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های برگزيده دينی برای کودکان و ها و بازآفرينیپردازی در بازنويسیبررسی شگردهای داستان

 نیا(نوجوانان )طاهره ايبد، مصطفی رحماندوست، مهدی شجاعی و شکوه قاسم

 

و  طرفجانبه کودکان و نوجوانان از یکاهمیت و فواید بسیار بازنویسی و بازآفرینی تاریخی دینی در رشد همه

ز ی و هنری اهای تاریخی دینی بدون برخورداری از کیفیت محتوا و ساختار خالق، ادبکمیت رو به فزونی داستان

پردازی در نوزده داستان کوتاه، پنج طرف دیگر، محقق را بر آن داشت تا به بررسی و تحلیل شگردهای داستان

نیا به روش تحلیل محتوای کیفی به شیوه داستان بلند و یک رمان برگزیده از ایبد، رحماندوست، شجاعی و قاسم

 ی بپردازد. اقیاسی و با استفاده از ابزار گردآوری کتابخانه

مطابقت  پردازی وبررسی میزان مطابقت محتوایی آثار با متون اصلی، ارزیابی نقاط قوت و ضعف آثار به لحاظ داستان

ها با روایات، شیوه پرداخت آثار، تحلیل تکنیک و شگردهای به کار رفته در مجموعه آثار هر عناصر داستانی آن

 باشد.می نویسنده، از جمله اهداف عمده این پژوهش

م ها یا عددهد دو عنصر زبان و راوی نقش بسیار مهمی در بازپرداخت خالق و هنری داستاننتایج تحقیق نشان می

ها دارد. در واقع نوع راوی و زبان بر میزان مطابقت آثار با روایات، کمیت و کیفیت پردازش عناصر خالقیت آن

و  ها در امر بازنویسین و در نتیجه موفقیت یا عدم موفقیت آنداستانی، سبک ساده یا ممتاز و متمایز نویسندگا

 گذاشته است. بازآفرینی تأثیر 

داز داستانی، انتر شدن چشمبدین ترتیب به دلیل استفاده برخی نویسندگان از زاویه دید سوم شخص بدون گسترده

 ست. ها ساده و تقریباً ناموفق انویسیپردازش محتوا در ساختاری سطحی و به کارگیری زبان غیر توصیفی، اغلب باز

یی همچون هاشود که مؤلفههای تاریخی دینی، چنین برداشت میها و بازآفرینیبا توجه به میزان موفقیت بازنویسی

تر شدن هنرمندانه داستان نسبت به روایت اصلی، آراستن زبان به کاربرد راوی سوم شخص به همراه گسترده

ها در جایگاه واژه ترینیابی به زبان توصیفی یا به کارگیری زبان غیر توصیفی با استفاده از سادههای ادبی و دستآرایه

ای جهت تشخص بخشیدن به تمام عناصر داستانی، ایجاد لحنی متناسب با موضوع و درست به عنوان نماد و نشانه

 که سبب خالقیت و موفقیت بازنویسی درونمایه و در نتیجه دستیابی به زبان و سبکی خاص، از عوامل مؤثری است

 ها شده است. و بازآفرینی برخی از داستان

اند، به دلیل گستردگی عناصر داستانی هایی که با راوی اول شخص و دوم شخص بازنوشته شدهدر این میان، داستان

یش از کند، بصلی میای که زبان داستان را بسیار متفاوت از متن او استفاده از زبان توصیفی یا غیر توصیفی



ه شوند، به موفقیت و خالقیت در زمینهایی که با راوی سوم شخص و تقریبا مطابق متن اصلی بازپرداخت میداستان

 اند. بازنویسی و بازآفرینی دست یافته

گیری از راوی سوم شخص، گسترش نه توان گفت رحماندوست به دلیل بهرهدرباره تکنیک نویسندگان نیز می

جود نیا با وها دارد. قاسمخالق آثار و استفاده از زبان ساده، تکنیکی ساده و یکنواخت در بازپرداخت داستان چندان

گیری از زاویه دید سوم شخص، به دلیل درآمیختن آن در قالبی ادبی و در مواردی نیز ساده، خالقیت نسبی بهره

اند و با کاربرد زبانی ویژه و در مواردی ه دید بهره گرفتهبه آثارش داده است و ایبد و شجاعی که از هر سه نوع زاوی

ه شجاعی اند؛ گرچاند، به خالقیت چشمگیری در این زمینه نائل شدهادبی، آثاری متفاوت از دیگر نویسندگان آفریده

خت های کوتاه به دلیل عدم تنوع راوی، استفاده از راوی سوم شخص و عدم خالقیت در بازپردادر اغلب داستان

 عناصر داستانی به بازنویسی ساده نیز پرداخته است. 
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