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ي مختلف از جملـهسنهاي گروهبرايي به زبان قابل فهم متون كهن ادبسازيو ساده بازنويسي

رسوم،و شدن نوجوانان با فرهنگ، آداب كار آشنا اين ضرورت. دارد زيادييت نوجوانان اهم

و ارزشـمند.بوم استو مرزايني ادبي گذشتهوّي مل مفاخرن،تمد  يكي از اين متـون كهـن

از. دمنه استو ادبي، كتاب كليله  زيـستن كه چگونه،يو اجتماع اخالقييم مفاه كتابي سرشار

كلي به اهم نخست،پژوهشايندر. آموزديم خويشي را به خواننده سـپس دمنه،و يلهت كتاب
م به بررس  و مه ويسي متن بازنيسهقايي و شخـص يرنـگ،پ(يم داسـتان شده به لحاظ اصول يـت

و. پرداخته شده اسـت با متن اصلي،)ازيفضاس،ديد زاويه،مايه درون،پردازييت شخص طـرح

و بازنويسييرنگ متونپ مايـه درون. دارندي نسبت به متن اصل تري بيشانسجام شده استحكام

.مايه متفاوت است دروني ارائهي در هر دو متن يكسان، ولي شيوه

 متن كهن، كليله ودمنه، نوجوان، بازنويسي:هاي كليدي واژه

 مقدمه.1
و ساده در،سازي متون كهن ادبي كه از ديرباز مورد توجـه نويـسندگان بـوده بازنويسي

و متن گيري چشمهاي اخير رشد دهه هاي گروهمذهبي برايو هاي ادبي، تاريخي داشته

و(سني مختلف   عـالوه بـر بازنويـسي روشدر. ويسي شده اسـت بازن) وجوانن كودك
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و ساختار جديدي ارائه مي شدن زبان، داستان ساده  پـس،در اين شيوه. شوندها در قالب

و ساده و مكـان بـراي از انتخاب متن اصلي از آثار كهن نويسي آن، با تعيين عنصر زمان

مي فضا،حوادث وهاي داستاني ايجاد هـا سـاختاريانداسـت1گـسترش پيرنـگ بـا شود

ب بارين اول2نويسي بازيهواژ«. گيرندجديد به خود مي  ب رگزاريپس از ي الملـلين مجمـع

ي از شــاعران محمــود مـشرف تهـراني يلـهم در تهـران بــه وسـ.1975كـودك در سـال

يـات مطـرح فـن در ادب يـكي به مفهوم كالم سخنران خارج روي، از نيماييي برجسته

دو همـراه اسـت امـا آفريني بازي با واژه معموالً بازنويسي.)7: 1380،پايور(»شد  ايـن

بايگونهبه؛ندك هم متفاوت با كامالً و نوس ساده يعني، ازنويسي كه  متن ازيكردن زبان

 در امـا،د اثـر كهـن مجـد آفـرينش بـازآفريني يعنـي كـه درحـالي؛ است يا پيچيده كهن

و درون بازنويسي  بـرايي متفـاوت هـاي بنـدييم تقس.كندي نم تغييري متوني مايه محتوا

 از متن نظم به نثـر، از نثـر بازنويسي توانمي ازجمله؛ در نظرگرفته شده است بازنويسي

و بازنويسيبه نظم، از نثر به نثر، از نظم به نظم، نـسب،ي هاشم.ك.ر(را نام برد ... آزاد

 مطـرح بـراي بازنويـسيي ختار داسـتان كه از لحاظ سـا بندي ديگرييم تقس).23: 1371

و، بازنويسي شوديم ي خلّـاق در واقـع نـوع بازنويـسي. اسـتقخـالّ بازنويـسي ساده

و بازنويسي اما؛ است فرينيبازآ تغ،كردن زبان امروزيساده، ساده ي محتـوادريـري بدون

و بازآفريني هاي چهل دهه از اگرچه. متون است سير صعودي به بعد توجه به بازنويسي

و  و برخي آثار كهن ادبي بدون رعايت اصول ،چهارچوب منطقـي خود را پيموده است

و توجه وزير د، اما اوجناهبازنويسي شد دوست ايرانـي دانشان بازنويسي به عصر قاجار

بهيمچون قائم مقام فراهاني بر  و سـاده موضـوع گردد كه توجه زيادي نويـسي ترجمـه

كم).21همان،(اند متون كهن داشته  بيش اين روند رو به افزايش اسـت كـهو امروزه نيز

و ها ديده نميه به لحاظ كيفي رشد چنداني در آن البتّ شـده اكثـر متـون بازنويـسي شـود

و قابل قبولي براي گروه   تـر چـون بـيش؛هاي سني نوجوانان ندارنـد چهارچوب اصولي

و عناصرندك سادهكوشيده زبان را  بايـد.استداستاني چندان توجهي نشدهو به ساختار

را در چنـد جملـه) يـا نثـر شـعر(بازنويسي متون اين نيست كـه متنـيكه توجه داشت

ا  و ايجاد ساختاري جديـد صالخالصه كنيم، بلكه غرض حفظ و موضوع داستان ت فكر

1 Plot 
2 Regeneration 



79 براي نوجوانان كليله ودمنه هاي شيرينقصهنگاهي بر عناصر داستان در بازنويسي كتاب

و قابل فهم است و ميـراث گـران«.در قالب زباني ساده  قـدر ايران به سبب تاريخ ديرينه

و ادبي و سادهيدر زمينه فرهنگي .اي قـديمي دارد بازنويسي متـون كهـن پيـشينه سازي

و تو هويـتآشنايي با فرهنگ غني گذشته نشان از مفهوم ملي توجه به بازنويسي متون

و قاييني،(»ي دارد ملّ و ). 428: 1386 محمدي ، ايـن متـوني نوجوانان با مطالعه كودكان

و عالوه بر آشنايي با تمد وي را در خـود تقويـت ديرين خويش، احساسات ملّـن كهن

و رفتار اجتماعي خود را اصالح و منش از. كنند مي اخالق ايـن متـون ارزشـمند يكـي

ترجمـه، بـازگرداني،(گونـاگون هـاي كه به شـكل اثريدمنه است،و كتاب كليله،ادبي

بها دمنه اثريو كليله. هاي سني مختلف بازنويسي شده است براي گروه) بازنويسي ست

شد زبان سانسكريت كه  در. در دوران ساساني به فارسي ميانه ترجمه كتابي پندآميز كـه

ع ابن مقفّ،پس از اسالم.نقل شده است) تر از زبان حيوانات بيش(آن حكايات گوناگون 

و چندي بعد نصراهللا منشي آن را به فارسي ترجمه كرده است اين كتاب.آن را به عربي

و فارسي ترجمه شده   از ايـناييدر قرن دهم هجري نيز بازنويس. چندين بار به عربي

ح» انـوار سـهيلي« حسين كاشفي به نام از سوي اثر ارزشمند كايـت از انجـام شـده كـه

 و اهمي اي از حكايـات دمنـه مجموعـهوكتـاب كليلـه«. ادبي دارديت اين گنجينه ارزش

و برداشت اي از تجربه ست، مجموعهاقيالاخ و تمثيـل ها ،هاي انساني كه در قالب تشبيه

ميي زيستن را به خواننده چگونه و تفكّـ با دقّـ، اين كتابي خواننده. آموزد خويش رت

و ).4: 1387 اهللا،لطـف(»خواهـدگرفت ورسوم، زندگي اجتماعي را فرا آداب در حكايات

و داستان موالنا نيز در هاي تمثيلـي ايـن سرودن اثر ارزشمند خويش مثنوي، از حكايات

و مقاصد خويش،او.كتاب استفاده كرده است  ودمنه هاي كليله داستان، براي بيان اهداف

و سپس با تغيير  ازو نتيجهو ساختار در محتوا اتيرا اخذ ، هـاآنگيـري خـاص عرفـاني

ودمنه كه موجـب تـداعي انس با كليله«. پديد آورده است داستاني جديد با نگرشي تازه

مي،اد موالنا شده امثال آن در ذهن وقّ  هـاي شـباهت. شـود در جاي جاي مثنوي مشاهده

و ساختار قصه  » اب ارزشـمند دارد پـذيري مولـوي از ايـن كتـ ها نشان از تاثير مضموني

ي اي سني نوجـوان بـا ايـن اثـر، بـه منزلـههشدن گروه آشنا).178: 1373 كوب،زرين(

و جنبه، جلوهاجتماع ها با زندگي، آشنايي آن آنااي جامعـه هاي مختلفها سـت كـه در

و كنايـه دمنه سرشار از تمثيلو كليله«؛ چون كنندزندگي مي  هاسـت كـه در هريـك هـا

ودقايقي ظري آن اي بـوده درحقيقت افسانه زمينهف نهفته است اسـت بـراي اشـاره بـه
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و نكته او نمايش گوشه ها و حيـات كتـاب ). 153: 1376يوسـفي،(»اي از طبيعت انسان

و جنبـه داستاني دمنه به لحاظ شيوهو كليله .ت زيـادي دارد قـي اهميـالهـاي اخ نويسي

از«:نويـسدت اين كتاب مـي اهمييه دربار نثرفنّكه خطيبي در كتاب طوري به ايـن اثـر

و حكايات لحاظ داستاني، همواره داستان  و كمتر اغراق،ها ، رسـد آميز به نظر مـي طبيعي

و و عدم جذبه آن تسامح يا ضعفي مبني بر سستي كشش يا تناسب عناصـر داسـتاني در

مي كم  مختلـف از هـاي سـني آشـنايي گـروه ). 482-476: 1375خطيبـي،(»شودتر ديده

آن،جمله نوجوان ن هـا بـراي شـناخت فرهنـگ وتمـد با آثار ادبي از نيازهـاي اساسـي

مياكشوري .كنند ست كه در آن زندگي

 ژوهشپي پيشينه.2

و شيوه درباره هـاي سـني از جملـه هاي بازنويسي متون كهن ادبي براي گـروهي اصول

ميينهنوجوان، پژوهش مستقلي صورت نگرفته اما در زمي  و توان به كتاب بازنويسي هـا

بازآفريني مهجور، بازنويسي محدود، تـأثير شـاهنامه بـر ادبيـات: مقاالت زير اشاره كرد 

و بازنويسي(كودكان  و نوجوان بررسي بازآفريني ي نامه، پايان)هاي شاهنامه براي كودك

مق مريم كريمي نوشته،)1384(، كارشناسي ارشد دانشگاه يزد و«ي الهزاده،  فرود در اوج

از كـه بـه نقـد بازنويـسي، محمود مشرف تهرانـيي، نوشته»شاهنامه هـاي انجـام شـده

وي ها را در دو مقولـه هاي گذشته تا به امروز پرداخته وآن دهه  خّلـاق بازنويـسي سـاده

و مقاله م جعفر پايور كه مي هاي تفكيك كرده، آثار آنيتوان از ه ها به موارد زيـر اشـار ان

هـاي صـورت گرفتـه از مثنـوي را در كه بازنويسي» چند دهه بازنويسي از مثنوي«: كرد

كري چند دهه   كه در آن به تعريـف شيخ در بوتههمچنين كتاب. ده است گذشته بررسي

و همچنين چند متن بازنويسي شـده از كليلـه و انواع آن و بازنويسي و شـاهنامه ودمنـه

و قسمتي از كتا  ي مقالـه. بازآفريني اختصاص داده استيب را به مقوله مثنوي پرداخته

و بـازآفريني در ادبيـات كتاب.»هاي معاصر از ادب كهن سيري در بازنويسي« بازنويسي
و نوجوان  يـسي بـه كوشـش بازنوي مجموعه مقاالت جعفـر پـايور در حـوزهو كودك

ده بـا موضـوع مقالـه از نگارنـ17 شـامل ايـن كتـاب. الزمان جمـالي اشـاره كـرد فروغ

و باز( نوشـته 1385 تا 1369هاي سالي است كه در فاصله) فريني در ادبياتآبازنويسي
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نسب كه بـه بازنويـسي صديقه هاشمي ادبيات رسمي كودكان در ايران نوشته كتاب.شد

. ها پرداخته استمتون كهن وارزيابي بازنويس

 هدف پژوهش.3

و امروزه استقبا،سازي متون ساده هرچند ا امـ؛اسـت داشـته را در پي نوجوانانل كودكان

و اين بازنويسي در و ها به اصول  اينتر بيشقواعد درست بازنويسي چندان توجه نشده

و شيوه بازنويسيدر اگر. اند مانده كردن زبان باقي ها در حد ساده بازنويسي هاي ها اصول

و سبك  و همچنين متناسـبسشنا داستاني و عاليـقي رعايت شود نامخاطبـ بـا نيازهـا

ازو استقبال بيش خواهد بود نتيجه بهتر،نوشته شوند در. خواهـد شـد ها بازنويسي تري

)ده داسـتان( دمنـهو هاي بازنويسي شده از كليله داستان كوشش شده برخي،اين پژوهش

و بررسي شود اصلي با متن كه مشخّصو مقايسه و اصـول آيا به گردد  كـاربردن عناصـر

اي به محتـوا لطمهو تغييرات ايجاد شده در متن بازنويسي نسبت به متن اصلي، داستاني

كه محتواي داسـتان تـا چـه انـدازه تحريـف شـدهو اين؟ استكردهو پيام داستان وارد 

 است؟ 

 پژوهشي جامعه.4

و بيست داستان بازنويسي هاي كليلهانتخاب بيست داستان، از داستان ازآني شده ودمنه

به،هاي شيرين براي نوجوانان قصهي مجموعه  داووددست انتشارات پيدايش كه

و اهميت كتاب كليلهازپس.اهللا بازنويسي شده است لطف در بيان مقدمه بحث ودمنه،

و مقايسه  به لحاظ اصول مهم داستاني،آني شده متن كهن وبازنويسيي ادامه به بررسي

:شودپرداخته مي

1پيرنگ.5

و نمايش يكي از عناصر مهم داستان، فيلم  حوادث داسـتان پيرنگ،. پيرنگ است،نامه نامه

و آن مي آشفتگي ها را از را تنظيم پيرنگ نقـل حـوادث اسـت بـا تكيـه بـر«. كندخارج

و روابط علّ  و معلول موجبيت ). 113-112: 1382فورسـتر،(»و حفـظ تـوالي زمـانييت
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و، در پيرنگ بسته. شود تقسيم مي2تهو بس1پيرنگ به دو نوع باز  متن داستان كيفيتي فني

و نتيجه كه گره داردپيچيده ميگيري گشايي امـا در پيرنـگ.شـود در آن به روشني ديده

و منظّ، باز و اغلـب نويـسنده گـره،مندسلسله حوادث به صورت طبيعي گـشايي نـدارد

مل خود را در داستان پنهان مي  و در مـتن كهـن. مـوس جلـوه كنـد كند تا داستان عينـي

و( و حكايات بر پايه قصه) دمنه كليله و،انـد اي از حوادث بنـا شـده زنجيرهي ها  طـرح

و ابتدايي دارند، پيرنگي ـ ساده و رابطه عّل و معلـولي در آن كـم توالي زماني تـر ديـدهي

و قصه؛شود مي ي افتـد كـه شـبكه حوادث خارق عادتي اتفاق مـي،ها چون درحكايات

ودمنـه اگر به حكايت زير از كتاب كليله،براي نمونه؛ كند استداللي حوادث را سست مي

و  گوينـد كـه بطـي در آب،«.بـودن پيرنـگ پـي خـواهيم بـرد بسته توجه كنيم به ساده

ميا ديد، پنداشت كه ماهي روشنايي مي  و هـيچ نمـي ست، قصدي . يافـت كرد تا بگيـرد

و حاصلي نديد ديگر روز هرگاه مـاهي بديـدي گمـان. فرو گذاشت چون بارها بيازمود

در ايـن حكايـت ). 1384:102منـشي،(» بردي كه همان روشنايست قـصدي نپيوسـتي 

و توالييهرابط و معلول را چرا مشخص نيستو شودزماني ديده نمي علت  بط، ماهي

و نور مي و زمـاني.ديد؟ توالي زماني وجود ندارد روشنايي اتفـاق حادثه در چـه مكـان

و حكايات اين افتاده؟ البته ويژگي قصه   چـون حكايـات چنـدان؛كنـد گونه اقتضا مـي ها

داسـتانيو زبـانيرسـاختا، امـا ايـن حكايـت در بازنويـسي. باورپذيري ندارندي جنبه

و جديدي به خود  و. بازنويسي شده است» خيال«عنوانبا گرفته داستان از نظـر حجـم

باً تقريب،شكل ظاهري  هـا؛ علت اين موضوع كاهش طول جملـهستا اصلي رابر متن دو

و دشوار به چندين جمله شدن جملهو تجزيه  و جايگزيني واژه هاي پيچيده هايي كوتاه

و  و با بسامد باال به جاي كلمات دشوار سـازي گونـه سـاده داستان ايـن. كهن است رايج

د. مرغابي كنار آب دراز كشيده بـود«: شده و آن را تيـره شـب، رنگـش را ر آب ريختـه

مي عكس دو ستاره. كرده بود هـا بـه لحظـه. درخـشيدي قشنگ هم مثل ماهي توي آب

و شـده، رابطـه در مـتن بازنويـسي.)69: 1387،اهللا لطف(»...گذشت آرامي مي  ي علّيـت

مي توالي زماني  عكس دو سـتاره در آب، كـه هنگـام شود، مرغابي به دليل مشاهده ديده

و معلـول(.آب اسـت كـرد مـاهي در كردند گمان مي رافشاني مي شب نو تـوالي) علـت
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و بـسته گذشت، چشم ها به آرامي مي لحظه«:زماني در داستان حفظ شده هـايش را بـاز

و بسته كرد، مي ها ناگهان متوجه چيـزي كردن در عالم خودش بود، در يكي از همين باز

 حوادث يكي پـس از ديگـري اي است،ن گاهنامه زما زمان داستان،).69،همان(» ...شده

و گرهي افكني، نقطه گره افتد، عوامل ديگر پيرنگ يعني، اتفاق مي گـشايي در اوج، تعليق

 رعايت شده اما به اين مسأله در مـتن اصـلي داسـتان، چنـدان شده، تقريباً متن بازنويسي 

و داستان زود گره م. شودگشايي مي توجهي نشده نـصراهللا، تن كهـن، نويـسنده چون در

پردازي نبوده؛ بنابراين هـدف، نقـد عناصـر داسـتان در حكايـات به دنبال داستان،منشي

و بازنويسي كليله نيست بلكه مقصود مقايسه  و شده براي بررسي شباهتي متن كهن هـا

و بـسته در متن بازنويـسي.هاي ساختاري است تفاوت كـردن شـده مرغـابي بعـد از بـاز

ميه چشم افكني داستان اتفـاق كه اينجا گره» حتماً ماهي هستند«شود ايش متوجه چيزي

و عكس ستارهي اوج داستان، مشاهده نقطه. افتدمي و عـدم دسترسـيي نور هـا در آب

و غريبي چه ماهي«.ستهامرغابي به آن  گـشاييو گـره» ! ...پنـاه بـر خـدا! هاي عجيب

و بـا خـودش گفـت«: گونه بيان شده داستان نيز در پايان داستان اين  حتمـاً: مكث كـرد

بي بازهم خياالتي شدم دنبال  بنابراين، بـراي بازنويـسي متـون كهـن. فايده است كردنش

تا ها،كردن زبان داستان عالوه بر ساده  و عناصر داستاني را هم مد نظر داشت  بايد اصول

و ساختاري جديد ايجاد شود پ. داستاني با طرح يرنگ داستان نيـز بايـد انـسجام طرح يا

و«الزم را داشته باشد؛  و پاياني داشته باشد تا بتواند حالـت كنجكـاوي يعني آغاز، ميانه

شده بـر در داستان بازنويسي).67: 1385ميرصادقي،(» تعليق را در خواننده افزايش دهد 

(ي مـوارد ذكـر شـده رعايـت شـده اسـت خالف متن اصلي همه  پا. يـان، آغـاز، ميانـه،

و گره  ايجاد)نوجوان(اي در ذهن خواننده هاي تازه پيرنگ داستان بايد پرسش ...). افكني

و انگيزه. كند و استدالل منطقي ي خوانش را در مخاطـب تقويـت چرا؟ چطور؟ تا تفكر

و اجـرا. كند و پايان داستان را به درستي تنظـيم و ميانه بنابراين يك بازنويس بايد آغاز

و با شخصيت ابتدا. كند و سپس به ميانه داستان . هاي آن آشنا كنـد بايد خواننده را آماده

و خواننده) حادثه(تواند داستان خود را با آكسيون زيرا نويسنده هميشه نمي« شروع كند

و وي را بـا.ي داسـتان ببـرد درنگ بـه ميانـه را بي  اغلـب بايـد خواننـده را آمـاده كـرد
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يونـسي،(» محيط آن آشنا كند سپس به داسـتان بپـردازد داستان يا1خصوصيات پرسناژ

1388 :49.(

و فن در داستان و رعايت نشده، چون قصه) كليله ودمنه(هاي اصلي اين تكنيك هـا

بيي حوادث بنا شده حكايات بر پايه  و و اغلب فاقد پيرنگي استوار نقص هستند امـا اند

مـ هاي بازنويسي در داستان  د چنـين شـگردي بـراي ايجـا از توانـديشده، يك بازنويس

و دمنه(؛ براي نمونه، در متن اصلي ساختاري جديد در داستان بهره گيرد داسـتان) كليله

و خرگوش وگرگ« و آهو  صـيادي انـد كـه آورده: گونه آغـاز شـده حكايت اين» صياد

و سـوي خانـه رفـت در راه خـوكي بـا او و برگرفت روزي شكار رفت، آهوي بيفكند

و دچ و خوگ هم در آن گرمي ار شد و بر مقتل خوگ زد، و مرد تير بگشاد حمله آورد

و هر دو برجاي سرد شدند   در ايـن حكايـت، ). 172: 1384منشي،(»...زخمي انداخت،

و آماده و در واقع بدون مقدمه كردن مخاطب وارد داستان با عنصر شخصيت شروع شده

راحوادث داستان شده، حال اگر اين داستا  ي آن مقايـسه كنـيم بـه شـده بـا بازنويـسين

پي تفاوت ساختاري آن بازنويـسي» شكار در شكار«اين حكايت با عنوان. خواهيم برد ها

و كمان در دست در بيشه قـدم مـي«: شده زد، عـرق از تمـام صـورتش شكارچي با تير

و كمانش را زمين گذاشت. چكيد مي و تير اره اطرافش دوب. صورتش را پاك كرد. ايستاد

هرچند در اين داستان نيز بازنويس كمـي عجلـه ). 107: 1387اهللا، لطف(» ...را نگاه كرد 

و حوادث آن شده امـا نـسبت بـه مـتن اصـلي  و محيط و خيلي زود وارد داستان كرده

و انسجام بيش  و رابطه عليـت قـوي، استحكام  تـوالي زمـاني تري دارد؛ از جمله پيرنگ

ــسجم، ــشي ...).يت توصــيف شخــص من ــصراهللا من ــدف ن ــه ه ــر داشــت ك ــد در نظ باي

و اصول داسـتاني داستان و نويسنده به دنبال نقد عناصر پردازي به مفهوم امروزي نيست

يافتن به يـكي آن به دنبال دستي اين اثر با متن بازنويسي شده بلكه با مقايسه. نيست

و اهميت كليله توابنابراين، نمي. بازنويسي مناسب براي نوجوانان است  دمنهون بر ارزش

و اينايخرده در طور نتيجه گرفت و قـديمي ديگـر جايگـاهي گيري كرد كه متون كهن

و ارزشـمندي ماننـد كليلـه. ميان مخاطبان امروزي ندارند  دمنـه،و بلكه متون كهـن ادبـي

و شاهنامه، بازتاب فرهنـگ، آداب  و ملّيـت مـا ايرانيـانو گلستان، بوستان . اسـت رسـوم

و استقالل طلبي به نوجوانـان از طريـق بازنويـسي مناسـب انتقال حس ملي، خودباوري
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و متون ادبي كهن ميسر خواهـد بـود گنجينه ي ادبيـات بنـابراين نويـسندگان حـوزه. ها

و داستان و نوجوان براي بازنويسي اين حكايات تواننـد بـا حفـظ هاي پر بار، مي كودك

و درون  و ساختار جديدي به خواننده معرفيي اثر، مايه محتوا  حكايات كهن را در قالب

هـا رخداد حادثه، شخصيتي ها، ابتدا بايد صحنه در بازنويسي حكايت، براي مثال؛كنند

و حـوادث را كمي توصيف كرد، سپس با حفظ توالي زماني حوادث به ادامه  ي داسـتان

 سـپس وارد جزئيـات داسـتان خواننـده آمـاده،) سـازي مقدمـه(با اين كار. آن پرداخت

و اصـلي داراي چنـدين هـاي بازنويـسي كه اغلب داستاني ديگر اين نكته. شود مي شـده

. پيرفتند

و فرعي داستان است، پيرفت1پيرفت، و وضـعيت« حوادث اصلي ناظر بر توصـيف

و دوباره به شكلي تغييـر معيني است كه درهم  و(»يابـد يافتـه سـامان مـي ريخته  سـلدن

اغلـب. در واقع هر داستاني داراي يك يا چنـد پيرفـت اسـت ). 1387:145، وسونويد

گروه سـني نوجـوان،. اندشده براي نوجوانان داراي چندين پيرفت هاي بازنويسي داستان

و درك چنين داستان  و تحليل هـا داراي هايي را دارند؛ پـس اگـر داسـتان قابليت تجزيه

و فرعي(چندين حادثه  و جذّابيت داستان بيش تخيل باشند،) اصلي مي برانگيزي . شودتر

و هر پيرفت سه مرحله دارد كه اگـر داسـتاني داراي چنـين ويژگـي باشـد از اسـتحكام

وضعيتي كه امكان دگرگوني را در خود دارد،: مرحله اول«. انسجام الزم برخوردار است 

مي:مرحله دوم  رخ: مرحله سوم. دهدحادثه يا دگرگوني رخ دهد كه تحقـقميوضعيتي

ي ذكر هر پيرفت داراي سه مرحله ). 166: 1385احمدي،(» يا عدم تحقق آن امكان دارد 

و هر داستاني ممكن استش و(در متن اصلي. باشدداشته چندين پيرفت ده است كليله

و حكايـات توان چنين ويژگي را در برخي از حكايات پيدا كرد؛ چون قصهمي) دمنه هـا

و بـر پايـهو ساختاري داستان ويژگيودمنه كليله انـد،ي حـوادث بنـا شـده گونه دارنـد

و«براي مثال، داستان. بنابراين داراي چنين ويژگي هستند  و مـوش و زاغ دوستي كبوتر

و آهو  و اصلي(، داراي چندين حادثه»باخه زاغـي در حـوالي«.و پيرفـت اسـت) فرعي

و راست را مي مرغزار بر درختي بزرگ گشن خانه داشت، نشس  و چپ نگريـست ته بود

در وضعيت پايدار آغازين( ، ناگاه صـيادي.)خود دارد داستان كه امكان دگرگوني را

و ... روي بدان درخت نهاد ... جامه بدحال خشن و جبه بينداخت پيش آمد جال بازكشيد
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و مهتـر ايـش) حادثه يا دگرگوني رخ داده( در كمين بنشست ان قومي كبوتران رسيدند

و چندان كه دانه بديدنـد غافـل ... كبوتري بود كه او را مطوقه گفتندي  وار فـرود آمدنـد

جاي مجادله نيست، صواب آن باشد كـه جملـه: مطوقه گفت )... حادثه.(جمله درافتادند 

منـشي،(» به طريق تعاون قوتي كنيد تا دام از جاي برگيريم كه رهايش مـا در آن اسـت 

و(.)158: 1384 ا، رهايي كبوتران از دام آزادي ست كـه محـصول وضعيت جديدي

و با حادثه  ي دوبـاره در ادامـه.)ي آغازين داستان يكسان نيـست رخداد پيشين است

سهداستان حوادث ديگر اتفاق مي و همين مراحل مي افتد در.دهدگانه رخ اين وضعيت

ا تـر مـشاهده مـي شده بيش هاي بازنويسي داستان نـسجام پيرنـگ در شـود كـه نـشان از

و روابـط منطقـي، باعـث افـزايش حـس. ها دارد داستان بيان حوادث داستان با انـسجام

و فعاليت ذهني بيش  و تقويت نيروي تفكر هـاي سـني از جملـه تر در گـروه كنجكاوي

درنوجــوان مــي و هــاي در داســتان.بــردتــري مــي نتيجــه از داســتان لــذّت بــيش شــود

و تعداد حـوادث بـيش منه در مقايسه با متن اصلي پيرفتود شده از كليله بازنويسي  تـر ها

هاي داستاني بـا گـسترش زيرا بازنويس اين اجازه را دارد كه با استفاده از ظرفيت. است

و ايجاد فـضاهاي داسـتاني  و(پيرنگ هـاو افـزايش شخـصيت) مكـان توصـيف زمـان

و ويژگي ظاهري( ي بينش،ي متناسب با قوه، داستان)افزايش تعداد شخصيت، تغيير اسم

و عاليق گروه سني نوجوان بيافريند بنابراين، در مـتن اصـلي پيرنـگ سـاده،. سطح فكر

و بسته است؛ درحالي  شده پيرنگي نسبتاً قـوي وجـود دارد، كه در متن بازنويسي ابتدايي

و حكايـت. تر است در متن بازنويسي بيش) حوادث(ها تعداد پيرفت  پيرنگ در داسـتان

و حتمي همراه است؛ چون هدف بيش صلي، پيرنگي بسته با نتيجها تـر آثـار گيري پاياني

و بيان مسائل اخالقيو كهن محور تعليم  كه در متن بازنويسي ايـن در حالي.ستتربيت

ميتر امر كم . شودديده

و شخصيت.6 1پردازي شخصيت

و شخـصيت شخـصيت،. ازي اسـت پـرد يكي ديگر از عناصر مهم در داستان، شخصيت

مي  . هر داستاني داراي شخصيت يا چندين شخصيت اسـت. بردحوادث داستان را پيش

و شده اشخاص ساخته« و نمايـشنامه شـوند، شخـصيت ظـاهر مـي ... اي را كه در داستان

 
1 Characters and  Charactorizion 
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و آنچه مـي مي و اخالقي او، در عمل او و مـي نامند؛ فردي كه كيفيت رواني كنـد گويـد

و  ي داسـتان هايي را كه براي خواننده در حـوزه خلق چنين شخصيت وجود داشته باشد

مي تقريباً مثل افراد واقعي جلوه مي كند، شخصيت : 1385ميرصـادقي،(»خواننـد پردازي

مي ها را به انواع مختلفي تقسيم شخصيت.)83-84 هـاي كنند؛ از جملـه شخـصيت بندي

هـايي هـستند كـه چنـدان هاي ايستا، شخـصيت شخصيت.2هاي پوياو شخصيت1ايستا

و همان شخصيتي هستند كه در ابتداي داستان بودند، اما تغييري نمي  هاي شخصيت كنند

و دگرگـوني مـي هايي پويا، شخصيت  شـوند اند كه در سير حوادث داستان دچار تحـول

از شخصيت هـا پويـا%)70(شده تقريباً هاي بازنويسي در داستان).94-93 همان،.ك.ر(

)%90(هـا تر شخـصيت ولي در متن اصلي تقريباً بيش)2جدول شماره.ك.ر(.هستند

هـاي هاي ايستا از شخـصيت ها، در كنار شخصيت اگر در بازنويسي داستان. ايستا هستند

و گيرايي بيش پويا، بيش  و نوجوانان تر استفاده شود، داستان جذّابيت تري خواهد داشت

ك حال شخصيت با خواندن شرح« و فكـريه بر اثر رويداد هايي ها دچـار تحـول درونـي

مي مي و سـختي شوند، در و دقـايقي برخـورد يابند كه در مسير زندگي با چه موانـع هـا

مي خواهند كرد، از آن  و كمـال گيرند، تجربـه كـسب مـي ها عبرت و مـسير رشـد كننـد

 كـه بـراي بنـدي ديگـري تقـسيم).160: 1388فروزنـده،(» كنندخويش را بهتر پيدا مي 

و مد نظر است، شخـصيت و شخصيت، مطرح هـاي تمثيلـي، قـراردادي، نـوعي، قـالبي

هـاي تمثيلـي تر از نوع شخصيت شده بيش هاي بازنويسينمادين است، شخصيت داستان 

و قصهو نمادين است؛ دليل اين موضوع پيروي بازنويس از  هاي تمثيلي كتـاب حكايات

هـا بـه دليـل انتخاب اين نوع شخـصيت. اند ها نوعي دمنه است كه اكثر شخصيتو كليله

و درون  و تناسب با محتوا و حكايات است، دليل ديگر ايـني قصه مايه هماهنگي كـه ها

و تمثيلي، تأثير بيش  و تعليمي در قالب شخصيت نمادين تري دارد انتقال مفاهيم اخالقي

و استنباط مـيو به راحتي از سوي  هـاي تمثيلـي شخـصيت شـوند؛ زيـرا خواننده درك

هـايي شونده هستند؛ به ايـن معنـا كـه شخـصيت يـا شخـصيت هاي جانشين شخصيت«

و خصلت جانشين فكر، خلق  در ). 104:1385ميرصـادقي،(»شـوند هاي انساني مـي وخو

 
1 Static 
2 Dynamic 
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و دروني به ويژگي واقع، در تمثيل يا شخصيت هاي عيني هاي تمثيلي، موضوعات ذهني

. شوندو ملموس تبديل مي

كه«ها چنين ويژگي را دارند، مثالً در داستان دمنه، قصهور متن اصلي كليلهد سگي

و ذهنـي اسـت بـا»بر لب جوي استخواني يافت  و حرص كه امـري نامحـسوس ، طمع

و محـسوس مـي شـود؛ زيـرا ويژگـي شخصيت تمثيلي سگ، تبديل بـه ويژگـي عينـي

و جـذابيت خاصـي بودن به شخصيت تمثيلي بخـشد كـه بـراي خواننـده مـي ها، گيرايي

و جذّاب است) نوجوان( و چنـد شـده، همـه ها در متن بازنويسي شخصيت. تازه  جانبـه

در ها نمونه بعدي هستند، در متن اصلي، شخصيت ي مطلق بدي يا خـوبي هـستند؛ امـا

و(خوبي يا بدي هستند، اين امر هاي بازنويسي شده تلفيقي از داستان تلفيقـي از خـوبي

و گروهر بازنويسيد) بدي هاي سني ديگر بايد رعايت شود تا افـراد در ها براي نوجوان

و بتواننـد پنداري از شخصيت سنين مختلف با همذات  و ترديـد نـشوند ها دچـار شـك

بنـدي ديگـر تقـسيم.هاي داستاني پيدا كنند آل خود را در قالب شخصيت شخصيت ايده 

گي ها، شخصيت شخصيت . اي است هاي طبيعي، اسطوره اهي، پديده هاي انساني، حيواني،

در بازنويسي هم به همـين. ها از نوع حيوانند تر شخصيت دمنه بيشو در متن اصلي كليله

و(ها، تعداد شخصيت شكل و هم مـتن بازنويـسي ...) حيواني، انساني هم در متن اصلي

و شخصيت،2جدول شمارهدر.شده يكسان است  مـ چگونگي شخصيت تن پردازي در

و بازنويــسي و بررســي شــده، از ميــان شخــصيت اصــلي  هــاي حيــواني،شــده مقايــسه

. تـرين كـاربرد را دارنـد بيش» ماهي«،»شتر«،»زاغ«،»موش«،»شير«هايي چون شخصيت

مي براي مثال، در چندين حكايت از كليله تـوان بـسامد زيـاد برخـي حيوانـات را ودمنه

و«حكايت:مشاهده كرد  و شترر گرگشيزاغ و دمنه،(»و شغال يا حكايت) 106كليله

كه« وشـير« يا حكايت)86، همان(» را هالك كردشيرخرگوشي و روبـاه گـر گرفتـه

و مـاهي«حكايـت).92، همان(» در آبگيرماهيسه«حكايت ). 253، همان(» خر خـوار

دمنـهو لـه هـاي كلي بودن داسـتان دليل اين موضوع، تمثيلي ....و)82همان،(» خرچنگ

و هاي تمثيلي، مي در قالب شخصيت. است و نامـأنوس را عينـي توان موضوعات ذهني

تعـداد. هاي انسان اسـت ويژگي ها نماد يكي از هر كدام از شخصيت. ملموس جلوه داد 

و نوع آن شخصيت و(ها ها ؛در هـر دو مـتن يكـسان اسـت ...) انساني، حيواني، گيـاهي
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شـده اشـاره چند حكايت از متن اصـلي بـا داسـتان بازنويـسيي به مقايسه،براي نمونه

:شود مي

و بازنويسيي تعداد شخصيت مقايسه.1ي جدول شماره  ها در متن كهن

در داستان كوتـاه، مجـال. ها يكسان استها، تعداد شخصيتتقريباً در تمامي داستان
و استفاده از شخـصيت زيادي براي شخصيت  و هـاي بـيش پردازي جـود نـدارد؛ امـا تـر

هاي فرعي كه نقـش چنـداني در داسـتان تواند با حذف برخي از شخصيت بازنويس مي 
دزدي كه با ياران خود بـه«ندارند، شخصيت جديدي بيافريند؛ براي نمونه، در حكايت 

مي»دزدي رفت   خود بـهياران شبي باغافلي«: برد، از شخصيت دزد به صورت كلّي نام
و شناخت كه بر بام دزدانند،هبخداوند خانه دزدي رفت، حس حركت ايشان بيدار شد

را  در مـتن بازنويـسي، نويـسنده بـراي).49: 1384منـشي،(».... آهسته بيـدار كـردقوم
آن كردن شخصيت ملموس و احساس و صميميت و انتقال عاطفه از ها هـا بـه مخاطـب،

هـاي بـرّاق، در آسـمان ماننـد پولـك هـا ستاره. شب بود«:كند اسامي خاص استفاده مي 
و آسمان كوچه مي  توي حياط دراز كشيده بوداحمد... ها را روشن كرده بود درخشيدند

و مراقـب كوچـه پايين كنار در ميرضاوجعفر...كردو به اين همه زيبايي نگاه مي مانند
و مراقـب حيـاط مـي شـود بام مـي هم روي پشتمهديشوند، مي ه ... مانـد مـه احمـد

آن حرف »، بيـدار شـو، بيـدار شـوطيبه، طيبه«: آهسته زنش را صدا زد ... ها را شنيد هاي
پــردازي بهــره نويــسنده از اســامي خــاص بــراي شخــصيت).30-29: 1387اهللا، لطــف(

و كّلـي بيـان شـده» دزد«در متن كهن شخصيت. گيرد مي ، امـا)دزدان(به صورت عـام
و حـال هـ سـازي شخـصيت بازنويس براي برجـسته و انتقـال فـضا وا وهـواي داسـتان
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و( هـاي خـاص ها، از اسـم پنداري خواننده با شخصيت همذات ...) رضـا، جعفـر، طيبـه
.كند استفاده مي

2ي جدول شماره

مي شخصيت و ابتدا معرفي شخصيت: گيرد پردازي به سه شيوه صورت ها بـا شـرح
و كـنشهـي شخـصيت توصيف نويـسنده داسـتان، دوم، ارائـه  هـايا از طريـق اعمـال

و سـوم، توصـيف شخـصيت  و توضـيح نويـسنده شخصيت .ك.ر(هـا بـدون توصـيف
و چه در متن اصلي(هاي داستان شخصيت).91: 1385ميرصادقي، از) چه در بازنويسي

و كردار شخصيت مي شوند، ما از آن ها به خواننده معرفي مي طريق عمل و چه كه گويند
د انجام مي  از اغلب نويسندگان تـرجيح مـي«. يابيم، چه شخصيتي هستند رميدهند دهنـد

هايشان استفاده كننـد؛ يعنـي بـه جـاي گفـتن، اين روش نمايشي در پرداخت شخصيت 
هـا اي در پـردازش شخـصيت اگر در بازنويسي از چنين شيوه).91،همان(»نشان بدهند 

هاي سني از جمله نوجـوان،هتري خواهد داشت، زيرا گروي مطلوب استفاده شود نتيجه 
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و ماهيت دروني اشخاص داسـتان و كنجكاوي زياد، در صدد شناخت شخصيت با دقّت
مي آيد؛ اين كار او را به تأمل بيشبر مي  و ميـزان عالقـه تر وادار و تعليـق منـدي بـه كند

وي رفتا تر از شيوه در متن اصلي به جز مواردي اندك، بيش. دهدداستان را افزايش مي  ر
هـاي استفاده شـده اسـت؛ بـراي نمونـه، شخـصيت) غيرمستقيم(ها هاي شخصيت كنش

و شير«داستان  و شگال و گرگ مي اين» زاغ و آورده«: شوندگونه توصيف اند كـه زاغـي
و شگالي در خدمت شـير بودنـد، مـسكن ايـشان نزديـك شـارعي عـامر، اشـتر  گرگي

در كل اين حكايـت، از توصـيف ). 106: 1384منشي،(» ...بازرگاني در آن حوالي بماند 
و ويژگي  ي داسـتان، ها سخني به ميان نيامـده، امـا در ادامـه هاي ظاهري شخصيت ظاهر

و كنش شخصيت خواننده به وسيله آني انديشه مي ها با و پي به ماهيتـشان ها آشنا شود
مي. بردمي و همه گرسـنه مـي در ادامه، زماني كه شير از شكار باز ماننـد، زاغ بـراي ماند

مي نجات جان همه در اوج گرسنگي اين  ايـن شـتر ميـان مـا«: كنـد گونه خود را معرفي
و در مقام ملك را فايده صورت نتواند كرد  كه زاغ پيشنهاد مي ). همان(»اجنبي است كند

گونـه معرفـي خـود را ايـن از گوشت شتر تغذيه كنند يا شگال در برخورد با اين مساله 
و در خـدمت شـير آمـده) كشتن شتر(ين نتوان كردا«: كندمي » كه شـير او را امـان داده

و انديــشه او آشــكار اســت). 107،همــان( و دورانديــشي شــگال در ســخنان . احتيــاط
هاي سني نوجـوان از چنـين نگرشـي بـراي معرفـي شخـصيت بنابراين، اگر براي گروه

مي،استفاده شود  حك مناسب به نظر كـه بـا عنـوان» سه مـاهي«ايت رسد؛ براي مثال، در
ي در ادامـه. شـوند معرفـي مـي با همين شيوه ها بازنويسي شده، شخصيت» آبگير مرگ«

و شدن صياد بـه آبگيـر را مـي داستان، سه ماهي خبر نزديك شـنوند، هـر كـدام انديـشه
اي بابـا هنـوز خيلـي مانـده صـياد: مـاهي پولـك زرد«. كنـد ماهيت خويش را بيان مي 

و  ايـن شخـصيت،).49: 1387اهللا، لطـف(» كنيم قتي آمدند فكري به حالش مي بازگردد،
و دورانديشي در مواقع خطر است يا ماهي سـياهي انسان نمونه هاي بدون تدبير، انديشه

مي نيز اين  مي«: گويدگونه و راست گويد، كدام خطر؟ كدام صياد؟ آن دو چيـزي گفتنـد
بي پولك زرد نماد انسان ماهي سياه مانند ماهي ). همان(» رفتند تـدبيري هـستند كـه هاي

مي در مواقع خطر به دنبال چاره  و سرانجام گرفتار اما مـاهي قرمـز. شوند انديشي نيستند
مي برخالف آن دو، اين  دوستان احساس«: كندگونه شخصيت خود را به خواننده معرفي

و آن دو صياد برنگشتند خطر مي  ).49،همان(» ...فرار كنيم كنم، بهتر است تا دير نشده
و بـارز و رفتـار او مـشخص و فراست ماهي قرمز در گفتار معرفـي. اسـت دورانديشي
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شود كه نوجوانان با تأمل زيـاد در شـناخت ها به صورت غيرمستقيم باعث مي شخصيت
و مقايسه ويژگي ذاتي شخصيت  آن ها و رفتـار و گمـاني انديشه هـا بـا هـم، در خيـال

آ  و خود را در جايگاه شخـصيت اصـلي داسـتان ها همذاتنخويش، با هـا پنداري كنند
و مشكالت راه  و در مواقع سختي ي ديگـر حل مناسب را انتخاب كنند، فايده قرار دهند

و پرورش قوه و قدرت تصميم اين كار، تقويت و گيـري درسـت در سـختيي تعقل هـا
و جـسماني بـه سـر بلوغي چون نوجوان در دوره«موانع زندگي است؛  و رشـد ذهنـي

و در پي جهان مي و فلسفه برد در هـر. خاص خود است، زير تأثير محـيط اسـتي بيني
و ايده شرايطي رنگ محيط را مي  و تصاوير تخيلي آل بـراي زنـدگي خـود ترسـيم گيرد

 غيرمستقيمي بازنويس از شيوهي شايد علّت استفاده).37: 1371نسب، هاشمي(» كند مي
. ها همين موضوع باشد معرفي شخصيتدر

آن.6-1 ها تناسب شخصيت با نام

و در بازنويـسي ديگري كه در بازنويسيي نكته هـاي انجـام ها بايد مورد توجه قرار داد
آن دمنه رعايت شده، تناسب شخصيتو شده از كليله  و اسم و: هاست ها با عنوان اسـم

و ويژگي جنسيتي آن شده در داستا هاي انتخاب عنوان شخصيت  مرد،(هان بايد با ماهيت
. كنـد ها كمك مـي مانندي در داستان اين كار به حقيقت. مطابقت داشته باشد) زن، حيوان 
و شده، عنوان شخصيت هاي بازنويسي در داستان ها تقريباً بـا ويژگـي ظـاهري، طبقـاتي

و«براي مثال، حكايت. ها مطابقت دارد جنسيتي آن  و از كليلـه» سـاده دو دوست زرنگ
و اسم شخصيت»گو درخت دروغ«دمنه كه با عنوان هاي داسـتان بازنويسي شده، عنوان

و. ها مطابقت دارد هاي ظاهري آن با ويژگي) انسان( در اين داستان، دو شخصيت كـريم
هـستند كـه بـا) كـريم( لـوح ديگري سـادهو) قنبر(گر قنبر در جريان داستان يكي حيله 

ظ  و آن ويژگي و در روابـط بـا بـزرگ اهري در چه نوجوان در دوران كـودكي و سـاالن
و در فرهنگ. جامعه مشاهده كرد همخواني دارد  و بنـده آمـده ها، قنبر بـا عنـوان غـالم

و(كريم، شخصي بخشنده  دو) كـريم فرهنگ نام سـخن ذيـل واژه قنبـر كـه اسـم ايـن
و ظاهري آن شخصيت با ويژگي  تان مطابقت دارد يا سه ماهي كـه ها در داس هاي دروني

و قرمـز از هـم هاي شخصيتي هر كدام با توجه به ويژگي  شان با سـه رنـگ، زرد، سـياه
.اندتفكيك شده
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1مايه درون.7

و و ديدگاه نويسنده نسبت به مسائل و فكري كه در داستان جريان دارد، انديشه انديشه
ميي اصلي داستان را درون سر رشته  و مسلّط در هـر«. گويندمايه درون مايه، فكر اصلي

مي خط يا رشته اثري است،  و موقعيـت اي كه در خالل اثر كشيده و وضعيت هـاي شود
هـاي مايـه در داسـتان درون). 174: 1385ميرصـادقي،(»دهـد داستان را به هم پيوند مي 

و تربيتـي اسـت شده درباره بازنويسي اب دليـل ايـن موضـوع انتخـ.ي مـسائل اخالقـي
و اجتمـاعيو شده از كتاب كليله هاي بازنويسي داستان ،دمنه كـه اثـري اسـت اخالقـي

و متن بازنويسي شده يكسان است؛ چون در بازنويـسي محتـوا درون مايه در متن اصلي
و تحول نمي  و در واقـع تحريـف يـا دگرگـوني در محتـوا ديـده دستخوش تغيير شـود

.شود نمي

دي ارائهوهشي.7-1  مايه روني

و غير مايه نويسندگان، درون مي هاي آثار خويش را به صورت مستقيم . كننـد مستقيم بيان
ــيوه ــسنده در ش ــستقيم، نوي ــيالت«ي غيرم و تخ ــف و عواط ــار ــه را در افك درون ماي
مي شخصيت و غيـر ). 182،همان(»گنجاندهاي داستان اهميت اين شيوه، بيـان ظريـف

م صريح درون  و تخيل يزان تأثير مايه براي و تقويـت پذيري خواننده از داستان برانگيـزي
و فعاليت ذهني بيش  آن حس كنجكاوي در نوجوانان از درون. هـا اسـت تر مايـه بعـضي

و مـشخص اسـت كـه چنـدان بـراي هاي بازنويسي داستان شده در عنوان داستان آشكار
دا گروه سني نوجوان مناسب به نظر نمي  و شـير«ستان رسد؛ براي نمونه، بـا» خرگـوش

و درون» طمع چاه«عنوان   يـا حكايـت،كنـد مايه را آشكار مـي بازنويسي شده كه محتوا
در متن اصلي به دليـل حكايـت. بازنويسي شده است» آبگير مرگ«با عنوان» سه ماهي«

و قبل از شرح داستان، نويسنده درون در حكايت بودن قصه  مي ها، ابتدا كنـد مايه را ذكر
و«ا در پايان داستان علت بيان داستان را با عبارتي و اين بدان آوردم تا بداني كه طمـع

مي)84: 1384منشي،(»حرص شايسته نيست در. كند، بيان اما بايد توجـه داشـت اگـر
و در ميـان كـنش مايه به صـورت غيـر بازنويسي، درون  و رفتـار مـستقيم و عواطـف هـا

م ها ذكر شود، نتيجه شخصيت شـود تـا اين امـر باعـث مـي. تري خواهد داشت طلوبي
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و تفكّر در دريافت درون)نوجوان(خواننده و محتـواي مايه، درباره شخصيت، با تأمل ها
و نتيجه  كـه بـه صـورت ايـن بـر ها، عـالوه بعضي از داستان. گيري كند داستان قضاوت
و صريح درون  مي مستقيم پ پيوستهكند، مايه را بيان مي شروع به و اندرز اخالقي كننـد ند

و باعـث احـساس  و طبـع گـروه سـني نوجـوان مناسـب نيـست كه چنـدان بـا مـذاق
ي اصلي در دل يك اثر به صورت پيـام آن، انديشه«شود؛ چون ها مي سرخوردگي در آن 

و پندآميز باشـد يـا بـه صـورت درس اخـالق در بـين زندگي مي كند، پس نبايد عريان
و بــدل شــشخــصيت هــاي در پايــان برخــي داســتان). 115: 1360زيــس،(».ودهــا رد
در شده، نويسنده عالوه بر آشكار بازنويسي و انـدرز و پنـد كردن محتوا، در پي نصيحت

ي خويش است كه براي نوجوان خوشايند نيـست؛ بـراي قالب درس اخالق به خواننده 
و راسو«نمونه، در داستان در بازن»عجله نكن«كه با عنوان» زاهد ويسي شـده، بـازنويس

كه شخصيت قلي، راسويي را كه فكر پس ازاين. كندگيري اخالقي مي پايان داستان نتيجه 
مي كرد، بچه مي اي كـاش«: گيـرد مـي گونه نتيجـه برد، ايني او را كشته عجوالنه از بين

مي. كردم؛ عجله اصالً عاقبت خوشي ندارد عجله نمي  و كـردم اگر فقط چند ثانيه تحمل
و خانه را نگاه مي عجوالنه تصميم نمي اهللا، لطـف(» ...كردم، اآلن راسو زنـده بـود گرفتم

هاي اخالقـي در پايـان داسـتان بـراي نوجـوان چنـدان گيري بيان اين نتيجه).89: 1387
و درون ضروري به نظر نمي  مايـه داسـتان را آشـكار رسد؛ چون عنـوان داسـتان، محتـوا

هـاي يـا عنـوان» گيـري تـصميم«شايد اگر عنوان ديگري ماننـدكه» عجله نكن«. كند مي
و تأمل  مي پرسشي و گيرايـي بـيش برانگيز ديگري انتخاب تـري شـد، داسـتان جـذّابيت

چـون،. مايـه را آشـكار نكنـد اي باشد كـه درون پس عنوان داستان بايد به گونه. داشت
و از سـاير عنوان داستان برچسبي است كه نويسنده به ياري آن داستان« خود را جـذّاب

و اين تنها چيزي است كه در جلـب نظـر خواننـده بـه داسـتان ها متمايز مي داستان كند
عنوان داستان بايد كوتاه، ساده، آهنگين باشد، اگر بـه ). 108: 1388يونسي،(»مؤثر است 

و پرسشي باشد  و كنجكـاوي انگيزي بيش قدرت خيال،صورت جمله سؤالي تـري دارد
هـا چنـدان عنـوان دمنـه،وي كليله شده هاي بازنويسي در داستان. انگيزدن را برمي نوجوا

گونـه دمنـه ايـنو از كليلـه» سـه مـاهي در آبگيـر«مناسب نيست؛ براي مثـال، داسـتان 
و سـاده«يا داستان» آبگيرمرگ«بازنويسي شده  درخـت«بـا عنـوان» دو دوست زرنـگ

و درون»گو دروغ عنـوان. داستان نيز به همين موضوع اشـاره داردي ايهم آمده كه محتوا
و جذّابيت بـيش داستان اگر حالت معما  و به صورت پرسش مطرح شود تأثير تـري گونه
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جـدولدر. ها در مقايسه بـا مـتن اصـلي كـامالً تغييـر كـرده اسـت عنوان داستان. دارد

و عنـوان داسـتان درونيي ارائه، شيوه3ي شماره شـده بـا اصـل زنويـسي هـاي با مايـه

و در پايـان درون مايه. ها مقايسه شده است داستان ها در متن اصـلي بـه شـيوه مـستقيم
وو چون كتاب كليله. داستان ذكر شده است  و هر قـصه دمنه حكايت در حكايت است

آيد، به همين دليل در پايان هر قصه، نويـسنده درون حكايتي براي تاييد داستان قبلي مي 
ر  و براي اثبات سـخنش داسـتان ديگـري ذكـر مـيا بيان مي مايه كنـد؛ امـا در مـتن كند

ها در عنوان داستان ذكر شده كه چندان مطلوبي برخي داستان مايه شده درون بازنويسي
و برخـي ديگـر در ميانـه به نظر نمي  ي رسد؛ بعضي ديگر در پايـان داسـتان ذكـر شـده

.داستان
 مايهني درو ارائه.3ي جدول شماره
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و بازنويـسيي قابل توجه در مورد درون نكته شـده، مايه اين است كه در متن اصلي
و درون  و هم در متن بازنويسي محتوا شده، مايه چندان تغييري نكرده؛ هم در متن اصلي

و تعليمي قرار دارد؛ چيزي كـه امـروزه دغدغـه درون ي مايه حول محور مسائل اخالقي
و مربي و مادران و. هاي سني از جمله نوجـوان اسـت ان براي آموزش گروه پدر داسـتان

و تعليمي است  و جذّاب، بهترين وسيله براي انتقال مفاهيم آموزشي به. حكايات تمثيلي
و بازنويـسي كه در بازنويسي شرط آن و قوانين را رعايـت كـرده هـاي خلّـاق، ها اصول

. هاي سادهتر مورد توجه باشد تا بازنويسي بيش

1ديد زاويه.8

و زاويه و حـوادث آن را زاويـه دريچه  نامنـد؛ي ديـد مـيي نگرش نويسنده به داسـتان
ديـديزاويـه. دهـد اي كـه نويـسنده، داسـتان خـويش را در قالـب آن ارائـه مـي شيوه

و مـوارد داسـتان خـود را بـه شيوهي دهنده نمايش« اي است كه نويسنده بـا آن مـصالح
و رابطـهد خواننـده ارائــه مـي  » دهــد نويــسنده بــا حـوادث داســتان را نـشان مــيي هــد

و كانون روايت مـي ). 385: 1385ميرصادقي،( : كنـد نويسنده، داستان را با چندين زاويه
كل شخص، سوم شخص مفرد، دوم اول هـاي بازنويـسي اغلب داستان. شخص يا داناي

شخص يا داناي كـل نامحـدودن سوم ها با كانو داستان%)90(دمنه تقريباًو شده از كليله 
ديد سوم شـخص بيـاني ها با زاويه چنين در متن اصلي تمام داستانهم. اندروايت شده 

ديـد اولي هـا از زاويـه گوي شخـصيتو اند؛ با اين تفاوت كه گاهي در ميان گفت شده
مي  و قـصه ديد در داستاني زاويه. شودشخص نيز استفاده ط هـاي كهـن بيعـي هـا نظـم

ميي هر لحظه زاويه. ندارد براي مثـال،. شخص شخص به اول از سوم شود؛ ديد عوض
و آهـو«در داستان  و باخـه و موش و زاغ ديـد ابتـدا حكايـت بـا زاويـه» دوستي كبوتر

مي سوم و جبـه بينـداخت، در كمـين«: شودشخص شروع صياد پيش آمد، جال بازكشيد
و سر ايـشان كبـوتري بـود كـه او را مطوقـه قومي كبو. نشست، ساعتي بود  تر برسيدند

و در دام افتادنـد چنانچه دانه بديدنـد غافـل ... گفتندي مي منـشي،(»...وار فـرود آمدنـد
و در ميان گفتي اما در ادامه ). 154: 1384 ي ها با هم، از زاويه وگوي شخصيت داستان
مي اول و معلـوم گـردانم:كهزاغ با خود انديشيد«: كند شخص استفاده براثر ايشان بروم

و از تجـارب  كه فرجام كار ايشان چه باشد كه من از مثل اين واقعـه ايمـن نتـوانم بـود
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در متن بازنويسي نيز بـا همـين ). 159،همان(»ها توان ساخت براي رفع حوادث سالح
و دانه«حكايت فوق كه با نام. رو هستيم شيوه روبه  ا» دام بتـدا نويـسنده بازنويسي شده،

و در گفـت-ي ديد سوم شخص زاويه-پردازدبه معرفي شخصيت مي  وگـوي در ادامـه
و تبديل به اولها، كانون روايت تغيير مي ميان شخصيت  از«: شـود شخص مـي كند يكـي

و بقيه او را طوقي صدا مي كبوتر سـاكت: زدند گفتها كه خطّ باريكي دور گردنش بود
و شكايت نك  مي نيد االن صياّد به اين باشيد شكوه و همهجا مي رسد تنهـا راه. بردي ما را

و تـور را بـا خودمـان بـه آسـمان ببـريم اگـر  آزادي ما اين است كه همه با هـم بپـريم
اسـتفاده از ). 107: 1387اهللا، لطـف(»خواهيد آزاد شويد همـه بايـد همكـاري كنيـد مي

.و جذّابيت داستان تأثيرگذار استها در صميميتديد در بازنويسيي چندين زاويه
و شخـصيت ديد اولي زاويه هـاي داسـتان شخص صميميت خاصي ميان خواننـده
و فـراهم قرار«كند، ايجاد مي  هـاي آوردن نـشانه گرفتن چند روايت در دل روايت اصلي

تر مخاطب در ساختن داستان كمك بودن روايت، به مشاركت هر چه بيش الزم براي باز 
و درخور توجه است اين است كه زاويهآن ).113: 1389پور، حسام(»كنديم ي چه مهم

و بازنويسي و پيام داستان ديد در متن اصلي . اي وارد نكرده اسـت ها لطمه شده به محتوا
و در مـتن بازنويـسي ديد سومي تر از زاويه در متن كهن بيش از شـخص شـده تركيبـي

و سوم روايت اول  وگـوي دليـل ايـن موضـوع گفـت. شـود خص ديـده مـيشـ شخص
تـر اسـتفاده كنـد وگو بيش هر چه بازنويس از عنصر گفت. ها در داستان است شخصيت

و جذّابيت داستان نيز بـيش جنبه و در نتيجه كشش شـود كـه تـر مـيي نمايشي داستان
مي استفاده از روايت اول  ديـدي اسـتفاده از زاويـه. كنـد شخص به اين امر كمك زيادي

و شخـصيت شخص باعث احاطه سوم هـاي داسـتاني كامل خواننده نسبت به حوادث
مي شود؛ چون نويسنده در درون شخصيت مي و حـاالت درونـي ها نفوذ و انديـشه كنـد
ميآن .كند ها را آشكار

1فضاسازي.9

و فضايي كـه نويـسنده منطبـق بـا درون و فضاي حاكم در داستان و هوا وما به حال يـه
هوايي را كه خواننـده بـه محـض«. سازي گويند گيرد فضا ساير عناصر داستان به كار مي 

و رنگ يا فضا ورود به دنياي مخلوق اثر ادبي استنشاق مي  ».گوينـد سـازي مـي كند، فضا

1 Atmosphere 
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و ارتباط نزديـك دارد، فضا). 115: 1964بارنت،( سازي با ساير عناصر داستان پيوستگي
توانـد سـازي دقيـق مـي پيرنگ داستان دچار نقص يا سستي باشد فضااي كه اگر به گونه 

و صـحنه«در ايجاد فضا در داسـتان. اين ضعف را پوشش دهد  نقـش» پـردازي صـحنه
. زيادي دارد

و. 10 1پردازي صحنه صحنه

و در ايـنو هاي كليله حوادث داستان و زمـان مشخّـصي اتفـاق نيفتـاده دمنه در مكـان
و مكان بـستري بـراي ها چند داستان و مكان توجهي نشده، بلكه زمان ان به عنصر زمان

و دمنه، نويسنده با كمـك واژه. ها هستند رخداد حوادث داستان  هـا، در متن اصلي كليله
و توصيف آن  كنـد؛ امـا ها را در ذهن خواننده ترسيم مـيي وقوع رويداد ها، صحنهشرح

و تصوي  هـاي بنـابراين، در داسـتان. شـودر خلق مـي در بازنويسي، صحنه به كمك واژه
آب«: آورندها به همراه تصوير به وجود مي بازنويسي، صحنه را اغلب واژه  مرغابي كنـار

و آن را تيـره كـرده بـود، عكـس دو  دراز كشيده بود، شـب، رنگـش را در آب ريختـه
ي صـفحهدر).69: 1387 اهللا، لطـف(»ي قشنگ مثل ماهي توي آب مي درخـشيد ستاره

. بعد همين صحنه تصوير شده است
و اصلي كليله هاي بازنويسي در داستان  اغلب داستان با عنـصر شخـصيت دمنه،و شده

شود؛ يعني بازنويس به جاي توصيف زمان يا مكان بدون مقدمـه وارد داسـتان شروع مي
و پاك بودرئوف«. پردازدو به شخصيت داستان مي  ي بـدي او به هيچ مـرد. مردي مؤمن

ــا، نمــي ــال دني و از م ــرد از).59، همــان(»... يــك مزرعــه ك ــيش هــاي داســتان%80ب

اگر بازنويس ابتـدا خواننـده را آمـاده. شده با عنصر شخصيت شروع مي شود بازنويسي
و شخـصيت  و سپس وارد محيط داستان و گيرايـي بـيش كرده تـري هـا كنـد، جـذّابيت

اند محور داستان خود را بـا آكـسيون شـروعتو خواهد داشت چون نويسنده هميشه نمي 
و خواننده را بي .ي داستان ببرد، اغلب بايد خواننده را آماده كرد درنگ به ميانه كند

 مايه سازي با درون تناسب فضا.1. 10

و هواي داستان بايد با درون سازي فضا و حال و همـاهنگي داشـته مايـه ها ي آن تناسـب
ف و انـدوهناك اسـت، درون باشد؛ براي نمونه، اگر ي مايـه ضاي داستان، فضايي غمگـين

1 Setting 
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و اندوهناك باشد داستان نيز بايد درباره شـده هاي بازنويسي در داستان.ي مسائل غمگين
شود؛ اما در متن اصلي چندان به اين تناسـب تـوجهي نـشده تقريباً اين ويژگي ديده مي 

و دزد«است؛ براي مثال در داستان  و ستاره شـب بـود،«:سازي شده گونه فضاناي» شب
و كوچـه ها مانند پولك براق مي ستاره و آسمان . هـا را روشـن كـرده بودنـد درخشيدند

و به اين همه زيبايي نگاه مـي و. كـرد احمد توي حياط دراز كشيده بود در كنـار او زن
هللا،ا لطـف(»...طور كه غرق خيال بود ناگهان صدايي شـنيد همان. پسرش خوابيده بودند 

و محتواي داستان است).29: 1387 ). دزدي در شـب(فضاي حكايت متناسب با حادثه
و محتوا چندان هم  و دمنه، فضاي حكايت مـردي«. خواني نـدارد اما در متن اصلي كليله

خداوند ــ غافلي شبي با ياران خود به دزدي رفت،» كه با ياران خود به دزدي رفته بود 
و شناخت كه بر بام دزداننـد، قـوم را آهـسته بيـدار خانه بحس حركت ايشان   بيدار شد

و فـضاسازي سـخني بـه ميـان).49: 1384منشي،(» ...كرد بنابراين، چندان از توصـيف
و حوادث آن مي  و نويسنده سريع وارد داستان شـده، در داستان بازنويـسي. شودنياورده

و«حكايت فوق با عنوان  و دزد شب اب» ستاره و بازنويس تدا به توصيف فضاي داسـتان
مي شخصيت مي. پردازد ها هـاي ها مانند پولـك ستاره. شب بود«. شود سپس وارد داستان
و كوچه برّاق، مي  و آسمان : 1387اهللا، لطـف(»....ها را روشـن كـرده بودنـد درخشيدند

و در بيش داستان)29 ب تـر مـوارد شـادا ها در متن كهن با فضايي آرام، صميمي، عادي
.ك.ر(. ها اغلب با عنصر شخـصيت شـروع شـده اسـت سازي داستان فضا. روايت شده

و دمنه صفحات دو شـريك«براي نمونه، در حكايـت ). 82،91،110،117،122كليله
و ديگري نادان  مي حكايت اين» يكي دانا و«: شود گونه آغاز دو شريك بودند يكي نادان

و به بازارگاني ميديگري دانا در در راه بدره.ندرفت، اي زر يافتنـد، گفتنـد سـود نـاكرده
و بازگشت  ). 117،همان(»...جهان بسيار است، بدين بايد قناعت كرد

هـا تركيبـيو فضاسازي. ها را توصيف كرده است نويسنده فضاي اطراف شخصيت
و تصوير است  ، نويسنده»درخت دروغگو«در بازنويسي حكايت فوق، با عنوان. از واژه

هـا از تـصاوير خلـق شـده در داسـتان كمـك براي توصيف فضاي پيرامـون شخـصيت
و كريم«. گيرد مي و خانـه زير آفتاب داغ بيابان، عـرققنبر شـان ريـزان بـه طـرف شـهر
و كـريم پـشت اي آفتاب قنبر كه چهره. رفتند مي و بدني تنومنـد داشـت جلـوتر سوخته

ميهن سرش هن  ن. رفتكنان راه گاهي كرد، رد پايشان ماننـد جـاي گـذر كريم به عقب
از).37: 1387 اهللا، لطـف(» ...رود خشكي بر تن صـحرا مانـده بـود  توصـيف نويـسنده
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و شخصيت بنابراين، استفاده از عنـصر. ها براي خواننده قابل تجسم است فضاي داستان
،»غگـو درخت درو«در داستان. رسد ها چندان ضروري به نظر نميتصوير در اين داستان 

و سـالي).40 همان،.ك.ر(نويسنده از تصوير نيز استفاده كرده است نوجوانان در سـن
و فـضاسازي هـاي داسـتان را دارنـد؛ به سر مي  و تجسم تـصاوير برند كه توانايي درك
»ها نيست مگـر در مـورد مفـاهيم دور از ذهـن نيازي به تصوير در متن داستان«بنابراين 

و امجدي،( ).1386:50پريرخ

 گيري نتيجه. 11

و حجـم، در مقايـسه هاي بازنويسي داستان شده به لحاظ ويژگي ظاهري، ساختار شكلي
و تغييرات زيادي داشته و. اندبا متن اصلي افزايش و پيرنگ در متن اصلي ساده ابتـدايي

و كه در متن بازنويسي پيرنگي بسته است در حالي  و نظـم عّلـت  شده طـرح از انـسجام
تر در متن بازنويسي شده بيش) حوادث(ها تعداد پيرفت. لي منطقي برخوردار است معلو
و بازنويسي چندان تغيير نكرده، درون درون. است مايه پيرامون مسايل مايه در متن اصلي

و تعليمي است  ي بازنويـسي محتـوا را تغييـر از شـيوه پيرويبازنويس به دليل. اخالقي
و در پايان حكايات ذكر شـده؛ امـاني دروي ارائه شيوه. نداده مايه در متن كهن مستقيم

تر محتوا درعنوان داستان بيان شده كه چندان مطلوب به نظـر شده بيش در متن بازنويسي 
و بازنويـسي يكـسان اسـت تعداد شخصيت. رسد نمي هـا شخـصيت. ها در مـتن اصـلي
مت شخصيت. تر حيوانند بيش و ظاهر نسبت به ن اصلي تغيير كرده كه ايـن ها از نظر تيپ

و آشنازدايي در داستان كمك مي ها در متن اصـلي ايـستا، شخصيت. كند امر به جذّابيت
پـردازي در مـتن كهـني شخـصيت شـيوه. تر پويـا هـستند ولي در متن بازنويسي بيش 

و غيري مستقيم ولي در متن بازنويسي، تركيبي از شيوه غير -زاويـه. مستقيم است مستقيم
ود در متن كهن سـوم شـخص ولـي در مـتن بازنويـسي تركيبـي از اولي دي شـخص
مي فضا. شخص است سوم شود اما در متن بازنويـسي سازي در متن كهن خيلي كم ديده
و تصوير است فضا شـده هاي بازنويسي كه داستاني ديگر اين نكته. سازي تركيبي از واژه

و. تـري دارد تناسـب بـيش در مقايسه با متن كهن بـا شـرايط سـنّي نوجـوان  حكايـات
و آهنگين براي گروهو هاي جذّاب كليله قصه هاي سـني دمنه به دليل استفاده از نثر فنّي

ميو كودك رسد؛ بنابراين نويسندگان حوزه ادبيات كودك نوجوان قدري مشكل به نظر
به اثر كهن، با تغيير در ساختاري مايه توانند با حفظ درونو نوجوان مي  و عناصر داستان
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و امروزي حكايات پر بار كليلـه شيوه وسـال سـن ودمنـه را بـراي مخاطبـان كـمي نوين
.بازسازي كنند
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