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 زدودن غبار از نور دیدگان

 ودمنه()بررسی شگردهای تمركززدایی در كليله

 

 فرزانه معينی

 شیراز دانشگاه 

 چکيده

های دادن ظرفیتاز متون ارزشمند گذشته است و هر کوششی برای نشان  ودمنهکلیله

می نهفته آن  ارزش ی  با  را  امروز  نسل  کند.  تواند  آشنا  متن  اين  گوناگون  اين  های  در 

های شود تا بخشی از ظرفیتاندازی تازه نگريسته میاز چشم   ودمنهکلیلهپژوهش، به  

ای مهم در تبیین هدف و  بازنويسی آن بازنموده شود. باتوجه به اينکه تمرکززدايی سازه

روش ادبیات کودک است و بازنويسی سهم بسزايی در آفرينش و گسترش ادبیات کودک  

بازشناسی  پژوهش،  اين  هدف  تمرکززدايی  دارد،  ارائه   ودمنهکلیلهدر    شگردهای  ی و 

های يافته.  ی اين اثر در بازنويسی استپیشنهادهايی برای استفاده از ظرفیت تمرکززدايانه

ويک از بیست   دهددست آمد، نشان می اين پژوهش کیفی که با روش تحلیل محتوا به  

ودمنه  کلیلهها يافت شده است، يازده شگرد در  شگرد تمرکززدايی که تاکنون در افسانه
ی راوی، قصه به سازی، مداخلهاند از: خودنمايی يا خودفاشنیز وجود دارد که عبارت

سازی و  سپیدنويسی، دگرديسی، وارونه   گیری، اغراق، جايی قهرمان، مناظره، غافل جابه   قصه، 

  ها است ها در اين اثر نیز مانند کارکردشان در افسانه زمان. کارکرد بعضی از آن های هم صحنه 

توان  يافت شد که می   ودمنه کلیله و کارکرد بعضی، متفاوت است. شش شگرد تازه نیز در  

تغییر    متنی، زدايی درون ز پايان، آشنايی ها را به شگردهای تمرکززدايی پیشین افزود: آگاهی ا آن 

و شعر و   قصه به  قصه    پردازی آمیغی، همراه باشد(، شخصیت ی ديد  راوی )اگر با تغییر زاويه 
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در  در ساختاری داستان ودمنه کلیله های  ها و حکايت ه و حديث در نثر. بازنويسی داستان آي 

تواند شگردهای پرتکرار تمرکززدايی  های اين اثر است، می ترين ويژگی داستان که از اصلی 

توانند شگردهای ديگر را نیز با ذوق  بازنويسان می   متن اصلی را در آثار بازنوشته حفظ کند. 

 کار گیرند.   ابتکار در اثر خود به و  

 . ودمنهآفرينی، کلیلهبازنويسی، تمرکززدايی، لذت های كليدی:واژه 

 

 . مقدمه 1

 درآمد. 1. 1

های شیرين و شنیدنی است. بعضی از  ای ارزشمند از داستانادبیات کهن فارسی، گنجینه

اند يا اگر  ساختاری ناآشنا، ناشناخته ماندهدلیل داشتن زبانی دشوار يا  ها گاه بهاين داستان

شده شنیده  و  برنیانگیختهخوانده  رغبتی  و  شوق  داستاناند،  چنین  بازنويسی    هايی اند. 

تواند  های رايجی است که میها از شیوهکردن و بازسازی زبانی و ساختاری آنقصدِ سادهبه

شايستگی فراهم کند. استفاده از  يابی به اين میراث ماندگار و ارجمند را بهامکان دست

ها با متون کهن بسیار کارآمد و ضروری  ويژه در پیوند با کودکان و آشنايی آناين شیوه، به

است. نثر مصنوع اين اثر، همچون حصار،    ودمنه کلیلهاست. يکی از اين متون ارزشمند،  

دانان ممکن  بان و زبانها را فراگرفته و گذر از آن معمواًل تنها برای اديپیرامون حکايت

به اين دشواری،  با خوانندگان کودک و نوجوان اهمیت  است.  ارتباط  برقراری  ويژه در 

های اين  ن و بازنويسی حکايتکرداند با سادهبازنويسان کوشیده  ،روبیشتری دارد. ازاين

استفاده  اند.آن را همواره زنده نگه دارند که البته همگی به يک میزان کامیاب نبوده کتاب

ها و وجود  بودن حکايتبرای کودکان، بیشتر بر محور آموزشی  ودمنهکلیلههای  از حکايت

های  توان و بايد از زاويهمی  ودمنه کلیلهبه  های جانوری استوار بوده است، اما  شخصیت

های آن برای کودکان و نوجوانان  ها و شايستگینو و متفاوت ديگر نیز نگريست تا ظرفیت

 مند شد. های آن بهرهارزيابی شود و همچنان بتوان از ارزشکشف و 

با رونق امروز  اينکه  نیز نقد و يافتن مباحث روانگفتنی ديگر  يادگیری و  شناسی و 

کودک  نظريه ادبیات  کارکردهای  و  کودک  نیازهای  از  مهمی  بخش  کودک،  ادبیات  ی 
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تواند  برانگیز است و میشناخته و تحلیل و بررسی شده است. در اين میان آنچه تأمل

است که    هايی درخور باشد، نقش ادبیات کهن فارسی در جايگاه منبعیساز پژوهشزمینه

اين ديدگاه که استفاده از  به آثاری برای کودکان تبديل شود.    تواند پس از بازنويسیمی

فراهم تنها  کودکان،  برای  کهن  داستانمیراث  و  شعر  که  کردن  است  های  پیامهايی 

بخشی اثر ادبی  چنانچه زيبايی و لذت  انگارانه است.آموزشی يا اخالقی دارند، سادهعلمی

 افتد.  در کار نباشد، کاربرد آموزشی آن نیز چندان مؤثر نمی

پژوهش،   اين  چشم   ودمنهکلیلهدر  میاز  نگريسته  تازه  از  اندازی  بخشی  تا  شود 

ی تمرکززدايی، بازنموده شود. از  ی نظريههای بازنويسی آن برای کودکان، بر پايهظرفیت

شناختی  ای زيبايیشود تا سويهنمايان می  ودمنهکلیلهی  انداز، ابعاد تمرکززدايانهاين چشم

  ای آموزشی آن پنهان مانده است، آشکار شود. ی محتو آفرين از اين اثر که در سايهو لذت

سان، بتوانند آثاری پديد آورند  شود بازنويهايی موجب میيافتن و شناساندن چنین ظرفیت

فظ يا تقويت شود و حاصل کار  ها حی آنابعاد ارزشمند متون کهن در اثر بازنوشته  تا

   تر نداشته باشد.و تأثیری کمتر از متن اصلی نیست، ارزش تر يا تازهاگر خلّاقانه آنان

 

 های پژوهش  روش و پرسش. 2. 1

انجام گرفته    (2014Mayring ,رک.  )در اين پژوهش کیفی که با روش تحلیل محتوا  

شیر و گاو« تا پايان  ه ساختار داستانی دارند )از باب »کودمنه  کلیلهچهارده باب    است،

گنجد.  کتاب(، بررسی شده است. چهارده داستان اصلی و سی حکايت در اين دامنه می

ها وجود  ی قیاسی و استقرايی، ابتدا شگردهای تمرکززدايی که در افسانه با ترکیب دو شیوه 

  ی ترجمه ی  اين پژوهش بر پايه بازيابی شد.    ودمنه کلیله داشتند و سپس شگردهای تازه در  

تصحیح و توضیح مجتبی مینوی سامان يافته  ، انشای ابوالمعالی نصراهلل منشی، به  ودمنه کلیله 

 ها پاسخ دهد:  کوشد به اين پرسش می   ودمنه کلیله ی  با هدف بازشناسی ظرفیت تمرکززدايانه و  

 ؟کار رفته است به ودمنهکلیله. کدام شگردهای تمرکززدايی در ۱

 استفاده کرد؟   ودمنه کلیله های  ها و حکايت توان ازاين شگردها در بازنويسی داستان . چگونه می ۲
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 . مبانی نظری 2

 تمركززدایی . 1. 2

های ديد  ها و زاويهتوان تمرکززدايی را توانايی درک نظرات، ديدگاهمی  ،ساده یدر تعريف

اين اصطالح مقابل اصطالح تمرکزگرايی است و   ، ترجامعاما در تعريفی    ،ديگر دانست

خسرونژاد    سازند.فرد را کامل می  ذهن  فرايند شناختیيابند و  اين هر دو با هم معنا می

 آورد: در تعريف تمرکززدايی چنین می

با تمرکز بر يک پديده يا يک بعد يا يک سطح از پديده    ذهن ما از سويی گرايش دارد که »

ای که آن را  از پديده  آن را بشناسد و جذب کند و از سوی ديگر اين توانايی را دارد که

پديده  به  بگیرد و  فاصله  آن شده جدا شود،  يا مجذوب  کرده و  بعد و  جذب  يا  ديگر  ای 

های تر دست يابد. تمام آگاهیو ژرفتر  سطحی ديگر برود و از اين راه به شناختی گسترده

اين انجام  حاصل  فرايند  ما  تمرکززدايی[    دو  و  تمرکزمکمل]تمرکزگرايی  پس    گرايی اند. 

درگیر و جذب  عبارت از  ديدن است  و  واقعیت؛  از  ويژگی  يا  و  بعد، جنبه  در يک  شدن 

ت که کنش آن ای توانايی ذهنی اسکه تمرکززدايی گونهواقعیت تنها از يک نظرگاه؛ درحالی

های ما از راه نوسان ذهن میان تمرکزگرايی و  آگاهی است. درست در خالف جهت يادشده 

 (. ۱9: ۱390« )خسرونژاد، شوندتمرکززدايی تشکیل و تکمیل می

های پیاژه و منتقدان  ها و نظريهتوان در پژوهشی تمرکززدايی را میی نظريهپیشینه

نخستین   پیاژه  يافت.  ويژگیاو  شناساندن  برای  سازه  اين  از  که  بود  های  انديشمندی 

کرد اين ويژگی متعلق به ذهن کودکان در  جست. او گمان میشناختی ذهن بشر بهره  

عملیاتی است. تفسیر پیاژه از تمرکززدايی به اين صورت بود که کودک،  ی پیشمرحله

و اين تمرکز به او اجازه ی ديد خود و به سخن ديگر، خودمدار است  متمرکز بر زاويه

هايی  های ديد ديگر را درک کند. او با طراحی آزمون سه کوه و آزموندهد که زاويهنمی

 (.۱86:  ۱38۲  خسرونژاد،رک. ديگر، اين ضعف شناختی را نمايان ساخت )

مرحله  ۱دونالدسون  به  مربوط  را  تمرکزگرايی  پیاژه،  منتقدان  از  از  يکی  ويژه  هايی 

ديد؛ او با انجام  می  ها بسامد آن را در دوران کودکی بیشتردانست و تن میزندگی افراد ن

 
1  Donaldsen 
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توانايی تمرکززدايی را در کودکان کمتر از آزمون سههای آسانآزمايش تر نیز  سال کوه، 

کرد، درک کودک از آزمون بود؛ به سخن  ی ديگری که دونالدسون مطرحداد؛ نکتهنشان

آزمودنیساده او  نظر  از  آها تر،  از  درستی  پیاژه درک  آنی  از  آزماينده  يا  آزمون  ها  نچه 

 (. ۲۷-۲0: ۱3۷0اند )دونالدسون، است، نداشتهخواسته

جهت با دونالدسون متمايل به تعمیم که همدرحالی  و تجربه معصومیتخسرونژاد، در  

که آن را از برخی    ت، از آن برای تبیین مفهوم کودکیاين ويژگی به سراسر زندگی اس

دادن درستی  جويد و برای نشانمیداند، بهره  پوش با مفهوم ادبیات کودک میها همهتج

افسانه در  را  آن  ادعا  آزمون  اين  به  عامیانه  خود  میهای  پژوهش  در  که  مرادپور  برد. 

ی  های انجوی بررسی کرده است؛ در توضیح نظريهشگردهای تمرکززدايی را در افسانه

می درتمرکززدايی  به  واقع گويد  میتمرکززدايی  مطرح  پیاژه  که    زيرساخت   ،کندشکلی 

  ، حال نهد. درعین می در بحث از روش ادبیات کودک بنیان    تجربه   و   معصومیت است که    بنايی 

پوش و  هم   کامالً   تجربه آمده،   و   ی معصومیت گونه که در نظريه اين مفهوم را آن توان  نمی 

نگرش موجود  واردشده بر نظر پیاژه،  نقدهای    رسد به نظر می دانست.    نوع نگاه پیاژه با    يکسان 

  برخی نیز  و    ۱نی دريدا فک بنیان   همچنین   تحت تأثیر قرار داده است. را  تجربه  و   معصومیت در 

اند  مدرن بر دگرديسی اين مفهوم تأثیر گذاشته پسا   نويسی های داستان های ادبی و شگرد از آرايه 

هم  به  باور  درنهايت،  ب و  کودک  ادبیات  و  کودکی  مفهوم  که  پوشی  است  ساخته  ستری 

 در معنايی متفاوت، به روش ادبیات کودک بدل کرده است.   تمرکززدايی را 

  اسانه شن شگردهای زيبايیبرخی    راه  از  با کودکمتن  برقراری ارتباط  در اين ديدگاه،  

بخش  های لذتو کودک را به نوسان  ذهنی را در پی دارند  یهايکه کنش  گیردصورت می

چیزی در  خوانند. به سخن ديگر،  تعادلی ذهنی و عاطفی مدام، فرامیذهنی، به تعادل و بی 

  گاه در اين ديدآرامند.  يابند و در آغوش هم میهم را می  متن با چیزی در ذهن کودک

و در نتیجه  دهند  ترين کنش ذهنی را در خود جای  شیتر هستند که بتوانند بی موفقهايثرا

پیش بنمايانند. بنابراين، در همان حال ازبیشتمرکزگرايی و تمرکززدايی را    میاننوسان  

 
1 Derrida 
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، خسرونژاد با عبوردادن است  ی تمرکززدايینظريه  زيرساختشناسی تکوينی  شناختکه  

ای ديگر به آن جلوه  ی ويگوتسکیو نظريه  فکنیرد بنیان، رويکدونالدسون  هایآن از يافته

   .است بخشیده

شود  میديده  تجربه  و  معصومیت    یها در نظريهپردازان يا مکتب آنچه را از اين نظريه

 های زير خالصه کرد: توان در شاخصمی

نیستند و در نوسانی   انساناز زندگی    ويژه  ای حلهايی مربوط به مرزدايی و تمرکزگرتمرکز (۱

تر به معنايی  ای بکرتر و نزديکگونهاما در کودکی به  ، در سراسر زندگی درکارندهم    با

 کنند. می گفت جلوهکه پیاژه می

های ذهنی  ساخت و نوسان  شکوفا  را  کودک ذهن    زدايیتمرکزتوانايی  توان  با آموزش می (۲

 . او را بارور کرد

 دهد؛ حالتشکیل می  ۱( پوزيتیويسم)  گرايیاثبات  مکتب ساخت تمرکززدايی پیاژه را  ژرف (3

  فکنی بنیانتوان در  را می  تجربه  و  معصومیت ی  نظريهساخت  ژرفرسد،  به نظر می آنکه  

  .خصلتی پديدارشناسانه دارد و تجربهمعصومیت همچنین تمرکززدايی  دريدا يافت.

اين است که تمرکززدايی،    تجربه  و  معصومیت ی  در نظريهچهارم تمرکززدايی  اما شاخص   (4

نیست آشنايی در  زدايی  آن  اما جايگزين  است،  - ۱4۲  :۱394)مرادپور،   ادبیات کودک 

۱43). 

ای از رشد  ای از تمرکززدايی است که در مرحلهزدايی جلوهاز نظر خسرونژاد آشنايی

 شود.های متفاوت هرکس آشکار میهای فردی و تجربهفرد و بنابر ويژگی

 

 شگردهای تمركززدایی . 2. 2

 ( افسانه۱38۲خسرونژاد  در  تمرکززدايی  شگرد  هشت  که  (  است  يافته  صبحی  های 

مداخلهعبارت از:  راوی،اند  اغراق،  ی  خوش،  يا  وارونه  پايان  خودنمايی  سازی، 

وبرگشت، نمای دور و نزديک. مرادپور  سازی، سپیدگويی يا سپیدنويسی، رفتخودفاش

بررسی۱394) با  انجویافسانه  (  تمرکززدايی ديگر دست  های  به سیزده شگرد  شیرازی 

ی رخدادها، رگبار وارونگی، قصه در قصه،  گیری، چندمجلسی، زنجیرهغافلاست:  يافته
 

1 Positivism 
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يا همسان(،  زمان،های همای، صحنههای زنجیرهقصه نگری و  سطحی  برچسب )متضاد 

 جايی قهرمان، مناظره.جابه ا،يک صحنه با دو نمنگری، دگرديسی قهرمان، ژرف

 

 ی پژوهش . پيشينه3

ی  مقاله   ی تمرکززدايی و شگردهای آن، پژوهش ديگر در زمینه   و تجربه،   معصومیت   پس از 

شناسی تکوينی، به  ها، در اين پژوهش، با ديد شناخت ( است. آن ۲00۷خزايی و خسرونژاد ) 

های  ها با برخی افسانه ( و سنجش آن ۲و مری لم   ۱)به قلم چارلز لم   های شکسپیر قصه بررسی  

ن  ها وجود دارد. پايا های تمرکززدايی در آن بیشتر شاخص اند  و نشان داده   اند ايرانی پرداخته 

با    ای از پايان خوش ، گونه ، اما در دو کمدی خوش را در چهارده کمدی ديده شده است 

افسانه   3آگهی پیش  نظیری ندارد. درواقع، به کار رفته است که در  ايرانِی بررسیده،  در    هاِی 

بازنويسی میانه  اين  مداخله ی  با  داستان  پايان  به ها  راوی  می گونه ی  آشکار  برای    .شود ای 

دادن  بلکه حتی تغییر شکل   پذيری نیز تنها سیر داستانی در نظر گرفته نشده است، بازگشت 

خود   و  به دختران  به را  دوباره  و  درآوردن  پسر  می شکل  بازگشتن  نخست  تواند  شکل 

معصومیت و  های خسرونژاد در  پذيری را در پی داشته باشد. در ادامه و تکمیل يافته بازگشت 
شیرازی را برگزيده و با  های انجوی ی افسانه نه از مجموعه ( سی افسا ۱394، مرادپور ) تجربه 

ی  های تازه ی از قیاس و استقرا، کاويده است. مرادپور جلوه روش تحلیل محتوای کیفی و تلفیق 

آورده است.  دست    شیرازی را در قالب سیزده شگرد به های انجوی تمرکززدايی در افسانه 

به افسانه ۲0۱6خزايی ) همچنین   »ديوانگان« در  (  های  و برخی روايت   های صبحی قصه ی 

افسانه  تحلیل  کنار  در  اين جستار،  در  و  پرداخته  آن  آلمانی  و  و  انگلیسی  تمرکززدايی  ها، 

به اهمیت    4های مربوط به يک گونه )تیپ(، شگردهايش را کاويده است. او در خوانش افسانه 

 است.    نامیده   5بینامتنیت در تمرکززدايی اشاره کرده و آن را »تمرکززدايِی بینامتنی«

 
1 Charles Lamb 
2 Mary Lamb 
3 pre-cognizance 
4 Tale type 
5 Intertextual decentration  
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پژوهش است  کتابگفتنی  در  تمرکززدايی  شگردهای  با  پیوند  در  نیز  های  هايی 

دلیل وابستگی به نقش تصوير در ايجاد خاصیت  داستانی انجام شده است که بهتصويری

اين مقاله ی پژوهشت پیشینهتمرکززدايی، در فهرس  با متن سروکار دارد؛   های  تنها  که 

برد  رو که شگردهای تمرکززدايی را در متنی کهن به آزمون مینين مقاله، از ايا گنجد.نمی

 گام است. نو و پیش و در پی يافتن معیاری برای انتخاب متن از سوی بازنويسان است؛

 

 . بحث و بررسی 4

 ودمنه كليلهشگردهای تمركززدایی در  .1. 4

اين پرسش  به  تمرکززدايی در  که    برای پاسخ  کار رفته   به  ودمنهکلیلهکدام شگردهای 

يافته بودند در  ۱394( و مرادپور )۱38۲است، شگردهايی که خسرونژاد ) ودمنه  کلیله( 

بیستجست از  افسانهويک شگردی که آنوجو شد.  در  يافتهها  يازده شگرد در    اند،ها 

ها  ها در اين اثر با افسانهآن  نیز وجود داشت که چگونگی کاربرد بعضی از  ودمنهکلیله

 دست آمد.  به  ودمنهکلیلهنیز در  تفاوت دارد. همچنین شگردهايی تازه

 شگردهای پيشين  .1. 1. 4

وگوی آغازين هر باب میان رای و برهمن، مخاطب  گفت  ودمنهکلیلهدر    :ی راویمداخله 

ی راوی در سیر داستان از استغراق مخاطب در مداخلهکند.  را از وجود راوی باخبر می

. راوی اصلی  شودسازی »منطق خودآگاه« مخاطب میکند و باعث فعال متن جلوگیری می

کند. در طول  ند آغاز میبرهمن است که داستانی را به درخواست رای ه  ودمنه کلیلهدر  

کنند و های ديگر برای توضیح و تبیین منظور خود، حکايتی بیان میداستان، شخصیت

داستانی کسی است که داستان ديگری را از  راوی درونهستند. »   ۱«داستانی»راوی درون

ی  راوی را هنگام  بیان ديگر،کند... به های داستان اصلی روايت میجايگاه يکی از شخصیت

از شخصیتداستانی میاز نوع درون دانست که هم يکی  باشد و هم توان  داستان  های 

ها پس از  هايی که هريک از شخصیت. جمله(۲39:  ۱393  راوی داستانی ديگر« )هرمن،

 
1 intradiegetic narrator 
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ی راوی باشد که مانع استغراق  تواند از نمودهای مداخلهمی  ،آورندحکايت بر زبان می

می متن  در  که مخاطب  گفت  بايد  بیشتر  توضیح  برای  گسترده  شود.  و  مهم  از    بخشی 

که ذهن مخاطب بر سخنان هريک از  وگو تشکیل داده است. هنگامیها را گفتداستان

میطرفین گفت بیان  که  و حکايتی  نانکوگو  است،  متمرکز  با جملهند؛  متوجه  گهان  ای 

ای را دارند که  ها برای خواننده همان نقش بیدارکنندهشود. اين جملهگوينده )راوی( می

»در يک لحظه به نظر    دهد.ها توضیح میراوی در افسانه  ی خسرونژاد در پیوند با مداخله

با شنیدن اين جمالت، حضور راوی را احساس میمی از  کند و  رسد که او ]خواننده[ 

می خارج  افسانه  سحرآمیز  رفضای  به  را  خود  دوباره  سپس  و  روايت  شود  خدادهای 

با    ودمنه کلیلههای  ها در داستان(. البته نوع اين جمله۱۷3:  ۱389سپارد« )خسرونژاد،  می

افسانه در  نمونهآنچه  اشاره شده، متفاوت است. در  آن  به  از مداخلهها  ی راوی در  ای 

روم باالی  »دختر گفت خیلی خوب من می  خوانیمزند، میژاد مثال میخسرون ها که  افسانه

اين درخت تا تو بروی شهر و برگردی. دختر رفت باالی درخت و پسر رفت به طرف  

« )همان( که  های زمانهکاریدختر را باالی درخت داشته باشید و بشنويد از شیرينشهر.  

مقايسه کرد. برای نمونه، در پايان    ودمنه له کلی ی راوی در  توان آن را با مصداق مداخله می 

حکايت »زاغی که بر باالی درختی خانه داشت« ذهن مخاطبی که در دنیای حکايت قدم نهاده  

شود و به داستان  يافتن حکايت باخبر می ای، هم از پايان و بر آن متمرکز است با تلنگر جمله 

»دمنه گفت: اين مثل بدان آوردم تا بدانی که    شود. گردد و هم متوجه راوی می زمی اصلی با 

...«  (. پايان حکايت »زاغ و گرگ و 86  آنچه به حیلت توان کرد به قّوت ممکن نباشد« )همان، 

اين جمله  داده می با  به مخاطب نشان  )راوی(  اصلی و  ی شنزبه  داستان  به  دوباره  تا  شود 

خاصه که مطابقت    اصحاب اغراض، وگوها بازگردد: »و اين مثل بدان آوردم که مکر  گفت 

ی راوی نیز منطق خودآگاه مخاطب را  ی مداخله (. اين شیوه ۱09اثر نباشد« )همان،  بی   نمايند، 

ها به  های آن و حکايت وگوی شخصیت کند و ذهن او را میان داستان اصلی و گفت فعال می 

کند. در  لوگیری می ها( ج دارد و از تمرکز بر هريک )داستان اصلی و حکايت نوسان وامی 

ی راوی در  توان گفت مداخله می ودمنه  کلیله     ها با ی راوی« در افسانه توضیح تفاوت »مداخله 
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متنی، يعنی راوی حضور خود را قبل و بعد  برون ودمنه کلیله متنی است و در  ها، درون افسانه 

 . ی افسانه ها در میانه ی افسانه نه به شیوه   نماياند، از داستان می 

کند مخاطب به  شگردی فراداستانی است که کمک می:  سازیدنمایی یا خودفاشخو

  ی در آغاز همه (.  ۱۷۷:  ۱389ها توجه کند )خسرونژاد،  ماهیّت داستانی و خیالی افسانه

  ، خواهداز برهمن و توضیح اينکه چه داستانی می  هند  درخواست رای  ودمنهکلیلههای  باب

وگويی میان رای  تفاست که در قالب گ داستانسازی ای از خودنمايی يا خودفاشنمونه

گويد: »اگر میسر  رای می  برای نمونه، در آغاز داستان دوستی،  گیرد.و برهمن شکل می

بر ارزش دوستان مخلص    دل...« و برهمن پس از تأکید گردد بازگوی داستان دوستان يک

وگوی گويد: »و از امثال اين، حکايت کبوتر و زاغ و موش و باخه و آهوست...«. گفتمی

کند و آگاهی  ها مخاطب را برای رويارويی با تمثیل آماده میرای و برهمن در آغاز داستان

  ر مواجهه با دهد. تمثیل ما را دتقاء میاو را نسبت به تفاوت داستان )تمثیل( با واقعیت ار

ی تمرکززدايی  کند( و اين خودآگاهی نتیجهآورد )خودآگاه میيک واقعیت به خود می

هايی مانند »اين  کند و با عبارتاند که...« آغاز میها را با عبارت »آورده رای داستان  است.

ای  گونهدهد که هويت داستانی روايتش را بهاست داستانِ...« يا »اين است مَثل... « پايان می

آشکار   نیز  داستانکند.  ديگر  میان  يا حکايتدر  نیز حکايت  اصلی  که    هايی استهای 

ها  بودن آنمخاطب را از قصه  شانها با بیان عباراتی در آغاز يا پايانهر يک از آن  راویِ

 ی راوی توضیح داده شد.  که در بخش مداخله کندآگاه می

شود که ارتباط زيادی با ماجرای  میآورده    ی افسانهای در میانهگاه قصه:  قصه  در  قصه 

شمار آيد. حرکت از اين افسانه به    ای مستقل بهتواند قصهافسانه دارد، اما خود نیز می

آورد ی اصلی نوعی تمرکززدايی را پديد میی ديگر و سپس بازگشت به افسانهافسانه

ه۱55:  ۱394)مرادپور،   در  داستانمه(.  اصلی  ی  داستان( )بهودمنه  کلیلههای  چهار  جز 

از شخصیتدست يکی  که  دارد  وجود  حکايت  يک  میکم  روايت  را  آن  اين  ها،  کند. 

می موجب  حکايت  ساختار  به  است  متمرکز  اصلی  داستان  بر  که  مخاطب  ذهن  شود 

ی اين شگرد دربارهيافتن آن دوباره به داستان بازگردد. گفتنی مهم  معطوف شود و با پايان
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میودمنه  کلیلهدر   روايت  ديگر  حکايتی  نیز  حکايت  شخصیتِ  گاه  که  است  کند.  اين 

مخ بدين تمرکز  وترتیب  اول  به حکايت  اصلی  داستان  از  دوم    اطب  به حکايت  سپس 

شود و در بازگشت نیز از حکايت دوم به حکايت اول، سپس به داستان اصلی  معطوف می

ساختاریمی چنین  می  رسد.  ايجاد  بیشتر  حکايتتمرکززدايی  اين  بیشتر  را  کند.  ها 

آورند، اما دو نمود ديگر نیز برای اين  ها در تأيید سخن خويش و به تمثیل میشخصیت

 وجود دارد:  ودمنهکلیلهها در  حکايت

می  - روايت  اصلی، حکايتی  داستان  در  می شخصیتی  و  اوست  که سرگذشت  تواند  کند 

که پايان آن به داستان اصلی گره خورده است؛ مانند حکايت  باشد، درحالی داستانی مستقل  

کند. اين حکايت، آغاز  »موش و زاهد و مهمان او« که موش در داستان »دوستی...« روايت می 

چگونگی حضور موش و    زمان ند داستانی مستقل باشد و هم توا و پايان مشخص دارد و می 

حکايت »مردی که جفتی طوطی خريد    ی ديگر، کند. نمونه نقش او را هم در داستان تبیین می 

 و آزاد کرد« در داستان »شاهزاده و ياران او« است.  

تواند حکايتی مستقل  کند که هم میشخصیتی در داستان اصلی حکايتی روايت می -

ی اين کاربردِ حکايت در داستان  است. نمونهباشد، هم بخشی از پیرنگ داستان اصلی  

خواستند بوم را امیر خويش کنند« در داستان »بوف و زاغ«  اصلی، حکايت »مرغان که می

که ملک زاغان از  شود. هنگامیی بومان به زاغان آغاز میاست. داستان با وصف حمله

کند. اين  ايت میوزير اين حکايت را روشود،  وزير خود علت اين دشمنی را جويا می

اصلی  حکايت می داستان  پیرنگ  از  بخشی  در حقیقت  اما  باشد،  داستانی مستقل  تواند 

 نمايد.    بازمی را در آن است و دلیل بروز بحران

های  آيد که با جنبهشمار می  شگرد »قصه در قصه« از اين نظر، شگردی تمرکززدايانه به

ل پیوند دارد و در رفع عادت )ناتوانی(  سا شناختی و سازوکار يادگیری در مخاطب کم

 ذهنی او که به توجه به يک بُعد گرايش دارد، کارآمد است.  

قهرمانجابه افسانه:  جایی  از  برخی  تغییر  در  افسانه  اصلی  شخصیت  يا  قهرمان  ها 

(. اين شگرد در ۱59:  ۱394)مرادپور،    پذيردشخصیت ديگری اين نقش را میکند و  می
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 نمود متفاوت دارد: سه   ودمنهکلیله

قهرمان جابه - دارد.    جايی  پیوند  قصه«  به  »قصه  شگرد  با  گاو«  و  »شیر  داستان  در 

شود، خواننده، پسر بازرگان  که داستان نخست )بازرگان و فرزندانش( روايت میهنگامی

به داستان »شیر و گاو«، را قهرمان داستان می با ورود  بر او متمرکز است، اما  پندارد و 

 شود. خاطب به او معطوف میکند و تمرکز م شنزبه نقش قهرمان را ايفا می

»پیرنگ  ی آن است.  »دوستی...« حاصل پیرنگ فزاينده  در داستان  جايی قهرمانجابه -

ی  که در پی حادثهاپیزود    فزاينده الگويی است که در آن شخصیت يا رويدادی تازه در هر

ی  سال شگردی عالگونه پیرنگ برای کودکان کمشود. اينآمده است، افزوده می  پیشین

در  (.۱94: ۱398ها را به ياد بیاورند« )نیکواليوا، کند شخصیتاست که به آنان کمک می

که  درحالی ؛قهرمان داستان است ،کند که کبوتر« خواننده گمان میآغاز داستان »دوستی...

ترشدن ساز پررنگاما زمینه  ؛يابدپايان می  ،حضور کبوتر در داستان پس از رهايی او از دام

کند، موش داستانی روايت  غ و حضور موش است. زاغ، موش را با باخه آشنا مینقش زا 

پیوندد. در داستان  پايانی آهو به داستان می  کند که خود قهرمان آن است و در بخشمی

شود  ها متمرکز میداستان بر يکی از اين شخصیت  « ذهن مخاطب در هر بخش»دوستی...

جايی با  گیرد. اين تغییر و جابهپیشین فاصله میو با ظهور شخصیتی ديگر از شخصیت  

 افزايد.  تمرکززدايی از ذهن مخاطب بر جذابیت داستان می

هايی است که  روايتی خردهدر داستان »شاهزاده و ياران او« نتیجه  جايی قهرمانجابه -

شود که هريک  رو میدر روايت اصلی وجود دارد. مخاطب با چهار شخصیت اصلی روبه

زاده و  شريفگیرد. برزگر، پسر بازرگان،  در جايگاه قهرمان قرار می  در بخشی از داستان

يابد. همگی  شود، نقش قهرمان میی غذا میهیهدار ت که عهدهزاده، هريک هنگامیپادشاه

زاده  شود پادشاهرسند، اما آنچه موجب میکامیابند و با تکیه بر دارايی خود به نتیجه می

قهرمان اصلی داستان باشد، توفیق بزرگ و ارزشمندتر او در مقايسه با سه نفر ديگر است.  

ها در نقش قهرمان متمرکز  بر يکی از شخصیت  ذهن مخاطب در هر بخش،  هرحال،به

 شود. می
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وگو  وپاسخ يا گفتدر اين شگرد، دو شخصیت در حال پرسش:  وگو(مناظره )گفت

پرسش اين  هستند؛  يکديگر  پاسخ  با  غافلو  دو  هر  گاهی  ها  هستند.  گیرکننده 

  ها مطرح وپاسخی در کار نیست ولی درخواستی عجیب از سوی يکی از شخصیتپرسش

طريقهمی و  غافلشود  و  تمرکززدايانه  نیز  درخواست  اين  برآوردن  است  گیرکننده  ی 

داستان۱59:  ۱394)مرادپور،   در  حکايت(.  بیشتر  و  »گفتودمنهکلیلههای  ها  وگو«  ، 

که  هنگامی  ،وگوهاگفتعنصری مشترک و مؤثر است و کارکرد تمرکززدايانه دارد. در  

توضیحات و    ،ديگری  متمرکز شده است، پاسخ  ذهن مخاطب بر سخن يکی از طرفین 

موجب تمرکززدايی  کند،  خويش بیان می  یيید خواستهأداليلی که او برای اثبات سخن و ت 

تواند ذهن مخاطب را از سويی به سوی ديگر به نوسان  می  وگوها گفتشود. محتوای  می

لذت او  برای  و  باشد.درآورد  خوانن  آفرين  از  تمرکززدايی  کنار  اين  در  ديگر  نقش  ده، 

گفتگفت طرفین  تمرکززدايی  بازنمايی  )خودمیانوگوها  تمرکزگرايی  است.  بینی(  وگو 

يافتن به تفاهم است. »افراد هم برای رسیدن  وگو و دست مانعی در راه به ثمررسیدن گفت

به گفت برای ورود  نیازمندند. به شناخت درست و هم  تمرکززدايی  به  با ديگران  وگو 

نقطه گفتدرک  طرف  بینظرات  )خسرونژاد،  وگو  نیست«  ممکن  :  ۱389تمرکززدايی 

وگوی دو شخصیت معارض، مانند زاغ  وگو در گفتی گفتکارکرد تمرکززدايانه  (.۲08

و موش در داستان »دوستی...« يا فنزه و پادشاه در داستان »پادشاه و فنزه« يا موش و گربه  

 وّت بیشتر دارد. در داستان »گربه و موش« آشکارتر است و ق

ها برای  حلّی که شخصیترويدادی که مخاطب آن را انتظار ندارد يا راه:  گيری غافل

تواند برای مخاطب تمرکززدايی ايجاد کند.  انديشند، میرفع بحران و بازگشت تعادل می

انديشد و میای که مطوقه برای رهايی کبوتران از چنگ صیاد  در داستان »دوستی...« چاره

در داستان   کند.گیر میپیشنهاد موش برای نجات باخه، مبتکرانه است و مخاطب را غافل

گیرکننده است. ترفندی که موش در داستان انديشی وزير زاغان غافل»بوف و زاغ« چاره

گیرد نیز تازه و ويژه است.  کار می  »گربه و موش« برای رهايی از سه دشمن ِ در کمین به

موش( به ترفندی    وزير زاغان،  ها )مطوقه، موش،يابی شخصیتتر، دستاهی دقیقدر نگ
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ازدست تعادل  و  کند  برطرف  را  بحران  ابتدا  که  سازد؛  تازه جايگزين  تعادلی  با  را  رفته 

آننتیجه خود  تمرکززدايی  استی  در   ها  دارد.  پی  در  نیز  را  مخاطب  تمرکزدايی  که 

گیرکننده نیست، اما از اين  اندازه غافل  ها و ترفندها به يکانديشیی چارههمه  ودمنهکلیله

نشان و  نتیجه  که  جامعدهندهنظر  را  ی  چاره  که  است  شخصیتی  تمرکززدايی  و  نگری 

به را  ترفند  يا  شايسته  انديشیده  برده،  با  کار  پیوند  در  پژوهش،  اين  است.  توجه  ی 

»غافگیری« هم»غافل او  است.  مرادپور  ديدگاه  با  زيرساختی میلسو  را  که  گیری«  داند 

گیری شگردی ويژه نیست، بلکه  گیرد که »غافلشود و نتیجه میموجب تمرکززدايی می

فراداستانی  ژرف شگردهای  اغراق،  مانند  تمرکززدايانه  شگردهای  از  بسیاری  ساخت 

وارونه )مداخله افسانه( و  ( و  ۱60:  ۱394  )مرادپور،  سازی است«ی راوی و خودنمايی 

 .نه در ذات خود« )همان( ،يابندکند »اين شگردها در ارتباط با مخاطب معنا میأکید میت 

»يکی از شگردهايی    چنین تعريف شده است:  و تجربهمعصومیت  اين شگرد در  :  اغراق

افسانه آشنايیکه  برای  برده ها  بهره  آن  از  میزدايی  نظر  به  که  است  شگردی  رسد  اند، 

روی در توصیف صفتی نکوهیده را آشکار  ای زيادهتوان آن را اغراق نامید. چه، گونهمی

ر  (. در ادامه، د۱۷4:  ۱389گیرد« )خسرونژاد،  سازد که معمواًل حالتی طنز به خود میمی

های اين شگرد آمده است که در هر دو، همه، دچار ی »ديوانگان« نمونهدو اپیزود افسانه

آمیزی هستند و »قباد« تنها کسی است که به اين وضعیت آگاه است.  تمرکزگرايیِ اغراق

اين دو نمونه موجب شده است مرادپور در تعريف شگرد اغراق، صفت نکوهیده را به  

انعطاف و  و  »تمرکزگرايی«  کند  منحصر  و  از  ناپذيری محدود  يکی  آگاهی  را  آن  شرط 

روی در میزان  ها، زيادهمنظور از اين اصطالح در افسانه»  . بدانداين وضع    ازها  شخصیت

بودن يک شخصیت  ها و آگاه پذيری آنهای داستان و عدم انعطافگرايی شخصیتتمرکز

»در نگاهی کلی،    رادپور افزوده است(. البته م ۱45  :۱394« )مرادپور،  به اين وضعیت است

های شگرد  در اين پژوهش، نمونه  تواند تمرکززدايانه عمل کند« )همان(.هر اغراقی می

ها ارائه  بر تعريفی که مرادپور در توضیح اغراق در افسانه  مبتنیی اغراق،  تمرکززدايانه

 بازيابی و چند نکته روشن شد:   ودمنهکلیلهدر کرده است، 



 169        فرزانه معینی /ودمنهکلیله زدودن غبار از نور دیدگان)بررسی شگردهای تمرکززدایی در 

    

 

هايی که شخصیتی تمرکزگرا و شخصیتی آگاه به اين وضعیت وجود  ی نمونهدر همه  -

زدايی(  شدن )آشنايیزدهزيرا ويژگی اصلی اغراق، شگفت  شود،دارد، الزاماً اغراق ديده نمی

مخاطب است. برای نمونه، در حکايت »زاغی که بر باالی درختی النه داشت« زاغ دچار  

ای برای  چاره مندی از تمرکززدايی،خصیتی است که با بهرهتمرکزگرايی است و شغال ش

می مار  خطر  حکايترفع  نیست.  همراه  اغراق  با  اما  »ماهیانديشد  چون  و  هايی  خوار 

خرچنگ«، »زاغ و گرگ و شغال و شیر و شتر«، »طیطوی و وکیل دريا«، »غوکی که در 

بوتر که دانه ذخیره کردند«  زيست«، »موش و زاهد و مهمان او« و »جفتی کجوار ماری می

 اند.از اين دسته

ها، شخصیت تمرکزگرا وجود دارد، اما در تمرکزگرايی  ها و حکايتدر بعضی داستان -

آمیز( يک شخصیت  رسد. در آنها، تمرکزگرايی )گاه اغراقمانَد و به تمرکززدايی نمیمی

در آب روشنی ستاره    های »بطی کهوجود دارد، اما کسی بر آن آگاه نیست. مانند حکايت

ديد«، »سه ماهی که در آبگیری بودند«، »زاهدی که از مريدی گاو دوشا ستد« و داستان  می

 »زاهد و راسو«. 

ها، شخصیت ديگر را سودجويانه و به  هايی در بعضی داستانشخصیت يا شخصیت -

نگه  دارند، مانند دمنه که شیر و گاو را در تمرکزگرايی  نفع خود، در تمرکزگرايی نگه می

از اين ويژگی زاهد برای    »زاهدی که گوسفندی خريده بود«  دارد يا دزدان در حکايت می 

موفق    ت »شیر َگرگرفته و روباه و خر«و روباه در حکاي   گیرند دزديدن گوسفندش بهره می 

دار«  ی روزه انجیر و خرگوش و گربه شود خر را برای بار دوم نیز بفريبد. در حکايت »کبک می 

ها را بر  آورد و با سخنان خود آن به محراب می   انجیر و خرگوش روی نیز گربه با ديدن کبک 

بی ايمن  و  با بودن  و  متمرکز  خود  می حمله   آزاری  شکارشان  نمونه ای  اين  در  ها  کند. 

آمیز )نه به يک اندازه( است.  ی سودجويان )دمنه، دزدان، روباه، گربه( اغراق پرداز شخصیت 

تابع  دادن صفات نکوهیده ها را در نشان ی افسانه خسرونژاد شیوه  ی شخصیتی ضدقهرمان، 

گری دمنه  کاری و حیله فريب ودمنه  کلیله ( که در  ۱۷6:  ۱389داند )رک. خسرونژاد،  اغراق می 

 توان مثال زد. ی زاهد را می يا زهدورزی گربه 
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همراه است، مانند    اغراقيک شخصیت با    تمركززداییها، توانايی  در بعضی حکايت -

های »خرگوشی که به حیلت شیر را هالک کرد« و »ملک پیالن دو خرگوش در حکايت

های  ها اگرچه شخصیت. در اين داستانو خرگوش« يا موش در داستان »گربه و موش«

نمايی بیش  اغراق و بزرگ  تمرکزگرا نیز وجود دارند )حیوانات و شیر، ملک پیالن، گربه(،

های ديگر باشد، در تمرکززدايی يک شخصیت رخ داده از آنکه در تمرکزگرايی شخصیت

  که موجب شده است خرگوش و موش که در ذهن مخاطب، معمواًل ضعیف و مغلوب 

زدايی ايجاد کنند. آگاهی و ذهنیت مخاطب در تأثیر  هستند، پیروز و برتر باشند و آشنايی

 ها نقش دارد.ی اين نمونهتمرکززدايانه

( و مرادپور  ۱389رسد دو تعريف خسرونژاد )های يادشده به نظر میباتوجه به نمونه

زياده۱394) اغراق،  از  خسرونژاد  است.  بازنگری  نیازمند  »صفت (  بازنمايی  در  روی 

نکوهیده« را که »حالتی طنزگونه« نیز به خود بگیرد، در نظر داشته و مرادپور »آگاهی يک  

به موقعیت« را شرط   نمونهشخصیت  به  باتوجه  دانسته است.  اغراق  از  وجود  هايی که 

همانبه    ودمنهکلیله و  آمد  اغراقی  دست  هر  که  است  کرده  تأکید  نیز  مرادپور  که  گونه 

ای ديگر باز گفت که در  گونهتوان تعريف اغراق را بهتواند تمرکززدايانه عمل کند، میمی

پسنديده يا  نکوهیده  آگاهی شخصیآن  و  دبودن صفت  تعیینتی  موقعیت،  به  کننده  يگر 

روی در بازنمايی صفتی يا حالتی آشکار شود که  صورت زيادهتواند بهاغراق می  نیست.

چه در بديع زدايی ايجاد کند. اين تعريف، با آنزده و برای او آشنايیمخاطب را شگفت

کردن  ه در صفتآن است ک   »مبالغه و اغراق،  سو و همانند است؛اند، هماق گفتهبرای اغر

زياده و  افراط  چیزی  يا  نکوهش کسی  و  کنند، چندانو ستايش  از حدّ عادت  روی  که 

انگیز باشد... اغراق و مبالغه درجاتی دارد که بعضی  معمول بگذرد و برای شنونده شگفت

 (.  ۲6۲:  ۱380تر و بعضی دورتر است« )همايی،  به عقل و عادت نزديک

های ادبیات کودک است  دگويی روشی ديگر از روشسپی :  سپيدنویسی یا سپيدگویی

خالی جاهای  »همان  آن  از  منظور  گفتهو  به  که  است  ماهری  ای  مؤلف  هر  چمبرز،  ی 

کوشد تا در متن برجای گذارد تا خواننده را در ساختن معنا به مشارکت فراخواند و  می
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زير عنوان    ۱ز چمبر.  (۲۱۱:  ۱389او را به سمت معانی ممکن راهبر شود« )خسرونژاد،  

توانند  »نويسندگان می  دهد کهگونه شرح میی سپیدنويسی اينگويا، درباره  هایشکاف

و جای کمی    آشکار سازندکنند تا معنای اثر خويش گونه که بعضی میهمانتالش کنند،  

ی معنا باقی گذارند. برخی ديگر  وگوی خواننده با نويسنده بر سر توافق دربارهبرای گفت

کردن معنا، خواننده بايد  گذارند که پیش از کاملهايی در متن مینويسندگان، شکاف  از

کندآن  پر  را  )ها  سپیدنويسی،    .(۱33:  ۱38۷چمبرز،  «  و  تمرکززدايی  بین  ارتباط  در 

توضیح می پرکردن شکافخسرونژاد  برای  کودک  بهره  دهد که  خلّاق خود  ذهن  از  ها 

مانند همان تالشمی اين  و  تمرکززدايی، کودک در آن جويد  که در شگردهای  ی است 

ودمنه  کلیلهی پرتکرار سپیدنويسی در  (. نمونه۲۱۲:  ۱389شود )رک. خسرونژاد،  درگیر می

ها و زمان و مکان های ظاهری شخصیتنبود توصیفی از ويژگی  های اندک و توصیف

داستان تمثیلوقوع  است.  در  ها  که  نیز  اجزودمنه  کلیلهها  از  سخن  يکی  مشترک  ای 

 هايی دارند.  معمواًل شکاف زدگی،بودن و شتابدلیل خالصهها است، بهشخصیت

هايی که برای مخاطب معنايی ويژه و ثابت دارند، در اين شگرد، مفهوم:  سازیوارونه

شود، نقش هوشمند را  میهوش نمايانده  شوند. برای نمونه، االغ که معمواًل کموارونه می

تغییر میمیبه خود   را در کودک  قالبی  تفکر  اين شگرد  تا  دهد و سبب میگیرد.  شود 

(. اين شگرد در پیوند با شخصیت  ۱۷۷- ۱۷6:  ۱389تر شود )رک. خسرونژاد،  پذير انعطاف

خورد و شغاِل اين داستان، گوشت نمیکار رفته است.    شغال در داستان »شیر و شغال« به

خوار  که شغال حیوانی گوشتکند، درحالیزّر میاز ريختن خون و ايذای جانوران تح

کرداری که برای اين شغال وصف شده است برای مخاطب  است و پرهیزکاری و راست

ويژه برای مخاطبی که داستان »شیر و گاو« را در اين کتاب خوانده  چندان آشنا نیست؛ به

املی مهم و مؤثر  آگاهی مخاطب ع  نام دمنه را به خاطر دارد.و شخصیت منفی شغالی به

 در تمرکززداکردن اين شگرد است. 

 

 
1. Chambers 
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روند، اما راوی  در اين شگرد دو صحنه در راستای هم پیش می:  زمانهای هم صحنه

پردازد. به سخن ديگر، راوی در حرکت بین اين ها میتنها به روايت يکی از اين صحنه

جويد؛  می  اين شیوه بهرههای معینی از  جا است که راوی در زماندو صحنه است. نکته اين

به و قصه  برسد  استمراری  به  قرار است  قرار  گونهزمانی که صحنه  ايستا  در حالتی  ای 

:  ۱394)رک. مرادپور،    کند می ای ديگر را روايت و گوشه   دهد می  بگیرد، راوی صحنه را تغییر 

ديده می (.  ۱56 او«  مهمان  و  زاهد  و  »موش  در حکايت  ر شود:  اين شگرد  که  اوی  موش 

است  می گفت   ، حکايت  باز  را  او  مهمان  و  زاهد  بر صحنه وگوی  مخاطب  ذهن    ی گويد. 

اما موش )راوی( با تغییر صحنه، تمرکز مخاطب را  وگوی زاهد و مهمان متمرکز است،  فت گ 

در داستان »بوزينه    کند. های داستان معطوف می به خود )موش( در جايگاه يکی از شخصیت 

نیز شگرد صحنه  باخه«  به  های هم و  است: زمان  بوزينه مرحله   کار رفته  باخه و  ی  دوستی 

ها را توضیح داده است، چگونگی آن  گیری دوستی آن ايستايی داستان است. راوی که شکل 

  پردازد که در پی اين دوستی سپس به رويدادی )آزردگی همسر باخه( می   کند. را توصیف می 

مخاطب که تاکنون بر دوستی باخه و بوزينه متمرکز  .  گیری است و همراه آن در حال شکل 

 شود. رو می ای ديگر از داستان وارد و با شخصیتی تازه روبه بوده است، به صحنه 

»زاهد و بچه موشی که دختر شد«  تنها نمونه:  دگردیسی ی اين شگرد در حکايت 

الدعوه به دختری زيبا تبديل  دعای زاهد مستجابموش در اين حکايت با    شود.ديده می

بهمی او  دعای  با  دوباره  پايان،  در  و  درمیشود  بر  صورت موش  آغاز  در  آيد. مخاطب 

شود  )دختر( متمرکز می  صورت اصلی او )موش( تمرکز دارد، سپس بر صورت تغییريافته

 يابد. و در پايان دوباره به صورت نخستین )موش( تغییر می

 شگردهای تازه .2 .1. 4

وگويی میان رای هند و برهمن  گفت  های اصلی،ی داستاندر آغاز همه:  آگاهی از پایان

کند  ی موضوع يا موقعیتی درخواست میگیرد که در آن، رای هند داستانی دربارهشکل می

مقدمه از  برهمن پس  کوتاه،و  روايت می  ای  را  اين گفتداستان  در  وگوها ضمن کند. 

نیز فاش می آشکار  شود. اين آگاهی موجب  شدن پايان داستان، حتی گاه بخشی از پیرنگ 



 173        فرزانه معینی /ودمنهکلیله زدودن غبار از نور دیدگان)بررسی شگردهای تمرکززدایی در 

    

 

شود.  می  معطوف  آن  وقوع  چگونگی  به  و  زدوده  داستان  پايان  از  مخاطب  تمرکز  شود 

ی راه، از استغراق  گونه که برشت نیز يادآور شده با ابراز پايان داستان در آغاز، يا در نیمه »همان 

  پايان،   ی آوريم که او فارغ از دلهره گیريم و اين امکان را فراهم می جلو می   ، يا خواننده   بیننده، 

اثر، شکل   لحظه، به لحظه  با  شود«    درگیر منطقی، و نه عاطفی،   گیری رخداد را دنبال کند و 

  ودمنه کلیله داستانی در  (. اين ويژگی در سخنان بعضی از راويان درون ۱۷4  : ۱389  خسرونژاد، ) 

شان وجود دارد. »آگاهی از پايان« به اين دلیل شگردی تازه به  نیز پیش از روايت حکايت 

که   آمد  پژوهش شمار  داستان،    در  پايان  با  پیوند  در  که  شگردی  مرادپور  و  خسرونژاد 

است  خسرونژاد توضیح داده    گونه که همان   اما   ش« است؛ کند »پايان خو تمرکززدايانه عمل می 

هايی با پايان خوش روبرو  ی قصه اين ويژگی زمانی ارزش تمرکززدايانه دارد که با مجموعه 

تدريج  ها به يافتن از اين اصل در قصه ها و با آگاهی گونه پايان در افسانه شدن اين با تکرار   باشیم. 

ها اهمیت چندانی ندارد و بايد به چگونگی وقوع  اين افسانه يابد که پايان در  مخاطب درمی 

زدوده شده و بر چگونگی    تمرکز مخاطب بر پايان   ، وقايع و روند قصه توجه کرد. بنابراين 

»آگاهی از پايان« شگردی است که هر دو پايان تلخ و خوش  .  ( همان شود ) وقايع معطوف می 

 ی از قصه وابسته نیست. ا تواند در برگیرد و به وجود »مجموعه«را می 

اين شگرد با »آگاهی از پايان« پیوندی استوار دارد. در آغاز  : متنیزدایی درونآشنایی

وگوی رای و برهمن، مخاطب از پايان داستان  در گفت  ،ودمنهکلیلههای  ی داستانهمه

اتفاق خواهد  آگاه می به »چگونه  افتاد؟«  اتفاق خواهد  از »چه  او  تمرکز  افتاد؟«  شود و 

ها  شود که مصداق شگرد »آگاهی از پايان« است، اما پايان بعضی از داستانهدايت می

وگوی رای و برهمن ذهن مخاطب  ها، گفتکند! در آغاز آنای ديگر را آشکار میسويه

يافتن داستان، شود، اما با پايانای آشنايی ايجاد میکند و گونهرا بر يک سويه متمرکز می

نیز آشکار میی ديسويه با سويهگر  را که  تمرکز مخاطبی  ی نخست آشناست، شود و 

شود. رای، داستان دشمنی  ی اين شگرد در داستان »بوف و زاغ« ديده میزدايد. نمونهمی

ط مجاملت و  خواهد که »بدو فريفته نشايد گشت اگرچه کمال مالطفت و تضرع و فرمی

»خردمند به سخن    کند (. برهمن نیز تأکید می۱9۱:  ۱38۱  )منشی،  «تواضع در میان آرد...
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پشیمانی دست نگیرد و   دشمن التفات ننمايد... و پس از فوت فرصت و تعذر تدارک،

بدو آن رسد که به بوم رسید از زاغ« )همان(. مخاطب از بیان عبارت »بدو آن رسد که به  

وشايند و پندآموز دارد. يابد که حکايت، پايانی ناخبوم رسید از زاغ« از سوی راوی درمی

کند، داستان بومان است و پايانی  کند و برهمن بیان میداستانی که رای درخواست می

شود آموز دارد، اما داستان با محوريت نقش زاغان و موفقیت آنان روايت میتلخ و عبرت

ت. برانگیز اس از اينکه شکست بومان پررنگ باشد، پیروزی زاغان توجهو در پايان، بیش

کنند که   ای از داستان متمرکز میديگر، برهمن و رای، ذهن مخاطب را بر سويهعبارتِبه

همان    ای از داستان که پايانی خوش دارد نیز بهپايانی تلخ دارد اما در انتهای داستان سويه

  شده در آغاز داستان، نمايد و تمرکز مخاطب را از پايانِ بیاناندازه و حتی آشکارتر رخ می

ها را برای  انديشد، با نابودکردن بومان، خطر آن زدايد. زاغان با تدبیری که وزير پنجم می می 

خورد و  بخشی( پايان اين داستان رقم می ی خوش )کام کنند و سويه همیشه از خود دور می 

کند. پس از شکست و نابودی بومان حضورشان  تلخ )آموزشی( جلوه می   ی تر از سويه پررنگ 

وگوی شاه زاغان و وزير که قهرمان هوشیار  يابد، اما داستان با گفت داستان پايان می نیز در  

هايی در  يابد. اختصاص اين بخش از داستان به زاغان و بیان ناگفته داستان است، ادامه می 

از اينکه داستان بومان  دهد بتوانیم داستان را بیش پیوند با کنش آنان در داستان به ما اجازه می 

  رمان داستان، زاغی است که بومان از ويژه که قه به   شمار آوريم؛ بدانیم، داستان زاغان به  را  

تدبیر او شکست خوردند. گويی پايانی که مخاطب در آغاز داستان از آن آگاه شده و با آن  

های  آفرين است. نمونه يابد که تمرکززدا و لذت ای ديگر می آشناست، در فرجام داستان، جلوه 

زاغ  خوار و خرچنگ«، » های »ماهی »بوزينه و باخه« و حکايت   برای اين شگرد، داستان ديگر 

 « است. طیطوی و وکیل دريا « و » و گرگ و شغال و شیر و شتر 

راوی »مداخله:  تغيير  توضیح شگرد  دروندر  »راوی  موضوع  به  راوی«  داستانی«  ی 

داستان در  اينکه  به  توجه  با  شد.  راوی    ودمنهکلیلههای  اشاره  يک  از  بیش  معمواًل 

شمار آورد. توان عاملی تمرکززدا بهی راوی را میداستانی وجود دارد، تغییر چندبارهدرون 

ی  کند اين است که تغییر راوی با تغییر زاويهتر میچه اين عامل را در تمرکززدايی مؤثر آن 
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ترتیب موش و مردی  « يا »شاهزاده و ياران او« که بههمراه باشد. در داستان »دوستی...ديد  

ی  کنند، نقش تمرکززدايانهشخص روايت میی ديد اول از حاضران حکايتی را از زاويه

 تغییر راوی آشکارتر است. 

آميغیشخصيت داستانشخصیت  ودمنهکلیلهدر  :  (۱)پردازی  بیشتر  اصلی  ها  های 

آشنايی  ،حیوانند کارکرد  آنزدايانهاما  سخنی  به  تنها  برای  ها  که  نیست  محدود  گفتن 

ويژگی  ( بلکه  ۱۷۱- ۱۷0:  ۱389خسرونژاد،  زدايی نکند )رک.  سازی و عادتکودکان بیگانه

اند؛  شوندههای جانشینهای تمثیلی شخصیتشخصیت»  ست.اها  بودن آنتمثیلی،  اصلی

ی  نظر نويسنده و آورنده   وخو يا مفاهیم موردر و خلقيا فکيعنی حیوانات جانشین انسان  

شده )تقوی،  حکايت  به(۱30  :۱3۷6اند«  بنابراين  سخن.  برای  جز  تنها  که  گفتن، 

احساسات  وخو،  خلق  ها،ها از انديشهشود، اين شخصیتسازی تلقی میساالن بیگانهبزرگ

ويژگی ديگر  ديگو  مهم  برخوردارند.گفتنی  نیز  انسانی  اين  های  اگر  که  است  اين  ر، 

ويژگی چنین شخصیتگستردگی  در  نیز  را  انسانی  ويژگی های  همان  به  وابسته  هايی، 

به  »انسان آشنايیانگاری«  موجب  و  آوريم  که  شمار  را  نکته  اين  ندانیم،  در  زدايی 

بهها هم کنشپردازی آنشخصیت انسانی،  کار رفته است و هم کنشهای حیوانی  های 

عام می آشنايیتوان  برای  لی  شناخت.  تمرکززدايانه  شگردی  پژوهش،  اين  در  و  زدايانه 

شدن،  هايی انسانی چون پشیمان، شخصیت شیر، هم کنش«شیر و گاو» نمونه در داستان  

تأملشاد کنششدن،  هم  و  دارد  و...  برونکردن  غريدن،  مانند  حیوانی  جستن،  هايی 

است.  پیچاندن و... يعنی دو شخصیت انسان و حیوان در يک شخصیت ترکیب شده  دُم

میان دو شخصیت  تواند ذهن مخاطب را می  در يک شخصیت، ها با همترکیب اين کنش

 شود.  انسان و حیوان به حرکت درآورد و مانع تمرکز بر يک وجه )شخصیت( 

ای از تمرکززدايی در داستان »شیر و گاو« وجود دارد و هنگامی گونه:  قصه به قصه

شود و ذهن مخاطب بر  دهد که داستان با اشاره به بازرگان و فرزندان او آغاز میرخ می

تمرکز است، اما ناگهان با اشاره به سفر برادر مهتر و ماندن شنزبه شان مها و ماجرایآن 

ی ورود به داستان  شود. اين شیوه)يکی از دو گاو او( در خالب؛ وارد داستان ديگری می
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دهد  ديگر با شگرد »قصه در قصه« متفاوت است. شگرد »قصه در قصه« هنگامی رخ می

اما    ،داردآن    ارتباط زيادی با ماجرای  و  شودمی آورده  داستان اصلیی  ای در میانهقصهکه  

راوی    از اينکه بیان شود،  همچنین پیش  ؛شمار آيد  ای مستقل بهتواند قصهخود نیز می

کند، اما در شگرد »قصه به قصه« که در ابتدای داستان به مخاطب را از آغاز آن آگاه می

هايی  دهد، شخصیتناگهان تغییر مسیر میشود؛ داستانی که آغاز شده است، کار برده می

به داستان وارد می پیشین در همان مقدمه رها میشوند و شخصیتديگر  شوند و  های 

می باقی  ناگفته  اول،سرانجامشان  داستان  با  چندانی  پیوند  دوم  داستان  همچنین    ماند. 

  ، داستان نخست، ديگربیانِشود، ندارد. بهبرخالف آنچه در شگرد »قصه در قصه« ديده می

آيد که همین  ای برای ورود به داستان اصلی به شمار میشود و تنها مقدمهناتمام رها می

تواند شکافی ايجاد کند که ذهن مخاطب برای پرکردن آن به تالش ماندن آن میناتمام

 ی ديگر در پیوند با اين شگرد در گردد. نکتهشود و در آفريدن معنا سهیم میواداشته می

ها جريان  ها و مناسبات آنداستان »شیر و گاو« اين است که داستان نخست در عالم انسان

اما مخاطب با داستان دوم به    ،های انسانی داستاننددارد و بازرگان و پسرانش شخصیت

های اصلی را به عهده دارند. گاو و دو شغال نقش  شود که شیر،یای حیوانات وارد میدن

 تواند تمرکززدايی را تقويت کند. های اصلی میخصیتاين تغییر ماهیت ش 

رو دارد،   پیشِ  هايی منثورداستان  ودمنهکلیلهی  خواننده:  شعر و آیه و حدیث در نثر 

هايی در پیوند با سخن آنان آمده است. ها، بیتاما گاه از زبان راوی يا بعضی از شخصیت

کند و ذهن مخاطب  تان تغییر ايجاد میوجود شعر در میان نثر افزون بر اينکه در زبان داس

کند، او را به تالش ذهنی برای  را که معطوف و متمرکز به نثر است به شعر متوجه می

و  ودمنه  کلیلهدارد. اين ويژگی در  درک چگونگی پیوند ابیات با موضوع سخن نیز وامی

به سخن  آرايش  برای  بیشتر  کهن  متون  می  ديگر  اما  است،  رفته  عاملی  تواند  کار 

شوند.  ها موجب ايجاد بینامتنیت میی ديگر اينکه، بیتشمار آيد. نکتهتمرکززدايانه نیز به  

(  ۲0۱6که خزايی )چنان  همین کارکرد را دارند و بینامتنیت،  ها و احاديث نیز در اين اثر،آيه

هنگام    ،ی خزايیتواند تمرکززدايی ايجاد کند. پس از خواندن مقالهاشاره کرده است، می
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ی  خواستم نظر خود را درباره  ی حاضر، در مکاتبه با ايشان،قالهويرايش و بازپرداخت م

 تر بنويسند. در پاسخ نوشتند:ی بینامتنیت دقیقماهیتِ تمرکززدايانه
متن»همه بهرهی  که  نیست  متنی  هیچ  يعنی  هستند  بینامتن  باشد. ها  نبرده  بینامتنیت  از  ای 

ها، چه روايی و چه جُزْروايی تمرکززدا هستند، ی متنی آن متفاوت است. بنابراين، همه اندازه

پس  يابد.  اما میزان آن يکسان نیست و هرکس به فراخور دانش خود تمرکززدايی را درمی

از  ها کشف کرد.  دانست و شگردهای آن را در متنها  عام متن  بینامتنیت را ويژگیِ  توانمی

نگاه، به  ودمنهکلیله  اين  پهلوی  کتابی  متن  که  اين است  بینامتنی است. خواست من  شدّت 

های  دلیل ترجمه و تدوين و حضور متنهای سانسکريت پديد آمده، بهکه از متن  ودمنهکلیله
خودبه آن،  در  متنديگر  است.  تمرکززدا  متنی  خود خود  جای  در  هم  سانسکريت  های 

بوده ترجمهتمرکززدا  )ابناند.  دادويه  پورِ  روزبه،  میی  بینامتنیت  میزان  بر  و  مقفّع(  افزايد 

با آن همه دگرگونیترجمه اين ويژگیِ متن می ی نصراهلل منشی  بر  باز  بنابراين،  ها،  افزايد. 

ها، نیز  ها و حديث متنی بسیار بینامتنی و چندصدايی است. آيه  ی نصراهلل منشیودمنهکلیله
ی نصراهلل ودمنهکلیلهافزايند. سنجش  شعرها که عمدتاً از منابع ديگرند، به میزان بینامتنیت می

با   بیدپایداستانمنشی  متنِ عربیِ    های  از  را بسیار وابسته  ودمنهکلیلهعبداهلل بخاری که  تر 

تر و نامُنشیانه، به پارسی ترجمه کرده است، دگرسانیِ اين دو کتاب را  دهمنشی و با زبانی سا
دهد. از ديدگاه بینامتنیت  ی روايت، نیز شگردهای تمرکززدايی نشان میاز نظر زبان و شیوه

هزارتکه( است و شايد هیچ متنی، اين چنین ـ با اين   ،حالمتنی يکه )و درعینودمنه  کلیله

به قول يکی از مترجمان  گون را بر تن نکرده باشد.  های گونهزبان  یهمه دگرگونی ـ جامه

است    ودمنه کلیله(، بیشترين ترجمه از آن  The Bible)  کتاب مقدسپس از شمارِ کتاب،  بی

ی خود بر ويراسِت نخستین  در مقدمه  ۲جوزف جیکوبز   ۱.(Stevenson،  2004/2005ک.  ر)
میالدی( و از طريق زبانی واسطه به قلم    ۱5۷0که ديرهنگام )  ودمنهکلیلهی انگلیسی  ترجمه

انگلیسیِ   4یِ نويسد، »اين ترجمه، نسخه ی جالبی میسامان يافت، جمله  3سِر تامس نورث

ای عبرانی از اقتباسی  نی از ترجمهای التیای اسپانیايی از نسخهايتالیايی از ترجمه  5اقتباسی 

 
1 DOI: https://doi.org/10.1353/utq.2005.0216 
2 Joseph Jacobs 
3 Sir Thomas North 
4 Version  
5 Adaptation  
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تازه اين تنها يکی از مسیرهای    (۲). (xi،  ۱888ای پهلوی از اصلی هندی است« )عربی از نسخه
 (. ۱39۷ارديبهشت 4های ديگر است )خزايی، رايانامه، ودمنه به زبانکوچ کلیله

 

 ودمنه كليلهپيشنهادهایی برای بازنویسی  .2. 4

می پژوهش،  اين  دوم  پرسش  به  پاسخ  ظرفیت  در  از  استفاده  برای  پیشنهادهايی  توان 

 به بازنويسان ارائه کرد:  ودمنهکلیلههای  ها و حکايتی داستانتمرکززدايانه

وابسته به ساختار داستان در داستان است.    ودمنهکلیلهشگردهای پرتکرار تمرکززدايی در   -

موجب ايجاد شگردهايی    از شگرد »قصه در قصه« است،  اين ساختار که خود تعبیری ديگر

»مداخله در  چون  راوی«  »تغییر  و  راوی«  شايسته  شده است  ودمنهکلیلههای  داستانی   .

است بازنويس با الهام از ساختار داستان در داستان، که به معنی پیروی مستقیم و مقلدانه  

ذهن مخاطب را میان تمرکزگرايی و  اثر خود را بازنويسی کند تا    از اين ساختار نیست،

به و    تمرکززدايی  اصلی  داستان  حتماً  نیست  الزم  کار،  اين  برای  درآورد.  نوسان 

زيرا  حکايت بازنويسی شوند،  آن  در های  فرعی(  )داستان  از يک حکايت  بیش  وجود 

ها و  کردن او میان داستانکردن ذهن مخاطب و سردرگمتواند با پراکندهداستان اصلی می

تواند داستانی  بازنويس میها تمرکز ضروری و مطلوب او را بر متن از بین ببرد.  راوی

ها روايت کند.  را از زبان يکی از شخصیت  ودمنهکلیلهخودساخته را آغاز و حکايتی از  

ی بیشتر از متن  سو با ساختار داستان در داستان است و به استفادهپیشنهاد ديگر که هم

ی داستان شیوهی همانند و بهمايههايی با درونانجامد، بازنويسی حکايتینیز م  ودمنهکلیله

نمونه می برای  است.  داستان  خانه  در  درختی  باالی  بر  که  »زاغی  دو حکايت  به  توان 

زيست« اشاره کرد. زاغ و غوک، هر دو در پی دفع  داشت« و »غوکی که در جوار ماری می

را  کوشند  خطر مار هستند و می تعییندشمن  تفاوت مهم و  اما  ببرند،  بین  در  از  کننده 

ی  شیوهدر بازنويسی اين دو حکايت باهم و بهانديشند.  می  شانگرانای است که ياریچاره

( افزون بر ايجاد شگرد »قصه در  ودمنهکلیلهداستان در داستان )با الهام از سبک اصلی  

توانايی شخصیتقصه«،   ياریاهمیت  آن در سرانجام    تمرکززايیرسان در  های  تأثیر  و 

می آشکارتر  نیز  »قصه  قهرمان  برای شگرد  که  نیز  ديگری  نمود  دو  در  شود.  قصه«  در 
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 بخش باشد. ، الهامتواند در بازنويسیتوضیح داده شد میودمنه کلیله

در   - تمرکززدايی  پرتکرار  و  اصلی  شگردهای  از  يکی  نیز  پايان«  از  »آگاهی  شگرد 

وگو میان او  ت که ايجاد آن در بازنويسی نیازمند وجود راوی و ايجاد گفتاس  ودمنهکلیله

گفتو شنونده او است.  روايت  داستانی  در  او  و مخاطب  راوی  و وگوی  اصلی  های 

خودفاشحکايت يا  »خودنمايی  شگرد  بازنويس  ها،  است.  کرده  ايجاد  هم  را  سازی« 

داستانی، شگردهای يادشده  راوی درونو استفاده از    »قصه در قصه«تواند پیرو شگرد  می

 وجود آورد. را نیز در اثر خود به

ی راوی« در بازنويسی، مانع استغراق  توانند با استفاده از شگرد »مداخلهبازنويسان می -

توان علت بعضی رويدادها را با لحنی که رسمی  مخاطب در متن شوند. برای نمونه، می

ان کرد يا با مخاطب قراردادن آشکار خواننده و پرسش  و گزارشی نباشد، از زبان راوی بی

از او، حضور راوی را در جايگاه عاملی تمرکززدايانه نشان داد و مخاطب را هوشمندانه  

ی  ی ما« يا »اين قصه« و... مداخلهبه درون داستان فراخواند. استفاده از عباراتی چون »قصه

 کند. ن او تأکید میراوی را آشکار و هويت داستانی اثر را از زبا

داستانی وجود دارد و تغییر معمواًل بیش از يک راوی درون  ودمنهکلیلههای  در داستان -

میچندباره را  راوی  بهی  تمرکززدا  عاملی  در  توان  را  عامل  اين  آنچه  آورد.  شمار 

ی ديد يا لحن و زبان  کند اين است که تغییر راوی با تغییر زاويهتمرکززدايی مؤثرتر می

يک ظرفیت است که استفاده از آن  ودمنه  کلیلهداستانی در  تعدد راوی درون  همراه باشد.

 ای که تفاوت آن را با راوی اصلی آشکار کند، شايسته است. گونهدر بازنويسی، به

  ودمنه کلیلههای تمثیلی  های حیوانی به شخصیتتوان با افزودن کنشدر بازنويسی می -

ايی بیشتری  ها افزود و تمرکززدنوسان ذهن مخاطب را میان دو وجه انسانی و حیوانی آن

هايی  کنشپردازی شخصیتی که پرنده است،  توان در شخصیتپديد آورد. برای نمونه می

تخم پروازکردن،  النهچون  وجه گذاشتن،  با  تا  ساخت  برجسته  و  افزود  را  و...  ساختن 

 انسانی او در داستان برابری کند و ذهن مخاطب را به نوسان درآورَد. 
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پذيری ذهنی مخاطب و تمرکززدايی او از  ت انعطافسازی، شگردی برای تقويوارونه -

آگاهی مخاطب عاملی مهم و مؤثر در تمرکززداکردن اين شگرد است،  تفکری قالبی است.  

کند بايد با  سازی ايجاد میپردازیِ شخصیتی که وارونهدر بازنويسی، شخصیتبنابراين،  

چنین، بازنويس  حفظ شود. همی آن  دقت و توجه ويژه همراه باشد تا کارکرد تمرکززدايانه

ی داستان  کند کارکرد تمرکززدايانهسازی ايجاد میتواند با افزودن شخصیتی که وارونهمی

 را افزايش دهد. 

و ظرفیتی برای    ودمنه کلیله معرفی شگرد »شعر در نثر« در جايگاه شگردی تمرکززدا در   -

ها به  بازنويسی به اين معنا نیست که از همان ابیات در بازنويسی استفاده يا حتی محتوای آن 

توانند بخشی از اثر خود را به زبان شعر روايت  تر سروده شود، بلکه بازنويسان می زبان ساده 

مهارت کافی و  تواند از اين شگرد استفاده کند که  کنند. روشن است که بازنويس هنگامی می 

ذوق و هنر الزم را در سرودن شعر کودکانه داشته باشد تا کودک از تغییر زبان داستان از نثر  

 به شعر، لذتی حاصل از نوسان بین تمرکزگرايی و تمرکززدايی تجربه کند. 

در   - داستانودمنه  کلیلهسپیدنويسی  مکان  از  توصیفی  نبود  ويژگی به  و  ظاهری  ها  های 

هايی که با تصوير همراه باشند از  است و اين ظرفیت در بازنويسیها محدود  شخصیت

هايی  رود. شايسته است بازنويسان ضمن حفظ اين ظرفیت تمرکززدايانه، شکافبین می

ی آن به متن بیفزايند يا با همکاری تصويرگران  مايهفراخور داستان و درون ديگر نیز به

معنای تشويق  افزايش دهند. اين پیشنهاد به  امکان مشارکت خواننده را در آفرينش معنا  

هايی است که  گويی و ابهام نیست! دعوت نويسنده/ بازنويس به پديدآوردن متنبه کلی

هايی )جاهايی خالی( در آن برجای گذاشته شود تا خواننده را در ساختن معنا به  شکاف

(؛  ۱33:  ۱38۷برز،  مشارکت فراخوانَد و او را به سمت معانی ممکن راهبر شود )رک. چم

 تر در توضیح شگرد سپیدنويسی آمد.که پیشچنان

ی آموزشی و  هايی که پايانی خوش برای قهرمان ندارند، بیشتر باتوجه به جنبهحکايت -

شوند؛ بنابراين، شايسته است در بازنويسی داليل  انگیزی برای بازنويسی انتخاب میعبرت

در    مؤثرترين شیوه در داستان گنجانده شود.  ی ناکامی شخصیت به بهترين وايجادکننده
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داستان نتیجهبیشتر  ناکامی  اين  اغراقها  تمرکزگرايی  ازاينی  است.  شخصیت  رو،  آمیز 

نمايد  هايی که تمرکزگرايی شخصیت را بازمیبازنويسی بايد با تقويت و تکیه بر بخش

گفت بازنويس،  است  الزم  گاه  گیرد.  حوادثیانجام  يا  پررنگبرا   را  وگوها  کردن  ی 

رفتن وضعیت تعادل در داستان و  تمرکزگرايی شخصیت به داستان بیفزايد تا دلیل ازمیان

 برقراری تعادل تازه بهتر بازنموده شود.

الزم    ودمنهکلیلهوگوها )مناظره( دربازنويسی  ی گفتبرای استفاده از تأثیر تمرکززدايانه -

طول جمالت کاهش يابد تا برای مخاطب  ها ساده شود و  است محتوای سخنان شخصیت

ها حذف  سال مناسب شود. برای ايجاد اين تغییر، الزم است بخشی از سخنان شخصیتکم

اما بازنويس بايد با دقت و توجه ويژه به متن اصلی، سخنانی را که در داستان نقش    ،شود

ها  برند يا آنیش میمانند سخنانی که پیرنگ را پ   کننده دارند، باقی گذارد؛مؤثر و تعیین

 نمايند.  های شخصیت را بازمیکه ويژگی

 

 گيری نگری و نتيجه. باهم 5

ها و  های مهم و ارزشمند داستاننوسان میان تمرکزگرايی و تمرکززدايی يکی از ويژگی

است که شايسته است در بازنويسی اين اثر حفظ و تقويت شود.   ودمنهکلیلههای  حکايت

اند  مشترک هستند، عبارتودمنه  کلیلهها و  ی اين نوسان که در افسانههشگردهای ايجادکنند

خودفاش يا  خودنمايی  مداخلهاز:  قصه،سازی،  در  قصه  راوی،  قهرمان، جابه  ی  جايی 

زمان.  های همسازی و صحنهسپیدنويسی، دگرديسی، وارونه  گیری، اغراق،مناظره، غافل

ها است و کارکرد بعضی مانند کارکردشان در افسانه  ها در اين اثر نیزکارکرد بعضی از آن 

ی تمرکززدايی نیز  دهد. شش شگرد تازهتازه و متفاوت است که آن شگرد را گسترش می

متنی، تغییر راوی )اگر با  زدايی دروندست آمد: آگاهی از پايان، آشنايیبه  ودمنهکلیلهدر  

باشد(، قصه به قصه،تغییر زاويه پردازی آمیغی و شعر و آيه و صیتشخ  ی ديد همراه 

 حديث در نثر.
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وگو  و ايجاد گفتودمنه  کلیلهتوانند با الهام از ساختار داستان در داستان  بازنويسان می

کلیله در  تمرکززدايی  پرتکرار  شگردهای  او،  مخاطب  و  راوی  آثار  میان  در  را  ودمنه 

ها بايد  ها و حکايتترکردن داستانو ساده  ی خود حفظ و تقويت کنند. کوتاهبازنوشته

 کنندههای مهم و تعیینپردازی انجام گیرد و بخشمايه، پیرنگ و شخصیتبه درونباتوجه

 ی گذاشته شود. باق

های ذهنی و درنتیجه میزان  ی يک اثر بیشتر باشد؛ کنشهای تمرکززدايانههرچه جنبه

 آورد بیشتر خواهد میزان لذتی که برای کودکان به ارمغان می  شگفتی و به احتمال بسیار،

تمرکززدايانه ظرفیت  سوی  می  بود.  از  متن  يک  انتخاب  برای  پیشنهادی  معیاری  تواند 

بهباشد.  بازنويس   بازنويسی  کارگیریچگونگی  در  تمرکززدايی  و    شگردهای  هنر  به 

دارد بستگی  بازنويسان  متخصصان،  خالقیت  برای  و    و  ساده  با  آن  همراهی  ضرورت 

ی يادآوری است که  هشايستنیاز از توضیح است.  کردن زبان و محتوا، روشن و بیکودکانه

تمرکززدايانه شگردهای  مانند  معرفی  اثری  همه  ودمنهکلیلهی  که  نیست  معنا  اين    ی به 

از داستانی ديگر از اين  کار رود يا داستانی بهتر است که بیششگردها در يک داستان به

به باشد.  برخوردار  هنرمندانهشگردها  و  مناسب  در  کارگیری  تمرکززدايی  شگردهای  ی 

 تر از تعداد شگردها است. مهم بازنويسی
 

 ها دداشتیا

  دينپا  / غ یآمهاندُ  سرکي  شيد شاد بَوآمیغی: ترکیبی. آمیغ: ترکیب )فخرالدين اسعد گرگانی:  (.  ۱)

 ( غی م یهيهمچون سا ريد

(2). North, Sir Thomas (1888). The Fables of Bidpai.The Earliest 

English Version of the Fables of Bidpai, “The Morall Philosophie of 

Doni” ed. by Joseph Jacobs, London: D. Nutt 

است: »تا غبار آن نور بصر بپوشانید... «    ودمنهکلیلهبرگرفته از عبارتی در متن    عنوان مقاله،(.  3)

   (۱60: ۱38۱)منشی،
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Introduction 

Rewriting old tales with the aim of simplifying and reconstructing their 

linguistic and structural features is one of the popular methods which 

can make the literary heritage of a nation conveniently accessible to 

everyone. Kalila and Demna (or Kelileh va Demneh) is one of these 

books and many rewriters have tried to simplify and rewrite its tales to 

keep it alive all the time, though not with equal success. The tales of 

Kalila and Demna have been used either because of their didactic 

values or because of having animal characters; however, the tales can 

be looked at from fresh perspectives to discover their potentials for 

children and young adults. 

It should also be noted that nowadays, with the thriving of 

psychological and pedagogical discussions and also the theory and 

criticism of children’s literature, a significant part of children’s needs 

and the functions of children’s literature are identified and analyzed.  

In this research, Kalila and Demna is looked at from a new 

perspective, i.e. the theory of decentration, in order to identify another 

part of its potentials for being rewritten for children.  
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Methodology, Review of Literature and Purpose 

In this qualitative research, 14 chapters of Kalila and Demna which 

have fictional structure (from the chapter “The Lion and the Cow” to 

the end of the book) are studies with the method of content analysis. 14 

main stories and 30 tales are covered in these chapters. With a 

combination of the two methods of deduction and induction, first the 

techniques of decentration in the tales and then the new techniques in 

Kalila and Demna were identified.  

The background to the theory of decentration can be found in 

the studies and theories of Piaget and his critics especially Donaldson. 

In agreement with Donaldson, Khosronejad in Innocence and 

Experience (2010) tends towards generalization of decentration to the 

entire life. He makes use of decentration to illuminate the concept of 

childhood, which he finds synonymous with the concept of children’s 

literature from some perspectives, and then identifies the techniques of 

decentration in folk tales. Khazei and Khosronejad (2007) have studied 

this issue from another perspective. Moradpour (2015) has studied the 

techniques of decentration in the tales of Anjavi. 

The aim of this research is to find the techniques of decetration 

in Kalila and Demna. Also, some suggestions are made for employing 

these techniques in rewriting stories and tales of this book. 

 

Discussion 

Decentration can be simply defined as the ability to understand other 

opinions, perspectives and points of view. However, a more 

comprehensive definition puts the term in opposition to centration to 
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make both terms meaningful and makes them complete the cognitive 

process of a person’s mind: 

On the one hand, our mind tends to concentrate on one 

phenomenon or one aspect or level of that 

phenomenon to understand and absorb it; and on the 

other hand, it has the ability to distance itself from the 

phenomenon that it has understood or absorbed and go 

to another phenomenon or another aspect or level of 

that phenomenon. and by doing so, gain a deeper and 

wider understanding. All our consciousness is the 

result of this two competing processes [centration and 

decentration]. Therefore, centration is getting 

involved and absorbed in one aspect, dimension or 

feature of reality and seeing reality from only one 

perspective; while decetration is a kind of mental 

ability which acts exactly in the opposite direction. 

Our awareness is created and completed by the 

oscillation between centration and decentration 

(Khosronejad, 2011: 19). 

 

Oscillating between centration and decentration is a significant and 

valuable characteristic of the stories and tales of Kalila and Demna 

which should be maintained and emphasized in its rewritings. The 

techniques used for creating this oscillation are similar in both tales and 

Kalila and Demna: exhibitionism, narrator’s intervention, frame tale, 

displacement of the protagonist, debate, surprise, exaggeration, white-

writing, metamorphosis, inversion, and simultaneous scenes. There are 

also six new techniques of decentration used in Kalila and Demna 

which widen the functions of the previous ones: awareness of the 

ending, in-text defamiliarization, changing the narrator (if accompanied 

by changing the point of view), tale-in-tale, compound characterization, 

and the inclusion of poems and Quranic verses in the stories. 
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By using the story-within-story structure of Kalila and Demna 

and creating dialogue between the narrator and the reader, the rewriters 

of the book can maintain and improve the frequent techniques of 

decetration in their rewritten works. Summarizing and simplifying the 

tales should be done with attention to the theme, plot and 

characterization of the tales and the important and defining parts should 

be kept.  

Increasing the number of techniques of decentration in a work 

results in enhancing the mental absorption and therefore the amount of 

surprise, and most likely the pleasure that children experience when 

reading the work. As such, having potentials for decentration can be a 

criterion for choosing a text for rewriting. It is the creativity of the 

rewriter that determines how the techniques of decentration are carried 

out in the text. Experts in this field emphasize that these techniques need 

to be accompanied by simple and childish language and content. It 

should also be noted that introducing the techniques of decentration in 

Kalila and Demna does not mean that all these techniques should be 

used in a single story. Proper and artistic use of these techniques in 

rewritings is more important that the number of techniques used.  

  

Keywords: rewriting, centration, decentration, pleasureing, Kalila and 

Demna 
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