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Abstract
The rewriting of ancient literary texts for children and adolescents is one
of the concerns of authors in this field. The creative rewriting of these
texts encourages the reader to read the original text, but the questions that
seem to be of importanc in this regard are what criteria are there for
simple and creative rewriting of texts? and which one of the studied texts
in this study is considered as simple or creative? The present study aims at
investigating and rewriting the stories of Khosrow and Shirin, Weiss and
Ramin, Lilly and Majnoon from classical romantic texts to answer the
mentioned questions. The rewritten stories have been analyzed in terms of
their simple and creative patterns. The method of the research is a
qualitative analysis conducted through analyzing the content of fiction.
Data collection was done through library work. The most important
rewriting patterns discussed in this study are:creativity at the beginning
and end of the stories, reader participation in the story through the
technique of white writing and the tell-tale gaps, polyphony in the text,
imitation of the pretext, hidden or overt theme, suspense, expectation,
space creating in the texts and excitement. The results of this study
demonstrated that, based on the above-mentioned patterns, among the
rewritten texts, the story of Khosrow and Shirin is a creative paraphrase
due to the use of tell-tale gaps, space creation in the texts, polyphony in
the text, hidden theme. Also, the rewritten stories of Lilly and Majnon and
Veis and Ramin are considered as simple ones.
Keywords: Creative and simple rewriting, Pre-text, Lilly and Majnoon,
Khosrow and shirin, Weiss and Ramin.
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بازنويسي خلاق يا ساده؟



(بررسي داستانهاي بازنويسيشده ويس و رامين ،خسرو و شيرين و
ليلي و مجنون)
(مقالة پژوهشي)

دکتر سجاد نجفي

بهزادي 1

استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهرکرد

چکيده:
بازنويسي متون کهن ادبي براي مخاطب کودک و نوجوان يکي از دغدغههاي نويسندگان اين حوزه است.
بازنويسي خلاق و مناسب متون کهن باعث ترغيب مخاطب به خوانش متن اصلي ميشود .در عين حال،
سؤالاتي که در اين زمينه ،قابل تأمّل به نظر ميرسد اين است که :چه معيارهاي براي بازنويسي ساده و خلاق
متون وجود دارد؟ کدام يک از متون مورد بررسي در اين پژوهش ،خلاق و کدام يک سادهاند؟
هدف پژوهش حاضر بررسي و تحليل داستانهاي بازنويسي شده سه منظومه غنايي ،خسرو وشيرين،
ويس و رامين و ليلي و مجنون از متون عاشقانه کلاسيک براي پاسخ به پرسشهاي فوق است .داستانهاي
بازنويسي شدة مذکور از منظر الگوهاي بازنويسي ساده و خلاق ،بررسي و تحليل شدهاند .روش پژوهش به
صورت تحليل کيفي محتواي آثار داستاني و روش گردآوري اطلاعات نيز به صورت اسناد کتابخانهاي است.
مهمترين الگوهاي بازنويسي مورد بررسي در اين پژوهش عبارتند از :خلاقيت در شروع و پايان داستانها،
مشارکت خواننده در داستان از طريق شگرد سپيد نويسي و شکاف گويا ،چند صدايي در متن ،تقليد از پيش
متن ،پنهان يا آشکار بودن درونمايه ،تعليق ،انتظار و هيجان و فضاسازي درونمتني.
نتايج پژوهش نشان داد که با توجه به الگوهاي فوق ،از ميان متون بازنويسي شده مذکور ،داستان خسرو
وشيرين به دليل استفاده از شگردهاي شکاف گويا ،فضاسازي درونمتني ،چندصدايي در متن و ارائه پيام
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تاریخ پذیرش نهایي9911/9/91 :

 - 9نشاني پست الکترونيکي نویسندة مسئولnajafi23ir@yahoo.com :

941

فصلنامة علمي کاوشنامه ،سال بيست و يکم ،پاييز ،9911شمارة 64

داستان به صورت پنهان ،بازنويسي خلاق محسوب ميشود و داستانهاي بازنويسي شدة ليلي ومجنون و ويس
ورامين ،بازنويسي ساده از متن کهن براي نوجوانان هستند.
واژگان کليدي :بازنويسي خلاق و ساده ،پيش متن ،ليلي و مجنون ،خسرو وشيرين ،ويس و رامين.

 -9مقدّمه
امروزه بازنویسي متون كهن ،اهميت زیادي در ادبيات كودک و نوجوان دارد.
بازنویسي یکي از جلوههاي تلاش متن براي آشنایي مخاطب كودک و نوجوان با فرهنگ
و آداب و رسوم پيشينيان است .بازنویسي ساده كردن زبان و ایجاد ساختار جدید در
متون كهن است به گونهاي كه محتوا و درونمایه آن حفظ شود .در واقع« ،بازنویسي،
بازگویي و بازنوشتن ،شيوهاي از نگارش است كه با حفظ ویژگيهاي اثر نخست ،بدون
اندک دخل و تصرف در آن ،با سادهتر كردن زبان ،آن را با توان خواننده متناسب ميكند»
(هاشمينسب .)69: 9939،در بازنویسي ،نویسنده درونمایه متن اصلي را حفظ ميكند«.در
بازنویسي احساس و عقيده جدید توليد نميشود؛ بلکه كنش بازنویسي بيشتر در خلق
عملها و عکسالعملهاي موجود در متن بازنوشته است» (هریس .)1: 1114،شيوههاي
بازنویسي به دو شکل «خلاق» و «ساده» تقسيم ميشود .در بازنویسي ساده ،نویسنده به
دنبال ساده كردن متن كهن بدون تغيير در ساختار و عناصر پيش متن است« .در بازنویسي
ساده ،واژگان و اصطلاحات كهن و دشوار جاي خود را به واژهها و تعبيرات جدید و
آسان مي دهند .فرایند ساده سازي واژگاني ،بر سطح كلمات و اصطلاحات اجرا ميشود،
در این مرحله ،واژگان دشوار جاي خود را به كلمات و مترادفات آسان و زود فهم
ميدهند ). (Ruger,2007:47
امّا در بازنویسي خلاق ،نویسنده ضمن حفظ پيام و محتواي اثر پيشين ،ساختار
جدیدي در داستان ایجاد ميكند .خلاقيت در شروع و پایان بندي داستان ،چند صدایي،
مشاركت خواننده در داستان ،افزایش حس تعليق در داستان ،ایجاد فضاهاي جدید درون
متني وغيره از مهمترین الگوهاي بازنویسي خلاق است.
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ساده كردن زبان دشوار متن كهن ،تقليد از پيش متن ،درونمایه آشکار ،شروع و پایان
یکسان از الگوهاي بازنویسي ساده است .جلالي نيز بازنویسي را به دو گونه بازنویسي
آزاد و بسته تقسيم ميكند (ر.ک جلالي .)43: 9919،در واقع بازنویسي بسته همان
بازنویسي ساده و بازنویسي آزاد به نوعي بازنویسي خلاق است.
نویسندگان از بازنویسي و بازآفریني متون ،مقاصد مختلف و گوناگوني دارند :گاه،
قصد دارند تا كودكان را با متني قدیمي آشنا سازند؛ در این صورت ،با ساده كردن اثر و
البته با حفظ زیبایي اثر ،متن را بازنویسي ميكند .گاهي هم علاوه برایجاد آشنایي ،با
ایجاد ساختاري خلاق به دنبال انتقال حس لذت به مخاطب و ترغيب او به خوانش متن
اصلي هستند.
سؤالي كه ممکن است براي خواننده و نویسنده ادبيات كودک مطرح شود این است
كه متون كهن ادبياي مانند خسرو و شيرین ،ليلي و مجنون و ویس و رامين به كدام
شيوهاي باید بازنویسي شوند؟ خلاق یا ساده؟ چه معيارهایي براي بازنویسي خلاق و ساده
وجود دارد؟ به نظر ميرسد توجه به شرایط سني مخاطب و نوع ادبي متن كهن و صبغة
تاریخي كه برخي از متون دارند ،بازنویسي مناسب را دشوار ساخته است .نویسنده مي-
تواند با ایجاد تغيير در ساختار داستاني این متون ،داستاني جذاب خلق كند ،بدون اینكه
به درونمایه اثر كهن لطمهاي وارد شود .شروع مناسب از طریق ایجادگفتگو ميان
شخصيتها یا تکگویي ،كشمکش ميان شخصيتها ،پایان بندي مناسب ،ایجاد
چندصدایي در متن به جاي تک صدایي ،ارائه درونمایه بهصورت پنهان و مشاركت
خواننده در داستان از طریق شگرد سپيدنویسي مواردي است كه نویسندگان بازنویس
ميتوانند از آنها براي بازنویسي متون استفاده كنند.
هدف پژوهش حاضر بررسي و تحليل داستانهاي بازنویسي شده ویس و رامين،
خسرو و شيرین و ليلي و مجنون براي نوجوانان بر اساس الگوهاي بازنویسي ساده و
خلاق است .داستانهاي بازنویسي شده خسرو و شيرین به روایت مژگان كلهر)9913(،
ليلي و مجنون به روایت محمدكاظم مزیناني( )9913و ویس و رامين به روایت لاله
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جعفري( )9913از «انتشارات پيدایش» ،براي این بررسـي انتخاب شدند .دليل انتخاب
متون فوق ،شهرت نویسندگان و شمارگان آثارشان در حوزة ادبيات كودک و نوجوان
است .اینكه بازنویسيهاي صورت گرفته خلاقاند یا ساده و چه معياري ميتوان براي
بازنویسي خلاق و ساده در نظر گرفت موضوع بحث است .الگوهاي مورد بررسي به-
صورت غيرمستقيم از كتاب دیگرخوانيهاي ناگزیر ،مجموعه مقالات نقد و نظریه ادبيات
كودک به كوشش مرتضي خسرو نژاد برداشت شده است.
 -1روش تحقيق
روش تحقيق به صورت تحليل كيفي محتواي آثار است« .در بررسي و تحليل كيفي
اثر به تحليل دادهها و آزمونها براي كشف معنا پرداخته ميشود»(ساروخاني.)193: 9991،
روش گردآوري اطلاعات نيز به صورت اسناد كتابخانهاي است.
 -9پيشينة پژوهش
دربارة نقد و بررسي داستانهاي بازنویسي شده ليلي و مجنون ،ویس و رامين و
خسرو و شيرین ،براساس الگوهاي بازنویسي ساده و خلاق ،پژوهش مستقلي صورت
نگرفته است؛ اما در حوزة بازنویسي متون كهني چون ،شاهنامه ،كليله و دمنه ،مثنوي و
گلستان مقالات و كتابهاي متعددي نوشته شده است .هر كدام از كتابها و مقالات به
جنبههاي مختلف آثار پرداختهاند؛ .9جهانگير صفري و همکاران( )9919در مقاله
نوجوانان و شاهنامه ،به بررسي بازنویسي داستانهاي شاهنامه به روایت اسدالله شعباني
و آتوسا صالحي پرداختهاند .این بررسي براساس عنصرهاي داستاني مثل پيرنگ ،زاویه
دید و درونمایه و فضاسازي انجام شده است .نتایج پژوهش نشان داد كه بازنویسي از
شاهنامه باید متناسب با فضا و لحن حماسي شاهنامه باشد.
 .1سجاد نجفي بهزادي و همکاران ( )9911در مقاله بررسي و تحليل عناصر داستان
در چند داستان بازنویسي شده از شاهنامه به نقد داستانها از منظر طرح ،شخصيتپردازي
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و درونمایه پرداختند .در این مقاله ،ضمن مقایسة متن بازنویسي با متن اصلي ،نقاط قوت
و ضعف بازنویسيها نيز آشکار شد.
 .9پریا انصاري و عبدالحسين فرزاد ( )9913در مقالة ارائة شاخصهاي مطلوب
بازنویسـي آثار حماسي با تاكيد بر شاهنامـه فردوسي به نقد داستانهاي بازنویسي
پرداختهاند .مقالة مذكور با تأكيد بر مشخصههاي رشد ادراكي ،عاطفي و اجتماعي
اریکسون ( )Eriksonو پياژه ( ،)Piagetبه بررسي داستانهاي بازنویسي پرداخته شده
است.
از مهمترین كتابها نيز ميتوان به كتاب «شيخ در بوته» ( )9991از جعفر پایور،
اشاره كرد كه به تعریف بازنویسي و انواع آن پرداخته است .همچنين كتاب «بازنویسي و
بازآفریني در ادبيّات» ( )9999نوشتة جعفر پایور و فروغالزمان جمالي نيز به بحث
بازنویسي و پيشينه آن و نقد چند داستان بازنویسي شده پرداخته است .تفاوت مقاله
حاضر با سایر پژوهشها ،در انتخاب الگوهاي مناسب براي بازنویسي متون عاشقانه
كلاسيک است.
 -6بررسي و تحليل متون
در این بخش ،به بررسي و تحليل متون بازنویسي شده از منظر معيارهاي بازنویسي
خلاق و ساده پرداخته ميشود.
 9-6خلاقيت در شروع و پايان داستان
 9-9-6شروع داستان ويس و رامين
شروع و پایان داستان ،نقش مهمي در جذب مخاطب دارد .انتخاب شروع و پایان
مناسب براي داستان یکي از شگردهاي بازنویسي خلاق متون است .در متن اصلي داستان
ویس و رامين ،داستان با توصيف شاهموبد آغاز ميشود .بخشهاي داستان با عنوانهاي
مختلف از هم دیگر جدا شدهاند و به صورت حوادث مستقل ولي پيوسته قرار دارند.
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عنوانهایي چون؛ عهد بستن موبد با شهرو ،تولد ویس از مادر ،پرورش ویس و رامين
نزد دایه ،نامه نوشتن دایه نزد شهرو ،دیدار موبد و ویس و غيره.
نوشـــتــه یــافتم انــدر ســـمرهــا

ز گــفــت راویــان انــدر خــبــرهــا

كــه بود انــدر زمــانــه شـــهریــاري

بــه شــــاهي كــامگــاري بختيــاري

گــه بـخشـــش چو ابر نوبهــاري

گــه كوشـــش چو شـــير مرغزاري

جهان یکســر شــده او را مســخّر

ز ح ـدّ بــاخـتر تــا ح ـدّ خــاور
(ویس و رامين ،بيت )9-9

شروع داستان در متن اصلي ،به دليل توصيفات زیباي فخرالدین اسعد گرگاني براي
مخاطب ،جذاب است؛ اما طولاني بودن توصيفات ،اندكي براي مخاطب خسته كننده
است.
در متن بازنویسي شده ،نویسنده داستان را با توصيف جشنگاه موبد آغاز ميكند.
«جشن بود ،جشن بهاران؛ نامداران شهر همه جمع بودند .از هر شهري شاهي و سپهداري
آمده بود و از هر مرزي ،زیبارویي ...پادشاه پادشاهان ،شاه موبد مانند ماه بر تخت پادشاهي
تکيه زده بـود .بلبلان ميخواندند و از هر باغي و از هرصحرایي ،سرودي به گوش
ميرسيد .همگان به تماشاي جشن و پایکوبي آمده بودند»(جعفري.)1: 9913،
بازنویس ميتوانست با شروعي خلاق و جذابتر ،داستان را آغاز كند .شروع داستان
با حادثه یا تکگویي شخصيت ،ميتواند خواننده را كنجکاو و او را به خوانش داستان
ترغيب كند « .هرگاه چند بند اول داستان نتواند توجه مخاطب را جلب كند ممکن است
دیگر زحمت خواندن داستان را به خود ندهد و آن را به سویي بيفکند» (یونسي9991،
 .)996:نویسنده داستان بازنویسي شده ویس و رامين ،ميتوانست داستان را با تکگویي
شخصيت ویس یا رامين آغاز كند .نقطه شروع در داستان بازنویسي شده خسرو و شيرین
با متن اصلي آن كمي متفاوت است« .سایه سوار و اسبش بر زمين ميتازند .شاپور در پي
شيرین به ارمن ميرود .چهرهاش زیر آفتاب داغ مانند آهن گداخته است .شبي كه با
كلماتش نقش شيرین را به تصویر ميكشيد ،گمان نميبرد كه خسرو چنان دچار روي
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شيرین شود كه شبانه ،او را  -شاپور را -به خلوت خود بخواند كه باید بروي و حتي اگر
لازم شد ،نيرنگ به كارگيري و آن بت شيرین را بيابي( »...كلهر .)3: 9913،جملة اول(سایه
سوار و اسبش بر زمين ميتازند) اگر ادامه پيدا ميكرد و بازنویسنده به شخصيت اشاره
نميكرد ،هيجان و تعليق داستان بيشتر ميشد .شروع داستان بازنویسي شدة ليلي و مجنون
با توصيف و توضيح درباره قبيله قيس آغاز ميشود« .در دیار عرب ،قبيلهاي ميزیست
به نام عامر كه رئيسي داشت بزرگ و توانگر و آبادترین وادي از آنِ قبيله او بود .او مهمان
نواز بود و جوانمرد؛ اما شمعي بود بي نور و صدفي بيمروارید و یا خوشهاي بيدانه،
زیرا اجاقش كور بود( »...مزیناني .)99: 9913،خلاقيتي در شروع داستانهاي بازنویسي
شده(خسرووشيرین ،ویس و رامين و ليليومجنون) دیده نميشود .بازنویسان سعي در
حفظ ساختار متن كهن دارند ،درحالي كه آنها با حفظ درونمایه متن كهن ،ميتوانند در
ساختار و عناصر داستان تغييراتي به وجود آورند (ر.ک پایور .)999: 9999،اگر داستانها
با حادثه یا گفتگوي ميان شخصيتها شروع ميشدند ،تاثير بيشتري داشتند« .بازنویسي
آثار كهن باید به گونهاي باشد كه خواننده را به خوانش متن اصلي سوق دهد و این به
هنر نویسنده بستگي دارد» (هاشمينسب.)46: 9939،
بازنویس مي تواند پایان خلاقانه و باز براي داستان بازنویسي شده در نظر بگيرد .تا
مخاطب بتواند در داستان مشاركت داشته باشد .پایان داستان ویس و رامين در متن اصلي،
پایاني بسته است .رامين پسرش را به تخت مينشاند و خود به انتظار مرگ و در غم از
دست دادن ویس ،روزگار به سر ميبرد .نویسنده در انتهاي داستان ،مخاطب را نصيحت
ميكند و از او ميخواهد كه به دنبال فرجام نيکو باشد.بازنویس از ابيات متن اصلي هم
براي آشنایي مخاطب با متن كهن استفاده كرده است .اگر چه گاهي ابيات دشوار است و
خواننده براحتي معناي آن را درک نميكند؛ اما براي معرفي اثار و متون كهن به نوجوانان
لازم است.
جهان بند است و ما در بند ،خرسند

نجویيم آشـــنــایي بــا

خــداونــد
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جهان بر ما كمين دارد شــب و روز

تـو پنــداري كــه مــا آهو و او یوز

خُنک آن كش بود فرجام نيکو!

خـنــک آن كش بود هم نــام نيکو!
(ویس و رامين)939: 9933،

در متن بازنویسي شده نيز همانند متن كهن ،پایان داستان ،بسته است .نویسنده داستان
را با مرگ رامين به پایان ميبرد«.پس از سه سال اشک ریختن ،لاغر و نحيف شد و شبي
از شبها كه بسيار از خداوند پوزش خواست و با خون دل ،صورتش را شست،
دیگرتواني برایش باقي نماند .سحرگاهان خداوند او را پس از صد و ده سال زندگي نزد
خود فرا خواند» (جعفري.)941: 9913،
در بازنویسي ساده ،نویسنده به تبعيت از متن كهن ،بناچار ،پایاني بسته براي داستان
انتخاب ميكند؛ چرا كه هدف او ساده كردن ساختار زبان اثر كهن است بدون تغيير در
ساختار و محتواي اثر .امروزه داستانهاي كودكان و نوجوانان با پایاني باز همراه
هستند«.داستانهاي كودک و نوجوان معمولا باید با روزنهاي به آغازي تازه تمام شوند».
(نيکولایوا.)444: 9993،
 1-9-6پايانبندي داستان خسرو و شيرين و ليلي و مجنون
پایان داستان بازنویسي شده خسرو و شيرین نيز مانند متن اصلي ،پایاني بسته است.
داستان با مرگ شيرین در كنار خسرو ،به پایان ميرسد .شاید اگر نویسنده به صورت
غيرمستقيم و از طریق تکگویي شيرین ،به مرگ او اشاره ميكرد ،نتيجه مطلوبتري به
همراه داشت و مخاطب با تامل در گفتههاي شيرین به مرگ او و جاودانه شدنش در
عشق پي ميبرد .پایان داستان ليلي و مجنون هم پایاني بسته است .با مرگ مجنون ،داستان
به اتمام ميرسد؛ اما عشق مجنون به ليلي شهره عام خاص شده است .دو داستان خسرو
و شيرین و ليلي و مجنون ،تقریبا پایاني یکسان دارند؛ یعني عاشق و معشوق در كنار هم
جان ميدهند .اگر پایاني باز براي داستان انتخاب ميشد ،خواننده لذت بيشتري از داستان
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ميبرد؛ اما به دليل بازنویسي ساده این داستانها ،نویسنده بيشتر به دنبال ساده كردن
واژگان و زبان متن كهن بوده تا ایجاد ساختار جدید.
 1-6مشارکت خواننده در داستان (سپيد نويسي)
نویسندگان ميتوانند با قرار دادن شکافهاي زباني و محتوایي در داستان ،زمينة
مشاركت خواننده را فراهم نمایند .سپيدنویسي یکي از گفتمانهاي جدید در نقد ادبي
مدرن است.اگرچه این شگرد بيشتر در داستانهاي بزرگسالان به كار گرفته مي شود ،اما
در داستان هاي بازنویسي شده براي نوجوانان نيز بهگونهاي كه متن دچار ابهام نشود،
قابل استفاده است« .سپيدنویسي ،جاهاي خالي و نقطه چينهاي موجود در متن است كه
به گفته چمبرز( ،)Aidan Chambersهرنویسندة ماهري ميكوشد تا در اثرش برجاي
بگذارد تا خواننده را در ساختن معنا و حتي آفرینشگري به مشاركت فرا خواند»
( .(chambers,1387:133
سپيدنویسي ،ابهام و شکاف در چارچوب داستان و ساختار روایي است .این كه آیا
ساختار روایت به شکلي هست كه به خواننده اجازه دهد ،برداشتهاي گوناگون از متن
داشته باشد؟ شروع داستان چگونه است؟ ناگهاني شروع شده و نياز به پيش فرضهایي
از سوي مخاطب دارد یا با مقدمهاي رسا و بيهيچ ابهامي شروع شده است؟ آیا پایانبندي
داستان ،زمينة پایان بنديهاي دیگري را براي مخاطب فراهم ميآورد؟ (ر.ک حسام پور
و شریفي.)993 :9911،
 9-6مشارکت خواننده در داستان ويس و رامين
نویسنده در داستان ویس و رامين ،با بيان مطالبي در چگونگي آیين دنيا و روزگار و
اعتماد نکردن به آن ،حس تعليق و مشاركت خواننده در داستان را كاهش ميدهد«.گفته
بودم كه آیين دنيا چگونه است .پس ،با خواندن این بخش از داستان ،رنجشي به دل راه
مده و مگو كه چرا چنان شد و چرا آنها به مهرباني دنيا اعتماد كردند؛ زیرا نوبت پليدي
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زمانه فرا رسيده است .آري؛ آیين زمانه بر آنها نيک نماند و اراده كرد تا با تيغ رنج،
كشتزار ناز و مهرشان را درو كند »(جعفري.)11: 9913،
مخاطب با دنبال كردن حوادث داستان و مشکلاتي كه بر سر راه ویس و رامين وجود
دارد ،خود به نامرادي روزگار پي ميبرد .بنابراین نيازي نيست نویسنده براي مخاطب
همه چيز را شرح دهد .مخاطب با تأمل در حوادث و عملکرد شخصيتها ،ميتواند به
آنچه نياز دارد ،برسد .تلاش او براي درک معنا و باز كردن گرههاي داستاني به او لذتي
وصف ناپذیر ميدهد و او را در داستان سهيم ميكند .ایجاد شکاف و نقطه چينهایي در
متن به خواننده این امکان را ميدهد كه در داستان مشاركت داشته باشد«.یکي از رازهاي
لذّتبخش بودن متن براي كودک ،همين یافتن قسمتهاي سپيد متن (یافتن مساله) سـپس،
پر كردن آن (حل مساله) است .متن ادبي ویژة كودک اگر بتواند در عمل به تسهيل این
فرایند یاري رساند ،به او لذّتي ژرف خواهد بخشيد» (خسرونژاد.)191: 9991،
اشارة مستقيم بازنویسيكننده به خطا و اشتباه شخصيت و ناگوار دانستن ادامه داستان،
ميزان مشاركت خواننده را در داستان كاهش ميدهد«.گاه از انسان چنان خطایي سر ميزند
كه براي بخشودنش هر آنچه تاوان دهد ،اندک است و خطا نابخشودني .بيتردید این
بخش از داستان بس ناگوار خواهد بود؛ چنانکه همه پليديهاي زمانه را كه از ابتداي
داستان تاكنون دیدهایم ،در نظر ،حقير و كوچک خواهد نمود .رامين خطایي ميكند،
خطایي كه براي بخشایش آن ،تاوان سنگين و رنجي بسيار لازم است»
(جعفري.)9913:914،
 6-6مشارکت خواننده در داستان خسرو وشيرين و ليلي و مجنون
در داستان بازنویسي شده خسرو و شيرین ،نویسنده با ایجاد ابهام و شکاف در متن،
خواننده را در داستان سهيم ميكند« .شيرین از خواب ميپرد .وحشت زده به اطراف نگاه
ميكند .سکوت و سياهي همه جا را گرفته است .پرده را كنار ميزند .خورشيد هنوز
پشت كوه پنهان است و صداي ضربهها هنوز به گوش ميرسد .شيرین بيتاب ،موها را
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از روي شانه جمع ميكند و در دست ميفشارد .شاید آشفتگياش از خوابي است كه
دیده است( »...كلهر .)993 :9913،نویسنده با استفاده از قيد شاید و تردید در جملات و
اشاره نکردن به محتواي خواب شخصيت ،مخاطب را در پيشبيني حوادث داستان سهيم
ميكند« .تردید و ابهام در نشانههاي زباني یکي از موارد سپيدخواني در داستان است.
ابهام در نشانههاي زباني در واقع ابهام در جملهها با استفاده از قيدهایي مانند :شاید،
ممکن است ،احتمالا و غيره است» (حسامپور و شریفي.)999: 9911،
یکي دیگراز موارد ایجاد شکاف گویا و سپيد نویسي در متن این است كه «آیا در
متن واژهها ،اصطلاحات خاص علميـفرهنگي و اسطورهاي یا آداب و رسوم ویژهاي دیده
ميشود كه نویسنده معناي آن را به زمينههاي ذهني خواننده واگذار كرده
باشد؟»(همان« .)991:خسرو همچنان به بزرگ اميد مينگرد .بزرگ اميد پيش ميآید :بهرام
چوبينه ،سردار نامي پدرت هرمز شاه ،به نام تو سکه زده...سکهها را به شهرها و ولایات
ایران فرستاده است»(كلهر .)93: 9913،بازنویسنده بعد از جمله «سکه به نام تو زده»
توضيحي نميدهد و نقطه چين ميگذارد .سکه به نام كسي زدن ،آیين و رسمي در
پادشاهي است كه نویسنده آن را به زمينه ذهني خواننده واگذار كرده است.
در جایي دیگر ،شيرین تن به خواستة خسرو نميدهد و از او ميخواهد طبق آیين و
رسوم نام او را در كنار خود داشته باشد«.سوگند یاد ميكنم كه حتي اگر از عشق خسرو
جانم به لب برسد ،باز منتظر بمانم تا او به رسم و آیيني تمام مرا از آن خود
سازد»(همان .)41:رعایت آداب و آیين ازدواج آن چيزي است كه شيرین به دنبال آن
است .بازنویس ،شرح چگونگي این آیين را به زمينه ذهني مخاطب خود واگذار ميكند.
در متن داستان بازنویسي شدة ليلي و مجنون ،سهم مخاطب نوجوان در داستان كمتر
است .وابستگي بيش از اندازه نویسنده به متن اصلي در واژگان و سبک نوشتاري متن
كهن ،جاي هرگونه نقطه چين و شکافي را براي پر كردن بسته است« .راه دیدار بسته،
پلها شکسته و مجنون ،آنچنان سودازده و شيدا ترک خواب و خور كرد .راست همچون
شمعي افروخته ،نياسوده در روز و نخفته در شب ،به اميد رسيدن به ليلي جان ميكَند و
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بر آستان او سر ميكوفت» (مزیناني.)91: 9913،تعابير و توصيفات همه از متن اصلي
است .پایان داستان نيز هيچ گونه پایان و پيش زمينهاي را براي مخاطب فراهم نميكند.
شروع داستان نيز با مقدمهاي رسا و بدون ابهام ،آغاز شده است.
 1-6تقليد از بيشمتن (متن کهن)
بازنویس براي تولد ویس ميتوانست از تعابير و توصيفات بهتري استفاده نماید؛ اما
به همان جملات و توصيفات متن اصلي اكتفا كرده است«.نه ماه گذشت و شهرو بارش
را زمين گذاشت؛ انگار ،مرواریدي از صدف بيرون آمده باشد .دختري از دل شهرو زاده
شد كه شب تاریک را مانند خورشيد ،روشن ميكرد» (جعفري .)94: 9913،نکتة دیگر
اینکه بازنویسنده ،واژگان دشوار و كهن متن اصلي را حذف و به جاي آن از معادل
امروزي آنها استفاده كرده است.
یکي دختر كه چون آمد ز مادر

شب دیجور را بزدود چون خور
(ویس ورامين.)63 :9933،

به جاي واژه «دیجور» از واژه تاریکي استفاده شده است( .ر.ک جعفري.)94: 9913،
برخي از واژگان و اصطلاحات به كار رفته در متن بازنویسي نياز به توضيح دارند .مخاطب
با آنها چندان آشنا نيست.
فرو افکند سر چون شرمساران

همي پيچد چون زنهار خواران
(ویس و رامين)44: 9933،

واژه زنهارخوار به معناي پيمانشکن است .بازنویسنده در متن از واژه زنهارخوار
استفاده كرده بدون اینكه توضيحي براي آن داشته باشد .در متن بازنویسي ،برخي كلمات
دشوار در پانوشت متن براي مخاطب شرح داده شد؛ اما برخي دیگر مانند واژه
«زنهارخوار» شرح داده نشده است .بازنویسنده ميتواند براي مخاطب ،واژهسازي كند و
از این طریق ،دانش و دایرة لغات مخاطب خود را افزایش دهد« .استفاده از واژههاي
متناسب با متن ،جزو موارد گریزناپذیر براي یک بازنویس است تا آن جا كه فریمن (
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 ،)Freemanواژهسازي را از دیگر وظایف یک بازنویس برشمرده است» (فریمن9119،
 .)9:برخي از تعابير و جملات كنایي در متن بازنویسي وجود دارد كه براي مخاطب دشوار
به نظر ميرسد.
گهي اندیشه بر وي زور كردي

هوا چشـــم خرد را كور كردي
(ویس و رامين)96 :9933،

تنها تفاوتي كه ميان متن اصلي و بازنویسي شده داستان ویس و رامين ميتوان مشاهده
كرد ،حذف برخي صحنهها و حوادث به دليل طولاني شدن داستان است .حذف حوادث
و صحنهها خللي در روند داستان به وجود نياورده كه نکته حائز اهميتي در مساله
بازنویسي متون كهن است نکتة دیگر اینكه نویسنده در متن بازنویسي ليلي و مجنون،
جملات و عبارات كنایي به كار برده كه نياز به توضيح دارند.
نگشـــاده فقــاعي از ســـلــامم

بـر تختــة یخ نوشـــتــه نــامم

فــردا كــه اجــل عنــان بگيرد

عــذر تو جهــان كجــا پــذیرد؟
(مزیناني)919: 9913،

در داستان بازنویسي شدة خسرو و شيرین تنها تقليد از پيش متن ،آوردن نمونه ابيات
از متن اصلي داستان است( .ر.ک كلهر )991-193-91-39-33: 9913،نویسنده واژگان
دشوار متن را در همان صفحه و در پانوشت ،براي مخاطب توضيح داده است.
 4-6تقليد از متن اصلي داستان ليلي و مجنون
در داستان بازنویسي شده ليلي و مجنون ،تقليد بيچون چراي نویسنده در ابيات،
واژگان و جملات دیده ميشود« .یک روز آسمان آبي ،خورشيد را چون گوشوارة زر
برگوش خود آویخت و ستارگان مانند قطرههاي جيوه ،در برابر آتش آفتاب سوختند.
مجنون رميده دل ،بيقرار همچون جيوه ،با دوستان خویش به سوي دیار ليلي رهسپار
شد»(مزیناني.)11: 9913،
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توصيف بازنویسيكننده از خورشيد و آسمان همانند توصيفات نظامي در متن اصلي
است .همچنين ،نویسنده براي توصيف عشق مجنون و گستردگي این عشق از توصيفات
نظامي استفاده ميكند«.چون پرچم عشق مجنون ،جهانگير شد و ماه چهره ليلي به تمامي
آسمان گير ،پدر مجنون در كار فرزندش درمانده گشت» (همان.)94:
نمونة دیگر از تقليد نویسنده از پيش متن ،وامگيري از واژگان متن اصلي براي عنوان
بندي داستان است .در متن اصلي داستان ليلي و مجنون ،داستان به صورت عنوانهاي
مختلف ارائه شده است .این كار دسترسي مخاطب به بخشهاي مورد نياز را آسان ميكند.
در متن بازنویسي نيز عنوانبندي داستان باعث شده مخاطب از خوانش متن احساس
خستگي نکند« .در وامگيري عناوین مقتبس از اسامي و عناوین مشهور موجود در متن
اصلي ،براي تيتر مطلب و یا عناوین متني استفاده ميكنند» (جلالي.)199 :9911،
بازنویس از مطالب متن اصلي عينا براي عنوانها استفاده كرده است.
خوني بـه خيال باز بســـته

مویي ز دهــان مرگ رســـتــه
(ليلي و مجنون)93: 9993،

بازنویس از مصراع دوم بيت فوق براي عنوان یکي از بخشهاي داستان با عنوان«
مویي ز دهان مرگ رسته» استفاده كرده است( .مزیناني .)999 :9913،در داستانهاي ویس
و رامين و خسرو و شيرین از عنوانبندي استفاده نشده كه این مسأله ممکن است باعث
ملال و خستگي مخاطب شود.
 1-6پيام پنهان يا آشکار؟
درونمایة داستان یکي از عنصرهاي مهم در بازنویسي متون كهن است؛ چرا كه
بازنویسنده باید درونمایه متن كهن را بدون تغيير در متن بازنویسي بگنجاند .كشف پيام
داستان داستان از ميان دیگر عناصر و حوادث داستان ميتواند براي مخاطب جذاب و
تأملبرانگيز باشد« .درونمایه داستان را فقط با مطالعه كامل و مسئولانه آن ميتوانيم كشف
كنيم كه لازمة این كار ،آگاهي مستمر از روابط ميان قسمتهاي مختلف داستان و نيز
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رابطه قسمتهاي داستان به كليت آن است»(كني .)49: 9931،خسرونژاد درونمایه را به
دو دسته موجود (درونمایه آشکار و پنهان) و درونمایه تهي (حذف شده) تقسيم كرده
است« .درونمایه آشکار در قالب یک جمله و به صورت روشن بيان ميشود .گاهي نيز
نویسنده درونمایه را در افکار ،اندیشهها و تخيلات شخصيتها مي گنجاند .این درونمایه
را كه به صورت ضمني در لایههاي پنهان داستان به كار ميرود ،درونمایه پنهان ميگویند»
(خسرونژاد.)19: 1116،
آنچه در بازنویسي متون كهن اهميت دارد ،انتقال اندیشه و درونمایه داستان به شکل
غيرمستقيم و پنهان به خواننده است .در گذشته ،نویسندگان ،درونمایه داستان خود را به
صورت مستقيم و در پایان داستان بيان ميكردند( .درونمایه آشکار) امروز ،نویسنده
درونمایه را در ميان كنشها ،اندیشهها و تخيلات شخصيتها ارائه ميدهد (درونمایه
پنهان) .شيوة انتقال درونمایه به شگرد و خلاقيت نویسنده بستگي دارد .اگر درونمایه به
شيوة غيرمستقيم ارائه شود ،مخاطب لذت بيشتري براي درک معناي داستان ميبرد« .پيام
باید در قالب رمزگان قرار گيرد و باید به بافتي ارجاع دهد و با توجه به همين بافت
ميفهميم كه پيام و درونمایه درباره چيست» (اسکولز .)64: 9931،درون مایه داستان
اصلي و بازنویسي شده ویس و رامين
داستان ویس و رامين داراي چندین درونمایه است .درونمایه عشق و سختيهاي
رسيدن به آن ،شاید اصليترین درونمایه باشد .در متن اصلي رامين براي رسيدن به ویس،
سختيهاي زیادي را پشت سرميگذارد .عبور از این سختيها و راسخ بودن در عشق،
ميتواند براي مخاطب جذاب و آموزنده باشد .برخلاف رامين كه در عشق خود به ویس
وفادار نيست ،ویس تا پاي جان به عشق وفادار است .جلوههاي عشق راستين او نيز در
تمام منظومه نمایان است .از زماني كه دل در گرو رامين ميبندد تا پایان عمر به آن پایبند
ميماند و رنج ميبرد و شادماني ميكند و خود را در عشق رامين ميپروراند و با این
عشق صدسال زندگي ميكند ،چون او بيشتر از رامين ،هنر زندگي كردن و عاشقي را
آموخته است(ر.ک حاكمي .)11 :9911،این صداقت و پاكي در عشق براي مخاطب ،مهم
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و آموزنده است .عشق و علاقه رامين به ویس در متن بازنویسي این گونه بيان شده است:
«حال رامين اینگونه است؛ كبکي است خسته دل كه در چنگال شاهين عشق گرفتار آمده
است .رامين همه وقت گوشه نشيني ميكرد و ميگریست .رنج عشق ،جانش را به لب
رسانده و اميدش را ربوده است ...اي دایه ،برو و به ویس بگو كه عقلم را آواره كردي و
دلم را بيتاب .دلم به چيزي شاد نميشود .درمان تنم گفتار توست و داروي دلم دیدار
توست( »...جعفري .)61: 9913،درونمایه در داستان بازنویسي نيز همانند متن اصلي
آشکار است .اگر مسألة عشق و دوست داشتن در قالب كنش ،گفتگو و رفتار شخصيتها
نشان داده شود ،تاثير بيشتري بر مخاطب دارد .در واقع ،مخاطب با كشف درونمایه از
طریق رفتارها ،علاوه بر سهيم شدن در داستان ،از كشف معنا نيز لذت ميبرد .حذف
تکگویي رامين در عشق به ویس در متن بازنویسي ،نمونهاي از ضعف در ارائة درونمایه
است .در متن اصلي ،رامين در هجران و دوري از ویس ميگوید:
چه بودي گر كســـي دســـتم گرفتي

یـکــایــک حــال مـن بــا او بــگــفــتي

چــه بودي گر مرا در خواب دیــدي

دو چشـــم من پر از خونــاب دیــدي

چــه بودي گر كســـي مردي بکردي

درود من بــدان بــت روي

بردي

گهي رامين چنين انــدیشـــه كردي

گهي بــا دل صـــبوري پيشـــه كردي
(ویس و رامين)99: 9933،

 1-6درونمايه در داستان اصلي و بازنويسي شده خسرو و شيرين و ليلي و
مجنون
در داستان بازنویسيشدة خسرو و شيرین ،درونمایه به صورت غيرمستقيم (پنهان)
ارائه شده است« .در دلش ،هلهلهاي به پا بود كه شادي هزار پيروزي را در خود داشت.
خسرو به شيرین گفت :شب را كنار ما باشيد تا لذت دیدارمان بيشتر شود .شيرین ایستاده
بود ،بلند بالا در حضور فرمانرواي ایران .گفت :گرچه شب و روز ،براي رسيدن چنين
روزي دعا كردهام؛ اما سرورم! در آیين ما نيست كه اینگونه ،دختري به خانه بخت رود»
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(كلهر .)44: 9913،پاكي و پایبندي شيرین به عشق همراه با آیين ،درونمایة داستان را
تشکيل ميدهد« .گمان ميكنيد چرا خود را در این قصر سنگي اسير كردهام؟ چرا سالها
به انتظار نشستهام؟ چرا دل به دیگري نبستهام؟ تا به رسم و آیيني تمام نام مرا در كنار نام
خود قرار دهيد» (همان.)996:
مخاطب خود به این پاكي و پایبندي شيرین به عشقي رسمي و آیيني واقف ميشود
و او را تحسين ميكند .این مساله براي مخاطب ميتواند آموزنده باشد .خواننده از طریق
همذات پنداري با شخصيت شيرین ،از تجربيات او استفاده ميكند .در داستان ليلي
ومجنون ،درونمایه به صورت مستقيم و آشکارارائه شده است« .مجنون لبریز از عشق و
مست و پایکوبان ،هر روز به سوي دیار ليلي ميشتافت و ميخروشيد و ترانههاي عاشقانه
ميخواند ...تصميم گرفت راز عشقش را از دیگران بپوشد و آتش جگرش را فرو بنشاند،
اما دیري نپایيد كه خون به جگر شد و سودایي گشت آنچنان كه ترک خواب و خور
كرد( »...مزیناني .)99: 9913،اگر نویسنده درونمایه را در رفتار و كنش مجنون نشان
ميداد مناسبتر بود .آوارهگي مجنون ،دوري او از انسانها و خوگرفتن با حيوانات.
 1-6تعليق ،انتظار و هول و ولا در متن
عنصر دیگري كه در متن بازنویسي اهميت زیادي دارد و مخاطب را نسبـت به
خوانش داستان ترغيب ميكند ایجاد حس تعليق در داستان است .به گفتة دیوید لاج؛
(« )David Lodgeروایت با طرح كردن پرسشهایي در ذهن مخاطب و به تعویق انداختن
جواب این پرسشها به كشش وعلاقه مخاطب تداوم ميبخشد» (لاج .)69: 9999،با این
شگرد« ،نویسنده مخاطب را نسبت به سرنوشت شخصيت داستان حساس ميكند و
موجبات نگراني او را از آیندة قهرمان فراهم ميآورد» ( .)Mckay,1387:230به این شکل،
هم به پویایي و گيرایي اثر كمک ميكند و هم با مشاركت مخاطب در حساسيت به
سرنوشت قهرمان داستان ،تأثير بيشتري بر فکر و ذهن او باقي ميگذارد.
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بازنویس اطلاعات مورد نظر درباره شخصيتها را كم كم در اختيار مخاطب قرار
ميدهد یا حادثه و صحنه اي را به صورت غيرمستقيم بيان ميكند تا مخاطب ترغيب به
خوانش داستان شود .ابهام در روایت نيز مي تواند حس تعليق را در داستان افزایش دهد.
 6ـ  91تعليق در داستان ويس و رامين و خسرو وشيرين
در داستانهاي بازنویسي ليلي ومجنون ،ویس و رامين و خسرو و شيرین ،عنصر
تعليق نقش كم رنگي دارد .در داستان ویس و رامين ،بازنویس با بيان تمام جزئيات
داستان ،حس تعليق را در داستان كاهش ميدهد« .آري ،گردش زمانه چنين است .ستارة
بختي به خاک ميافتد و ستارة بخت دیگر طلوع ميكند .زمانه به ویرو جفا ميكند و به
موبد وفا؛ بر یکي بيداد ميراند و بر دیگري داد ،خانة شادماني یکي را ویران ميكند و
باغ پيروزي دیگري را آباد ...روزگار ویرو و شاه موبد چنين ميشود .اما در گردش زمانه
نيک بنگر! كه این سرانجام كار نيست .زیرا كه شادي موبد پایدار نيست» (جعفري:9913،
 .)91مخاطب با خوانش داستان و دنبال كردن حوادث و سرانجام شخصيتها ،جفاي
روزگار را درک ميكند .توضيح نویسنده دربارة وضعيت شخصيتها ،حس تعليق را
كاهش ميدهد .بازنویسنده ميتوانست در شروع داستـان و با تکگویي یکي از
شخصيتها ،حس تعليق را در داستان افزایش دهد.
نویسنده براي ورود به جنگ شاه موبد و قيصر روم ،مقدمهاي براي مخاطب در نظر
ميگيرد «.دنيا متضادها را كنار هم دارد .اگر تلخ است ،شيریني هم دارد؛ اگر شب است،
روز هم به دنبال دارد؛ نازش با رنج همراه است؛ شادمانياش بي اندوه نيست .هنوز
خوشي از دري نيامده بود كه از در دیگر ابليس بر شاه موبد وارد شد .قيصرروم به ایران
لشکر كشيد( ».همان .)31:
این نویسنده مطالب مربوط به دنيا و خوشي و ناخوشيهاي آن و سختيهایي را كه
به دنبال دارد به صورت مکرر در داستان بيان كرده است .این مطالب كلي مربوط به دنيا
را مخاطب خود درک ميكند .نویسنده ميتواند از طریق یک گفتگوي كوتاه ميان شاه
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موبد و یکي دیگر از شخصيتها ،حس ترس یا دلهره از وقوع جنگ را براي مخاطب
تصویر كند.
 99-6تعليق در داستان بازنويسي شده ليلي و مجنون
در داستان ليلي و مجنون ،حس تعليق و انتظار چندان نمودي ندارد .چون نویسنده
به تبعيت از متن كهن ،تنها زبان متن را ساده كرده است .راههاي ایجاد تعليق ،اغلب ابهام
در شروع داستان یا معرفي شخصيتها و حوادث داستان است .بازنویس در داستان
بازنویسي خسرو و شيرین به نوعي حس تعليق و هول ولا را در مخاطب ایجاد كرده
است .خسرو مدتهاست كه در انتظار شاپور نقاش خویش است« .در همين لحظه،
بزرگاميد وارد ميشود .مثل هميشه آرام و صبور نيست و در نگاهش ترس و نگراني
موج ميزند .خسرو چشم به دهان بزرگ اميد ميدوزد .خوب ميداند كه او بيهوده به
دیدارش نيامده است .بزرگاميد درها را ميبندد .پردهها را ميكشد .خسرو همچنان با
نگاهي پرسشگر او را مينگرد .بزرگاميد پيش ميآید .بهرام چوبينه ،سردار نامي پدرت
هرمز شاه ،به نام تو سکه زده و آنها را به شهرها فرستاده است( »...كلهر.)94: 9913،
مخاطب منتظر اعلام خبري از شاپور است ،اما بزرگاميد خبر دیگري براي او دارد.
بزرگاميد با انجام چند كنش(،بستن در و كشيدن پرده) حس تعليق را در داستان ایجاد
ميكند.
 91-6فضاسازي درون متني
ایجاد فضايهاي درون متني ،شگردي است كه نویسندگان بازنویس ،با حفظ ماهيت
و درونمایه اثر كهن ،براي افزایش جذابيت داستان و ترغيب خواننده به خوانش متن به
كار ميبرند .براي ایجاد فضاهاي درون متني معمولا از عنصرهاي كشمکش ،گفتگوي
ميان شخصيتها و تکگویيها استفاده ميشود .گفتگوي رامين و دایه براي ابراز علاقه
رامين به ویس ،ضمن معرفي شخصيتها ،فضاي جدید به مخاطب ميدهد« :اي كسي
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كه براي ویس مادري كردي! از جان برایم عزیزتري! اگر به فریادم نرسي از پا ميافتم و
حي ران و سرگردان خواهم مرد .عشق آرام و قرار از من گرفته است .گاهي چون آهویي
تير خورده در بيابان ميشوم و گاهي شير غران هستم كه به دنبال بچه گمشدهاش به هر
سو ميخروشد .دایه گفت :نباید به ویس اميد داشته باشي .گنج و گوهر نتوانسته او را
فریب دهد .ویس از همه جهان بریده است .همه شب تنها بر دوري خویشان اشک
ميریزد .از من مخواه كه پيامت را به او برسانم .او از بخت بد خود خون گریه ميكند»
(جعفري.)69: 9913،
گفتگوي ميان رامين و دایه علاوه بر اینکه عشق و دلبستگي رامين به ویس را آشکار
ميكند ،شخصيت رامين را به مخاطب معرفي ميكند .دربارة اهميت گفتگو ،گفته شده
كه «گفتگو كمک ميكند حقيقت اثر ،خود را آشکار كند»(گادامر .)3 :9999 ،نکتة مهم
درباره گفتگو در داستان بازنویسي شده ویس و رامين این است كه نویسنده چندان
خلاقيتي براي ایجاد گفتگو ميان شخصيتها نداشته و همه گفتگوها برداشت مستقيم از
متن اصلي است .گاهي گفت وگوها در قالب شعر و به زبان كهن بيان شدهاند .این مسأله
باعث ميشود مخاطب با زبان و نثر متن كهن آشنا شود .حتي گاهي بازنویسنده با حذف
برخي تکگویيهاي به كار رفته در متن اصلي ،از ایجاد فضا سازي درون متني غافل
مانده است .در داستان بازنویسي شده خسرو و شيرین ،شخصيت شيرین با تکگویي
خود مخاطب را از آنچه در درونش ميگذرد ،آگاه ميكند«.سزاي كدام گناهم بود؟ من
كه سرخوش بودم به دویدن در باد ،به سوار شدن بر شبدیز و تاختن .حالاچرا چنين
آوارهام؟ خوشبختي روي شانههایم نشسته بود .كدام دست توانگري این چهره را روي
كاغذ آورده است؟ جانم یکباره سوخت .نيست شدهام( ».كلهر )91: 9913،
بازنویسيكننده از طریق تکگویي شيرین ،فضاي داستاني تازهاي خلق ميكند «.اینک
خسرو كجاست؟ در جنگ با بهرام چوبينه پيروز شده یا نه؟ كاش از خود نرانده بودمش.
كاش من نيز در ركابش بودم .ما به كجا؟ او به جنگ؟» (همان )49:كشمکش شاپور با
شيرین ،فضاي تازهاي در اختيار مخاطب قرار ميدهد «.بس كنيد! چگونه با بيشرمي
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چنين چيزي را بر زبان ميرانيد؟ فکر نميكنيد كه راه را به خطا آمدهاید؟ گمان نميكنيد
كه من منزلتي بيش از این دارم؟ نه شاپور نه ،چگونه ميتواني نمک روي زخمم بپاشي؟
چگونه روز و شب به یاد من است و مریم را به آغوش ميكشد؟» (همان.)96:
در این كشمکش ،شيرین حاضر نيست به خواستههاي هوس آلود خسرو تن در دهد.
كشمکش باعث آشکار ساختن شخصيت و سرشت واقعي او در داستان ميشود و
اطلاعات لازم را در اختيار مخاطب قرار ميدهد» (یونسي.)949: 9991،
 99-6فضاسازي در داستان بازنويسي شده ليلي و مجنون
در متن بازنویسي شدة ليلي و مجنون نيز بازنویسنده ،از گفتگوهاي متن اصلي استفاده
ميكند«.اي مرد شکارچي به این آهو نگاه كن .چشمش مانند چشم یار است و بویش
مانند بوي نوبهار .پس بيا و در این نوبهار و به خاطر چشم یار رهایشان كن .آیا رواست
كه این چشمان سياه سرمه شده ،در زیر خاک به خواب بروند؟ این سينه نقرهگون آیا
سزاوار آتش و كباب است؟ شکارچي ،انگشت به دهان ،گفت :اگر با تنگدستي هم آغوش
نبودم ،سخنان تو را با جان ودل قبول ميكردم ،اما چه كنم كه یک خانه پر از فرزند دارم
و این آهوان همه دارایي من است» (مزیناني .)11: 9913،مخاطب از طریق گفتگوي
مجنون و شکارچي از ميزان علاقه و عشق مجنون آگاه ميشود .بازنویسنده بدون دخل و
تصرف در واژگان و جملات متن كهن ،آنها را عينا به كار برده است كه به نوعي ميتوان
گفت بازنویسي ساده از متن كهن است.
تکگویي مجنون در متن بازنویسي ،علاوه بر آشکار كردن سوز عشق و هجران عاشق،
فضاي تازهاي پيش روي مخاطب قرار داده است« .به راستي من كه هستم؟ مردي شيشه
نام و ننگ شکسته كه گاه به طعنه مستم ميخوانند و گاه عاشق و بت پرستم ميدانند...
اي كاش توفاني از راه برسد و خرمن وجودم را بر باد دهد .من نه آنچنان دیوانهام كه به
زنجيرم كشند و نه آنچنان ویرانه كه آباد نگردم .اي كاش صاعقهاي از آسمان فرود آید و
وجودم را خاكستر سازد( »...همان.)91:
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مخاطب در این فضاسازي ،با درد مجنون آشنا ميشود و گاهي با او ابراز همدردي
ميكند«.شخصيتها با گفتگوهاي خود ،احساسات مخاطبان خود را مهار ميكنند یا
برميانگيزند» (گادامر .)1 :9999 ،فضاي متفاوتي كه از این تکگویي و گفتگوها بدست
ميآید؛ پيش متن و متن بازنویسي را براي مخاطب جذاب ميكند .چراكه از اقتدار راوي
داناي كل ميكاهد و به شخصيتهاي دیگر نيز اجازه سخن گفتن ميدهد.
 96-6چندصدايي در متن
مسأله چندصدایي در روایت به وسيله باختين )Bahktin( ،مطرح شده است .از نظر
باختين ،چند صداي متفاوت و مخالف در داستان یا اثر ادبي شنيده ميشود .چندصدایي
بودن داستان ،ميزان تسلط راوي و نویسنده را كاهش ميدهد .چندصدایي در اثر ادبي به
معني نمایش آواها ،اندیشهها و آراي گوناگون در متن است« .از نظر باختين چند صدایي
در متون این است كه به جاي یک راوي یا زاویه دید واحد ،راویان متعدد با یکدیگر بر
سر نقل داستان رقابت كنند» (باختين.)999: 9996،
چندصدایي از ویژگيهاي گفتمان مدرن ادبي است«.فضایي كه در آن صداهاي
گوناگون با نگرشها و جهان نگريهاي متفاوت و متباین باهم وارد مکالمه ميشوند و
پویایي چشمگيري را در متن رقم ميزنند .با این شرط كه هيچ صدایي بر صدایي دیگر
تسلط و تفوق نداشته باشد» (مکاریک .)696: 9919،در متون كهن ،چند صدایي به معناي
مدرن آن چندان قابل تصور نيست ،اگرچه این پدیده گاهي در متوني كه صبغة داستاني
دارند به چشم ميخورد .در متون كهني چون ليلي و مجنون ،ویس و رامين و خسرو
وشيرین ،از تکنيک چند صدایي استفاده كرده است .هر چند این چند صدایي با آنچه
باختين مطرح ميكند ،گاهي متفاوت است؛ چرا كه در نهایت این راوي داناي كل است
كه بر همه چيز احاطه دارد و این صداي اوست كه بيشتر شنيده ميشود.

بازنويسي خلاّق يا ساده؟

919

 91-6چندصدايي در داستان بازنويسي شده خسرو وشيرين و ليلي و مجنون
شنيدن چند صدا در داستان باعث پویایي متن ميشود و حالت یکنواختي لحن داستان
را تغيير ميدهد .بازنویسنده ميتواند از تکنيک چند صدایي براي ایجاد یک بازنویسي
خلاق استفاده كند .شگرد چند صدایي در داستان بازنویسي شده خسرو و شيرین نسبت
به بازنویسي ليلي و مجنون و ویس ورامين ،نمود بيشتري دارد« .تا زندهام گمان نکنم
راضي به انجام چنين كاري شوم .نه! بس نيست كه هر روز درباره عشقتان خبرهاي تازه
به گوشم ميرسد؟ بس نيست كه تمام شيریني زندگيام را با نام شيرین تلخ كردهاي؟ اگر
شيرین به این كاخ قدم بگذارد ،قسم ميخورم كه پدر را با هزاران سپاه عليهات بشورانم،
حال دیگر خود دانيد( » ...كلهر .)34: 9913،این صداي مخالفت مریم با حضور شيرین
در كاخ خسرو است كه بدون ترس و واهمهاي بيان ميشود .در جایي دیگر ،وقتي خسرو
از شيرین ميخواهد كه شب را در كنار او بگذراند ،شيرین مخالفت خود را این گونه
ابراز ميكند«:كنار ما باشيد تا لذت دیدارمان بيشتر شود .شيرین گفت :اگر چه شب وروز
براي رسيدن به چنين روزي دعا كردهام ،اما سرورم در آیين ما نيست كه این گونه ،دختري
به خانه بخت رود .خسرو گفت :براي اجراي مراسم هميشه وقت هست .حال را غنيمت
شمار .شيرین گفت :نگذارید پشيماني به بار بياید( »...همان.)44:
 94-6چندصدايي در داستان بازنويسي شده ويس و رامين
در داستان بازنویسي شده ویس و رامين نيز چند صدایي دیده ميشود .صداي
مخالفت رامين با شاه موبد بر سر ازدواج با ویس .یا صداي مخالفت ویس با برادرش در
مورد ازداوج با رامين «.اگر ميخواهيد مرا بگيرید و به بند بکشيد و یا آنکه جانم را بستانيد
و هلاكم كنيد ،باكي نيست؛ زیرا چون هلاک شوم تا ابد نامم در جهان باقي خواهد ماند»...
(جعفري.)44 :9913،
شنيده شدن چند صدا در متن داستان به مخاطب كمک ميكند با شخصيتها آشنا
شود ،ضمن اینکه این چند صدایي از تسلط ایدئولوژي نویسنده بر داستان ميكاهد.
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 94-6تصوير و متن بازنويسي
در متن اصلي ،مخاطب از طریق توصيفات شاعر یا نویسنده ،تصویري ذهني از
شخصيت داستان به دست ميآورد؛ اما در متن بازنویسي ،از تصویرپردازي و طراحي
چهره شخصيتها نيز استفاده شده است .نکتة مهم دربارة تصویر در متن بازنویسي ،این
است كه این تصاویر باید با ویژگي ،چهره و ظاهر شخصيتهاي متن اصلي همخواني
داشته باشد .تصویر آنچه را كه متن قادر به ارائه آن نيست براي مخاطب بيان ميكند.
«هدف از تصویر كردن داستانهاي كودک و نوجوان ،بيان متن داستاني به وسيله عناصر
بصري و تجسمي است؛ اما نه بياني هم اندازه متن ،بلکه بيان آنچه به وسيله واژهها و متن
قابل ارائه نيست كه این بيانگري به عهده تصویر است» (.)Sails bury,1388:34

در متون بازنویسي شدة ویس و رامين ،خسرو و شيرین و ليلي و مجنون از
عنصرتصویر استفاده شده كه طراحي و تصویرپردازي متفاوتي باهم دارند .در داستان
بازنویسي شده ویس و رامين ،تصاویر با مداد به صورت تک رنگ همراه با خطوط واضح
طراحي شدهاند.

تصویر شماره  9داستان ویس و رامين
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در تصویر شماره  9چند شخصيت حيوان و انسان در هم تنيده شده است .تشخيص
و شناسایي اجزا و شخصيتهاي تصویر براي مخاطب آسان نيست .نویسنده در متن
داستان و از زبان شاه موبد خطاب به ویس او را از نژاد سگ و همراه دیو ميخواند «.اي
كسي كه نژادت سگ بوده و دیو استادت!» (جعفري.)41 :9913،
در جایي دیگر از جهان مردگان سخن ميگوید «.اگر او نبود اینک باید مرا در جهان
مردگان ميیافتي( »...همان .)49:دو كليدواژه متن؛ جهان مردگان و دیو ،ذهن مخاطب را
درگير ميكند كه تصویر فوق كدام را به تصویر كشيده است .از این نظر تصویر تامل
برانگيز و از طرفي فهم آن دشوار است .شاید مخاطب نوجوان با تلاش و تامل در تصویر
و كليدواژههاي متن ،بتواند تصویر را درک كند.
نودلمن ( )Nodelmanدرباره اهميت تصویر در داستانهاي كودک و نوجوان مي-
گوید «:تصویر گونههاي متفاوتي از اطلاعات را در اختيار مخاطب قرار ميدهد كه مهم-
ترین آن این است كه تصویر چيزي را انتقال دهد كه واژگان هرگز نميتوانند آن را انتقال
دهند .این انتقال به شيوهاي ظریف صورت ميگيرد» (نودلمن .)9991:14،تصاویرداستان
بازنویسي شده خسرو وشيرین ،تصاویري نسبتا ساده هستند .درک عنصرهاي تصویر براي
مخاطب چندان دشوار نيست.

تصویر شماره  1داستان خسرو و شيرین
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در تصویر شماره ،1تصویرگر ،اجزاي صورت شخصيتها را طراحينکرده است.
شاید دليل آن مشاركت خواننده در تصوي و داستان باشد .این كه خود خواننده شخصيت
اصلي را از ميان دیگر شخصيتها تشخيص دهد .در تصویر شماره  1مخاطب از طریق
برخي نشانهها ،شخصيت اصلي را در تصویر شناسایي ميكند .نحوه قرار گرفتن شخصيت
شيرین در تصویر و كليدواژههاي متن« :شيرین سرمست از هواي بهاري ميدود و دختران
به دنبال او(»...كلهر .)99: 9913،نشانههاي به كار رفته در تصوبر هستند .تصاویر داستان
خسرو و شيرین اطلاعات متن را تایيد ميكنند و چيزي فراتر از متن در اختيار مخاطب
قرار نميدهند« .از نظر نودلمن این گونه تصاویر ایتدایيترین نوع تصویر هستند و نقش
تکميل كننده متن را به عهده دارند» (نودلمن .)19: 9991،در داستان بازنویسي شدة ليلي
و مجنون ،چندان از عنصر تصویراستفاده نشده است .تعداد تصاویر داستان انگشت
شمارند.
 -1نتيجه
با توجه به اینکه دنياي نوجوانان تحت تأثير فضاي مجازي و شبکههاي مختلف
اجتماعي و انواع بازيهاي رایانهاي قرار دارد ،تمایل چنداني براي مطالعه متون كهن
ندارند .خلاقيت در بازنویسي متون كهن جذاب و عاشقانه اي چون ليلي و مجنون ،خسرو
وشيرین و ویس رامين مي تواند مخاطب را نسبت به خوانش متن ترغيب كند .شناخت
ویژگي مخاطب ،آشنایي با نوع ادبي متن بازنویسي شده و شناخت تکنيکهاي داستان
نویسي مدرن از مهمترین موارد براي بازنویسي خلاق متون كهن است.
بازنویس با به كار بردن برخي از تکنيکهاي داستاني مانند :شروع مناسب داستان از
طریق عنصر گفتگو و تکگویي شخصيتها ،ایجد چندصدایي در متن ،مشاركت خواننده
از طریق شگرد سپيدنویسي ،افزایش كشمکش بين شخصيتها براي پویایي متن ،انتخاب
پایاني مناسب براي داستان ،ارائه درونمایه به صورت پنهان و در ميان كنش و رفتار
شخصيت ،داستاني جذاب و خلاق براي مخاطب خود خلق كند.
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با توجه به معيارهاي بازنویسي خلاق و ساده ،داستان بازنویسي شده خسرو وشيرین
به دليل داشتن برخي از الگوهاي بازنویسي خلاق ،الگوهایي مانند :چند صدایي در متن،
مشاركت خواننده از طریق شگرد سپيدنویسي ،فضاسازي درون متني ،درونمایه پنهان ،به
نوعي ميتوان گفت بازنویسياي خلاق است .داستان ليلي و مجنون به دليل داشتن
ویژگيهاي بازنویسي ساده (تقليد از پيش متن ،عدم خلاقيت در شروع و پایان داستان،
درونمایه آشکار ،تک صدایي) از نوع بازنویسي ساده است.
داستان ویس و رامين برخي از الگوهاي بازنویسي خلاق و ساده را باهم در خود
دارد( .چند صدایي و درونمایه پنهان و فضاسازي درون متني وتقليد از پيش متن .در
متون بازنویسي شده ویس و رامين ،خسرو و شيرین و ليلي و مجنون از عنصرتصویر
استفاده شده كه طراحي و تصویرپردازي متفاوتي باهم دارند .تصویر داستان بازنویسي
شده خسرو وشيرین ،تصاویري نسبتا ساده هستند .درک عنصرهاي تصویر براي مخاطب
چندان دشوار نيست .نکته دیگر اینکه به نظر نویسندگان مقاله ،بازنویسان متون كهن،
اغلب تحصيلات آكادميک در زمينه ادبيات كودک و نوجوان و یا ادبيات داستاني ندارند
و بيشتر بر اساس تجربه نویسندگي خود عمل ميكنند .درحالي كه شناخت حداقلي از
مخاطب و نوع ادبي متن كهن از الزامات یک بازنویس است.
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