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 برای بازنویسی  ودمنهکلیلهی باب هفتم نهیاهای روایی و تمرکززداظرفیت
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 چکیده 
است که ویژگی   ودمنهکلیله ماندگار گذشته  یادگارهای  از  و  یکی  دارد  ارزشمند  های 

گوناگون  پژوهش ارزنده را  های  امتیازهای  از  است.  داده  اختصاص  خود  ی  به 
ظرفیت می   ودمنهکلیله به  تمرکززدایانه توان  و  روایی  بازنویسی  های  برای  متن  این  ی 

گست پژوهشی  از  برآمده  که  مقاله  این  در  کرد.  ظرفیتاشاره  است،  و  رده  روایی  های 
مندی و ی الگوی ماریا نیکوالیوا در روایت ه یپابر   ودمنهکلیله ی باب هفتم  تمرکززدایانه 

یافته  تمرکززدایی  برای  مرادپور  و  که خسرونژاد  بررسی شگردهایی  و  بازشناسی  اند، 
که با توجه و درصورتیودمنه  کلیلهباب هفتم    دهدیمی پژوهش نشان  هاافته ی  شود.می

ظرفیت  به  و  تکیه  روایی  آن   انهیتمرکززدا های  تقویت  داستانی و  شود،  بازنویسی  ها 
ویژه اگر با انتخاب زبانی ساده، اما پویا  جذاب و خواندنی برای کودکان خواهد بود، به 

ها هریک با لحنی ویژه و مناسب خود سخن  و روان بازنویسی شود که در آن شخصیت 
شایسته ویژگی   بگویند. روایی  میهای  را  متن  این  بازنویسی  در  توجه  چنین  ی  توان 
گره   برشمرد:  فزاینده؛  و  ساده  تعلیق؛  پیرنگ  و  توجه پرداز ت یشخصافکنی  برانگیز؛  ی 

آموزه وگوهاگفت تعلیق و کشش،  ایجاد  به  یی که ضمن  غیرمستقیم  ارزشمند را  هایی 
می  انتقال  نُکودک  وجود  .همچنین  و...  این دهند  شایستگی  تمرکززداینده،  شگرد  ه 

نمایان می  بیشتر  بازنویسی  برای  پایان  داستان را  از  پایان خوش؛ آگاهی خواننده  کند: 
ی راوی؛ و تغییر چندباره   مداخلهها؛  در آغاز روایت؛ اغراق در تمرکزگرایی شخصیت 

یا خودفاش  سپیدنویسی؛  خودنمایی  داستان؛  با چارهریغافلگسازی  مخاطب  دیشی  انی 
و هم موجب تمرکززدایی   هات ی شخصکه هم بازتاب تمرکززدایی    مناظرهها؛  شخصیت 
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 مقدمه   .1
در کنار نوشتن و آفرینش آثار تازه برای کودکان و نوجوانان، بازنویسی بخشی از متون  

می که  است  اقدامی سودمند  نیز  گذشته  فرهنگیادبی  میراثی  با  را  آنان  آشنا  تواند  ادبی 
بازنویسیکند بیشتر  با  .  انجام  جنبه  رب  تأکیدها  گذشته  متون  تربیتی  و  اخالقی  های 
های فراوان دیگری نیز وجود دارد که ی ادبی ما ظرفیتر گنجینهکه دگیرد، درحالیمی

بازنگری متون کهن از این  د.  ن شوهای علمی بازشناخته میی نظریهبا نگاهی نو و بر پایه
کردن  را بازنماید، هم موجب زنده  هاآنتواند هم راز ماندگاری و جذابیت  انداز میچشم

 بها شود.این میراث گران پاسداشتو 

در حوزه که  کردهکسانی  پژوهش  بازنویسی  بازنویسی ی  آثار  بررسی  به  بیشتر    اند، 
اند. از سوی دیگر پژوهشگرانی  آوری یا نقد و بررسی کردهرا جمع  هاآن و    شده پرداخته

نظریه میکه  قرار  خود  کاوش  مبنای  را  کودک  ادبیات  بررسی  های  برای  آثاری  دهند، 
هایی  بنابراین جای پژوهش؛  اندگزینند که آشکارا و مستقیم برای کودکان پدید آمدهبرمی

نظریه گسترهکه  در  را  کودک  ادبیات  و  ی  های  آمادگی  تا  بَرد  آزمون  به  کهن  متون 
 خالی است.  ی کودکان بیابد و بیازماید،را برای بازنویسی و استفاده هاآنشایستگی 

داستان   هر  روایی  برای  ویژگی  ازجملهابعاد  را  آن  شایستگی  که  است  هایی 
می  شدنلیتبد تعیین  کودک  داستان  بر  به  و  مشخص  معیارهایی  اساس  بر  باید  و  کند 
پردازد، ارزیابی شود. آنچه بیش از  ای که به روایت در داستان کودکان میی نظریههپای

نظریه از چنین  استفاده  آشکار میهرچیز ضرورت  را  آثاری  هایی  آفرینش  اهمیت  کند، 
  ر ی تأثتوان از نقش و  ی میهنگام زیرا  ؛  آفرین باشداست که برای کودکان، جذاب و لذت

د  ژهیوبهادبیات،   و   وپرورشآموزشر  داستان،  نخستین  در  که  گفت  سخن  کودک 
ترین گام، داستان مناسب ذهن و ضمیر کودکانه باشد و کودک بتواند به دنیای آن مهم

«  تمرکززدایی»پردازد  هایی که به این اصل میراه یابد و از آن لذت ببرد. یکی از نظریه
از  شالوده  است. او  ذهنی  رشد  به  کمک  و  کودک  با  ارتباط  برقراری  بر  نظریه  این  ی 

صنایع  نیآفرلذتطریق   برخی  با  که    شناسانهییبایزی  پی  ها کنشاست  در  را  ذهنی  ی 
آثاری   دیدگاه،  این  مبنای  بر  موفقنهی درزمدارند.  ادبیات کودک  بتوانند  ی  که  تر هستند 

دهند؛   جای  خود  در  را  ذهنی  کنش  و    جه ینتدربیشترین  تمرکزگرایی  بین  نوسان 
 تمرکززدایی را بهتر نشان دهند. 
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داستان »دوستی کبوتر و زاغ و موش و باخه و    ودمنهکلیلهدر این مقاله، باب هفتم  
پا  آهو« نظریههیبر  جست  یی  به  و  نیکوالیوا  تمرکززدایی،  روایت  شگردهای  وجوی 

چنین    ، بازنموده شود.شی ازپ شی های بازنویسی آن بشود تا ظرفیتتحلیل و واکاوی می
میپژوهش انتخاب  هایی  در  را  آنان  و  آورد  فراهم  نظری  مبانی  بازنویسان  برای  تواند 

 تر برای بازنویسی و آفرینش آثاری تازه و کاربردی یاری دهد. های شایستهمتن

مندی و شگردهای تمرکززدایی را در متنی کهن  ی که ابعاد روایترونیازااین مقاله  
 کند؛ پژوهشی تازه است.وجو و تحلیل میهای بازنویسی جستبرای بررسی ظرفیت و

 
 پژوهش  نهی شیپ  .۲

حوزه در  روایت  دامنهبررسی  کودک  ادبیات  اندک  ی  در  و  ندارد  گسترده  ای 
است،پژوهش گرفته  انجام  موضوع  این  با  که  داستان  هایی  کودکان  بررسی  نه  )های 
میداستان که  تحلیل    ها آنتوان  هایی  و  واکاوی  با  یا  کرد(  بازنویسی  کودکان  برای  را 

های روایت که کارکرد عمومی و کلی دارند  ی نظریهیا بر پایه  بودهعناصر داستان همراه  
پدید   ندارند،  مبنای کودکانه  از  آمده استو  استفاده  یا  یافتن  به  پژوهشگران  . همچنین 

 اند. کمتر توجه نشان داده  ی کودکانالگویی برای روایتِ مناسب و ویژه

ی  شناسی ویژهی روایتنظریهالگوی پیشنهادی نیکوالیوا را که کوششی برای طرح  
کودک   آرامشحسام  نی ازاشیپ،  استادبیات  و  )پور  ابعاد  ۱۳۹۱فرد  تحلیل  برای   )

داستان  روایت در  جادوییمندی  سوت  به  سه  اکبرپور  احمد  گرفتهاز  سینایی    اند.کار 
را با    نقطه ی خود چگونگی روایت در داستان  ( نیز در بخشی از مقاله۱۳۹۴)  نوبندگانی 

 تکیه بر دیدگاه نیکوالیوا توضیح داده است.
معصومیت  ( در  ۱۳۸۹های خسرونژاد ) در ادامه و تکمیل یافته ی تمرکززدایی نیز نه ی درزم 
های انجوی شیرازی،  ی افسانه ( با بررسی سی افسانه از مجموعه ۱۳۹۴، مرادپور ) و تجربه 

 است.   آورده دست  ی تمرکززدایی را در قالب سیزده شگرد به های تازه جلوه 
 

 پژوهش  روش  .۳
پژوهش ای  روش  کیدر  مقاله،  نوع  ن  از  شیتوصیفیفی  به  و  تحلیل وهتحلیلی    ی 

 محتواست.
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 داستان  ی خالصه .۴
میدسته دام  به  کبوتران  از  جای  ای  از  دام  همگی  مطوقه،  رهبری  و  پیشنهاد  به  افتند. 
کرد  را تماشا می  هاآنروند که دوست مطوقه بود. زاغی که  گیرند و نزد موشی میبرمی

شان روان شد. موش بندها را برید و همه آزاد شدند. زاغ خود را از دوستی موش  در پی
نمیبی اونیاز  و  می  بیند  دعوت  دوستی  به  نمیرا  ابتدا  موش  از  کند.  پس  اما  پذیرد 

روند که  نهد و هر دو به مرغزاری میدوستی او را گردن می  وگویی طوالنی با زاغ،گفت
آنجاست.   زاغ(  )دوست  سه باخه  می  هر  صیاد  ترس  از  که  آهویی  دوست  با  گریخت 

میمی دام  به  آهو  روزی  نجشوند.  دوستانش  به همت  و  میافتد  میان  ات  این  در  یابد. 
یابد و همگی یکدل  آورد که او نیز به یاری دوستان رهایی میصیاد، باخه را به چنگ می

 کنند. و متحد در کنار هم زندگی می
 

 مندی . ابعاد روایت۵
داستان سنجش  معیارهای  از  روایتیکی  ابعاد  بازنویسی،  برای  کهن  متون  مندی  های 

نیکوالیوااستداستان   ماریا   .  (Maria Nikolajeva  ،)کودک،نظریه ادبیات  از    پرداز 
روایت به  که  است  در  کسانی  توجه  امندی  کودک  در    کردهدبیات  تا  است  کوشیده  و 

چگمقاله یا  داستان؛  دستور  »فراسوی  نظریهی  از  کودک  ادبیات  بهره  ونه  روایت  ی 
ی ادبیات کودک را مطرح کند. او در نگارش این  شناسی ویژهی روایتبرد؟« نظریهمی

برتری »یادآورشدن  است:  کرده  دنبال  را  هدف  دو  روایتمقاله  همچون  های  شناسی 
شیوه دیگر  از  جدا  نیز مشخصرویکردی  و  ادبی  نقد  ادبهای  در  آن  کاربرد  یات  کردن 

)نیکوالیوا،   نظریه5۴۸:  ۱۳۸7کودک«  تبیین  در  نیکوالیوا  پرسش  (.  چند  خود  ی 
میروایت ویژگی  کند،شناختی مطرح  »چه  باعث میازجمله:  داستان کودک،  هایی  شود 

هایی است که به کتاب کودک  چه ویژگی»  شمار بیاید؟«،اساساً داستانی برای کودکان به
سازد؟« و بخشد؟«، »چه چیز روایت را میها مییگر روایتمتمایز از د  ساختاری روایی،

پردازی،  »ساختار روایی از چه عنصرهایی ساخته شده؟«. ازنظر او سه عنصر شخصیت
 دهند.های کودک را تشکیل میمندی ساختار روایی داستانانداز و زمانچشم
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 پیرنگ . 1. ۵
و   یروابط عل ، یعنیکند پیرنگاشاره میاز عناصر اصلی روایت که نیکوالیوا به آن یکی 

پیرنگ، حوادث را در داستان چنان تنظیم  داستان است. »  رویدادهای معلولی حاکم میان  
جلوه کند. در حقیقت، پیرنگ نقل حوادث    یکند که در نظر خواننده منطقو ترکیب می

عل روابط  بر  تکیه  است  یبا  معلولی  ذوالقدر  )میرصادقی  «و  در 5۳-52:  ۱۳77،  و   .)
   نگ به زمان و ترتیب و پیوستگی وقوع حوادث نیز باید توجه داشت.پیربررسی 

، بهانه برای روایت، درخواست  ودمنهکلیلههای  در این داستان نیز، مانند دیگر داستان
و کیفیت مواالت    کدل ی... بازگوی داستان دوستان    گفت برهمن را  ایهند است: »ر  ایر

و افتتاح مؤاخات ایشان و استمتاع از ثمرات مخالصت و برخورداری از نتایج مصادقت«  
 . (۱57: ۱۳۸۱)منشی، 

در داستان »دوستی...« پیرنگ سیر خطی دارد، یعنی در روایت داستان توالی زمانی  
گره داستان  این  پیرنگ  است.  شده  نقطهیافکنرعایت  تعلیق،  کشمکش،  و   ی،  اوج 

ت. چنین  و معلولی اس  یگشایی دارد و تمرکز داستان بر طرح و پیرنگ و روابط علگره
کنند و به آن دل پیرنگی برای داستان کودک مناسب است. کودکان داستانی را باور می

 هیجان، تعلیق و کشمکش داشته باشد. افکنی کافی،دهند که پیرنگ قوی، یعنی گرهمی
باورپذیر  و  وقایع  منطقی  را    ها آن بودن  طرح  داستانی  که  است  عواملی  دیگر  از  نیز 

کند. این بدان معنی نیست که وقایع باید در چارچوب  ی بازنویسی برای کودکان می شایسته 
واقعی    ترین رخدادها را برای مخاطب، ی توانا عجیب باورهای عقالنی باشد، بلکه نویسنده 

از سوی    ها آن ی پشت سر گذاشتن  دهد. زمان و چگونگی وقوع حوادث و نحوه جلوه می 
»دوستی... شخصیت  داستان  از    «های  هریک  و  است  باورکردنی  و  پذیرفتنی  کودک  برای 
 ساز وقوع رخدادی دیگر است. ای منطقی زمینه گونه وقایع به 
ای ی گونتهیرنتگ ختوب دربردارنتدهرنگ این استت کته »پی پیدیگر درباره  ینکته

یگتر آنچته یان آرزو و تحقتق آرزوستت. بته ستخن دمیا ین کشمکش میان فقدان و تأم
(. در ایتن ۱۴۶زیرچتا::    راند کشمکش است« )نیکوالیوا، ترجمتهیش میرنگ را به پپی

داستان کشمکش میان فقدان یا آرزوی داشتتن دوستتی مخلتص و کارآمتد و تتأمین یتا 
رهتایی کشمکش دیگر، میان آرزوی تأمین امنیتت و    تر،تحقق آن است. در نگاهی دقیق

افتادن کبوتران و رهایی آنان بته کمتک متوش را دامزاغ که به از مرگ و تحقق آن است.
شود، یعنی دوستی با کسی کته بته برکتت گام میدیده است، برای دوستی با موش پیش



 ( 20)پياپی  1398پایيز و زمستان  ، 2 ي ، شماره 10ي مطالعات ادبيات كودك/ سال مجله               108

 

زاغ بترای داشتتن چنتین دوستتی کته   .ی هائل بتوان خالص یافتمصافات او از ورطه
ای تواند گونتهکند که میاو را یافته است، کشمکشی آغاز میفقدانش را دریافته و اینک  

از کشمکش فرد در برابر طبیعت باشد. »در کشمکش فرد در برابر طبیعت قهرمان بترای 
(. ۱۴۶ی زیرچتتا: : نیکوالیتتوا، ترجمتتهبقتتاب بتتا رختتدادهای طبیعتتی درگیتتر شتتود« )

کند. زاغ که ختود را از ی دوستی او با موش را آشکار میوگوی درونی زاغ انگیزهگفت
بینتد کته داند، خود را نیازمند دوستی موش میافتادن )مرگ و نابودی( در امان نمیدامبه

گیری بیند کبوتران به دستهمچنان که می  در رهاندن او از دام احتمالی بسیار تواناست،
 موش از بند رهایی یافتند.

کته تصتور اولیته استت چنانآن  ی،در این داستان، قهرمان )زاغ( با رخدادهای طبیعت
کردن موش به دوستی با خود نوعی معارضه و شود، اما تالش او برای راضیدرگیر نمی

کنتد و مخالفتت و ی زندگی خود آن را آغاز میرویارویی است که زاغ برای بقا و ادامه
مترگ و ی ترس او از مقاومت ابتدایی موش نیز برای پذیرفتن پیشنهاد این دوستی نتیجه

 نابودی به دست زاغ )دشمن ذاتی خود( است.  
های دیگری از پیرنتگ ایتن داستتان کشمکش فرد در برابر طبیعت )مرگ( در بخش

یابد و افتد و به کمک دوستانش نجات میکه آهو به دام مینیز نمود یافته است: هنگامی
های نیز رهاندن باخه از چنگ صیاد تالش و کشمکشتی استت کته از ستوی شخصتیت

های گونتاگون ها در ستطحگیترد. »ممکتن استت کشتمکشداستان برای بقا صورت می
تواند کشمکش نظر برسند« )همان(. در نگاه کودکانه کشمکش این داستان میمتفاوت به

کننتد. صتیاد شخصتیت تر درک میفرد در برابتر فترد باشتد کته کودکتان آن را راحتت
افتادن کبتوتران و دامدر هر سته بختش بتهضدقهرمان داستان است که کشمکش داستان  

گیرد، یعنی کشمکش این داستان ظتاهراً از نتوع فترد آهو و باخه در برابر او صورت می
 کشمکش فرد در برابر طبیعت )مرگ( است.    در برابر فرد است اما در سطح نمادین

اشاره   انجامد که به آنییه ممایک کشمکش در داستان به تقویت بن  چندبارهتکرار   
 خواهد شد. 

 شروع . 1. 1. ۵
بقیودمنهکلیلهدر    «...یباب »دوست با سخنان رباب  یه، مانند  هند و برهمن آغاز    یاها، 

همهمی آغاز  در  بابشود.  م  ی ارها،  ی  برهمن  در یاز  داستانی  او  برای  که  خواهد 
باره و  حضور یکبا  به مکان و    ی بسیار گذراا ید. داستان با اشارهموضوعی خاص بازگو
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شخصیتمقدمهبی میی  آغاز  بهبیترت نیابه.  شودها  خواننده  ماجرای  ،  وارد  سرعت 
با زمان و مکان وقوع داستان و شخصیتشود و بیداستان می ابتدا  ها آشنا شود، آنکه 

ستان  ترین قسمت دااغراق نیست اگر مهمشود.  رو میی داستان روبهبالفاصله با حادثه
که    «بنابراین آغاز داستان »دوستی...؛  ی جذب مخاطب استزیرا نقطه  را آغاز آن بدانیم،

بی را  از شخصیتمخاطب  یکی  با  )زاغ( همراه میدرنگ  اصلی  و چند سطر  های  کند 
)به نخستین حادثه  با  روبهدامبعد  کبوتران(  از جذابیتمی  سازد،رو میافتادن  های  تواند 

ی  مقدمهباره و بیی آغاز یکدربارهتان در بازنویسی برای کودکان باشد.  روایی این داس
می »سپیدنویسی«داستان  موضوع  به  کرد  نیز  توان  شگردهای    اشاره  از  بحث  در  که 

 پردازیم.تمرکززدایی به آن می
های ی شروع این داستتان کته پیرنتگ آن را بته پیرنتگ داستتانی دیگر دربارهنکته

جایی زاغ از محل زندگی خود به مرغزاری است که موجب سازد، جابهکودکان شبیه می
 های کودکتان،یکی از عنصترهای تکرارشتونده در داستتان: »شودآشنایی او با موش می

جایی عینی قهرمان داستان یا انتقال او به سرزمینی تازه و ناشناخته است کته امکتان جابه
آورد. ایتن عنصتر را برای وی فراهم می  سال ی جهان، بدون نظارت بزرگکشف آزادانه

ستاختار   نامتدش،میهای قتومی، »غیتاب«  که برابر با عنصری است که پترا: در قصته
ی ید در ابتدای نحوی این عنصر بای ادبیات کودک است. از جنبهی ویژهشناسانهریخت

دستور داستتان در کاربرد    از چگونگی  ار ابتداییبسی  یین یک نمونهداستان ظاهر شود. ا
 (.  55۳:  ۱۳۸7  یوا،)نیکوال   «ادبیات کودک است

در   ،سرانجامشتانی موقعیت کبوتران و بترای دانستتن  با مشاهده  در این داستان زاغ
رسد که موجتب آشتنایی او شود و از مرغزار خود به مسکن موش میروانه می هاآن  پی

اگر زاغ را بر این اساس که داستتان شود.  رخدادهای داستان میی  با موش و سپس ادامه
بته دنبتال   دهد، قهرمان اصلی بدانیم، داستان با ورود او به مسکن موش،برای او رخ می

های دیگتر داستتان نیتز روی جایی بترای شخصتیتشتود. ایتن جابتهآغاز می  کبوتران،
کنند موش به سرزمین باخه سفر می  آیند، زاغ ودهد: کبوتران به محل زندگی زاغ میمی

جایی زاغ در اولین جابه  .ی زاهد به صحرا آمده استو موش نیز از شهر ماروت و خانه
ی آشتنایی ها با هم به مرغزار زمینهشود و سفر آنو ورود به مکان تازه با موش آشنا می

هایی کته او را تجایی و انتقال قهرمان و شخصیکند. این جابهموش و باخه را فراهم می
افزاید کته امتیتاز کنند به مکان تازه، ویژگی دیگری به پیرنگ این داستان میهمراهی می
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بودن آن استت. »پیرنتگ دیگر پیرنگ داستان »دوستی... « برای بازنویسی یعنتی فزاینتده
کته در پتی   فزاینده الگویی است که در آن شخصیت یا رویتدادی تتازه در هتر اپیتزود،

ستال گونته پیرنتگ بترای کودکتان کمشتود. اینپیشین آمده استت، افتزوده میی  حادثه
ها را به یاد بیاورنتد.« )نیکوالیتوا، کند شخصیتشگردی عالی است که به آنان کمک می

(. در این داستان، نخستین رویتداد کته زاغ تماشتاگر آن استت، ۱55ی زیرچا::  ترجمه
افتادن کبتوتران و دام برگرفتنشتان بته ستوی دامگستردن اوست. با بهحضور صیاد و دام

کته آیتد، زمتانی ی حضور زاغ )قهرمان( در سرزمین تازه فتراهم میزمینه  مسکن موش،
گردند، رویداد دیگتر یعنتی دوستتی زاغ و متوش رقتم یابند و بازمیکبوتران نجات می

ای که تازه  کنند، شخصیتخورد. وقتی به پیشنهاد زاغ هردو به مرغزار جدید سفر میمی
پیوندد باخه است و رویداد حاصل از آن، آشنایی موش و باخته و دوستتی به داستان می

سه شخصیت داستان )زاغ و موش و باخه( است. حضور آهتو در داستتان کته دوستتی 
افتادن آهتو کته دامرویداد دیگری به داستان می افزایتد: بته  آورد،ای پدید میچهارسویه

د پایانی داستان یعنی گرفتارشدن باخه در چنگ صتیاد و رهانتدن او دادن او رویدانجات
ها در این داستان یا شخصتیت  به همت دوستان یکدل را در خود دارد؛ به عبارت دیگر،

افزاینتد. ایتن پیرنتگ آفریند یا رویدادها شخصیتی تازه بته داستتان میرویدادی تازه می
را در یتاد داشتته باشتد و پیونتد و   هاشود کودک پیوستته شخصتیتفزاینده موجب می

 ها با یکدیگر را بهتر دریابد.همراهی آن
پیرنگ   کنار  )در  است  پیرنگی  دو  از  یکی  فزاینده  پیرنگ  است  معتقد  نیکوالیوا 

ها را در مقام شگردهایی  ساالن رایج نیستند و باید آنهای بزرگاپیزودیک( که در رمان
شمار آوریم )رک. همان(. چنین پیرنگی  اند بهکودکشناسی ادبیات  ویژه که ازآنِ زیبایی

بیان بن بهمایهبرای  با شخصیتای که  بسیار شایسته و روشنی  داستان گره خورده  های 
 کارآمد است.

 انه می.  ۲. 1. ۵
ا زمین در  که  است  بخش  شخصهین  کنش  و  ظهور  است.  یتی  شده  فراهم  ایها  ن  در 

ن داستانداستان  هر  مانند  اتفاقیلیدلبهی،  یز  زندگمی  هایی،  عادی  روال  که  ی  افتد 
متشخصی  هم  بر  را  داستان  آنیهای  و  م زند  تالش  سر  یها  پشت  از  پس  تا  کنند 

زندگی خود را به جریان عادی برگردانند. درواقع اختالف    وقایع،  از  ایگذاشتن زنجیره
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گره که  نامتعادلی  و وضعیت  را میسطح  داستان  میهای  داستان شکل  به  و  سازد  دهد 
 کند. تعادلی را تجربه میخواند این بیکه داستان را می هر بارکودک 

ای که در داستان وجود  چندباره(  Resolutionی )هاییگشاافکنی و گرهتعلیق و گره
 کند.ی مخاطب را برای خواندن داستان تا انتها حفظ میدارد، عالقه و انگیزه

 پایان . ۳. 1. ۵
می رها  صیاد  چنگ  از  نیز  باخه  آهو،  و  موش  و  زاغ  همکاری  »فراهم  با  همگی  شود، 

( رفت...«  مسکن  سوی  مرفه  و  ایمن  و  داستان    (.۱۸۹  :۱۳۸۱  ،منشیآمدند  این 
با پایانی خوش همراه است.    ودمنهکلیله پایان خوش  پایان»نیز  بندی هماهنگ یا همان 

معن به  موارد  بیشتر  در  که  روانهم  یمتداول  و  ساختاری  پایان  داستان  زمانی  شناسی 
نسبت می ادبیات کودک  به  معلمان  و  که متخصصان  و است، همان چیزی است  دهند 

های قومی معمواًل  کنند. قصههای خوب کودک فرض میاستانحتی آن را از ملزومات د
پس با خوبی و خوشی تا  شوند: و ازآنپایان خوش دارند و معمواًل با این جمله تمام می

 (. 55۴: ۱۳۸7)نیکوالیوا،   «آخر عمر زندگی کردند
ادامه است.    (motif)  مایه ی پیرنگ این داستان، بنی بحث دربارهگفتنی شایسته در 

از درون بن» مایه، تصویر خیال، اندیشه، عمل داستانی، موضوع،  مایه در ادبیات عبارت 
وضعیت و موقعیت، صحنه، فضا و رنگ یا کلمه و عبارتی است که در اثر ادبی واحد یا  

می تکرار  مختلف  ادبی  بن 27۶:  ۱۳۸7  )میرصادقی،  «شودآثار  داستان  مایه(.  اصلی  ی 
با پیرنگ آن گره خورده،  خوبکه به»دوستی...«    گرفتارشدن )کبوتران و آهو و باخه(ی 

به   گروه کبوتران  که  به کمک دوستان است. در همان آغاز داستان  افتنیدر دام و نجات
که    کنند و دام را برگرفته، از موشبه پیشنهاد مطوقه همگی پرواز می  افتند،دام صیاد می

افتادن آهو و تالش زاغ و باخه و  دامبه  دوم  ینمونهجویند.دوست مطوقه است یاری می
گرفتارشدن باخه در چنگ صیاد و اتحاد موش و    ،موش در نجات اوست. سومین نمونه

بن این  برای رهایی اوست.  آهو  نمونهمایه هنگامی پررنگ میزاغ و  از  شود که  نیز  ای 
کند که  می  خوانیم. موش روایت وفایی و ناسپاسی دوستان را در سرگذشت موش میبی

ی طعامی که مریدان برای او برده و در غیاب زاهد از سلّهسر میی زاهدی بهدر خانه
میمی میآوردند،  دیگر  موشان  برای  باقی  و  موش  خورده  سوراخ  زاهد  است.  انداخته 
تغییر منزلت  از  گیرد؛ موش  ی شادی اوست برمیی دینارهایی که مایهگشاید و کیسهمی

 . (۱7۴-۱7۳  :۱۳۸۱  ،رک. منشی) کند حکایت می نشخویش نزد دوستا
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ای دارد که او توانایی درک آن را در پیوند  مایهیادماندنی برای کودک بنهر داستان به
با نیازهایش دارد. مفهوم دوستی و کمک به دوست برای رهایی از مشکالت از سوی  

مفاهیمی برای    شدنی و فهمیدنی است؛ اما تنها شناخت و فهم ذهنی چنینکودک درک
کردن مفاهیم اساسی و ارزشمندی  کودک کافی نیست. بهترین ابزار برای عینی و ملموس

 داستان است. ،دستنیازا
 

 پردازیها و شخصیتشخصیت. ۲. ۵
ی  نیکوالیوا درباره  .پردازی استدیگر عناصر مهم در داستان، شخصیت و شخصیتاز  

می »پرسششخصیت  دربارهنویسد:  که  متداول  شخصیتهای  داستانی  مطرح  های  ها 
این قرارند: »شخصیت  شوند،می تفسیر  از  نماد چه هستند؟« و »که و چه هستند؟«.  ها 

به تجربیات خارج از دنیای متن که  به خود متن یا باتوجه توان باتوجه ها را می این شخصیت 
نیست،  نامعمول  هم  پیشین،    چندان  )نیکوالیوا،  داد«  دید  55۶انجام  »از  است:  معتقد  او   .)

پرسش روایت  »نویسندگان، شناس،  قرارند:  این  از  اساسی  چگونه  شخصیت   های  را  ها 
 (. 557  )همان: شوند؟«  ها چگونه به خواننده نشان داده می سازند؟« و »شخصیت می 

داستان شخصیت  ودمنهکلیلههای  در  اصلی  تمثیلی»ویژگی  آن ها  هاست... بودن 
اند؛ یعنی حیوانات جانشین انسان یا  شوندههای جانشینهای تمثیلی شخصیتشخصیت

خلق و  آورندهفکر  و  نویسنده  نظر  مورد  مفاهیم  یا  شدهوخو  حکایت  )تقوی،  ی  اند« 
۱۳7۶:  ۱۳0.) 

 زاغ . 1. ۲. ۵
وگوی بیرونی و  یابد و از طریق گفتنخستین شخصیتی است که در داستان حضور می

او اندیشی و تجربهعاقبت  شود.وگوی درونی( معرفی میی خود )گفتاندیشه اندوزی 
من از مثل این واقعه ایمن   ...شود: »اندیشد نمایان میی کبوتران میابتدا از آنچه درباره

( و بار دیگر بر این دو ویژگی زاغ در آنچه پس از رهایی  ۱5۹  :۱۳۸۱  ،منشینتوانم« )
می با خود  موش  یاری  به  تأککبوتران  مخلص  می  دی گوید،  و  وفادار  دوستی،  در  شود. 

 .شوددهد آشکار میاست و این ویژگی در اطمینان خاطری که به موش می
تا پایان در دازاغ را می این داستان دانست که از آغاز  ستان حضور و توان قهرمان 

ی  ای است که نقش یا کارکرد معینی در متن دارد. چهرهنقش فعال دارد. »قهرمان چهره
زیرچا::    ترجمه  دهد« )نیکوالیوا،اصلی داستان است. کسی که داستان برای او رخ می
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و  ۱5۹ بیشتر  داستان  در  زاغ  کارکرد  و  نقش  شخصیت  ترپررنگ(.  دیگر  هاست. از 
زاغ چشم  از  می  خواننده  را  کبوتران  را    بیند،ماجرای  کبوتران  سرانجام  او  با  همراه 

ی او با  واسطه به موش و باخه    شود، داستان با دوستی زاغ و موش پی گرفته می   یابد، درمی 
 شوند و در ایجاد پایانی خوش برای داستان که شکست صیاد است، سهم دارد. هم آشنا می 

 مطوقه.  ۲. ۲. ۵
اندیشی او کبوتران را از چنگ صیاد و دام رها  سرپرست و رئیس کبوتران است. چاره

که موش از بریدن بندهای او   . به حق دوستی و ریاست پایبند است و هنگامیکندمی
می میآغاز  او  از  ازانِکند،  »نخست  که  گشای  خواهد  این    یاران  ریاست  من  که   ...

کرده تکفل  را  کبوتران  ایشان  و  ...« ام  است  شده  واجب  حقی  من  بر  روی  آن  از 
 .(۱۶۱:  ۱۳۸۱منشی،)
 موش .  ۳. ۲. ۵

موش نیز دیگر شخصیت داستان است که اسم خاص دارد و تنها شخصیتی است که به  
کوتاهی توصیف و معرفی شده است: »آن موش را زبرا نام بود، با دهای تمام و خرد  

اح شر  و  خیر  و  دیده  روزگار  سرد  و  گرم  کرده«  بسیار،  مشاهدت  (.  ۱۶2  )همان:وال 
وگوی او و زاغ که پیشنهاد  داری موش در نخستین گفتهای خردمندی و تجربهنشانه

می میدوستی  یادآوری  را  موش  و  زاغ  ذاتی  دشمنی  زبرا  است.  نمایان  با دهد،  و  کند 
.  آوردشمار میی آنان بهبرشمردن برخی از صفات عاقالن و خردمندان، خود را در زمره

بی را  زاغ  نمیدوستی  او  ؛پذیرددرنگ  دوستی  محتاج  را  خود  زاغ  آنکه  از  پس   و  اما 
می کرمش  و  لطف  به  میامیدوار  دوستی  عهد  زاغ    ؛بندد خواند،  به  باآنکه  همچنین 

 . از دشمنی دیگر زاغان غافل نیست ،اطمینان کرده و دوستی او را پذیرفته
است که در او    تحولی  های داستان،تیگر شخصیآشکار شخصیت موش با دتفاوت  

هر  پدی  است.  آمده  داستان د  میشخصیت  دگرگون  داستان  خالل  در  خوب  و ی  شود 
شود؛  ن داستان، موش ابتدا خردمند و هوشیار و باتجربه معرفی میابد. در ایی تکامل می

پی  یابد موش در  دهد، خواننده درمیی خود را برای دوستانش شرح میاما وقتی گذشته
چنین تحول و    ورزی خود در گذشته،ها و طمعاحتیاطیها و بیآموزی از غفلتعبرت

 تکاملی یافته است.
رسان، قهرمان را  رسان در داستان نامید. »عنصر یاریتوان شخصیت یاریموش را می

ترجمهیاری می )نیکوالیوا،  یابد«  به هدف خود دست  تا  (. زاغ که  ۱5۹  :زیرچا:  کند 
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بندد تا هنگام نیاز از  تران را به دست موش دیده است با او پیمان دوستی مینجات کبو
بر نجات کبوتران، در رهاکردن آهو و    کمک او برخوردار باشد؛ همچنین موش افزون 

 رسان و مؤثر است.باخه از دام نیز یاری
 باخه . ۴. ۲. ۵

ویژگی از  نتوصیفی  او  اما  نشده،  بیان  باخه  شخصیتی  و  ظاهری  دیگر  های  مانند  یز 
نیکشخصیت و  وفادار  دوستی  داستان،  و  های  آهو  و  موش  از  او  استقبال  است.  عهد 

 گوید و همکاری برای نجات آهو گواه این صفات است. ها میسخنانی که با آن
 آهو . ۵. ۲. ۵

های ظاهری و شخصیتی نیامده و تنها صفت او که از  برای آهو نیز توصیفی از ویژگی
داستان می  محتوای  دیگر شخصیتشناخته  مانند  دوستی  شود،  در  ایثار  و  وفاداری  ها، 

 است که در ماجرای نجات باخه از چنگ صیاد بازنموده شده است.
 صیاد . 6. ۲. ۵

شخصیت ناکام داستان در شکار کبوتران و آهو و باخه است. در آغاز توصیف کوتاهی  
بدحالِ  ارائه شده است: »صیادی  به خواننده  او  بر گردن و    جامه، خشناز ظاهر  جالی 

نیز  ۱5۸:  ۱۳۸۱عصایی در دست روی بدان درخت نهاد« )منشی،   ( و در پایان داستان 
چارهبی از  یکدیگر،اندیشیخبر  حق  در  دوستان  جادو    های  را  دام  از  آنان  رهایی 
 (.۱۸۹ )همان:شمرد و هراسان در پی نجات خویش است می

وگو« در باید به اهمیت نقش »گفت  «پردازی داستان »دوستی...شخصیتدر بحث از  
اشاره شد که یکی از    نیازا شیپها و ایجاد تعلیق در داستان پرداخت.  معرفی شخصیت

شخصیتراه معرفی  گفتهای  آنها  بیرونی  و  درونی  داستان، وگوی  این  در  هاست. 
دست  های خبری بهف و گزارهها بیش از آنکه از راه توصیشناخت مخاطب از شخصیت

دریافت حاصل  گفتآید،  از  او  شخصیتهای  است.  وگوی  دیگری  یا  خود  با  ها 
ستاند و او را  های خبری جذابیت را از متن و خالقیت و پویایی را از خواننده میگزاره

مثابه نوعی کنش  وگوها به»گفت  کهیدرحالکند،  از دریافت اطالعات مستقیم خسته می
 (.75: ۱۳۸۸گردد« )خسروی، ها میازنمایی و شناخت شخصیتباعث ب

وگوی  هنگام گفت  .هاستوگوی شخصیتی گفتنتیجه  داستان نیز   بخشی از تعلیق
تواند بند از پای کبوتران بگشاید  موش و مطوقه، خواننده منتظر است بداند آیا موش می

آنکه   از  طوالنیاحادثهپیش  با  یا  دهد.  رخ  دیگر  گفتی  موش  شدن  و  زاغ  وگوی 
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را می زاغ  دوستی  پیشنهاد  موش  باالخره  که  دارد  تردید  همچنان  نه. مخاطب  یا  پذیرد 
 در انتخاب متن برای بازنویسی است.  مؤثرمعیارهای  ازجمله کشش و تعلیق داستانی  

داستان دیگر  مانند  نیز  داستان  این  دیدگاهودمنهکلیلههای  در  اندیشه،  و  های  ها 
گفتطهواس بهگوناگون   عنصر  استی  شده  مطرح  هدف  ؛  وگو  از  بخش  آن  یعنی 

به جنبه که  مربوط میبازنویسی  اثر  اخالقی  و  آموزشی  نیز محقق میهای  و شود  شود 
بهآموزه اندرزها  و  پند  و  اخالقی  شیوه های  به  و  راوی  زبان  از  آنکه  مستقیم  جای  ی 

به خواننده،    هاآناساندن  شود و افزون بر شن ها بازگو میمطرح شود، از زبان شخصیت
تقویت  جنبه نیز  را  اثر  تعلیمی  وگوهای  آید گفتنظر میبه  باآنکه بنابراین  ؛  کندیم های 

را نباید از    هاآنآوراست، کارکردهای داستانی  طوالنی در این داستان برای مخاطب مالل 
می موفق  بازنویس  داشت.  دور  مناسب،نظر  زبان  انتخاب  با  و   تواند  ساده  واژگان 

و   وگوها ضمن تقویتی بازنویسی کند که گفتاگونهبهرا    داستانها،  کردن جملهکوتاه
شخصیتسازکپارچهی نیز  و  شوند  متن  در  پویایی  ایجاد  موجب  داستان،  به  ی  را  ها 

شخصیت بازنویس  کنند.  معرفی  نویسندهخواننده  از  را  میها  وام  اصلی  اما  ی  گیرد؛ 
به ساختار داستان و نیازهای مخاطب هنر اوست. یکی از  باتوجه  ها آنپرداخت و معرفی  

می که  بازنویسنکاتی  در  گفتتواند  همین  باوجود  داستان،  این  جذاب  وگوهای  ی 
شخصیت  مؤثرطوالنی،   از  هریک  برای  مناسب  لحن  انتخاب  با  باشد  متناسب  ها 

نقش  ویژگی و  فردی  و    هاآنهای  اصلی  داستان  در  است.  داستان  در  طورکلبهدر  ی 
لحن همه شخصیت ودمنه له ی کل های  داستان  تا  ،  یکسان است  به می   که   یی جا ها  راحتی  توان 

جابجا کرد. حتی لحن راوی اصلی داستان )برهمن( و    گر ی کد را با ی   ها آن سخنان هریک از  
ها با اختصاص لحن مناسب و  شبیه است. بازنویسی این داستان   کامالً های داستان  شخصیت 

ها و ایجاد تنوع  چشمگیری که در معرفی شخصیت   ر ی تأث متفاوت برای اشخاص داستان، با  
 کند. می   مشتاق فضای داستان دارد مخاطب را برای همراهی با داستان  در  

 
 اندازچشم . ۳. ۵

مسئله نظریهنخستین  در  نیکوالیوا  که  دربارهای  خود  زاویهی  میی  مطرح  دید    ، کندی 
ی دید داستان حتماً یکی  صدا و زاویه»   :ی دید استتفاوت میان صدای راوی و زاویه

در   درواقع،  و  ازآنِنیستند  راوی  صدای  زیرا  هستند؛  یکی  کمتر  کودک  یک    ادبیات 
زاویهبزرگ ولی  است  روایتسال  دارد.  تعلق  کودک  یک  به  دید  را  ی  ما  شناسی 
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میوامی آنکه سخن  میان  تا  میدارد  آنکه  و  )راوی(  کانونگوید  )شخصیت  یا  بیند  ساز 
می دیده  آنکه  و  کانونتمرکزکننده(  )شخصیت  ت   شدهیشود  مورد  تفاوت  یا  مرکز( 

 .(5۶۸: ۱۳۸7)نیکوالیوا،   «بگذاریم
داستان دیگر  مانند  »دوستی...«  زاویه  ودمنهکلیلههای  داستان  سوماز  دید  شخص  ی 

سازی به ما  »مفهوم کانونی  ساز داستان متغیر است.روایت شده است و شخصیت کانون
ه رویدادها از  هایی را ک ی میان نویسنده و شخصیت یا شخصیتکند که رابطهکمک می

آن مدید  دنبال  آنان  فکرهای  راه  از  یا  کنیم«  شودیها  درک  آغاز  57۱  )همان:،  در   .)
ی چشم او دیده و ساز زاغ است که وقایع داستان از دریچهشخصیت کانون  او،  داستان

که با حذف راوی،    دیآیدر پی دوستی با موش برم   زاغشود.  به مخاطب شناسانده می
»تا جایی که به    .ن دو شخصیت، کانون روایت را نمایشی کرده استوگوی بین ایگفت

های داستان نیز  تواند یکی از شخصیتحضور راوی در داستان مربوط است، راوی می
(. وقتی زاغ از  5۶۹  )همان:تواند شخصیت اصلی داستان خودش باشد«  حتی می  باشد،

شود که  از داستان می  موش راوی بخشی  ،خواهد که حکایت خود را بازگویدموش می
شخص استفاده شده است. از  اول   دید  هیساز آن خودش است و از زاوشخصیت کانون

از راوی اول روشن بیشتر میان مخاطب و  ترین مزایای استفاده  شخص ایجاد صمیمیت 
می کمک  که  است  رخ  راوی  او  برای  که  ماجراهایی  و  داستان  راوی  با  مخاطب  کند 

است که    برهمنحسی بیشتری داشته باشد. با ورود آهو به داستان باز این  ، همدهدیم
 دهد.گیرد و تا پایان ادامه میروایت را به دست می

 
 مندی زمان. ۴. ۵

ی روایت، توجه به تفاوت میان زمان داستان  مندی در نظریهی زمانترین نکته دربارهمهم
که »ساختارهای زمانی کالم در رابطه با    و زمان روایت آن است. پاسخ به این پرسش
  ی ترین مسائل( از اصلی57۳  )همان:اند؟«  ساختارهای زمانی داستان، چگونه تنظیم شده

 پردازد. شناس به آن میاست که روایت
استفاده   (Genette.Gerard)  نیکوالیوا در بررسی زمان داستان از الگوی تحلیلی ژنت

  ترتیب »   کند که عبارتند از:اصلی زمان را از هم متمایز میی  کرده است. ژنت سه جنبه
یا    مدتها در متن(،  ی وقایع در داستان و ترتیب واقعی بازنمایی آنشده)توالی فرض

اند و مقدار متنی که  شود وقایع به خود اختصاص داده)مقدار زمانی که فرض می  دیرش
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ارائه میبرای  صرف  وقایع  همان  و ی  دفعه)ت   بسامد  شود(  واقعهعداد  که  در  هایی  ای 
  «شود(هایی که آن واقعه در متن روایت میافتد در مقایسه با تعداد دفعهداستان اتفاق می

به آنچه در روایت  ژنت هرگونه تغییر در بیان توالی وقایع را نسبت  (.7۹:  ۱۳۸۶)توالن،  
 . داندمی ینابهنگام است اتفاق افتاده

 ترتیب . 1. ۴. ۵
داستاندر   کلی  در خط    ،ساختار  داستان  پیرنگ  و  رعایت شده  زمانی  توالی  و  ترتیب 

به کودکان  زیرا  مناسب است،  برای کودکان  »این ساختار  در جریان است.  ویژه  طبیعی 
کم بسیار  اینکه  کودکان  مگر  کنند  دنبال  را  داستان  جریان  نتوانند  است  ممکن  سال 

زمانی دنبال شوند. همراه این باور، باور دیگری هم وجود دارد مبنی    بیرویدادها به ترت 
رابطه اینکه  علبر  داستان  یهای  ساده  در  باید  باشندو  های کودکان  )نیکوالیوا،  شفاف   »

نابهنگام57۳:  ۱۳۸7 یک  تنها  داستان  این  در  می  ی(.  دیده  ترتیب  شرح  در  آن  و  شود 
سپس از سرگذشت    ،تدا با موش آشنا شدهماجرایی است که بر موش گذشته است. ما اب

م آگاه  هنگامیمیشویاو  هم  آن  یک،  میکه  وعده  داستان،  مخاطب  و  زاغ  به  دهد  بار 
جای آنکه ماجرای موش را  خود را در فرصتی مناسب باز خواهد گفت. راوی به  یقصه

شرح    یابد )برای گشودن بند کبوتران(زمانی که برای نخستین بار در داستان حضور می
وگو با زاغ و ی داستان منتقل کرده تا از زبان خودِ موش و در گفت دهد، آن را به میانه

از   یکی  دید  کانون  از  داستان  از  بخشی  موجب شده است  کار  این  روایت شود.  باخه 
حسی بیشتری  شخص روایت شود و برای مخاطب همی دید اول ها و از زاویهشخصیت

به زاغ وعده میازآنجاکه موش یک  همچنین  ؛با داستان پدید آید دهد که در زمانی  بار 
شود تا در ذهن مخاطب شکافی  مناسب داستان خود را خواهد گفت، فرصتی فراهم می

 ایجاد شود و او کنجکاوانه داستان را پی بگیرد تا از سرگذشت موش باخبر شود.
 دیرش . ۲. ۴. ۵

گیری چند  زه تنظیم شده است و شکلبه یک اندا  باًیزمان این داستان و زمان کالم تقر
پنج  یرابطه دوستی  یک  به  کوتاه  نسبتاً  مدتی  در  که  را  میدوستانه  به سویه  انجامد، 

می نمی»  کشد.تصویر  کودک  داستان  سال پیرنگ  بکشد...  تواند  درازا  به  بسیار  های 
خارجپیرنگ کودکان  درک  از  بلند  چنین  در  هایی  تداوم  و  سرعت  های  داستاناند... 

زمان های کودک عموماً مدتشناختی است... داستانکودک از عنصرهای اساسی زیبایی
یا  تری دارند. تداوم داستان یکی از مهمکوتاه ترین عنصرهای روایی است، زیرا آهنگ 
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می تعیین  را  متن  داستانضرب  زمان  داستانی،  ادبیات  در  موردها  بیشتر  در    ، کند. 
هایی همچون توصیف، منحرف شدن از طرح الم است ولی با شیوهتر از زمان کطوالنی

زمان با ی یک رویداد و شرح رویدادهای دیگری که هماصلی، توضیح، تکرار چندباره
توان زمان گفتار را به دو یا سه برابر زمان داستان افزایش  دهند، میرویداد اصلی رخ می

 (. 57۶-57۴ )همان: «داد
اینکه زمان کالم دا زمان داستان نزدیک شده است،    یاندازه  ستان »دوستی...« بهدر 

منحرف چون  و عواملی  خویش  سرگذشت  از  موش  روایت  با  اصلی  طرح  از  شدن 
 المثل مؤثر بوده است.آمیخته با توضیح و نصیحت و شعر و ضرب یوگوهاگفت

 بسامد . ۳. ۴. ۵
توان  ه کمک دوستان را میب  افتنی گرفتارشدن در دام )کبوتران و آهو و باخه( و نجات

زیرا به همان تعداد مرتبه که در داستان اتفاق    ؛ شمار آورددر این داستان، بسامد مفرد به
 افتاده، به همان اندازه هم تکرار شده است. 

اما اجتماع    ؛ها را جداگانه و مستقل بازنویسی کردشاید بتوان هریک از این داستان
شخصیتآن  بیشتر  تعداد  دارد:  مزایایی  باهم  بیشتر  ی افکن گره  و  ها  تعلیق  درنتیجه    ؛و 

در ادامه شگردهای تمرکززدایی در    .تمرکززدایی بیشتر  و نیز  انگیزی بیشتر داستانهیجان
 شود.بازیابی و تحلیل می «داستان »دوستی...

 
 شگردهای تمرکززدایی . 6

بازنویسی  معیارهایی که میدیگر  از   برای  با کمک آن، شایستگی داستانی کهن را  توان 
تمرکززدایانهارزیابی کرد، ظرفیت داستان است.  های  مقابل اصطالح  ی  در  تمرکززدایی 

. انسان هر لحظه به سویی  ابندییتمرکزگرایی قرار دارد و البته این هر دو با هم معنا م
م بر  شودیمتمرکز  تمرکز  این  به    و  بماند  ثابت  چنانچه  سو  یا  جنبه  بُعد،  نقطه،  یک 

انجامد و آنگاه که  دیگر می  ی دهایدهیشود و به ناتوانی در درک زاوتمرکزگرایی بدل می
، درواقع به راه تمرکززدایی  شودیواسطه از تمرکز بر آن نقطه رها مفرد با واسطه یا بی

دیگر    یبه نقطه  یا ست و فرد از نقطهبیش نی  یا؛ اما این تمرکززدایی لحظهنهدمیگام  
تکرار    شودیمتمرکز م و این چرخه و نوسان میان تمرکزگرایی و تمرکززدایی، پیوسته 

میشودیم چنین  تمرکززدایی  تعریف  در  گرایش  »  آورد:. خسرونژاد  از سویی  ما  ذهن 
جذب    دارد که با تمرکز بر یک پدیده یا یک بعد یا یک سطح از پدیده آن را بشناسد و
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از   که  دارد  را  توانایی  این  دیگر  سوی  از  و  یا ا دهی پدکند  و  کرده  جذب  را  آن  که  ی 
به   و  بگیرد  فاصله  آن شده جدا شود،  دیگر  ادهی پدمجذوب  و سطحی  بعد  یا  دیگر  ی 

ی ما حاصل  ها یآگاهدست یابد. تمام    ترژرفو    ترگستردهبرود و از این راه به شناختی  
عبارت است    ییتمرکزگرا  اند.فرایند ]تمرکزگرایی و تمرکززدایی[ مکمل  دو  ن یاانجام  

شدن در یک بعد، جنبه و یا ویژگی از واقعیت؛ و دیدن واقعیت تنها  از درگیر و جذب
توانایی ذهنی است که کنش آن درست    ی اتمرکززدایی گونه  کهیاز یک نظرگاه؛ درحال

آگاه  ادشدهی در خالف جهت   از    یهایاست.  تمرکزگراما  میان  ذهن  نوسان  و    یی راه 
 . (۱۹: ۱۳۹0)خسرونژاد،   «شوندیتشکیل و تکمیل م  ییتمرکززدا

  هشت شگرد تمرکززدایانه را توضیح داده است:   ،معصومیت و تجربهخسرونژاد در  
خوش راویمداخله؛  اغراق  ؛پایان  افسانه  ؛ی    یی دگوی سپ   ؛سازیوارونه  ؛خودنمایی 
رفت  ؛)سپیدنویسی( )نمای  او  ۱7۸-۱7۳:  ۱۳۸۹خسرونژاد،  رک.  وبرگشت  از  پس   .)

آن به  دیگر  شگرد  سیزده  خود  پژوهش  در  غافلمرادپور  است:  افزوده    ؛ گیریها 
رخدادهازنجیره  ی؛چندمجلس وارونگی  ؛ی  قصه  ؛رگبار  در    ؛ ای زنجیره  یهاقصه  ؛قصه 

 ؛ یک صحنه با دو نما  ؛دگردیسی قهرمان  ؛نمای بسته و باز  ؛برچسب  ؛زمانهای همصحنه
 (.۱5۳  :۱۳۹۴ مرادپور،رک. ) مناظره ؛جایی قهرمانجابه

 
 پایان خوش . 1. 6

»دوستی... اما  «داستان  دارد؛  است  همان  پایانی خوش  داده  توضیح  که خسرونژاد  گونه 
با   دارد که  تمرکززدایانه  ارزش  پایان خوش  ی قصهمجموعهاین ویژگی زمانی  با  هایی 

یافتن از این اصل در ها و با آگاهیگونه پایان در افسانهبا تکرارشدن این  رو باشیم.روبه 
بهقصه درم ها  مخاطب  افسانه  ابدییتدریج  این  در  پایان  و که  ندارد  چندانی  اهمیت  ها 

باید به چگونگی وقوع وقایع و روند قصه توجه کرد؛ بنابراین تمرکز مخاطب بر پایان،  
می وقایع معطوف  بر چگونگی  و  )زدوده شده  در    (.۱7۴:  ۱۳۸۹خسرونژاد،  رک.  شود 

شود، بلکه آگاهی  تنها پایان خوش نیست که موجب تمرکززدایی می  «داستان »دوستی...
از را  او  توجه  که  است  پایان  از  اتفاق    مخاطب  »چگونه  به  افتاد؟«  خواهد  اتفاق  »چه 

ای از برهمن داستان دوستان یکدل  ر در آغاز داستان که    کند. خواهد افتاد؟« معطوف می
خواهد، اشاره به »استمتاع از ثمرات مخالصت و برخورداری از نتایج مصادقت« در  می
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تواند ذهن مخاطب را برای پایان )خوش( داستان آماده و بر چگونگی  و میدرخواست ا
 وقایع متمرکز کند. 

 
 اغراق. ۲. 6

  معصومیت که در    یااما نمونه  ؛اغراق دانست  توانیگوناگون را م  مسائلنمایی در  بزرگ
م  تجربهو   اغراق  نشان  یا ژهیو  یگونه  دیآیبرای  را  اغراق  نمونه،   .دهدیم  از  این  در 

افسانه در  اصطالح  این  از  زمنظور  تمرکزگرا  یروادهیها،  میزان    ی هاتیشخص  ییدر 
اما در    ؛بودن یک شخصیت به این وضعیت استها و آگاهپذیری آنناداستان و انعطاف

 .(۱7۶-۱7۴ رک. همان،تمرکززدایانه عمل کند ) تواندینوع اغراقی م نگاه کلی هر
بودن شخصیت به این وضعیت های داستان و آگاهزگرایی شخصیتای از تمرکنمونه

می در صحنهرا  بهتوان  یافتدامی  کبوتران  خود  افتادن  رهایی  به  تنها  هریک  کبوتران   .
هاست. تمرکز  در برابر اسارت در دام، بازتاب خودمحوری آن  هاآناندیشد و واکنش  می

ادامه موجب  که  است  خویش  رهایی  بر  تنها  میکبوتران  موجود  وضعیت  شود، ی 
به منطق فرار تن دهند،  ناچار از تمرکززدایی  ها آنکه  درحالی باید  به فرار    فقطنهاند و 

رخورداری از توانایی ایجاد تغییر  خود. در این میان مطوقه با آگاهی از این منطق و با ب
طرحواره جدید،در  موقعیت  از  رهایی  برای  خود،  ذهنی  میچاره  های  و  ای  یابد 

 کند. دوستانش را به دگراندیشی )تمرکززدایی( دعوت می
 

 راوی  یمداخله.  ۳. 6

او در سیر    یدارد. مداخله  ژهی و  یهای عامیانه اهمیتشفاهی و متن  یهاراوی در افسانه
مدا جلوگیری  متن  در  مخاطب  استغراق  از  فعال   کندیستان  باعث  »منطق    یسازو 

 راوی از شگردهای فراداستانی است. ی. مداخلهشودیخودآگاه« مخاطب م
ها  وگوی درونی آنهای داستان و بازگویی گفتشخصیت  ی انگیزه  ی توضیح درباره

مداخله نمودهای  نمونهاز  داستان  این  در  است.  راوی  انگیزهی  بیان  از  ی  هایی 
...«   که: بر اثر ایشان بروم  دیشیبینیم: »زاغ با خود اندها از سوی راوی را میشخصیت

 و... .  (۱72 ن: )همابا خود گفت...«  گرگی گرسنه آنجا بود.»(، ۱5۹ )همان:
داستان در  راوی  با  پیوند  در  شایسته  در   ودمنهکلیلههای  گفتنی  آن  نقش  و 

چندباره تغییر  مخاطب،  از  همه تمرکززدایی  اگرچه  است.  داستان  طول  در  راوی  ی  ی 
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میداستان روایت  برهمن  را  موقعیت  ،کندها  فراخور  به  باب  هر  داستان، در  های 
تبییشخصیت در  نیز  داستان  ت های  و  میأن  بازگو  روایتی  خویش،  مقصود  که  یید  کنند 

می بیرون  اصلی  داستان  فضای  از  لحظاتی  برای  را  داستان  مخاطب  به  دوباره  و  برد 
 گرداند.بازمی

می روایت  و  آغاز  را  داستان  برهمن  نخست  نیز  باب  این  میانه   ؛کنددر  در  ی  اما 
راوی قصه وداستان، موش  باخه  و  زاغ  برای  زندگی خویش  آنهم   ی  با  برای  زمان  ها 

کرده  ی زن و کنجد بَختهداستان زندگی موش، مهمان زاهد قصه  آغازمخاطب است. در  
دهد و در روایت او شوهر این زن نیز از صیاد آهو و خوک و  را برای زاهد شرح می

کند. روایت چند داستان از سوی راویان مختلف و بازگشت به داستان گرگ حکایت می
کند. در این باب،  شدن و تمرکز در داستان اصلی دور میخاطب را از غرقاصلی ذهن م

زاویه   تغییر  راوی،  تغییر  بر  افزون  او  خود  زبان  از  موش  سرگذشت  )از    دیدبیان 
اول سوم راوی  به  کل  دانای  و  نقش  شخص  که  دارد  همراه  به  نیز  را  شخص( 

 ی داستان موش را تقویت کرده است. تمرکززدایانه
 

 سازی خودنمایی یا خودفاش. ۴. 6
خودفاش  ییخودنما افسانهیا  مسازی  کمک  که  است  فراداستانی  شگردی  نیز    کند یها 

  ی سازها توجه کند. نوع دیگری از خود فاشمخاطب به ماهیت داستانی و خیالی افسانه
رک. )  دهندیها را به مخاطب نشان مها چگونگی ساخت افسانهاست که افسانه  ییآنجا

 (.۱7۸و  ۱77: ۱۳۸۹خسرونژاد، 
از برهمن و توضیح اینکه    ای بیان درخواست ر   ودمنهکلیلههای  باب  یدر آغاز همه
می داستانی  نمونهچه  خودفاشخواهد  یا  خودنمایی  از  قالب  ای  در  که  است  سازی 

از برهمن    ای گیرد. در باب »دوستی...« نیز ر و برهمن شکل می  ای وگویی میان رتفگ
یکدل...«می دوستان  داستان  »بازگوی  تأک  .خواهد  مخلص  دوستان  ارزش  بر    د ی برهمن 
وید: »و از امثال این، حکایت کبوتر و زاغ و موش و باخه و آهوست... گکند و میمی

)آورده  که...«  عبارت    .(۱5۸  و  ۱57:  ۱۳۸۱منشی،  اند  تکرار  با  نیز  باب  پایان  این  »در 
دوستان است   موافقت  آن  ۱۹0)همان:   «داستان  با  مخاطب  آنچه  داستانی  هویت  بر   )

 شده است.   دیرو بوده تأکروبه 
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داستان اصلی سه داستان فرعی نیز گنجانده شده است که راوی هریک از  در میان  
 .کندها آگاه میبودن آنمخاطب را از قصه ،ها با بیان عباراتی در آغاز یا پایانآن 

 
 یا سپیدنویسی  ییدگویسپ. ۵. 6

روش  ییدگوی سپ  از  دیگر  بررسی   یهاروشی  آن  از  منظور  و  است  کودک  ادبیات 
باتوجهشکاف کودک  و  دارد  وجود  افسانه  محتوای  و  متن  در  که  است  به  هایی 

با نام    (Chambers  Aidan). چمبرز  کندیها را پر مذهنی خود این شکاف  یهاطرحواره
ایندرباره  ا یگو  ی هاشکاف سپیدنویسی  می  شرح  »دهدیگونه  م :    توانند ینویسندگان 

تا معنای اثر خویش را آشکار سازند و جای    ،کنندیگونه که بعضی مهمان  ،تالش کنند
گفت برای  درباره  یوگوکمی  توافق  سر  بر  نویسنده  با  گذارند.   یخواننده  باقی  معنا 

کردن معنا،  که پیش از کامل  گذارند یدر متن م  یی هابرخی دیگر از نویسندگان، شکاف
 (.۱۳۳:  ۱۳۸7 )چمبرز، «کند ها را پر خواننده باید آن

سپیدنویسی  و  تمرکززدایی  بین  ارتباط  م  ، در  توضیح  کودک    دهدیخسرونژاد  که 
شکاف پرکردن  بهرهبرای  خود  خالق  ذهن  از  تالشی    دیجویم  ها  همان  مانند  این  و 

می درگیر  آن  در  کودک  تمرکززدایی  شگردهای  در  که  )است  خسرونژاد،  رک.  شود 
ا  (2۱2:  ۱۳۸۹ »منظور  آن، همان جاهای  که  گفتهایخالز  به  که  ی چمبرز، هر ی است 
می  مؤلف به  ماهری  معنا  ساختن  در  را  خواننده  تا  گذارد  برجای  متن  در  تا  کوشد 

)همان:   شود«  راهبر  ممکن  معانی  به سمت  را  او  و  فراخواند  (. 2۱۱و    2۱0مشارکت 
های آن آشنا شده باشد، ضعف آنکه خواننده با محیط و شخصیتشاید آغاز داستان بی

به نقص  اما:و  آید  س »  شمار  یا  سپیدنویسی  آفرینندهدر  کودکان پیدگویی  ادبی  اثر  ی 
را سامان میگونهبه بهای طرح خود  و  و    ندیآفریمگوید، ماجرا  ای سخن میگونهدهد 

هایی، برای  شکاف  ،پردازد که هماره جایی خالی، شکافی، یا جاهایی خالیمی  تی شخص
)آن  آن  آفرینش  به  خویش  خالق  ذهن  مدد  به  تا  بماند  باقی  زن کودک  دست  د... ها( 

افسانهنمونه در  سپیدنویسی  از  توصیفای  در  کلی،  مفهومی  در  به ها،  یا  و  اندک  های 
ما هیچ توصیفی    معمواًلها وجود دارد.  هایی است در افسانهزبانی بهتر در عدم توصیف

داستان موقعیت  ویژگیاز  یا  و  ضدقهرمانان ها  و  قهرمانان  شخصیتی  یا  و  بدنی  های 
 (. 2۱۳-2۱2 )همان: «نداریم
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بر این اساس، در این داستان نیز نبود توصیفی دقیق و کامل از محیط و مکان وقوع  
ویژگی و  شخصیتحوادث  میهای  نمونهها  سپیدخوانی  تواند  و  سپیدنویسی  از  ای 

ها را  به مدد تخیل خویش، زمان و مکان و شخصیت»شمار آید. ذهن خالق کودک  به
می و  عینیت  می  جاهای  گری دعبارتبهبخشد  پر  را  زمینه  این  در   )همان:نماید«  خالی 

را می  (. دیگر 2۱۳ یافت: دوستی کبوتر و زاغ و  نمود سپیدنویسی  داستان  نام  در  توان 
های آن اشاره شده است و  موش و باخه و آهو. در نام داستان تنها به دوستی شخصیت

سپس    ؛بینی و تصور کندپیشتواند چگونگی این دوستی را در ذهن خود  خواننده می
تنها اشخاص داستان که نام خاص    گیری آن آگاه شود.ی شکلدر فرایند داستان از نحوه

های جسمی و شخصیتی  )مطوقه( و موش )زبرا( هستند. توصیفی از ویژگی  دارند کبوتر 
 موش.  و جز وصف کوتاه صیاداشخاص داستان نیامده است. به

بهتمثیل خالصهها  شتاببوددلیل  و  شکافن  معمواًل  در  زدگی  دارند.  هایی 
های  تمثیل  ودمنهکلیلههای  های این داستان نیز مانند دیگر داستانوگوی شخصیتگفت

بر کشتی  که  خواهد  که  »هر  دارد:  وجود  دریا   گوناگونی  آب  روی  بر  و  راند  خشکی 
باشد« )اسپ بر خویشتن خندیده  می  (،۱۶2:  ۱۳۸۱منشی،  تازی کند  ابرار و  »دوستی  ان 

مصلحان زود استحکام پذیرد و دیر منقطع گردد چون آوندی که از زر پاک کنند دیر  
 .( و... ۱۶۶ )همان:...«  شکند و زود راست شود

 
 گیری غافل. 6. 6

را ندارد و  آن  دهد که ذهن مخاطب هرگز انتظار  رخ می  ییدادهای ها روگاهی در افسانه
غافل را  همین  مخاطب  میگیری،  روتمرکززدا  این  تمرکززداییِ   دادهایکند.  از    و  ناشی 

بهآن  ر  ،گوناگونی  ی هالیدلها  در  شتاب  نما،  تغییر  فریب،  جابهخمانند  و  جایی  دادها 
ها برای رسیدن خود ها و ترفندهایی شخصیتشیوه..  تواند باشد.ها میها در افسانهنقش

گیری ایجاد  ه داشته باشند و غافلگزینند که شاید از ذهن مخاطب فاصلبه هدف برمی
 .(۱5۳: ۱۳۹۴رک. مرادپور، د )ن کنمی

چاره »دوستی...«  داستان  صیاد  در  چنگ  از  کبوتران  رهایی  برای  مطوقه  که  ای 
مبتکرانه است و مخاطب را غافلگیر    اندیشد و پیشنهاد موش برای نجات باخه، نو ومی
مطوقه و موش( به ترفندی که بحران  ها )یابی شخصیتتر دستدر نگاهی دقیق  کند.می
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ازدست تعادل  و  کند  برطرف  نتیجهرا  ابتدا  سازد،  جایگزین  تازه  تعادلی  با  را  ی  رفته 
 یی مخاطب را نیز در پی دارد.تمرکززداکه  هاست آنتمرکززدایی خود 

 
 درقصه قصه. 7. 6

اما خود    ؛ ماجرای افسانه دارد شود که ارتباط زیادی با  می   ی افسانه آورده ای در میانه گاه قصه 
می  قصه نیز  به تواند  مستقل  افسانه ای  از  حرکت  آید.  افسانه   ای شمار  سپس  به  و  دیگر  ی 

 (. ۱55  : )رک. همان آورد  ی اصلی نوعی تمرکززدایی را پدید می بازگشت به افسانه 
از قصه داستان »دوستی...« مخاطب  باخه و   یدر  و  آشنایی و دوستی زاغ و موش 

می باخبر  میانه  ؛شودآهو  در  قصه  یاما  قالب  در  را  خود  سرگذشت  موش  ای  داستان، 
« را ردهکته بخ»زن و کنجد    ی. در ضمن داستان موش، مهمان زاهد قصهکندروایت می
می را.  روایت  گرگ«  و  خوک  و  آهو  »صیاد  حکایت  زن  شوهر  آن،  میان  در  و  کند 

شود که زنجیروار به  سه داستان در دل داستان نخستین و اصلی روایت می  بیترت نیابه
اند. بازگشت از حکایت »صیاد آهو و خوک و گرگ« به داستان »زن و کنجد  هم پیوسته

اصلی  کرده«بخته داستان  به  سپس  و  موش  داستان  به  آن  از  تمرکززدایی    و  موجب 
 شود. خواننده می

 
 جایی قهرمان جابه. 8. 6

کند و شخصیت دیگری  ها قهرمان یا شخصیت اصلی افسانه تغییر میدر برخی از افسانه
می را  نقش  دیگر  این  قهرمان  به  قهرمان  یک  از  افسانه  حرکت  و  این چرخش  پذیرد. 

مخاطب از تمرکز بر یک قهرمان خارج شود و بر قهرمان دیگری متمرکز    شودیم  سبب
 (. ۱5۹ :)رک. همانشود 

می گمان  خواننده  »دوستی...«  داستان  آغاز  است  در  داستان  قهرمان  کبوتر  کند 
ساز  اما زمینه  ؛ یابدکه حضور کبوتر در داستان پس از رهایی او از دام پایان میدرحالی
نقش زاغ  پررنگ  آشنا می ترشدن  باخه  با  را  است. زاغ، موش  کند، موش  و حضور موش 

پیوندد.  کند که خود قهرمان آن است و در بخش پایانی آهو به داستان می داستانی روایت می 
ها متمرکز  در داستان »دوستی...« ذهن مخاطب در هر بخش داستان بر یکی از این شخصیت 

پیشی می  شخصیت  از  دیگر  شخصیتی  ظهور  با  و  می شود  فاصله  و  ن  تغییر  این  گیرد. 
 افزاید. جایی با تمرکززدایی از ذهن مخاطب بر جذابیت داستان می جابه 
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 مناظره.  9. 6
  گر یکدیوگو با  در این شگرد، دو شخصیت از افسانه در حال پرسش و پاسخ یا گفت

کار  . گاهی پرسش و پاسخی در  اندهرکنندی ها هردو غافلگها و پاسخاین پرسش  .هستند
ی  شود و طریقه می  ها مطرحولی درخواست عجیبی از سوی یکی از شخصیت  ،نیست

 همان(. :)رک  است  رکنندهیبرآوردن این درخواست نیز تمرکززدایانه و غافلگ
نیز در مقاله به  هیو و مورین کرگو  بین شخصیتو گفتاهمیت  های خود،  ها  گوی 

معارض  به شخصیت  دو  کردهویژه  رااشاره  آن  و  اصلی  اند  از  ویژگییکی  های  ترین 
می  اتیادب موررک.  )  دانندکودک  و  کرگو،  هیو  پی  ۳7:  ۱۹7۴ین  از  نقل  هانت، به  تر 

۱۹۸5  :5۹۳.) 
گفتنمونه از  گفت ای  »دوستی...«  داستان  در  معارض  شخصیت  دو  وگوی وگوی 

انجام  بیند رهایی کبوتران از دام، به همت و دوستی موش  موش و زاغ است. زاغ که می
بی او  دوستی  از  را  خود  است  نمیگرفته  پیشنیاز  و  میبیند  ابتدا  گام  موش  شود. 

کند. زاغ خاطر  شان را یادآوری میپذیرد و در پاسخ به پافشاری زاغ، عداوت ذاتینمی
بر دوستی اصرار میاو را مطمئن می اما از    ؛بنددورزد. موش پیمان دوستی میسازد و 

مم که  زاغ  یاران  بیندیشندبیم  قصدی  است  سوراخ نمی  تر شی پ  ،کن  در  بر  و  آید 
میمی مطمئن  و  ایمن  را  او  دیگر  بار  زاغ  یک  ایستد.  از  پس  ترتیب  بدین  و  کند 

 شود. اما استوار دوستی زاغ و موش آغاز می ،وگوی نسبتاً طوالنیگفت
که ذهن مخاطب بر سخن یکی از طرفین متمرکز  در این بخش از داستان، هنگامی

تأش و  سخن  اثبات  برای  او  که  دالیلی  و  توضیحات  و  دیگری  پاسخ  است،    د یی ده 
بودن یشود. پس با وجود طوالن کند، موجب تمرکززدایی میخویش بیان می  یخواسته

میگفت آن  محتوای  نوسان  وگو،  به  دیگر  سوی  به  سویی  از  را  مخاطب  ذهن  تواند 
با خواندن سخنان زاغ با او همراه    مخاطب )کودک(  آفرین باشد.درآورد و برای او لذت

نگرد. از  ی چشم او به موضوع میگوید از دریچهکه موش سخن میشود و هنگامیمی
دیگر، و  گفت  سوی  تمرکزگرایی  قطب  دو  بین  را  دو  آن  نوسان  موش،  و  زاغ  وگوی 

ی ذهنی خود )دشمنی طرحوارهنماید. زاغ و موش با ایجاد تغییر در  تمرکززدایی بازمی
و  ذ جدید  موقعیتی  می  کامالًاتی(  ایجاد  )دوستی(  میمتفاوت  و  همچنین  کنند  پذیرند؛ 

گفت  هاآن ورود   دوستیبه  پیوند  برقراری  و  هم  با  تمرکززدایی  وگوی  حاصل  شان 
)خودمیانهاستآن  تمرکزگرایی  به.  راه  در  مانعی  و  گفت  دن یثمررسبینی(  وگو 
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یافتن به تفاهم است. »افراد هم برای رسیدن به شناخت درست و هم برای ورود دست
 ی بوگو  نظرات طرف گفتوگو با دیگران به تمرکززدایی نیازمندند. درک نقطهبه گفت

 (.20۸:  ۱۳۸۹یی ممکن نیست« )خسرونژاد، تمرکززدا
 

 گیری . نتیجه7

پایه بر  باید  بازنویسی  برای  داستان  معیاگزینش  مالکی  و  از  رها  که  گیرد  انجام  هایی 
های اخالقی و  ی داستان بهترین استفاده شود. بسندگی به پیامهای نهفتهبیشترین ظرفیت

نادیده و  بازنویسی  در  کهن  متون  دیگرشان،  تربیتی  ابعاد  منابعی    هاآنگرفتن  به  را 
 کند. کاربرد تبدیل میبعدی و کمتک

، در  ودمنهکلیلهتر و زاغ و موش و باخه و آهو« از  داستان »دوستی کبودر این مقاله،  
زاویه دو  از  واحد،  داستانی  روایتقالب  تا  ی  شد  بررسی  تمرکززدایی  و  مندی 

برای  ظرفیت دوستان،  با  یکدلی  و  دوستی  ارزشمند  پیام  بر  افزون  آن،  دیگر  های 
نظریه از  استفاده  با  ابتدا  شود.  آشکار  روایت  بازنویسی  این  ی  روایی  ابعاد  نیکوالیوا 

»دوستی... داستان  آیا  شود  مشخص  تا  شد  واکاوی  برای  می  «داستان  داستانی  تواند 
به یافتهکودکان  آید؟  شایستگیشمار  بررسی  این  برای  های  را  داستان  این  روایی  های 

تبدیلنماید.  شدن به داستان کودک بازمیتبدیل شدن  امتیازهای روایی این داستان برای 
 به داستان کودک از طریق بازنویسی به شرح زیر است:

اند؛  ای منطقی و باورپذیر طرح شدهگونهرخدادها در آن به   پیرنگ خطی داستان که
رو ها همراه و با حوادث داستان روبهسرعت با شخصیتکه مخاطب را به بارهکشروع ی 

میانهمی با  کند؛  که  داستان  گره  قیتعلی  گرهو  و  اشتیاق ییگشاافکنی  چندباره  های 
می حفظ  داستان  پایان  تا  را  خوب  مخاطب  داستان  ملزومات  از  که  خوش  پایان  کند؛ 

است؛ شده  فرض  درکمایهبن  کودک  به ای  کمک  و  )دوستی  کودک  سوی  از  شدنی 
داستانی، ملموس در فضای  که  دریافتنیدوست(  و  که  گفت  تر شده است؛تر  وگوهایی 

شخص شناساندن  بر  نیز  یتافزون  داستانی  تعلیق  ایجاد  در  و    ؛مؤثرندها  راوی  تغییر 
اندازگی زمان  رعایت ترتیب و توالی زمانی در داستان و هم  ساز داستان؛شخصیت کانون

 داستان و زمان کالم.  
مشخص شد که نُه شگرد    «ی داستان »دوستی...های تمرکززدایانهدر بررسی ظرفیت

 تمرکززدایانه در این داستان وجود دارد:
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پایان خوش داستان و آگاهی خواننده از آن در آغاز داستان؛ اغراق در تمرکزگرایی  
ها )مطوقه( به این وضعیت؛  های داستان )کبوتران( و آگاهی یکی از شخصیتشخصیت

چندبارهمداخله تغییر  و  راوی  داسی  سراسر  در  راوی  یا    تان،ی  خودنمایی 
بر هویت داستانی آن از سوی راوی؛ سپیدنویسی که در    د ی تأکسازی داستان و  خودفاش

داستان، ی  نام  از شخصیتبارهکشروع  دقیقی  توصیف  نبود  و  آن  مکان ی  و  زمان  ها، 
ها؛  اندیشی شخصیتی مخاطب با چارهری غافلگ  ها نمود یافته است؛داستان و نیز تمثیل

قصه مناظرهجابه  ی؛درقصهساختار  قهرمان؛  بازتاب  جایی  هم  که  موش  و  زاغ  ی 
 و هم موجب تمرکززدایی خواننده است.  هاآنتمرکززدایی 

درباره شایسته  روایتگفتنی  موضوع  دو  پیوند  داستان  ی  در  تمرکززدایی  و  مندی 
روایت  شیوه  ریتأث»دوستی...«   افزایش ظرفیتی  بر  داستان  تمرکززدایانهاین  آن  های  ی 

با سه حکایت همراه است که در کنار روایت   ودمنهکلیلهاست. این داستان در باب هفتم 
بر   افزون  روایی،  ساختار  این  است.  آورده  فراهم  بلند  داستانی  خود،  زندگی  از  موش 

ی راوی، خودنمایی و  خلهی دیگر، یعنی مدا درقصه، شگردهای تمرکززدایانهشگرد قصه
جنبهجابه هرچه  است.  شده  موجب  نیز  را  قهرمان  تمرکززدایانهجایی  اثر  های  یک  ی 

لذت بیشتری برای کودک به    جه ی درنتشود؛  های ذهنی کودک بیشتر میبیشتر باشد کنش
 همراه خواهد داشت.

هفتم   ظرفیتدرصورتی  ودمنهکلیلهباب  به  تکیه  و  توجه  با  روایی  که  و  های 
ها بازنویسی شود، داستانی جذاب و خواندنی برای  ی یادشده و تقویت آنتمرکززدایانه

ویژه اگر با انتخاب زبانی ساده، اما پویا و روان بازنویسی شود که  کودکان خواهد بود، به
 ها هریک با لحنی ویژه و مناسب خود سخن بگویند. در آن شخصیت

 
 سپاسگزاری 

ودمنه  های بازنویسی کلیله بررسی ظرفیت ی دکتری نویسنده با عنوان  ه این مقاله برآمده از رسال 
پور که رساله با راهنمایی  است. از استاد ارجمند جناب آقای دکتر سعید حسام   برای کودکان 

 ایشان سامان یافت و خواستند این مقاله بدون نام ایشان منتشر شود، سپاسگزارم. 
 

 منابع 
 . تهران: روزنه.یوانات در ادب فارسیح یهاتی حکا (.۱۳7۶. )، محمدتقوی
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ما )توالن،  زبانروایت  (.۱۳۸۶یکل.  درآمدی  ترجمهیانتقاد شناختی  شناسی؛  سید    ی. 
 فاطمه علوی و فاطمه نعمتی، تهران: سمت. 

( ایدن.  کتاب«.  »خواننده(.  ۱۳۸7چمبرز،  درون  رویکردهای  هایگرخوان یدی  ناگزیر؛  ی 
نظریه و  کودک، نقد  ادبیات  پرورش    ی ترجمه  ی  کانون  تهران:  خسرونژاد،  مرتضی 

 .۱52-۱۱۳ صفکری کودکان و نوجوانان، ص 

)آرامش  و  پور، سعیدحسام ابعاد روایت۱۳۹۱فرد، شیدا.  به  »نگاهی  داستان  (.  مندی در 
پایه )بر  اکبرپور  احمد  جادویی  سوت  نظریهسه  نیکوالیوا(«،.  ی  ماریا  مطالعات  ی 

 . ۴۶-۱۹  صص ،۱ ی شماره ،۳، سال  ادبیات کودک

بر فلسفه  (.۱۳۸۹خسرونژاد، مرتضی. ) . ی ادبیات کودکمعصومیت و تجربه؛ درآمدی 
 تهران: مرکز. 

)تتتتتتتتتتتتتتتتتت دهیم(.  ۱۳۹0.  پرورش  را  کودکان  فلسفی  تفکر  توانایی  ؟ چگونه 
 نشر. مشهد: به  .های فکریی داستانضمیمه 

 : ثالث.تهران. ای بر مبانی داستانحاشیه(. ۱۳۸۸. )ابوترابخسروی،  

مندی و  بعاد روایتبررسی ا  (. »نقطه آغاز راه دگرگونی؛۱۳۹۴سینایی نوبندگانی، هاله. )
جامعه تحلیل  و  داستان  نقد  نوجوان«.  نقطهشناختی  و  کودک  کتاب    ، 2سال    ،نقد 

 . 2۳5-22۱ ص، ص5 یشماره
های ایرانی به کوشش  (. »شگردهای تمرکززدایی در افسانه۱۳۹۴مرادپور دزفولی، ندا. )

 . ۱۶۴-۱۳۹ ص، ص2  یشماره ،۶، سال  مطالعات ادبیات کودک انجوی شیرازی«.

 امیرکبیر. :تهران .ودمنهکلیله یهترجم(. ۱۳۸۱. )منشی، نصراهلل

جمال  داستان  ینامهواژه(.  ۱۳77)  میمنت.  ، ذوالقدر  و   میرصادقی،  تهران: نویسیهنر   .
 کتاب مهناز.

 . تهران: سخن. عناصر داستان(.  ۱۳۸5میرصادقی، جمال. )

ماریا. از  ۱۳۸7)  نیکوالیوا،  کودک  ادبیات  نقد  چگونه  یا  داستان؛  دستور  »فراسوی   .)
مینظریه بهره  روایت  نظریهدیگرخوانیبرد«.  ی  و  نقد  رویکردهای  ناگزیر؛  ی  های 

مرتضی خسرونژاد، تهران: کانون پرورش فکری کودکان و    ی، ترجمهادبیات کودک
 . 5۸۹-5۴7 صصنوجوانان، 

به ادبیات    ختیشنازیباییی  درآمدی بر رویکردها   زیرچا:(.  ی)ترجمه  .تتتتتتتتتتتتتت
 . مهدی حجوانی و فاطمه زمانی یترجمه کودک.


