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با بازنویسی آن به گویش بختياری از   پيکرهفتی »خير و شر« در ی قصهمقایسه 

 نظر روایتمندی 

 

 وندابراهيم ظاهری عبده

 شهرکرد دانشگاه 

 

 چکيده 

پژوهش،  هدف   در  قصه ی  مقایسهاین  شر  و  خیر  روایت   پیکرهفتی  با  نظامی، 

ی آن در فرهنگ بختیاری از نظر روایتمندی است تا نشان داده شود با  شدهبازنویسی

شده های کودکان، روایت بازنویسیی روایتمندی داستانتوجه به دیدگاه نیکوالیوا درباره

انتظارهچه ویژگی یافته و همچنین نوع نگرش به کودک و  از وی در فرهنگ هایی  ا 

بختیاری، چه تأثیری بر بازنویسی داشته است. براساس این، عناصر داستانی در این دو  

ی دید، زمان و مکان بررسی  افکنی، پایان، شخصیت، زاویهقصه مانند شروع، تعلیق، گره

نتایج پژوهش، نشان می تا شد.  داده شده است  تغییر  داستان،  از عناصر  بسیاری  دهد 

بازنویسی به  روایت  نگرش  نوع  همچنین  شود.  متناسب  کودک  مخاطب  فهم  با  شده، 

شده گردیده است.  ی بازنویسیکودکان در فرهنگ بختیاری، باعث تغییرهایی در قصه

از سوی خانواده و شیوه به دیگران، ازجمله ارزش پذیرش  اعتماد  ها و هنجارهایی ی 

شده نیز بر ی بازنویسید بیاموزند و در قصههستند که در فرهنگ بختیاری، کودکان بای 

ها تأکید شده است. نگرش منفی به خشونت، باعث شده است تا داستان پایان خوشی آن

دانستن موضوع عشق برای کودکان، موجب شده تا این صحنه در  داشته باشد. نامناسب
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یستی کودکان  ی زدادن به تجربهشده بسیار خالصه روایت شود. اهمیتی بازنویسیقصه

ی عشایری  پنداری، سبب شده است تا زمان و مکان داستان، به منطقهو اصل همذات

ها تغییرهایی ایجاد شود. با توجه به این بختیاری تغییر داده و در سن و نقش شخصیت

آفرین باشند،  مسئله که در فرهنگ بختیاری، کودکان باید در حل مشکالت زندگی نقش 

ها نقش برخالف نگرش جبرگرایانه در روایت نظامی، شخصیتدر روایت بختیاری،  

 اند.  تری یافتهفعّال

خیر و شر، نظامی،    یقصهمندی، فرهنگ بختیاری،  : بازنویسی، روایتكليدی  هایواژه

   .نیکوالیوا

 

 مقدمه   .1

در    های خود، تغییرهایی هدفاساس  اند، بر نویسندگان، همواره از گذشته تاکنون کوشیده

بسته به میزان    ، خالقانه و دلنشین روایت کنند.تازه  یها را به شیوهها، ایجاد و آنداستان

شود. و بازنویسی گفته می  آفرینی، بازنویسی خالقشده، به متن جدید بازهای ایجادتغییر

چه کهن، چه    -نویسنده و هنرمند از آثار دیگران» که  است  بدین معنا  روش بازآفرینی  

روش بازآفرینی،  ترین کار در پردازد. عمده گیرد و به خلق اثر جدید میهام میال  -معاصر

برهم و  موضوع  است«)پایور، تغییر  قبلی  اثر  موضوع  چارچوب  در  (.  155:  1380زدن 

متن تغییری   یمایهشود؛ اما محتوا و درونتر و متن نوسازی میبازنویسی، زبان متن ساده

(. در بازنویسی خالق، بازنویسنده، ضمن حفظ 78  :1390،همکاران صفری و  رک.کند)نمی

ها و پردازی، فضاسازی، ساختار جدید و دیدگاهموضوع و هویّت اثر پیشین، شخصیت 

 دهد.  ای در اثر خود ارائه میهای تازه اندیشه

رینی و بازآفرینی، انواع مختلفی دارد که یکی از انواع آن، بازنویسی و بازآف  بازنویسی   

ها  تواند به زبان معیار یا به یکی از گویشاین امر، میون کهن فارسی برای کودکان است.  مت

توانند با استفاده از این روش، کودکان را با نویسندگان خالق، می  ،صورت. در هر  باشد

پیوند  امروز و گذشته  فرهنگ  بین    یاگونه و میراث ارزشمند فارسی آشنا و بهآثار کهن  

  ای جامعه دینی و ملی در هر    فرهنگی،  این امر، نقش مهمی در حفظ هویّت کنند.  ایجاد  
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می  سبب  بازآفرینی،  و  بازنویسی  گذشته دارد.  ملت  یشود  یک  اجتماعی  و    ، فرهنگی 

توانند از  می  ،خصوص کودکان و نوجوانانزمان حال بازسازی شود و افراد بهمتناسب با  

های مختلف در آن فرهنگ و اجتماع آشنا شوند و  هویّت خود را از  این طریق، با مؤلفه

 .   بگیرندآن فرهنگ 

نظامی، بودهاز  آثار  آثاری  توججمله  مورد  تاکنون  گذشته  از  که  و اند  شاعران  ه 

قرار مختلف  گونه  گرفتهنویسندگان  به  شدهو  بازنویسی  یا  بازآفرینی  مختلف  اند؛  های 

و کودکان  آشنایی  برای  شاعر  چنانکه  این  فاخر  آثار  با  و  نوجوانان  بازنویسی  آثار   ،

دورهفراوانی    یشدهبازآفرینی در  فارسی  زبان  نخستین    یبه  است.  نوشته شده  معاصر 

شمسی انجام    1348فرنگیس پرویزی در سال  به کوشش    گنجپنجهای  بازنویسی منظومه 

  ، ، شروع شد. در این دهههفتاد  یطورجدی از دهه های نظامی بهشد. اما بازنویسی منظومه

دهه  هفده در  و  نظامی    ی بازنویسی  آثار  از  بازنویسی  سیزده  گرفت هشتاد،    صورت 

ها و متأثر از  های نظامی به گویش(. برخی داستان60:  1387  ،و همکاران  )رک.نوروزی

های  ی مخاطبان از گروهاند. این مطلب از عالقهفرهنگ عامه، بازنویسی و بازآفرینی شده

های متفاوت به آثار نظامی نشان دارد. هدف در این جستار نیز بررسی  مختلف و با سلیقه

ی آن به گویش بختیاری بر  شدهبا روایت بازنویسی  پیکرهفتی خیر و شر« در   »قصه

ی  ی روایتمندی ادبیات کودک است. علت انتخاب نظریه مبنای دیدگاه نیکوالیوا در زمینه 

ک   این  ،نیکوالیوا توجه    وی  هاست  کودک  ادبیات  در  روایتمندی  مقالکرده  به  در    ی ه و 

برد؟«  روایت بهره می  یهادبیات کودک از نظرینقد  یا چگونه    ،»فراسوی دستور داستان

ویژروایت  یه نظری مطرح  یهشناسی  را  کودک  مقاله،    ادبیات  این  در  وی  است.  کرده 

  های مختلف کودکان شناسان مختلف، به تحلیل داستانکوشیده است براساس نظر روایت

داستان از نظر روایتمندی)قصه،  بپردازد و نشان دهد  )پیرنگ،    های کالسیک و مدرن( 

ن  های کودکای دید(، داستانپردازی، صدا و زاویهشروع، پایان، ساختار زمانی، شخصیت 

 های کودکان سازگار است. ها، با داستانهای روایتهایی دارند و کدام ویژگیچه ویژگی
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شده، از نظر روایتمندی چه  های پژوهش حاضر عبارتند از: داستان بازنویسیپرسش

و   فرهنگ بختیاری تغییری کرده؟ آیا این تغییرها، با ادبیات کودک متناسب بوده است؟  

  شده در این فرهنگ، چه تأثیری بر متن بازنویسی   اناز آن  نتظارهانوع نگرش به کودکان و ا

 داشته است؟ 

 

 پژوهش  ی پيشينه . 1.1

بازآفرینی در قالب کتاب، پایان  یهای زیادی دربارهتاکنون پژوهش نامه و  بازنویسی و 

عناصر داستان، متن اصلی را با متن بازنویسی    یخصوص از جنبهمقاله ارائه شده است و به

شیخ در بوته:   اند؛ مانند کتابهای متون بازنویسی را واکاوی کردهمقایسه یا اینکه ویژگی

از جعفر پایور،    های بازنویسی و بازآفرینی و ترجمه و بازپرداخت در آثارچگونگی روش

از خورشید نوروزی،  در ادبیات معاصر ایران«    گنجپنجهای  »بازنویسی منظومه  هایمقاله

ش«  1384تا  1300های محققان ایرانی از  شناسی در کتاب»تحلیل رویکرد تحقیقات نظامی

خورشید   »از  همکاران،  و  الگوهای    گلستاننوروزی  تحلیل  و  بررسی  نوجوانان:  و 

حکایات   بر    گلستانبازنویسی  »نگاهی  همکاران،  و  نجفی  سجاد  از  نوجوانان«  برای 

سازی و شخصیت »بازنویسی مثنوی معنوی برای کودکان و نوجوانان« از فرزانه اخوت،  
وسف  « از یپردازی در آثار اقتباسی از مثنوی معنوی برای کودکان و نوجوانانشخصیت

های  ر بازنویسی کتاب قصه»نگاهی بر عناصر داستان د  ینیری و پروین مرتضایی و مقاله 

کدام از آثار  در هیچاز جهانگیر صفری و همکاران.  برای نوجوانان«    کلیله و دمنهشیرین  

توجه نشده است و همچنین    زبان عامیانهبازنویسی متون فارسی به    ی، به شیوههشدبررسی

  نگاه به مخاطب، در ایجاد تغییرها،   ها، به نقش عوامل فرهنگی و نوعدر کمتر اثری از آن

 توجه شده است.  
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 بحث و بررسی  .2

بحران، گره تعلیق،  داستان، شروع، کشمکش، گره،  پایان، درونطرح کلی  مایه، گشایی، 

شده در  ی دید، ازجمله مباحث بررسی پردازی، زمان، مکان و زاویهشخصیت و شخصیت

 خیر و شر در روایت نظامی با روایت بختیاری هستند.  یواکاوی تطبیقی قصه 

 

 طرح كلی حوادث داستان در دو روایت  .1.2

   پيکرهفتی خير و شر در  حوادث قصه. 1.1.2

 ؛ .حرکت دو جوان از شهر خود و رفتن به سوی شهر دیگر1

 ؛ کردن خیربه او و کور شدن آب خیر، امتناع شر از دادن آب. رفتن به بیابان، تمام2

 ؛ خیر توسط دختر کرد و درمان وی اش، پیداشدنرد و خانواده.توصیف ک  3

کرد و ازدواجش با    یهگیری عشق بین دختر کرد و خیر، ماندن خیر نزد خانواد. شکل4

 ؛ دختر کرد

 ؛ به شهر اش و رفتنرد با خانواده. کوچ ک 5

 ازدواج خیر با آنان؛ شدن دختر پادشاه و وزیر و درمان. 6

 ؛ رسیدن خیر. به پادشاهی7

 .وین شده. ماجرای دیدن شر، آوردنش به قصر و سرانجام کشت8

 ی خير و شر در روایت بختياری حوادث قصه .2.1.2

 ؛ خیر و شر در آبادی و مرگ پدر یتوصیف خانواده. 1

 ؛ . سفر خیر و شر برای یافتن کار بنابر دستور مادر2

به  3 رفتن  فریب.  قبول خورد بیابان،  و  شر  از  خیر  شرن  مبنیکردن شرط  کور،  کردن  بر 

 ؛ هایشچشم

 ؛ دختر و پسر چوپانیپیداشدن خیر توسط . 4

درمان5 شیوه.  به  خیر  راهن  ی نشدن  پیر،  چوپان  و  درمانی  کبوتر  دو  توسط  دختر  مایی 

 ؛ شدن خیردرمان
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بین خیر و دختر چوپان و ازدواج گیری عشق  چوپان، شکل  یماندن خیر نزد خانواده.  6

 ؛ آن دو با هم

 ؛شدن ویی خیر و پادشاهدادن باز، نشستنش روی شانه . مردن پادشاه مملکت، پرواز7

 ؛به پیش خود و رهاندن آنان از زندگی فقیرانه ه. رفتن خیر به قصر، آوردن خانواد8

 . دیدن شر در شهر، آوردن او به قصر و بخشودن شر.9

    

 ع داستان . شرو 2.2

گیری حوادث، شروع کند  تواند داستان را از آغاز شکل برای شروع داستان، نویسنده می

  بیاورد. امروزه برآنند که شروع تواند پایان داستان را در آغاز روایت  یا از میانه و حتی می 

ندرت  بهچینی  زیرا با شرح و زمینهکردن داستان از میانه یا قبل از گره اصلی بهتر است؛  

شود و  ضمن داستان بیشتر به توضیحات تبدیل می در  آید.میدست طرح داستان خوبی به

شرحدر کسلنتیجه  سریع  خیلی  طوالنی،  می های  (. 38:  1387دیبل،رک.شوند)کننده 

های  مانند معرفی شخصیتداستان، کارکردهای مختلفی    وعکه معموال شرجاهمچنین از آن

  ، شروع ی»مناسب نیست معرفی شخصیت در صحنه این نظر رایج است که    داستان دارد،

ماجرا    یبرندهو هنگام انجام عملی که پیش  وار باشد. بهتر است در یک ماجرابیوگرافی

  ی ها دربارهاین نگرش  (.140:  1393)سناپور،ها معرفی شوند«د، شخصیت و شخصیتباش

که در روایت نظامی، تقریبا   نهایی صادق است که مخاطب آن بزرگساالن باشد؛ چناداستان

 شروع چنین است: 

 وقتی ز شهر خود دو جوان   :گفت

 خویش      یهر یکی در جوال گوشه

بود   شر  آن  نام  و  خیر  این   نام 

 

روان  شدند  دگر  شهری   سوی 

 خویش   یکرده ترتیب راهتوشه

هر بود فعل  درخور  نام  به   یک 

                                                                    (                                                                                                                            269: 1386)نظامی،             

شود و  ای بسیار جزیی وارد داستان می زمینه و مقدمهدر این روایت، خواننده با پیش 

بیان  حقیقت حوادث قبل از گره اصلی،  ی اصلی است. در، تقریبا قبل از حادثهآغاز داستان
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همچنین دو شخصیت    خواننده گذاشته شده است.  یبرعهدهها،  بردن به آننشده و پی

تقابل  در  که  داستان  مکان  اصلی  و  شر(  و  دارند)خیر  قرار  هم  به   با  صورت  داستان، 

، حس انتظار و تعلیق در خواننده از همان  شوند و با ایجاد گرهمبهم)شهری(، معرفی می 

گرچه برای مخاطبان بزرگسال بسیار    ،گیرد. این نوع شروع داستانآغاز داستان شکل می

چینی مناسبی برای  زمینهسخت است؛ بنابراین مقدمه و  مخاطب کودک  گیراست، برای  

  )رک.نیکوالیوا،   تر درک کندرا راحت  آنورود به داستان باید آورده شود تا کودک بتواند  

های کودکان، باید دارای آغاز، میانه و پایان باشد و در قسمت (. داستان553:  الف1387

شده، شروع قصه نیز  بازنویسی  روایت ای الزم است)همان(. در  چینیآغاز پیرنگ، زمینه

نیکوالیواست  دیدگاه  با  زندگی    :مطابق  آبادی  یه  توی  پیرزنی  و  پیرمردا  قدیما  »اون 

تر،  اسمش شر بود و پسر کوچیک   ،ترکردن. اونا دو پسر و دو دختر داشتن. پسر بزرگمی

یت، پیرنگ  در این روا(.  326:  1391هماسبی، شدن و... «)ت کم بزرگ یر. هر دو پسر، کمخ

چینی است. بازنویس، کوشیده است به داستان  داستان، خطی و داستان دارای آغاز و زمینه

که از پیرمرد و چنان؛  تر درک کندتا کودک داستان را راحت ای اضافه کند  اصلی، مقدمه

کنند و از  شود که دو پسر و دو دختر دارند، در آبادی زندگی می پیرزنی سخن گفته می

فرودست جامعه هستند. آنان با وجود کوشش بسیار،    های ی اجتماعی جزو طبقه هنظر طبق 

نیازی نمی پیر می های زندگیتوانند  اینکه پدر  تا  تأمین کنند  به  شان را  برادر  میرد و دو 

مادر   پیدادرخواست  برای  کار،و  می  ی روانه  کردن  ماسفر  اطالعاتی  بنابراین  نند  شوند؛ 

و علت سفرشان، در    شان، محل زندگیاجتماعی   ینوع طبقه نسبت دو شخصیت اصلی،  

 شده اضافه گردیده است.  شروع روایت بازنویس 

 

 افکنی و تعليق . گره3.2

افکنی و تعلیق در داستان، نقش بسیار مهمی در جذب خواننده دارند. گره، حالتی  گره

اولیه خارج می تعادل  از  را  داستان  اکند و دراست که  راه  حقیقت مشکلی  بر سر  ست 

که  این  است؛شخصیت اصلی برای رسیدن به هدفش. تعلیق نیز حالت انتظار در داستان  
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گرفتن کنجکاوی خواننده،  ها و فزونیشد. »با افزایش کیفی و کمی پرسشبعد چه خواهد

به   میمی  وضعیتیداستان  خوانده  تعلیق  که  دو  32:  1392نیاز،شود«)بیرسد  هر  در   .)

شود که این موانع، حالت تعلیق را  ، موانعی ایجاد میشخصیت اصلی  بر سر راه  ،داستان

در روایت نظامی عبارتند از: این جوانان که هستند؟  ها  کنند. پرسشدر داستان ایجاد می

ماند؟ آیا چشمان خیر  دهد؟ آیا خیر زنده میشهرشان کجاست؟ آیا شر به خیر آب می

گذرد کند و اینکه وی، از خون شر درمیرد ازدواج می ک  شود؟ آیا خیر با دختر درمان می 

 کشد؟ یا او را می

جود دارد؛  هایی نیز ودر این زمینه، تفاوت  هاییروایت بختیاری، با وجود اشتراکدر  

پیشینه  اینکه  دلیل  به  مثال  گرهی   ،دیگر  ،شودها معرفی میشخصیت  خانوادگی  یبرای 

خیر و شر    یاین است که آیا خانواده  یق آغازین داستان،شود. تعلآنان ایجاد نمی   یدرباره

بیابند؟ تعلیق مکان از    یتوانند کار مناسبمی   برادر  این دو  ، رهند و در طی سفراز فقر می

که راهکار پیرمرد برای  جاآن از  ه آبادی آنان کجاست؟ کاینروستا تغییر کرده است؛  شهر به  

شوند؟ پس  است که آیا چشمان خیر درمان می دهد، تعلیق دیگر این  درمان جواب نمی

این پرسش درمان چشمان خیر،  ایجاد می از  خیر می ها  آیا  که  پادشاهی  شوند  به  تواند 

 گذرند؟  شناسد و خیر، مادر و خواهرش، از گناه شر درمیخیر را میبرسد؟ آیا شرّ، 

؛ یعنی داردی  مانند تعلیق ماجرا، مکان، شخصیت و تعلیق زبان  ،مختلف  یتعلیق انواع

بداند  شوند خواننده  یا حوادث هستند که سبب می  این باشد که  چه پیش    ،بعددر پی 

آید. گاهی  برانگیز سخن به میان میناشناخته و پرسش  ها و اشیایآید یا اینکه از مکانمی

و در برخی موارد نثر  کند  می  که نظر خواننده را به خود جلبشخصیت داستان است  

غلبه بر   ،(. در روایت نظامی189: 1395پور،مندنیکند)رک.لیق را ایجاد می زبان حالت تع

داستان آغاز  در  و  ماجراست  می  ،تعلیق  دیده  نیز  شخصیت  روایت  تعلیق  در  اما  شود؛ 

یابند یا  که از وضع فقر رهایی میاین  - بختیاری، تعلیق شخصیت حذف و تعلیق وضعیت  

نسبت به روایت نظامی    ، با تغییرهاییو تعلیق ماجرا  شده استبه داستان افزوده    -نه؟

که وی باید    گونهکند؛ بدیندهی میحقیقت ذهن خواننده را جهتلیق، درشود. تعدیده می
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نوع    بیشتر بر  ،شده باشد. در روایت بختیاریهای مطرحپرسشهایی برای  به دنبال پاسخ 

بین نتیجه   روابط  و  این نوع رابطهافراد  بینش  ی  از  متأثر  امر  این  تمرکز شده است.  ها، 

ی قصه است. در این قصه قصد، بیشتر آموزش چگونگی ارتباط  تعلیمی بازنویس درباره

ها، کوشیده است  و اعتماد به دیگران است؛ درنتیجه بازنویس با ایجاد تعلیق در این زمینه

و شنونده  برای  را  مسائل  کند؛    این  برجسته  قصه  نظر    درنتیجهمخاطب  از  گفت  باید 

باید بهعناصر داستان   یهمه  بازنویس، های  مایهکردن درونای در خدمت برجستهگونه، 

آن است که    یدهندهها نیز نشانکردن آنتأکید بر امور ذکرشده و برجستهداستان باشند.  

چگونگی اعتماد و ارتباط  ) کودک در فرهنگ بختیاری باید چه چیزهایی  از نظر بازنویس،

 را بیاموزد.   (با دیگران

 

 . كشمکش 4.2

های  ها و نگرش های یک شخصیت در تعارض با خواستهها و نگرشهرگاه که خواسته

دو    ی»کشمکش مقابله.  شودایجاد می  کشمکش  در داستان  ،گیردقرار  یشخصیت دیگر 

کشمکش  (.  73:  1385میرصادقی،)   «ریزندت است که بنیاد حوادث را مینیرو یا دو شخصی

ممکن است با نیروهای خارجی یا موانع طبیعی یا قوانین اجتماعی یا سرنوشت باشد؛  

خودش  شخصیت  یعنی   با  است  ممکن  یا  کند،  عصیان  خود  سرنوشت  یا  محیط  علیه 

، شدهر هر دو روایت بررسی(. د73:ها باشد)همانیا ترکیبی از این ،کشمکش داشته باشد

)بیابان  ها بیشتر از نوع کشمکش انسان با انسان)خیر با شر( و انسان با طبیعتکشمکش

آغازین داستان است. در   ی در این زمینه، در صحنه آب و علف( است. تفاوت مهم  بی

آب و سوزان است؛ اما در روایت بختیاری،  مکش با بیابان بیروایت نظامی، اولین کش

بردن فقر خانواده بکوشند  است. دو برادر باید برای ازبینکشمکش آغازین با فقر و نداری  

کردن  اضافهاجتماعی است.    یت کشمکش از نوع کشمکش علیه یک مسئله حقیقدر  و

کودکان در    ،ی آن است که از نظر بازنویسهدهنداین نوع کشمکش به اصل داستان، نشان

الی در این  فرهنگ بختیاری، از همان آغاز باید درگیر حلّ مسائل زندگی شوند و نقش فعّ

باشند.   داشته  مسئزمینه  این  بیانهمچنین  نظر    یکنندهله،  از  که  است  نیز  موضوع  این 
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بختیاری،بازنویس   فرهنگ  از  به  به دوران کودکی و نوجوانی  و در  عنوان دورانی جدا 

بلکه کودک و نوجوان از همان آغاز باید همچون بزرگساالن    شود؛ریسته نمی بزرگسالی نگ

 .بگیرندهای زندگی را بر دوش مسئولیت ،عمل کنند و مانند آنان

 

   . بحران5.2

کنند و عمل  بار با هم تالقی می ل برای آخرینست که »نیروهای متقابا  ایبحران لحظه 

به نقط بزنگاه می  یه داستانی را  های  موجب دگرگونی زندگی شخصیت  ،شاندکاوج یا 

  (.76همان:)  آورند«میوجودهدر خط اصلی داستان ب  را  شوند و تغییر قطعیداستانی می

به    گذرانیبرای خوشو  شود  سرانجام پادشاه می  ،در روایت نظامی، خیر از بخت نیک

با جهودی میمی  باغی به ند. دستور میبیرود که شر را در حال معامله  دهد که شر را 

پرسد که   آورند و خیر از او نام و نشانش را می دنبالش به باغ بیاورند. شر را به باغ می

 گوید: دهد. خیر به او میشر پاسخ دروغ می

 ی که نام شر داری ــرّ خلقـش

 

داری   بتر  خود  نام  از   سیرت 

                                       (                                                                                                                            289:  1386،)نظامی       

 کند: و خود را به او معرفی می

تشنـــمن آن   برده  ی گهرهـــم 

 

 رده ـبخت تو م  ،بخت من زنده 

 ( 290)همان:                  

خواهد از گناه او درگذرد. کند و از خیر می شناسد، گریه و زاری میشر که خیر را می  

صورت خالصه  بهشوند،  باری که خیر و شر با هم رودرو میآخرین  در روایت بختیاری،

کند. وقتی خیر  ای کار میداخل حجره که  بیند  شر را می  ،شهر  درچنین است: روزی خیر  

شرّ را به    ،خواهد با چند مأمورکند و از او میداروغه را احضار می  ،گرددبه قصر بازمی

زند تا شناخته  آورند. خیر نقابی به صورتش میروند و شر را میقصر بیاورند. آنان نیز می

ما گزارش    گوید به خواهد بیایند تا شر را ببینند. خیر به او مینشود و از خانواده نیز می

به خاطر جرعهداده را  و وی  برادرت خیانت  به  تو  نابینا کردهاند  انکار  ای آب  ای. شر 
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پادشاه شده باشد، التماس    ،شد خیر زند و شر که باورش نمیکند. خیر نقاب را کنار میمی

  آیند و او را بسیار کند تا او را ببخشاید. بعد مادر و خواهرانش از پشت پرده بیرون میمی

شود و  با وقفه روایت می  ،بحران داستان  یوایت بختیاری، نقطه کنند. در رسرزنش می

خیر و شر نیز حضور دارند و سرانجام شرّ    یجانی بیشتری دارد؛ چراکه خانوادهحالت هی 

نتیجهترتیب نشان داده میدرحقیقت بدینشود.  در نزد خانواده شرمسار می ی  شود که 

نابکضد و  دروغگویی  طرد اریارزش  که    ازشدن  ،  گفت  باید  بنابراین  است؛  خانواده 

یک ارزش است که کودک همواره باید به   ،از سوی خانواده در فرهنگ بختیاریپذیرش 

 آن، در انجام کارهایش نظر داشته باشد. 

 

 گشایی و پایان گره .6.2

ها گره آغازین  مختلفی داشته باشد. در برخی داستان  هایشکلتواند  بندی داستان میپایان

شود یا به  تمام رها میو در برخی موارد پایان داستان نیمهشود  میداستان در پایان حل  

پایان می به  داستان  داستان میشکلی غیرمنتظره  پایان  یا  رسد. همچنین  باشد  تواند شاد 

(. در روایت  130:  1390مدی و بهاروند،دوارکننده باشد یا ناامیدکننده)رک.محغمگین، امی 

یابد  شود: خیر، شر را مییابد و گره داستان چنین گشوده مینظامی، داستان چنین پایان می

و او را    گیردپس می  گوهرهای خیر را از او، ک رد  شتن خیر از گناه شرو باوجود درگذ 

  ی مجازات است. داستان با غلبه بر ان داستان در روایت نظامی، مبتنیپای کشد؛ بنابراینمی

شود؛ اما در روایت  تر کشته می چه تمامرسد و شر با خشونت هرخیر بر شر به پایان می

پایان خوش، همان چیزی است که بیشتر متخصصان  بختیاری پایان داستان خوش است. 

های خوب کودک فرض  دهند و حتی آن را از ملزومات داستانبه ادبیات کودک نسبت می

داستان554:  الف1387نیکوالیوا،ک.)ر  کنندیم در  نیکوالیوا،  نظر  از  کو(.  دکان،  های 

شناختی، یعنی  بندی روانآفرین( با پایانبندی ساختاری داستان)همان پایان خشنودیپایان

تعادل  درگیریبه  است)همان(.  رسیدن  همراه  داستان،  قهرمان  درونی  روایت  های  در 

اش، مردم در صلح  گستریبخشد و با عدالتزندگی دوباره می  شده، خیر، به شربازنویسی



 ( 21)پياپی  1399بهار و تابستان ، 1ي ، شماره 11ي مطالعات ادبيات كودك/ سال مجله                  140

 

گیرم. آخرش خیر، شر رو بخشید؛ هاشو نادیده میبخشم و بدیزیند. »شر رو میو صفا می

عدالتش مردم با آسایش و   یسال پادشاه مملکت بود و زیر سایه  هایاما خودش تا سال 

(. روایت بختیاری، زمانی به پایان  329:  1391، «)تهماسبیخوشی کنار هم زندگی کردند

درمی  رسدمی شر  گناه  از  خیر  نمیکه  مجازات  را  او  میگذرد،  موفق  و  شود  کند 

معدالت بدینگستری  درآورد؛  اجرا  به  را  میوردنظرش  پایانتوانترتیب  بندی  گفت 

ز شود. اکه در روایت نظامی دیده نمی  چیزیشناختی با هم همراهند؛  ساختاری و روان

های قومی وام  اش را از قصه نظر نیکوالیوا، ادبیات کودک، بسیاری از الگوهای ساختاری

های  ارند؛ برخالف داستانی خوش دهای سنتی کودک، پایانگرفته است و بیشتر داستان

: الف1387اند)رک.نیکوالیوا،شناختی متفاوتی پیدا کردهمعاصر که پایان ساختاری و روان

ازجمله علت554 بازنویسی(.  روایت  در  پایان خوش  از ساختار  های  تأثیرپذیری  شده، 

 های بومی و عامیانه است. قصه

که  ایناین است که پایان باید متناسب باشد؛ یعنی    ،های پایان داستاناز دیگر ویژگی   

:  1388بیکهام، رک.پرسش داستانی را پاسخ دهد و مشکل و تضاد آغاز داستان را حل کند)

د علت سفر خیر و شر چیست  دان خواننده نمی  ،(. در روایت نظامی248:  1392،؛ اخوت23

توان قضاوت کرد که داستان  همراهی آن دو با هم به چه سبب بوده است؛ بنابراین نمی  و

چند شر در پایان به مجازات کار بدی که کرده بود،  ؛ هردارای پایانی متناسب است یا نه

؛ ولی در روایت  شودهای داستان پاسخ داده میبه یکی از پرسش   ،نظرو ازاین  رسدمی

. علت سفر خیر و شر، یافتن کار و زدودن دارد  ناسبمت  یداستان پایان   ،نظرازاین  بختیاری،

شده در آغاز داستان برای خواننده،  مطرح  زندگی خود بوده است. پرسش یر از چهرهفق

شود که خیر پادشاه  دیده می   ، در پایان داستان  .شوند یا نهاین است که آیا آنان موفق می 

با بخشودن شر، به پرسش آغازین پاسخ    آورد وشود، مادر و خواهرانش را به قصر میمی

 شود.  داده می
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 پردازیها و شخصيت. شخصيت7.2

ها  شخصیت، از مهمترین عناصر در هر داستانی است که محور پیرنگ، حوادث و کنش

خاطر اهمیتی که  اند که بهو یا قهرمانان داستان  گیرد. »شخصیت، افراد و اشخاصمیقرار 

که  طوریباشند؛ بهی فراوانی برخوردار میدر ساختار آفرینش داستان دارند، از ارزش هنر 

شده از اجتماع که بینش مبانی  ، شبیه شخصی است تقلید یک از افراد و اشخاص داستانهر

، یعنی  پردازی(. شخصیت249:  1368براهنی،)یابد«خص مینویسنده بدان فردیت و تش 

قابل از خصایص  »مجموع خصایص  ترکیبی  و  مشاهده،  یگانه  را  که شخصیت  ظاهری 

زدن و حرکات  ادا و اطوارها، سبک حرف  یعالوهکند: ظواهری جسمی بهفرد میمنحصربه

نگرش منش،  شغل،  هوش،  سن،  جنسیت،  دست،  و  ارزشسر  و ها،  ها،  زندگی  مکان 

قلبا کیست؟    ی نحوه و  نقاب ظاهری، درونا  این  اما شخصیت حقیقی در پس  زندگی؛ 

رحم؟ شجاع یا بزدل؟ دست و دلباز یا  وفا صادق یا دروغگو؟ مهربان یا بیوفادار یا بی

  (. 246: 1392،کیخودخواه؟ بااراده یا ضعیف«)مک

نیکوالیوا، در داستان     به ها جایگاه بسیار مهمی دارن یتهای کودکان، شخصاز نظر    د؛ 

باشد، چندان  توانای که میگونه آن حذف شده  در  داستانی که عنصر شخصیت  گفت 

شخصیت  و  نیست  داستانپذیرفتنی  نوع  این  در  رویدادهایند.  تمام  محور  ها،  ها، 

ی  های ویژه یا الگوی اخالق سخنگوی باورها و نظریه  یمثابهبه  ها نویسندگان، از شخصیت

شود. گفتنی  ها کمتر توجه میشخصیت  شناختیسبب به ب عد روانند؛ بدینجویسود می

نیمهاست   سدهتا  شخصیت  یهای  داستانیبیست،  روایتهای  در  که  کودکان  ای  های 

می  پرداخته  و  به شخصیتشدساخته  تنها  به ،  بههای  یا  محدود  تمامی خوب  بد  تمامی 

(. در هر دو روایت مورد بررسی، با توجه  560-557  :الف1387،نیکوالیواک.شدند)ر می

که نام دو شخصیت  ها یا خیر هستند یا شر؛ چنانصیت، شخساختار کالسیک داستانبه  

های  های با خصال نیک و شر، مظهر انسانانسان  ی، نمایندهنیز گویای این امر است: خیر

عنوان، الگوی  ها بهخصیتگان هر دو روایت، از ش گفت نویسندتوانترتیب میبد. بدین



 ( 21)پياپی  1399بهار و تابستان ، 1ي ، شماره 11ي مطالعات ادبيات كودك/ سال مجله                  142

 

کرده استفاده  نگرش، شخصیتاخالقی  این  با  و  بزرگسال  اند  و  کودک  به مخاطبان  ها، 

 اند. معرفی شده

بین شخصیت با پیرنگ، یعنی    یی شخصیت، رابطهمطرح در زمینهاز دیگر مباحث     

های  داستان  محوربودن روایت است. از نظر نیکوالیوا، »بیشتریا شخصیت  محوربودنحادثه

تکیه میکودک، حادثه داستان  پیرنگ  بر  بیشتر  یعنی  برمحورند؛  تا  ها و شخصیت  کنند 

خصوص حوادث  ها بهچند حادثه(. در روایت بختیاری، هر558پردازی«)همان:شخصیت

ها  پردازیها و شخصیتاند، برخالف نظر نیکوالیوا، شخصیتانگیز برجسته شدههیجان

های آنان،  اند و کوشیده شده است تا توجه مخاطب به خصلتیافته  ای نیز جایگاه ویژه 

ویژگیبه اخالقی خصوص  و  رفتاری  شخصیت،  جلبشان  های  معرفی  برای  به    شود. 

توجهویژگی وی،  مختلف  به    شودمی  های  پرداخته    هایشیوهو  امر  این  به  گوناگون 

ن ابزاری است که تصویری  تریهای بیرونی شخصیت، آسانها، توصیفشود. در داستانمی

(. در روایت نظامی به  561همان:دهد)میاختیار خواننده قرار شخصیت در  سرراست، از  

شخصیتویژگی ظاهری  چنانهای  شده؛  توجه  چندبها  دختر که  زیبایی  وصف  در  یتی 

( سروده شده است؛  279:  1386نظامی، رک.)تر پادشاه و زیبایی و بلندی خیرچوپان، دخ

ب تنها دو صفت الغر و خوشها کمتر شده ختیاری، این صفتاما در روایت  هیکل  اند. 

های مثبت، برای برانگیختن  رفته که این صفتکاری خیر و زیبا برای دختر چوپان بهبرا

های جسمانی، موجب  کم از صفت  یحس همدلی خواننده/شنونده بوده است. استفاده

شده محروم  در روایت بازنویسی   ،شخصیتشده است تا مخاطب کودک از این ابزار درک  

داستان در  »گزارهشود.  کودکان،  از  های  بسیاری  توصیف  برای  اغلب  روایی،  های 

موقعیت اجتماعی    ها، ممکن است ]...[رود. این ویژگیمیکار ها بههای شخصیتویژگی

دهند نشان  کنند)ثروتمرا  داللت  هوش  بر  یا  فقیر(  و  و  ند  بر )باهوش  یا  خنگ( 

منش  شجاع(،)کنش اخالقیا  تمامی  )خوش)حریص(،  سرانجام  و  مهربان(  و  اخالق 

  اش های زودگذر شخصیت داستان)سرما، گرسنگی و خستگی( یا وضعیت روحیاحساس

(. در دو روایت، از  562:  الف 1387زده، ترسیده و شاد( را نشان دهند«)نیکوالیوا،)هیجان
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)گرسنگی و خستگی( هاودگذر شخصیتهای زاین نظر مشترکاتی مانند اشاره به احساس

می اما  دیده  بازنویسیشود؛  روایت  گزارهدر  نظامی،  روایت  برخالف  روایی  شده  های 

)فقرشان( ی خیر و شرتماعی خانوادهدیگری  نیز برجسته گردیده؛ چنانکه ابتدا موقعیت اج

امر  بودن خیر توجه شده است. این  سادهها مانند  سپس به منش شخصیتتوصیف شده،  

ها و ایجاد ارتباط  سبب شده است تا مخاطب کودک به سوی تفسیر معینی از شخصیت

 شود.  با آنان سوق داده 

داستان     بهدر  داستانیها  کودکان، شخصیتویژه  مختص  غیرمستقیم  های  روش  با  ها 

  شوند پردازی میها، شخصیتیا ارتباط بین شخصیت   های شخصیتمانند استفاده از کنش 

بین 564و562:)همان روابط  نظر  از  اما  نیست؛  تفاوتی  روایت  دو  بین  کنش،  نظر  از   .)  

ر و شر از  بین خی  یرابطه  شده،شود. در روایت بازنویسی، تفاوتی دیده می هاشخصیت

آموزشی داستان   یتا جنبه  بین دو برادر تغییر داده شده است ی ی دوستی، به رابطهرابطه

با اعضای خانواده، به  ید شود. نوع رابطهائل خانواده محدوبه مس اینکه  خیر  خصوص 

آورد و از گناه برادر، همواره به یاد مادر و خواهرش است، سرانجام آنان را به نزد خود می

میمیدر نشان  خانوادهگذرد،  برای  او  ارتباط    ،دهد  قطع  اما  است؛  قائل  با   شرارزش 

کر  دهد وی چندان به ففوت آنان، نشان می  ادعای   ،کردن برادر و در ادامهکور خانواده،  

 شود.     منفی در داستان معرفی می یعنوان شخصیت ترتیب به خانواده نیست و بدین 

ها و استفاده از دو روش مستقیم و غیرمستقیم،  های شخصیتنظر توجه به ویژگیاز      

های  نظامی هم به ویژگیشود: در روایت های دیگری بین این دو روایت دیده میتفاوت

ها و ظاهری و زیبایی شخصیتهای  تاری توجه شده است و هم به ویژگیاخالقی و رف

های  ویژگی  ،شده، بازنویس بیشترو عواطف آنان. در روایت بازنویسیهم به احساسات  

تواند با مسائل پیچیده و  اخالقی را برجسته کرده است. »مخاطب کودک و نوجوان نمی

دلخواه خود را بگیرد«)نیری    یبرقرارکند و از روند روایت، نتیجهچندگانه ارتباط مناسبی  

مرتضایی، بنابرای144:  1392و  جنبه(؛  یک  بر  بیشتر  روایت،  این  در  وجودی    ین 

  مرکز شده است. در روایت بازنویسی عد اخالقی و رفتاری آنان ت ها، یعنی بر ب شخصیت



 ( 21)پياپی  1399بهار و تابستان ، 1ي ، شماره 11ي مطالعات ادبيات كودك/ سال مجله                  144

 

شیوهش از  هم  نظامی،  روایت  مانند  شیوهده،  از  هم  و  غیرمستقیم  برای    یی  مستقیم 

معرفی    یی اصلی، بر شیوهرده شده است؛ با این تفاوت که تکیهپردازی بهره بشخصیت

خصوص از خیر و شر  ها، بهکجا از شخصیتاز زبان راوی است. تقریبا در هر   مستقیم و

وگو یا  گفت  که باو حتی جاییشود  میز آنان اشاره  ای اشود، به ویژگیسخن گفته می 

راوی نیز به آن ویژگی شخصیت اشاره    شود، خودِشخصیتی معرفی می  ،رفتار و کنش

وضوح چیز را باید خود نویسنده بهدهد از نظر بازنویس، همهنشان می  ،کند. این امرمی

 اختاللی ایجاد نشود.   ،دریافت پیام آموزشی قصهروند در اختیار مخاطبش بگذارد تا در 

و    هاشخصیت  هم از نظر نوعی خیر و شر با بازنویسی آن،  بین روایت نظامی از قصه

ها در روایت نظامی  . شخصیتهایی هستتفاوت ،هایشانآنان و ویژگی هم از نظر نقش

خیر،   از:  ک عبارتند  ک  شر،  زن  و  دختر  پزشکان، رد،  دخترش،  و  پادشاه  وی،  چاکر  رد، 

د  یهفرستاد و  وزیر  پادشاه،  محرم  پادشاه،  نزد  روایت خیر  در  جهودی.  و  خترش 

ها عبارتند از: پدر پیر، مادر سالخورده، دو خواهر خیر، خیر، شر،  شده شخصیتبازنویسی

، پادشاه، وزیر، مأمورهای دربار. در  (ی الهی)فرشته کبوتر  چوپان، دختر و پسر چوپان، دو

شده،  تقریبا چهارده شخصیت حضور دارند. از نظر نوع در روایت بازنویسی  ،هر دو روایت

دارند و دختر چوپان را  اند که نقش راهنما  عنوان شخصیت وارد داستان شدهدو پرنده به 

از    ،شدهبازنویسیکنند. در روایت  کردن راه درمان خیر، راهنمایی میبرای پیدا  تعدادی 

تعدادی شخصیت به   . امااند؛ مانند زن کرد و دختران شاه و وزیرها حذف شدهشخصیت

شده  اضافه  برخی شخصیت داستان  شر.  و  خیر  خواهران  و  مادر  پدر،  مانند  نیز  اند؛  ها 

شدهگونهبه جایگزین  و  ای  دخترش  کرد،  جای  به  دخترش  و  پسر  چوپان،  مانند  اند؛ 

در هر دو روایت، به ا پادشاه و وزیر در نقش جدید به جای پادشاه و وزیر.  چاکرش ی

ها نام خاصی ندارند و تنها شخصیت کرد با نژاد و کدام از شخصیت، هیچجز خیر و شر

 شود. چوپان با شغلش شناخته می

کرد نقش    های مؤنث در هر دو روایت حضور دارند. در روایت نظامی دخترشخصیت

الی در  دار و دختر پادشاه، همچون دختر کرد نقش فعّمادرش زنی است خانهدارد.    منجی 
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در شود.  همسر نام برده می   ،عنوان بیمار و در ادامهتان دارد و از دختر وزیر تنها بهداس

از خواهران تنها در    .اندشده، مادر و خواهران خیر به روایت افزوده شدهروایت بازنویسی

از مرگ  تری دارد و بعد  نقش پررنگ  ، د؛ اما مادر نسبت به آنانشوحد نام، سخن گفته می 

دهد  این نشان می  ؛کنند و تقریبا نقش راهنما دارداو عمل می  یاساس گفته پدر، فرزندان بر

فرزندان را برعهده دارد و فرزندان    این مادر است که نقش تربیتدر فرهنگ بختیاری،  

های او عمل کنند. دختر چوپان در این  اساس گفته، باید برهایشانبرای رسیدن به مطلوب

ترین شخصیت  دارد و فعال   منجیجایگزین دختر کرد شده است و همانند او نقش    ،روایت

فاوت که در  با این ت  ؛زن داستان است. در هر دو روایت، نگرش مردساالرانه حاکم است

ضد   شده،بازنویسیروایت   نگرش  مینوعی  دیده  نیز  بهمردساالری  که  گونهشود؛  ای 

از داستان حذف   با دختران پادشاه و وزیر  ازدواج دوم و سوم خیر  به  حوادث مربوط 

  مبارزه   ،از طریق قصه  ،چندهمسری، با این اندیشه  ی گونه، با حذف مسئلهاند و بدینشده

 شده است.  

های متضاد  های اصلی داستان خیر و شر هستند که ارزشو روایت، شخصیتدر هر د

های کامال متضاد در طرفین زوج، باعث ایجاد جذابیت  دهند. »ارزشداستان را نشان می

های شخصیتی را در مجموعه ایجاد  های متضاد، نیرومندترین پویاییشود و شخصیتمی

نماد خوبی مطلق و شر مظهر بدی مطلق است. این    ،(. خیر136:  1394، )سیگر  کند«می

در روایت نظامی این دو شخصیت  دو شخصیت، از نظر نسبت و سن با هم تفاوت دارند.  

در روایت نظامی،  ،  برادر. از نظر سنی  ،شدهدوست هستند و در روایت بازنویسی  با هم

تا بزرگسالی روایت    نشده، دوران کودکی آناان هستند؛ اما در روایت بازنویسیآن دو جو

در است.  و    بازنویس،حقیقت  شده  همدلی  احساس  طریق  این  از  است  کوشیده 

ن  داستان ایجاد کند. معموال خواننده با همس  ی پنداری را بین شخصیت و خوانندههمذات

، با  این  اساسکند و بازنویس، کوشیده است برپنداری میو همجنس خود بهتر همذات

داستان را    یمایهپنداری، درونهمذات  حسایجاد  ها و با یت روایت دوران کودکی شخص

و سیر زندگی از کودکی تا بزرگسالی را به    قصه انتقال دهد  یبه خواننده و شنونده  بهتر
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شود. می  هبین دو روایت تفاوتی دید  ،ها. از نظر انگیزه و هدف شخصیتکودکان نشان دهد

شخصیت خیر و شر نامشخص است؛    ی و انگیزه  هدف در روایت نظامی رفتن به شهر 

آنان پیداکردن کار برای    یرفتن به سفر دور و دراز و انگیزه   اما در روایت بختیاری، هدف 

پویایی، همهشان است.  زندگی   ی دن فقر از چهرهزدو ایستایی و  ها  شخصیت  یاز نظر 

شود و خود پشیمان میی  ه ایستا هستند؛ با وجود این، در روایت بختیاری، شرّ از گذشت

گفت وی از خصلت پیشین  توانمی   درنتیجه  ؛گذردسبب نیز خیر از گناه او در میبدین

 گردان شده است. خود روی

    

 مایهدرون . 8.2

در هر داستانی است که نوع نگرش نویسنده را به موضوع    ، مایه، از مهمترین عناصردرون

یک    یی آن است. نگاه و اندیشهنویسنده   یهر داستانی بازتاب اندیشهدهد. »نشان می

واقع  ،نویسنده داستان  در  دارد«  حتی  مستقیم  تأثیر  نیز  (.  177:  1389لو،)اسماعیلگرا 

درونداستان ازهای  مایهها  درونمختلفی  در  دارنداخالقی    یمایهجمله  نویسنده   .

معنای خیر و    یهپردازد و دربارمایه، معموال به موعظه میهایی با این نوع درونداستان

می تبلیغاتیکند.  شر صحبت  و  شعارزدگی  از  جلوگیری  داستانبرای  نوع  این  ها،  شدن 

قصه به  باید  اهمیّنویسنده  شخصیتگویی  و  بدهد  خلق  ت  گیرایی  حوادث  و    کند ها 

اخالقی، تعلیمی و تربیتی    یمایهداستان خیر و شر نیز درون(.  125:  1389، )رک.توبیاس

ها،  . در هر دو روایت، سعی بر این بوده است که با خلق حوادث گیرا برای شخصیتدارد

استفاده  متناسب  با فهم مخاطب خود  و  داستان را جذاب   با  نویسندگان، هم  از  بکنند. 

شخصیت   یشیوه و  داستان  نام  مانند  شیوهغیرمستقیم  به  هم  و  طریق    یها  از  مستقیم 

مایه این  اند. در روایت نظامی، درونمایه را انتقال دادهگیری در پایان داستان، دروننتیجه

ست و  های بد، بدبختی ا انسان   های خوب، سعادت و سرانجامِ انسان  است که سرانجامِ

شود.  های او به آرامش و راحتی تبدیل می مصیبت  یوی آورد، همهسعادت به هرکس ر

اندر نوعی  نظامی،  روایت  در  به سعادت  یدیشهحقیقت  نگرش  در  شدن  مندجبرگرایی 

 شود:افراد دیده می 
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گردد   راهبر  که  آنجا   دولت 

   

گردد  زر  خاره  و  خرما   خار 

 ( 291:  1386، )نظامی          

شده، ایثار، بخشش و ی بیانجدای از مسئله  داستان،  یمایهدر روایت بختیاری، درون   

گوید: »من وقتی پادشاه شدم با خودم عهد کردم که  دادگستری نیز است؛ چنانکه خیر می

عدالت،   )تهماسبیجوونمردی  الگوی  باشم«  ایثار  اشکال 329:  1391، و  ازجمله  های  (. 

ه نه به قدیرگرایانه آن است؛ اینکه حل مسئلت   یای کودکان، جنبهها برشده بر افسانهوارد

(. در روایت  216:  1372م،آدورک.بلکه وابسته به تقدیر دانسته شده باشد)  ،کوشش انسانی

گوید: این امر تا حدودی تعدیل شده است. در روایت بختیاری، خیر می  ،شدهبازنویسی

کر فلسفی و جبرگرایانه در روایت نظامی، »من با خود عهد کردم«؛ بنابراین برخالف تف

  ، دهدمشکل است و این نشان می  یکنندهگر و حلدر روایت بختیاری خود خیر کنش

نگرشی اخالقی جای نگرشی فلسفی    ،توجه به مخاطب در این روایت، سبب شده است

با  ،در ضمنی داستان را درک کند.  مایه تر بتواند درونکودک راحت  را بگیرد تا مخاطبِ

نظامی،    ی، به جای نقش منفعل او در قصهال به شخصیت خیردادن نقش خالق و فعّ

پنداری با وی، خود را در ایجاد داد در جهان و بخشش خطاکاران  خواننده نیز با همذات

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        چیز را به قضا و قدر بسپارد.                     که همهنه این ؛مؤثر بداند

 

   مندی زمان  . 9.2

آغاز می و شر  زمان جوانی خیر  از  داستان  نظامی،  روایت  ازدواج،  شوددر  به    سپس  ، 

گیرد. در روایت بختیاری، از زمان کودکی،  میرا دربرشدن شر  رسیدن خیر و کشتهپادشاهی

یعنی روایت رویدادها به ترتیبی   ؛استزندگی خیر و شر در یک سیر خطی روایت شده 

های  گیرد. این امر از ویژگیآنان را دربرمی  کودکی تا بزرگسالی  یو از دوره  اندکه رخ داده

هایی که برای کودکان و نوجوانان نوشته شده و به متن  ی ادبیات کودک است: »گستره

سوی آن، کودکی  ر یکی مشخص از پیوستاری است که دا بازار آمده است، بازتاب مرحله 

(. همچنین این  499ب:  1387،)نیکوالیوا  گرفته است«و در سوی دیگر آن، بزرگسالی قرار
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سال، ممکن ویژه کودکان بسیار کمکودکان، بهساختار برای کودکان مناسب است؛ »زیرا  

نتوانند جری  ایناست  دنبال کنند، مگر  را  داستان  دنبال  ان  ترتیب زمانی  به  که رویدادها، 

باوش این  همراه  مبنیوند.  دارد  وجود  هم  دیگری  باور  اینر،  رابطهبر  در که  علّی  های 

(. از نظر نظم  573:  الف1387،های کودکان، باید ساده و شفاف باشند« )نیکوالیواداستان

باید گفت که و ترتیب، یعنی پیوستگی منطقی رخداد ، بدون  دو متن  هر  های داستانی، 

زمانهیچ روای گونه  میپریشی  تداومت  نظر  از  اما  دو  تفاوت  ، شوند؛  بین  بسیاری  های 

در تداوم و سرعت روایت، مباحثی همچون صحنه، خالصه، وقفه  شود.  روایت دیده می 

می  بررسی  حذف  می و  یکی  داستان  زمان  با  روایت  زمان  صحنه،  در  در شود.  شود؛ 

  ،کنند و با این کارفشرده میزمان طوالنی از داستان را در چند کلمه  پردازی، مدتخالصه

هایی از داستان است که روایت در  وقفه، شامل قسمت  ؛افزایندروایتی می  عملِ  بر سرعتِ

ود.  شداستان، هیچ رخدادی حادث نمی  یانجام است؛ اما در پایهها، همچنان در حال  آن

منطق  شود.  حذف، به پیدایش حداکثر سرعت منجر می   کاهد؛وقفه از سرعت داستان می

به    یای به وقوع پیوسته است، اما متن هیچ اشارهدهد که حادثهدادی داستان نشان میرخ

نمی داستان  (.56-55:  1394ژوو،رک.کند)آن  خالصهدر  بر  صحنه  کودکان،  گویی  های 

  ی را شامل شود؛ زیرا پرکردن فاصله  های زیادی از داستاناست و نباید حذف، مدت   مقدم

کودک   برای  مکثطوالنی  از  است.  بهمشکل  توصیف  برای  که  باید    ،روندمیکار هایی 

کاهند و این امر موجب  های توصیفی، از سرعت پیرنگ داستان میپرهیز کرد؛ زیرا مکث

(. در هر دو روایت، از 577- 576:  الف1387،نیکوالیوارک.)شودآزار مخاطب کودک می

و  عنصر گفت ایجاد صحنه  موجب  که  داستان میبرابروگو  و  گفتمان  زمان  شود،  بودن 

تعداد گفت  واستفاده شده   تنها در حجم و  بختیاری در تفاوت  وگوهاست. در روایت 

گوی خیر با شر در پایان داستان، بیشتر  ووگوها مثال گفتبرخی موارد حجم و تعداد گفت

نظامی   روایت  نمایشیاز  به  امر  این  راحتاست.  درک  و  داستان  از سوی  شدن  آن  تر 

دهد در داستانی نشان می  منطق روایتمخاطب کودک کمک کرده است. از نظر حذف،  

نظامی، از صحنه   روایت  که حذف    یپیش  است  افتاده  اتفاق  حوادثی  داستان،  آغازین 
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بهدهش بختیاری  اما در روایت  و  اند؛  اشاره شده است  این حوادث  به  صورت خالصه، 

تا مخاطب  نهما گونه که نیکوالیوا معتقد بود، خود راوی این فاصله را پر کرده است 

توصیف نظامی  روایت  در  وقفه،  نظر  از  نشود.  مشکل  دچار  زیادی  کودک  بسیار  های 

سفر، نظامی    یبرای نمونه در صحنهرفته که این امر بر حجم داستان، افزوده است؛  کاربه

 شود: روایت ک ند میپردازد و سرعت به توصیف سفر می 

 ون تنور از آتش گرم ــای چکوره
 

 کاهن از وی چو موم گشتی نرم  
 

 وم ــاری بــگرمسیری ز خشکس

 

 اد شمال را به سموم ـــرده بـک 

 ( 269:  1386، )نظامی          

هد  دنشان می  مسئله،  این  .است   ها حذف شدهشده، این قسمتدر روایت بازنویسیاما      

توصیفدر   این  بختیاری،  می   هاروایت  سعی  و  ندارند  اهمیتی  اینچنان  با  گونه  شود 

با ضربحذف داستان  نقطهها،  به سوی  فزاینده  »خوانندگان    یآهنگی  زیرا  برود؛  اوج 

های نمایشی و هیجان  کنند تا به رخدادهای توصیفی را نخوانده رها می سال، این بخش کم

برخورد    یه ارتباط و نحو  ی ، شیوهدر مقابل(.  577:  الف1387،برانگیز برسند« )نیکوالیوا

گیرد. در روایت  دو برادر به داستان اضافه شده است و وقفه در این زمینه صورت می

گوید ما دو برادر هستیم و به نوبت از آب و غذای هم استفاده  بختیاری، شر به خیر می

نکه آب  نوشند تا ایند و آب او را میخورکنیم. ابتدا در چند مرحله، از غذای خیر میمی

  کند رسد، شر از دادن غذا امتناع میسپس نوبت به شر که می شود.و غذای خیر تمام می 

کند و داستان با  ها، داستان را دچار وقفه می، با توصیف وضعیت شخصیت و بازنویس

می، ابتدا  عشق بین خیر و دختر، در روایت نظا   ی رود. در صحنهمیسرعت ک ندتری پیش  

گردد و با پیشنهاد  پدر  شود، سپس خیر گرفتار عشق میدختر است که عاشق خیر می 

های  راوی نیز با توصیف خلق و خوی و ویژگیانجامد.  دختر، این عشق به وصال می

کند؛ اما در  حرکت داستان را بسیار ک ند می،  هاجسمانی و  شخصیتی هرکدام از شخصیت

خی این  بختیاری،  میروایت  دختر  عاشق  که  است  به  ر  که  اوست  خود  این  و  شود 

می دختر  و خواستگاری  گرفته  صورت  حذف  نظامی،  روایت  به  نسبت  بنابراین  رود؛ 
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وان  ت تأثیر فرهنگ بختیاری را در این زمینه می ؛  نیز در این زمینه انجام شده است  یرهاییتغی

ازدواج باید از سوی او انجام  اینکه مرد باید به خواستگاری دختر برود و پیشنهاد    دید؛

  حذف شده است. خیر    همسریی چندشده، مسئلهر روایت بازنویسیبشود. همچنین د

گفت باید  وقفه  درمجموع  این  بررسی  خالصههابا  حذف  ها،  می و  نگرش  ها  به  توان 

دربارهباز پینویس  کودک  اینی  مسائکه  برد؛  کدام  چه  و  هستند  مهم  کودک  برای  لی 

اهمیت  تر اهمیتبی کم  شده یا  قلمداد  برای    اند.تر  مهم  روش  تداوم،  عمل  »طرز 

برخی برجسته رخدادهاست«  سازی  سایر  اهمیت  کاهش  و  :  1391)بریجمان،  رخدادها 

تأکید  (.  160 آن  چگونگی  و  افراد  بین  روابط  بر  بختیاری،  روایت  روایت  شده  در  و 

به  های  صحنه استمربوط  بوده  همراه  وقفه  با  ازآهمچنی  .آن  عشق  ن  موضوع  نجاکه 

صورت خالصه  شده، بهدر روایت بازنویسی  نامتناسب با سن کودک تشخیص داده شده،

همسری نیز در روایت بختیاری حذف شده است. گفتنی  ی چند مسئله روایت شده است.  

قصه در  که  و  است  هموالمثلضرب ها  بختیاری،  مسئلههای  مذموم    یاره  چندهمسری 

(. در 252:  1392رضایی و ظاهری،؛  39:  1394، رضایی و ظاهریرک.)  دانسته شده است

ی رویکرد بازنویس به این  دهنده، نشاننیز حذف این قسمت  شدهاین روایت بازنویسی

عنوان یک امر  ی چندهمسری نباید به اینکه مسئلهمسئله، براساس فرهنگ بختیاری است؛  

 ان آموزش داده شود.به کودک  ،مطلوب

های روایت، از وجه غیرتکرارشونده استفاده شده  از نظر بسامد و تواتر، در اکثر قسمت   

گشایی برسد. »این وجه  تر به گرهاست تا با ایجاد پویایی در روایت، داستان هرچه سریع

همراهند و نیز  هایی که با پویایی روایتی های پر کنش است؛ روایتی روایتمورد عالقه 

 ،)ژوو  گذارند«گشایی داستان تأثیر میتر گرهبر میل خواننده برای شناختن هرچه سریع 

تعریف چندباره58:  1394 یعنی  تکرارشونده،  تنها یک(. وجه  اتفاق  ی رخدادی که  بار 

بار  شود. در روایت نظامی، کورشدن خیر، که یکافتاده است، در هر دو روایت دیده می

اف از زبان خیر روایت می اتفاق  اما در روایت بختیاری، عالوهتاده، چندبار  بر این  شود؛ 

شود.  بار در داستان تکرار میبر مواظبت از خیر، چندینرخداد، سفارش مادر به شر مبنی



 151                 وندابراهیم ظاهری عبده/...یسیو با بازنپیکر هفتی »خیر و شر در ی قصهمقایسه 

    

 

ارائه در  وجه،  این  نقطهاهمیت  دربارهی  متعدد  است دیدهای  واحد  رخداد  یک    ی 

، طبق خواست  از نظر خیر  ،دهدنشان میزبان خیر نیز  (. تکرار این رخداد از  59)همان:

ی  ی غیرمستقیم این آموزهطریق و به شیوهصل مهم است. بدینکردن یک ا خانواده عمل

 شود. ی کودک انتقال داده میاخالقی، به خواننده

 

 مکان   . 10.2

می واقع  آن  در  داستان  آکسیون  که  است  »محلی  داستان،  به  مکان  دیگر،  شود؛  عبارت 

  (. 429:  1388،کنند«)یونسیای است که اشخاص داستان نقش خود را بر آن بازی میزمینه

افتد؛  های مختلف اتفاق می های کودکان، حوادث داستان، در مکاندر بسیاری از داستان

بازگشت های کودکان، »خانه، فرار و  چنانکه از نظر نیکوالیوا، مکان در بسیاری از داستان

داستان  این  در  فیزیکی، ها، شیوهبه خانه« است.  تغییر مکان  به  برای رسیدن  رایج  های 

ها به جاهای دور یا صرفا به خاطر تعطیالت تابستان، یا به  عبارتند از: فرستادن شخصیت

دلیل وجود خطر )رک.نیکوالیوا،  به  یا  بیماری در خانواده،  ( در  27:  1386خاطر شیوع 

هاست و این سفر، از یک شهر  شخصیت  جایی و سفرمبنای داستان بر جابهروایت نظامی،  

جایی تقریبا مطابق با دیدگاه نیکوالیوا  به شهر دیگر است؛ اما در روایت بختیاری این جابه

داستاندرباره پیرنگ  آبادیی  در  و  خانه  در  حوادث  ابتدا  است.  کودک  اتفاق  های  ای 

یاف  ،افتدمی برای  را ترک می سپس فرزندان،  تنها در مرحله تن کار، خانه  ی سوم، کنند. 

گردند؛  شود؛ اینکه در روایت بختیاری، فرزندان به خانه و آبادی بازنمیتفاوتی دیده می 

جا  ی اعضای خانواده را در یکدهد و همهبلکه خیر در مکانی دیگر، خانواده تشکیل می

ترتیب  توان تعبیر کرد. بدیننه می کند که این صورت را نیز به بازگشت به خاجمع می

های مکان در ی خیر و شر را از نظر مکان، مناسب با ویژگیگفت بازنویس، قصه توانمی

این جابهداستان نیکوالیوا،  اعتقاد  به  بازنویسی کرده است.  جایی مکانی در  های کودک 

برای وی    ی جهان بدون نظارت بزرگساالن راهای کودک »امکان کشف آزادانهداستان

های قومی،  آورد. این عنصر که برابر با عنصری است که پراپ در قصه]کودک[ فراهم می
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می ریختغیاب  ساختار  )نیکوالیوا،شناسانهنامدش،  است«  کودک  ادبیات  :  الف1387ی 

های خیر و  شود شخصیت(. غیاب از خانواده در روایت بختیاری، گرچه سبب می 553

شود از نظارت خانواده برخالف نظر نیکوالیوا باعث نمی  ،ندشر، جهان تازه را کشف کن

های مختلف، خیر همواره سفارش مادر را به شر گوشزد  ؛ چنانکه در موقعیترهایی یابند

خواهد  خواهد که مطابق با خواست وی عمل کنند؛ چه زمانی که شر، میکند و میمی

چوپان ازدواج نماید و چه هنگامی    خواهد با دخترکند، چه زمانی که خیر میخیر را کور  

به پادشاهی می او  تأثیر فرهنگ بختیاری است. در این  که  از  این موضوع، ناشی  رسد. 

ی بزرگسالی نیز  فرهنگ، خانواده از چنان جایگاهی برخوردار است که فرد حتی در دوره

یژگی فرهنگی  ویژه پدر و مادر عمل کند که این وباید مطابق امر و نهی اعضای خانواده به

 ، بازنمایی شده و اثرگذار بوده است. در روایت بختیاری

د.  افتترتیب در شهر، بیابان سوزان و شهر اتفاق میداستان، بهحوادث    روایت نظامی،در      

آب  بیو  شود. بیابان، بیابانی سوزان  از شهر نخستین، هیچ اطالعاتی به دست داده نمی

کنند و شهر دوم نیز متعلق به پادشاهی  کوچنده زندگی می   یهیک خانواد  ،است که در آن

شده است تا متناسب با  کوشیده    در روایت به گویش بختیاری،  که دخترش بیمار است.

ها  راحتی با شخصیتزنویسی شود تا خواننده بتواند بهمخاطب، قصه با یی زیستهتجربه

هستند    هایی حادثهشده به قصه،  های اضافهحادثه  ،حقیقتدررابطه برقرار کند.    هاحادثهو  

کرده است    ها را در زندگی واقعی تجربهآن  ،که کودک در یک محیط روستایی و عشایری

بدین میو  درک  سبب،  در  بهحادثهتواند  قصه  مشارکت  های  روایت  کندراحتی  در   .

از بیابانی نام برده    سپس  افتد.در یک آبادی اتفاق می   ،آغازین داستان  یحادثه   بختیاری،

  شود داستان به آبادی برده می  یکنند. ادامهعشایری زندگی می  یشود که در آن خانوادهمی

پایان نیز از پایتختی که قصر در آن کنند. در  دختر، پاییز به آنجا کوچ می  یکه خانواده

بختیاری،  به گویش  مکان آغازین داستان در روایت    درواقعشود.  واقع شده، سخن گفته می

کند و کودکان بختیاری  عشایری در آن زندگی می  ایکه خانواده  همان مکان ملموسی است

در   هستند.  آشنا  آن  با  بردهمکان  شده،بازنویسیروایت  تقریبا  نام  تجربه های  با  ی  شده 
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دهد  را درک کنند. این نشان میتوانند آن  راحتی میزیستی کودکان همخوانی دارد و به

بازنویس نظر  از  میکه  زمانی  قصه  تأثیرگذ ،  و  جذاب  کودکان  برای  که  تواند  باشد  ار 

 زیستی کودکان همسان باشد.   یهای آن با تجربه حادثه

 

  شدگیو كانون  دید یزاویه. 11.2

ی  انتخاب زاویه نده باید انجام دهد،  پس از انتخاب موضوع، مهمترین کاری که یک نویس

واکنش خوانندگان    یی دید بر نحوهی گفتن داستان است؛ چراکه زاویهدید، یعنی شیوه

دهد، در  در ادبیات کودک »موقعیتی که متن از موضوع ارائه می  داستان تأثیر مستقیم دارد.

ی کودک)یا هر  دید متن است. معموال برای خواننده   یی زاویهبیشتر موردها زیر سلطه

شوار است؛  کند، دشدن از ذهنیتی که متن به ایشان تحمیل میای(، رها تجربه کم  یاننده خو

زاویه  انتخاب  جهت  یبنابراین،  بسیاری  از  کودک،  ادبیات  در  راوی  مهمدید  از  ها،  تر 

 (.569- 568:  الف1387، های دیگر ادبی است«)نیکوالیواگونه

نیم داستان، برای  است که تعیین ک  قراردادی، »این  یشیوه دید،    یبرای بررسی زوایه

(.  567همان:شخص گفته شده است«)شخص دانای کل یا اول ی دید سومنمونه، از زاویه

این  نامحدود است.    دانای کلدید،    یزاویه  ،شدهدر هر دو روایت بررسی  ،از این نظر

همچنین دهد.  قضاوتی میبه وی نگاهی نیمه  دارد ودید، خواننده را به تفکر وامی  یزاویه

تعلیمی    یکاوید. با توجه به جنبهها را از بیرون و درون  توان شخصیت می  این طریق،از  

ی دید  لبته بین زاویه دید دو داستان درست است. ا  یگفت انتخاب زاویهتوانمی  داستان،

ختیاری، راوی حضور  اینکه در روایت ب  خص در دو روایت تفاوتی وجود دارد؛شسوم 

همچنین  دهد. مییار بیشتری در اختیار مخاطب قراربیشتری در قصه دارد و اطالعات بس

مخاطبجا آناز بازنویسی  که  روایت  بازنویسشدهدر  است،  کودک  است    ،  کوشیده 

که در الیحو سپیدنویسی را بسیار محدود کند؛ در اطالعات کاملی در اختیار وی بگذارد

   خود خواننده گذاشته شده است. یاطالعات به عهدهبردن به برخی ، پیروایت نظامی
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جنبهزاویهبررسی        از  دید  روایتی  نشانی  صدای  دهندهشناختی،  که  است  این  ی 

که در روایت بختیاری،  حاکم بر هر دو داستان، متعلق به راوی مفسر است با این تفاوت 

نیز برجسته شده است؛ یعنی راوی ضمن تفسیر و اظهارنظر   ویژگی آموزگاربودن وی 

کند. درواقع، راوی هر  های آموزشی خود را نیز بیان میی مسائل مختلف، دیدگاهدرباره

گونه  های کودکان است: »هماناین از الزامات داستان است ودو روایت، فردی بزرگسال  

ماندن، نیازمند کمک بزرگساالنند، وجود  ی خود برای زندهدکان در زندگی روزمرهکه کو

دست برای  بزرگسال،  بوطیقای  راوی  الزامات  از  نیز  کودکان  راهنمایی  اندکی  کم 

بهداستان کودک  برای  کودک  572همان:)  آید«شمارمینویسی  ادبیات  در  است  گفتنی   .)

ولی است؛  بزرگسال  یک  آن  از  راوی  دارد«زاویه  »صدای  تعلق  کودک  یک  به  دید    ی 

ی دید یک  شده مانند روایت نظامی، مسائل از زاویه(. در روایت بازنویسی568  )همان:

  مسئله این شود؛ ی دید کودکانه دیده نمیاند؛ ولی نشانی از زاویهبزرگسال دیده شده فرد

 های کودکان همخوانی ندارد. های داستانبا ویژگی

سازی است. های کودکان، مفهوم کانونی ویژه داستاناز مباحث مهم در بررسی داستان به   

کانونی  می»مفهوم  کمک  ما  به  رابطه سازی  که  یا  کند  شخصیت  و  نویسنده  میان  ی 

آنان دنبال می شخصیت آنان یا از راه فکرهای  ک  شود، درهایی را که رویدادها از دید 

است. گر(  )راوی کانونیشدگی از نوع بیرونی(. در هر دو رمان، کانونی 571)همان: کنیم«

کاود و آن را به خواننده  شده را می داخل و خارج شخصیت کانونی  ،نگرراوی کانونی 

است. در روایت نظامی کمتر به شخصیت  تفاوت دو روایت در همین زمینهو    هدنشان می

به و  کانونی عنوان شخصیت  شر  است  شده  توجه  در  شده  به بیشتر  داستان  آغاز  همان 

شده در این روایت بیشتر خیر، دختر کرد،  های کانونیشود. شخصیتشربودن او اشاره می

شوند؛ اما در روایت بختیاری،  دختر شاه و وزیر هستند و حتی مناظر طبیعت نیز کانونی می

از خیر اشاره    ایو در هر قسمت که به ویژگیکند  بیشتر بر شر تمرکز میگر  کانونی  راوی

خصلتمی میکند،  نشان  نیز  را  او  منفی  به  های  باال  جایگاهی  از  راوی  درواقع  دهد. 

شان و هم افکار و احساساتشان را در معرض  نگرد و هم نمود خارجیها میشخصیت
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شر که پسر  عنوان انسان بد، بدجنس، شر و ناجنس »دهد؛ برای مثال شر بهدید قرارمی

عنوان انسان صادق، ساده،  ( و خیر به 313:  1391تر بود، انسان بدی بود« )تهماسبی، بزرگ

)همان( معرفی  «پیشه: »خیر آدم صاف و صادقی بودهیکل و عدالت بدبخت، الغر، خوش

با   دارد،      گر که دانشی نامحدودترتیب در روایت بختیاری، راوی کانونیگردد. بدینمی

جای  کردن شر در پایان داستان و حمایت و توصیف مثبت از خیر در جای)لعنتجانبداری

یابد و به راهنمایی وی  کننده میی کودک نقشی تعییندر خلق ذهنیت خواننده  ،داستان(

 پردازد.می

 

 گيری نتيجه. 3

قصه در  ایجادشده  تغییرهای  به  توجه  این  شدهبازنویسی  یبا  گفت  باید  بازنویسی، ، 

  ، تغییرها بازنویسی خلّاق بوده است. بازنویس گرچه ساختار اصلی داستان را حفظ کرده

اضافه و  حذف  نظر  و  از  است.  کرده  ایجاد  داستان  مختلف  عناصر  در  زیادی  های 

با زمینه را  داستان  نظامی، شروع  بازنویس، برخالف روایت  چینی و مقدمه  روایتمندی، 

  ی تا خواننده کند  این امر، کمک می ؛میانه و پایانی دارد آغاز و ،آغاز کرده است و پیرنگ

پردازی، در هر دو تر داستان را درک کند. از نظر شخصیت و شخصیت کودک، راحت 

ها مظهر خوبی و بدی مطلق  های کالسیک غالب است و شخصیتساختار داستان  ،روایت

که در روایت بختیاری، به خوی    با این تفاوت   محور هستند؛ هستند. هر دو روایت، حادثه

به ویژگی  هاو خصلت شخصیت توجه کم  البته  توجه شده است.  های جسمانی بیشتر 

همخوانی    (از نظر نیکوالیوا)های ادبیات کودکویژگی  شخصیت در روایت بختیاری، با

از گزاره استفاده  از توصیف مستقیم و  غیرمستقیم و   یهای روایی، شیوهندارد. گذشته 

پردازی اشخاص در هر دو روایت دارد.  ها، نقش مهمی در شخصیتگیری از کنشهبهر

بین دو   یی بین خیر و شر، به رابطهی دوستانهنی است که در روایت بختیاری رابطه گفت

شده، به سمت مسائل  های مطرحاین امر، موجب شده تا آموزه  ؛برادر تغییر داده شده است

کودکی زندگی    یمندی، در روایت بختیاری، دورهنظر زمانخانواده سوق داده شود. از  
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پریشی  خیر و شر به روایت افزوده شده است. دو داستان در یک سیر خطی و بدون زمان

هد که در روایت بختیاری،  دشوند. بررسی زمان از نظر تداوم و بسامد، نشان میروایت می 

تغییرها این  که  است  شده  ایجاد  نشانتغییرهایی  اهمیتندهده،  کمی  یا    ارزش یافتن 

گر  کردن برخی رویدادها در این روایت است. راوی هر دو روایت، راوی کانونیقلمداد 

ها را در معرض دید  بیرونی است که با دانش نامحدود خود، بیرون و درون شخصیت

ر  گر، دخالت بیشتری در ام دهد که در روایت بختیاری، این راوی کانونیمیننده قرارخوا

پردازد. در این دو روایت، تفاوت مهم  ها میروایت دارد و بیشتر به توصیف شخصیت

ر بیشتر در  شده است. در روایت بختیاری شخصیت شهای کانونیبیشتر بین شخصیت

ی آموزشی داستان است.  امر به سبب توجه به جنبه این    مرکز داستان قرارگرفته است؛

های منفی شخصیت  کردن خصلتیده با برجستهکوش  حقیقت بازنویس از این طریق،در

 بگذارد. کودک تأثیر  ی شر، بر خواننده

شده نوع نگرش به کودک و انتظارها از وی در فرهنگ بختیاری، بر روایت بازنویسی    

بازنویس  تأثیرگذار نظر  از  است.  فرهنگ  بوده  نگرش  کودک،  به  وی  نگرش  نوع  که   ،

 امور را ندارد.قدرت تحلیل بسیاری از    دهد، کودکنشان میبختیاری را در این زمینه نیز  

در حل مسائل زندگی نقش فعال داشته باشد و با برخی  باید  از همان آغاز زندگی،    وی،

  شده ی بازنویسی ایجاد تغییرهایی در قصه  ها نباید آشنا بشود. این طرز تفکر، باعثاندیشه

چینی  شده، داستان با زمینهی بازنویسیصه نکه در قنسبت به روایت نظامی شده است؛ چنا

ی همچون تعلیق و کشمکش اجتماعی به داستان  هایها و تعلیقشروع و کشمکش، گره

متناسب با مخاطب کودک دانسته    ،افزوده شده است. خشونت و مجازات پایان داستان

و    های فرعی همچون ایثار، بخشش مایهنشده و به بخشش تغییر داده شده است. درون

برخالف روایت نظامی که تقدیرگرایی    ؛افزوده شده استی داستان،  مایهبر درونعدالت  

که  جاها نقش دارد. ازآنشدن آنبالفعلها غلبه دارد، خود شخصیت داستانی در  در تحقق آن

متناسب با سن کودک    ،شدهی بازنویسی قصه ای و فلسفی داستان در  های اسطورهنگرش 

اند. انتخاب زمان  رنگ شدهین مسائل از داستان حذف یا بسیار کمتشخیص داده نشده، ا
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 فرهنگ بختیاری بوده است؛ به  زیستی کودکان در  یتجربهو مکان داستان با توجه به  

  همچنین بازنویس، پندارد. که کودک از طریق این دو عنصر، داستان را واقعی می  ایگونه

ها را  سبب آنتناسب با سن کودک ندانسته و بدینمسائلی مانند عشق و چندهمسری را م

گفت  تواندرمجموع می از داستان حذف یا متناسب با فرهنگ بختیاری تغییر داده است.  

،  و فرهنگ بختیاری  الزم و متناسب با مخاطب  بازنویس توانسته است با ایجاد تغییرهای

 . کندر و شر ارائه  خی  یهای از قصطرح تازه
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 تهران: چشمه.  .نویسییک شیوه برای رمان .(1393).سناپور، حسین

پردازی در سینما،  های ماندگار: راهنمای شخصیت خلق شخصیت(.  1394، لیندا. ) سیگر

 ی عباس اکبری، تهران: امیرکبیر. . ترجمهداستانیتلویزیون و ادبیات 

همکاران و  جهانگیر  کتاب  »  .(1390).صفری،  بازنویسی  در  داستان  عناصر  بر  نگاهی 

شیرین  قصه دمنه های  و  نوجوانان  کلیله  کودک  .«برای  ادبیات  سال  مطالعات   ،2  ،

 .101-77، صص 2یشماره
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نوجوانان«.    گلستانبازنویسی حکایات   فارسیبرای  ادب  دورهنثرپژوهشی  ،  17ی  ، 

 . 358- 333صص ، 36ی شماره

 به کوشش سعید حمیدیان، تهران: قطره. .پیکرهفت. ( 1386).یوسفبننظامی، الیاس

همکاران  و  جمشید  نظامی.  (1387).نوروزی،  تحقیقات  رویکرد  در  »تحلیل  شناسی 

ی ، دورهپژوهش زبان و ادبیات فارسی  ش«.1384تا    1300های محققان ایرانی از  کتاب

 . 72- 55، صص 10ی شماره ،6

پردازی در  سازی و شخصیتشخصیت»  .(1392).مرتضایی، پروین  ؛یوسفنیری، محمد

از   اقتباسی  معنوی آثار  نوجوانان  مثنوی  و  کودکان  کودک  .«برای  ادبیات  ،  مطالعات 

 .159- 137، صص 1ی، شماره4سال 

ماریا.) زیبایی1386نیکوالیوا،  »تغییر  کودکان«.  (.  داستان  در  شخصیت  ی  همهشناسی 

ی ایرج شهبازی، گردآوری  ترجمه  مقاالت ادبیات کودک و نوجوان(،کودکی:)مجموعه

 گستر.اصغر ارجی و ایرج شهبازی، قزوین: سایهو پژوهش علی 

  ی ن، یا چگونه ادبیات کودک از نظریهفراسوی دستور داستا»الف(.  1387)ـــــــــــــــ

می بهره  خوانی  .«بردروایت  نظریدیگر  و  نقد  رویکردهای  ناگزیر:  ادبیات    یه های 

کانون پرورش فکری    مرتضی خسرونژاد، تهران:  و  مهرغزال بزرگی  ، ترجمهکودک

 کودکان و نوجوانان. 

کودک«.»بزرگب(.  1387)ـــــــــــــــ ادبیات  راهی  دو  ای  ه خوانیدیگر  شدن، 
مرتضی    ،مهرغزال بزرگ ی  ، ترجمه ادبیات کودک  یرویکردهای نقد و نظریهناگزیر:  

 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.  خسرونژاد، تهران:

 تهران: نگاه.  .نویسیهنر داستان .(1388).یونسی، ابراهیم
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Introduction 

There are different types of rewriting and recreating, one of which is the 

rewriting and the recreating of the classic Persian texts for children. This 

can be done in the standard language or in one of the dialects. At any rate, 

creative writers can use this method to make children familiar with classic 

Persian works and create a link between the culture of today and of 

yesterday. This plays an important role in preserving the cultural identity 

in every society. Rewriting and recreating lead to the reconstruction of the 

cultural and social past of a nation tailored to the present time; and in this 

way, the individuals, especially children and adolescents, can get familiar 

with different components of that culture and society and adopt their 

identity from that culture. Nizami's works are among the literary works 

which have received attention from various poets and writers of the past 

and the present and they have been recreated or rewritten in different ways. 

The present research aims to compare the "Good and Evil Tale" in Haft 
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Peykar with its rewritten narrative in Bakhtiari dialect based on 

Nikolajeva's theory with regard to the narrativity of the children's literature. 

The reason behind choosing Nikolajeva's theory is that she has paid 

attention to the narrativity in children's literature and proposed the 

narratology theory for children's literature. 

 

Method, Objectives, and Research Background 

This study is conducted using a documentary method. There are quite a 

number of scholarly articles, books and theses on the subject of rewriting 

and recreating, which have either compared the original text with the 

rewritten one in terms of the story elements or have explored the 

characteristics of the rewritten texts. Shaykh dar Bouteh by Jafar Payvar, 

"Rewriting the narrative poems Panj-Ganj [Five Treasures] in the 

contemporary literature of Iran" by Khorshid Nourouzi, "The analysis of 

the approach of Nizami studies in Iranian researchers' books from 1921 to 

2005" by Jamshid Nourouzi et al., "Golestan [The Rose Garden] and 

adolescents:  The investigation and analysis of rewriting  patterns of 

Golestan stories for adolescents" by Sajjad Najafi et al., "A look at 

rewriting of Masnavi-ye-Ma'navi for children and adolescents" by 

Farzaneh Okhovvat, "Character building and characterization in the works 

adopted from Masnavi-ye-Ma'navi for children and adolescents" by Yousef 

Nayyeri and Parvin Mortezaei, and "Taking a glance at the story elements 

in rewriting the sweet tales of Kelileh va Demneh for adolescents" by 

Jahangir Safari et al., are a handful of examples. However, no study has 
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been undertaken with regard to the objective of this research, i.e., the 

comparison of the story of “Good and Evil" in Haft Peykar with its 

rewriting in Bakhtiari dialect based on Nikolajeva's narratology theory.  

  

Discussion 

In the beginning of the story, the rewriter has tried to add an introduction 

to the main story, which can help the child understand the story more easily. 

Considering the conflict and suspense, in the Bakhtiari narrative, the 

suspense of the character has been omitted and the suspense of the status –

whether the characters get out of poverty or not– has been added to the 

story. Additionally, the suspense of the adventure is modified compared to 

Nizami's narrative. In terms of the subject of the conflict, the first conflict 

in Nizami's narrative is the dry and scorching desert, but in the Bakhtiari 

narrative, it is poverty and deprivation. Adding this kind of conflict to the 

main story shows that in the rewriter's view, children in Bakhtiari culture 

must be prepared to deal with life problems from the very beginning of the 

tale. In the Bakhtiari narrative, the crisis point of the story is more 

emotional because the family of the good and the family of the evil are both 

present, and finally the evil becomes ashamed in the presence of the family. 

It is in fact shown that the result of telling lies is being rejected by the 

family. In both narratives investigated, the characters are either good or evil 

given the classic structure of the story; so much so that the name of the two 

characters indicate this issue: good is the representative of humans with 

good habits and evil is the manifestation of bad people. Therefore, one can 
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infer that the writers of both narratives have used characters as moral 

models. The theme of Nizami's narrative is that good people finally achieve 

happiness, but bad people fall into misery. The Bakhtiari narrative, 

however, adds the themes of sacrifice, forgiveness, and justice to the text. 

In terms of timeliness, the two stories are narrated without anachrony. In 

the Bakhtiari narrative, attempts have been made to change the story place 

based on the lived experience of the audience. This indicates that in the 

rewriter's view, the story can be attractive and effective for children when 

the events reflect their lived experiences. In both narratives investigated, 

omniscient point of view is employed; however, in the Bakhtiari narrative, 

the narrator’s presence is felt more in the story because he provides much 

more information to the audience. In both stories, the focalization is of an 

external type. In the Bakhtiari narrative, the focalizer narrator who has 

unlimited knowledge plays a significant role in creating the mindset of the 

child readers and guides them in a biased way, by supporting and providing 

positive descriptions of good everywhere and damning the evil at the end 

of the story. 

   

Conclusion 

In terms of narrativity, unlike Nizami's narrative, the story of the Bakhtiari 

narrative begins with an exposition and introduction so that the child can 

understand the story more easily. Considering character and 

characterization, the structure of classical stories is dominant in both 

narratives and the characters are the manifestations of absolute good and 
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evil. The low attention to the character's physical features in Bakhtiari 

narrative is inconsistent with the characteristics of children's literature in 

Nikolajeva's view. In terms of timeliness, the two stories are narrated in a 

linear process without anachrony. The story time investigation in terms of 

duration and frequency shows that in the Bakhtiari narrative, changes have 

been made to show the importance of some events. The place of story in 

the Bakhtiari narrative has also changed to a nomadic environment to 

reflect the lived experience of the audience. The narrators of both narratives 

are the external focalizer narrators who, with their unlimited knowledge, 

exhibit the inside and outside of the characters to the reader. In the 

Bakhtiari narrative, this focalizer narrator describes the characters more 

often. In these two narratives, the significant difference exists between the 

focalized characters. In fact, the rewriter has tried to affect the child reader 

by highlighting the negative features of the evil character. 

 

Keywords: Rewriting, Narrativity, Bakhtiari culture, Good and evil story, 

Nizami, Nikolajeva  
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