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 چکیده:
 -درزمان خود براي در دسترس قراردادن متون کهن فارسی به کم (یسیکردن متون)بازنوروش ساده

هاي مختلف اجتماعی و ل در زمينها با گذشت زمان و تغيير و تحّوشد اّمسوادان گامی مثبت تلقی می

شود. دراین اق بيش از بيش احساس میهاي خّلن، نياز به بازنویسیامخاطبع فرهنگی و باال رفتن سطح توّق

آن،  ةساختار داستانی ده حكایت از مثنوي با متن بازنویسی شد ةپژوهش تالش شده با بررسی و مقایس

-تمناسب با ظرفّياق وبراي انجام یک بازنویسی خّل هاي داستانی(ساختاري و داستانی)تكنيك الگوهاي مهّم

سّيال موالنا براي گروه  ةهاي تودرتو و فهم اندیشي ذهنی و زبانی نوجوانان شناسایی گردد. خوانش قصهها

داستان(  ایهاي)حادثه صورت اپيزودهاي مثنوي بهی نوجوان چندان ساده نيست. پس مناسب است داستانسّن

 يهااز داستان یان نشود. برخهاي تودرتوي مثنوي سرگرد-مستقلی بازسازي شوند تا خواننده ميان حکایت

 دیهستند. در بازنویسی حکایات مثنوي، با ییدچار ضعف و نارسا یشده، از نظر ساختار زبان یسیبازنو

جداگانه و به صورت داستانی  آنهایک از  هراز داستان اصلی حذف شده و  یفرع اتیها و حکاداستان

نيز ساده شده و درک  پيرنگنوجوانان بازنویسی شوند. به این ترتيب تعداد حوادث کمتر و  مستقل براي

 شود. داستان براي نوجوان آسانتر می

 .یداستان عناصر، سازي متون کهنساده ،مولوي يمثنو ،یسیبازنو کليدي: واژگان
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 مقدّمه

هی داشته توّج هاي اخیر رشد قابلسازي متون کهن ادبی، در دههبازنویسی و ساده

ی مختلن   هاي سنن  و متون ادبی چون؛ شاهنامه، مثنوي، گلستان، بوستان و .. براي گروه

 يهنا گنروه  يمتنون بنرا   نیا اهّمّیت)كودك ونوجوان( بازنویسی شده است که نشان از 

هنا در قالنو و   عالوه بر ساده شدن زبان، داستان سیدارد. در روش بازنوی یمختل  سن 

از انتخاب متن اصنلی از ثانار کهنن و     پس ،شوند. دراین شیوهارائه میساختار جدیدي 

-می هاي داستانی ایجادنویسی ثن، با تعیین عنصر زمان و مکان براي حوادث، فضاساده

 ةواژ»گیرنند.  منی  ودها ساختاري جدید بنه خن  (، داستانplot) پیرنگشود و با گسترش 

برگزاري مجمن  بنین المللنی كنودك در سنال      لین بار پس از اّو (Rewritingبازنویسی)

 ةمحمنود مشنرت تهراننی از شناعران برجسنت      ةوسنیل  ه.ش( در تهران به 1111.م)1791

)پنایور،  .«ادبّیات مطرح شند نیمایی، از روي كالم سخنران خارجی به مفهوم یك فن در 

 متفاوت  دو با هم ا اینبازثفرینی همراه است، اّم ةبا واژ معمواًل سی( بازنوی9ص ،1131

 ؛كهن ینا پیيینده   اي كه بازنویسی، یعنی ساده كردن زبان و نوسازي متنند. به گونههست

متون  ةمایبازنویسی محتوا و درون در .د اار كهنکه بازثفرینی یعنی ثفرینش مجّددرحالی

هاي یم بندي . تقسشودیچهارچوب اارکهن دگرگون م ،ینیا در بازثفرکند. اّمتغییري نمی

توان؛ بازنویسی از متن نظم متفاوتی براي بازنویسی در نظرگرفته شده است از جمله می

ی )هاشم. را نام برد.به نثر، از نثر به نظم، از نثر به نثر، از نظم به نظم، بازنویسی ثزاد و ..

 (31ص ،1191نسو، 

ست ه به بازنویسی و بازثفرینی سیر صعودي پیموده اهاي چهل توّجاگرچه از دهه

ا اند. اّمو برخی ثاار كهن ادبی بدون رعایت اصول و چهار چوب منطقی، بازنویسی شده

دوست ایرانی چون قائم مقام ه وزیران دانششروع بازنویسی به عصر قاجار و توّج ةنقط

انند  نویسی متنون كهنن داشنته   ترجمه و ساده ره زیادي به امگردد كه توّجمی فراهانی بر

ی و مل ن  ت حنسّ ن، میراث فرهنگی، تقوّین نان براي ثشنایی با تمّد(. نوجوا31ص ،)همان

و سنال نوجنوانی،    ت فرهنگی خویش به پیوندي عمیق با این متون نیاز دارند. سننّ هوّی
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ع، ه بنه مطالنو متننوّ   وسال جست و جوهاي جدید براي یافتن راه زنندگی و توّجن   سّن

ی و مکتوب به نوجنوان کمن    ادبی و فرهنگی است. استفاده از ثاار مختل  ادب می،عل

مسائل مختل  به دست ثورد، بینش خود را  ةاي دربارالعات و تجارب تازهکند تا اط می

ی خود ثشنا شود. یکنی از اینن   ی خود را بیاموزد و با فرهنگ مل وسعت بخشد، زبان مل 

اسنت.   یمن یتعل -اسنت؛ مثننوي کتنابی ثموزشنی     يمعنو يمتون کهن و ارزشمند، مثتو

ذکر معرفت و شناخت جهنان اسنتوار و بنراي اا نات      ةتعلیمات مولوي در مثنوي بر پای

گیرد. مثنوي کم  می هاي عام و روایات شفاهیهنظرات خود از احادیث و ثیات و قص 

و  شنکالت گشناي م توانند در زنندگی راه  ابی است که میهاي زی ا و جذ مملو از داستان

ل تخّی ةی نوجوان با این گنجینه، باعث پرورش قّونایی گروه سن ثش نیموان  باشد . بنابرا

 شود.  چنین باعث شناخت خود و جامعه میو هم ثنهاو پرسشگري 

( در زمان خود براي در دسترس قرار دادن متون یسیروش ساده کردن متون)بازنو

ن و ا بنا گذشنت زمنا   شد اّمن کهن فارسی به نوسوادان وکم سوادان گامی مث ت تلقی می

  هناي مختلن  اجتمناعی و فرهنگنی و بناال رفنتن سنط  توق ن        ل در زمینهتغییر و تحّو

شنود. دراینن پنشوهش    اق بیش از بیش احساس منی هاي خل ن، نیاز به بازنویسیامخاط 

ساختار داستانی ده حكایت از مثنوي با منتن بازنویسنی    ةتالش شده با بررسی و مقایس

، نخجیران، بازرگان و طوطی، گنر  و روبناه و شنیر   ال و طوطی، شیر و ثن)مرد بق  ةشد

خرگوش و پیالن، اعرابی و زنش، موسنی و شن ان، خنر و روبناه و شنیر، پینر چنگنی،        

هاي داسنتانی( بنراي انجنام    گوشت و گربه(، الگوهاي مهم ساختاري و داستانی)تكنیك

گنردد و   هاي ذهنی و زبانی نوجوانان شناساییاق و مناسو با ظرفیتی  بازنویسی خل 

هناي بازنویسنی شنده نسن ت بنه منتن اصنلی        ص شود كنه ثینا سناختار داسنتان    مشخ 

تغییرکرده؟)حجم متن، تازگی زبان، ساختار داستانی(. اینن تحلینل و بررسنی براسناس     

ماینه، لحنن، گفنت    دید، درون ةپردازي، زاوی شخصّیتداستانی نظیر، طرح،  اصول مهّم

 وگو و فضا سازي است.
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 پژوهش ةنیشیپ

ی از جملنه  هناي سنن   بنراي گنروه   يهاي  بازنویسنی مثننو  در مورد اصول و شیوه

تنوان بنه کتنو و    بازنویسنی منی   ةا در زمیننوجوان ، پشوهش مستقلی صورت نگرفته اّم

 ادبّینات ایر شناهنامه در  أمقاالت زیر اشاره کرد: بازثفرینی مهجور ، بازنویسی محدود ،تن 

 ةهاي شاهنامه براي کودک ونوجنوان ،پاینان نامن   کودکان )بررسی بازثفرینی و بازنویسی

بررسنی  -اوج وفنرود  ؛نگارنده : منریم کنریم زاد   ،1131 -کارشناسی ارشد دانشگاه یزد

 -هاي انجام شنده از دهنه  از شاهنامه که در این پشوهش به نقد بازنویسی یهایبازنویسی

اق تفکین   خل ن  وبازنویسی سناده   ةنها را در دو مقولثهاي گذشته تا به امروز پرداخته و

مورد بعدي بازنویسی وبازثفرینی در حافظ از جعفر پایور که بنه بازنویسنی   است؛کرده 

کناري از   «چند دهه بازنویسی از مثننوي »؛ است هاي حافظ از دیگر متون کهن پرداخته

 ررسنی گذشنته ب  ةهاي صورت گرفته از مثنوي را در چنند دهن  جعفر پایور که بازنویسی

جعفر پایور به تعری  بازنویسنی و اننواع ثن وهنم    ةنوشت «کتاب شیخ در بوته»وده و نم

چنین چند متن بازنویسی شده از کلیله ودمنه و شاهنامه و مثنوي پرداختنه و قسنمتی از   

 «رسمی کودکان در ایران ادبّیات»کتاب  است. بازثفرینی اختصاص داده ةمقولکتاب را به

. ها پرداخته اسنت متون کهن وارزیابی بازنویس ازنویسیه بنسو بصدیقه هاشمی ةنوشت

جعفر پایور. کتاب بازنویسنی   ةنوشت «هاي معاصر از ادب کهنسیري در بازنویسی» ةمقال

منان جمنالی  را   جعفر پایور و فنرو  الز   ةنوشت -کودک ونوجوان ادبّیاتو بازثفرینی در 

بنا موونوع )بازنویسنی و     رننده مقالنه از نگا  19این کتاب مشنتمل بنر    .توان نام بردمی

 به نگارش درثمده اند. 1131تا  1137هاي سال ة( است که در فاصلادبّیاتبازثفرینی در 

 ،(1171نجفنی و صنفري )  جز مقاالت یادشده مقالنة بازنویسنی از ین  منتن کهنن،       به

نینز در اینن زمیننه کنار      براي نوجوان شده از کلیله و دمنههاي بازنویسیبررسی داستان

 .است.شده
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 هاي مثنوي ساختار داستان -1

ه اصلی هميننان  اند. قص هاي تودرتو تشکیل شدههمثنوي اغلو از قص  هايداستان

میانی پیوسنتگی وجنود    هاي 1شود. میان اپیزوداي ثغاز میدرمیان است که حکایت تازه

 شنود. هاي فرعی باعث فراموش شدن روایت اصلی میهندارد و گاهی طوالنی شدن قص 

هنا،  اج او در طول حکاینت مّو ةال مولوي و اندیش( ذهن سّی111ص ،1133 زاده،)مهدي

هاي تودرتو و فهنم  هخوانش قص  نیسازد. بنابراسخن را از اختیارش خارج می ةسر رشت

س مناسنو اسنت   ی نوجوان چندان سناده نیسنت. پن   ال موالنا براي گروه سن سّی ةاندیش

جداگاننه و مسنتقل(    يهنا ی)داسنتان هناي مستقل  هاي مثنوي بنه صنورت اپینزود   داستان

 هاي تودرتوي مثنوي سرگردان ن اشد.بازسازي شوند تا خواننده میان حکایت

 شده  یسیبازنو يهاطرح داستان -1-1

مسائل عرفانی  ةت رخداد بسیاري از حوادث و اعمال در حکایات مثنوي بر پایعل 

ت رویندادها  ي و معننوي بنه بینان و تفسنیرعل     بوده و مولوي با استناد به عوامل فرامنادّ 

ا این نوع تفسیر و برداشت عرفانی از امور، براي نوجوانان سنین  پایین پرداخته است. اّم

. بهتر است بازنویسان در بازنویسی از اینن حکاینات،   یستچندان قابل درک و دلپذیر ن

هنایی قابنل درک و متناسنو بنا     تت و چگونگی رخداد حوادث و اعمال، عل ن عل براي 

تجارب کودکان و نوجوانان را ذکر کنند. براي مثال در ابیات زیر از مثنوي، مولوي دلیل 

چنین بازتاب طمن   هم وثگاهی شیر از طم  گر  و روباه را وقوت شیر بر اسرار غی ی 

 مسائل براي نوجوان  قابل درک نیست.داند که این گر  و روباه بر وي می

 که بود  قسمت به  عدل خسروان  گر  و روبه را طم  بود اندر ثن »

 ها  را سند نر دانست ثن طمننشی  ان بر شیر زدنطم  هردوش سنعک

 «او بداند هر   چه  اندیشد  ومیر  د  شیر  اسرار  و  امیرنهر که  باش

 (331ص ،1193)مولوي،  

 -ت ثگاهی شیر از طم  گر  و روباه را دسنت ازنویسی، بازنویس عل در متن ب ااّم

دو به سوي گوشت شکار بیان کرده است که امري محسنوس و قابنل   درازي یکی از ثن
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بنرد..... شنیر بنا    شیر که زیرک و باهوش بود از پچ پچ ثنها به همه چیز پنی »فهم است. 

دراز بود شنکاري بنه چننگ نیناورده      یتهاي گدا، شما که مّدخودش گفت: اي خسیس

ا هنوز چیزي نگذشته تان کنم.....اّمبودید ، پیش من ثمدید و خواهش کردید که همراهی

( بازنویس بنا ایجناد ین     11ص ،1ج ،1139 .)ابراهیمی،«خطا نس ت به من دارید؟ ظّن

 النت ز حکنند و داسنتان را ا  شیر را بیان می ةت و انگیزمونولو  درونی با زبان ساده عل 

 زینرا خنرده گرفنت؛    يبه اار بزر  مولنو  توانیه نمکند. ال ت عرفانی و فلسفی خارج می

 يمثننو  يهنا داسنتان  ينقد ساختار زین سندهین وده و مقصود نو يهدت او داستان پرداز

 يمناسنو بنرا   يالگنو    ی ةارائ يبرا ،یسیکهن و بازنو متن ةسی. بلکه هدت مقاستین

هناي  شنوند وحکاینت  مه ثغاز میمثنوي بدون مقّد هاياستاناست. برخی از د یسیبازنو

کنند. چنون   یند نمنی  یشود اندیشه و داستان ق لی را تااصلی ذکر می ةفرعی که میان قص 

مولنوي در پنی سناخت جهنانی از     »مولوي در قید داستان پردازي نیست و در حقیقنت  

اسنت کنه    هنانی ي از فرثینند خلنق ج  پیش سنجیده در مثنوي نیست بلکه در پی بهرمند

تننداعی و رخنندادهاي زبننانی ناشننی از ذهننن ثگنناه و ناثگنناه او قننرار اسننت بننه وجننود 

 (.  131ص ،1133 پورنامداریان،«)بیاورد

سنراید.  ال خویش داستانی را منی اج و سّیمّو ةمه و در پی اندیشبدون مقّد بنابراین

 کند:ه چینی شروع میبراي مثال داستان مرد اعرابی و زنش را بدون زمین

 گفت و از حد برد گفت و گوي را  ی مر شوي را       نرابی زنن  شو اعنی

 ما ناخوشیم ،جمله عالم در خوشی        ا ما می کشیم  نر و جفنه فقنکاین هم

 ده اش ننثبمان از دی ،کوزه مان نه    رش      و درد خورشماننانی،نننانمان

 (31ص، 1ج، 1193 )مولوي،

اب و پر محتوا را با ساختار جدید و با زبانی ساده براي توان این داستان جذ می ااّم

اي نوش کنند. بنراي ایجناد   نوجوانان بازنویسی کرد تا از ثبشخور معرفت مولوي جرعه

ها را به صورت ی  اپیزود مستقل از ههاي مثنوي ابتدا باید قص ساختار جدید در داستان

هاي داستانی ثن را بازسازي کرد؛ بدین ترتینو  داستان جدا کرد سپس بر اساس الگو ةتن
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و طرح داستان در ثن اجرا شود؛ ساختمان طرح داستان را منی  پیرنگکه ابتدا، ساختمان 

ثرامش است کنه   ةتوان در موارد زیر بررسی کرد: فرثیند پایدار نخستین )شروع(: مرحل

-. ناپاینداري مینانی )گنره   وندشن فی منی داستان معّر يهاشخصّیتدر ثن زمان، مکان و 

شروع داستان است که در ثن مسأله یا مشکلی توسط نیروي وینران کنننده    ةافکنی( نقط

کوشش قهرمنان   ةگیري که مرحلریزد. اوجطرح را به هم می ةلیدهد و ثرامش اّورخ می

گشنایی: کنه در ثن   گره ةله است. مرحلأمس یا قهرمانان براي برطرت کردن بحران و حل 

اي که در ثن ثرامش و شود. فرود مرحلهنیروي سامان دهنده برطرت می ةبه وسیل انبحر

ینند  ثتوان این فر( در متن بازنویسی شده، می1173شود.)اخوت، تعادل دوباره برقرار می

بازنویسنی شنده    «ثب ةکوز» را به نوعی مشاهده کرد. داستان مرد و زن اعرابی، با عنوان

ه را بسنط  اي کوتاه)حاکم دادگستر( قص ن مهشده، نویسنده با مقّد نویسیاست. در متن باز

 گیرد:ت متعادل حکایت را پی میدهد و در ادامه با ی  ووعّیو گسترش می

       در دوران حاکم دادگسنتر، زن وشنوهر عربنی بودنند کنه در فقنر و بندبختی       »....

 ،1ج ،1139 ل کرده و دم نزده بود)ابراهیمی،رو بدبختی را تحّمها فقزیستند. زن سالمی

زنند. زن شنروع بنه    ا در ادامه با گرهی این ثرامش را برهم میه( اّملّی( )تعادل اّو131ص

کشنمکش منرد بنراي     ،کنند در ادامنه  شوهر شکایت می ريکند و از نداناله و زاري می

ت فقنر،  با استدالل منرد در منورد اهمّین   شود و سرانجام ه شروع میلّیبرقراري ثرامش اّو

خرگنوش  »کنه بنا عننوان     «شیر و نخجیران»گردد. یا در حكایت داستان به تعادل باز می

    حادانه   واردمنه چیننی  سنری     بازنویسی شده، مولوي بندون مقدّ  «باهوش و شیر درنده

 شود:می

 شنمکدر کشننر، اننوش          بوده اند از شینر، در وادي خننخجی فهننطای

 ربود           ثن چرا بر جمله ناخوش گشته بودمیبس که ثن شیر از کمین در

 رننرا داریم سیوننفه ما تننز وظینان به شیر           کنردند، ثمدند ایشنحیله ک

 ا این گیاننخ، بر منننردد تلنننتا نگ      دي میا     نی صینفه در پننز وظیننج

 (111ص ،لدفتر اّو ،1193)مولوي،
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درمقایسنه بنا منتن اصنلی مشناهده       يترتوان ساختار سادهدرمتن بازنویسی می ااّم

» کشند ت ثرامی را به تصویر منی ، ووعّیشخصّیتکرد. نویسنده، ابتدا با توصی  فضا و 

روزي بود. روزگاري بود. در جایی از این دنیاي بزر ، دشتی بود و تنوي اینن دشنت    

کردنند بنا خنوبی و    زیادي زندگی می نوراندشت زی ا، جا بزر ، مرغزاري بود. در این

گذرانیدنند کنه   خوشی. جانوران خوش خت دشت زی ا، زندگی را به خوبی و خوشی می

بد، روزي از روزها شیري درنده به دشت زی ا ثمد. شیر ثمد و بر تخت شناهی   ةاز حادا

 (33، ص1ج ،1139 )ابراهیمنی، .«بسنت می از دشت س ز رخت برنشست. خوشی و خّر

 يدارین ناپا -بنه جنگنل   ریدر جنگنل()ورود شن   واناتیخوش ح یزندگ -هّیل)ثرامش اّو

دسنت  هاصلی داستان )خرگنوش( بنراي بن    شخصّیت( در ادامه حیوانات جنگل و یانیم

ید، خندیند و  شیر درنده با صداي بلند غّر» شوندثوردن تعادل با شیر وارد کشمکش می

احمقید. چطنور از خنود    رشما جانوران کوچ  چقد با لحن تمسخرثمیزي گفت: ثه که

اید که منن  پرسید که اگر من به شما حمله نکنم پس چه کارکنم؟ شما فراموش کردهنمی

کننیم چننین جسنارتی کننیم.     شیرم؟ یکی از جانوران با ترس گفت: نه قربان ما غلط می

منا خودمنان    جانور دیگري گفت: قربانت گردم در هر سناعت کنه شنما اراده بفرماییند    

( سرانجام با تالش خرگنوش وکشنته شندن    31، ص)همان.«سازیممهیا می اغذاي شما ر

را در  پیرننگ توان سناختار  می 3و 1 ةشود. در جدول شمارشیر دوباره تعادل برقرار می

متن اصلی و بازنویسی شده مشاهده کرد. تنها تفاوتی کنه در منتن اصنلی و بازنویسنی     

تعنادل بنا    ةثغناز و نقطن   بازنویسنی، شروع و ثغاز است. در منتن   ةشود در نقطدیده می

است. درحالی که در مثنوي، مولنوي بندون    صورت گرفته يترپردازش ساده و ملموس

ا در ناپایداري میانی و کشنمکش و  کند. اّمهاي خود را شروع میمه برخی از داستانمقّد

موونوع   نین ( ا3و1 ةول شنمار شود.) جند ساختمان اار چندان تفاوتی مشاهده نمی ةبقی

ا چنون مطالنو   ق عمل کرده است؛ اّمن موف  زین يدرداستان پرداز يکه مولو دهدیم نشان

 نوجوان دشوار است. يدرک ثن برا سازدیرا مطرح م یو عرفان یمختل  فلسف
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اي، حکاینت دیگنري   در ومن در بسیاري از حکایات مثنوي براي تأکید بر مسأله

هاي ذهنی نوجوانان و عدم تمرکنز همزمنان بنر    ته به محدودّیتوّجثورده شده است. با 

ونمنی از   اتیها و حکاچندین رویداد، بهتر است در بازنویسی حکایات مثنوي، داستان

جداگانه و به صورت داستانی مسنتقل بنراي    ثنهاداستان اصلی حذت شده و هر ی  از 

کمتر و پیرنگ نیز سناده شنده و   نوجوانان بازنویسی شوند. به این ترتیو تعداد حوادث 

 شود.  درک داستان براي نوجوان ثسانتر می

هناي كودكنان داراي ثغناز، میاننه و     هاي نوجوانان مانند داسنتان است داستان الزم

اي و بنا بینان حادانه    منه صی باشد. بسیاري از حکایات مثنوي بدون هیچ مقّدپایان مشخ 

یسی حکایات براي نوجوان، ابتدا بنازنویس  شوند. مناسو است در بازنوداستان ثغاز می

هناي نوجواننان و   ه(، متناسو با حجنم داسنتان  لّیاّو ادلاي کوتاه )حالت تعمهبه بیان مقّد

 پرداخته، سپس به بیان گره در داستان بپردازند. ثنهااندک  ةحوصل

 

 متن کهن تعادل اوليه ناپایداري ميانی کشمکش پایداري فرجامين تعداد حوادث

شخصّيتوصف ت کل شدن طوطی درونی حرف زدن طوطی 3 طوطیو مرد بقال    

حيواناتحمله شير به فکري شکست دادن شير 5  شير و نخجيران ندارد 

شخصّيتتوصيف  برخورد بازرگان با طوطی " رها شدن طوطی 5  بازرگان وطوطی 

 گرگ و روباه و شير ندارد تقسيم کردن گرگ فکري هالکت گرگ 4

کردن پيالنبيرون  6  خرگوش و پيالن فضاسازي ورود پيالن فکري 

 اعرابی و زنش ندارد دعواي اعرابی و زنش " غلبه مرد بر زن 01

کردن موسیعتاب درونی عذرخواهی موسی 5  موسی و شبان " 

شخصّيتتوصيف  خوردن گوشت فکري رسوا شدن زن 4  گوشت و گربه 

چنگیپير  " زشت آوازي درونی توبه کردن پير 5  

خوردن شيرفریب 4  خروروباه و شير فضاسازي ناتوانی شير جسمانی 

 ساختمان پیرنگ در متن اصلی :0ةرشماجدول 

 متن بازنویسی تعادل اوليه ناپایداري ميانی کشمکش پایداري فرجامين تعداد حوادث

 مرد بقال و طوطی فضا سازي کل شدن طوطی درونی حرف زدن طوطی 3

 فکري شکست دادن شير 3

 

حيواناتحمله شير به  شير درنده و خرگوش آرامش جنگل 

  رها شدن طوطی 3

" 
شخصّيتتوصيف  برخورد بازرگان با طوطی  

 

 بازرگان وطوطی
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 متن بازنویسی تعادل اوليه ناپایداري ميانی کشمکش پایداري فرجامين تعداد حوادث

 گرگ و روباه و شير فضا سازي تقسيم کردن گرگ " هالکت گرگ 3

 فضاسازي ورود پيالن " بيرون کردن پيالن 4

 

 خرگوش و پيالن

 کوزه آب " دعواي اعرابی و زنش " غلبه مرد بر زن 5

کردن موسیعتاب درونی عذرخواهی موسی 3  موسی و شبان " 

 گوشت و گربه " خوردن گوشت فکري رسوا شدن زن 2

شخصّيتتوصيف  زشت آوازي درونی توبه کردن پير 3  پير چنگی 

 جسمانی فریب خوردن شير 4

 

 فضاسازي ناتوانی شير

 

 خرو روباه و شير

 شاهد یمیابراه تیبه روا یسیدر متن بازنو رنگیساختار پ :5ةرجدول شما 

 درون مایه   -2

  کنه مولنوي    ،درک کامل معارت و محتواي ارزشمند کتاب مثننوي و حکاینات ثن  

عاي خود در ومن اشعار پنندثمیزش ثورده اسنت، بنراي    را به عنوان شاهدي بر مّد ثنها

رسد. هر ی  از اینن حکاینات در   نظر میهمگان و بویشه براي نوجوانان امري دشوار به

ا باید گفت مولنوي از ظناهر سناده    اي قابل درک است. اّممایهظاهر ساده و داراي درون

این حکایات براي بیان ساده و ملموس افکار و عقاید خویش بنراي عمنوم مخاط نانش    

هناي  پینام ماینه و  افزاید، درونهاي مولوي میابیت داستانثنيه بر جذ  بهره جسته است.

موونوعات و مسنائل    ةع و دربنار هاي مثنوي متنّومایه در داستانعرفانی ثن است. درون

 گوناگون عرفانی، فلسفی، دینی و کالمی است.

 تعداد پيام و درون مایه در متن اصلی و بازنویسی شده  ةمقایس -2-1

هنا  هقص  موالنا هرگاه فرصتی پیدا کند مسائل مختل  را به صورت پراکنده در میان

براي نوجوان دشوار به نظنر   ثنهاکشد که فهم موووعاتی را پیش می یکند. گاهبیان می

ل مثننوي، مولنوي ونمن بینان پینام      دفتنر اوّ « پیر چنگی»رسد. براي مثال در داستان می

حناد اولینا   ، مسائلی چون؛ ات «قلو و بازگشت به راه راست ارتوبه و انکس»اصلی داستان 

تنوان  ا نمنی کند. اّماصلی ذکر می ةحاد ظاهروباطن را در خالل قص امثال، ات  لو ان یا، ت ّد

هناي بازنویسنی شنده، تمنام اینن موونوعات را گنجانند. بننابراین در منتن          در داستان

هاي فرعنی  و جدا از حکایت قلبه صورت مست دیها بابازنویسی شده از مثنوي، داستان
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. براي مثنال داسنتان پینر جنگنی بنه      ردیرارگسازي شده و حول ی  محور و پیام قساده

او از  ةصورت ی  داستان مستقل بازنویسنی شنده و تنهنا پیرامنون زنندگی پینر و توبن       

ه این است که پینام و  قابل توّج ة( نکت11ص ،3ج، 1139خویش است.)ابراهیمی، ةگذشت

صنلی  ا تعداد درونماینه در منتن ا  اّم ،محتوا در متن اصلی و بازنویسی شده یکسان است

هاي مثنوي به صنورت اسنلیمی وحکاینت در حکاینت     هبیشتر است. چون ساختار قص 

دو پیام نهفته اسنت. یکنی فنانی     «رفتن گر  و روباه در خدمت شیر» است. درحکایت

از حنوادث اسنت.    گنرفتن کردن وجود موهوم خود در وجود حقیقی و دیگري ع نرت  

کشند. در  را پنیش منی   «یناري بکوفنت   ثنکه دِر» یید این مطلو حکایتأمولوي براي ت

» قرار دارد.  «ع رت گرفتن از حوادث»حالی که درمتن بازنویسی، داستان بیشتر پیرامون 

ل به او پیشنهاد قسمت گري نداده بود . چرا که روباه روباه خدا رو شکر کرد که شیر اّو

 شد:داد و او حاال به جاي گر  کشته میرا انجام می گر نیز کار 

 ودي که تو              بخش کن این را که جان بردي از اونننل بفرممرا اّو رنننگ

 یانننس   پیشیننندا  از  پنننپس سپاس او را که ما را در جهان             کرد   پی

 (399ص ،لدفتر اّو ،1193)مولوي،           

 ت ذهنی و شناختی نوجوان  مایه با ظرفّيتناسب درون -2-2

امنروز   ةتوانند بنراي جامعن   هاي مثنوي، منی داستان هاي بسیاري ازمایهدرونع تنّو

 ةتعلیمی و بازتاب زندگی و سنیر  -گر باشد. انعکاس مسائل عرفانیثموزو هدایت درس

تواند براي نوجنوان ع نرت ثمنوز باشند. بنراي مثنال       هاي تاریخی و دینی میتشخصّی

-کند تا به تعابیر مختل  بنه انسنان  یم الشمولوي در داستان حضرت موسی و ش ان، ت

 ، ویهاي زاهدنما بفهماند که هرکس براي خود راهی به سوي خدا دارد و زبان و سنخن 

توانند  ب و رواي الهی داشتن قلو پاک و بی ریاست. چنین موونوعاتی منی  شرط تقّر

 بازنویسی شوند.   اقاب و ثموزنده باشد به شرط ثنکه به صورت خل براي نوجوانان جذ 

العنات و  کنند تنا اط   از ثاار مختل  ادبی و مکتوب به نوجوان کمن  منی   استفاده

هناي مثننوي بنر مینزان     داسنتان ». مسائل مختل  بنه دسنت ثورد   ةاي دربارتجارب تازه
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است. طنرح مسنائل فلسنفی، باعنث      مؤا رگري فلسفی نوجوانان پرورش مهارت پرسش

ر را تفک  ة، قّوثنها ةدربار وگوهاي فلسفی و بحث وگفتدرگیر کردن نوجوانان با پرسش

ر در تفک ن  ةه به مقول( توّج113، ص1137)شکی ایی و همکاران، .«دهددرثنان افزایش می

اسنت  بننابراین بنراي سناده نویسنی مثننوي بایند در         اهّمّیتکودکان حائز  يهاداستان

کنه بنا فهنم و درک نوجواننان      ت کرد و موووعاتی را انتخاب کردها دق انتخاب داستان

 باشد. زیربرانگاب و تفک جذ  ثنهاو براي  زگارسا

 درون مایه   ةارائ ةويش -2-3

هاي مثنوي اغلو، به صنورت مسنتقیم   داستان ةمایدرون مایه در عنوان:درون انيب

 ادبّینات ه و حکاینت در  هاي قص ن شود. از جمله ویشگیها بیان میهدر ابتدا یا انتهاي قص 

ه، هاست که پنیش از رواینت قص ن   هایران، وارد کردن عناوینی بر سر قص  ةداستانی گذشت

شنود. بنراي مثنال    کند. این ویشگی در مثنوي کم وبیش دیده میثن را بیان می ةمایدرون

ینا   «خلیفه که در کرم در زمان خود از حاتم طنایی گذشنته بنود و نظینر نداشنت     » ةقص 

 هناي داسنتان  نیز به نوعی یکی از پینام  «ل نخجیرانبیان توک جهد گفتن شیر و »حکایت 

-داسنتان  ة. این شیوکندصورت مستقیم و درابتداي حکایت ذکر میرا به ل()جهد و توک 

ه گذشته به قص ن  ادبّیاتگر این است که در هاي کهن، بیانهسرایی درمثنوي و دیگر قص  

و اغلو به مقاصدي چون بیان مسائل  شده نمیو داستان به عنوان ی  ادب مستقل توّج

( گنویی مولنوي بنا بینان     113ص ،1133 کردند.)میرصنادقی، ه میعرفانی توّج -اخالقی

کنند تنا در مسنیر داسنتان،     عنوان، خواننده را از محتواي داستان ثگناه منی   رمایه ددرون

ت نوّیاصلی و مع ةه اندیشه منحرت کند و متوّجاندیشه و فکر او را از شکل ظاهري قص 

ا در متن بازنویسی باید پیام داسنتان را در مینان سناختمان اانر گنجانند تنا       ه کند. اّمقص 

ت دست پیدا کنند و در پاینان، از داسنتان لنذ      وال خویش به محتّمأخواننده با تالش و ت

ماینه را در پاینان و بنا    ت از متن اصلی، درونب رد. در متن بازنویسی نیز نویسنده به ت عّی

پردازد. براي مثال در داستان گیري اخالقی میشود و گاهی به نتیجهر میابیاتی متذک ذکر 

 گوید: می ه و از زبان روباه خطاب به شیرمولوي در پایان قص  «خر و روباه و شیر»
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 رندي بار دگننجا ثمننننکی بدی           گر وي را ُبدي دل یا جگر  گفت

 وان ز کوه افتادن و هول و گریز            یزنت دیده بود و رستخننثن قیام

 (                                                                                                         917ص ،3ج، 1193 )مولوي،

پیام داستان و ذکر ابیاتی از متن اصلی؛  بازنویسی شده، نویسنده پس از بیان درمتن

ی شیر را نیز فرینو داد  روباه در این حکایت؛ حت »کند: گیري اخالقی مینتیجهشروع به 

 ،جان خود را از دسنت داد  ،اي ن رده بودو دل و جگر خر را خورد. خر که از عقل بهره

 .«زندگی خوش و بهتر؛ خود را به هالکت رسناند  ثوردندر راه حرص و طم  به دست 

 (  119ص ،1ج، 1139)ابراهیمی، 

 ها  نتخاب عنوان مناسب براي حکایتا -2-4

ه هندت مولنوي   ها در مثنوي طوالنی و نامناسو است. ال ت برخی از عنوان حکایت

-ا براي سناده داستان پردازي ن وده بنابراین در قید انتخاب عنوان حکایت ن وده است .اّم

 برد.تري سود ابهاي کوتاه و جذ توان از عنوانسازي و ایجاد ساختارجدید می

ثنکه در یاري بکوفت، از درون گفت: کیست؟ گفت: مننم  »مثال در حکایت  براي

« شناسنم کنه منن باشند...    گشایم؛ هیچ کنس از یناران را نمنی   گفت چون تویی در نمی

توان عنوان کاهد براي بازنویسی میابیت داستان میطوالنی و عرفانی بودن عنوان از جذ 

منند  هعنوان مناسو در جنذب و عالقن   انتخابرد. چون برانگیزي انتخاب کلّمأکوتاه و ت

ل و ترک جهد گفنتن  بیان توک »ت زیادي دارد یا حكایت ّیکردن نوجوانان به داستان اهّم

توان با عنوان کوتاه و مناسو تنري بازسنازي   ل مثنوي را میاز دفتر اّو «نخجیران به شیر

شنده کنه    ویسنی بازن «شیر درندهخرگوش و »کرد. در متن بازنویسی، این حکایت با نام 

. در مجموعنه  اسنت چون ساده، کوتاه و روان  ،نس ت به متن اصلی گیرایی بیشتري دارد

ها با عنناوین کوتناه و بنا اسنم     هاي بازنویسی شده به روایت احمد نفیسی، داستانهقص 

 ،«پادشناه و دو غنالم  » ،«داستان موسی و شن ان » نداههاي داستان نامگذاري شدتشخصّی

( درمنتن بازنویسنی اغلنو    11-17صصن  ،1ج، 1139 )نفیسنی، .«شیر وگنر  و روبناه  »

توانند  هاي داستانی است که به ننوعی منی  تها به صورت اسامی شخصّیعناوین داستان
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ال وطوطی، بازرگان و طوطی، موسنی  ه نوجوان به داستان شود.)مرد بق باعث جلو توّج

 و ش ان، خر و روباه و شیر(

بنازنویس،   ةمایه در متن اصلی و بازنویسی، یکسان است. نویسنددرون ةارائ ةشیو

کند. تعنداد  ت از متن اصلی به صورت مستقیم و در پایان داستان، پیام را ابال  میبه ت عّی

 درون مایه در متن اصلی بیشتر از متن بازنویسی است.  

 

 دید   ةزاوی -3

-قصص و حكایات، رواینت سنوم  تی یا هاي سن روایت در داستان ةترین شیورایج

ا راوي هاسنت. اّمن  هاي مثنوي، مولوي راوي داسنتان هشخص یا داناي کل است. در قص 

هنا  تمطلق نیست که تمام جریان داستان را با اشرات کامنل بنر ذهنن و درون شخصنیّ    

سنخن را بنه دسنت     ةسنر رشنت   اینت، تشری  کند بلکه براي زنده نگه داشنتن سنیر رو  

 د.ها می سپارتشخصّی

 هاي مثنوي  هاي روایی در داستانشکست -3-1

هاي فراواننی اسنت. دلینل اینن     هاي مثنوي، داراي شکستروایت در داستان ریس

هناي ثزاد مولنوي و   هاي مثنوي اسنت. تنداعی  هموووع، حکایت در حکایت بودن قص 

را  هناي روایتنی  ها، تداوم این شکستتتو در تو و طوالنی میان شخصّی يهاهایجاد قص 

مثنوي، فهم و درک حوادث و پیام را  هايناي در جریان داستاکند. چنین شیوهبیشتر می

ی بر داستان حاکم اسنت  ا درمتن بازنویسی، جریان خط سازد. اّمبراي نوجوان مشکل می

شنود و بنه   تی ثرام شنروع منی  هاي روایت خ ري نیست. داستان از منوقعیّ و از چرخش

هناي  گردد. بنرخالت داسنتان  و سپس در انتها به تعادل باز می رسدمی ت ناپایدارووعّی

)مهندي  .زمنانی و مکنانی خ نر نیسنت     ةکنندهاي خیرهدید یا پرش ةاز تعدد زاوی ثنويم

 گویند:براي مثال نخجیران در جواب شیر می (111ص ،1133زاده، 

 کاشتندد             کان حریصان که س و ها نگ ها برداشتننبا وي بان جمله

 پس چرا محروم ماندند از زمن؟    هزار اندر هزاران مرد و زن          صد
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 از جهان             هميو اژدرها، گشاده صد دهانننهزاران قرن ز ثغ صد

 روه            که ز بن برکنده شد زثن مکر،کوهنا گنند ثن دانننها کردنمکر

 (133ص ،لدفتر اّو، 1193)مولوي،

 -تقدیر حق بر تندبیر ع ند غالنو اسنت     -ولوي براي اا ات مطلو ق لم ،ادامه در

، )همنان .«نگریستن عزرائیل بر مردي و گنریختن ثن منرد بنه سنراي سنلیمان     » حکایت

در متن بازنویسی، فقط به جدال شیر بنا نخجینران پرداختنه     ااّم .کندرا بیان می (111ص

فرینو خرگنوش زینرك و    جاي شیر باعنث شند كنه    ثري، ك ر و غرور بی» شده است:

ه شنیر  باهوش را بخورد و خود را دشمن خویش پندارد و به جنگ خویش برود...القص ن 

ما در چاه عمیق كشته شد و خرگوش بناهوش بسنیار شنادمان شند و      ةنگون بخت قص 

 (13، ص1139 )ابراهیمی،.«ال به سوي دوستانش به راه افتادخوشح

 )ابهام در روایت( اشاره م و راوي در مثنوي بدونتغيير متکّل -3-2

ا در گینرد اّمن  ی را پنیش منی  ه، رواینت خط ن  هاي مثنوي با شروع قص راوي داستان

پیشین گفته و براي درک بهتر پیام  ةقص  در ید و تكمیل ثنيهیأهاي مختل  براي تبزنگاه

کند و بنا    میروایت اصلی را متوق  ه پردازي خود، خط و عمق بخشیدن به ساختار قص 

 دهد.                 .تمثیلی قرار می یته و حکامخاطو را در میان قص  ،روایی شکست

 گوید:از زبان بازرگان می «طوطی و بازرگان» مولوي در میان حکایت ،مثال براي

 ش، جز دیدار مننندم مندیننن          گویندار منننشم و دلنناندی هنننقافی

 ننش مندولت تویی در پیهننافیق    اندیش من       ن اي قافیهنننشی خوش

 وار رزانند؟ خار دیبَود، تا تو اندیشی از ثن           حرت چه بَوچه  حرت

 تا که بی این هر سه با تو دم زنم وگفت و صوت را برهم زنم          حرت

 جهان رارنم اي تو اسننبا تو گوی  ان         نش کردم نهنز ثدمننندمی ک ثن

 (119-113صص ،1193 )مولوي،

 گنویم و دلندار منن   گوید منن شنعر منی   گوینده مولوي است كه می ،لبیت اّو در

ا از بینت پننجم بنه بعند     گوید جز به دیندار منن مینندیش. اّمن    ین( به من می)حسام الّد
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تواند سخنان مولوي باشد اینها نمی ،گوید و اینكهص نیست كه چه كسی سخن میمشخ 

ابینات بنراي    ة. بنابراین گویندستخدا یا انسان كامل ا سخنانی تنها مختص  چون چنین

گویا نیست. در متن بازنویسی، نویسننده چننین ابیناتی را ذكنر      ،و سال مخاطو كم سّن

م و نكرده است فقط به حوادث داستان طوطی و بازرگنان پرداختنه اسنت. تغیینر منتکل      

گینرد کنه   پیدا و بندون قریننه صنورت منی    ها ثنينان نامخاطو در خالل روایت داستان

منه  بدون مقّد تغییر ناگهانی راوي در روایت که غال ًا ةنتیج» شود.ه ثن نمیخواننده متوّج

برانگینزي  لّمن أافزاید و فضناي خنالی ت  گیرد، بر ابهام مفاهیم میواسطه صورت میو بی

  و ثن مج نور بنه توق ن   ثورد که خواننده براي گذر از وجود میهمیان ابیات و مفاهیم ب

( بنراي جلنوگیري از   119، ص1133 ورنامنداریان، )پ.«حیرانی اسنت  ةاندیشیدن و تجرب

غاز ثدید سوم شخص  ةهاي بازنویسی شده را ابتدا با زاویتوان داستانتداخل روایت می

رواینت را بنه دسنت     ةها پرداخت و سپس سر رشنت تکرد و به توصی  فضا و شخصّی

                                                                 ت سپرد.      شخصّی

 هاي بازنویسی شده دید مناسب در داستان ةزاوی -3-3

نامحندود( رواینت شنده  و     دید سوم شخص )داناي کل  ةمثنوي از زاوی حکایات

هناي حکایناتش   تجاي داستان حضور یافته، بنا تمنام شخصنیّ   راوي )مولوي( در جاي

پرداختنه   ثنهنا همراه و هم صدا شده و به تفاسیر عرفانی از رفتنار و گفتنار هنر ین  از     

 است.

 انا و از بینز ثورد از بیننعاج            ریا      رم بیننال ثن فقینخی ن »

 رار همراز ویمننزانکه در اس                   تو نشنوي من بشنوم بانگ او

 (339ص ،1193) مولوي، 

-رس قدر به بیان افکار و عقاید خویش مشغول گشته کهگاه در ومن داستان ثن و

کالم را از دست داده و پس از گذر از فراز و فرودهناي بسنیار، دوبناره بنه اصنل       ةرشت

باره، خنود بنه چننین    گیرد و گاه با بیان ابیاتی در اینحکایت بازگشته و ثن را از سر می

 کند.اي  اذعان میلهأمس
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 وابننم بالصَّنلننزن واهلل أعننندر م         شرح این کوته کن ورخ زین بتاب »

 وي مر  و تاجر و هندوستاننس          ردیم ازین اي دوستانننگباز می

 (113ص ،1193مولوي، )

 رنینرد افغان و نفنکروز و شو می           رنت کان فقیننیادم ثمد ثن حکای »

 ار و کسو و رنج و انتقالننشکبی           روزي حالل خواستدا مینوز خ

 ج توند پننق ثمد و شننلی  تعوی            پیش از این گفتینم بعضی حال او

 بریختحق رحمتچون زابر فضل           خواهدگریخت کجا هم بگوییمش

 (111ص ،)همان

اسنتفاده کنرد. بهتنر     ی یدید ترکةتوان از زاویهاي مثنوي میبازنویسی داستان براي

است بازنویسان نیز در بازنویسی حکایات مثنوي، براي ثنکه نوجوان را هر چه بهتنر در  

تی بنه  هیچ محندودیّ العات را بیجریان داستان بازنویسی شده قرار داده و قادر باشند اط 

کنه   جنا نامحندود( را برگزینده و هر   دید سوم شخص )داناي کل  ةوي ارائه دهند، زاوی

م دیدند در داستان حضور یافته و نوجوان را تنا پاینان داسنتان همراهنی کنرده و در      الز

ة کنه مخاطنو و گوینند   صنورتی بنه  .العات داستان راهنمایی نماینددریافت نکات و اط 

در حنال   معمنوالً  ،ویندههاي مثنوي که راوي و گص باشد برخالت داستانداستان مشخ 

 چرخش است.

 

 پردازيت ت و شخصّيشخصّي -4

هاي مثنوي هها در متن اصلی و بازنویسی متفاوت است.چون قص تتعداد شخصّی 

ممکنن اسنت    ،ت برخوردارنند ع شخصنیّ به صورت اسلیمی و تودرتو هسنتند و از تننوّ  

 هاي گوناگونی در حکایات فرعی استفاده کند.تمولوي در میان سخنانش از شخصّی

 ت در مثنوي  ع شخصّيتنّو -4-1

-هاي نمادین و حقیقنی در داسنتان  تهاي داستانی، شخصّیتانواع شخصّی درمیان

-تهاي نمادین بنرخالت شخصنیّ  تشخصّی» هاي مثنوي از بسامد باالیی برخور دارند.
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اي هستند که جانشین خلق و خو و خصلتی هاي جانشین شوندهتهاي حقیقی، شخصّی

مفاهیم اخالقنی را در قالنو    تازد سات، نویسنده را قادر میشوند این تیپ از شخصّیمی

تی نمادین و واقعی در شخصّی ة( دوتیپ وگون31، ص1193 )میرصادقی،.«عمل بیان کند

پینام ران،   ةدارنند. کنه در برگیرنند   خوراي برشمول گسنترده  ةهاي مثنوي از دایرداستان

 ؛اعننام و نشنان و از قشنرهاي گونناگون اجتمن     خلفا، شاهان،عارفان، و بسیاري افراد بی

هاي حکایات مثنوي با عنوانی عام تو... بیشتر شخصّی چون درویش، گ ر، بیمار، پاس ان

هنا در منتن   تشخصنیّ  اند مثل عارت، درویش، پیر، گندا. تعنداد  به مخاطو معرفی شده

 (1ةاصلی بیشتر از متن بازنویسی است.)جدول شمار

 ها  تپردازش شخصّي ةشيو -4-1-1

ننوعی   ةی و نموناز واقعی یا نمادین، به صورت کل  هاي مثنوي اعمتاکثر شخصّی

 ثنهنا ی هناي عنام و کل ن   ها به ویشگنی تاند؛ یعنی مولوي در پردازش شخصّیمطرح شده

هنا در مثننوي حاصنل دو ویشگنی     تی بودن شخصّیکل » ه کرده نه خصایص فردي.توّج

صفات انسان  ها و تشری سرایی مثنوي که هدت ثن بیان اندیشهداستان ةاست: یکی جن 

ی بنراي  تمثیلی و نمادین بودن مثنوي است کنه خنود عامنل مهّمن     ةاست و دیگري جن 

( در منتن بازنویسنی،   111ص ،1133 )شنوهانی، .«ت گراینی اسنت  ّیگرایش به سوي کل 

ها و گفت وگوي بین ثنها پنردازش کنند.   ها را در میان کنشتتواند شخصّینویسنده می

وگنو و  هنا را بنا گفنت   تراهیمی شاهد؛ نویسنده، شخصّیبه روایت اب ازنویسیدر متن ب

 کند.  ا در انتخاب اسم و نام متناسو با ثنها وعی  عمل میکند اّماعمالشان معرفی می

پردازي به کم  نام و اسم اسنت.  تپردازي، شخصّیتهاي مناسو شخصّیاز شیوه یکی

 ةحضنرت موسنی و..( بقین   هاي واقعی)سلیمان، عمنر،  تدر متن اصلی به غیر از شخصّی

ا درمنتن  اند مثل؛ درویش، گدا، عارت و... اّمی و عام به کار رفتهها با عنوان کل تشخصّی

هاي عام استفاده کنرد. حسنن اینن کنار     اسم جايوان از اسامی خاص به تبازنویسی می

هاي خاص به جاي ع ارات و استفاده از واژه» افزایش بار عاطفی و احساسی متن است.

(  37-71صنص  ،1131 )اننواري، .«افزایند مات عام به بار عاطفی و احساسی متن منی کل
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و  یکل ن ، نویسننده از عنناوین   «خرگوش باهوش و شیر درنده»ة درداستان بازنویسی شد

و...  «جنانور دیگنري  » ،«یکی ازجانوران»  ،«گروهی از جانوران» کرده است. عام استفاده

 اسنت.  هاي خاص معرفنی کنرده  ها را با اسمتّیدر صورتی که در ابتداي داستان، شخص

 «گوزن و ثهو و روباه وشنغال و منوش و..   :در دشت بزر  و زی ا، جانورانی چون».....

پنردازي قنوي   -تتوانست براي شخصّینویسنده می براین(. بنا33ص ،1139 )ابراهیمی،

تواننند  بازنویسنان منی  ها استفاده کنند.  تتر به جاي ع ارت و اسامی عام از اسم شخصّی

هنایی را بنه داسنتان اونافه     تها، شخصّیهاي حکایات، در بازنویسیتعالوه بر شخصّی

اینکنه بازنویسنان در    هه بن تر کنند. با توّجکرده و صحنه پردازي و پیرنگ داستان را قوي

ها هاي داستانی داراي اختیارکامل هستند، مناسو است در بازنویسیتگذاري شخصّینام

ثشننا   براي نوجنوان  اياندازها استفاده شود که ت ياها از اسامیتگذاري شخصّیاي نامبر

 بنا ش بنندرت  اهاي زندگیسال باشد. استفاده از نامهایی که ممکن است نوجوان در طّی

 گذاري اشخاص داستانی نیستند مگر در مواردي که برخورد کند، چندان مناسو نام ثنها

تنوان  یمن  1و1 ةاي خاص باشد. در جدول شمارنمادین و بیانگر نکتهثن نام به صورت  

 شده مشاهده کرد. یسیو بازنو یها را در متن اصل تّیتعداد شخص

 1جدول شمارة

 متن کهن تعداد شخصيت شخصيت اصلی پویا -ایستا و....-تمثيلی و منفیمثبت

 مرد بقال و طوطی 5 طوطی ایستا نمادین منفی

 و توکل نخجيران جهد گفتن شير 4 شير پویا * *

 بازرگان وطوطی 5 طوطی ایستا * مثبت

رفتن گرگ و روباه در خدمت  6 شير ایستا * *

 خرگوش و پيالن 5 خرگوش ایستا * * شير

 اعرابی و زنش 6 زن اعرابی ایستا * منفی

 موسی و شبان 3 شبان پویا * مثبت

 گوشت و گربه 4 زن ایستا * منفی

 چنگیپير  3 پير پویا * مثبت

 و روباه و شير خر 4 شير ایستا * مثبت
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 1جدول شمارة

ثنها را در متن اصنلی و  ها و نوع تتوان تعداد شخصّیمی  1و  1 ةدر جدول شمار

 -تها در متن اصلی و بازنویسی بیشتر از نوع شخصنیّ تبازنویسی مشاهده کرد. شخصّی

 -دلیل ثن تو ،ها در متن اصلی بیشتر استتتعداد شخصّی د.هاي تمثیلی و نمادین هستن

هنا بنه صنورت    ا در متن بازنویسی چنون حکاینت  در تو بودن حکایات مثنوي است. اّم

 ها کمتر است.تند تعداد شخصّیاهویسی شدمستقل بازن

 

 گفت وگو   -5

 هنا در کند. گفنت وگنو  ی ایفا میهاي مثنوي نقش مهّموگو در داستانعنصر گفت

-است. مولوي با طرح گفنت وگنو   هاي مثنوي، اغلو طوالنی و گاهی مالل ثورداستان

، 1133 پورنامنداریان، کند.)خود را بینان منی   يراثها، اندیشه و تهاي بلند میان شخصّی

گونه و کالمی، فهنم و درک پینام داسنتان را بنراي     وگوهاي مناظره( طرح گفت133ص

، «ثب ةمنرد اعرابنی وکنوز   »سازد. بنراي مثنال در داسنتان    مخاطو )نوجوان( مشکل می

 کند.  مه داستان را با دعواي مرد اعرابی و زنش ثغاز میمولوي بدون مقّد

 پویا -ایستا و...-تمثيلی و  منفیمثبت

 

 متن بازنویسی تعداد شخصيت شخصيت اصلی

 مرد بقال و طوطي 4 طوطي ايستا نمادين منفي

 شیر درنده و خرگوش 6 شیر پويا * *

 بازرگان وطوطي 5 طوطي ايستا * مثبت

 شیر * * *

 

 شیر و گرگ و روباه 5

 خرگوش * * *

 

 خرگوش و پیالن 5

 کوزه آب 4 زن اعرابي * * *

 موسي و شبان 3 شبان پويا * *

 گوشت و گربه 3 زن ايستا * *

 پیر چنگي 4 پیر پويا * *

 و روباه و شیر خر 5 شیر ايستا * *
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 را گفت  و از حد برد گفت و گوي   شو اعرابی زنی مر شوي را      ی 

 منخوشیجمله عالم در خوشی ما نا      کشیم    ما می همه فقر و جفاکاین

 ابنن و لحات از ماهتننناب         شو نهالیننتنثف ما روز، تاِب ننننةجام

 تهننان برداشننوي ثسمننس تنرص مه را قرص نان پنداشته          دسننق

 طانخ و اندر خطنمر عرب را فخر غزوست و عطا         در عرب تو همي

 (31ص دفتر چهارم، ،1193 ) مولوي،

هناي عرفنانی   شود و مولوي به بینان اندیشنه  سخنان زن پس از یازده بیت قط  می

یابند. سنپس منرد در جنواب زن      پردازد و پس از نوزده بیت دوباره ادامه میخویش می

 گوید:فضیلت قناعت سخن می ةاردرب

 اعت می رويننرا سوي شنننتو چ    وي قناعت دل قوي  نمن روم س

 گفت با زن تا به روزمرد قان  از سر اخالص و سوز       زین نسق می

 (جا)همان                              

بنیش از چهارصندو    تقری ناً  وان ثنها حدود دویست وبیسنت بینت   یوگوي مگفت

هاي فرعی دیگري هستیم باز شاهد حکایت ،ی در میان این داستانچهل جمله است. حت 

اج و ذهنن  مّو ةی کودک و نوجوان نیست. اندیشهاي سن که مناسو با درک و فهم گروه

دیگنر در حنال    ةاي بنه اندیشن  در حرکت و سیالن است و از اندیشه ال مولوي دائمًاسّی

بیشنتر اسنت.    یسیبا متن بازنو سهیوگوها در متن اصلی درمقااد گفتجریان است. تعد

ی توان طول و تعداد ثن را متناسو با سط  فهنم و درک گنروه سنن    درمتن بازنویسی می

هنا بنا منتن اصنلی تفناوتی      گفنت وگنو   ا در منتن بازنویسنی نینز تقری ناً    کاهش داد. اّم

شوهري عرب بودند که در فقنر   در دوران حاکم دادگستر زن و».)حجم و طول(: رندندا

ل کرده و دم نزده بود تا اینکه کم ها فقر و بدبختی را تحّمزیستند. زن سالو بدبختی می

 کم طاقتش تمام شد و روزي به شوهرش گفت:

 کاین همه فقر و جفا ما می کشیم              جمله عالم در خوشی ما ناخوشیم

 ابنن و لحات از ماهتننشو نهالی        اب     نناب ثفتنننما روز، ت ننننةجام
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 هنرداشتنمان بنوي ثسننت سندس داشته            ننمه را قرص نان پن رصننق

 ت و عطا             در عرب تو هميو اندر خط خطانرب را فخر غزوسنمر ع

 ایمیر عدم سر گشتهننما به شمش         ایم     هنه غزا ما بی غزا خود کشتنچ

 (131ص ،3ج، 1139 هیمی،)ابرا 

ا طنول  در متن بازنویس از سخنان حکم و عرفانی مولوي خ ري نیست اّمن  هرچند

 گفت و گو در متن بازنویسی نیز با متن اصلی تفاوتی ندارد.

 ها  تفی ابعاد روانی شخصّينقش گفت وگو در معّر -5-1

اجتمناعی مهنارت    ةتی و ط قوگوها با ویشگی شخصّیمولوي در انط اق دادن گفت

هاي مثننوي، بنراي   ی دارد.بسیاري از گفت وگوهاي مطرح شده در ساختار داستانخاص 

هاي انسانی در پیوند با جهان و به نمایش گذشتن ابعاد روحی و روانی و امیال و دیدگاه

هنا اسنتفاده   تدر توصی  احنوال شخصنیّ  وگوها اند.اگر چه این گفتکار رفتهزندگی به

توان برخنی از ثنهنا   ها ندارند و میاب کردن داستانگاهی اوقات نقشی جز جذ ا اّم ،شده

هاي داستان مولوي خواه انسان باشنند خنواه حینوان، از طرینق     ترا حذت کرد. شخصّی

هاي میان داستان یاديشوند که خواننده ش اهت زوگوها چنان به تصویر کشیده میگفت

 (111، ص1133 کند.)پورنامد ارینان، می مولوي و مصادیق ذهنی وتجربی خود احساس

دعواي میان زن وشوهري را بنه تصنویر منی   « ثب ةمرد اعرابی وکوز»براي مثال داستان 

 ةاز دریين مسائل مختل  را کاملی ازدعواي زن وشوهریست که هر کدام  ةکشد که نمون

 دتوانن میها تي ارت اط نزدی  با شخصّیربا برقرا وجوانی نبیند. گروه سن ذهن خود می

ذات پنداري( بندون کمن    ذات پنداري کند و از طریق این مکانیزم دفاعی)همبا ثنها هم

وگنو نقنش   هاي ذهنی و روانی خویش را حل کند. بنابراین عنصنرگفت دیگران، چالش

. در داستان بازنویسی ندکتر میه را به نمایشنامه نزدی ی در داستان دارد و متن قص مهّم

پیرچنگنی خطناب   » وگو را مشاهده کرد.:توان نقش بارز عنصرگفتمی« پیرچنگی» ةشد

به خداوند گفت: خدایا حال که چنگ نوازي من خریداري ندارد وکسی خنوش نندارد   

داننم کنه تنو روزي    زننم... منی  که به ثواي چنگ من گوش دهد. پس براي تو چنگ می
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اي؟... زي منرا برینده  و ثسمان هستی....حال چه شده که رو مینتمام موجودات ز ةدهند

( گفت وگوي پیر چنگنی  113ص، 1ج ،1139 )ابراهیمی،.«خداوندا جز تو پناهی ندارم..

خنود را بنا پینر     با مع ود خویش گواه حاالت درونی اوست. نوجوان در مسیر داستان

زند و درون خنود را  می خویش سري  ةدهد. به گذشتسازد و با او ناله سر میهمراه می

 دهد.سرگذشت پیر پاالیش میبا خواندن 

 

 لحن   -6

سنو بنا سن   و زبنان     ت اسنت. منتهنا از ین    شخصّی ةلحن، تا حدودي شناسنام

ت و سنکنات او و  ات و حرکعمومی ی  عصر و از سوي دیگر با خلق و خوي شخصّی

 کنند. زنند ارت ناط پیندا منی    ت سنر منی  اعمالی که در ی  وو  روانی خاص از شخصّی

ها مشناهده  تشخصّی انها وحکایات لحن یکسانی میه(. در قص 139ص ،1133 )براهنی،

کوشد بنا  هاي امروز نویسنده میا در داستانهی به لحن ندارد اّمه توّجشود. راوي قص می

هاي داستان را بنه نمنایش بگنذارد    تت شخصّیت درداستان فردّیتناسو لحن و شخصّی

نیست بلکنه لحنن رواینت داسنتان نینز      هاي داستان تمنظور از لحن، تنها لحن شخصّی

ي، شود )جّدها مطرح میگوناگونی درحکایات یا داستان هايرتاست که به صو نظرمّد

 ثور(. طنزثمیز، گریه

 ت  تناسب لحن وشخصّي -6-1

تی او ویشگنی شخصنیّ   و اجتماعی ةت و ط قهاي مولوي لحن با شخصّیدر داستان

تنوان مصنداق تناسنو لحنن     و شن ان، منی   تناسو دارد. براي مثنال در داسنتان موسنی   

ال تی با احساس و فّعن ت موسی و ش ان، شخصّیدو شخصّی» ت را مشاهده کرد.وشخصّی

ت الزم، و. هنر دو در موقعّین  شع  و موسنی بنا خشنم وتعص ن    و هستند. ش ان با شور 

 )ذوالفقناري، . «شودمی ثنهادهند که باعث تفاوت در لحن هایی از خود نشان میواکنش

عامیاننه و عناطفی اسنت.     ،لحن گفت وگوي ش ان با خداونند ، سناده   (137ص ،1133
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ثالیش را در قالو کلمات و زبان ش ان به خوانننده  ی و ساده و بییمولوي این لحن ابتدا

 دهد.انتقال می

 رتنکنم شانه س ،ت دوزمنارقچن          کجایی تا شوم من چاکرت تو

 روبم جایکتننخواب ثید ب وقت          م پایکتنبمال ،ت بویمندستک

 هایت کشمات شویم، شپشجامه            مشنت ثورم اي محتنپیش شیر

 (1ج، 1193 )مولوي، 

کند. نویسنده ش ان در متن بازنویسی نیز در مقایسه با متن اصلی تغییري نمی لحن

ابیات مثنوي را در میان نثر ساده و روان ذکر کرده است. در جاي دیگر نیز موسی  ةنمون

ص ها درثن چنندان مشنخ   تکنند که تناسو لحن و شخصّیو ش ان با هم گفت وگو می

منن دیگنر    ،کنمدیگر به این چیز ها فکر نمی االش ان گفت اي موسی)ع( من ح» نیست:

حالی که بیرون از گفنتن اسنت. تنو     ،لی دیگر دارماکنون حا ،اماز این مرحله ع ور کرده

رو رو به ثنساله بیدار ساختی... تو کاري با من کردي که من از اینمرا از خواب چندین

نندارد.   یانتفناوت چنند   یلحنن شن ان بنا لحنن موسن      (39ص ،1139 )ابراهیمی،.«شدم

-یاجتمناع  ةقن و ط  تّیش ان، لحن متناسو با شخص يتوانست برایم سیبازنو ةسندینو

 اش را انتخاب کند.

 

 پردازيصحنه -7

ت زمنانی و مکنانی داسنتان کنه خوانننده را      پردازي در داستان یعنی موقعّی صحنه

کنند سنهیم  بویند و لمس میشنوند، میبینند، میها میتکند تا در ثنيه شخصّییاري می

بنراي او قابنل فهنم    ها را ها و کشمکشتهاي شخصّیها و ارزشچنین کنششود و هم

ت هناي نوجواننان از اهمّین   پردازي در داستان( صحنه191، ص1133 ،یرصادقیمکند.)می

شنود نوجنوان   تنر باشند باعنث منی    پردازي قوياي برخوردار است. هر چه صحنهویشه

تر دریافنت کنند و بهتنر در فضناي داسنتان قرارگینرد. یکنی از        فضاي داستان را راحت

جزئینات   قشنود ذکنر دقین   پردازي در داسنتان منی  تر شدن صحنهعواملی که باعث قوي
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ر ثن براي مخاطنو  تر توصی  کند، تصّواي را دقیقصحنه است. هر چه نویسنده صحنه

جنا کنه راوي،   ها در حنّد ونرورت و تنا ثن   در مثنوي، صحنه پذیرتر خواهد شد.امکان

لنوي حکاینات و   ی داستان قرار دهد، توصنی  شنده اسنت. مو   مخاطو را در فضاي کل 

تنر ثرا  و  عنوان تمثیل و براي تأکید و بیان روشنن  هگویی بلکه بهها را نه براي قص هقص 

پردازي ن وده است. عقاید خود در ومن اشعارش ثورده است. در واق  هدت او داستان

ی به ذکر کار برده و به صورت کل هنهایت ایجاز را ب ،ت در بیان این حکایاتبه همین عل 

حکاینات   زنویسنی ادث اصلی حکایات پرداخته است. بهتنر اسنت بازنویسنان در با   حو

تر توصی  کرده و مخاطو را هر چه بیشنتر بنا   ها را دقیقمثنوي براي نوجوانان، صحنه

 ها ثشنا سازند.فضاي داستان، حوادث و صحنه

 پردازي و ایجاد فضاهاي تصویرياقيت مولوي در صحنهخّل  -7-1

پننردازي رود و در صننحنهشننرح و تفسننیر روینندادها فراتننر مننیمولنوي گنناهی از  

دیر ثمندن   ةکند. براي مثال در داستان شیر و حیوانات جنگل، مولوي صحنهنرنمایی می

 کند:  خرگوش نزد شیر را به زی ایی تصویر می

 د ز دورنکان خرگوش می ثی دید         اندر ثتش و در خشم و شور شیر

 و تند وتیز و ترش رو ننخشمگی          تاخ اونشت و گسنبی ده دودمی

 (313ص ،1193 )مولوي، 

ل مولوي حاالت شیر را بیان می کند. از نگاه شیر مسیر ثمدن خرگنوش  بیت اّو در

م و خشم و چشم انتظاري شیر نمایش داده شده اسنت. در بینت دوم توصنی  و تجّسن    

شنود.  ر شنیر نماینان منی   حاالت درونی خرگوش است و چگونگی نقشه او براي غل ه ب

دادن خنود، شنتاب ثلنودگی،     نپروایی خرگوش نزد شیر و خشمگین نشان و بیدنترسی

خنود در نظنر گرفتنه اسنت.      ةمجموعه حاالتی است که خرگوش درجهت اجراي نقشن 

گنذارد. اسنتفاده از   ترتیو مولوي مهارت خود را در تصویر پردازي به نمنایش منی  بدین

توانند رغ نت خوانننده را نسن ت بنه      هاي بازنویسنی شنده منی   اقیتی درداستانچنین خل 

سناده و قابنل فهنم و     يپنرداز صحنه ،شده یسی. در متن بازنودهدخوانش متن افزایش 
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 م،یقند  يبود. در زمان هنا  يبود و روزگار يروز» نوجوان است. یمتناسو با گروه سن 

مشهور خاص و عام  ییو پارسا يزگاریکه به پره ستیزیم يدارانبزر  دک  يدر شهر

. از قضا کردیم يریدستگ ندگانو درما انینوایمهمان نواز بود....و همواره از ب اریبود. بس

 (39ص ،1139 ،یمن ی)ابراه.«ثشننا شند.....   ییاز روزها، در دکانش، با مرد روسنتا  يروز

هنا و حنوادای را در تناسنو بنا رونند اصنلی داسنتان، بنه         بهتر است بازنویسان صنحنه 

ها بیفزایند. به این ترتیو کودک زمان بیشتري بنراي قنرار گنرفتن در حنال و     بازنویسی

داستان در اختیار خواهد داشت. به این وسیله، بازنویس فرصت بیشتري به کودک  ايهو

  اش، در زمنان بیشننتري از چگننونگی  هنناي ذهنننیته بننه محندودیّ کنه باتوّجنن  دهنندیمن 

 الع حاصل کند. اط  ها، جریان داستان و فضاي ثنتشخصّی

 

 یسیمتن بازنو یساختار زبان -8

مختلن  دارد. در   یسنن   يهنا گروه يمتون کهن برا یسیدر بازنو یزبان نقش مهّم

مشناهده   یاستوار و منسنجم  یها، ساختار زباناز داستان یشده و در برخ یسیمتن بازنو

نوس، أدشوار و کلمات نامن ها و ع ارات، استفاده از افعال )تکرار نامناسو واژه .شودینم

در  يدشنوار مثننو   اتیها، استفاده از ابصفت یمتوال راجمالت و ع ارات، تکر یدگیيیپ

 :شودیشده به ثنها پرداخته م یسیمتن و...که به صورت مختصر در متن بازنو انیم

 ها و عباراتتکرار نامناسب واژه -8-1

بنار تکنرار    نیجمله چند  یدر  یو گاه یاز کلمات)صفات( در متن اصل یبرخ 

 يمثل همنه شنهرها، بنازار    ي....در شهر» کاهدیو سالست متن م یکه از روان شوندیم

 يمنا، تنو   ةبود. بق ال قص ن  یعال اشیکه کار و کاس  یبود. بق ال یبازار بق ال نیا يبود. تو

  ین فقنط   بقنال،  ی. طوطایگو یطوط  ی.  ایز یطوط  یداشت.  یطوط  یدکانش، 

و باهوش بود که در ن ود بق ال، از دکنانش   رکیبق ال ثنقدر ز یه طوطن ود،....القص  یطوط

 شنتر یبق نال ب  يهنا يان بق نال باعنث شنده بنود کنه مشنتر      در دک ن  یمواظ ت کند. طنوط 

 (19-13صص ،1139 ،یمیشوند....)ابراه
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 از افعال دشوار و کلمات نامانوس . استفاده8-2

 رکین و ز  ایز یزد بر سر طوط یما از شّدت خشم، بام  ةبق ال مهربان قص  ي...ثر »

 ،یمن یابراه ).«شند...  ،کيلیاز ثن بام  يارهیب یما. وربه چنان محکم بود که طوط ةقص 

 (13ص ،1139

 جمالت وعبارات مرکب یدگيچيپ -8-3

بنه   ازین . و نسنت ین سیشنود کنه روان و سنل   یمن  دهید یجمالت یسیدر متن بازنو

و بخنت بندش    ابند یشنفا   نشیننازن  یکرد تنا طنوط   يهرکار».... دوباره دارد. یسیبازنو

 «و بهتر شود.... ابدیاش رونق  یگردد و کارو کاس  داریبخوابد و دوباره بخت خوشش ب

 (.31، ص)همان

 هاصفت یمتوال رتکرا -8-4

باعنث   دتوانن یکنند. تکنرار من   یبار استفاده من نیصفت چند  یاز  سندهینو یگاه

درننده و   ریشن » داسنتان  نندارد. در را  یشگن یو نیچنن  يا هرتکنرار متن شود اّمفصاحت 

  ین .»... کنند یمن  انیب ترا به کّرا« و باهوش رکیز» صفت سندهینو« خرگوش باهوش

.....  رکین بناهوش و ز  یافتناد. خرگوشن   دیکوچن  و سنپ   یشن خرگو ننام روز قرعه به 

گفت  رکیوگفت.....خرگوش باهوش و زد ز باز و باهوش از رفتن سر رکیخرگوش ز

 به فکر فرو رفنت وگفنت.... دوسنتانش بنه حنرت      یو باهوش اندک رکی....خرگوش ز

(. 31-31، صص1139ابراهیمی، ).«.... دندیبلند خند يبا صدا رکیخرگوش باهوش و ز

فاق افتاده که چندان مناسو ات  یدر چند جمله متوال ایپاراگرات   یتکرار در  نیا یگاه

 رسد.ینظر نم به

 متن انيدر م يدشوار مثنو اتياستفاده از اب -8-5

نوجوانان بنا منتن    ییشده باعث ثشنا یسیمتن بازنو انیدر م یاستفاده از متن اصل

در  سننده یمهنم گنردد. نو   نیساز انهیزم تواندیمناسو م اتیا انتخاب اب. اّمشودیکهن م

بنه شنرح و    ازین کنه ن  دهاستفاده کر يدشوار اتیاز اب یگاه يمثنو يهاداستان یسیبازنو

زبنان   يبر نحنو   انیثنجا که کشت«  انیوکشت ينحو»مثال در داستان  يدارند. برا  یتوو
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از  یاتین اب سننده یعمرت برفننا سنت، نو   کل  دیگویم داندیو چون شنا کردن نم تازدیم

 .ستینوجوان چندان قابل فهم ن یگروه سن  يکه برا کندیم انیرا ب يمثنو

 ر در ثب رانننخط یب ،يو محونگر ت        بدان نجایو  انننه نح د،ننیبا یمحو م

 د؟نره ینک اننیده، ز درنننور بود زن    د    نر نهنننرده را برسننم اننننیثب در

 رق سرنند بر فنرارت نهننر اسنننات بشر        بحنناوص تو ز يردننون بمننچ

 يمانده ا خی نیزمان چون خر بر نیا        يخوانده ا یکه خلقان را تو خر م يا

 (13، ص1139ابراهیمی، )                  

ت الزم صنورت  و شرح دارد. اگر در انتخاب منتن دق ن    یبه توو ازین ،فوق اتیاب

 یخوانش متن اصنل  يبرا يشتریاستفاده شود نوجوان رغ ت ب يترساده اتیو از اب ردیگ

 خواهد داشت.

 

 يريگ جهينت

مسائل عرفانی  ةت رخداد بسیاري از حوادث و اعمال در حکایات مثنوي بر پایعل 

ت رویندادها  بوده و مولوي با استناد به عوامل فرامادي و معنوي بنه بینان و تفسنیر عل ن    

ا این نوع تفسیر و برداشت عرفانی از امور، براي نوجوانان چندان قابنل  پرداخته است. اّم

ت و بهتر است بازنویسان در بازنویسی از این حکایات، براي عل ن  درک و دلپذیر نیست.

هایی قابل درک و متناسو با تجنارب مخاطنو   تچگونگی رخداد حوادث و اعمال، عل 

هاي مختل  ین  حکاینت بنه بینان     را ذکر کنند. در بسیاري از موارد، مولوي در بخش

هناي  ینو مینان قسنمت   مسائل عرفانی متناسو با ثن بخش پرداخته اسنت. بنه اینن ترت   

گردد. مختل  حکایات گسستگی ایجاد شده، مخاطو از حال و هواي داستان خارج می

تعلیمی را که بنه راحتنی    -هاي عرفانیمناسو است بازنویسان در بازنویسی، این بخش

قابل حذت است از حکایات حذت کرده و حکایت مورد نظر را به صورت یکپارچنه و  

هناي  داسنتان  ةماین ولی ی  داستان بازنویسنی کننند. درون  منسجم و بر اساس شکل اص

شود. برخنی از عننوان   ها بیان میهمثنوي اغلو، به صورت مستقیم در ابتدا یا انتهاي قص 
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پنردازي ن نوده   ه هدت مولوي داسنتان ها در مثنوي طوالنی و نامناسو است. ال ت حکایت

اي سنناده سننازي و ایجنناد ا بننراّمنن بنننابراین در قینند انتخنناب عنننوان حکایننت نیسننت. 

 ةارائن  ةمایه و شیوتري سود برد. درونابهاي کوتاه و جذ توان از عنوانساختارجدید می

 ثن )مستقیم( در متن اصلی و بازنویسی شده یکسان است.

ا راوي مطلق نیسنت کنه تمنام    هاست. اّمهاي مثنوي، مولوي راوي داستانهدر قص 

ها تشنری  کنند بلکنه بنراي     تذهن و درون شخصّی جریان داستان را با اشرات کامل بر

سپارد. رواینت  ها میتسخن را به دست شخصّی ةزنده نگه داشتن سیر روایت، سر رشت

دلینل اینن موونوع، حکاینت      .ستا هاي فراوانیهاي مثنوي، داراي شکستدر داستان

ایجاد گفنت هاي ثزاد مولوي و هاي مثنوي است. تداعیهدرحکایت و اسلیمی بودن قص 

کند. چنین هاي روایتی را بیشتر میم این شکستوها تداتوگوهاي طوالنی میان شخصّی

هاي مثنوي، فهم و درک حوادث و پیام را براي نوجوان مشکل اي درجریان داستانشیوه

هناي رواینت   ی اسنتوار اسنت و از چنرخش   ا در متن بازنویسی، جریان خط سازد. اّممی

ت ناپیدار و در انتهنا بنه   شود و به ووعّیتی ثرام شروع میز موقعّیخ ري نیست. داستان ا

 گردد.تعادل باز می

هاي مثننوي  هها درمتن اصلی و بازنویسی متفاوت است. چون قص تتعداد شخصّی

هنا،  از داسنتان  یشنده و دربرخن   یسن یبه صورت اسلیمی و تودرتو هستند در متن بازنو

 . شودیمشاهده نم یاستوار و منسجم یساختار زبان

 

 هاادداشتی

ه، قص ن  ای لمیمانند ف وستهیمجموعة به هم پ  یاز  -مستقل  یگاه - یبخش Episode ن1

 .داستان

 

 

 



 __________________________________________________________________  
 13(، شماره 3149انزدهم )شكاوش نامه، سال      388

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 و مآخذ منابع

 هاالف(کتاب

نوجواننان،    يبنرا  يمثننو  يهاداستان یسی(، بازنو1139ر)فشاهد، جع یمیابراه -1

 .شیدایتهران، نشر پ ،يجلد1ةدور

 چاپ دوم، تهران، نشر فردا. ،(، دستور زبان داستان1173اخوت، احمد) -3

 نشر نو. ،ه نویسی، تهرانقص ، (1133براهنی، روا) -1

 .نشر کتابدار ،تهران ،اتّیدر ادب ینیو بازثفر یسیبازنو ،(1131پایور، جعفر) -1

 .نشر اشراقیه ،شیخ در بوته، تهران ،(1131) --- ---- -1

فتاب، شعر فارسی و ساخت شكنی شعر ث ةدر سای ،(1133پورنامداریان، تقی ) -3

 سخن.نشر  ،تهران ،مولوي

، 3کودکان اینران، ج  ادبّیاتتاریخ  (،1133)هادي، زهره قایینی محمدي، محمد -9

 .چیستاانتشارات تهران،  ،چاپ سوم

 ،تهنران  ،مثنوي معنوي، شرح كریم زمنانی  ،(1193) مولوي، جالل الدین بلخی -3

 العات.  اط نشر 

، تهنران  ،ه، رمنان، چناپ پننجم   داستانی، قص  ادبّیات ،(1133) میرصادقی، جمال -7

 .سخن نشر

 سخن.    ، نشرتهران ،عناصر داستان ،(1131) ------------11 

 نوجوان، تهران، انتشارات تهران.يبراسادهزبانبهي(، مثنو1139احمد) ،یسینف -11

،  تهنران  ،رسنمی اینران   ادبّینات كودكنان و   ،(1191هاشمی نسنو، صندیقه )   -13

 سروش.انتشارات 

 .انتشارات نگاه ،تهران، چاپ دهم ،نویسیهنر داستان ،(1133یونسی، ابراهیم)-11

 ب(مقاالت

کنودک و   يبنرا  يمعننو  يمثننو  یسن یبنه بازنو  ینگاه، (1131)اخوت، فرزانه -1

 .173-119، صصنیموالنا جالل الّد يهاشهیاند یالملل نیب شینوجوان، هما



 __________________________________________________________________  
 111     نوجوانان يبرا يشده از مثنو یسیبازنو تیچند حکا لیو تحل یبررس

 

 

کتناب مناه    ةمجل ن  ،ياز مثننو  یسیچند دهه بازنو یبررس ،(1131پایور، جعفر) -3

 .13-33، صصچهارم ةسال چهارم، شمار کودک و نوجوان،

نگناهی بنه سناختار داسنتان موسنی و شن ان در       »، (1133ذوالفقاري، حسنن )  -1

 .11-33، صص19ش ،ادبی، سال چهارم يهاپشوهش ة، مجل «مثنوي

هناي مثننوي بنر مینزان مهنارت      ایر داسنتان أتن » ،(1137شکی ایی و همکاران ) -1

 ،3ت ثموزشنی، سنال دوم، ش  تحقیقنات مندیریّ   ة، مجل ن «پرسشگري فلسنفی نوجواننان  

 .13-11صص

  ،«ت پنردازي در مثننوي  پنردازي و شخصنیّ  داستان» ،(1133شوهانی، علیروا ) -1

   .71-119صص، 3هاي ادبی، شپشوهش ةفصلنام

، «هناي مثننوي  هبررسی چند شگرد روایی در قص ن »، (1133مهدي زاده، بهروز) -3

 .113-133صص ،3نقد ادبی، سال دوم، ش ةمجل 

 ج( سایر منابع

هاي کالسنی  انگلیسنی   فارسی داستان ةارزیابی ترجم» ،(1131انواري، ثرزو) -1

 دانشگاه تهران. ارشد،کارشناسی ةپایان نام  ،«براي نوجوانان

 

 


