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 چكيده

) از پيشگامانِ بازنويسي آثار كهن براي كودكان و نوجوانان، بين 1300-1388مهدي آذريزدي(

رد. را بازنويسي ك» هاي خوب هاي خوب براي بچه قصه«مجموعة هشت جلدي  1369تا  1336هاي  سال

ماية اخالقي در كنار آشنايي مخاطبان با گنجينة ارزشمند ادب فارسي، از اهداف اصلي آذريزدي  انتقال درون

ها داشته است. در  گرايانه از قصه از اينرو وي سعي در گزينشي اخالق، در اين بازنويسي ها بوده است

اي آشكار، قصه  بوده، بازنويس به گونههايي كه انتقال مسايل اخالقي به مخاطب، كمتر مورد توجه  حكايت

 هاي اخالقي به آن افزوده است.  مايه را بازآفريني نموده و درون

پردازد. با اين  مي» هاي شيخ عطّار قصه«و » هاي مثنوي قصه«مايه در  اين پژوهش به بررسي درون

 شود.  مايه در بازنويسي آذريزدي، آشكار مي بررسي، ميزان دگرگوني درون

هاي عرفاني تصويري كامالً متفاوت به  در بازنويسي، گاه از قصه  مايه آذريزدي با دگرگوني درون

اي  اي رقم زده است. حتّي در مواردي، پا را از بازآفريني نيز فراتر نهاده و قصه وجود آورده و آفرينش تازه

ها به اخالقي، اجتماعي،  مايه درون ،كامالً متفاوت با مأخذ اصلي پديد آورده است. در بازنويسي آذريزدي

هاي  بندي است. در قصه ديني و تاريخي و در مأخذ اصلي به عرفاني، ديني، اخالقي و اجتماعي قابل دسته

% بيشترين بسامد را دارد. در حالي كه در مأخذ اصلي تنها  2/60هاي اخالقي با  مايه ، درون بازنويسي شده

 % بيشترين بسامد را دارد.5/62هاي عرفاني با  مايه و درون ها اخالقي است مايه %  درون6/19
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 مقدمه
هاي خوب براي  قصه«)، در مجموعة هشت جلدي 1300-1388آذريزدي( مهدي

و » مثنوي مولوي«، »نامه مرزبان«، »كليله و دمنه«برخي آثار كهن چون » هاي خوب بچه
بارة شيوه و هدف بازنويسي اين  آثار عطّار نيشابوري را بازنويسي كرده است. وي در

آموزان دبستان هم  نشام تا دا تر نوشته ها را با انشاي ساده قصه«مجموعه گفته است: 
از آن  هاي خوبي درس ،بتوانند بخوانند و همراه با تفريح و سرگرمي

گرا،  اي اخالق  . آذريزدي به عنوان نويسنده)7،ص2،ج1387 ،آذريزدي(»دنبياموز
گيري بيشتراز مفاهيم فراوان اخالقي و تربيتي آثار كهن راازاهداف مهم بازنويسيهاي  بهره

در آثار وي   مايه ). از اينرو بيشترين رويكرد درون141مان، صخود برشمرده است (ه
 تربيتي و اخالقي است. 

برگرفته از آثار » هاي خوب هاي خوب براي بچه قصه«جلد چهارم و ششم 
عرفاني، در محدودة پژوهش پيش رو قرار دارد. آذريزدي در جلد چهارم، بيست و 

، »نامه مصيبت«بيست و يك قصه از و در جلد ششم، » مثنوي مولوي«چهار قصه از 
انتخاب و براي كودكان و نوجوانان بازنويسي كرده و با نام » الطير منطق«و » نامه الهي«
 منتشر نموده است.» هاي شيخ عطار قصه«و » هاي مثنوي مولوي قصه«

هاي عرفاني و صوفيانه و گاه ديني  مايه و آثار عطّار درون» مثنوي مولوي«هاي  قصه
وجود پيشينة بازنويسي از اثر براي كودكان و نوجوانان، نشانة مناسب «اخالقي دارند. و 

ي در دوران آفرينش اثر و پس از آن است و از مايه آن براي اين گروه سنّ بودن درون
، 1384(محمدي و قاييني، » رود مندي آنها از اين اثر به شمار مي هاي بهره جملة نشانه

داند و به بازآفريني قصه بر  ها را مناسب نمي مايه يزدي اين درون)؛ اما گاهي آذر32ص
 پردازد.  اي متفاوت مي مايه پاية درون

هاي مأخذ اصلي كه آذريزدي براي بازنويسي برگزيده است،   در حكايت
هاي عرفاني مانند بصيرت بنده، فعل و لطف خداوند، اتّحاد طالب و مطلوب،  مايه درون
م ملكوت، كرامات اولياء اهللا، خلوت و صحبت، فقر، عشق، رضا و ... روح به عال تعلّق
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همده به بازآفريني نظر قصرسد وي  هاي آذريزدي، به نظر مي سرا بوده است. با توج
هاي عرفاني و صوفيانه را كه براي مخاطباني بزرگسال مناسب است؛ درخورِ فهم  پيام

رح احوال و نقد آثار شيخ فريدالدين كتاب ش«داند. در اين پژوهش از  كودكان نمي
هاي عطّار  هاي عرفاني قصه مايه ) براي تشخيص صحيح درون1353(فروزانفر، » عطّار

استفاده و در كنار پيامِ بازنويسي، درج شده است. آذريزدي تالش كرده با حفظ 
موس ها را براي كودكان مل  چهارچوب قصه و يا بازآفريني و تغيير عناصر آن، حكايت

هاي عرفاني  نموده و بر اساس تفكر تربيتي خويش، پندهاي اخالقي را جايگزين پيام
هاي كهن را در  هاي عرفاني قصه مايه نمايد. اين نوشتار بر آن است تا دگرگوني درون

 بازنويسي هاي آذريزدي آشكار نمايد. 
 

 بازنويسي -1
كردن است. در اصطالح  بازنويسي در لغت به معني دوباره نوشتن و از نو تحرير

يا مطلبي كه به زبان كهن، بيگانه يا در قالب شعر باشد،  با  داستانادبي به نوشتن دوبارة 
هايي ديگر به آن، بازنويسي  هايي از آن و اضافه كردن قسمت بيان ساده يا حذف قسمت

ص هاي كهن بخشي از ادبيات معاصر را به خود اختصاداستانشود. بازنويسي  گفته مي
نسب بازنويسي را بازگويي و  ). هاشمي769، ص2، ج1387داده است (انوري، 

ف در آن دانسته و هاي اثر، بدون اندك دخل و تصرّ بازنوشتن اثري با حفظ ويژگي
نويسي،  نويسي و بازآفريني را در زمرة بازنويسي قرار داده است. به عقيدة وي ساده ساده

هاي اصلي يك متن را به  مفيد كه پيام ادب رسمي است به نثرشيوا با ارزش و
گويد. بازآفريني  ترين شكل ممكن و با بياني ساده و قابل فهم براي مخاطب باز مي كوتاه

هم نوعي بازنويسي است كه در آن بر اساس آفرينشي مجدد بر اثري كهن بدون دخل و 
رضه مايه با نگرش و پرداختي نو ع تصرف در چهارچوب و خطوط اصلي اثر، درون

 ).43، ص1371نسب،  شود (هاشمي
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بازنويس در بازآفريني اعمال نظر بيشتري دارد و بنا بر سليقة خود تغييراتي 
 اي حساس و هنري است و كاري بازآفريني مسئله« آفريند؛ از اينرو محسوس در اثر مي

 .)ص183، 1382(حجازي، » همه كس ساخته نيست ةست دشوار كه از عهدا
 ريزدي از مثنوي معنويبازنويسي آذ -1-1

هاي موالناي  ها از وي با لقب ) كه در كتاب604-673د(الدين محم موالنا جالل
، يكي از بزرگترين و »مثنوي معنوي«اند، خالق  اي روم ياد كردهروم، مولوي و ملّ

آور و ستارة درخشندة ادب فارسي، شاعر  تواناترين گويندگان متصوفه و از عارفان نام
).  448، ص3، ج1366مانند عالم اسالم است (صفا،  شه و از متفكران بيصاحب اندي

مثنوي، مهمترين اثر منظوم مولوي، شش دفتر و نزديك به بيست و شش هزار بيت دارد 
  و در آن مسايل عرفاني، ديني و اخالقي، همراه با آيات، احاديث و امثال، گنجانده شده

 ). 461صاست (همان، 
فراواني آمده كه توجه بسياري را در طول قرون پس از آن، به در مثنوي حكايات 
ها را داستاناين  مختلفي را برانگيخته است. ريپكا ه نظراتخود جلب كرده و البتّ

اي از  داند و عدم پيوستگي منطقي و نبودن نتايج مثبت اخالقي در پاره آور مي شگفت
، 1، ج34T)1382.بت ارزيابي كرده استآنها را تنها به دليل ايجاد عالقه در خواننده، مث

دانسته كه گريزهاي   ، برخي از حكايات را مضحك و حتّي ناخوشاما براون34T) 437ص
بروان در اين  ةاي در آنها به كار رفته است. به عقيد صوفيانه و فلسفي بسيار پيچيده

)آنچه براون 205ص، 2، ج1381شود. ( ها تناقض تندي با بخش حكايي ديده ميداستان
نامد در واقع از معلومات وسيع مولوي در معارف اسالمي ناشي  گريز و تناقض مي

كند و ذهن پربار او فوراً او را از مسير  حكايتي را شروع مي«زيرا مولوي شود.  مي
كشاند و حكايت ديگري را پيش  كند و به طرح مطالب ديگر مي دور مي داستان

» حكايت در حكايت«آن  ةيك است و شيوولسمبكشد. مثنوي كتابي تمثيلي با زباني  مي
ارزشمندي، آن هم  ة). براي بازنويسي از چنين گنجين223ص، 1386(شميسا، » است

توان بخشي از حكايات را ناديده گرفت و آن بخش را كه  براي كودكان و نوجوانان، مي
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در برخي گونه كه آذريزدي  رفي استفاده نمود. همانشود، با اندك تص مناسب ارزيابي مي
رف نموده و تغييرات ملموسي در آنها پديد هاي برگزيده براي بازنويسي تص از قصه

 آورده است.
را بيشتر از ديگر منابع » مثنوي مولوي«هاي آموزنده و مفيد داستانتعداد  آذريزدي

داند و نسبت به بازنويسي از آن ارزيابي مثبتي دارد (آذريزدي،  ميمفيد براي بازنويسي 
هاي فراوان مولوي در شش دفتر مثنوي، بيست و  ). وي از ميان قصه7ص، 4، ج1387

هاي  هاي خوب براي بچه قصه« ةدر جلد چهارم مجموعآنها را چهار قصه را برگزيده و 
بازنويسي كرده است. اين كتاب  1343در سال » هاي مثنوي معنوي قصه«با نامِ » خوب

شناخته شده است  1345سال  ةاز سوي شوراي كتاب كودك، كتاب نمون
 ، مصاحبه).1386(آذريزدي،

 هاي شيخ عطّار بازنويسي هاي آذريزدي از قصه -1-2
آذريزدي چهار سال پس از بازنويسي مثنوي معنوي بار ديگر دست به بازنويسي 

هاي خوب براي  قصه«هشت جلدي  ةاز آثار عرفاني زد. وي جلد ششم از مجموع
بازنويسي  داستانبا بيست و يك » هاي شيخ عطّار قصه«وان را با عن» هاي خوب بچه

و » نامه مصيبت«، نه قصه از »الطير منطق«كرد. در بازنويسي آذريزدي، هشت قصه از 
 بازنويسي شده است. » نامه الهي«چهار قصه از 

معروف به فريدالدين  دبن ابوبكراين سه مثنوي، تأليف ابوطالب (ابوحامد) محم ،
). او در اين سه 217ص، 1386(شميسا، » شعر عطّار غالباً صوفيانه است«است. عطّار 

شناسي عرفاني را در تار و پود  مثنوي، تالش سالك براي رسيدن به حق و خويشتن
اي تمثيلي با بيش از چهار هزار و  منظومه» الطير منطق«حكايات به تصوير كشيده است. 

ست. حالت در طلب سيمرغِ ناپيدا كوشش مرغانكه موضوع آن  استششصد بيت 
، 2، ج1381از سير صوفي، و سيمرغ اشاره به خدا دارد (براون،   اي مرغان كنايه

» نامه مصيبت«شامل گفت و شنودي بين خليفه و شش پسر اوست. » نامه الهي).«197ص
جويد و در هر گام ماتمي دارد و پايان  شرح درد و اندوه سالك است كه حقيقت را مي
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). اين سه مثنوي، 85ص، 1383كوب،  راه او نيز جز حيرت و سرگشتگي نيست (زرين
فرعي كوتاه  ةها قص صد داستانساختاري قصه در قصه دارند و در چهارچوب اصلي 

 آمده است. 
هاي  عطّار نيشابوري، عارف و شاعر بزرگ ايران، در مجموعه آثار خود حكايت«

» اند مار شاعراني است كه زبان كودكان را يافتهبسياري براي كودكان دارد و در ش
). وي در سه مثنوي ذكر شده كه بيش از ساير 154ص، 1384ي و قاييني، محمد(

هاي او مورد توجه آذريزدي در بازنويسي قرار گرفته است، با زباني ساده و روان،  كتاب
هاي اين سه  قصه هاي خواندني ريخته است.  حقايق و معاني عرفاني را در قالب حكايت

نمايند. در  هايي عرفاني، ديني و اخالقي را به مخاطب منتقل مي مايه كتابِ عرفاني، درون
ها به  كه آذريزدي تا چه حد در انتقال اين پيام اين مقاله معلوم خواهد شدادامه 

 ق بوده است.كوشيده و موفّ نوجوانمخاطبان 
 
 مايه درون -2

 داستانحاكمي است كه نويسنده در  ةي و انديش)، فكر اصلThemeمايه ( درون
دهد  اش را نشان مي  هر اثري، جهت فكري و ادراكي نويسنده ةماي كند. درون اعمال مي

  را به خواننده بر عهده داستانانتقال پيام  ةوظيف ،مايه ). درون174ص، 1388(ميرصادقي، 
به گيرنده  ، هميشه از فرستندهيا شعر باشد داستانوگو، نامه،  دارد. پيام، خواه در گفت

ارتباط ياكوبسن، افزون بر سه عنصر پيام، گيرنده و فرستنده،  رسد. بر اساس نظرية مي
پيام بايد از طريق تماس «مايه نقش دارد.  سه عنصر تماس، رمزگان و بافت نيز در درون

بافتي ارجاع  جسماني و يا رواني ارايه شود؛ بايد در قالب رمزگان قرار گيرد؛ و بايد به
). در 45ص، 1379(اسكولز، » چيست ةفهميم كه پيام دربار دهد. با توجه به بافت مي
 كند.  ، پيامي را به خواننده منتقل ميداستانقصه نيز، نويسنده در قالب 

هر اثر  ةماي درون«داند. وي معتقد است  مايه را مترادف با پيام نمي ميرصادقي درون
تواند پيام آن اثر  اي نمي مايه  ير شود؛ اما به ضرورت هر درونممكن است پيام آن تعب
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ها  مايه مثبت و آموزنده دارد و درون ةص اخالقي است، جنبباشد. پيام عنصر مشخّ
). 176ص، 1388(ميرصادقي، » ممكن است از اين كيفيت برخوردار باشند يا نباشند

هاي تعليمي قرار  در شمار قصهكه  هاي عرفاني و اخالقي مورد بحث بنابراين در قصه
 توان مترادف با پيام دانست. مايه را مي دارد، درون
اي در متن و يا پايان قصه از طرف  مايه گاه به صورت مستقيم و با جمله درون

شود و گاهي خواننده به صورت غير  وگوي اشخاص آشكار مي نويسنده يا در گفت
ه پيام را دريافت مستقيم از كلّي22ص، 1377اسكولز ( ةكند. به عقيد ميت قص ،(

مايه را مستلزم  تفسيري تحليل ادبي است. او كشف درون ةمايه دشوارترين جنب درون
از عناصري چون  داستانايجاد ارتباط بين اثر و جهان بيرون آن دانسته است. هر 

مجموع اين عناصر و اجزا با «ديد، ... تشكيل يافته است.  ة، كنش، زاويشخصيت
دهند كه براي رسيدن به يك هدف، يعني بيان  را تشكيل مي داستانيكديگر، ساختار 

 ).17ص، 1388(گراوند، » است ةداستانماي درون
م كشورداري، ذكر كرامات عارفان وهايي چون فنون و رس هاي كهن، به جنبه قصه

واقعي و تاريخي  ةمفاهيم عرفاني، فلسفي و ديني به وجه تمثيل، جنبو بزرگان، بيان 
هاي تمثيلي و نمادين با تأكيد بر  اخالقي و يا فقط بيان تاريخ، جنبه ةآميخته به جنب

مفاهيم معنوي و اخالقي از زبان حيوانات و ذكر سرگذشت شاهان و اميران و 
). توجه نويسنده به هر 98 -88صص، 1386بازرگانان، قابل تقسيم است (ميرصادقي، 

 زند. مايه را در قصه رقم مي ها، نوع درون يك از اين جنبه
 »هاي مولوي قصه«مايه در  درون -2-1

هاي اخالقي تربيتي،  ها و پيام مايه و كثرت پند هاي آذريزدي از نظر درون قصه
حكايت  300ز در اين كتاب بيش ا«دارد. » مثنوي معنوي«هاي  شباهت بسياري به قصه

عرفاني دارد و براي نشان دادن راهي به سوي  ةهاي آن جنب وجود دارد. بيشتر حكايت
مايه  شكل و درون ةهاي مثنوي از زاوي حق نگاشته شده است. ... بسياري از حكايت

). همان گونه كه 153ص، 1384ي و قاييني، محمد» (براي نوجوانان نيز سودمند است
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ي از حكايات و امثال در مثنوي، مأخوذ از كليله و دمنه است و ا تعداد قابل مالحظه«
كند و با  ف ميبيان خويش تصرّ ةموالنا در آنها مثل ساير حكايات بر وفق اقتضاي شيو

هاي جالبي كه  ال و جوابسؤدهد يا  هايي كه به اجزاي اين حكايات مي شاخ و برگ
» آورد اي به وجود مي هنمايد، از آنها چيز تاز بين اشخاص حكايات مطرح مي

)، آذريزدي نيز با شاخ و برگ دادن به حكايات موالنا، تأثير 302ص، 1388كوب،  (زرين
است. هدف اصلي مولوي از آوردن   تعليمي و اخالقي آنها را براي كودكان افزايش داده
هاي عرفاني، اخالقي و ديني است.  حكايات فراوان در ميان اشعار خود، انتقال پيام

هاي  مايه  ها، نتوانسته و يا شايد به دليل توجه بيشتر به درون قصهاز ريزدي در برخي آذ
هاي عرفاني را آن طور كه در نظر مولوي بوده، براي  اخالقي، نخواسته پيام قصه

خود روشن و قابل فهم سازد. در ادامه به بررسي و تحليل پيامِ دو  مخاطب كم سنّ
عرفاني آنها، ناديده انگاشته شده  ةماي كه در بازنويسي درونهاي مثنوي  از قصه  نمونه

 شود. است،  اشاره مي
، بر گرفته از حكايتي با عنوان »بخش ريش نجات«خالصةقصة  -2-1-1

 ». ام از شما دزدان كه سلطان محمود شب در ميان ايشان افتاد كه يكي«
مردم شبانه با لباس مبدل در شهر غزنين  وضعيتسلطان محمود براي آگاهي از 

گشت. ناگاه به گروهي از دزدان برخورد. هر يك از دزدان، هنر جالب توجهي در  مي
آمد. آنها از شاه خواستند  چشم، گوش و يا زور بازو داشت كه در دزدي به كار مي

ن از بخش است و با جنبيدنش گناهكارا ريش من نجات«هنرش را بازگويد. شاه گفت: 
دزدان سلطان را چون همدستي پذيرفتند. شبانه به قصر رفتند ». يابند مجازات رهايي مي

و جواهرات را ربوده، پنهان نمودند. وقتي شاه به قصر بازگشت، دستور داد دزدان را 
ما همه «دستگير كردند و به نزد او آوردند. يكي از آنان كه شاه را شناخته بود گفت: 

شاه خنديد و آنان را آزاد كرد ». ا/ اي بزرگ آخر بجنبان ريش راكرديم كار خويش ر
 ).1047ص، دفتر ششم، 1378؛ مولوي، 15ص، 4، ج1387(آذريزدي، 
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اي عرفاني، به بصيرت بنده و فعل خداوند اشاره  مايه اين قصه در مثنوي با درون
ست (نجم رازي، ياد شده ا» پادشاه حقيقي«ف و عرفان، از خداوند به لفظ دارد. در تصو

). در اين حكايت تمثيلي از مثنوي، فعل سلطان محمود تمثيلي براي 234ص، 1389
 عرفاني ةان را ناتوان از درك جنبنوجوانرسد آذريزدي  فعل خداوند است. به نظر مي

عرفاني قصه نكرده و در بازنويسي، تنها  جنبةاي به  قصه پنداشته؛ از اينرو هيچ اشارهاين 
 خي و حكايت پادشاهي را منتقل كرده است. تاري ةجنب

، برگرفته از حكايتي با عنوان »آهو در طويلة خران«خالصةقصة  -2-1-2

 »:محبوس شدن آن بچه آهو در آخور خران و طعنة خران به آن غريب«
ادي آهويي صيد كرد و چون به پول نياز داشت با بهايي كم آن را به صي

 ةخران رها كرد. آهو از فضاي آلود ةهو را در طويلچارواداري فروخت. چاروادار آ
سفره شدن با خران، آزرده شد. آهو از تفاوت خود  طويله و بيش از آن، مصاحبت و هم

كردند و سخنانش را به تمسخر  گفت؛ اما خران او را درك نمي با خران سخن مي
عرفاني). ناگهان خرها به آهو  ةپس از گرفتن نتيجاصلي مأخذ  ةگرفتند (پايان قص مي

اي يافت و  آهو را نيمه جان در گوشه چاروادارحمله كرده او را زخمي نمودند. صبح 
در وحش فروخت. آهو  به صاحبش برگرداند. صياد آهو را با قيمت بااليي به باغ

وعانش شاد بود و پرشور. از او دليل اين همه شادي را در اسارت وحش، ميان همن باغ
زبانان خود هستم. من بدتر از اين  جا هر چه باشد در ميان هم اين«دند. آهو گفت: پرسي

ام. اينجا بهشت است و هم نشيني با ناجنس و نااهل از جهنم بدتر است  را ديده
 ). 764ص، دفتر پنجم: 1378؛ مولوي، 131ص، 4، ج1387(آذريزدي، 

ه، پيام اي عرفاني سر مايه تمثيلي را با درون ةمولوي اين قصوده است. در اين قص
زين بدن اندر عذابي «روح به عالم ملكوت، در اين دو بيت، مشهود است:  تعلّقعرفانيِ 

ها/ دارد از زاغان و اي بشر/ مرغ روحت بسته با جنسي دگر/ روح باز است و طبايع زاغ
چند  ). از ديدگاه عارفان، روحِ پاك،765ص، دفتر پنجم: 1378، ي(مولو» هاجغدان داغ

دارد و در اين روزهاي اسارت نبايد گرفتار  تعلّقروزي مختصر به قالب جسم 



 __________________________________________________________________  
 28)، شماره 1393كاوش نامه، سال پانزدهم (     18

 

 هاي نوراني و ظلماني شود و حضور چندين هزار ساله در خلوت خاص حجاب
). براي كودكان 102ص، 1389خداوندي و مقام قرب را فراموش نمايد (نجم رازي، 

ةي و تفاوت صفات بندفهم اسارت روح در كالبد ماد شهوات  ةخدا با بند خاص
نشيني با  اخالقي در بازآفريني، ترك هم ةماي دنيايي، از نظر آذريزدي دشوار است. درون

 نااهل و دانستن قدر عافيت است. 
نويسي شده است.  قصه فقط سادهمتن شود و  گاه در بازنويسي تغييري ديده نمي

آيد و در نتيجه كودك  يي در ميپردازي يا ماجراجو رمزي به شكل خيال داستانغالباً «
، 1377(اسكولز، » آن را بخواند» دو سطح«و بزرگسال در » در يك سطح«تواند  هم مي

، اصلي نويسي شده با وجود شباهت با مأخذ هاي عرفانيِ ساده ). قصه26ص
ها، تنها   كند. در واقع كودك از اين قصه هاي متفاوتي را به كودك منتقل مي مايه درون
در بيست و   مايه اي بين درون مقايسه 1 ةيابد. در جدول شمار مي سطحي را در ةماي درون

انجام گرفته است.اصلي مايه در مأخذ  بازنويسي شده با درون ةچهار قص 
 اصلي با مأخذ» هاي مثنوي معنوي قصه«مايه در  درون ةمقايس -1 ةجدول شمار

 مايه در بازنويسي درون مايه در مأخذ اصلي درون نام قصه رديف

1 
و خـر   خربرفت

 برفت
 ترك تقليد كوركورانه ترك تقليد كوركورانه

2 
ــش  ريــــــــ

 بخش نجات
 پادشاهي -تاريخي بصيرت بنده و فعل خدا

 توان گريخت محتوم نمي ازمرگ غلبة تدبير خدا بر تدبير بنده فرار از مرگ 3

4 
شير بي يـال و  

 دم
صــبر بــر ســختي شــرط وصــولِ 

 سالك
 اندازة توان ادعا كردنبه 

 جا بي پرهيزازقياس جا بي پرهيزازقياس بقال و طوطي 5

6 
ــاده  ــتردار س ش

 دل
 دوري از طمع كند طمع گوش دل را كر مي

 برتري خلوت يا صحبت دانه و دام 7
؛ فريب زاهـد دروغـين را    ترك طمع

 نخوردن
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 مايه در بازنويسي درون مايه در مأخذ اصلي درون نام قصه رديف

 سياست باغبان 8
و  سـالكان  از اوليا و ديگر نگسستن

 ياران 
 سياست و تدبير و اتحاد داشتن

9 
بي عقـل و بـا   

 عقل
ــد موجــب رســتگاري  دانــش باي

 اخروي باشد
 دانش بايد مفيد باشد

 درس عملي 10
 موت ارادي

 برتر از لفظي  پند عملي
 پند گرفتن از درس عملي

11 
كــار درســت و 

 كامل
ــاب  انديشــة تابنــاك و حقيقــت ي

 انسان امتياز اوست
 انجام درست و كامل كار

 سزاي حكم ناحق سزاي حكم ناحق حكم نا حق 12

 موسي و شبان 13
مطابقت شـناخت حـق بـا شـأن     

 افراد
 ترك قضاوت نا به جا

14 
ــي   ــق شناس ح

 لقمان
 شناسي حق ها شيرين كند شيريني عشق تلخ

 فريفته نشدن به وهم مريض خيالي 15
 فريفته نشدن به وهم؛

 سرانجام بد حيله

16 
اخــــــــتالف 

 انگوري
 ناداني سرچشمة اختالف حال نگريست نه قال بايد به

 حضور قلب سرانجام بد علم بي رضا در برابر خداوند زبان حيوانات 17

18 
ــمن در  دشــــ

 لباس دوست
 نفي تعصبات كور مذهبي و نفاق نفي تعصبات كور مذهبي و نفاق

 دو غالم 19
زيبــايي امــري اســت درونــي نــه 

 ظاهري
 زيبايي امري است دروني نه ظاهري

20 
فيل شناسي در 

 تاريكي
جزئي نگري سـبب اخـتالف در   

 عقايد
 ها از تجربه خواني و استفاده كتاب

21 
ــوا   ــودك حل ك

 فروش

شرط اجابت دعـا انكسـار قلـب    
 است؛

 اثبات كرامات اوليا
 اميد به رحمت الهي
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 مايه در بازنويسي درون مايه در مأخذ اصلي درون نام قصه رديف

22 
ــر   ــلمان كـ سـ

 وشعبان كر
 سرانجام بد مردم آزاري و غرور. جا بي  پرهيز از قياس

23 
ــال  ــدين كم ال

 حسن
 تفاوت  باطن و ظاهر انسانها تفاوت باطن و ظاهر انسانها

24 
آهو در طويلـه  

 خران
 اسارت روح پاك در كالبد تن

 نشيني با ناجنس و نااهل ترك هم
 دانستن قدر عافيت

 
آذريزدي نزديك به مأخذ و برخي ديگر هاي ها در بازنويسي  مايه برخي درون

موالنا در «صوفيان است  ةاي دربار قصه» و خر برفتخر برفت «متفاوت با آن است. 
اين حكايت بس لطيف با لحني طنزآميز، تقليد را مورد نقد و جرح قرار داده ... و 

كشند با بياني نافذ محك نقد  ف، اسمي را يدك ميصوفيان ناخالص را كه فقط از تصو
ين حكايت و بيان ). آذريزدي ضمن بازنويسي ا164ص، 2، ج1388(زماني، » زده است

 توضيح داده است.  خوانندگان نوجوانپيام مولوي، نكات مبهم و ناآشنا را براي 
توان به صورت عام، اخالقي، تاريخي، عرفاني و غيره دانست؛ اما  مايه را مي درون

اي خاص نهفته است. برخي مواقع بيان  مايه در هر يك از اين موضوعات عام، درون
هاي عرفاني  مايه ك كلمه كاري دشوار و حتّي نادرست است؛ درونقصه در يةماي درون
حكايت پرنده و «توان در يك كلمه خالصه كرد. براي نمونه  هاي مولوي را نمي قصه
ترين حكايات مثنوي است. محور اصلي اين حكايت  ترين و جذاب اد يكي از عميقصي

اد و پرنده ). صي139ص، 6، ج1378(زماني، » اصلي خلوت و صحبت است ةمسأل
دهند؛ اما مولوي در نهايت مذموم يا  رجحان نظر خود ارائه مي ايداليل محكمي بر

مقبول بودن اين دو را منوط به احوال و مراتب سالك دانسته است. بازنويس در همين 
اي در باب خلوت و صحبت ميان دو  به سبك مولوي، مناظره آنكه قصه با وجود

 تر است. ان ملموسنوجوانكرده، محور را طمع قرار داده كه براي قصه برقرار  شخصيت
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نيز بسيار گسترده است. مولوي در اين حكايت كه از » موسي و شبان« ةماي درون
ي دارد از جمله: نفي ترين حكايات مثنوي است، مقاصد مهم جنجال برانگيز

احوال اولياي گري؛ مطابقت شناخت حق با شأن افراد؛ بيان  گرايي و قشري صورت
مستور؛ نظر خداوند به قلب خاشع نه صورت لفظ؛ قبول حمد بي ارزش انسان فقط به 

رحمت حق و وصال به حق با هر مذهبي كه خالصانه صورت پذيرد (زماني،  ةواسط
ان از نظر آذريزدي دشوار، نوجوان). درك موارد ياد شده براي 436ص، 2، ج1388

 غيرضروري و زود هنگام است. 
هاي فراواني را در نظر داشته  مايه هاي خود درون طور كلّي، مولوي در قصهبه 

ها، مردم  به شناخت حقيقت از طريق آثار و نشانه» حكم ناحق«است. از جمله در 
اخالقي و مذهبي جواب  ةپريش، فرجام بدبيني و در نهايت نكت آزاري در جوامع روان

  درون» زبان حيوانات«چنين در  ). هم376ص، 6، ج1378كند(زماني،  عمل را مطرح مي
هاي ديگري چون تسليم در برابر رضاي خداوند و پند و عبرت گرفتن از وقايع و  مايه-

ها از ذكر پيام عرفاني به صورت مستقيم  نصايح، نهفته است. در بازنويسي اين قصه
 ءعرفا و اولياچنين ذكر كرامات  توجه شده است. هم اخالقي قصه ةپرهيز و تنها به جنب

هاي  آذريزدي از قصههاي هاي عرفاني بسيار آمده، در بازنويسي  اهللا كه در كتاب
توان به ناديده گرفتن كرامات  عرفاني، ناديده انگاشته شده است. از اين دسته مي

 اشاره كرد.» كودك حلوا فروش«ابوسعيد در 
كه » بخش جاتريش ن« ةماي جز درونه آذريزدي ب» هاي مثنوي مولوي قصه«
هايي اخالقي كه  اند. قصه پادشاهي است، همگي داراي پيام اندرزي -تاريخي

كنند و انجام دادن كار شايسته يا  ي را به وجه ايجابي يا سلبي منتقل مي آنها پندةماي درون
خواهند. گاهي نتيجه و بازتاب كار  انجام ندادن كار ناشايست را از مخاطب مي

 ةماي شود كه آن نيز پندگونه، درون پيام، به وجه خبري بيان مي هاي قصه در شخصيت
در   مايه چنين درون را در خود نهفته دارد. هم» هر كسي آن درود عاقبت كار كه كشت«

است؛ با اين تفاوت   اقتباس نموده، يكسره اندرزي  كه آذريزدي از آن» مثنوي«هاي  قصه
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هاي اخالقي و  ديني است  و پس از آن پيامهاي مولوي عرفاني و  كه محور اصلي پيام
 اجتماعي قرار دارند.

توان  آذريزدي را مي» هاي مثنوي مولوي قصه«هاي  پيام 1 ةبا توجه به جدول شمار
 در چهار دسته قرار داد:

و  19، 17، 16، 15، 14، 12، 11، 10، 9، 7، 6، 5، 3هاي  اخالقي در قصه -الف
20. 

 .24و  23، 22، 13، 8، 1 هاي اجتماعي در قصه -ب
 .21و  18، 4هاي  ديني در قصه -ج
 .2 ةپادشاهي در قص -تاريخي -د

(يعني در مثنوي معنوي اثر مولوي) عبارت اصلي ها در مأخذ  اين قصه ةماي درون
 است از:

 .24، 21، 20، 17، 16، 14، 13، 11، 10، 8، 7، 4، 3، 2هاي  عرفاني در قصه -الف
 .22، 19، 15، 12، 6، 5هاي  صهاخالقي در ق -ب
 .18و  9هاي   ديني در قصه -ج
  .23، 1 ةاجتماعي در قص -د

اصلي هاي مأخذ  هاي اخالقي و در قصه مايه هاي آذريزدي، درون در قصه
هاي به دست  داده 2هاي عرفاني، بيشترين بسامد را دارد. در جدول شماره  مايه درون

 با هم مقايسه شده است.اصلي هاي مأخذ  يسي شده و قصههاي بازنو آمده از پيام قصه
 

 »هاي مثنوي مولوي قصه«مايه در  انواع درون -2جدول شمارة 
 هاي بازنويسي مايه در قصه درون هاي مأخذ اصلي مايه در قصه درون

 درصد تعداد مايه درون درصد تعداد مايه درون
 %4/58 14 اخالقي %25 6 اخالقي
 %25 6 اجتماعي %3/8 2 اجتماعي

 %5/12 3 ديني %3/8 2 ديني
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 %1/4 1 پادشاهي %4/58 14 عرفاني
 %100 24 جمع %100 24 جمع

  »هاي شيخ عطّار قصه«مايه در  درون -2-2
بيش از آن كه » الهي نامه«و» نامه مصيبت«، »الطير منطق«آذريزدي در بازنويسي از 

بزند، آنها را بازآفريني كرده است. در اين اثر، ها دست  نويسي و بازنويسي قصه به ساده
از مجموع بيست و يك قصه، دوازده قصه بازآفريني، شش قصه بازنويسي و تنها سه 

هاي شيخ  اي كه بازنويس در قصه هاي گسترده قصه ساده نويسي شده است. دگرگوني
تفاوت جهت فكري و  مايه را در پي داشته، ناشي از عطّار به وجود آورده و تغيير درون

هايي كه ساده نويسي  ادراكي آذريزدي و عطّار و مخاطبان ايشان است. حتّي در قصه
مايه با آن چه عطّار در نظر داشته، تفاوت اساسي دارد. در ادامه براي  شده است، درون

هاي  در تعدادي از قصه  مايه هاي انجام شده، درون دگرگوني ةروشن شدن نوع و انداز
 شود. مقايسه مياصلي ب آذريزدي از آثار عطّار، بررسي و با مأخذ منتخ

، بازنويسي شده از حكايتي در »جنس كمياب و گران«خالصةقصة  -2-2-1

 »الطير منطق«
كرد و خرش را در چاله  اي جمع مي ها را روي تپه پيرمردي خاركن هر روز خار

د. روزي بار از پشت خر افتاد. دا ايستاند و بار را به سادگي بر پشت خر قرار مي مي
گذشت، كمكش كرد.  پيرمرد توان برگرفتن بار را نداشت. سلطان محمود كه از آنجا مي

پيرمرد سلطان را شناخت و شرمنده شد. سلطان خواست بارش را در مقابل زر بستاند. 
پيرمرد ارزش خار را هزار سكه دانست. يكي از اميران مخالفت كرد. پيرمرد گفت 

هزار سكه است. شاه از اين سخن  اين خار، چون دست شاه به آن خورده، ده قيمت
، 1385؛ عطّار، الف 9ص، 6، ج1387خشنود شد و ده هزار سكه به او داد (آذريزدي، 

 ). 95ص
هاي مأخذ با ساده نويسي به نثر بازگردانده شده است؛ اما با  در اين قصه، بيت

مايه تغيير كرده  نويسي را در پي داشته، درون سادهوجود تغييرات بسيار اندك، كه تنها 
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ه به قصةرسد از ديد آذريزدي، درك جنب بازنويسي شده به نظر مي ةاست. با توج 
عرفاني اين قصه و وجه تمثيلي آن براي كودك و نوجوان دشوار است. به همين دليل 

ه، نه يك قصه ةدر بازنويسي وي اين قصاست. اين  ريخيي تا ا عرفاني بلكه قص
 شود. نيز ديده مي» كودك ماهيگير«مايه در  دگرگوني درون

، بازنويسي شده از حكايتي از »كودك ماهيگير«خالصةقصة  -2-2-2

 »الطير منطق«
كرد. روزي  اش ماهيگيري مي كودكي يتيم براي گذران زندگي خود و خانواده

با دلجويي از احوالش آگاه سلطان محمود او را غمگين بر لب دريا ديد. جلو رفت و 
شد. آن دو، در ماهيگيري شريك شدند و ماهيِ فراواني صيد كردند. سلطان سود 
شراكت را به كودك داد به شرط آن كه فردا سود از آن سلطان باشد. روز بعد سلطان 
كودك را به قصر خواند و بر خالف نظر وزيران و اطرافيان او را در كشورداري سهيم 

 ).93ص، 1385؛ عطّار، الف 15ص، 6، ج1387دي، كرد (آذريز
هاي تاريخي  شخصيتدر حكايات عطّار، نام محمود غزنوي بيش از ديگر 

ف، از محمود غزنوي كه زندگي واقعيش درخشد. در واقع عطّار پس از بزرگان تصو مي
خردمندان نبوده، پهلواني نمودار عشق حقيقي و عواطف آسماني ساخته  ةهرگز پسنديد

هاي عرفاني،  ). در قصه40ص، 1353او را به صفات عالي ستوده است (فروزانفر،  و
و » جنس كمياب و گران«اند. سلطان در  لي از مضامين عرفانيوها، سمب شخصيتبيشتر 

ل خداوند يا اولياءاهللا است. او مظهر قدرت و لطف فرض شده و، سمب»كودك ماهيگير«
، گاه از ذكر نامي و تمثيلي و رمزي تجاوز است. اشارات عطّار به محمود غزنوي

محمود غزنوي باشد يا پادشاهي ديگر، فرق  ةچه دربار داستانكند. در حقيقت  نمي
ديني، اخالقي يا عرفاني مورد نظر خود  ةكند تا به نتيج كند؛ محمود را انتخاب مي نمي

اريخي نسبت ها وجه ت ). در بازنويسي اين قصه210ص، 1373زاده،  دست يابد (اشرف
مخاطب خردسال اين  زيراتر است؛  عرفاني آن براي كودك و نوجوان روشن ةبه جنب
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اي تاريخي در سيرت پادشاهان نگاشته شده  شناسد و در ديد او قصه ل را نميوسمب
 است. 

بازآفريني شده از حكايتي در »  عالج گدايي«خالصةقصة  -2-2-3

 » الطير منطق«
م مردمِ گدا پرور ابرقو، آهنگري مشغول بود؛ اما با ترح ةعلي در كودكي به پيش

به گدايي عادت كرده و كار و تالش را كنار گذاشته بود. روزي گدا علي به نيشابور 
جا و گداپروري، نظم و مقررات  م بيجا گدايي ممنوع و به جاي ترح رفت. در آن

به عادت خود ادامه دهد، تن تواند  سازنده حاكم بود. گدا علي كه ديد به هيچ روي نمي
تي گذشت و او دوباره به ها، طعم خوش كار را چشيد. مد به كار داد و پس از سال

 ). 26ص، 6، ج1387آهنگري پرداخت و استاد آهنگر شد (آذريزدي،  ةحرف
خاك «: شيخ نوقاني به نيشابور رفت. گرسنه بود. هاتفي ندا داد: اصلي مأخذ ةقص

». وب و غربال كن. نيم جو زر در آن خواهي يافت. با آن نان بخرميدان نيشابور را بر
شيخ جاروب و غربالي قرض كرد و در آخرين غربال، زر را يافت و با شادمان ناني 
خريد. ناگاه به ياد جاروب و غربال كه گم شده بود افتاد. چون پولي براي تاوان نداشت 

خدايا نان را «جا ديد. گفت:  ا در آنو غربال ر باي پناه برد. جارو سرگشته به خرابه
ه، خورند و اين غص اي ناسپاس، نان را به تنهايي نمي«هاتف ندا داد: ». برايم زهر كردي

 ).143ص، 1385(عطّار، الف » نان خورش تو بود
؛ وجود داردشود تفاوت بسياري ميان اين دو حكايت  همان طور كه مالحظه مي

دانست. وي  اصليمأخذ  ةذريزدي را بازآفريني از قصآ ةتوان قص اي كه نمي به گونه
، عرفاني و در بيان اصلي در مأخذ  مايه تمام عناصر قصه را تغيير داده است. درون

ل سختي و گرسنگي از اركان مجاهدت هاي سلوك و رضا به بالست. تحم سختي
ا ام). 212ص، 1388رسد (قشيري،  كه با آن به بصيرت و حكمت مياست سالك 

 يعرفاني را به تربيتي و اجتماعي تبديل كرده است و اگر او نشان ةماي آذريزدي درون
ممكن نبود. از اهداف بزرگ آذريزدي در اصلي داد، يافتن آن در مأخذ  قصه را نمي
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بازنويسي، آشنايي كودكان و نوجوانان با بزرگان ادب فارسي و آثار ايشان است 
رگون كردن قصه تا به اين اندازه، مغاير با هدف ). دگ141ص، 2، ج1387(آذريزدي، 

شود. بازنويس در اين قصه به طرح مشكالت اجتماعي و سهم افراد  وي ارزيابي مي
جامعه در به وجود آوردن و برطرف كردن آنها با زباني ساده پرداخته كه در جاي خود، 

 اهميت بااليي در تربيت اجتماعي كودكان و نوجوانان دارد. 
، بازآفريني شده از حكايتي در »اسفند دود كن«خالصةقصة  -2-2-4

 » نامه مصيبت«
ثروتمندي خانه داشت. ثروتمند از همسايگي  ةپيرزني اسپند دودكن در كنار خان

با او ناراحت بود. پس روزي پيرزن را دعوت كرد و با استدالل او را متقاعد نمود كه 
گيرد. پيرزن پذيرفت و با كمك  د را نمياسفند دود كردن خرافه است و جلو چشم ب

 ).46ص، 6، ج1387ثروتمند از راهي بهتر كسب درآمد كرد (آذريزدي، 
پيرزني اسپند دود كن در جوار شهرياري خانه داشت. شهريار اصلي مأخذ ةقص :

به خادم خود پولي داد تا به پيرزن دهد و از او دليل دود كردن اسپند را بپرسد. پيرزن 
كنم تا چشم بد به آن نرسد. با زر آوردن  گدايي درخور من است. اسپند دود مي«گفت: 

 ).231ص، 1385 (عطّار، ب» تو، آخر به گدايي من چشم بد رسيد
هاي فراوان گفته  در عرفان، فقر و درويشي فضيلت است و در اين باب سخن

يحيي بن معاذ را پرسيدند از درويشي، گفت حقيقت وي آن بود «شده است. از جمله 
، 1388(قشيري، » كه جز به خداي مستغني نگردد و رسم آن بود كه سبب وي را نبود

آسمان. اكنون هيچ راه  ةبيش از آن است كه ستارراه به خداي «اند  ) و گفته453ص
). 459ص(همان، » ها است ترين راه نمانده است؛ مگر راه درويشي و اين درست

شناسند متفاوت است. در ادبيات فارسي درويشي  درويشي در عرفان با آنچه عامه مي
 -3شيني زهد، گوشه ن -2فقر، بينوايي، تهيدستي  -1«در سه معني به كار رفته است: 

از اصلي مأخذ  ةماي مدخل درويشي). درون ،1386(فراست،» ف، عرفان، قلندريتصو
در بازنويسي، فقر را به   مايه عرفاني نگاهي ستودني به درويشي داشته؛ ولي درون ةجنب
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با » عالج گدايي« ةمعني نخست به كار بسته وآن را نكوهيده است. آذريزدي مانند قص
فقر و گدايي در جامعه به تقبيح شغل كاذب اسپند دودكني كه در  بزرگ ةاشاره به مسأل

را مناسب يافته، اعتقاد به دفع چشم  زمينهگدايي قرار دارد، پرداخته است. او كه  ةزمر
 وگوي اشخاص قصه، به نقد كشيده است.  زخم از راه دود كردن اسپند را در قالب گفت

ديوانة چوب «ته از حكايت برگرف» ديوانة ني سوار«خالصةقصة  -2-2-5

 »نامه الهي«در » سوار
تاخت.  اي شاد و سرخوش بر چوبي نشسته بود و چون اسب سواران، مي ديوانه

وظايف و كارهاي عاقالنه انجام   به جاي اين كار«مردي او را سرزنش كرد و گفت: 
از انجام  كند و من پس اسب سواري مرا شاد مي ةني سواري به انداز«ديوانه گفت: ». بده

 ،6، ج1387(آذريزدي، » پردازم. پس اين كار نيز عاقالنه است وظايفم به اين تفريح مي
 ).102 ص

از گذشته و آينده كسي خبر ندارد. بهتر است «: ... ديوانه گفت: اصلي مأخذ ةقص
 ).237ص، 1387(عطّار، » اكنون را دريابيم و خوش باشيم

است؛ اما گفت و شنود ديوانه و مرد در موضوع قصه در بازنويسي و مأخذ يكي 
صوفيه را در  ةدر اين جا عقيد«گذارد. عطّار  ي متفاوت بر جاي مي ا اين دو قصه نتيجه

اغتنام وقت و فرصت و برگرفتن فايده از عمر، بدون توجه داشتن به گذشته و آينده 
يد مانند پرگار گويد كه بر اين نقطه از عمر كه نقد وقت است با كند و مي تقرير مي

وگوي ميان  ). در حالي كه آذريزدي در گفت243ص، 1353(فروزانفر، » گردش كرد
ريزي عقالني براي رسيدن به تمامي  عاقل و ديوانه بر دقّت در گذران وقت و برنامه

امور زندگي با در نظر گرفتن جوانب مختلف آن، تأكيد دارد. در واقع محور بازنويسي، 
ضرر براي  و بي  است و كار عاقالنه، كاري سودمند براي انجام دهنده انجام كار عاقالنه

ديگران شناخته شده است. اين نتيجه با آنچه عطّار در نظر داشته متفاوت است و 
 شود. عطّار در آن ديده نمي ةبازتابي از نگاه صوفيان
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، بازآفريني شده از حكايتي در » يكي بود دو تا نبود«خالصةقصة  -2-2-6

 » الطير نطقم«
دختر پادشاه خواستگاران بسيار داشت. از ميان ايشان تنها سه تن جرأت 

افكند و اگر شرايط را  خواستگاري يافتند. شرايط سخت شاه، جان آنان را به خطر مي
خود را فراموش كرد  ةلي از بيم جان؛ خواستكردند. او پذيرفتند بايد شهر را ترك مي نمي

دومي جان را در راه عشق ناچيز شمرد؛ اما دختر شاه او را و ترك شهر را پذيرفت. 
اش دست بكشد و شهر را  ديوانه خواند و طرد كرد. سومي نه حاضر بود از خواسته

پذيرفت. او دختر شاه را دوست داشت و  ترك كند و نه شرايط ناعادالنه شاه را مي
ديد و به دامادي بختي او بود. پس شاه او را عاقل  هدفش زندگي آسوده و خوش

 ). 35ص، 6، ج1387برگزيد (آذريزدي، 
يا شهر را ترك كن يا «: مفلسي عاشق شاه مصر شد. شاه گفت: اصلي مأخذ ةقص

عاشق كه مرد كار نبود، ترك شهر را اختيار كرد. شاه فرمان ». در راه عشق ترك سر كن
 ).108ص، 1385داد سرش را ببرند؛ زيرا او به دروغ دعوي عشق كرده بود (عطّار، الف 

  بازآفريني كرده است. تفاوت» يرالط منطق«آذريزدي قصه را با تغييرات فراوان از 
كند.  آذريزدي با عطّار را در جايگاه عقل و عشق، آشكار مي ةاين دو قصه اختالف عقيد

تري از تفاوت ديدگاه آذريزدي  روشن ةكه در پي خواهد آمد، نمون» گداي عاشق« ةقص
 كشد.  با شيخ عطّار را در اين زمينه به تصوير مي

» عشق گدا و سلطان«بازآفريني شده از » عاشق گداي«خالصةقصة  -2-2-7

 ».نامه الهي«در 
گدايي عاشق دختر حاكم شد. روزي دختر از روي ترحم لبخندي زد و از كنارش 
گذشت. گدا پنداشت دختر دوستي او را پذيرفته است. پس بر عشق خود پا فشاري 

ود را باور داشت كرد تا آن كه خبر به حاكم رسيد و بر او خشم گرفت. گدا كه عشق خ
از تهديد حاكم، ميدان را خالي نكرد. ناچار دختر حاكم، گدا را خواند و به او گفت: 

»م بود و ما تناسبي با هم نداريم. تو اگر عاشق بودي به جاي لبخند من از روي ترح
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گدا پس از گفت و شنود با دختر ». گدايي و تنبلي خود را اليق اين عشق ساخته بودي
 ). 106ص، 6، ج1387برد (آذريزدي،  شرمندگي به نادرستي عشق خود پيحاكم، با 
نمك فروشي گدا، عاشق اياز شد. سلطان محمود كه اين عشق اصلي مأخذ ةقص :
دانست، با او سخن گفت تا ترك عشقِ اياز كند. گدا بسيار بر اين  آن فقير نمي را در حد

 ).216ص، 1387ه شد (عطّار، عشق حجت آورد و با شاه سخن گفت. شاه خجالت زد
هاي جلد ششم در پايان كتاب نوشته شده؛ ولي متأسفانه، مأخذ اين  مأخذ قصه

ه از قلم افتاده است. قصبيشترين شباهت را در » نامه الهي«عشق گدا و سلطان در  ةقص
و عشق گدا «هاي عطّار، به اين قصه دارد. از اين رو به احتمال بسيار،  ميان ديگر قصه

است. آن چه بازنويس به اين قصه افزوده در » گداي عاشق«منبع بازنويسي » سلطان
 جهت ملموس شدن قصه براي نوجوانان و افزودن بر بار تربيتي قصه است. 

ه نيز چون قصنسبت بهپيشين  ةآذريزدي در اين قص ترديد ه عقايد برخي از صوفي
 ةست. به همين دليل است كه در پايان قصاشته و عقل را برتر از عشق دانسته اروا د
بازنويسي،  ة، شاه در مقابل گداي عاشق خجالت زده شده؛ اما در پايان قصاصلي مأخذ

فاعل يا منبع دانايي و  ةعقل يا خرد اگر چه به منزل«گداي عاشق شرمسار است. 
شود  سخن مي حكمت موجودي است شريف و روحاني، ليكن هنگامي كه با عشق هم

شود،  پردازد، به موجب معنايي كه براي آن در نظر گرفته مي ا با او به مقابله ميي
). عقل حسابگر و محاسبات مادي 599ص، 1385(پورجوادي، » تر از عشق است وضيع

در ادبيات عرفاني ما شراب مستحسن است چون عقل «از نظر عارفان مذموم است. 
). 165ص، 1382(شميسا، » كند مي سوز است و عقل محال انديش محاسب را نابود

استداللي و عدم توجه به ماديات است.   يكي از خصوصيات عارف، دوري از عقل
شود، نظير  هاي زميني بشر خوانده مي كشف اين حجاب تنها با رهايي از آنچه توانايي

 پذير است. گر، امكان عقل حساب
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 »مصيبت نامه«ر برگرفته از حكايتي د» قصة سنگ آسيا«خالصة  -2-2-8
شيخ ابوسعيد و همراهانش به آسيايي رسيدند. شيخ براي تماشا، داخل آسيا رفت. 

ت زيادي  به چرخش ها، مد مشتري ةزد اي ايستاد و در مقابل چشمان حيرت گوشه
من «گفت. آسيابان گفت:  سنگ نگريست و اشك ريخت. هر يك از مشتريان چيزي مي

 ةبينند و دربار دلند؛ همه چيز را مي ت درويش روشنشناسم. يك مش اين جماعت را مي
كار در دست ما است. اگر مردان كار نباشند كار دنيا  ةزنند. اما رشت همه چيز حرف مي

 ). 121ص، 6، ج1387شود (آذريزدي،  لنگ مي
اين «: شيخ ابوسعيد از آسيا بيرون آمد و به همراهانش گفت: اصلي مأخذ ةقص

آسيا نيك استادي است. به من گفت كه او صوفي واقعي است. روز و شب در خود 
، 1385(عطّار، ب » دهد و پيوسته در كار است ستاند و نرم مي كند. درشت مي سفر مي

 ). 100ص
نقل آنها از زبان حال اجسام و هاي انتقال مفاهيم صوفيانه و عرفاني  يكي از شيوه

ر قلبي سخن گفتن؛ از زبان حال سخن گفتن يعني از روي تفكّ«ديگر موجودات است. 
ري كه شخص از راه ذكر حق به آن رسيده است و چنين تفسيري از زبان حال البته تفكّ

عرفاني و صوفيانه است.  در اين برداشت، مضامينِ زبان حالي در نهايت مخاطب را به 
). ابو سعيد در 246 -247صص، 1385كند (پورجوادي،  داوند و توحيد هدايت ميخ

هاي مهم  گويد و در ضمن آن ويژگي حكايت عطّار، از زبان حال سنگ آسيا سخن مي
هاي پيش نيز مشاهده شد، آذريزدي  شمارد. همان طور كه در قصه صوفي را باز مي

آن دانسته جايگزين  ر داده و آنچه صالح برخي عقايد صوفيه را كه در قصه آمده، تغيي
كرده است. در اين قصه نيز از زبان آسيابان به روش زندگي صوفيه تاخته است. به نظر 

دانسته يا آن كه  كار مي ه را يك مشت درويش بيرسد آذريزدي جماعت صوفي مي
ه بلوغ براي مخاطباني كه هنوز بمناسب نديده است آن هم ه را بازگفتن عقايد صوفي

هايي نرسيده و جا دارد نخست با كار، مسايل اجتماعي  فكري براي هضم چنين انديشه
 . ديني آشنا شوند و
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، بيشتر به مسايل اخالقي توجه شده در »مثنوي«آذريزدي از  ةهاي برگزيد در قصه 
هاي منتخب وي از آثار عطّار صوفيانه و عرفاني است. به همين دليل  حالي كه قصه

دارد. » هاي مثنوي قصه«دگرگوني بيشتري نسبت به » هاي شيخ عطّار قصه«در   مايه درون
هاي عرفاني مورد نظر در حكايات تمثيلي، نه تنها براي كودكان، بلكه  مايه دريافت درون

 براي بزرگساالنِ ناآشنا با آثار عرفاني دشوار است.
 اثر آذريزدي با»عطّارشيخ هاي  قصه«مايه در  درون ةمقايس -3 ةشمار جدول

 اصلي مأخذ
 مايه در بازنويسي درون مأخذ اصلي مايه در درون نام قصه رديف

1 
  كميـــاب جـــنس

 گران و
 پادشاهي (لطف سلطان) عنايت حضرت حق بر سالك

 ها ها به جاي بدي خوبي ديدن ها ها به جاي بدي خوبي ديدن دندان سفيد 2
 پادشاهي (لطف سلطان) پيرنياز سالك به نظر  كودك ماهيگير 3
 رحمت حق فوق گناه و ثواب رحمت حق فوق گناه و ثواب خدا پرست 4

 دشواري سلوك عالج گدايي 5
ــرانجام ــد    س ــروري در   ب ــدا پ ِ گ

 اجتماع

6 
يكي بـود دو تـا   

 نبود
 يافتن راه بهتر با عقل و تفكر سرسپردن به عشق

 ريش عابد 7
ــه ــه توج ــراخالص و   ب ــوق  غي ش
 برد را از بين ميعبادت 

ــه ــه توج ــراخالص و   ب ــوق  غي ش
 برد عبادت را از بين مي

8 
ــه  حماســــــــ

 گنجشكي
عاشــق عــين حــال  ســخن محــال

 است
 در عشق؛  غيرت
 درخورحال سخن

 اسفند دود كن 9
ــر     ــي ب ــر و درويش ــيلت فق فض

 پادشاهي
زخم  اسفند دود كردن براي چشم
 خرافه و  شغلي كاذب است

 پير چنگي 10
دل زودتــر بــه مــراد  ســادهمــردم 

 رسند؛ مي
 كرامات ابوسعيد

دل زودتــر بــه مــراد  مــردم ســاده
 رسند مي
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 مايه در بازنويسي درون مأخذ اصلي مايه در درون نام قصه رديف

 تجارت و شانس 11
بار گناه موجـب غـرق شـدن در    

 معصيت
 بدمكر الف.سرانجام

 ب.عدم آگاهي از نتيجة كارها

 هديه هركس به اندازة فهم اوست سيربه اندازة معرفت است هديه 12

 طالب و مطلوباتّحاد  كودك دانا 13
توانايي انجام هر كـار بـا علـم و    

 دانش

 كار دنيا گذرا و ناپايدار است پند كاله نمدي 14
 نيست مالك  ظاهر

 كار دنيا گذراست

 انجام وظايف روزانه و تفريح الوقت بودن ابن ديوانة ني سوار 15

 خواهد عاشقي سوز و شور مي گداي عاشق 16
رعايــت تناســب و هوشــياري در 

 عشق

 قدر آنچه داري بدان دوري از تنوع طلبي آب تازه، آب نو 17

 نفس انسان سبب گمراهي اوست نفس انسان سبب گمراهي اوست لعنت بر شيطان 18

 فريفته نشدن به ظاهر سخن وصال ماية فنا مار و مارگير 19

 گري كار و تالش بهتر از صوفي كار و عمل شرط وصول است سنگ آسياب 20

21 
ــوش ــت  خ و  بخ
 بدبخت

 حكومت و مردم هر دو مسئولند ستاند عادل از نفس خود داد مي

 
هاي پيشينبه صورت مفصل به آن پرداخته شد،  هايي كه در بحث بجز تفاوت

شود كه به اختصار در  هاي بازنويسي شده مشاهده مي مايه تغييرات ديگري نيز در درون
زن  احوال پيرمرد چنگ» پيرچنگي« ةآمده است. از جمله آن كه در قص 3 ةجدول شمار

اي براي بيان خبر در نظر  شود؛ ولي بازنويس، واسطه از غيب به ابوسعيد خبر داده مي
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گيرد. گويا از نظر آذريزدي درك موضوعات انتزاعي چون حضور قلب و دانستن  مي
راي كودكان دشوار و نا بايسته است. از اينرو اسرار غيبي كه از كرامات اولياء اهللا است، ب

 خدا كرده است. دانيِ بندگان خاص آذريزدي حضور فرد حامل خبر را جايگزين غيب
 ة. براي نمونه در قصتطابق داردعطّار گفته  آنچهبا   مايه در برخي موارد نيز درون

صوفيان بلند  نظر«مايه در پاسخ خداوند به جبرييل آمده است كه  درون» خداپرست«
سازد اند روشن مي آنان بوده ةكساني كه بر خالف كيش و طريق ةت را دربارهم «

نويسي قصه، بدون تغيير  ). آذريزدي با انتخاب و ساده370ص، 1353(فروزانفر، 
 مايه و عناصر ديگر، با اين عقيده همسو مانده است. درون

توان در چهار  را مي» خ عطّارهاي شي قصه«هاي  پيام 3 ةبا توجه به جدول شمار
 دسته قرار داد:

 20و  19، 17، 16، 15، 14، 13، 12، 11، 10، 8، 6، 2هاي  اخالقي در قصه -الف
 21و  9، 5هاي  اجتماعي در قصه -ب
 18و  7، 4هاي  ديني در قصه -ج
 3و  1هاي   پادشاهي در قصه -تاريخي -د

 عبارت است از: اصلي ها در مأخذ اين قصه ةماي درون
، 19، 16، 15، 13، 12، 10، 9، 8، 6، 5، 3، 1هاي  عرفاني و صوفيانه در قصه -الف

 21و  20
 18و  11، 7، 4هاي  ديني در قصه -ب
 14و  17، 2هاي   اخالقي در قصه -ج

اصلي هاي مأخذ  هاي اخالقي و در قصه مايه هاي آذريزدي درون در قصه
هاي به دست  داده 4ترين بسامد را دارد. در جدول شماره هاي عرفاني بيش مايه درون

 با هم مقايسه شده است.اصلي هاي مأخذ  هاي بازنويسي شده و قصه آمده از پيام قصه
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 آذريزدي و مأخذ اصلي» هاي شيخ عطّار قصه«انواع درونمايه در - 4جدول شمارة 
 هاي بازنويسي قصهمايه در  درون هاي مأخذاصلي مايه در قصه درون
 درصد تعداد مايه درون درصد تعداد مايه درون

 %9/61 13 اخالقي %3/14 3 اخالقي
 %3/14 3 اجتماعي %7/66 14 عرفاني
 %3/14 3 ديني %19 4 ديني
 %5/9 2 پادشاهي - - -

 %100 21 جمع %100 21 جمع

هر چند آشنايي با منابع كهن فارسي از مهمترين اهداف آذريزدي در بازنويسي بوده 
رسد او، تفكر عرفاني عطّار را ناديده انگاشته و تنها به آشنايي  است، اما به نظر مي

گاه در  كودكان و نوجوانان با نام و آثار او بسنده كرده است. ابياتي از عطّار كه گه
شود، راهنماي مخاطب براي آشنايي با سبك نگارش شاعر  ده ميالي متن قصه دي البه

» الهي نامه«در » دختر شاه جنيان«توان به يازده بيت از حكايت  است. از اين نمونه مي
كودك دانا سروده  شخصيتكه از زبان را اشاره كرد. آذريزدي اين ابيات ساده و روان 

هاي كودكانه، مخاطب را  اب اين بيتشده، بدون تغيير در قصه آورده است. حسن انتخ
عميقي  ةدهد. به اين ترتيب قدري از فاصل به سوي آشنايي بيشتر با آثار عطّار سوق مي

مايه و مفاهيم عرفاني صورت پذيرفته،  كه بين مخاطب و اثر كهن در پي تغيير درون
 كاسته شده است.

 
 گيري  نتيجه

هاي خوب براي  قصه« ةمجموعهاي جلد چهارم و ششم از  در اين مقاله قصه
و آثار عطّار نيشابوري » مثنوي مولوي«اثر مهدي آذريزدي كه از » هاي خوب بچه

مايه مورد بررسي قرار گرفت. توجه به مسايل اخالقي و  بازنويسي شده، از نظر درون
اصلي آذريزدي براي ايجاد دگرگوني در بازنويسي بوده است. وي با  ةاجتماعي انگيز

فكري و اخالقي ثابتي را پيگيري كرده و  محدودةاستفاده از نثري روان، ساده و گويا، 
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هاي اخالقي و اندرزي، گاه براي نيل به هدف ارزشي خود با كنار  ترويج پيام به منظور
ها را دگرگون ساخته  و پيام قصه مايه ، دروناصلي نهادن وفاداري به مأخذ

ها و مفاهيم عرفاني چون اسارت  هايي كه در مأخذ اصلي، رسالت انتقال پيام قصهاست.
روح در كالبد مادي، سختي سلوك، ستايش فقر، عشق، ترك عقل مصلحت انديش، 

، ماية اخالقي هايي با درون اثبات كرامات اولياء اهللا و ... را به دوش دارند به قصه
 اند. اجتماعي و به ندرت تاريخي و پادشاهي(=سيرت ملوك) تغيير يافته

ها به اخالقي، اجتماعي، ديني و تاريخي و  مايه آذريزدي درونهاي در بازنويسي 
هاي  بندي است. در قصه به عرفاني، ديني، اخالقي و اجتماعي قابل دسته اصلي در مأخذ

% بيشترين بسامد را دارد. در حالي كه در 2/60هاي اخالقي با  ، درونمايه بازنويسي شده
% 5/62هاي عرفاني با  مايه ها اخالقي است و درون مايه %  درون6/19تنها  اصلي مأخذ 

 بيشترين بسامد را دارد.
هاي بازنويسي شده از مثنوي مولوي و آثار عطّار نيشابوري به دليل  صهبرخي ق
اند تا حدي كه گاه، هيچ وجه  هاي عرفاني، تغييرات فراواني يافته مايه داشتن درون

 هاي عرفانيِ مأخذ و متن بازنويسي شده باقي نمانده است. اشتراكي بين قصه
هاي اخالقي،  ر به پيامآذريزدي در بازنويسي خود، به دليل توجه بيشت

هاي عرفاني و صوفيانه را آن طور كه در نظر مولوي و عطّار بوده، براي  مايه درون
خود روشن و قابل فهم نساخته وبا حذف و تغيير برخي از عقايد  مخاطب كم سنّ

 . كوشيده استها  بازآفريني و دگرگوني اساسي قصهدر عرفاني، 
 

 منابع و مآخذ:

راديويي با مهدي آذريزدي، نام برنامه  ةمصاحب) 1386ي (. آذريزدي، مهد1
پور، تاريخ  ، تهيه كننده علي اميني87نوروز  ة، راديو ايران ويژ»ها افسون افسانه«

. برگرفته از سي دي رنج آذر، دبيرخانه دائمي بنياد استاد 1386/ 27/12مصاحبه 
 مهدي آذريزدي.
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هاي مرزبان نامه،  قصه -اي خوبه هاي خوب براي بچه ) قصه1387( _____. 2
 انتشارات اميركبير. ، چاپ سي و دوم، تهران،6و4و2 هايجلد

نشر  ،فرزانه طاهري، تهران ة، ترجمداستان) عناصر 1377. اسكولز، رابرت (3
 مركز.

فرزانه طاهري،  ة) درآمدي بر ساختارگرايي در ادبيات، ترجم1379( ____. 4
 آگاه.  ،تهران

 ،) تجلّي رمز و روايت در شعر عطّار نيشابوري، تهران1373رضا (زاده،  . اشرف5
 انتشارات اساطير.

انتشارات  ،) فرهنگ بزرگ سخن، چاپ ششم، تهران1387. انوري، حسن (6
 سخن.

شوراي  ،تهران ،گذري در ادبيات كودكان) 1352(ايمن (آهي)، ليلي و ديگران . 7
 .كتاب كودك

ادبيات ايران از فردوسي تا سعدي قسمت دوم (از  ) تاريخ1381. براون، ادوارد (8
انتشارات  سين صدري افشار، چاپ پنجم. تهران،غالمح ةسنايي تا سعدي)، ترجم

 مرواريد.

 ،) زبان حال در عرفان و ادبيات پارسي، تهران1385. پورجوادي، نصراهللا (9
 انتشارات هرمس.

ها و  كودكان و نوجوانان ويژگيادبيات ) 1382( حجازي (فراهاني)، بنفشه. 10
 .انتشارات روشنگران و مطالعات زنان ،تهران ،چاپ ششم ،ها جنبه

 سخن. هاي عرفاني، تهران، داستاني حكايت) ساختار 1389. رضوانيان، قدسيه (11

 سخن. ري، تهران،) تاريخ ادبيات ايران، ترجمه ابوالقاسم س1382. ريپكا، يان (12

 ،) صداي بال سيمرغ، چاپ چهارم، تهران1383سين (كوب، عبدالح . زرين13
 انتشارات سخن.

 انتشارات علمي. ،) سرّ ني، چاپ دوازدهم، تهران1388( _____. 14
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انتشارات  ،) شرح جامع مثنوي معنوي، دفتر ششم، تهران1378. زماني، كريم (15
 اطالعات.

 ،تهراندفتر دوم، ) شرح جامع مثنوي معنوي، چاپ اول، 1388( ____. 16
 انتشارات اطالعات.

 مهارت. ،) نگاهي به سپهري، چاپ هشتم، تهران1382. شميسا، سيروس (17

نشر  ر، چاپ سوم از ويرايش دوم، تهران،شناسي شع ) سبك1386( ______. 18
 ميترا.

) تاريخ ادبيات در ايران از اوايل قرن هفتم تا پايان قرن 1366اهللا ( . صفا، ذبيح18
 انتشارات فردوس. ،چاپ ششم، تهرانهشتم هجري، 

) منطق الطير، به اهتمام و 1385( محمد عطّار نيشابوري، فريدالدين-الف.19
 انتشارات علمي و فرهنگي. ،تصحيح صادق گوهرين، چاپ بيست و سوم، تهران

، تصحيح عطاءاهللا تدين، چاپ دوم، نامه الهي )1387( ___________. 20
 هران.انتشارات ت ،تهران

الوهاب نوراني  نامه، تصحيح عبد ) مصيبت1385( _____________-ب.21
 انتشارات زوار. ،وصال، چاپ هفتم، تهران

انتشارات  ،) فرهنگ واژگان فارسي سره، مشهد1386زمان ( محمد. فراست، 22
 پاندا.

ريدالدين ) شرح احوال و نقد و تحليل آثار شيخ ف1353الزمان ( . فروزانفر، بديع23
 فروشي دهخدا. انتشارات كتابار، چاپ دوم، تهران، عطّ

قشيريه، ترجمه ابو علي حسن  ة) رسال1388. قشيري، عبدالكريم بن هوازن (24
 فرهنگي.و انتشارات علمي  ،بن احمد عثماني، چاپ دهم، تهران

انتشارات  ،) بوطيقاي قصه در غزليات شمس، تهران1388. گراوند، علي (25
 معين.
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 -ايران تاريخ ادبيات كودكان )1384( قاييني، زهرهو  هادي محمدي، محمد. 26
 چيستا.نشر ،تهران پنجم، چاپ ادبيات كودكان پس از اسالم،

 نشر سخن. ،ي، چاپ پنجم، تهرانداستان ) ادبيات1386. ميرصادقي، جمال (27

 انتشارات سخن. ،، چاپ ششم، تهرانداستان) عناصر 1388( _______. 28

تصحيح ) متن كامل مثنوي معنوي، 1378( محمدولوي، جالل الدين . م29
 انتشارات پژوهش.نيكلسون، چاپ پنجم، تهران، 

) مرصادالعباد من المبدأ الي المعاد، 1389( محمد بن . نجم رازي (دايه)، عبداهللا30
 انتشارات علمي و فرهنگي. ،امين رياحي، چاپ چهاردهم، تهران محمدبه اهتمام 

 .سروش ،تهران ،كودكان و ادبيات رسمي ايران)1371( اشمي نسب، صديقه. ه31
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