيفتااده    يو مکاان در زماان   «نحوي و کشاتيبان »حوادث داتتان 

ناا تاوجهي    مکان بستري براي رخداد حوادث نساتند و چنادان باه آن    زمان و ،داتتان
. افتاد  در شهر بصره اتفاق ماي  ،در زماني مجهول ايمرد و در تيحکاداتتان . نشده اتت

 پاردازي، عناصار   در داتاتان  ،مکاان باراي داتاتان   طراحاي  بازآفرين با شگردنايي نظير 
 ،پاردازي  اتاتفاده از صاحنه   ،نمچناين . اتات  کارده تر از ماتن اصالي    داتتان را پررنگ

 ،در باازآفريني . کردن مخاطب براي ورود باه داتاتان اتات    مناتب براي آماده يشگرد
، شاده  نااي باازآفريني   بنابراين، در داتاتان  ؛شود صحنه به کمک واژه و تصوير خلق مي

صاب  باود کاه از صاداي     »: آورناد  تصوير به وجود مينمراه  نا به واژه ،صحنه را اغلب
گوتفندي را ديد که در چمنازار   ي خوش ني چوپان بيدار شد و چون چشم گشود گله

« نواخات  چريدند و چوپان جواني کمي دور از آنان بر تر تنگي نشساته باود و ماي    مي
 (۷۰: ۷۸۳۳اتماعيلي تهي، )
 

                                                           
1  . Atmosphere 
2
. Barnet 

3  . Setting 
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 مایه تناسب فضاسازي با درون. ۷ -۳
ي آن تناتاب و نمااننگي داشاته     ماياه  ونواي داتتان بايد باا درون  نا و حال فضاتازي

داتتان نياز   ي مايه درون ،باشد؛ براي نمونه، اگر فضاي داتتان، غمگين و اندونناک اتت
تاأثير   زيار فضا و رنگ در ماتن اصالي،   . مسائل غمگين و اندونناک باشدي  بارهبايد در
 ،وناواي داتاتان   حاال  .کناد  ايفا نميآن نقشي  وگو قرار دارد و توصيف صحنه در گفت

 :اتت( نحوي و کشتيبان)دو شخصيت مقابل  ناي   عقلي و جدال بين انديشه

 گفت نيچ از نحو خواندي؟ گفات ال 

 باااد کشااتي را بااه گردابااي فکنااد    

 بگاااو ؟نااايچ داناااي آشاااناکردن  

 تاافنات اي نحوي گفت کل عمرت

 تااو شااد باار فنااا  گفاات ناايم عماار  

 بلنااد ،باادان نحااويگفاات کشااتيبان 

 رو بجاواب خاو   اي خوش ،گفت ني
 تانات کشتي غرق اين گرداب هک زان

 
 
 
 
 
 

 (۳۴۵ تا۳۵۳ ب: ۷۸۳۱ ،۷، داتتعالمي)
وگاو کاه بسايار در مياان      بر اتاتفاده از عنصار گفات    افزون ،شده در متن بازآفريني

کاابرد  باا نحاوي،    ...پيرمارد و  ،زن نحوي ،کشتيبان ،دنقان ،چوپاننايي مانند  شخصيت
گوناه شاب باه پاياان آماد و       بادين » :برده شاده اتات  بهره از توصيف صحنه نيز  دارد،

يکاي از مالحاان    ،ناي نيلگون دريا تابيد که ناگااه  نخستين پرتوي خورشيد در ميان آب
در  ،بناابراين . «۸۰: 1386اتاماعيلي تاهي،  )« ʻ!کشاتي ! نگاه کنياد ʼ: ي شوق برآورد نعره

وگو  شده از گفت وگو و در فضاتازي متن بازآفريني فضاتازي متن اصلي از عنصر گفت
از ماتن   ،از نظر فضاتاازي  شده،    پس متن بازآفريني ؛تازي بهره برده شده اتت و صحنه

 .تر اتت اصلي قوي
 

 گيري نتيجه. ۴

شاکلي و   از نظر ويژگاي ظاانري، تااختار    ايدر و مرد تيحکاي  شده داتتان بازآفريني
 اين داتتان،ي  مايه درون. اتت يافتهبسيار  ناي دگرگوني ،حجم، در مقايسه با متن اصلي

ي  شايوه . صرفاً تعليمي اتت ،عرفاني و تعليمي دارد ي مايه خالف متن اصلي که درونبر
. ناتات  وگاوي شخصايت   خالف متن اصلي، غيرمستقيم و از راه گفتآن نيز، بري  ارائه

حکايات مارد و    در. اتات  لي در بازآفريني به پيرنگ بسته تغيير يافتهپيرنگ باز متن اص
ايان   کاه نا متعدد اتات   تعداد پيرفتو شود  ي عليت و توالي زماني ديده مي رابطه دريا
 درعرفااني ماتن کهان     ي ماياه  دليل حذف درون به. اتتتبب گسترش پيرنگ شده امر 



  ...ی آن، حکایت مرد و دریا شده بازآفرینیبا متن « نحوی و کشتیبان»نقد تطبیقی حکایت 
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اما نمچنان  ؛اند خود را از دتت دادهنا شکل نمادين  ، شخصيتي آن شده بازآفرينيمتن 
تعاداد  . پوياتات  ،خالف ماتن اصالي  بار  ،«نحوي»شخصيت . دارندشکل نوعي خود را 

ي  شايوه . نا، در بازآفريني افزايش يافتاه اتات   به تناتب افزايش پيرفتنيز، نا  شخصيت
باا عمال    ،با توصيف و تپس نخست، ،نا پردازي به اين صورت که شخصيت شخصيت
 اتتفاده ازدليل  به نر دو اثر،در  .متن کهن و بازآفريني يکسان اتت شوند، در معرفي مي
 ي دياد   اتاتفاده شاده و نام از زاوياه    شاخص   ي ديد اول زاويه نم از ،وگو عنصر گفت

 ،ناا را اغلاب   شده و صاحنه داتتان مشخص ، مکان حکايت مرد و دريادر  .شخص توم
، زيار  «نحاوي و کشاتيبان  »حکايات  فضاتاازي در  . اند تصاوير به وجود آورده و نا واژه

در  اماا  ؛ناتات  باين انديشاه   ،عقلي و جادال  آنونواي  و حال قرار داردوگو  أثير گفتت
فضاتاازي   باراي از توصيف صاحنه نياز    ،وگو بر عنصر پرکاربرد گفت افزون ،بازآفريني

ز ماتن اصالي   ا بهتر ،شده بازآفرينيمتن عناصر داتتان در  مجموع،در. اتتفاده شده اتت
نه بياان   ،بوده اتتپردازي    خالف مؤلف متن کهن، داتتانبر ،زيرا ندف بازآفرين ؛اتت

 .مطالب عرفاني
 

 

 منابعفهرست 
 .مرکز: تهران .تاختار و تأويل متن(. ۷۸۳۴. )احمدي، بابک

نااي مثناوي معناوي باراي کودکاان و       نگااني بار بازنويساي   »(. ۷۸۳۱. )اخوت، فرزانه
 .۵۷۱-۸۱۳، صص۱ماره، شي فرننگ و ادب پژونشنامه .«نوجوانان

 .تخن: تهران ،۷  .امتن و شرح مثنوي موالن(. ۷۸۳۱. )اتتعالمي، محمد

کاانون پارورش فکاري    : تهاران  .حکايت مرد و دريا(. ۷۸۳۳. )اتماعيلي تهي، مرتضي
 .کودکان و نوجوانان

 .کتابدار: تهران .بازنويسي و بازآفريني در ادبيات (.۷۸۳۳. )پايور، جعفر
کتاب ماه کاودک  . «کهن ادب از معاصر ناي بازنويسي در تيري» (.۷۸۱۱. )ااااااااااا 
 .   -۷۵صص ،۸۳مارهش، و نوجوان
کتاب مااه کاودک و   . «ياز مثنو يسيچند دنه بازنو بررتي»(. الف۷۸۳۰. )ااااااااااا 
 .  -۷۳، صص۵۸مارهش، نوجوان

ناي بازنويساي و باازآفريني و ترجماه و     روش شيخ در بوته؛(. ب۷۸۳۰. ) ااااااااااا
 .اشراقيه: تهران. پرداخت در آثار ادبي
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ي  مجلاه . «نااي اکبرپاور   نهفته در داتاتان  ي بررتي خواننده»(. ۷۸۳۱. )، تعيدپور حسام
 .۱ ۷-۷۰۷، صص۷ماره، ش۷ال، تمطالعات ادبيات کودک

اصاغر حکمات از    بررتاي بازنويساي علاي    ؛تنملات حکما  »(. ۷۸۳۱. )خزايي، داوود
 .۴۸-۵۵، صص۱مارهشروشنان، . «نملت

 .طرح نو: تهران. ادبي معاصر ي نظريه راننماي(. ۷۸۳۱. )پيتر ويدوتون و تلدن، رامان

 الطيار،  منطاق  مثناوي،  از شاده  يساي آثاار بازنو  بررتي و نقد(. ۷۸۳۸. )تنجري، جميله
 ي ناماه  پاياان . کودکاان و نوجواناان   براي گلستان و ودمنه کليله نامه، مرزبان شاننامه،
 .دانشگاه آزاد کر  ارشد يکارشنات

، ۱مارهشا ، روشانان . «آثاار ادباي   ناي خلاق و تولياد   روش»(. ۷۸۳۱) .ااااااااااااااا 
 .۳۴-۴۸صص

 . ۷،  ۸۳ماره، شکتاب نفته. «کهن ي نو بر ادبيات جامه»(. ۷۸۳۴. )طائب، محسن

نااي   ي از داتاتان ا تحليل عناصار داتاتان در گزياده   نقد و »(. ۷۸۳۱. )فروزنده، مسعود
 .۷۱۷-۷۴۷، صص۱ماره، ش۸ال، تپژوني گيالن ادب، «کودکان

 .نگاه: تهران ،ي ابرانيم يونسي ترجمه. ناي رمان جنبه(.  ۷۸۳. )فورتتر، ادوارد مورگان

http://kalaghe-در ياافتني   دتات . باازآفريني و بازنويساي  (. ۷۸۳۱) .کوچکي، ماريم 

haftom.blogfa.com ۳/۷۸۱۰/ ۳: تاريخ بازيابي.  
، ۷دکانون پارورش فکاري،    ي فصلنامه. «کودکان بازآفريني در ادبيات»(. ۷۸۴۵). آزاد .م

 .۳۸،  ۵و۸مارهش

 يبارا  يمولاو  يمثناو  نااي  بازآفريني و نا يسيبازنو بررتي(. ۷۸۱۷. )پروين مرتضايي،
 .يرازدانشگاه ش دکتري نامه پايان. نوجوانان و کودکان

  .تخن: تهران. عناصر داتتان(. ۷۸۳۴. )ميرصادقي، جمال

  يا ن ه ب ن ج تاي رر ب ؛انيار ا رتامي  ياات  ادب و  ان دککاو   (.۷۸۱۷). ، صاديقه نساب    ناشمي
 .تروش: تهران.ان وان وج ن و  ان ودک ک  يرا ب  انيرا تيکال ک  تا ي ادب از يسيو ازن ب  ف ل ت خ م

Barnet, sylvan. (1964). A dictionary of literary terms. Londan.  
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