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بازنویسي و بازآفریني متون کهن نقشي بسزا در انتقال اندیشههاي موجود در آنها

به نسل نو دارد .یکي از متنهایي که آثار بسياري براساس آن شکل گرفته ،مثنوي
معنوي است .در این پژوهش ،یکي از شاخصترین آثاار در زميناهي باازآفریني
مثنوي بررسي شده است تا پاسخي مناسب براي این پرساش بياابي کاه چووناه
عناصر مه داستان (پيرنگ ،درونمایه ،شخصيت و )...بهدرستي و باا موفقيات ،از
یک متن کهن عرفانيتعليمي به یک متن بازآفریني معاصر صارفا تعليماي منتقال
شدهاند و در راه این انتقال ،چه تغييراتي در آنها صورت گرفته اسات .حکایات
«نحوي و کشتيبانِ» مثنوي در داستان حکایت مرد و دریا بازآفریني شده است .در
این داستان ،درونمایه ي عرفاني مثنوي ،بهدليل تناسب نداشتن با درک نوجواناان،
حذف شده است .پيرنگ داستان ،برخالف متن اصلي ،بساته (داراي گارهگشاایي
معين) و گسترده (داراي پيرفتهاي متعدد) است و شخصيت اصلي آن ،بارخالف
شخصيت موجود در اثر مولاوي ،پویاسات .باه طاور کلاي ،عناصار داساتان در
بازآفریني ،بهتر از متن کهن پرداخته شدهاند؛ زیرا هدف بازآفرین داساتانپاردازي
بوده است ،نه بيان مطالب عرفاني.
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 .۱مقدمه
مثنوي معنوي از متون کهني اتت که به دليل شاهرت ،محبوبيات و شايوهي داتاتاني و
روايياش در کانون توجه بازنويسان و بازآفرينان قرار گرفته اتت« .در ايران شااننامه و
مثنوي بيش از ديگر آثار ،مورد نظر بازنويسان بودهاند و نرچند ننوز باه اصاول نظاري
اتتواري در اين ميانه دتت نيافتهايم ،ذوق نويسندگان نم بيکار ننشسته اتت» (خزايي،
.)۵۴ :۷۸۳۱
۷
در اين پژونش براي بررتي اثري معتبر در زمينهي بازنويسي و بازآفريني مثنوي
معنوي براي کودکان و نوجوانان ،به کتاب حکايت مرد و دريا ،اثر مرتضي اتماعيلي
تهي پرداخته شده اتت .اين کتاب برگزيدهي دورهي اول جشنوارهي کتاب کودک و
نوجوان در تال  ۷۸۳۳اتت.
براي روشنترشدن بحث ،نخست ،به تعريف بازنويسي و بازآفريني و تفاوت اين
دو با نم ميپردازيم و تپس ،با بررتي و نقد تطبيقي عناصر داتتان در بازنويسي متون
کهن ،ميکوشيم تغييراتي را که در انتقال عناصر داتتان از متن کهن به بازنويسي روي
داده ،به نمراه دليل آن ،بررتي کنيم.
بازنويسي ،بازگويي و بازنوشتن ،شيوهاي از نگارش اتت که با حفظ ويژگيناي اثر
نخست ،بدون اندک دخل و تصرف در آن ،با تادهترکردن زبان ،آن را با تاوان خوانناده
متناتب ميکند (نک :ناشمينسب .)۵۸ :۷۸۱۷ ،بازنويسي ،برگردان متنناي کهن (شعر
يا نثر) به نثر امروزي و زدودن کهنگي متن از چهرهي آن اتت ،بيآنکه مفهوم و محتاوا
دگرگون شود (نک :کوچکي .) :۷۸۳۱ ،در بازنويسي ،احساس و عقيدهاي جديد توليد
نميشود؛ بلکه کنش بازنويسي ،بيشتر در خلق عملنا و عکسالعملناي جديد ،در متنِ
بازنوشته روي ميدند .نريس ۸و تندرز ،۵معتقدند انواع بازنويساي محادود نيسات؛ از
نظر آنان ،توصيف متن بازگرفته ،دگرنگري متن ،اتتفاده از ماواد ماتن ،اداماهدادن ماتن
نخست ،تقليد محتوايي و ادبي ،دزدي شاعرانه ،باازبيني و ...در شامار اناواع بازنويساي
قرار ميگيرند .بازنويسي ،نمان حرف ديروز را که به کار امروز نم ميآياد ،باا زباان و
تاختاري نو ،بازگو ميکند (نريس ۰۰۳ ،و تندرز ۰۰۳ ،بهنقلاز پاايور.) ۳ :۷۸۳۳ ،
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بهعبارت ديگر ،ميتوان گفت بازنويسي ،روشي اتت که از دوران کهن تاکنون از تاوي
نويسندگان و شاعران به کار رفته اتت و بزرگان ادب فارتي با اين روش آشنا بودهاند.
کهنترين تندناي متقن در اين باره ،شاننامهي فردوتي ،مثنوي معنوي ،ديوان حافظ و
آثار گوناگون ادبيات فارتياند (نک :پايور۷۸۳۰ ،ب.)۷۱-۷۴ :
اما «بازآفريني به معني آفرينشاي ديگار اتات» (م .آزاد« .)۳۸: ۷۸۴۵ ،در باازآفريني
تغيير و تحوّل در تبک ،تاختار و متن صورت ميگيارد» (طائاب .)۷ :۷۸۳۴ ،ننرمناد
بازآفرين که ميتواند نويسنده ،شاعر ،تصويرگر و ...باشد ،از اثري الهام ميگيرد و اثاري
جديد خلق ميکند .با ديدن ،شنيدن يا خواندن آن ،باه يااد اثار نخسات مايافتايم؛ اماا
ميدانيم که اثر جديد ،نمان اثار پيشاين نيسات (ناک :تانجري« .)۴۳: ۷۸۳۱ ،يکاي از
روش ناي آفرينش و خلق آثار ادبي و ننري ،روش بازآفريني اتت؛ باه ايان معناي کاه
نويسنده و ننرمند از آثار ديگران ،چه کهن و چه معاصر ،الهام مي گيرد و باه خلاق اثار
جديد ميپردازد .عمدهترين کار در روش بازآفريني تغيير موضوع و برنمزدن چارچوب
موضوعي اثر قبلي اتت» (پايور۷۸۳۰ ،ب.)۷۴۴ :
حکايت مرد و دريا که با الهام از داتتان «نحوي و کشتيبان» مثنوي خلق شده اتات،
درحقيقت داراي نويتي مستقل از آن اتت؛ درنتيجه ،از حوزهي بازنويسي خاار و باه
قلمرو بازآفريني وارد شده اتت .دليل اين مسئله تغيير محتوا و درونمايهي ماتن اصالي
و حذف درونمايهي عرفاني اثر در بازآفريني و دگرگاونشادن تااختار ماتن اصالي از
پيرنگ باز به پيرنگ بسته اتت .باااينحاال ،در شناتانامهي کتااب ،ايان اثار باهعناوان
بازنويسي معرفي شده اتت .باتوجه به اين موضوع ،در ادامه ،عناصر داتتان اين اثار باا
متن اصلي مقايسه ميشود تا بازآفرينيبودن آن آشکار شود.
 .2پيشينهي پژوهش
جعفر پايور در چند پژونش (۷۸۳۰ ،۷۸۱۱الف۷۸۳۰ ،ب و  )۷۸۳۳دربارهي بازنويساي
و انواع و تير آن تخن گفته و چند ماتن بازنويسايشاده از کليلاهودمناه و شااننامه و
مثنوي را بررتي کرده اتت .يکي از آثار اين پژونشگر ( ،)۷۸۳۳شامل نفاده مقالاه باا
موضوع بازنويسي و بازآفريني در ادبيات اتت که در گسترهي تالنااي ۷۸۳۱تاا۷۸۳۴
نوشته شده اتت.
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صديقه ناشمينسب ( )۷۸۱۷نم باه بازنويساينااي متاون کهان و ارزياابي آنناا
پرداخته اتت .فرزانه اخوت ( )۷۸۳۱نيز در مقاله اي بازنويسيناي داتتانناي مثنوي را
بررتي کرده اتت .نمچنين ،دو پاياننامه در پيوند با موضاوع بازنويساي انجاام گرفتاه
اتت که عبارت اند از :پژونش جميله تنجري ( )۷۸۳۸دربارهي نقد آثار بازنويسيشاده
از مثنوي ،منطقالطير ،شااننامه ،مرزباانناماه ،کليلاهودمناه و گلساتان باراي کودکاان و
نوجوانان و پاياننامهي پاروين مرتضاايي ( )۷۸۱۷باا موضاوع بررتاي بازنويسايناا و
بازآفرينيناي مثنوي براي کودکان و نوجوانان.
تنها پژونشي که در زمينهي نقد تطبيقي عناصر داتتانناي بازنويسيشاده باا متاون
کهن صورتگرفته ،مقالهي تجاد نجفي بهازادي و نمکاارانش ( )۷۸۱۰اتات .در ايان
پژونش ،بررتي بازنويسي قصهناي کليلاهودمناه در کاانون توجاه قارار گرفتاه اتات.
شايستهي يادآوري اتت که مقالهي حاضر ،نخستين پژونشي اتت که درباارهي نقاد و
بررتي تطبيقي عناصر داتتان آثار بازآفرينيشده با متن اصلي مثنوي انجام گرفته اتت.
 .۳بحث اصلي پژوهش
 .۱ -۳پيرنگ

۷

يکي از عناصر مهم داتتان ،فيلمنامه و نمايشنامه ،پيرنگ اتت .پيرنگ ،حوادث داتاتان
را تنظيم و آننا را از آشفتگي خار ميکند« .پيرنگ نقال حاوادث اتات باا تکياه بار
موجبيت و روابط علت و معلولي و حفظ تاوالي زمااني» (فورتاتر۷۷ :۷۸۳ ،و.)۷۷۸
پيرنگ به دو نوع باز و بسته ۸تقسيم ميشود.
در پيرنگ بسته ،متن داتتان کيفيتي فني و پيچيده دارد که گرهگشايي و نتيجهگياري
در آن بهروشني ديده ميشود؛ اما در پيرنگ باز ،تلسلهي حوادث ،طبيعاي و مانظماناد،
گرهگشايي ندارد و اغلب ،نويسنده خود را در داتتان پنهان ميکناد تاا داتاتان عيناي و
ملموس جلوه کند .در داتتان «نحوي و کشتيبان» کاه باهعناوان تمثيال باراي حکايات
درويشي که تبوي آب براي خليفهي شهري پرآب ميبارد ،آورده شاده اتات ،نحاوي
فردي مغرور به علم محدود و مادي خود اتت که وقتي براي عبور از دريا (نماد اتارار
حق) توار بر کشتي ميشود ،بهخاطر علم اندکش بر کشتيبان (نماد عارف کامل) فخاار
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ميفروشد .کشتيبان پس از چندي در پاتخ باه او مايگوياد :عمار تاو ،اي نحاوي! بار
فناتت؛ زيرا در درياي علم حق بايد علم محو بياموزي تا زندهي حقيقي باشي؛ اماا تاو
غرّه به علم اندک خود نساتي .مولاوي پاس از ايان داتاتان ،باه بياان نکاات عرفااني
ميپردازد و دربارهي ترنوشت نحوي تخني نميگويد؛ زيرا فهم ترنوشات نحاوي باه
درک نمادنا و مفهوم آن وابسته اتت؛ ازاينرو ،پيرنگ اين داتتان باز اتت و ترنوشت
نحوي در انتهاي داتتان با گرهگشايي معاين ،نظيار مارن نحاوي ياا نجاات او ،نماراه
نيست .اما در داتتان حکايت مرد و دريا کاه باازآفريني نماين حکايات اتات ،چناين
ميخوانيم که مرد نحوي که مغرور و بداخالق و عالم بيعمل اتت ،بهدليل حسادت به
نمدرتان قديم که نر يک در گوشهاي از دنيا براي خود کسي شدهاند ،زن و زندگي را
رنا ميکند و راني تفر ميشود (رابطهي عليت) .او در راه با کسااني کاه باه او يااري
ميرتانند بدرفتاري ميکند تا اينکه درمييابد از شدت بيتجربگي ،راه را اشتباه آماده و
دوباره به شهر خود رتيده؛ تپس ،با صندوق کتابنايش که دربرگيرندهي نمهي دانش
اوتت ،توار کشتي ميشود تا تفرش را ادامه دند .او کشتيبان را به اين خااطر کاه در
نحو اتتاد نيست ،ترزنش ميکند؛ اما ناگهان کشتي در گرداب مايافتاد و کشاتيبان باه
نحوي ميگويد :اگر شنا بلد نيستي جان ميبازي! اما باا غارقشادن کشاتي ،کشاتيبان و
مالحان ،نمهي مسافران ازجمله او را نجات مايدنناد .نحاوي از ايان داتاتان عبارت
ميگيرد و وقتي به خانه برميگردد ،علم را با عمل نمراه ميکند.
نمان گونه که ديده ميشود ،برخالف متن اصالي ،در باازآفريني ،رابطاهي علّيات و
توالي زماني وجود دارد؛ براي نمونه ،در متن اصلي علت بهتفررفتن نحوي بياان نشاده
اتت؛ بنابراين پيرنگ در داتتان بازآفرينيشده قويتر از پيرناگ در ماتن اصالي اتات.
نمچنين ،پيرنگ داتتان حکايت مرد و دريا ،برخالف متن اصلي ،بسته اتت و در پايان
داتتان به نجات نحوي به وتيلهي کشتيبان اشاره شده اتت .عوامل ديگر پيرنگ ،يعناي
گرهافکني ،نقطهي او  ،تعليق و گرهگشايي ،در اين داتتان رعايات شاده ،اماا در ماتن
اصلي ،چندان توجهي به آنناا نشاده اتات؛ زيارا در ماتن کهان ،نويسانده باه دنباال
داتتانپردازي نبوده و اين داتتان کوتاه ،تمثيلي براي بيان مسائل عرفاني اتات .داتاتان
بايد « آغاز ،ميانه و پاياني داشته باشد تا بتواند حالت کنجکاوي و تعلياق را در خوانناده
افزايش دند» (ميرصادقي .)۳۱ :۷۸۳۴ ،در داتتان بازآفرينيشده ،برخالف ماتن اصالي،
اين نکات رعايت شده اتت.
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داتتان حکايت مرد و دريا چند پيرفت ۷دارد؛ پيرفت ،حوادث اصلي و فرعي داتتان
اتت .پيرفت « ناظر بر توصيف و وضاعيت معيناي اتات کاه در نام ريختاه و دوبااره
بهشکلي تغييريافته ،تامان مييابد» (تلدن و ويدوتاون)۷۵۴ :۷۸۳۱ ،۸؛ در واقا  ،نار
داتتاني داراي يک يا چند پيرفت اتت .بيشتر داتتانناي بازنويسيشده براي نوجواناان
نيز چند پيرفت دارند .اگر داتتاننا چند حادثه داشته باشند ،جذابيتشان بيشتر مايشاود.
نر پيرفت تاده ته مرحله دارد :مرحلهي اول ،وضعيتي اتت که امکان دگرگاوني را در
خود دارد؛ در مرحلهي دوم ،حادثه يا دگرگاوني ر مايدناد؛ در مرحلاهي تاوم نياز
وضعيتي روي ميدند که تحققيافتن ياا نياافتن آن امکاان دارد (ناک :احمادي:۷۸۳۴ ،
 .)۷۳۳در داتتان بازآفرينيشدهي حکايت مرد و درياا باا پيرفاتنااي متعادد روباهرو
نستيم؛ براي نمونه ،در آغاز داتتان ،يک پيرفت ته گزارهاي (تاده) فرعي را مايبينايم:
 .۷حالاات تعااادل اوليااه (پساار آتاايابان فقياار ،نمااراه نحااوي ،درس ماايخوانااد)؛ .
بهوجودآمدن حالت نامتعادل (پدر پسر فقير فوت ميکند)؛  .۸بازگشت به حالت تعاادل
(پسر ،بهعلت فقر ناشي از فوت پدر ،در کشتي مشغول به کار مايشاود و درس را رناا
ميکند) .اين پيرفت در متن اصلي« ،نحوي و کشتيبان» ،نيست و بهوتيلهي بازآفرين باه
داتتان افزوده شده اتت .بازآفرين با افزودن پيرفتناي فرعي به اصل داتاتان ،پيرناگ
را گسترش داده اتت .در متن اصلي ،پيرنگ پيچيده ،يکپيرفتي و باز اتت؛ درحاليکاه
در متن بازآفرينيشده ،پيرنگ تاده ،چندپيرفتي و بسته اتت؛ زيارا پيرناگ گارهگشاايي
مشخص دارد؛ چراکه ندف نويسنده در بازنويسي ،برخالف متن اصلي ،داتتان پاردازي
بوده اتت ،نه بيان مطالب عرفاني.
 .2 -۳شخصيت و شخصيتپردازي
يکي ديگر از عناصر مهم در داتتان ،شخصايت و شخصايتپاردازي اتات« .اشاخا
تاختهشدهاي را که در داتتان و نمايشنامه و ...ظاانر مايشاوند ،شخصايت ماينامناد؛
فردي که کيفيت رواني و اخالقي او ،در عمل او و آنچه ميگويد و ميکند ،وجود داشته
باشد .خلق چنين شخصيتنايي را که براي خواننده در حوزهي داتتان تقريباً مثل افراد
واقعااي جلااوه ماايکنااد ،شخصاايتپااردازي ماايخواننااد» (ميرصااادقي۳۸ :۷۸۳۴ ،و.)۳۵
1

. Sequence
. Selden
3
. Widdowson
2
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شخصيتنا را به اناواع گونااگون تقسايم مايکنناد؛ ازجملاه شخصايتنااي پوياا ۷و
شخصيتناي ايستا  .شخصيتناي ايساتا ،شخصايتناايي نساتند کاه چنادان تغييار
نميکنند؛ اما شخصيتناي پويا ،شخصيتنايي نستند که در تير حوادث داتتان دچار
تحوّل و دگرگوني ميشوند (نک :نمان۱۸ :و .)۱۵در داتتان «نحوي و کشتيبان» ،نحوي
۸
شخصيت اصلي و کشتيبان شخصيت مقابل اتت و کشمکش بين آنناا از ناوع ذنناي
اتت .بهطور کلي ،از برخورد عمل شخصيت يا شخصيتناي اصالي داتاتان باا عمال
شخصيتناي مخالف و مقابل ،کشمکش آفريده ميشود (ناک :نماان .)۱۷ :کشامکش
ذنني نيز وقتي اتفاق ميافتد که دو فکر با نام مباارزه مايکنناد (نماان .)۱۸ :در ماتن
بازآفرينيشده ،برخالف متن اصلي ،شخصيت نحاوي پوياتات و در آخار داتاتان ،باه
خطاي خود پي ميبرد و اصالح ميشود .درمجموع ،نوجوانان «با خوانادن شارح حاال
شخصيتنايي که بر اثر رويدادنا دچار تحوّل دروني و فکري ميشوند ،درمييابناد کاه
در مسير زندگي با چه موان و تختينا و دقايقي برخورد خوانند کرد ،از آننا عبارت
ميگيرند ،تجربه کسب ميکنند و مسير رشد و کماال خاويش را بهتار پيادا مايکنناد»
(فروزنده.)۷۳۰ :۷۸۳۱ ،
۵
از ديدگاني ديگر ،شخصيتناي داتتان «نحوي و کشتيبان» شخصيتنايي نماادين
و نوعي ۴نيز نستند؛ زيرا اين نوع شخصيتناي نمادين متناتب با درونمايهي عرفااني
و شخصيتناي نوعي يا تيپ ،متناتب با ديدگاه صاحب اثر دربارهي طبقهاي خاا از
مردم خلق شده اند« .شخصيت نمادين ،نويسانده را قاادر مايکناد مفاانيم اخالقاي ياا
کيفيتنااي روحاي و روشانفکرانه را باه قالاب عمال درآورد .وقتاي اعماال و گفتاار
شخصيتي ،فکر يا عقيده يا کيفيتي را ارائه مي دند ،ميتاوان او را شخصايتي نماادين در
نظر گرفت» (ميرصاادقي .)۷۰۱ :۷۸۳۴ ،در تعرياف شخصايت ناوعي نياز باياد گفات
«شخصيت نوعي يا تيپ ،نشاندنندهي خصوصيات گروه يا طبقهاي از مردم اتت که او
را از ديگران متمايز ميکند .شخصيت نوعي نموناهاي اتات باراي امثاال خاود» (ناک:
نمان .)۷۰۷ :در حکايت مرد و دريا ،شخصيتنا شکل نمادين خود را باهدليال حاذف
1
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3
. Mental conflict
4
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. Typical
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درونمايهي عرفاني ،از دتت دادهاند؛ اما شکل نوعي خود را حفظ کاردهاناد .نمچناين
شخصيت اصلي در متن بازنويسيشده ،نماهجانباه و چندبعادي و تلفيقاي از خاوبي و
بدي اتت .نمهي شخصيتنا انسانناي مادي نستند؛ ازاين رو ،نوجوانان ميتوانناد باا
آن نا نمذاتپنداري کنند .تعداد شخصيتنا در متن بازآفرينيشده ،به تناتاب افازايش
پيرفتنا ،افزايش پيدا کرده و شخصيتناي چوپان ،پيرمرد ،اتاتاد ،دنقاان ،زن نحاوي
و ...به اصل داتتان اضافه شده اتت .شخصيتپردازي به ته شايوه صاورت مايگيارد:
نخست ،معرفي شخصيتنا با شرح و توصيف نويسانده؛ دوم ،ارائاهي شخصايتناا از
طريق اعمال و کنشناي شخصايت؛ تاوم ،توصايف آنناا بادون توصايف و توضاي
نويسنده (نک :نمان .)۱۷ :شخصيتناي داتتان ،چه در بازآفريني و چه در متن اصالي،
از طريق عمل و کردارشان به خواننده معرفاي مايشاوند« .اغلاب نويساندگان تارجي
ميدنند از اين روش نمايشي در پرداخت شخصيتنايشان اتتفاده کنند؛ يعني باهجااي
گفتن نشان بدنند» (نمان)؛ البته در متن اصلي و بازآفريني ،خالقان اثر ،ابتدا ،به توصيف
و توضي شخصيتنا پرداختهاند؛ بهعنوان نمونه ،در متن اصلي آمده اتت که
رو به کشتيبان نهاد آن خودپرتت
آن يکي نحوي به کشتي در نشست
(اتتعالمي ،د  :۷۸۳۱ ،۷ب) ۳۵۱
مولوي با آوردن صفت «خودپرتت» باه توصايف نحاوي پرداختاه و تاپس ،از طرياق
تمرکز بر اعمال شخصيتنا آننا را معرفي کرده اتت:
گفت نيااام عمر تو شاااد بر فنا
گفت نيچ از نحو خواندي گفت ال
(نمان :ب( ۳۵۳
در اين بيت ،از طريق اشاره به عمل شخصيت ،به غرّهبودن او به علام محادودش و
اينکااه آن را وتاايلهاي بااراي تحقيرکااردن ديگااران قاارار داده ،پااي ماايبااريم .در مااتن
بازآفرينيشده نيز ،نخست ،به توصيف شخصيتنا پرداخته ميشود« :در روزگاران قديمِ
قديم ،در شهر بصره ،مردي زندگي ميکرد دانشمند و بانوش» (اتماعيلي تهي:۷۸۳۳ ،
)۸؛ تپس ،با اشاره به عمل آننا معرفيشان ميکند« :او به دانشآموزان درس مايداد و
آننا را در زندگي راننمايي ميکرد» (نمان) .از اين طريق ،به آموزگاربودن شخصيت و
انميتدادن او به نمهي جنبهناي آموزشي در زندگي دانشآموزان پي ميبريم؛ بناابراين
شيوهي شخصيتپردازي در متن بازآفرينيشده ،مطابق با متن اصلي اتت.

نقد تطبیقی حکایت «نحوی و کشتیبان» با متن بازآفرینیشدهی آن ،حکایت مرد و دریا...

111

 .۳ -۳درونمایه
انديشه و فکري که در داتتان جريان دارد ،انديشه و ديدگاه نويسنده دربارهي مساائل و
تررشتهي اصلي داتتان را درونمايه ۷ميگويند« .درونمايه ،فکر اصلي و مسلط در نار
اثري اتت .خط يا رشتهاي که در نر اثري اتت؛ خاط ياا رشاتهاي کاه در خاالل اثار
کشيده ميشود و وضعيت و موقعيتناي داتتان را به نم پيوند ميدناد» (ميرصاادقي،
 .)۷۱۵ :۷۸۳۴درونمايهي داتتان «نحوي و کشتيبان» تعليمي و عرفاني اتت؛ درحاليکه
درونمايهي حکايت مرد و دريا صرفاً تعليمي اتت و فقط بخشي از درونمايهي داتتان
اصلي را در بر گرفته؛ چراکه مسائل عرفاني آن متناتب با درک نوجوانان تشاخيص داده
نشده اتت.
 .۱ -۳ -۳شيوهي ارائهي درونمایه
نويسندگان درونمايهناي آثار خويش را مستقيم و غيرمستقيم بيان ميکنناد .در شايوهي
غيرمستقيم ،نويسنده «درونمايه را در افکار و عواطف و تخيالت شخصيتناي داتاتان
ميگنجاند» (نمان .)۷۳۸ :موالنا درونمايهي داتتانش را مستقيم بيان کرده اتت:
دانش فقر اتت تاز راه و برن
زين نمه انواع دانش ،روز مرن
(اتتعالمي ،د :۷۸۳۱ ،۷ب) ۳۵۳
او نمچنين ،در پايان داتتان ،چنين تفسير آشکار و مستقيمي از داتاتان ارائاه داده و آن
را رمزگشايي کرده اتت:
بحر اترارت نهد بر فرق تر
چون بمردي تو ز اوصاف بشر
(نمان :ب ( ۳۴۴
اما شيوهي ارائهي درونمايه در حکايت مرد و دريا ،غيرمستقيم اتت؛ نحاوي ،پاس
از نجات از طوفان بهوتيلهي کشتيبان ،درمييابد که نحودانستن به نمه کار نمايآياد و
رفتارش تغيير ميکند« :خودپسندي نحوي در ميان اموا دريا محو شد و چون به خاناه
رتيد ،نخست ،آتتانهي در را بوتيد و تپس ،به خوشرويي با زن و خادماان خاويش
تخن گفت و از آن پس ،در جم مردمان نشست و علم را با عمل نمراه کرد و داناش
خود را صرف آموزش نمگان کرد» (اتماعيلي تهي.)۸۰ :۷۸۳۳ ،
«اما بايد توجه داشت اگر در بازنويسي درونمايه بهصاورت غيرمساتقيم و در مياان
کنشنا و عواطف و رفتار شخصيتنا ذکر شود ،نتيجهي مطلوبتري خواند داشت.
. Theme
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اين امر باعث ميشود تا خوانندهي (نوجوان) ،با تأمل و تفکر در دريافت درونمايه،
دربارهي شخصيتنا و محتواي داتتان قضاوت و نتيجهگيري کناد» (نجفاي بهازادي و
نمکاران۱۸ :۷۸۱۰ ،و.)۱۵
 .۴ -۳زاویهي دید
دريچه و زاويهي نگرش نويسنده به داتتان و حاوادث آن را زاوياهي دياد ماينامناد.
زاويهي ديد «نمايشدنندهي شيوهاي اتت که نويسنده با آن مصال و مواد داتتان را به
خود خواننده ارائه ميدند و رابطهي نويسانده باا حاوادث داتاتان را نشاان مايدناد»
(ميرصادقي .)۸۳۴ :۷۸۳۴ ،نويسنده داتتان را با چند زاوياه و کاانون روايات مايکناد:
اولشخص  ،تومشخص يا داناي کل ۸و . ...نم متن اصلي و نم متن بازآفرينيشده ،باا
زاويهي ديد داناي کل روايت شدهاند؛ بهعنوان نمونه:
رو به کشتيبان نهاد آن خودپرتت
آن يکي نحوي به کشتي در نشست
(اتتعالمي ،د :۷۸۳۱ ،۷ب) ۳۵۱
در متن بازآفريني نيز چنين آمده اتت« :پسر بازرگان بزرن شاهر بصاره ،نمچناان،
پيش اتتاد درس ميخواند و اين برايش کاري تخت توانفرتا بود؛ چون پسرک ذنناي
کند داشت و به گفتهناي آموزگار ،درتت ،گوش نميداد .پس از گذشت تالناا ،تنهاا
توانسته بود اندک دانشي در دتتور زبان عرباي فراگيارد و شااگردان او را باه تمساخر
«نحوي» صدا ميکردند؛ يعني کسي که در «نحو» زبان عرباي اتاتاد اتات!» (اتاماعيلي
تهي .)۸ :۷۸۳۳ ،البته ،در گفتوگوي شخصيتنا کانون روايت تغيير ميکناد و تباديل
به اولشخص ميشاود« :روزي در باازار ،پيرماردي باه نحاوي گفات :اي اتاتاد ،مان
پيرمردي فقيرم( » ...نمان.)۴ :
گفت« :نيم عمر تو شد در فنا»
گفت« :نيچ از نحو خواندي؟»«.گفت ال»
(اتتعالمي ،د :۷۸۳۱ ،۷ب) ۳۵۳
زاويهي ديد اولشخص صميميتي خا مياان خوانناده و شخصايتنااي داتاتان
ايجاد ميکند« .قرارگرفتن چند روايت در دل روايت اصالي و فارانمآوردن نشاانهنااي
الزم براي بازبودن روايت ،به مشارکت نرچه بيشتر مخاطب در تااختن داتاتان کماک
ميکند» (حسامپور.)۷۷۸ :۷۸۳۱ ،
۷

1
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. First person point of view
3
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شايستهي يادآوري اتت که زاويهي ديد در متن اصلي و بازآفرينيشده ،به محتاواي
داتتان آتيب نزده اتت و ترکيبشدن زاوياهي دياد اولشاخص باا تاومشاخص در
داتتاننا ،بهدليل گفتوگوي شخصيتناتت.
 .۵ -۳فضاسازي
به حالونوا و فضاي حاکم در داتتان و فضاايي کاه نويسانده منطباق باا درونماياه و
عناصر ديگر داتتان به کار ميگيارد ،فضاتاازي ۷مايگويناد« .ناوايي را کاه خوانناده،
بهمحض ورود به دنياي مخلوق اثر ادبي اتتنشاق ميکناد ،فضاا و رناگ ياا فضاتاازي
ميگويند» (بارنت  .)۷۷۴ :۷۱۳۵ ،فضاتازي با عناصر ديگر داتتان پيوتاتگي و ارتباا
نزديک دارد؛ بهگونهاي که اگر پيرنگ داتتان دچار نقص ياا تساتي باشاد ،فضاتاازي
دقيق ميتواند اين نقص را پوشش دند .صحنه و صحنه پاردازي در ايجااد فضاا نقاش
بسزا دارد.
 .۶ -۳صحنه و صحنهپردازي

۳

حوادث داتتان «نحوي و کشاتيبان» در زماان و مکااني خاا اتفااق نيفتااده؛ در ايان
داتتان ،زمان و مکان بستري براي رخداد حوادث نساتند و چنادان باه آنناا تاوجهي
نشده اتت .داتتان حکايت مرد و دريا در زماني مجهول ،در شهر بصره اتفاق مايافتاد.
بازآفرين با شگردنايي نظير طراحاي مکاان باراي داتاتان ،در داتاتانپاردازي ،عناصار
داتتان را پررنگتر از ماتن اصالي کارده اتات .نمچناين ،اتاتفاده از صاحنهپاردازي،
شگردي مناتب براي آمادهکردن مخاطب براي ورود باه داتاتان اتات .در باازآفريني،
صحنه به کمک واژه و تصوير خلق ميشود؛ بنابراين ،در داتاتاننااي باازآفرينيشاده،
صحنه را اغلب ،واژهنا بهنمراه تصوير به وجود ميآورناد« :صاب باود کاه از صاداي
خوش ني چوپان بيدار شد و چون چشم گشود گلهي گوتفندي را ديد که در چمنازار
ميچريدند و چوپان جواني کمي دور از آنان بر تر تنگي نشساته باود و ماينواخات»
(اتماعيلي تهي)۷۰ :۷۸۳۳ ،
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. Barnet
3
. Setting
1
2
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 .۷ -۳تناسب فضاسازي با درونمایه
فضاتازينا و حالونواي داتتان بايد باا درونماياهي آن تناتاب و نمااننگي داشاته
باشد؛ براي نمونه ،اگر فضاي داتتان ،غمگين و اندونناک اتت ،درونمايهي داتتان نياز
بايد دربارهي مسائل غمگين و اندونناک باشد .فضا و رنگ در ماتن اصالي ،زيار تاأثير
گفتوگو قرار دارد و توصيف صحنه در آن نقشي ايفا نميکناد .حاالوناواي داتاتان،
عقلي و جدال بين انديشهناي دو شخصيت مقابل (نحوي و کشتيبان) اتت:
گفاات ناايم عماار تااو شااد باار فنااا
گفت نيچ از نحو خواندي؟ گفات ال
گفاات کشااتيبان باادان نحااوي ،بلنااد
باااد کشااتي را بااه گردابااي فکنااد
گفت ني ،اي خوشجاواب خاوبرو
نااايچ داناااي آشاااناکردن؟ بگاااو
زانکه کشتي غرق اين گردابناتات
گفت کل عمرت اي نحوي فناتاات
(اتتعالمي ،د :۷۸۳۱ ،۷ب ۳۵۳تا) ۳۴۵
در متن بازآفرينيشده ،افزونبر اتاتفاده از عنصار گفاتوگاو کاه بسايار در مياان
شخصيتنايي مانند چوپان ،دنقان ،کشتيبان ،زن نحوي ،پيرمارد و ...باا نحاوي ،کاابرد
دارد ،از توصيف صحنه نيز بهره برده شاده اتات« :بادينگوناه شاب باه پاياان آماد و
نخستين پرتوي خورشيد در ميان آبناي نيلگون دريا تابيد که ناگااه ،يکاي از مالحاان
نعرهي شوق برآوردʼ :نگاه کنياد! کشاتي!( »ʻاتاماعيلي تاهي .»۸۰ :1386،بناابراين ،در
فضاتازي متن اصلي از عنصر گفتوگو و در فضاتازي متن بازآفرينيشده از گفتوگو
و صحنهتازي بهره برده شده اتت؛ پس متن بازآفريني شده ،از نظر فضاتاازي ،از ماتن
اصلي قويتر اتت.
 .۴نتيجهگيري
داتتان بازآفرينيشدهي حکايت مرد و دريا از نظر ويژگاي ظاانري ،تااختار شاکلي و
حجم ،در مقايسه با متن اصلي ،دگرگونيناي بسيار يافته اتت .درونمايهي اين داتتان،
برخالف متن اصلي که درونمايهي عرفاني و تعليمي دارد ،صرفاً تعليمي اتت .شايوهي
ارائهي آن نيز ،برخالف متن اصلي ،غيرمستقيم و از راه گفتوگاوي شخصايتناتات.
پيرنگ باز متن اصلي در بازآفريني به پيرنگ بسته تغيير يافته اتات .در حکايات مارد و
دريا رابطهي عليت و توالي زماني ديده ميشود و تعداد پيرفتنا متعدد اتات کاه ايان
امر تبب گسترش پيرنگ شده اتت .بهدليل حذف درونماياهي عرفااني ماتن کهان در

نقد تطبیقی حکایت «نحوی و کشتیبان» با متن بازآفرینیشدهی آن ،حکایت مرد و دریا...
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متن بازآفرينيشدهي آن ،شخصيتنا شکل نمادين خود را از دتت دادهاند؛ اما نمچنان
شکل نوعي خود را دارند .شخصيت «نحوي» ،بارخالف ماتن اصالي ،پوياتات .تعاداد
شخصيتنا نيز ،به تناتب افزايش پيرفتنا ،در بازآفريني افزايش يافتاه اتات .شايوهي
شخصيتپردازي به اين صورت که شخصيتنا ،نخست ،با توصيف و تپس ،باا عمال
معرفي ميشوند ،در متن کهن و بازآفريني يکسان اتت .در نر دو اثر ،بهدليل اتتفاده از
عنصر گفتوگو ،نم از زاويهي ديد اولشاخص اتاتفاده شاده و نام از زاوياهي دياد
تومشخص .در حکايت مرد و دريا ،مکان داتتان مشخص شده و صاحنهناا را اغلاب،
واژهنا و تصاوير به وجود آوردهاند .فضاتاازي در حکايات «نحاوي و کشاتيبان» ،زيار
تأثير گفتوگو قرار دارد و حالونواي آن عقلي و جادال ،باين انديشاهناتات؛ اماا در
بازآفريني ،افزونبر عنصر پرکاربرد گفتوگو ،از توصيف صاحنه نياز باراي فضاتاازي
اتتفاده شده اتت .درمجموع ،عناصر داتتان در متن بازآفرينيشده ،بهتر از ماتن اصالي
اتت؛ زيرا ندف بازآفرين ،برخالف مؤلف متن کهن ،داتتانپردازي بوده اتت ،نه بياان
مطالب عرفاني.
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