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Introduction: Rewriting and simplifying ancient religious texts is one of the most
important branches of religious literature for children and adolescents. To this end,
some authors have rewritten the biographies of Shiite Infallibles (PBUH) in order to
transmit cultural values to new generations. "Oyoun Akhbar al-Reza" and "Manaqib
al-Abi Talib" are among the works which have been the source of many rewritten
stories such as "Malja al-khaefin" and "Hedie al-shams" focusing on the life of
Imam Reza (PBUH). In recent years, following the expansion of Iran's cultural and
social ties with Arab countries such as Iraq, Syria, and Lebanon, many of these
stories have been published in Arabic in the form of cultural packages or tourism
products presented to Arabic-speaking children who enter cities such as "Mashhad"
and "Qom" for the purpose of religious tourism. The themes of most of these books
are religious and seek to establish a link between the present and the past in order to
inform the Arabic-speaking children of the glorious past of great Islamic
civilization, create Islamic unity in the coming generations by enumerating the
religious commonalities as well as develop a positive religious attitude in young
Arab audience. However, regarding the difficulties of these works, authors that
sometimes get involved in the process of rewriting a work are not able to take the
work out of its historical form and present it to their young audience as an
interesting story. The present article intends to focus on the artistic problems of the
stories rewritten in Arabic and to analyze the requirements for the simplification of
ancient religious texts on a case-by-case basis in the stories "Malja al-khaefin" and
"Hedie al-shams”.
Methodology: The research method of this research is qualitative and descriptive
using content analysis, which is done for the objective and qualitative explanation of
the content and concept of the written texts in a systematic way. In the present
article, the studied components are the rewritten text (including words and
sentences), the elements of the story (including the point of view, plot, character,
time and place) and the visual effects of "Malja al-khaefin" and "Hedie al-shams”
books, which have been rewritten for age groups (b) and (c) and derived from
"Oyoun Akhbar al-Reza" written by Muhammad ibn Babawiyyah Qomi also known
as Sheikh Saduq (died in 381 AH) and "Manaqib Al Abi Talib" written by Abu
Ja'far Muhammad bin Ali bin Shahr Ashob (died in 588 AH). Excerpts from these
two stories have been selected with an emphasis on the age group of the audience,
the publisher (with an emphasis on domestic publishers) and the language of the
1

- Corresponding Author Email: m.mahdavi@hsu.ac.ir

The Journal of New Critical Arabic Literature
Original Research Article/ Eleventh Year, No. 23, Fall and Winter 2021

work (with an emphasis on Arabic). After the two rewritten stories were adapted to
their original manuscripts, information about the basics of rewriting children's
stories were collected and classified in a library study using research sheets, and the
advantages and limitations of rewriting in composition of this type of story were
considered. Due to the fact that the visual effects of children's book are of special
importance, the role of illustrator in preparation and attraction of these stories was
also taken into account. This type of research dates back to several decades ago. For
example, Sahir Ahmad Mahfouz in a study entitled "Tabsit Adab al-Kebar L-atfal"
(1991) has examined the complete works of Al-Kilani with respect to simplifying
the stories of One Thousand and One Nights, Sinbad Bahri, etc.
Results and Discussion: The research findings are reviewed in two areas: structure
(appearance of children's book) and content. Based on the criteria of rewriting and
simplification of ancient texts, the rewriters in the two stories in question have been
mostly historians rather than literary rewriters, which means that their dependence
on historical and educational aspects of the child has deviated them from addressing
the literary aspects of the story. Regarding the structure and appearance of books,
the publishers and stakeholders in the field of children's books should pay more
attention when choosing the type of paper, colors, coordination of text and image,
and so on.
Conclusion: The drawbacks of the authors in rewriting "Malja al-khaefin" and
"Hedie al-shams” are that none of them has noticed the basic knowledge of their
audience in the rewriting process; they have used words and sentences in the
structure of the text outside the scope of Arabic-speaking child's knowledge. At the
level of narration, too, Molla Aydi has been more dependent on the text than
Mirzaei, so his story is a historical account of the original text lacking the necessary
dynamism and movement.
To apply the elements of story, both authors have acted in the same way, and there is
no change in of the viewpoint or ups and downs in the plot. Mirzaei has managed to
portray the personality traits of his protagonist somewhat more creatively only in the
element of characterization, which seems to be due to lack of innocence of the main
character in his story (Ryan). There was no significant change in the rewriting of
stories in the element of time, which goes on linearly throughout the narrative.
However, Mirzaei has been able to act more dynamically than Molla Aydi in
defining the place of events, and his descriptions of the place of the story are more
sensitive and imaginative.
Keywords: Religious stories, Rewriting technologies, Illustrating of religious texts,
Exploring.
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آسيبشناسي بازنويسي داستانهاي كهن ديني براي كودكان و نوجوانان
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(مطالعه موردي« :

مصطفي مهدويآرا ،1استاديار گروه زبان و ادبيات عربي ،دانشگاه حکيم سبزواري
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تاريخ پذيرش2211/11/10 :

چكيده
در دنيايي كه كودک و نوجوان از هر سو مورد تهاجم فرهنگي قرار گرفته ،نفسكشيدن در فضاي
فرهنگ ديني و مذهبي در حکم حيات است .بدين منظور ،نويسندگان جهت انتقال ارزشهاي فرهنگي
مثبت كهن به نسل جديد ،به بازنويسي سيرهها و شرح حال پيامبران و امامان معصوم عليهم السالم براي
كودكان ،اقدام ورزيدهاند؛ اما گاه ديدهشده كه برخي نويسندگان در بازنويسي يک اثر نتوانستهاند آن را
از قالب تاريخي خود خارج كرده و بهصورت داستاني جذاب به مخاطبان خردسال خود ارائه دهند.
جستار حاضر با هدف آسيبشناسي بازنويسي داستانهاي عربي براي كودكان ،كوشيده است به روش
توصيفي–تحليلي ،بايستههاي بازنويسي متون كهن ديني را بررسي كرده و ضمن تطبيق اين بايستهها بر
دو داستان «

»و«

» اختيارات بازنويس را در بهكارگيري تکنيکهاي هنري،

جهت جذابكردن اين داستانها براي كودكان عربزبان مورد واكاوي قرار دهد .نتايج تحقيق نشان
ميدهد كه برخي بازنويسان دانش كافي را در سادهسازي متون ديني دارا نبوده و در اغلب اوقات خود
را پايبند جنبهي تاريخي اثر كرده و از بهكار گرفتن برخي جنبههاي هنري مثل سبک نگارشي خالق،
استفادهي مؤثر از عناصر داستان و غيره غفلت ورزيدهاند .در اين بين ،عدم هماهنگي بازنويس با
تصويرگر در فرآيند چاپ ،تصويرگري اينگونه داستانها را گاه با چالشهاي جدي مواجه كرده است.

كليدواژهها :داستانهاي كهن ديني ،تکنيکهاي بازنويسي ،تصويرگري متن ديني ،آسيبشناسي.

-1پست الکترونيکي نويسندهي مسئولm.mahdavi@hsu.ac.ir :

 261نقد ادب معاصر عربي

مقدمه
شاخهي ديني ادبيات كودک در سالهاي پس از انقالب ،پا به عرصهي نويني گذاشت و
زمينههاي زيادي را در بر گرفت .از جمله زمينههايي كه در آن ،آثاري براي كودكان
پديد آمد ،سادهسازي متون مربوط به زندگي پيامبران و امامان عليهم السالم ميباشد.
«يکي از منابع غني و در دسترسِ نويسندگان كودک در كشورهاي اسالمي ،سيرهها و
شرح حالهاي نوشته شده دربارهي نبي اكرم صلوات اهلل عليه ،أهل بيت عليهم السالم و
ديگر اولياي دين است كه بهعنوان ميراث ديني در فرهنگ اسالمي رواج يافته و ايشان
را به عنوان الگوهاي شخصيتي و تربيتي ،به كودكان و نوجوانان معرفي ميكند»
از جمله اين متون كهن ديني «

» است كه منبعي

»و«

»و«

براي بسياري از داستانهاي بازنويسيشده ،همچون «

» ،با

محوريت زندگي امام رضا عليهالسالم بوده است .در چند سال اخير و درپي گسترش
روابط فرهنگي و اجتماعي ايران با كشورهاي عربي مثل عراق ،سوريه ،لبنان وغيره،
داستانهاي بسياري از اين دست ،بهزبان عربي چاپ و منتشر شده و بهعنوان بستهي
فرهنگي يا محصول گردشگري در اختيار كودكان عربزباني قرار ميگيرد كه بهقصد
گردشگري ديني وارد شهرهايي مثل «مشهد مقدس» و «قم» ميشوند .مضمون اغلب
اين كتابها ،ديني بوده و درصدد است تا با پيوند برقرار كردن ميان دو زمان حال و
گذشته ،كودک عرب زبان را متوجه گذشتهي باشکوه تمدن بزرگ اسالمي كرده و با
برشمردن مشتركات ديني و مذهبي ،باعث ايجاد وحدت اسالمي در نسلهاي آينده
شود و نگرش مثبت ديني را در وجود مخاطبان خردسال عرب بيافريند .البته
سفارشيسازي و حمايتهاي مالي از اين دست كتابها ،گاه باعث نگاه كاالگونه به
كتاب شده و كيفيت محتوايي اين داستانها را زير سوال برده است
در بررسي اجمالي كه از تعدادي از داستانهاي عربي همچون« :
» نوشتهي
از

« ،

«،

» از

« ،غريب خراسان»...

» از رضا خانزاده و ديگر آثار ،صورت پذيرفت،

آسيبشناسي بازنويسي داستانهاي كهن ديني براي كودكان و نوجوانان261 ...

مشخصشد كه آنچه بهعنوان داستان بازنويسي شده در اختيار كودک عربزبان قرار
ميگيرد ،با معيارهاي موجود داستاننويسي ،هماهنگي الزم را ندارد؛ شايد بتوان علت
بخشي از اين كاستي را در توجه بيش از حد بازنويسان به ابعاد تاريخي و كاركردهاي
تربيتي و غفلت از جنبههاي ادبي داستان دانست .همچنان كه سلطهي ناشر بر بازنويس
و تصويرگر ،گاه باعث ايجاد نوعي ناهماهنگي بين متن و تصوير در اينگونه داستانها
شده است.
با توجه به مشکالت مذكور و صرف نظر از نگاه ايدئولوژيک (سفارشيسازي) به اين
كتابها ،جستار حاضر درصدد است با تمركز بر مشکالت هنري داستانهاي
بازنويسيشده به زبان عربي ،بايستههاي سادهسازي متون كهن ديني را بهصورت موردي
در دو داستان مذكور مورد نقد و نظر قرار دهد .بيترديد جهت دستيابي به مطلوب و
نشر كتابهاي مناسب كودکِ مسلمان ،بايد آسيبهاي مذكور برطرف گردد تا
شکوفايي نسلهاي آينده را شاهد بود .نظر به ضرورت تبيينشده ،نگارنده در اين
پژوهش تالش ميكند ،بهصورت كيفي و با روش توصيفي و تحليل محتوا ،شگردهايي
كه باعث جذابيت در بازنويسي داستانهاي كهن ميشود را تبيين سازد؛ «روش مذكور
بهمنظور توصيف عيني و كيفي محتواي مفاهيم متنهاي مکتوب [همچون كتابها]
بهصورت نظامدار انجام ميگردد [ ]....و مطالب موردنظر پس از گردآوري و طبقهبندي،
مورد تجزيه و تحليل قرار ميگيرد» (حافظنيا 66 :1831 ،و  .)61در جستار حاضر
مؤلفههاي مورد بررسي ،متنِ بازنويسيشده (شامل كلمات و جمالت) ،عناصر داستان
(شامل زاويهي ديد ،طرح ،شخصيت ،زمان و مکان و غيره) و جلوههاي بصري دو
كتاب «

»و«

» است؛ داستانهايي كه براي گروههاي سني (ب)

و (ج) بازنويسيشده و برگرفته از كتاب «

» نوشتهي

معروف به شيخ صدوق (متوفي  831هـ.ق) و «
(متوفي  833هـ.ق) است؛ داستان «
ورود امام رضا عليه السالم به «نيشابور» و ديگري مالقات "
حضرت در «مرو» را بهتصوير ميكشد؛ اين دو داستان توسط

» نوشتهي
» ،كيفيت
" با
و حسين
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ميرزايي بازنويسيشده و در انتشارات عروج انديشه و آستان قدس رضوي در مشهد
مقدس ،چاپ و نشر شدهاند.
دو داستان مذكور بهصورت گزينشي و با تأكيد بر گروه سني مخاطب ،ناشر (با تأكيد بر
داخليبودن) و زبان اثر (با تأكيد بر عربي بودن) انتخاب شده است .پس از تطبيق دو
داستان بازنويسيشده با اصل كهن آن ،اطالعات مربوط به مباني بازنويسي داستانهاي
كودک بهصورت كتابخانهاي و با استفاده از فيشهاي تحقيقي ،گردآوري و طبقهبندي
شد و اختيارات و محدوديتهاي بازنويس در نگارش اين نوع داستانها مورد مطالعه
قرار گرفت .نظر به اينکه جلوههاي بصري كتاب كودک از اهميت خاصي برخوردار
است ،نقش تصويرگر در تهيه و جذابسازي اينگونه داستانها نيز مورد توجه قرار
گرفت و در نهايت ،تحقيق حاضر در سه بخش «بايستههاي بازنويسي داستانهاي كهن
ديني»« ،بازنويسي و تقويت عناصر داستان» و «بازنويسي و استفاده از ظرفيتهاي
بصري(عناصر ديداري)» ارائه گرديد و تالش شد ضمن واكاوي اين بخشها در دو
داستان «

»و«

» ،پاسخي براي سؤاالت زير بيابد:

 .1بايستههاي بازنويسي خالق در سادهنويسي متون كهن ديني كدامند؟
 .2آسيبهايي كه در فرآيند بازنويسي ،متوجه داستانهاي «

» و «

» بوده ،چيست؟

پيشينهي پژوهش
از جمله پژوهشهاي مبنايي و مرتبط با موضوع اين جستار در حوزهي ادبيات فارسي و
عربي ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
-1

در پژوهشي با عنوان «

» (،)1991

نخست به مطالعهي تاريخي آثار اديباني پرداخته كه در ادبيات اروپا بهسادهنويسي
داستانهاي فرانسوي ،انگليسي و آلماني پرداختهاند و در ادامه بهصورت تطبيقي ،به
بررسي آثار

در حوزهي سادهسازي داستانهاي هزار و يک شب و سندباد

آسيبشناسي بازنويسي داستانهاي كهن ديني براي كودكان و نوجوانان272 ...

بحري ،داستان «
» از

» از

و داستان «

پرداخته است.

 -2جعفر پايور در كتاب خود با عنوان «مقدمهاي بر :بازنويسي و بازآفريني در ادبيات
كودكان و نوجوانان» ( ،)1811ابتدا به ارائهي تعريفي از بازنويسي و بازآفريني و
تفاوتهاي هريک با ديگري پرداخته ،در ادامه به ضرورت بازنويسي ،ويژگيها و انواع
آن اشاره كرده و در بخش پاياني ،نمونههايي از داستانهاي مثنوي مولوي را واكاوي
نموده است.
 -8محمود حکيمي و مهدي كاموس ( )1836در كتاب «مباني ادبيات كودک و نوجوان
ويژهي ادبيات ديني» ،پس از تبيين كاركردهاي ادبيات كودک ،بهتفصيل عناصر داستان
را بررسي كرده و در بخش دوم كتاب ضمن ارائهي تعريفي جامع از ادبيات ديني و
مراحل تربيت كودک از ديدگاه اسالم ،به اهميت بازنويسي وقايع تاريخي براي كودک
پرداختهاند.
-4

در پژوهشي با عنوان «
ويژگيهاي ادبيات ديني و چگونگي پرداختِ قصههاي قرآني و

سيرهي نبوي براي كودكان را بيان نموده است.
 -8آسيه ذبيحنيا عمران و حسين يگانهمهر ( )1898در كتاب «بازآفريني و بازنويسي
در ادبيات كودک و نوجوان» ،با هدف بررسي درستي مجموعهي آثار بازنويسي و
بازآفريني شده در ادبيات كودكان و نوجوانان ،كوشيدهاند تا با استفاده از روش تحليل
محتوا ،به بررسي و تحليل عناصر داستاني چندين اثر از آثار بازنويسي و بازآفرينيشده
پرداخته و ضمن نشاندادن نقاط ضعف و قوت اين آثار ،جايگاه آنها را در ادبيات
معاصر بيان كنند .نويسندگان در ادامه به اهداف كلي بازنويسي و بازآفريني و اصول و
قواعد كلي آن پرداخته و در پايان نيز چند اثر بازنويسي و بازآفريني شده را بهصورت
موردي مورد تحليل قرار دادهاند.
در بيان وجه تمايز تحقيق حاضر از پيشينهي مذكور بايد گفت كه تحقيق حاضر از
جمله پژوهشهايي است كه براي نخستينبار ،نقد و تحليل داستانهاي ديني و
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بازنويسيشدهاي را دغدغهي خود قرارداده كه به زبان عربي در ايران ،چاپ و نشر
ميشوند .شايان ذكر است جستار حاضر تالشهاي پيشينيان -كه به نمونههايي از آن در
پيشينه اشاره شد -را ارج نهاده و از آنها در جهت غناي اين پژوهش بهره برده است.
اميد است تا با اين تالش ناچيز ،قدمي در راستاي بهبود كيفيت داستانهايي كه گاه از
حدود مرزهاي كشور خارجشده و نمايندهي بخشي از ادبيات كودکِ كشورمان در
كشورهاي عربي به شمار ميآيند ،برداشته شود.

بايستههاي بازنويسي داستانهاي كهن ديني
بازنويسي فرآيندي است كه طي آن ،متون كهن به زبان امروزي در ميآيد؛ بهگونهاي كه
دشواري و كهنگي زبان و سبک قدي م بدون تحريف در محتوا ،از آن گرفته شود( ،پايور،

 .)88 :1811در اين فرآيند الزم است تا بازنويس نکاتي را مورد توجه قرار دهد كه به
جنبهي ادبي و لذتآفريني داستان كمک شاياني ميكند؛ اين نکات عبارتند از:

بازنويسي و سبک نگارشي خالق
يکي از نکات مهم در فرآيند بازنويسي ،استفاده از سبک نگارشي خالق و توجه به
ردهي سني مخاطبان خردسال است .تعيين ردهي سني ميتواند بازنويس را در استفاده
از واژگان متناسب با سن كودک ياري دهد .وي در فرآيند سادهنويسي ،بايد آن كودک
ذهني و درک واژگاني او را پيوسته مدنظر داشته باشد؛ زيرا همواره تعدادي واژه وجود
دارند كه براي كودكان در يک گروه سني ،مأنوس و از نظر معنايي فهميدني هستند كه
به اين واژهها ،اصطالح «واژگان پايه» اطالق ميشود (علوي مقدم و خيرآبادي.)141 :1898 ،

استفاده از واژگان بدون ابهام ،امالي درست كلمات ،حركتگذاري متن عربي و به
كارگيري جمالت كوتاه ،از ويژگيهاي بارز متن بازنويسيشده براي كودكان عرب
است (رک:

گاهي كاربرد واژگان نامأنوس و دشوار در متن ،نهتنها

ارتباط كودک با متن را مختل ميكند ،بلکه ممکن است اشتياق به خواندن را نيز از وي
سلب نمايد.
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مخاطبان دو داستان «

»و«

» ،گروه سني (ب) و (ج) هستند؛ به

دليل بُعد زماني و مکاني بين مخاطبِ متن كهن و كودكان عربزبانِ امروز ،نميتوان
انتظار داشت كه آنها تمام واژگان داستان را درک كنند؛ بهعنوان مثال ناممکانهايي
همچون «

يا اسمهاي علمي مثل

غيره» ،بهدليل بُعد زماني و واژگاني از قبيل

و
و غيره  ،بهدليل انتزاعيبودن،

براي كودک عربزبان در ردهي سني (ب) و (ج) قابل درک نيستند« .البته در زندگي
روزمره ،كودک واژههاي بسياري را ميشنود كه معني آنها را نميفهمد ،ولي اغلب
خود را قانع ميكند كه اين واژهها ،مانند مجموعهاي از اعمال ،مربوط به بزرگترهاست
و ربطي به او ندارد ،اما دربارهي كتابي كه ويژهي او نوشتهشده ،دليلي ندارد كه آن
كتاب يا قسمتهايي از آن را نفهمد» (ابراهيمي.)42 :1864 ،

مالحظات نگارشي همچون نگارش صحيح حروف يا حركتگذاري كلمات در زبان
عربي ،از ديگر موضوعات مورد توجه در سادهنويسي براي كودكان عربزبان است .به
دليل اينکه ردهي سني (ب) و (ج) مرحلهي رشد و تحول زباني كودک است،
نويسندگان كودک و نوجوان در كشورهاي عربي توجه خاصي به نگارش صحيح و
حركتگذاري واژگان داستان دارند؛ زيرا معتقدند داستان يکي از مهمترين وسايل
فراگيري زبان و نطق سليم در خوانندهي خردسال است
وجود ،در داستان «
فصل ،مثل (

بهجاي

با اين

» اشتباهاتي در ضبط حروفي همچون همزهي وصل و
) و اعراب نادرست كلمات مثل (

بهجاي

) قابل مشاهده است.
در دايرهاي گستردهتر از واژگان ،جملههاي برگرفته از متن كهن بايد كوتاه و ساده
باشد ،از آنرو كه ويژگي اصلي جملههايي كه براي كودكان نوشته ميشود كوتاهي و
سادگي آنهاست« .كودک ،قدرت پذيرش مفاهيم و احساسات مختلف و مركب را در
يک جمله ندارد .يک مفهوم ساده و بسته در يک جملهي كوتاه ،درست مانند لبخند
كوتاه و [تبسم] محبانهي يک مادر است...در هم ريختگي و وسعت جملهها و برشهاي
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متعدد در آنها مانع از آن است كه كودكان بتوانند كل ماجرا را احساس كنند» (ابراهيمي،
.)89 :1864

» ،گاهي طوالنيتر از حد درک گروه سني (ج) و

جمالت در داستان «

خصوصاً (ب) بهنظر ميرسد؛ بهعنوان مثال در جملهي زير –كه مطلع داستان نيز
ميباشد -آمده است« :

»...

 .ميانگين تعداد كلمات براي

گروه سني (ج) ،حداكثر 11تا  21كلمه است (يافا )61 :1833 ،اين درحالي است كه متن
مذكور بهدليل استفاده از جمالت فرعي مثل جمالت صله و حاليه ،طوالنيتر از حد
متوسط شده و درک آن براي خواننده خردسال دشوارگشته است.
در داستان «
و«

» نيز واژگاني مثل اسمهاي علم «

» (نام يکي از ياران امام)

» (نام شهري در تركمنستان امروزي) در مقدمهي داستان ،براي كودک عربزبان

ناآشنا است« :

»

در ميانهي داستان نيز برخي از واژگان

فراتر از سطح واژگان پايهي كودک ميباشد و ساختار برخي از جملهها نيز نادرست به
نظر ميرسد .در ادامه به چند مورد اشارهشده و معادل متناسبتر يا درستتر در مقابل
آن ذكر ميگردد:
متن داستان

توضيحات

معادل پيشنهادي
واژهي «

» بهجاي

 ،براي گروه (ب)

سادهتر و قابل فهمتر است.
و
«
(همان)

بهعنوان بدل براي واژهي

» در صفحهي بعد و با مقداري فاصله از

واژهي مذكور آمده و بهتر اين است كه نام اين
دو شخصيت ،بدون فاصله براي كودک ذكر
شود.
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ساختار جملهي دوم از جملهي اول درستتر
است؛ زيرا «
(همان:
)8

» براي نخستين بار در متن

ذكر شده و بايد بدون « » معرفه باشد؛ اضافه-
شدن

نيز بهدليل هماهنگي متن با تصوير

ميباشد و تداعيگر پيراهني كه قرار است
قهرمان داستان از دست حضرت هديه بگيرد.
ساختار جمله دوم درستتر از جمله نخست
است؛ بهاين دليل كه در جملهي نخست نيازي
» نبوده و واژهي «

به قيد وصفي «

» به-

صورت نکره بعد از نفي ،افادهي عام ميكند و
هرچيزي عالوه بر هديه را نيز شامل ميشود.
(همان)

همچنين در بخش دوم جملهي مذكور الم تعليل
ذكر نشده و مکسور آمدن همزهي حرف مشبه
بالفعل نيز رابطهي علت و معلولي بين دو جمله
را قطع كرده است.
ساختار جملهي نخست نادرست است؛ زيرا
دخول

بر فعل ماضي ،نشانگر اين است كه

اين آرزو (گرفتن پيراهن به عنوان هديه) بعد از
(همان:
)4

مالقات

با حضرت بوده؛ گويي كه وي با

حضرت مالقاتي داشته و پس آن بهياد ميآورد
كه اي كاش از وي هديهاي ميخواست .در
حاليكه در داستان اينگونه نيست و او هنوز به
ديدار حضرت نرفته است.
واژهي «

» از افعال صيرورت و واژهي «

براي كودک عرب ناآشنا ميباشد؛ از اينرو بهتر
(همان)11 :

است بهجاي

 ،از فعل «

حركت ميكند-و بهجاي

»-كه داللت بر
از واژهي

استفاده شود.
واژگان مذكور در بخش دوم ،نزديکتر به درک
كودک گروه (ب) هستند.

»

 276نقد ادب معاصر عربي

سبک نگارشي مبتني بر ايجاد حركت ،يکي ديگر از ويژگيهاي نگارش خالق در
ادبيات كودكان است؛ زيرا «كودكان پيوسته بهدنبال حركت هستند ،آنها ميل شديدي به
سبک و سياقي دارند كه به حركت بيش از توصيف بها ميدهد»

.

حركت از لوازم كودكي و جزء نيازهاي اوست ،گزاف نيست اگر گفتهشود كودكي ،تنها
با حركت قابل توصيف و تعريف است
با اين تفصيل و نظر به اينکه «پايبندي به سيرهي شخصيت در بازنويسي ،به معني نقل
كلمه به كلمه و حرف به حرف متن كهن نيست و ميتوان در ساختار و سبک
نويسندهي اصلي دخل و تصرف كرد»

بازنويس ميتواند با ايجاد

حركت ،كودک را بهصورت محسوس وارد دنياي داستان كند و با بهكار گرفتن واژگان
حسي ،حوادث را در مقابل چشمان وي بهنمايش بگذارد .در داستان «

»،

بازنويس جز اندک مواردي ،بيشتر بر روايتگري و نقل تاريخي حوادث تکيه كرده
است .اما سبک نويسنده در داستان «

» ،مقداري متفاوتتر از داستان پيشين

بهنظر ميرسد .پويايي و حركت در بيشتر توصيفات بازنويس قابل مشاهده است و به
همين دليل ،جذابتر و خيالانگيزتر به نظر ميرسد .نمونههاي موجود در صفحات ،8
 1و  3از اين قبيل است« :
»

همانگونه كه مشاهده ميشود ،توصيف متکي

بر حواس بينايي ،بويايي و المسه باعث پويايي و حركت در توصيف شده است.
جمالت در داستان مذكور كوتاه و متناسب با سن كودک ميباشد و نوع و اندازهي خط،
درشت و زيباست .اما مشکل عمده ،در عدم حركتگذاري واژگان ميباشد كه اين امر
ممکن است موجب ضبط ناصحيح كلمات در ذهن كودک و كاهش سرعت خوانش
شود.
ايجاد گفتگو ،استفاده از جمالت استفهامي ،تعجب و ديگر انواع جمالت ،يکي از
ترفندهايي است كه بازنويس ميتواند با بهرهگيري از اين سبک نويسندگي ،كودک را با
خويش همراه كند« .گفتگو ،داستان را از حالت روايي و تاريخي صرف ،درآورده و
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وسيلهاي براي كشف ويژگيهاي شخصيتها ،بيان افکار و حالتهاي دروني آنان
است»

موضوعي كه بازنويسان در دو داستان مذكور ،از آن غفلت

ورزيده و نتوانستهاند از اين ظرفيت جز در موارد محدودي ،بهره ببرند.

بازنويسي و تقويت عناصر داستان
كاربست مؤثر و تقويت عناصر داستان ،ميتواند در جذب كودک و لذتآفريني متون
بازنويسيشدهي ديني ،نقش بنيادي ايفا كند« .درست است كه رسالت اصلي ادبيات
كودک ،آموزش و پرورش است ،ولي اين به معني كنار گذاشتن عناصر زيباشناختي و
ادبي داستان نيست؛ عناصري كه ميتواند پيامهاي اخالقي و تربيتي را به زيبايي و
بهترين وجه و همراه با تأثيرگذاري ،به كودک منتقل كند»
چالش عمده در بازنويسي متون كهن در مقايسه با داستانهاي امروزي ،اين است كه
بازنويس از خود صدايي ندارد و بايد در محدودهي متن اصلي حركت كند و اين امر در
اغلب اوقات ،وي را زنداني تاريخ كرده و توان ابداع و فراتر رفتن از متن كهن را از
وي ميگيرد (ر.ک .كائدي 61 :1832 ،و

) .تکنيکهاي مختلفي وجود دارد

كه با بهكار بستن آنها ميتوان ضمن پايبندبودن به متن اصلي ،از اين محدوديت تا
حدودي رهايي يافت.
تغيير زاويهي ديد
در متن كهن ،صداي راوي و زاويهي ديد ،از آنِ بزرگسال است؛ بنابراين بايد توجه
داشت كه در فرآيند بازنويسي ،زاويهي ديد ميتواند بسته به ذوق و قريحهي بازنويس،
از بزرگسال به خردسال تغيير كند .اولين مسألهاي كه "ماريا نيکواليوا" در نظريهي خود
دربارهي زاويهي ديد مطرح ميكند ،تفاوت بين صداي راوي و زاويهي ديد است .وي
معتقد است« :صدا و زاويهي ديد در داستان حتماً يکي نيستند و در واقع در ادبيات
كودک كمتر يکي هستند؛ زيرا صداي راوي از آن يک بزرگسال است و زاويهي ديد به
يک كودک تعلق دارد» (معيني .)118 :1893 ،متن ديني كه بناست بازنويسي شود ،احتماالً
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كودک آن را قبالً در برنامههاي آموزشي و يا كتب درسي ديده يا در آنباره چيزهايي
شنيده است؛ از اينرو تغيير زاويهي ديد ميتواند به محتواي داستان تازگي و جذابيت
ببخشد« .در قصههاي امروزي كه براي كودكان نوشته ميشود ،زاويهي ديد كودک
عنصر مهمي است و ساير شخصيتها ،رويدادها و غيره ،همگي از اين زاويهي ديد
ارائه ميشوند .بيشتر داستانهاي كالسيک [و متون كهن ديني] براي مخاطب بزرگسال
هستند و زاويهي ديد كودكان در آن كامالً ناديده گرفتهشده ،بنابراين بهتر است اين
متون از نگاه كودک مورد بازنويسي قرار گيرند (يافا.)16 :1833 ،
در داستان «

»و«

»-همانطور كه شاهد مثالهاي پيشين نشان

ميدهد -داستان از زاويهي ديد داناي كل و بزرگسال روايت شده است .بايد اين نکته
را مدّنظر داشت «كه گفتنيها همه گفته يا نوشتهشده و همه چيز در دنيا مطرح شده ،اما
ممکن است همه آنها درک نشده باشند»(حکيمي و كاموس)61 :1836 ،؛ از اينرو با تغيير
زاويهي ديد ميتوان داستان را –هرچند تکراري و گفتهشده– ،براي مخاطب خردسال
جذابتر و قابل درک نمود .بسياري از نويسندگان كودک و نوجوان از اين شگرد
استفاده ميكنند؛ اديباني همچون محمدرضا سرشار،

 ،احمد بهجت و

ديگر نويسندگان در بازنويسي قصههاي قرآني ،بسياري از داستانها را از زاويهي ديد
حيواناتي كه نامشان در قرآن آمده ،بازنويسي نمودهاند« .داستانهايي كه حيوانات در آن
شخصيت انساني ميگيرند؛ از شوق برانگيزترين داستانها براي كودكان هستند؛ چرا كه
از نظر روانشناختي ،ارتباطي كه كودكان ميتوانند با حيوانات برقرار كنند بهمراتب
جذابتر از ارتباط با بزرگساالن است .حيوانات حواس كودک را قلقک داده و با پاسخ
گفتن به وي و حركاتي نمکين ،لبخند را بر لبان كودک ترسيم ميكنند»
همچنين از عوامل اين ميل شديد كودک به حيوانات ،گاه كوچکتر بودن و گاه
تنوع در رنگ و شکل آنها ميباشد
از آنجا كه كودک پيوسته تحت سلطهي بزرگساالن است ،تسلط بر حيوانات كوچک
براي او جذاب ميباشد و نويسندگان ادبيات كودک نيز گاه از اين ظرفيت استفاده كرده
و از حيوانات براي روايتگري و شخصيتسازي در داستانهاي خود بهره بردهاند .نظر
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به حضور پررنگ حيواناتي همچون شتر ،اسب و آهو در داستان «

»،

شايستهتر بود كه بازنويس جهت جذابتر كردن داستان و تغيير زاويهي ديد از
بزرگسال به خردسال ،روايت اين داستان را به يکي از اين حيوانات ميسپرد و از اين
ظرفيت استفاده مينمود.
زاويهي ديد در داستان «

» نيز ،زاويهي ديد بزرگسال است و بدون هيچ

جذابيت ادبي و با شيوهاي تاريخي و گزارشگونه روايت شده است؛ اما گاه ديدهشده
داستاننويس جهت بهادادن به حضور كودک در داستان ،روايت را بهدست كودک
ميسپارد .بازنويسي داستان از نگاه كودک و حضور پررنگ وي در داستان ،بهصورت
غيرمستقيم ،نشان از بها دادن به خوانندهي خردسال ميباشد و كودک نيز بهخوبي اين
مطلب را دريافت ميكند (كائدي .)61 :1832 ،حضور «

»و«

» بهعنوان دو كودک

در داستان مذكور ،زمينهي مناسبي براي سپردن روايت به يکي از اين دو را فراهم كرده،
تا از اين طريق ،داستان مالقات پدرشان «

» را با امام رضا عليه السالم از زاويهي

ديد كودكانه روايت كنند؛ اما بازنويس از آن غفلت ورزيده و از اين ظرفيت بهره نبرده
است.
طرح داستان
طرح به چگونگي آرايشي گفته ميشود كه نويسنده به رويدادهاي داستان ميبخشد تا
به نتيجهاي كه دلخواه اوست ،دست يابد (حجازي .)33 :1838 ،طرح داستان در
داستانهاي كودک بايد بر كنش و بيشتر بر جنبهي عملکردهاي شخصيت و حادثه مبتني
باشد .حوادث بيشتر بايد بُعد بيروني داشته و كمتر به جنبههاي ذهني و دروني
شخصيتها بپردازد ،ريتم داستان بايد تند و مناسب باشد و از حديث نفس و افکار
فلسفي قهرمان فاصله گيرد؛ ابتداي طرح نيز بايد گيرا ،كوتاه و بهدور از هرگونه
مقدمهچيني باشد (حکيمي و كاموس )61 :1836 ،و در عين ساده بودن و عدم پيچيدگي،
«انتظار» را در كودک بيافريند و باعث خستگي مخاطب خردسال خود نشوند .الزم به
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ذكر است كه شرح حالها آنگاه ميتوانند به داستان تبديل شوند كه به داستان نزديک
شده و داراي فراز و فرود باشند (باهنر.)211 :1891 ،

با اين توصيف بايد گفت هر رويداد تاريخي يا ديني شايستگي بازنويسي و تبديلشدن
به داستان را ندارد و قبل از هر اقدامي بايد بازنويس ظرفيتهاي متن اصلي را جهت
تبديل آن به يک داستان ادبي و جذاب بررسي نمايد؛ به اين معني كه چالش بين
شخصيتهاي تاريخي با يکديگر در بيرون يا درون شخصيت بايد بهحدي باشد كه
بتوان براي داستان فراز و فرودي طراحي كرد .برخي ناقدان با اين استدالل كه در متون
كهن ديني ،همه چيز از قبل تعيينشده و نميتوان طرح داستان را تغييرداد ،داستانهاي
بازنويسي شده را در زمرهي ادبيات نميدانند؛ زيرا معتقدند در ادبِ واقعي ،خودِ
شخصيت داستاني ،پروسهي تکاملي را طي ميكند (يوسفي.)96 :1831 ،
ضمن پذيرش نکتهي مذكور ،بايد گفت كه چالش در تمام دوران و در بين همهي
انسانها بوده؛ تاجاييكه با دقت در شرح حال امامان و معصومين نيز ،اين چالشها و
تقابل نيروهاي مثبت و منفي قابل مشاهده ميباشد و كافيست بازنويس بهگونهاي اين
چالشها را شناسايي و در متن داستان اعمال كند تا قابل درک شود .بهعنوان مثال در
داستان «

» ،بازنويس تنها در مقدمهي داستان از نيروهاي منفي (

)

سخن گفته؛ در حاليكه اين نيروها در طول داستان و سفر از مدينه به مرو ،همراه امام
بوده و حركات وي را زير نظر داشتهاند؛ با قراردادن اين نيروها (سربازان

) در

برابر نيروهاي مثبت (امام) ميتوان در درون كودک ،عطش پيروزي حق بر باطل را
شعلهوركرد و به كشمکش بين دو نيروي متضاد ،وضوح بيشتري بخشيد .اما سير
حوادث در داستان مذكور تقريباً بهصورت يکنواختي پيش ميرود و بهجز موارد اندكي
همچون –تقابل صياد و امام ،-داستان بدون هيچ فراز و فرودي پايان ميپذيرد.
در داستان «

» نيز طرح داستان به همين منوال يکنواخت و بدون هيچ

گرهافکني ،كشمکش ،تعليق ،نقطهي اوج ،گرهگشايي و شوقانگيزي پايان ميپذيرد؛ اين
در حالي است كه نظر به غير معصوم بودن شخصيت اصلي داستان مذكور،
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 ،اختيارات بازنويس در بازنويسي خالق و پديدآوردن طرحي نو بيشتر
فراهم بوده است.
شخصيتسازي
آشنا ساختن كودكان و نوجوانان با ابعاد مختلف شخصيت انسان و خصوصيات خوب
و بد از طريق شخصيتپردازي ،يکي از اهداف داستانهاي كودک بهشمار ميآيد .حال
اگر اين تعريف در قالب كتابهاي ديني و مذهبي وارد شود ،ميتوان براي آن مصاديقي
ذكر شود (حجازي .)142 :1838 ،يکي از اهداف بازنويسي متون كهن ،ارائهي همين
مصاديق و الگوهاي شخصيتي است كه سيرهها و شرححالها با خود براي كودک به
همراه دارند .البته اين بدان معنا نيست كه قهرمان داستان در داستانهاي ديني و مذهبي
پيوسته معصومين عليهم السالم هستند؛ بلکه بازنويس ميتواند با كاربست هنر
داستاننويسي و شخصيتسازي ،اين حقيقت را به خوانندهي خويش القا كند كه
شخصيتِ الگو و نمونه ،هميشه آدمهاي مشهور و بزرگ نيستند (حکيمي و كاموس:1836 ،

 )443و ميتوان با در پيش گرفتن راهِ صحيح و خدمت به انسانها ،نام نيک از خود به
يادگار گذاشت.
شخصيت داستان بايد از خالل گفتگو ،عملکرد و رويارويي با حوادث براي مخاطب
خردسال تعريف شود؛ با سپردن نقش اصلي به غير معصوم ،دست بازنويس براي
شخصيتسازي و ايجاد پويايي يا تحول در شخصيت بازتر است« .ما فکر ميكنيم بايد
در داستانهاي ديني نقش و شخصيت اول را به معصومين اختصاص دهيم ،ولي با اين
كار ،خودمان را درگير مسائل زيادي در حوزهي سنديت ،خيال و تصويرگري ميكنيم»
(حمزهزاده ،بيتا.)43 :

تفاوت عمده در دو داستان «

»و«

» در همين نکته است كه در

داستان نخست ،قهرمان و شخصيت اصلي ،امام معصوم عليه السالم است و اين امر
بازنويس را در ارائه و توصيف شخصيت ،زنداني تاريخ و گزارشهاي تاريخي كرده
است .در حاليكه در داستان «

» ،شخصيت اصلي داستان
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است و بازنويس توانسته خالقانهتر اين شخصيت و ويژگيهاي شخصيتي وي
را از خالل چالشهاي درونياش ،به تصوير بکشد.
قدسيبودن شخصيتِ داستان ،بازنويس را با چالش روبرو ميكند .در چنين داستانهايي
اگر قرار است امام معصوم بهعنوان شخصيت اصلي داستان معرفي گردد ،نبايد به
مخاطبان خردسال نشان دادهشود كه اين الگوها آنقدر دور از دسترس هستند كه تنها
بايد قداست آنها حفظ شود« .بازنويس بايد تالش كند تا ميتواند شخصيت را به
مخاطبي كه ميتواند و بايد از آن گرتهبرداري كند نزديک سازد ،مثالً جنبهي زميني
چهرههاي آسماني را شاخص سازد تا امکان الگوبرداري و همانندسازي باشد» (كائدي،

 .)61 :1832شگرد مذكور در چند مورد از متن داستان

قابل مشاهده است:

«
 »...و «
»...

 .توصيف كنشهايي از

قبيل (كمک به مردم جهت ساخت حمام و غيره ،اختصاص وقت براي لذتبردن از
طبيعت) ،براي كودک عينيتر است و ميتواند در تصويرسازي ذهني از شخصيت
داستان مؤثر باشد؛ «زيرا كودكان وقتي داستاني را ميخوانند مشتاقند شخصيتي كه از
وي برايشان قصه گفته ميشود ،ببينند و براي خودشان تصويري در ذهن داشته باشند»
(خليلي.)33 :1898 ،

شايان ذكر است بهكارگيري شخصيتهاي قدسي عالوه بر بازنويس ،تصويرگر
كتابهاي كودک را نيز با چالش مواجه ميكند زيرا اين شخصيتها ،در تصويرهاي
كتاب كودک پيوسته در پسِ پوشش يا هالهاي از نور هستند .در دو داستان مورد بحث
نيز ،چهرهي حضرت در هالهاي از نور قرار گرفته است؛ «از آنجاكه كودک آنچه را كه
ميبيند واقعيت ميپندارد و قدرت درک معاني ثانويه را ندارد ،ممکن است اين موضوع
را واقعيت بپندارد و در ذهن وي ابهاماتي بيافکند» (شاهوراني )181 :1898 ،اما با
شگردهايي همچون چرخش تصوير يا تغيير زاويهي ديدِ تصوير ميتوان از اين
محدوديت رهايي يافت.
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زمان و مكان
زمان و مکان از عناصر بنيادين داستان بهشمار ميآيد و بهمثابه ظرفي است كه حوادث
داستان در آن جريان مييابد و شخصيتها به تکاپو در ميآيند .زمان و مکان در متون
قديم ديني ،سنديت متن را تضمين ميكند و تاريخنگار به مکان و زمان رويدادها
تصريح ميكند .اگر بازنويس بتواند ضمن پايبندي به اصل متن ،با شگردهايي از قبيل
صحنهسازي قوي ،اين احساس را در مخاطب خردسال بهوجود آورد كه رويدادها در
چه مکان يا جايي اتفاق ميافتند ،باعث جذب بيشتر وي ميگردد .بهعنوان مثال در
» ،مکان حوادث ،نخست شهر «نيشابور» و سپس روستاي «فوزا»

داستان «

است اما بيترديد بايد فضاي شهر با روستا متفاوت ترسيم شود ،زيرا «در روستا،
حركت كُند و زندگي يکنواخت است و حوادث تداعيگر سادگي و آرامش»
 .ولي حركت در شهر ،سريع و تند ميباشد و حوادث تداعيگر شلوغي،
بينظمي ،سر و صدا و غيره است .همچنين «اگر در بيابان رخ دهد ،تداعيگر احساس
تنهايي ،سکون ،بيزماني و سختي زندگي است»

با اين توصيف،

بهنظر ميرسد بازنويس نتوانسته تفاوت فضاي شهر و روستا را در داستان مذكور به
خوبي ترسيم نمايد .از اين جهت كه تصويرگري بيابان و عدم استفاده از شخصيتهاي
پسزمينه (سياهي لشکر) در استقبال مردم شهر «نيشابور» از امام ،بيشتر تداعيگر تنهايي
و سکون ميباشد.
در داستان «

» ،رويدادها در شهر «مرو» روي ميدهد و بهنظر ميرسد

بازنويس بهتر توانسته صحنهسازي كند و حركت را در بستر مکان بهتصوير كشد؛ به
عنوان مثال وقتي

از شلوغي بازار ميگذرد و به منزل امام ميرسد ،آمده است:

»...

«

(

كه اين توصيف بيانگر انتقال از مکان شلوغ به محلهاي خلوت و الهامگر
سکوت و آرامش به كودک ميباشد.
عنصر زمان در دو داستان مذكور ،سير خطي و تاريخگونه دارد؛ تاجاييكه اين
يکنواختي در سير حوادث ،ممکن است براي كودک خستهكننده باشد .با وجود اينکه
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در زمان داستان نميتوان دخل و تصرفي ايجاد كرد ،ولي بازنويس ميتواند با ايجاد
تکنيکهايي در زمان روايت همچون ترتيب ،ديرش ،مدت و بسامد ،باعث تنوع و
جذب مخاطب خردسال شود .بهعنوان مثال با ورود و خروج متناوب راوي (دخالت
راوي) به داستان و مشاركت احساسي مخاطب در روند حوادث ،داستان را براي
مخاطب جذابتر كند.
بازنويسي و استفاده از ظرفيتهاي بصري(عناصر ديداري)
تصوير ،كيفيت كاغذ بهكار رفته در جلد و اندازهي آن ،فونت استفادهشده در نوشتار،
چگونگي جايابي تصاوير و متن ،در فضاي صفحه ،جلوههاي بصري كتاب كودک را
تشکيل ميدهد

تصويرگر كتاب كودک و نوجوان وقتي در كنار

بازنويس و هماهنگ با وي عمل كند ،ميتواند نقش مهمي را در جذابيت داستانهاي
بازنويسي شده ايفا نمايد« .تصوير معموالً جزئي از فضاي متن محسوب ميشود و در
خيالانگيزي و لذتآفريني مخاطب خردسال سهم بسزايي دارد .كودک به كمک تصوير،
زبانِ متن و موضوعِ داستان را بهتر درک ميكند و تصاوير نقش توضيحي پيدا
ميكنند...او تصاوير را ميخواند ،همانطور كه متن را ميخواند»
البته بسته به ردهي سني كودک ،كاركرد تصاوير در داستان متفاوت است؛ «هر چه سن
بچهها باالتر ميرود ،ديگر تصوير ،جنبهي تزييني و جذبكننده را از دست ميدهد و
كارآيي عاليتر و پيچيدهتري را پيدا ميكند» (سرشار.)236 :1833 ،

در كنار تصوير ،رنگ بهدليل داللتپذيري ،الهامگري و ارزشهاي بياني ،از جايگاه
خاصي در تصويرسازي و پويانمايي متن برخوردار است
عناصر در دو داستان «

» و «

اي ن

» ،نقش مهمي را ايفا كردهاند.

استفاده از تصاوير جذاب ،رنگهاي متنوع ،خطوط منحني ،كاغذ مناسب و قطع آلبومي
و غيره ،از ويژگيهاي بارز جلوههاي بصري دو كتاب مذكور است .تصويرگر تقريباً
توانسته هر آنچه كه در متن داستان رخ ميدهد را بهتصوير كشد و اين هماهنگي و
تسلسل در تصويرگري ،ضمن ايجاد حركت ،تا حدودي عدم پويايي متن را جبران

آسيبشناسي بازنويسي داستانهاي كهن ديني براي كودكان و نوجوانان210 ...

كرده است؛ البته در برخي موارد ،هماهنگي بين تصوير و متن ،مختلشده؛ بهعنوان مثال،

آمده است« :
».

در حاليكه در تصوير ،مردم عادي اطراف ايشان را

گرفتهاند و تعداد آنها بسيار كمتر از آنچيزياست كه در متن ذكر شده؛ يا در جايي

ديگر« :
»...

،

متن از دشتي سرسبز سخن ميگويد كه امام

عليه السالم در آن نشسته و مشغول استراحت است و در اين اثنا آهويي به ايشان پناه
ميآورد؛ اما در تصوير ،بيابانِ بيآب و علفي ديده ميشود و تصويرِ مربوط به پناه بردنِ
آهو به حضرت نيز به صفحهي بعد كتاب انتقال يافته است.
«توجه به عناصر بومي و منطقهاي ،يکي ديگر از نکات مهم در تصويرگري داستانهاي
ديني است و بايد بر اساس مطالعهي دقيق شرايط زندگي ،نوع پوشاک و حوادث باشد»
(حجازي)141 :1838 ،؛ نکتهاي كه در تصويرگري داستان «

» بهكلي ناديده

گرفته شده ،يکسان بودن نوع پوشش مردم «نيشابور» با عربهاي همراه امام است؛
استفاده از پوشش گياهي غيربومي مثل نخلستان ،بياباني توصيفكردن اين شهر ،از
نمونههاي بارز عدم توجه تصويرگر به عناصر بومي و جغرافيايي است .با توجه به اينکه
مخاطب اين داستان كودكان عربزبان هستند و نسبت به اين شهر شناختي ندارند،
ممکن است اين تصاوير را مطابق با واقعيت جغرافيايي اين شهر بپندارند.
ترسيم تصوير كودک در پايان دو داستان مد نظر ،از ديگر ويژگيهاي بارز تصوير اين
دو كتاب است كه ميتواند نشان از اهميتدادن به شخصيت كودک باشد و پاياني
شيرين و جذاب براي دو داستان بهشمار آيد.

نتيجهگيري
در اين جستار تالش شد تا حد ممکن تفاوت ماهيت كار تاريخنگار با بازنويس اديب
مشخص شود .بيشک بازنويس در بازنويسي خود جهان تازهاي را براي مخاطب
خردسال ميآفريند؛ دنيايي كه جذاب است و او را براي لحظاتي سرگرم ميكند.

 216نقد ادب معاصر عربي

بازنويس بايد نسبت به مهارتهاي داستاننويسي براي كودكان آگاه باشد؛ از مهمترين
شگردهايي كه بازنويس ميتواند از آن در بازنويسي متون كهن ديني استفاده كند،
بهرهگيري از سبک نگارشي خالق و تقويت عناصر داستانهاي تاريخي است .در همين
راستا تصويرگر نيز در رسم تصاوير كتاب بايد با بازنويس هماهنگ عمل كند و نسبت
به اطالعات تاريخي و جغرافيايي متن كهن ،آگاهي كافي داشته باشد.
آسيبهايي كه در بازنويسي دو داستان

متوجه بازنويسان

و

شده ،اين است كه هيچيک در فرآيند بازنويسي ،به سطح دانش پايهي مخاطبان خود
توجه نداشتهاند و در ساختار متن از واژگان و جمالتي استفاده كردهاند كه خارج از
دايرهي دانش كودک عرب زبان بوده است .در سطح روايتگري نيز

بيشتر از

 ،به متن وابسته بوده؛ بهطوريكه داستان وي ،گزارشي تاريخي از متن اصلي
است و فاقد پويايي و حركت الزم ميباشد.
در كاربست عناصر داستان نيز هر دو به يک شکل عمل نمودهاند و هيچ تغييري در
زاويهي ديد يا فراز و فرودي در طرح داستان ديده نميشود .تنها در عنصر
شخصيتسازي

توانسته قهرمان داستان و ويژگيهاي شخصيتي وي را

تاحدودي خالقانهتر بهتصوير بکشد؛ كه اين امر نيز به نظر ميرسد مرهون غيرمعصوم
بودن شخصيت اصلي داستان وي (يعني

) است .در عنصر زمان نيز تغييري چشم-

گير در بازنويسي داستانها ديده نشد؛ زمان در طول روايت ،سير خطي را طي ميكند
اما

در توصيف مکان حوادث توانسته پوياتر از

عمل كند و توصيفات

وي از مکان داستان ،حسيتر و همراه با خيالانگيزي است.
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