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 چکيده 
.  است  «منیژه  و  بیژن»  یشدهبازنویسی  داستان  تحلیل  و  بررسی  حاضر  یمقاله   هدف

  خالق   بازنویسی  که  است  شاهنامه  جذاب  و  عاشقانه  هایداستان  از   « منیژه  و   بیژن»  داستان

  پژوهش   روش.  کندمی  آشنا  حماسه  و  عشق  یمقوله   با  را  نوجوان  و  کودک  مخاطب  آن،

 و  اسنادی  صورتبه   اطالعات  گردآوری  روش  و  آثار  محتوای  کیفی  تحلیل  صورتبه

  متن   از  تازه  هایروایت   از  یکی  ،«منیژه  و   بیژن»  یشدهبازنویسی  داستان.  است  ایکتابخانه

  بازنویسی   نوجوان  و  کودک  مخاطب  برای  خالقانه  صورتبه   که  است(  شاهنامه )  کهن

 آتوسا   روایت  به  شاهنامه  یشدهبازنویسی  داستان  که  داد  نشان  پژوهش  نتایج.  است  شده

  را   کهن  متن  حماسی  لحن  و  فضا  اما  پرداخته،  غنایی  فضاسازی  به  بیشتر  اگرچه  صالحی،

  همچنین .  است  کرده  خلق  خواننده  برای  جذابی   و  تازه  روایت  و  داده   انتقال  مخاطب  به  نیز

 ها، شخصیت  ذهن   بازنمایی  متن،  ثابت  عناصر  در  تغییر  چون؛  هاییویژگی  از  استفاده

 ایجاد  داستان،  پایان  و  شروع  در  خالقیت  داستان،  در  خواننده  مشارکت   و  سپیدخوانی

  یک   به  را  «منیژه  و  بیژن»  داستان  مایه،درون   سازیبرجسته   و  جدید  داستانی  فضاهای

 . است کرده تبدیل  خالق بازنویسی و روایت

 . شاهنامه  منیژه، و بیژن داستان خالق، بازنویسی صالحی،  آتوسا: كليدی  هایواژه 
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 مقدمه .  1

آثار محصول  شوندمی  خلق   گوناگونی   های شیوه  به  هنری   و  ادبی  آثار برخی    و   ذهن . 

)آفرینش    زنند می  اثر  تولید  به  دست  ادبی  خالقیت   با  که   است   نویسندگان  بینیجهان

دیگر، الهام نویسنده یا شاعر از آثار نویسندگان گذشته یا معاصر است؛    ی مستقیم( و برخ

که با اثر   زندیدر این شیوه شاعر پس از الهام از اثر دیگران، دست به آفرینش جدیدی م

رگه تنها  و  متفاوت است  را    شود؛  مشاهده  آن  در  پیشین  اثر  از   هاییگذشته  شیوه  این 

سوم، شاعر یا نویسنده با دریافت محتوا و هدف آثار    ی. اما در شیوهگویندبازآفرینی می

می کالسیک  متون  بازنویسی  به  ساده  .پردازدکهن،  یعنی    ایجاد   و  زبان  کردنبازنویسی 

به کهن،  متون  در  جدید  در   یمایهدرون   و  محتوا   که  ایگونهساختار  شود.  حفظ  آن 

جای    ، انتخاب واژگان، لغات و اصطالحات کهن و دشوار  ساده و در فرایند  یسیبازنو

  سطح  در واژگانی سازیساده فرایند. دهندمی  آسان و جدید تعبیرات و هاخود را به واژه

  کلمات   به  را  خود  جای واژگان دشوار    ،در این مرحله  شود؛می  اجرا  اصطالحات   و  کلمات 

  پایور   (.Ruger, 2007: 47.  ک)ر  دهندمی  زودفهم  و  آسان(  synonyms)  مترادفات  و

  روی   تنها  خود،  هایبازنویسی  در  نویسندگان  از  بعضی»  :گویدمی  یسیبازنو  یفدر تعر

  موضوعی   ارکان  که  معنا  بدین.  اندداده  کهن  اثر  به  جدید  ساختار   بلکه  اند،نکرده  کار  زبان

  تفاوت   و  محتوا   در  تغییر   و  ها پردازیشخصیت ها،فضاسازی  با  و  کرده  حفظ  را   پیشین   اثر

 او  (.207:  1380پایور، )  «اندزده  بازنویسی  به  دست  پیشین،  اثر  به  نسبت  خود  دیدگاه  در

 در  (.همان)  «کندمی  تعریف  کهن  موضوع  در  نو  ساختار  ایجاد»  را  خالق  بازنویسی

  خود،   خالقیت  با  بازنویس  ینویسنده  و  کندمی  تغییر  پیشین  متن  ساختار  خالق،  بازنویسی

  متن،   عناصر   کردناضافه  و  حذف   یا   تغییر   با.  دهدمی  تغییر  را   پیشین   متن   عناصر   و  اصول 

  مانند   نیز  خالق  بازنویسی  در».  شودمی  داده  کهن  اثر  به هنری  و  جدید  ساختاری  و  شکل

  نکند،   ایجاد  تغییر  اصلی  محتوای   و  موضوع  در  است  ملزم   نویسنده  ساده،  بازنویسی

  و   بافتنهمبه  و   حوادث  ساخت  با  نویسنده  یعنی   است؛  اثر   ساخت  در   نوآوری  درنتیجه 

  های کیفیت  بروز  برای  فضاآفرینی  و  هاشخصیت  پروردن  و  یکدیگر  به  هاآن   خالق  پیوند

  هاآن  رویارویی  چگونگی  و  رفتارها   بروز  علت  برای  خالق  هایچینیزمینه  و  هاآن   درونی



 211                                                          روایتی خالق از متن کهن/ سجاد نجفی بهزادی 

    

 

  بازنویسی  گاهی. ( 209  همان،)  «بخشدمی  نو  ساختاری  کهن  اثر  به  غیره  و  حوادث  با

  بازنویسی   در».  اندمتفاوت  هم  با   کهدرحالی  شود؛می  پنداشته  یکسان  بازآفرینی  با  خالق

 و  هاعمل  خلق  در  بیشتر  بازنویسی  کنش  بلکه  شود،نمی  تولید  جدید  عقیده  و  احساس

بازآفرینی، در  .  (Harris, 2006: 2)  «است  بازنوشته  متن  در  موجود  هایالعملعکس

گیرد و موضوعی جدید  های کهن الهام میها و روایتنویسنده از موضوع اصلی حکایت

دادن  ترین کار در روش بازآفرینی، تغییرآفریند. به این معنی که عمدهبا هویتی مستقل می

  ریختن چارچوب آن و ایجاد چارچوبی تازه است. موضوع و محتوای اثر مبدا و درهم

 نظم  به  نثر  نثر،  هبازنویسی از نظم به نظم، نثر به نثر، نظم ب  دارد؛  مختلفی  انواع  بازنویسی

:  1380  پایور، رک.  )  تاریخی  روایات  و  متون  از  بازنویسی  بازآفرینی،  با  توأم  بازنویسی  و

 .کندمی یمآزاد و بسته تقس یدسته دو به را بازنویسی جاللی(. 15

  کند،می  اراده  که  گونهآن   را  متن  خالق،   یا  آزاد  بازنویسی  در  بازنویس  ینویسنده

  عناوین   گیریوام  و  بازنگری  بازآفرینی،  مختلف  هایشکل  به  آزاد  بازنویسی.  پروراندمی

  اعمال  مایهدرون  ی مقوله  در  را  خود  شخصی  نظر  نویسنده  بازنگری،  در.  شودمی  انجام

  بلکه   شود،نمی  تغییر   دچار داستانی  یشاکله و  اصول   و  داستان  اصل  بازنگری،  در.  کندمی

 جاللی،) «کندمی برجسته را آن از بخشی و کندمی نگاه داستان به خود دید  از  بازنویس»

  متن   در  موجود  عناوین  و  اسامی  از  بازنویس  عناوین،  از  گیری وام  یمقوله  در(.  5:  1392

  بازنویس   درواقع.  کندمی  استفاده  خود  ی شدهبازنویسی  متن  عناوین   برای  اصلی   و  کالسیک 

.  کندمی  خلق   متمایز   اثری  دارد،  مخاطب  جذب   در  مهمی  نقش  که   عناوین  این  انتخاب  با

  بازآفرینی .  کرد  اشاره  بازآفرینی  یمقوله  به   توانمی  آزاد،  بازنویسی  نوع  ترینمعروف  ازمیان 

  کار   مبنای  را  اثری  بازآفرین  روش،  این  در.  است  کهن   متن  در  دیگر   آفرینشی  معنای   به

.  آفریندمی  دوباره  را  آن  خود،  ذهنیت  و  خالقیت  سلیقه،  براساس  سپس  و  دهدمی  قرار  خود

. کند تصرف و دخل داستان عناصر و ساختار تمام در است مجاز نویسنده روش، این در

 و   جدید  شکل  و  یابد  تغییر  اثر  موضوع  اگر»:  گویدمی  بازآفرینی   یدرباره  پایور  جعفر

 (.  17:  1380 پایور،) «است  بازآفرینی یک جدید، اثر  کند،  پیدا نو ساخت
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  قرار   خود   کار   معیار   و   مالک   را   اصلی   منبع   تا   کند می   تالش   بازنویس   بسته،   بازنویسی   در      

.  کند می   حفظ   شده، بازنویسی  متن   در  را  اصلی   اثر   روح  و  کلیت   بازنویس  شیوه،   این   در  دهد، 

  تصویرگری   و   تلخیص   نویسی، گزیده   بازنویسی، :  شود می   تقسیم   زیر   انواع   به   بسته،   بازنویسی  

 (.  40:  1384  سنجری، رک.  )   محض 

  روایت  به  «منیژه   و  بیژن »   ی شده بازنویسی  داستان  تحلیل   و  بررسی  حاضر   پژوهش   هدف 

  های دیگرخوانی »   کتاب   مقاالت   برخی   از   داستان   بررسی   و   نقد   برای .  است   صالحی   آتوسا 
 .  است   شده   استفاده   خسرونژاد   مرتضی   کوشش به   «ناگزیر 

 

 كهن  متون   خالق بازنویسی  اهميت . 1. 1

 در.  کندمی کمک   ادبی  فاخر  آثار  و ملی  هویت  شناساندن به کهن هایروایت بازنویسی

 تثبیت و  شناساندن کار از قسمتی وسیله  بدین نویسندگان پرتالطم، و پرآشوب جهان

  بازنویسی   مهم  اهداف   از   یکی  .گیرندمی عهده به نوجوانان و کودکان  به را ایران ملی هویت

  است؛   گذشته   ارزشمند  مفاخر  و  فرهنگ  متون،  با  نوجوانان  و  کودکان   آشناکردن  کهن،  متون

.  است هاآن مفاهیم و متون از  مخاطب بردنلذت آن  و دارد هم دیگر هدفی بازنویسی اما

 ایدریچه توانندمی دهند، نشان  مخاطب  به را کهن فضای بتوانند هابازنویسی این اگر»

 زندگی گذشته در آنکهبی تواندمی دریچه  این  از کودک بروند؛ شمار به کهن دنیای به رو

 آفرینلذت آن درک یتجربه و  کهن فضای   ترسیم البته و کند  درک  را  فضا  این ،باشد کرده

  برای   زیادی   داستانی   هایظرفیت  شاهنامه،   هایداستان(.  130:  1396  مرادپور، )  «است

  از   مملو  «منیژه  و  بیژن»  داستان  آن،  هایداستان  میان  از  و  دارد   نوجوان  و  کودک  مخاطبان

  برای   داستان  این  خالق  بازنویسی.  است  عشق  و  ازخودگذشتگی  و  رشادت   وفاداری،

 . دارد زیادی اهمیت نوجوانان و کودکان در وفاداری و عشق  یمسئله کردننهادینه

 

 پژوهش   یپيشينه. 2. 1

  های پژوهش  داستان،  عناصر  و  اصول  براساس   کهن  متون  تحلیل   و  بررسی  یدرباره

  براساس   منیژه،  و  بیژن  داستان  بررسی   و  تحلیل  یدرباره  اما   گرفته،  صورت   متفاوتی 
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  بازنویسی   یدرباره  پژوهش  چند.  است  نشده  انجام  تحقیقی  خالق،  بازنویسی   الگوهای

 .شودمی اشاره  هاآن به که گرفته صورت  شاهنامه  هایداستان

  بازنویسی   بررسی  به  ، «شاهنامه  و  نوجوانان»  مقاله  در(  1391)   همکاران  و  صفری

  بررسی   این.  اندپرداخته  صالحی  آتوسا   و  شعبانی  اسداله   روایت  به   شاهنامه  های داستان

 شده   انجام   فضاسازی   و  مایهدرون  دید،  زاویه   پیرنگ،  مثل  داستانی   عنصرهای  براساس 

  حماسی   لحن  و  فضا  با  متناسب  باید  شاهنامه  از  بازنویسی  که  داد  نشان  پژوهش  نتایج.  است

 .  باشد شاهنامه

  بازنویسی  انتقادی  بررسی  به   خود  ارشد  کارشناسی  ینامهپایان  در (  1392)  پوررجبی

  داستان   از بازنویسی  چند  نویسنده.  است  پرداخته زال   داستان  پیرامون شاهنامه هایداستان

 .است  کرده بررسی هاآن در را پیرنگ عنصر و کرده انتخاب را زال 

  چند   در  داستان  عناصر  تحلیل   و  بررسی»  یمقاله  در(  1392)  همکاران  و  بهزادینجفی

 و  پردازیشخصیت  طرح،  منظر  از  هاداستان  نقد  به  «شاهنامه  از  شدهبازنویسی  داستان

  نقاط   اصلی،  متن  با  بازنویسی  متن  یمقایسه  ضمن  مقاله  این  در.  اندپرداخته  مایهدرون 

 . شد آشکار  نیز هابازنویسی ضعف و قوت

  آثار   بازنویسی  مطلوب  هایشاخص  یارائه»  یمقاله  در (  1397)   همکاران  و  انصاری

 و   عاطفی   ادراکی،   رشد  هایمشخصه  بر  تأکید  با  «فردوسی  شاهنامه  بر   تأکید  با  حماسی

  ی مقاله  تفاوت .  است  پرداخته  بازنویسی  هایداستان  بررسی  به  پیاژه   و  اریکسون  اجتماعی 

  یک   ایجاد  برای  مناسب  نسبتاً  هایویژگی  و  الگوها  یارائه  در  هاپژوهش  سایر  با  حاضر

 .  است خالق بازنویسی

 

 تحقيق  روش . 3. 1

  هاآزمون   و   ها داده   تحلیل   به   کیفی   بررسی   در » .  ست ا   محتوا   کیفی   تحلیل   صورت به   تحقیق   روش 

  نیز   اطالعات   گردآوری   روش (.  287:  1382  ساروخانی، )   «شود می   پرداخته   معنا   کشف   برای 

  به   شاهنامه   از   «منیژه   و   بیژن »   ی شده بازنویسی   داستان   و   است   بوده   ای کتابخانه   اسناد   صورت به 

 .  است   شده   تحلیل   و   بررسی   خالق   بازنویسی   الگوهای   براساس   صالحی   آتوسا   روایت 
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 بررسی   و  بحث. 2

  پرداخته   «منیژه  و   بیژن»  داستان  یشدهبازنویسی  متن  تحلیل  و  بررسی  به  بخش  این  در

 . شودمی

  

 كهن  متن   ثابت های عنصر جایی جابه  و تغيير . 1. 2

  متن   عنصرهای  از  برخی  کهن،  متن  و  داستان  یمایهدرون   در  تغییر  بدون  تواندمی  بازنویس

  در  اساسی  و مهم  عنصر بوته در شیخ کتاب  در پایور .دهد تغییر  خود خالقیت با را  کهن

: 1380  پایور،رک.  )  داندمی  کهن  متن  اصالت  حفظ  و  مایهدرون  تغییر  عدم  را  بازنویسی

  جدیدی   ساختار  و  کند   تصرف  و  دخل  داستان  عناصر  دیگر  در  تواندمی  بازنویس(.  13

  . کند  بخشلذت  نوجوان  و  کودک  مخاطب  برای  را  کهن  متن  تواندمی  تغییر  این  .دهد  ارائه

 کندمی متزلزل   را آن بازآفریده، متن که دارد متنپیش یدرباره ثابتی یوارهطرح مخاطب»

 و برخیزد دوباره تکاپویی  به نو  معنایی یافتن برای مخاطب که شودمی سبب همین و

 از زدایی آشنایی و ثابت های وارهطرح دگرگونی بنابراین   .باشد آفرینلذت او برای متن

 :Nodelman, 1996)  «آیند شمار به مخاطبان لذت در  مهم عوامل از توانندمی کهن متن

  مکان   جام،  در  نگریستن  با  کیخسرو  ،منیژه  و  بیژن»  داستان  در  و  شاهنامه  در  .(53

  . دهد نجات  را او و برود خواهدمی رستم از  و بیندمی را بیژن شدنزندانی

ـ پی ادــبنه  جام پس  و کرد نگه  پیــش   ز هابودنی انـــدرو  بدیــد ش ـ

 پدید  نشانـــی بیـــژن ز  یابــد  که بنگرید یــهم  ورـکش هفت  هر به

 بدید  را او  مر  یـزدان  فرمــان بـــه رسیــد  گرگساران  ورـــکش  سوی

 آن  اندر  ُجست   مرگ   همی   سختی   به  گــران بند به هــبست اهــچ آن در

 ( 570- 567: 1371 فردوسی،) 

  جام  در  بیژن  کیخسرو،  جای  به  صالحی،  آتوسا  روایت  به  شدهبازنویسی  متن  در

  مُهر   نشان».  است  آمده  گرگساران  به  او آزادی  برای  که  بیندمی  را  رستم  خویش،  یاندیشه

  سو یک  از  باد  چون  اندیشه  هر .  افتاد  راه  به  توفانی  سرش  در.  بود  رستم  انگشتر.  شناخت  را

.  چید  هم   کنار را  جام   هایتکه  بیژن.  آوردمی  همراهبه  را  شکسته  جام  از ایتکه و  وزیدمی
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  سویش  به بازرگان یجامه در رستم. شد خیره درونش به و گرفت دست در را جام پس

  دنبالبه  متن،  ثابت  عنصرهای  در  تغییر  ایجاد  با  بازنویس(.  56:  1397  صالحی،)   «آمدمی

  بیژن   شدندیده  و  کیخسرو  جام  یصحنه  حذف  با  او.  است  مخاطب  در  لذت  حس  ایجاد

  ممکن  اگرچه.  دهدمی  ارائه  مخاطب  به  را  جدیدی  روایت  آن،  جاییجابه  با  جام،  آن  در

 و  داستان  در  تأمل  با  اما  شود؛   مواجه  تناقض  با  اصلی  متن  به  رجوع  با  خواننده  است

 .  شودمی  برطرف تناقض  این( لذت حس  ایجاد) بازنویس هدف از شدنآگاه

  با   بازنویس .  دارد  سیاهی   و  شب  ی درباره  زیبایی  توصیفات  فردوسی   اصلی،  متن   در    

  هایی رگه  که  دهدمی  ارائه  مخاطب  برای  متفاوتی  و  جذاب  روایت  ساختار،  این  در  تغییر

  و   زندمی  گره  شب  سیاهی  با  را  بیژن  تنهایی  و  ترس  بازنویس،.  دارد  نیز  را  اصلی  متن  از

.  بودند  ایدیرینه  دشمنان  سیاهی،  و  بیژن»:  کندمی  بیان  گونهاین  را  اشتنهایی  تصویر 

. کشد  دوش   بر  سایه   چون  را   دشمنش   همیشه  بایست می  بیژن  و  پونه   و  مار  چون   دشمنانی

  کناری   را  سیاه  ابر  تا  رسیدمی  بادی   نه.  کردمی  سنگینی  اشسینه  بر  وارسایه  شب،  بختک

  بازنویس (.  5  همان،...« )برهاند  پلید  دیو   این  چنگ   از  را  خود  تا   کردمی  جنبشی  ماه  نه   و  زند

  برای   آراییواج  و  تشبیه  هایآرایه  از  کهن،  متن  ساختارهای  و  عنصر  در  تغییر  برعالوه

 دارای اثر  که  دید این  با  مخاطب» نودلمن نظر  از   . کندمی  استفاده  بیشتر  جذابیت  و  لذت 

 او به متن که کندمی اطالعاتی پردازش و دادنانسجام به شروع  ست،ا   معنا در پیوستگی

 و رسد می داستان یدرباره کلی مفهومی و اثر معنای در یکپارچگی  نوعی   به و دهدمی

 ها،صحنه همیشه متن  اما کند؛ می داستان روند در هاییبینیپیش به  شروع آن، به  توجه با

 هایوارهطرح کند؛می زدهشگفت را او که  نمایاندمی مخاطب به را  تصویرهایی و هاجمله

 به تا کندمی وادار متن هاینشانه یهمه یدوباره مرور به را او  و ریزدمی برهم را او

 .(Nodelman, 1996: 55) «یابد  دست ترتازه درکی

  متن   در  اما  است؛  نشده  کودکی  در  منیژه  شدنگم  از  سخنی (  شاهنامه)  اصلی  متن  در

  از   منیژه  بیم  شاید».  کندمی  اشاره  کودکی   در  شخصیت   شدنگم  به  نویسنده  ،شدهبازنویسی

  بود   دویده  بسیار  و  بود  شده  گم  جنگل  در  که   زمان  آن.  گشتبرمی  اشکودکی  به  تنهایی

  چون  را   جنگل  درختان  منیژه.  افتاد  زمین  بر  هوشبی  تا  بود  ریخته  اشک  و  بود  زده  فریاد  و
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  هایشان ریشه  با  را  او  خواستندمی  و  دویدندمی  اشپی  از  دوید،می  چون  که  دیدمی  راهزنانی

  ی شاکله  و  مایهدرون  به  ای لطمه  تنها نه  تغییر   این(.  17:  1397  صالحی،)  «بکشند  بند  به

  باورپذیرتر   مخاطب  برای  منیژه  تنهایی  شودمی  باعث  بلکه  کند،نمی  وارد  داستان  اصلی

  داستان   متن  از  مخاطب  ذهنی  یارهوطرح  منیژه،  شدنگم  فضای  طراحی  با  نویسنده،.  باشد

  های نشانه کند وادار  را  او  آن،  حوادث  و  داستان  یدرباره  تأمل   ضمن  تا ریزد،می  هم  به  را

  مسئله   این  که  کند  پیدا  دست  داستان  و  معنا  از  ایتازه  درک  به  و  کند  مرور  دوباره  را  متن

 . شودمی  او لذت و شگفتی باعث

 

 (تعليق   حس افزایش) داستان  پایان و  شروع  در خالقيت . 2. 2

  نویسندگان .  دارد  نوجوان  و  کودک   مخاطب   جذب  در  مهمی  نقش  داستان  پایان   و  شروع

 در  را  تعلیق  حس  داستان،  شروع   و  روایت  در  جدید  ساختار  ایجاد  با  توانندمی  بازنویس

  های داستان  از  برخی  اما  باشد  پایان  و  میانه  آغاز،  دارای  باید  داستان.  دهند  افزایش  خواننده

  خوانش   به  را   کودک   تواند می  داستان  مناسب   شروع .  کنندنمی  پیروی  الگو   این  از  کودک

  و   تأمل  فکر،  یاجازه  که  است  بسته  پایانی  معمواًل  داستان  بندیپایان.  کند  ترغیب  داستان

  معموالً   نوجوان  و  کودک  های داستان».  گیردمی  مخاطب  از  را  داستان  در  خواننده  مشارکت

  و   بیژن»  داستان   (.555:  1387  نیکوالیوا،)  «شوند  تمام   تازه،  آغازی  به  ای روزنه  با  باید

 : شودمی آغاز شب  سیاهی توصیف   با اصلی  متن در «منیژه

 ری ت   نه وانی ک نه  دای پ رامـــ به هــن ر یق   به شسته یرو  شبه چون یشب

ـ ب  ردـــ ک  ذر ــگ  چیبس ماه  کرد ی ــشیآرا هـــرگونـــدگ  شگاهیپ  رــ

 تنگ  کرده دل  و کیبار کرده انیم گ ـــ درن یراـــس  اندر رهی ت  شده

 زاغ   پر  از  گسترده  رش ــ ف  یـــکی راغ و تـــدش  بر رهیت   شب  سپاه

 اندرون  بخواب یشدست یگفت تو گون ر یق ادرـــ چ آن درـان سپهر

 ( 874: 1371 ،یفردوس)

  ر یتصو  به  ییبایزبه  را  یی تنها  و  سکوت  شب،  خود،  یدست رهیچ  و  ییهنرنما  با  یفردوس

  ز ی ن  یصالح  آتوسا  تیروا  به  «ژهیمن   و  ژنیب»  یشدهیسیبازنو  داستان  در  مخاطب .  کشدیم
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  ی رو .  بود  زانی گر  یاهیس  از  ژن ی»ب.  شودیم   روبرو  شب  کیتار  و   ییتنها  با  داستان  آغاز  در

  دل .  آمد  کینزد  اهی س  ابر ...  برد  فرو  همدر  را   ها انگشت  سر،  ر یز.  دیکش  دراز   ی سنگتخته

  وار اهیس  شب،  بختک...  شد  ک یتار  ندازد،یب  شیرو  را   اهشیس  چادر  ابر،  آنکه  از   ش یپ  ژنیب

  ی جنبش   ماه  نه  و  زند  یکنار  به  را  اهی س  ابر  که  د یرسیم  یباد  نه.  کردیم  ینیسنگ  اشنهیس  بر

  متن   کی تار  یفضا  از  خود  ابتکار   و  تی خالق  با  سندهینو(.  5:  1397  ،یصالح )  «...کردیم

  ر ی تصو  به   گذشته  در   را  ژنی ب  بد  بخت   ی حت  و  یی تنها  و  ی اهیس  تا  کند یم  استفاده  ی اصل

 داستان،  قهرمان  و  ت یشخص  از   ی نسب  شناخت   و  یآمادگ  با   نوجوان  مخاطب   تا  بکشد

  ن ی چن  چون  که  دی شیاند  گذشته  به  ژنی»ب.  کند  دنبال   انتها   تا   را  سرانجامش  و  ژنیب  داستان 

  در   د،یرسیم  زمان   چون  اما   رد،یبرگ  جهان  از  یکام  تا   ماندیم  راهبهچشم  مادام .  بود  یشب

 او  با  یهست  دم  نینخست  از  ی اهیس  میب...  شی ن  نوش،  و  شدیم  زهر  شهد،  یزدنبرهمچشم

  نکه ی ا  یبرا   ی صالح(.  8  همان،)  «...کند  فرو  یاهی درس  را   خنجرش  خواست یم  ژنیب...  بود

  ف یتوص  با  را  داستانش  شروع  بگنجاند،  شیخو  اثر  در  را  یاصل  متن  یهواوحال   و  فضا

  و   ترس  ینوع  ژن،یب  یدرون  حاالت  فی توص  با  سندهینو.  کندیم  آغاز   یاه یس  و  ک یتار

  ی برا   یادب  ی هاتیظرف  و  ها ییبایز  از  استفاده  سندهینو.  کندیم  منتقل  مخاطب   به  را   دلهره

 . کندیم بی ترغ داستان خوانش  به را مخاطب داستان، تیروا

  رنج   و  مشقت   از  بعد  ژنیب.  است  خوش  یانی پا  شاهنامه،  در  ژه«یمن  و  ژنی»ب  داستان  انی پا    

  ی فردوس.  کندیم  شروع  را  یاتازه  یزندگ  ژهی من  با  و  شودیم   آزاد  ابی افراس  زندان  از  فراوان

 . بردیم انی پا  به را داستان ا،یدن ییوفایب و ی داری ناپا در ی ات یاب با

 ستین آزرم و آب برش را یکس            ست ین  شرم بد کردار  ز را جهان

 یرهنما  ودــــب او را  کین  بدو                 یرا ــس  یسپنج  کار  است نیچن

 (1276- 1275: 1371 ،یفردوس) 

. ردیگیم  نظر  در داستان ی برا یمتفاوت   انیپا مخاطب، لذت  ش یافزا  یبرا  سنده،ینو اما 

  ن یا  ایآ  نکیا.  دواندم  شیخو   یپ  از  را   یزندگ  و  شدم  افسانه  که  ژهیمن  منم  نیا  نکیا  »و

.  ندی نشمی  جوانه   به  دانه.  شمیاندیم  نده یآ  به  و  بارم یم   نکیا ...  است؟  من   یباز   برگ  نیواپس

  ن ی واپس  نیا.  ندیسایم  آسمان  به  سر  ها شاخه  و  شوندیم  گسترده  خاک،  در  هاشهیر  پس
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 آسمان  به  خاک  از  و  خاک  به  آسمان  از  یاقطره  چون  من   که  ستین  من  یزندگ  برگ

  ی ادامه   و  دی ام  با   همراه  یانی پا  داستان،  انی پا(.  78- 77:  1397  ، یصالح)  «...سفرم  در  شهیهم

  ان ی پا  نیا.  ستین  یانی پا  را  نیا  و  هستند  شهیهم  ژهیمن  مانند  یهازن  و  ژهیمن.  است  یزندگ

 .گرید یآغاز  یبرا است  یاروزنه
 

 ها شخصيت ذهن  بازنمایی. 3. 2

  شگرد   از  استفاده  شناسی،شخصیت  و  پردازیشخصیت  برای   مناسب   هایشیوه  از   یکی

  استفاده   آن  از   توانمی  خالق  بازنویسی   برای  که   است   داستان  هایشخصیت  ذهن  بازنمایی

  را  خواننده شگرد، این. است ذهنی بازنمایی پردازی،شخصیت ترینپیچیده از یکی». کرد

  افکار   تریندرونی  به  تا  کندمی  پیدا  را  فرصت  این  خواننده  و  کندمی  شخصیت  ذهن  وارد

 متن  در(.  565:  1387  نیکوالیوا،)  «یابد  راه  داستان  هایشخصیت  ذهنی  هایحالت  و

  و   افکار  و  شودمی  هاشخصیت  ذهن  وارد   نویسنده  ،«منیژه  و  بیژن»  داستان   بازنویسی

.  کند می  بیان  مخاطب  برای  را  داستان  هایشخصیت  آرزوهای  و  اندوه  ها،ترس  ها،اندیشه

  پست   چقدر»:  گویدمی  خود  با  بیند،می  مردن  یآماده  بستهدست  را  خود  که  زمانی  بیژن

 را  خود و بودم ناتوان بازد،می جان تلنگری با که کوچک  موری چون دانستمنمی  و بودم

  خاک   به  تنهیک  را  جنگی  مرد  هزار  که  بودم  من  این  آیا .  دیدممی  نبرد  یبیشه  شیر

  شکوه؟   آن  کجاست  زدند؟می  زانو   پایم  جلوی  سرداران  که   بودم  من  این  آیا  افکندم؟می

 (.  33:  1397 صالحی،) «پروازی؟  بلند آن کجاست جاه؟ آن کجاست

  مخاطب   اختیار  در  او  هایاندیشه  و  شخصیت  از  زیادی  اطالعات  ذهنی،  بازنمایی      

  این . »ندارد  ایاسطوره  هایشخصیت  یدرباره  چندانی  اطالعات  که  مخاطبی  دهد؛می  قرار

:  1387 نیکوالیوا، ) «کنندمی بیان  دارند، درون در آنچه  و هستند  شفاف  کامالً ها شخصیت

  از   را  مخاطب   که   اوست   ذهنی  بازنمایی  از  اینمونه  گرفتاری  هنگام  بیژن  مناجات(.  557

  را  تو  چگونه دانست نخواهد کسهیچ». دهدمی نشان سختی و گرفتاری هنگام او احوال 

 من  به  تو  و  نزدیکم  تو  به!  من  آفریدگار.  یافتمنمی   آن  در  را  خود  هرگز  که  جایی.  یافتم

  که   دانممی!  من  آفریدگار ...  است  بوده  بهترین  خواستی،  برایم  آنچه   دانممی  نیک.  نزدیک
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 دلم  در  را   مهرت   هایزبانه  ام،سرکشی  توفان   که   دانممی.  خودفریب  و  بودم  گناهکار

  به   زمین،ایران  دالور  و  نامی  پهلوان  بیژن،(.  35:  1397  صالحی، )  «است  کرده  خاموش 

  توان نمی  همیشه که  آموزدمی  خواننده  به  و  کندمی اعتراف خداوند  مقابل  در  خود  ناتوانی 

 اندیشد، می  خود  یدرون درباره  در  آنچه  ازپس،    ؛شد  فریفته  خویش  جسمانی  نیروی  به

  از   الزم   اطالعات   ها، شخصیت   ذهن   بازنمایی   شگرد   از   استفاده   با   نویسنده .  دارد می   بر   پرده 

  زندان   در   بیژن   تنهایی   و   درد .  دهد می   قرار   مخاطب   اختیار   در   را   ها شخصیت   نیت   و   اندیشه 

  رنج   ازاین پیش   آنچه » .  شود می   بیان   مخاطب   برای   او   ذهن   بازنمایی   طریق   از   افراسیاب   تاریک 

  چگونه   را   درماندگی   و   دانستم می   چه   را   بود؟بیچارگی   چگونه   تنهایی   بود؟   چه   پنداشتم، می 

  نام   تاریکی   انداخت، می   لرزه  به  را  جانم  آنچه  و  ریخت می   هراس   دلم   در  آنچه  اگر   دیدم؟ می 

  اینکه  جای   به (.  53  همان، )   «است؟   کدام   تاریکی   این   و   چیست؟   سیاهی   این   پس   داشت، 

  آگاه   را   مخاطب   شخصیت،   خود   ذهن   بازنمایی   طریق   از   بگوید،   سخن   بیژن   تنهایی   از   نویسنده 

 . کند می   شکایت   خود   بد   بخت   و   تنهایی   از   که   است   بیژن   صدای   درواقع .  کند می 

   

 جدید متنیدرون فضاهای ایجاد . 4. 2

  متن   در  جدید  داستانی  فضاهای  خلق  خالق،  و  آزاد  بازنویسی  ایجاد  هایراه  از  یکی

 و  وگوها گفت  فکری،  هایکشمکش  ایجاد  طریق  از  فضاسازی  این.  است  شدهبازنویسی

می  داستان  هایشخصیت  درونی  هایگوییتک   یک   ایجاد  برای  نویسنده  .شودایجاد 

  تغییرات   این  که آوردمی وجود به  را تغییراتی  داستان ساختار در آزاد، و خالق بازنویسی

  فردوسی   نیز  شاهنامه  متن  در.  شودمی  مخاطب  در  لذت  حس  افزایش   و  اثر  زیبایی  باعث

  فضاهای   ایجاد  برای  نویسنده.  است  کرده  استفاده  کشمکش  و  وگوگفت  عنصر   از  خوبیبه

 کشمکش   و  وگوعنصرگفت  دو  از  شخصیت  بهتر  معرفی  و  مایه درون  القای  و  بیشتر  داستانی

  یقت حق  کندیوگو کمک مگفت»  که  شده  گفته  وگوگفت  اهمیت   یدرباره.  کندمی  استفاده

را آشکار کند   و   منیژه  بین  کوتاه  وگوییگفت  بازنویس،(.  7:  1388)گادامر،    «اثر، خود 

!  بخواب:  گفت  منیژه».  دهد  نشان  مخاطب  به  را  منیژه  تنهایی  تا  دهدمی  ترتیب  اشدایه

.  خواهدنمی  را  این  دلت:  گفت  دایه.  تویی  که  اندیشممی  و  گویم می  قصه  خویش  برای  خود
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  برایم   و  بمان  بیدار  گویدمی  گوید؟می  چه  دلم:  گفت  منیژه.  گویدمی  دیگری   سخن   دلت

. کردیمی  دگرگونم  که  بودی  کیمیایی  کاش.  بمانم  تنها  خواهمنمی  گویدمی.  بگو  افسانه

  کسی   مهر   کبوتر  که  آنگاه:  گفت  دایه  چگونه؟  گفت  منیزه .  کنیمی  پیدا  را  کیمیا:  گفت  دایه

 (.18: 1397  صالحی،) «بنشیند دلت بر

  با .  کندمی  تحمل  را  زیادی  سختی.  است  بیژن  برای  ونانآب  وجوی جست  در  منیژه      

  شو   بیدار   پس .  کنی  ام یاری  باید   که   تویی   این   اینک !  آلودخواب  چشم  ای » :  گویدمی  خود

  سوی به  باد،  های بال   بر   مرا.  مکن  درنگ.  بده  نشانم  را  راه  تریننزدیک  تاریکی،  این  در  و

(. 44  همان،)  «کرد  خواهد   ویران   را  اتخانه  اشک  سیل  شود،  دیر  اگر  دانیمی  که   ببر  او

  از   و  شود  آگاه  بیژن  به  منیژه  یعالقه  و  عشق  به  مخاطب  شودمی  باعث  گوییتک  این

  ی ها وگوبا گفت  هایتشخص».  باشد  داشته  بیشتری  شناخت  منیژه  مشکالت  و  هاسختی

م مهار  را  خود  مخاطبان  احساسات   (.9:  1388)گادامر،    «انگیزندیمبر  یا  کنندیخود، 

  ایرانی   دالور  یک  مقام  در  را   بیژن   شخصیت  افراسیاب  کاخ  در  منیژه  و  بیژن  میان  کشمکش

  خویشتن  از  مرا  چنین  این  که  کیستی  تو:  گفت  خشمگین  بیژن ».  کندمی  معرفی  خواننده  به

  خواست   که  زبونی  کیستم؟  من   اندیشیمی  کشانی؟می  پستی  به  را  امهستی  و  کنیمی  دورم

  وگوی گفت این(. 25:  1397  صالحی،) «زند؟ دودمانش به تیشه که  داردمی  وا را او دلش

  دودمانش  و خاندان آبروی نیست  حاضر اینکه و را بیژن اصالت  و نژاد شخصیت،  کوتاه،

  مرغ   و  خوراکی  دادن  و  بیژن  به  منیژه رسیدن  از قبل  نویسنده.  دهدمی  نشان دهد،  باد  به  را

  آگاه   چاه  در  بیژن  جسمانی  و   روحی  وضعیت  از  را  خواننده  مناسب،  فضاسازی  با  او،  به

  نه   و  شدمی  سیر   نه  اما   بیژن.  گوناگون  هاینوشیدنی  و  رنگ رنگ  هایخوراک».  کندمی

.  تر تشنه  نوشید،می  هرچه  و  شدمی  ترگرسته  خورد،می  هرچه.  نشستمی  فرو  اشتشنگی

  تاب   را   گرسنگی   روز  چند.  آفتابی  روزی   خوابش  و  تیره   بود  شبی   بیداریش  کرد،   باز  چشم

.  شدمی  ترنزدیک  و  نزدیک  خوش،  بوی...  شنیدمی  را  خوراک  خوش  بوی  هنوز  بود؟  آورده

  هنوز   بیژن  بیژن،.  بنشاند  فرو   را  اشگرسنگی  خواست می  که  بود  مرگ  پیک  این  شاید 

 خواننده   تعلیق  حس  متنی،درون  هایفضاسازی  این(.  55  همان،)  «بود  منیژه  این  ای؟ زنده

 .  دهدمی یاری داستان، شخصیت  بیژن، وضعیت شناخت در را  او و دهدمی افزایش را
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  (سپيدنویسی) داستان  در خواننده مشاركت .  5. 2

  سپیدنویسی   دارد،  داستان  در   خواننده  مشارکت   در  مهمی   نقش   که  مؤثر  هایروش  از   یکی

  متن   در  موجود  هایچیننقطه  و  خالی  جاهای  سپیدنویسی.  است  گویا  هایشکاف  ایجاد  یا

  تا   بگذارد  برجای  اثرش   در  تا  کوشدمی  ماهری   ینویسنده  هر»  چمبرز،  یگفته  به  که  است

:  1387  چمبرز،)  «خواند  فرا   مشارکت  به  آفرینشگری  حتی  و  معنا  ساختن  در  را  خواننده

  گوی وگفت  برای   جایی  و کند  بیان  آشکارا   را  داستان  پیام   و   مایه درون  نویسنده  اگر (.  133

  لذتی   مخاطب  برای  و  است  سویهیک  تعامل  و  فعالیت  این  نگذارد،  نویسنده  با  خواننده

  برای   متن   بودنبخشتلذ   رازهای   از   یکی »  که   است   باور  این  بر  نیز   خسرونژاد   .ندارد

 حل)  آن  کردنپر  سـپس  و (  مسئله  یافتن)  متن  سپید   هایقسمت  یافتن  همین  کودک،

  یاری   فرایند  این  تسهیل  به   عمل  در  بتواند  اگر  کودک،  ی هویژ  ادبی  متن.  است(  مسئله

  با   ارتباط  برقراری  به  موفّق  حال   همان  در  و  بخشید  خواهد  نیز  ژرف  تیلذ   او  به  رساند،

  تحقّق  نیز  خود  به  کودک  ادبیات  درنهایت،  که  است  شکل  بدین   و  گردید  خواهد   نیز  وی

  و   داستان  چارچوب   در  شکاف  و  ابهام (.  213-212:  1382  خسرونژاد،)  «بخشید  خواهد 

  دهد  اجازه خواننده به که هست  شکلی به روایت ساختار  آیا که است این  روایی ساختار

  شروع   ناگهانی  است؟  چگونه  داستان  شروع  باشد؟  داشته  متن  از  گوناگون  هایبرداشت  تا

  ابهامی   هیچبی  و  رسا   ایمقدمه  با  یا  دارد  مخاطب  سوی   از  هایی فرضپیش  به  نیاز  و  شده

  مخاطب  برای  را دیگری هایبندیپایان ی زمینه داستان، بندیپایان آیا  است؟ شده   شروع

  شروع (  شاهنامه)  اصلی  متن  در(  137:  1390  همکاران،  و  پور حسام.  رک)  آورد؟می  فراهم

 و  بیژن»  داستان  فردوسی.  ندارد  وجود  ابهامی  گونههیچ  و  است  مشخص  داستان  پایان  و

. بردمی پایان به دنیا شومی و ناپایداری وصف با و کندمی آغاز شب توصیف با را «منیژه

  توان نمی  پس  است،  نداشته  را  امروزی  مفهوم  به  سراییداستان  قصد  فردوسی  چون

  پایانی   و  شروع  تواند می  خود  خالقیت  با  بازنویس  ینویسنده  اما   اوگرفت؛  بر  ایخرده

 .ببرد لذت  آن از خواننده تا بگیرد نظر در داستان برای

در    یاآ»  که  است  این  متن  در   سپیدنویسی  و  گویا  شکاف  ایجاد  هاینمونه  از  دیگر  یکی    

  یده د  اییژهورسوم وآداب  یا  یا اسطوره  و  یفرهنگیها، اصطالحات خاص علممتن واژه
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 ،)همان «خواننده واگذار کرده باشد؟ یذهن هایینهآن را به زم یمعنا  یسندهکه نو شودیم

  جم   جام  به  معروف  که  گویدمی  سخن  جامی  از  شدهبازنویسی  داستان  در  نویسنده  (139

  ی درباره   اینکه  بدون  اما  کند،می  استفاده  داستان  در  اصطالح  این  از  او.  است  نماجهان  جام  و

  را   جام  پس».  کندمی  واگذار  خود  مخاطب  ذهنی  هایزمینه  به  را  آن  بدهد،  توضیحی  آن

 او   تا  آمدمی  سویشبه  بازرگان  یجامه  در  رستم.  شد  خیره  درونش  به  و  گرفت  دست  در

  شاید   بود،  شادمانی  سر  از  شاید .  چیست  آن  دانستنمی.  کشید  فریاد  بیژن.  برهاند  چاه  از  را

 بیرون  و  شدمی  کنده  درونش  از  داشت   که  بود  کهنه   غمی  و  ژرف  دردی  سر  از  هم

) ریخت می    محل   جام،   در   کردن نگاه   با   کیخسرو   اصلی،   متن   در (.  56:  1397  صالحی، ...« 

  در  شکافی   جام،   ی واژه   بردن کار به   با   نویسنده .  گوید می   رستم   و   گیو   به   را   بیژن   شدن زندانی 

  به  رجوع   با   خواننده .  کند   پر   را   شکاف   این   که   خواهد می   خود   مخاطب   از   و   کند می   ایجاد   متن 

 . کند می   کسب   جام   ی درباره   بیشتری   اطالعات   ، «منیژه   و   بیژن »   داستان   خوانش   و   اصلی   متن 

  برای   بنابراین.  ندارد  بیژن  شخصیت  و  داستان  یدرباره   چندانی   اطالعات  مخاطب     

  برای   را  هاییشکاف  چنین  نویسنده.  کندمی  دنبال   را  داستان  ماجراها،  و  حوادث  کشف

 بسته   پایانی  صورتبه  شاهنامه  در  داستان  پایان.  گیردمی  نظر   در  خواننده  فعال   مشارکت

 در  هم او تا گذاردمی باز خود مخاطب برای را پایان خود  خالقیت با بازنویس اما است،

 .بپردازد  گیرینتیجه  به  خود  ها،شخصیت  ی درباره  تأمل  با   و  باشد   داشته  سهمی   داستان

  به  دانه   اندیشم می  آینده   به  و   بارم می  اینک  ...است؟  من   بازی  برگ   واپسین  این  آیا  اینک »

.  سایندمی  آسمان  به  سر  هاشاخه  و  شوندمی  گسترده  خاک  در   هاریشه  پس .  نشیندمی  جوانه

 به خاک از و خاک به آسمان از ایقطره چون من که نیست من زندگی برگ واپسین این

 (. 78- 77:  1397 صالحی،) «سفرم در همیشه آسمان

  در  که  است  سپیدنویسی  هاینمونه  از  دیگر  یکی  زبانی،  هاینشانه  در  ابهام  و  تردید

 در  روزی  چند  گیو  شاید.  اندبرده   یاد  از  را  او  همه».  شودمی  دیده  شدهبازنویسی  داستان

  سر   از  را  اشهمیشگی  زندگی  روز  یک  نیز  او  اما  بود؛  گریسته  فرزندش  دوری  غم

  «اندیشیدمی  تازه  جنگی  به   پهلوانان  با  و  رفتمی  شکار  به  کیخسرو  با .  گرفتمی

 گم  جنگل  در  که  زمان  آن.  برگردد  اشکودکی  به  تنهایی  از   منیژه  بیم  شاید»(.  53همان، )
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  بسوزاند   تو  بر  دل  و  ببیند   بستهدست  و  زبون  را   تو  افراسیاب   شاید»(.  17  همان،)  «بود  شده

  «است  مرگ  تو  بر  او  بخشش  ترینبزرگ  داری،  دست  در  که  خنجری  با  چنین  این  که

  مانند   قیدهایی   از  استفاده  با   ها جمله  در   ابهام  واقعدر  زبانی  هاینشانه  در   ابهام(.  28  همان،)

 (.138: 1390 همکاران، و پورحسام. رک) است غیره و احتمااًل است، ممکن  شاید،

  اشاره   بیژن  زندگی  در  او  حضور  و  منیژه  به  غیرمستقیم   سپیدنویسی،   از  دیگر  ینمونه

  بیژن   هایچشم  از  را  خواب  تا  بود  آمده  دوباره  گیسو،  سبز  و  شاد  دخترک  این  باد،».  دارد

  زره   باید.  بود  جنگ   زمان   زمان، .  بود  بسته   کیخسرو  با   که  آورد  یاد   به  را   پیمانی   بیژن.  برباید

 سبزگیسو،  دختر  به  باد  تشبیه  با  و  خود  خالقیت  با  نویسنده(.  9:  1397  صالحی،)  «پوشیدمی

  با   ادامه  در   و  کندمی  منیژه  شخصیت  حضور  درگیر  غیرمستقیم  شکلبه  را  مخاطب   ذهن

  با   را  شکاف  و  چین نقطه  خود   مخاطب  تا  بردمی  پایان  به  را  مطلب  بیژن  پیمان  آوریدیا

 . کند  پر  تأمل

 

 بازنویسی  متن در  تصویر اهميت . 6. 2

  و   اهمیت  کهن،  متون  بازنویسی  در  مسئله  این.  دارد  زیادی  اهمیت  داستان،  متن  در  تصویر

  کهن   آثار  نویسندگان   ادبی  زیبای  توصیفات  تواندمی  مخاطب.  کندمی  پیدا   دوچندانی   ارزش

  که   پردازیخیال   و  تخیل  قدرت  و  سنی  شرایط  به  توجه  با.  کند  درک  تصویر  طریق  از  را

  با   زیادی  تفاوت  نیز  هاآن   هایداستان  تصاویر  دارند،  کودکان  با  مقایسه  در  نوجوانان

  در   خوبی  نسبتاً  تصویرسازی   و  پردازی خیال   قدرت   نوجوانان .  ددار  کودکان  های داستان

  نوجوانان   برای  شدهنوشته  متون   و  هاداستان  در  رسدمی  نظر  به.  دارند  کودکان  با  مقایسه

  از   هدف»  درواقع   (.231:  1367  ابراهیمی،  ک.ر)  باشد   تصویر   از   بیشتر  متن  حجم

 و  بصری  عناصر یوسیلهبه  داستانی   متن  بیان  نوجوان،  و  کودک هایداستان  کردنتصویری

  قابل   متن   و  ها واژه  یوسیلهبه  آنچه   بیان   بلکه  متن،  ی اندازههم  بیانی  نه  اما   است؛  تجسمی

 (.  34:  1388  سالزبری،) «است تصویر عهده  به بیانگری این که  نیست ارائه

.  است   شده  استفاده  نیز  تصویر  عنصر   از   ،«منیژه  و  بیژن»  یشدهبازنویسی  داستان  در    

  . دهد   افزایش  متن  یدرباره  را   هاآن  اطالعات   و  باشد  جذاب  مخاطب  برای  باید   تصاویر 
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  به   نسبت  تصویر  زبان  که  فرض   این  با  کنیممی  همراه  تصویر  با  را  کودکان  هایکتاب  ما»

  نتوانند   تصویرها  هرگاه  اما  تر؛مستقیم  آن  توسط  ارتباط  ایجاد  و  است  ترطبیعی  متن  زبان

(.  67:  1386  ایاغ، قزل )  «کنندمی  پیدا  تزئینی  یجنبه  تنها  سازند،  برآورده  را   اهدافی   چنین

  ها آن  مقام  و  جایگاه  و  شاهنامه  هایشخصیت  با  متناسب  شده،بازنویسی  متن  در  تصاویر

  است   بهتر   ندارد،  ایاسطوره  های شخصیت  از  درستی  تصویر  نوجوان  مخاطب   چون.  است

  در   تصویر.  باشد  شاهنامه  هایشخصیت  و  پهلوانان  اصلی  شخصیت  گویای  تصاویر،

  طراحی   طریق  از  تصویرسازی  یکی  گیرد؛می  صورت  شکل  دو  به  بازنویسی  هایداستان

 .متن ادبی و  زبانی عناصر طریق  از تصویرسازی  دیگر و هاشخصیت چهره

 
 گرازان  با بیژن نبرد .1  تصویر

  تصویر   به  آمده،  شاهنامه  در   آنچه  با  متناسب   بیژن  شخصیت  یک،  یشماره  تصویر  در

  فیزیکی   شکل  طراحی  تصویر،  در  شخصیت   قرارگرفتن  ینحوه.  است  شده  کشیده

  از   بعد  تصویر  اینکه  دیگر  ی نکته.  است  یکسان  شاهنامه  در  او  شخصیت  با  بیژن   شخصیت

 شده،   گفته   سخن  گرازان  با   بیژن  نبرد   یدرباره  ابتدا  یعنی  است؛  قرارگرفته   داستان  متن

 در  دقت  با  مخاطب  باشد، مقدم  متن  بر  تصویر  اگر.  است  آمده  آن  به  مربوط  تصویر  سپس

  تقدم   با  توانست می  تصویرگر.  بردمی  داستان  از  بیشتری  لذت   آن،  پیام   دریافت  و  تصویر 

 . کند فراهم را مخاطب  مشارکت زمینه متن، بر تصویر
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 منیژه شخصیت  .2  تصویر

  متن   در  که   است   هایویژگی  با  متناسب   دو،  یشماره  تصویر  در  منیژه  شخصیت

  اشاره   آن  به   بازنویسی  متن  در   که  است   او  ویژگی  ترینمهم  تنهایی،.  است  شده  توصیف

  ظاهری،   هایویژگی. کرد مشاهده  را ویژگی این توانمی تاحدودی   نیز تصویر در و شده

 .است اصلی  متن  با متناسب تقریباً لباس و چهره طراحی

 آفتاب  چون باغ دـ کن انــدرفش                ابـــافراسی   تـــدخ اـــ کج ژهـمنی

 موی مشک  همه و قدّ سرو همه                روی دهـــ پوشی ورانــت  تـدخ همه

 گالب بوی به می از  پر لب همه            خواب  چشم همه گل، از پر رخ همه

 ( 1141-1143: 1371  فردوسی،)                   

  به   و  است  گریزان  تنهایی  از   که   است   شخصیتی  منیژه  داستان،  یشدهبازنویسی  متن  در   

  خاک   بر  دانهدانه  هایشگلبرگ  که  شقایقی  چون  درکاخ  منیژه».  است  همدم  کردنپیدا  دنبال 

  را   تنهایی   و  پژمرگی  این(.  16:  1397  صالحی،)  «پژمردمی  و  شدمی  جدا   ساقه   از  بیفتد،

 .کرد  مشاهده باال  تصویر در توانمی

  در تصویرسازی  از  دیگری ی نمونه  ادبی هایظرافت و  واژگان طریق از  تصویرسازی

شیوه.  است  بازنویسی  متن   مخاطب   برای  را  متن  خوانش  لذت  تصویرسازی،ی  این 

  به   بخشیشخصیت  یآرایه  از  استفاده  با  شدهبازنویسی  متن  در  نویسنده.  کندمی  دوچندان

  و   شاد  دخترک   این  باد،. »کندمی  خلق  مخاطب  برای  جذاب  تصویری  جان،بی  موجودات 

  به   باد  تشبیه ،(9  همان،)  «برباید  بیژن  های چشم  از   را  خواب  تا  بود  آمده  دوباره  سبزگیسو،
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  و   متن  زیبایی  افزایش  ضمن  ربوده،  بیژن  چشمان  از  را  خواب   آرام  که  سبزگیسو  دختر

  دختر   منیژه  همان   باد  این  شاید  که  داردوامی  تأمل   به  را  مخاطب   جذاب،  سازیتصویر

  غاری   به  بیژن   چشمان  تشبیه.  زده  برهم   را  بیژن  قرار   و  آرام   باد   قالب  در   که  باشد  افراسیاب 

.  است  متن  در  تصویرسازی  از  دیگری   ینمونه  است،  شوم  های خفاش  یالنه  که  تاریک 

  «بود   شوم  شانپیام  که  هاییخفاش  یآشیانه  غاری،  چون  بود؛  تیره  اشگودرفته  هایچشم»

 (. 10 همان،)

 

   مایهدرون سازی برجسته. 7. 2

  باید   نویسنده   زیرا.  است  کهن  متون  بازنویسی  در  مهم  عنصرهای   از  یکی  مایه درون 

 داستان  یمایهدرون  کشف.  بگنجاند  بازنویسی  متن  در  تغییر،  بدون  را  کهن  متن  یمایهدرون 

  و   جذاب   نوجوان  مخاطب   برای  تواند می  داستان   حوادث  و  عناصر   دیگر  میان  از

  م یتوانیآن م  یکامل و مسئوالنه  یداستان را فقط با مطالعه  یهیمادرون. »باشد  برانگیزتأمل

 و داستان مختلف یهاقسمت انیم روابط از مستمر یآگاه کار، نیا الزمه که میکن کشف

  ها داستان  از  ی برخ(.  53:  1379  ، ی)کن  است«  آن  ت یکل  به  داستان  یهاقسمت  ی رابطه  زین

  ی هی مادرون ،یاصل یهیدرونما برعالوه  که  هستند هم ییها »داستان دارند؛ هیمادرون چند

  1382  ،یونسی)  کنند«یرشد م  یاصل  یهیمادرون  محور  حول  اغلب  که  دارند  زین  یفرع

  عشق،   در  یوفادار   انت،یخ  و  رنگی)ن  هی مادرون  چند  یدارا  ژه«ی و من  ژنی(. داستان »ب32:

  ل یدلبه  نوجوانان.  است  ترمربوط به عشق برجسته  ی هیما..( است که درونو  یازخودگذشت

  ژن ی»ب یعاشقانه داستان. هستند  آشنا شیبوکم عشق، یمسئلهبا  شانیسن طیشرا یاقتضا

. سازد  ترآنان ملموس  یبرا  یآن را تا حدود  قتیعشق و حق  یمسئله  تواندیم  ژه«یو من

  خانواده   از  پرورد،یم  درون  در  که  یعشق  و  ژنیب  به  دنیرس  یبرا   ژهی من  تی شخص  که  ییجا

 . ردیگیم سر از را  یا تازه  یزندگ ژن،یب به عشق  با و گذردیم شیخو دودمان و

  نوجوانان   ی برا  ژه«ی و من  ژنیخالق متون کهن از جمله داستان »ب  ی سیآنچه در بازنو     

  ی وهی اغلب به ش  ه یمادرون   ،یاصل  متن   دراست.    ه یمادرون   مناسب  پردازش  دارد،  تیاهم

بازنو  ،است  شده  ارائه  خواننده  به  میرمستقیغ و    عشق  یمقوله  توانیم  ی سیاما در متن 
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  ه یماداد تا خواننده خود به کشف درون   شی نما  هاتیشخصحماسه را در کنش و رفتار  

باشد.    یسهم  ق،یطر  نیا  از  و  کند  اقدام عشق    شده،یسیبازنو  متن  دردر داستان داشته 

  برزن   و  ی هرکو  یآواره  اکنون:  گفت  ژهی مناست. »نشان داده شده    م یمستق  صورت بهاغلب  

  ژن یب  یی رها  ی برا  خواهمیم   آنچه.  اندرانده  ش یخو  از   مرا   همه   که  ندارم  ی پناه.  امشده

.  شناسدینم  باز  هم  از  را  روز  و  شب  چاه،  یرگی ت   در  که  هاستماه  او.  خود  یبرا   نه  است

 (. 50: 1397  ،ی)صالح ماند«ینم زنده یکیتار آن در او

  ژه ی من  یهعالق  سندهیاز خانواده است. نو  او  شدنرانده  و  یآوارگ  در  ژنی ببه    ژهیعشق من    

  چه   از  ؟یشناسیم   کجا  از  را   او:  دیپرس  »بازرگان.  کندیم  انیب  میمستق صورتبه را    ژنیبه ب

  ی دانیم:  گفت  بازرگان.  دی بخش  ی زندگ  من   به  او:  گفت  ژهی من  ؟ یسوزانیم  دل   شیبرا  رو

  اش زنده  دمکی   اوست،  دشمن  ییرها  یشهیاند  در  توران  از  ی زن  که  بداند  ابی افراس  اگر

دوست دارم«    ش یاز خو  شیب  را   ژنی که ب  شمیاندینم  خود  به  گر ید:  گفت  ژهی من.  گذاردینم

ارائه    هاتیشخصرفتار و کنش    انیو در م  میرمستقیغ  پنهان،  ،هیما(. اگر درون 48)همان،  

  رمزگان   قالب  در  باید  »پیام.  بردیم  هیمادرون  افتیدر  یبرا   یشتر یشود، خواننده لذت ب

  مایه ندرو  و  پیام  که  فهمیممی  بافت  همین  به  توجه  با  و  دهد  ارجاع  بافتی  به  باید  و  قرارگیرد

  ژن یب  عشق  و  محبت  پاسخ  میمستق  یا گونهبه  ژهی من  (.45:  1379)اسکولز،    «چیست  یدرباره

  را   تو   نگرم،یم  هرچه  در  که   سان چه  نیزم  و  است  چگونه  آسمان   دانمی»نم.  دهدیم   را

:  1397  ، ی)صالح  ام«برده  ادی   از  را  خود  ست ا  روزها  که  شمی اندیم   چه   به  دانمینم.  نمیبیم

 .   دهدیم   قرار  مخاطب  اریت در اخ  میمستق  صورتبهرا    هیمادرون  ییهامونولوگ  نیچن(.  42

                                       

 شاهنامه  حماسی لحن  و  زبان انعکاس. 8. 2

  به   کهن  متن  فضای  انتقال   و   اصالت  حفظ  کهن،   متون   بازنویسی  اهداف  ترین مهم  از   یکی

.  است  لحن  و  زبان  کهن،  متن   فضای  و  حس   انتقال   هایشیوه  از  یکی.  است  مخاطب

  بازنویسی   طریق   از  نوجوان  مخاطب .  است  فاخر  کلماتی  و   زبان  با  حماسی  متنی  شاهنامه

 نویسندگان.  کند  برقرار  ارتباط  اصلی  متن  با  راحتیبه  دتوان می  شاهنامه،  هایداستان  مناسب

  دارد   قصد   نویسنده  گاه».  دارند  گوناگونی  و  مختلف  مقاصد  متون  بازآفرینی  و  بازنویسی  از
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 حفظ   با  البته   و  اثر   آن  کردنساده  با   صورت،  این   در  سازد؛   آشنا   قدیمی   متنی  با  را   کودکان  تا

  و   بیژن»  داستان   بازنویسی  در (.  44:  1388  پایور،)  «کند می  بازنویسی  را  متن  آن  اثر،  زیبایی

 در   سپاهی  چون  گرازها. »است  کرده  استفاده  شاهنامه  عبارات  و  هاواژه  از نویسنده  ،«منیژه

  زدم،   تیر  با  را  هاآن  و  رسیدم  گرازها  یگله   به  چون:  گفت  بیژن.  تاختندمی  نبرد  میدان

  صالحی،)   «بکوب  سرش  بر   گرز  با  و  بینداز  دام  به  ،گریخت  تیرم  از  که  را  آن  و  شو  هوشیار

  منیژه ».  کندمی  استفاده  شاهنامه  هایواژه  از  عیناً  نویسنده  دیگر  جایی  در  یا(  11:  1397

 و  لحن  نویسنده(.  46  همان،!« )دور  گزندت  از  بد  چشم!  باد  کامت  به  بلند  سپهر:  گفت

  . کندمی  منتقل   مخاطب  به  باال،   در  شدهمشخص  واژگان  طریق  از  را  شاهنامه  حماسی   فضای 

 متن در دو این میان ارتباط و اثر اصلی فکر  و زبان به است الزم بازنویسی در»

 جزو ،متن با متناسب هایواژه از استفاده  طرفی از.  داشت کافی توجه شده،بازنویسی

 دیگر از را سازیواژه  فریمن تاآنجاکه ،است بازنویس یک  برای گریزناپذیر هایمؤلفه

( صالحی)  نویسنده  گاهی  .(Freeman, 1993: 3)   «است برشمرده بازنویس یک وظایف

 . آوردمی خویش یبازنوشته متن میان در عیناً را شاهنامه از  ابیاتی

 چدی  نان همی در رــ ه ز منیژه             زدی بر سر  خورشید کوه از چو

 فراز آوریدی اهــ چ سوراخ هــب                 دراز روز به کردی  ردـــگ همی

 راه کرد دروــان  را دست یــیک               چاه نزدیک به بیامد انـــخروش

 ( 41:  1397  صالحی،)    

  تداعی   مخاطب  برای  را   حماسی  فضایی  نیز  داستان  هایشخصیت  و  نوشته  لحن

  این   چگونه :  گفت  و  کشید  زبانه  سرخ  خشمی  افراسیاب  های چشم  از ».  کندمی

  بس   داد  باد  بر  نیاکانم  از  که  آبرویی  کند؟نمی  شرم  و  گویدمی  سخن  گونهاین  سرشتپَست

  چه   هر  از  زبانش  تا  بیاویز  دار  به  را  گستاخ  این  و  کن  برپا  داری!  گرسیوز  برخیز،  نبود؟

  متناسب   افراسیاب  سخنان  و  لحن(.  31  همان،)  «شود  کوتاه  است   سیاهی  و  پلیدی

  گذشته  و کهن  فضای  مخاطب  تا  کندمی کمک  مسئله این.  است  شاهنامه  در او شخصیت

 دهند، نشان مخاطب  به را کهن فضای بتوانند هابازنویسی  اگر  .کند  تجربه  حدودی  تا  را

 تواندمی دریچه  این از  کودک   و  بروند شمار  به کهن  دنیای به رو ای دریچه توانندمی
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 و فضای  این  ترسیم که   کند  درک  را  فضا این ، باشد کرده زندگی گذشته در آنکهبی

 (. 130: 1396 مرادپور، رک. ) است آفرینلذت کودک برای آن درک  یتجربه

  نویسنده . دارد بیشتری نمود حماسی فضای با مقایسه  در بازنویسی متن غنایی  فضای

  اثر   غنایی  وجه  اما   است،  کرده  استفاده  متن  در  شاهنامه   حماسی  لحن  گاهی   و  کلمات  از

 بیژن ».  شودمی  مشاهده  داستان  در   بیشتر  «منیژه  و  بیژن»  میان  عشق  ماجرای  خصوص   به

  دیدار   که  اکنون.  بمان  من  با.  شناخت  خواهم  باشی،  هرکجا  ای،جامه  هر  در  را  تو:  گفت

.  کشیدی  بسیار  رنج  من  رهایی  برای   تو.  مکش  آتش   به  دیگر  غمی با  را   دلم.  است نزدیک

  پاس   به  شوم،  آزاد  بند  این  از   اگر.  نگذاشتی  تنهایم  دمی  و  گذشتی  خویشانت   و  تخت  از

(. 64:  1397  صالحی،)  «داشت  خواهم  فرمانت  به  سر  ایبنده  چون  امزنده  تا  هایت،مهربانی

  من   سرزمین»:  کندمی  بیان  را  خود  احساس  گونهاین  بیژن  عشق  به  پاسخ  در  نیز  منیژه

  چنان آن  شود؛می  تر گسترده  روز  هر   که   است   مهری   آن  من  سرزمین .  امسینه  در.  اینجاست

  خواهد   من  با  بروم،  که  هرجا  و  دهد  جای  خود  در  را  هستی  یهمه  تواندمی  که  گسترده

 (.74 همان،) «گذارد نمی  تنها مرا هرگز او. بود

 

 گيری نتيجه. 3

  را   نوجوانان  که  است  کهن  متن  از  خالق  روایتی  ،«منیژه  و  بیژن»  یشدهبازنویسی  داستان

  در   توان می   را   خالق   بازنویسی   یک   الگوهای   از   بسیاری .  کند می   ترغیب   اصلی   متن   خوانش   به 

  آن،  حماسی   و   فاخر   لحن   و   فضا   ، شاهنامه   های ویژگی   به   توجه   با .  دید   ، بیژن و منیژه   بازنویسی 

  در   را   شاهنامه   متن   فضای   و   لحن   توانسته   حدودی   تا   صالحی   روایت   به   شده بازنویسی   متن 

  غنایی   فضایی   و   لحن   گرچه   دهد،   انتقال   خواننده   به   شاهنامه   حماسی   واژگان   و   ابیات   قالب 

  داستان  در   «منیژه   و   بیژن »   عشق   ی مسئله   زیرا   شود، می   مشاهده   متن   در   حماسی   فضای   از   بیشتر 

 . است   غنایی   فضای   سازی برجسته   برای   حوادث   اغلب   و   دارد   بیشتری   نمود 

  های ویژگی   از   دیگر   یکی   سپیدنویسی   عنصر   طریق   از   داستان   در   خواننده   مشارکت 

  در   ابهام .  است   رفته   کار   به   «منیژه   و   بیژن »   بازنویسی   داستان   در   که   است   خالق   بارنویسی 

 . است   سپیدنویسی   کاربرد   های نمونه   از   داستان   مناسب   شروع   و   بسته   پایان   زبانی،   های نشانه 
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  بازنویس   که   شده   ارائه   مخاطب   به   مستقیم   صورت به (  عشق   و   وطن   به   وفاداری )   مایه درون 

با    ی فردوس   ز ی ن   ی اصل   متن   در .  ببرد   کار   به   بازنویسی   ی ارائه   برای   بیشتری   خالقیت   توانست می 

ارائه    م ی رمستق ی غ   ی وه ی به ش   را   ه ی ما درون   ش ی خو   یی هنرنما    متن   در است.    کرده به خواننده 

داد تا خواننده خود    ش ی نما   ها ت ی شخص را در کنش و رفتار  عشق   ی مقوله   توان ی م   ی س ی بازنو 

 . باشد   داشته   داستان   در   ی سهم   ق ی طر   ن ی ا   از   و   کند   اقدام   ه ی ما به کشف درون 

  مخاطب   اختیار  در  او  هایاندیشه  و  شخصیت  از  زیادی  اطالعات  ذهنی،  بازنمایی

.  ندارد  ایاسطوره  های شخصیت  ی درباره  چندانی  اطالعات   که  مخاطبی.  دهدمی  نوجوان

  طریق   از  را  هاشخصیت  هایشادی  و  هاترس  آرزوها،  ها،اندیشه  و  افکار  خوبیبه  نویسنده

 . دهدمی  قرار مخاطب اختیار  در شخصیت ذهن بازنمایی

  یک  هایویژگی  دیگر  از  زبانی  هایتکنیک  و   صورخیال   طریق   از  سازیتصویر   

  و   فضا  انتقال   برای  تشبیه  و   استعاره  عنصر  از  بازنویسی  متن   در.  است  خالق  بازنویسی

  متن   در  شدهطراحی  تصاویر.  است  شده  استفاده  خوبیبه  مخاطب   در  لذت  حس  افزایش

  معرفی   مخاطب  به  را  ایاسطوره  هایشخصیت  ویژگی  و   چهره  خوبیبه  نیز   بازنویسی

  از   خالق  بازنویسی  یک  برای  مهم  هایویژگی  از  باال   هاینمونه  یهمه.  است  کرده

  ذهن   بازنمایی  متن،  ثابت  عناصر   در   تغییر  چون:  هایی نمونه.  هستند  شاهنامه  هایداستان

  شگرد  وگو،گفت  و  کشمکش  طریق  از  جدید  داستانی  فضای  و  ساختار  ایجاد  شخصیت،

  ترینمهم  از  آن  غیرمستقیم  یارائه  طریق  از  مایهدرون   سازیبرجسته  و  سپیدخوانی

 .است خالق بازنویسی شگردهای
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Introduction 

Literary and artistic works are created in various ways. Some works are 

literary creations of the mindsets and worldviews of their authors (direct 

creation) and some works are inspired by works of the past or the 

contemporary writers. This is called recreation, in which the poet, after 

being inspired by the work of others, undertakes a new creation that is 

different from the previous work and only shows traces of the previous 

work. But there is a third method in which the poet or the writer receives 

the content and purpose of the classic work and then rewrites it. 

Rewriting is defined as the simplification of the language and the 

creation of a new structure in the old texts so that their contents and 

themes are preserved. One of the important purposes of rewriting 

ancient texts is to acquaint children and adolescents with the valuable 

texts and cultural elements and figures of the past. Another purpose of 

rewriting is to make the audience enjoy the themes and meanings of the 

classic texts.  

Stories of Ferdowsi’s epic, Shahnameh, have a lot of narrative 

potentials for children and adolescents. The story of “Bijan and 
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Manijeh” is saturated with themes of loyalty, courage, self-sacrifice and 

love. It is very important to rewrite this story creatively in order to 

educate children and adolescents on the significance of love and loyalty. 

 

Methodology and Review of Literature 

In this study, Atousa Salehi’s rewriting of the story of “Bijan and 

Manijeh” from Shahnameh is analyzed based on creative rewriting 

patterns. The researcher uses the qualitative content analysis method in 

which data and tests are analyzed in order to discover their meanings. 

Data is gathered by the use of library research.  

Various researches have been conducted on the analysis of 

classic texts based on the principles and elements of the story; however, 

the researcher did not find any research on the creative rewriting 

patterns of the story of “Bijan and Manijeh”. 

 

Discussion 

The purpose of this study is to investigate and analyze Atosa Salehi’s 

rewriting of the story of “Bijan and Manijeh”. Accordingly, the most 

important techniques and creative aspects of rewriting of the classic text 

of “Bijan and Manijeh” were examined and analyzed. Some important 

elements that are used in creative rewriting are as follows:  

Changing and relocating fixed elements of the ancient text: 

The audience has a fixed schema about the pre-text but the recreated 

text alters that schema; as a result, the audience struggles again to find 

a new meaning and the text becomes enjoyable. Therefore, the 

transformation of the fixed schemas and the defamiliarization of the 
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ancient text can be considered as important factors in the audience's 

enjoyment. 

Creativity at the beginning and the end of the story 

(increasing suspense): The beginning and the end of the story play 

important roles in attracting children and adolescents. Rewriters can 

enhance the reader's sense of suspense by creating a new structure in 

the narrative and the beginning of the story.  

Representation of the characters’ mentality: One of the best 

methods of characterization which can be used for creative rewriting is 

the representation of the mentality of the characters in the story. It is 

one of the most complex types of characterizations which helps the 

reader enter the character's mind and have the opportunity to access the 

innermost thoughts and mental states of the characters in the story. 

Creating new spaces within the text: A free and creative 

rewriting can benefit from the creation of new fictional spaces in the 

text. These spaces can be opened up through the creation of intellectual 

conflicts, conversations and internal monologues of the characters of 

the story. The author rewrites the structure of the story to produce a 

creative rewriting. 

The reader's participation in the story (writing): One of the 

most effective methods for attracting the reader's participation in the 

story is the creation of speech gaps. Speech gaps are the blank spaces 

in the text that, according to Chambers, every skilled writer tries to 

leave in his work in order to invite the reader to participate in the 

construction of meaning and even creativity. 

 

Conclusion 
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Considering the characteristics of Shahnameh and its grandiose and 

epic atmosphere and tone, Atousa Salehi's rewritten narrative can be 

considered as successful in conveying the tone and atmosphere of the 

classic text by the use of epic diction and the form of epic verses. The 

readers are invited to participate in the creation of the story. Ambiguity 

in linguistic cues, close ending and proper beginning of the story are 

some the techniques used in the rewriting. The representation of the 

characters’ mental states provides valuable information about their 

personalities for the adolescent audience, an audience that does not 

know much about these mythical figures. The author of the rewritten 

narrative is highly successful in conveying the characters’ thoughts, 

ideas, wishes, fears and joys to the audience through the representation 

of the characters’ mentalities. Items such as changing the fixed elements 

of the text, representing the characters’ mentalities, creating a new 

structure and narrative space through conflict and dialogue, employing 

the technique of speed reading and highlighting the theme by indirect 

presentation are some of the most important creative rewriting 

techniques used by the author. 

 

Keywords: Atoosa Salehi, Rewriting, Bijan and Manijeh, Shahnameh, 

creative rewriting 
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